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Zapis stenograficzny
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75. posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej

w dniu 14 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 systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy zmienia-
jącej ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie nie-
których innych ustaw.



(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 35)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Marek Waszkowiak)

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dzień dobry państwu.
Otwieram posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej.
Witam serdecznie panów senatorów i przystępujemy do pracy.
Proszę państwa, w ustawie o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz

o zmianie niektórych innych ustaw mamy dwanaście poprawek. Jest to dziesięć popra-
wek przegłosowanych poprzednio przez Komisję Gospodarki Narodowej i dwie po-
prawki zgłoszone przeze mnie w wyniku uzgodnień między Biurem Legislacyjnym
a rządem. Te dwie poprawki są alternatywne.

Myślę, że przystąpimy do głosowania w takim układzie.
Poprawka pierwsza, Komisji Gospodarki Narodowej, poparta przez Komisję

Gospodarki Narodowej. Nic się nie zmieniło, głosujemy.
Kto jest za potwierdzeniem tej poprawki? (9)
Dziękuję bardzo.
Nad poprawkami drugą i trzecią głosujemy łącznie. Są to również poprawki po-

przednio przyjęte przez Komisję Gospodarki Narodowej. Nic z powodów formalnych
się nie zmieniło, przystępujemy do głosowania.

Kto jest za? (9)
Dziękuję bardzo.
Poprawka czwarta też jest poprawką Komisji Gospodarki Narodowej. Nie było

żadnych wątpliwości.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (9)
Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania nad poprawkami piątą i siódmą. Są to również

poprawki Komisji Gospodarki Narodowej, nic się nie zmieniło, przystępujemy do gło-
sowania.

Kto jest za? (9)
Poprawka szósta jest poprawką Komisji Gospodarki Narodowej. Tu też nic się

nie zmieniło.
Kto jest za? (9)
Dziękuję bardzo.
Poprawki ósma i jedenasta zostały zgłoszone przez senatora Waszkowiaka. Jest

to wynik ustaleń między Biurem Legislacyjnym Senatu a rządem. Są one alternatywą
do poprzednich poprawek komisji gospodarki.
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Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (9)
Dziękuję bardzo.
A zatem nad poprawkami dziewiątą i dwunastą nie głosujemy, tak?
Głosujemy nad poprawką dziesiątą. Jest to poprawka Komisji Gospodarki Na-

rodowej, która popiera tę poprawkę ponownie.
Dziękuję bardzo.
Nad ustawą w całości nie musimy głosować w tym momencie?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Sprawozdawcą na ochotnika jest senator Szmit, tak?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pan senator Szmit.
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, przystępujemy do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nie-

ruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Są dwa wnioski: pierwszy, senatora Andrzejewskiego, o odrzucenie ustawy

i drugi, Komisji Gospodarki Narodowej, o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Głosujemy nad wnioskiem pana senatora Andrzejewskiego o odrzucenie ustawy.
Kto jest za przyjęciem tego wniosku? (2)
Kto jest przeciw? (6)
Kto się wstrzymał od głosu? (1)
Przystępujemy zatem do głosowania nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez po-

prawek.
Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (6)
Kto jest przeciw? (2)
Kto się wstrzymał od głosu? (1)
Dziękuję bardzo.
Przeszedł wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Senator Lasecki jest sprawozdawcą.
Dziękuję serdecznie panom.
Zamykam posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 39)
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