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73. posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej

w dniu 13 grudnia 2006 r.

VI kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy o Pol-
skiej Agencji Żeglugi Powietrznej



(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 56)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Jacek Włosowicz)

Zastępca Przewodniczącego Jacek Włosowicz:

Dzień dobry.
Witam koleżanki i kolegów senatorów, witam panią minister i naszych nieoce-

nionych panów mecenasów.
Przystępujemy do pracy nad trzema projektami ustaw, ponieważ wpłynęły do

nich poprawki.
Pierwsze zestawienie wniosków obejmuje wnioski do ustawy o zmianie ustawy

o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Wpłynęły dwie poprawki…
O, jeszcze witamy pana ministra i panie. Proszę bardzo o zajęcie miejsc.
Jak powiedziałem, do projektu ustawy o finansach publicznych wpłynęły dwie

poprawki. Pierwsza to poprawka pana senatora Waszkowiaka, a druga – Komisji Go-
spodarki Narodowej. Pierwsza z nich, idąca dalej, mówi o przyjęciu ustawy bez po-
prawek, w związku z tym poddaję ją pod głosowanie.

Kto z państwa jest za tym, by przedstawiony projekt przyjąć bez poprawek? (9)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
O finansach.
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (1)
Dziękuję.
Proszę zaprotokołować.
W związku z tym traci zasadność głosowanie nad wnioskiem drugim.
Przechodzimy do kolejnej ustawy: zestawienie wniosków do ustawy o Polskiej

Agencji Żeglugi Powietrznej. Wpłynęły…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
A, przepraszam jeszcze.
Na sprawozdawcę do tej ustawy zgłasza się pan senator Jarosław Lasecki. Pro-

szę zaprotokołować.
Kolejna ustawa – o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Tu również wpłynęło

kilka poprawek. Pierwszy wnioskiem jest wniosek Komisji Gospodarki Narodowej
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Proszę bardzo, kto z państwa jest za poparciem tego wniosku? (10)
Kto jest przeciw? (0)
Jednogłośnie za. Dziękuję.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
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Słucham?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Kto się zgłasza? Pan senator się zgłasza na…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pani senator?
(Senator Mirosława Nykiel: Jestem sprawozdawcą. Podtrzymuję swoją ochotę

i chęć…)
Ochotę i chęć. Dziękuję bardzo. Proszę to również zanotować.
Teraz trzecia ustawa…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Dobrze. W takim razie teraz zarządzam kilkunastominutową przerwę. Wynika

to z tego, że musimy zaczekać na drugą komisję. Jeżeli sprawnie do nas dołączy, to
rozumiem, że możemy zacząć posiedzenie bezzwłocznie.

A to posiedzenie zamykam.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 59)
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