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25. posiedzenie
Komisji Samorządu Terytorialnego

i Administracji Państwowej
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VI kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne.



(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 36)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodnicząca Elżbieta Rafalska)

Przewodnicząca Elżbieta Rafalska:

Otwieram posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Pań-
stwowej.

Dzisiejszy porządek dotyczy omówienia organizacji posiedzenia wyjazdowego
komisji, które ma odbyć się 29 i 30 czerwca. Chciałabym, żebyśmy ustalili szczegóły
organizacyjne wyjazdu. Proponujemy, choć możemy to jeszcze przedyskutować,
wspólny wyjazd do Olsztyna 29 czerwca o godzinie 10.00 sprzed Nowego Domu Po-
selskiego. Na miejsce dotrzemy o godzinie 13.00, o godzinie 14.00 będzie obiad,
a o godzinie 15.00 rozpoczniemy posiedzenie w terenie.

Ten pierwszy dzień, który mógłby być też związany z zapoznaniem się z tere-
nem, byłby poświęcony zagadnieniom zagospodarowania przestrzennego. Jest to temat
bardzo ważny dla gmin, bo 1 lipca 2004 r. wygasła ważność dotychczasowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Wiemy, jak poważny jest to problem, myślę, że
należałoby się nim zająć.

Mam pytanie: czy wszyscy będziemy chcieli wyjeżdżać z Warszawy, czy chce-
my dojechać do Olsztyna indywidualnie?

Senator Andrzej Owczarek:

Pani Przewodnicząca, niestety, nie mogę wziąć w tym udziału, bo pierwszego
mam zjazd rodziny Owczarków, zaprosiłem już ponad sto osób. Nie ma mowy, żebym
mógł jechać.

Przewodnicząca Elżbieta Rafalska:

Rozumiem, Panie Senatorze. Dotyczy to 29 czerwca, a 30 czerwca pan by
dojechał?

(Senator Andrzej Owczarek: Nie, w całości, mam zjazd rodzinny, goście są za-
proszeni, mają przyjechać także z zagranicy.)

Rozumiem. Dotychczas też się tak zdarzało, że ktoś, jakaś jedna osoba jest nie-
obecna. Oczywiście taka nieobecność będzie usprawiedliwiona.

Czy wcześniejszy przyjazd, żeby wykorzystać dzień, w którym mamy nocleg,
jest uzasadniony? Chyba warto zrobić dwa posiedzenia? Temat jest ważny.

(Senator Ryszard Ciecierski: Czyli pojedziemy z Warszawy?)
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(Sekretarz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
Bożena Purchała: Tak, mikrobusem. Naprawdę przyzwoity mikrobusik, nasz, se-
nacki.)

Tak proponujemy, ponieważ w Olsztynie będzie nam potrzebny jakiś środek lo-
komocji, a nie chcemy prosić o to samorządu.

Czyli wyjazd w czwartek 29 czerwca o 10.00. Kolacja będzie o godzinie
20.00. Myślę, że na tę kolację należałoby zaprosić gospodarzy terenu, marszałka,
prezydenta Olsztyna, wojewodę. Prawda? To niewielka kolacja. Taka jest propozycja.
Myślę, że najzręczniej by było, abyśmy to my gościli samorządowców na naszych
posiłkach, obiadach i kolacjach. Mamy swój fundusz reprezentacyjny i po prostu bę-
dzie faktura w ramach tych środków. Trudno by było sugerować samorządom, żeby
gościli senatorów, a z przyjemnością zaprosimy prezydenta, marszałka i wojewodę na
uroczystą kolację.

Oczywiście prosimy o zarezerwowanie hotelu średniej klasy, w którym byłoby
nam wygodnie, gdzieś w centrum miasta, hotelu o przyzwoitym standardzie, ale nieko-
niecznie bardzo luksusowego. To byłby ten pierwszy dzień.

Czy są może jakieś sugestie, propozycje organizacyjne? Nie widzę, czyli rozu-
miem, że jest akceptacja.

Drugiego dnia o godzinie 10.00 – to jest dobra pora – rozpoczynamy następ-
ne posiedzenie na temat zaproponowany przez pana senatora Jerzego Szmita: „In-
strumenty finansowe wspierania rozwoju gospodarczego gminy”. Po półtoragodzin-
nych obradach planujemy krótką przerwę na kawę, potem dyskusję, podsumowanie,
przygotowanie stanowiska komisji. W tym punkcie będą uczestniczyć samorządow-
cy, ale będzie też przedstawiciel ministra finansów, żeby była informacja ze strony
rządowej.

Potem będzie przygotowany przez nas obiad z udziałem gości, a o godzinie
15.30 zwiedzanie strefy ekonomicznej. Pozostawimy do decyzji pana prezydenta, co
chciałby nam pokazać z dziedziny nawiązującej do wspierania rozwoju gospodarczego
gminy – może jakieś spółki komunalne, strefę ekonomiczną czy jakieś nowo powstałe
zakłady, inwestycje, trudno mi powiedzieć. Szczegóły będą dopracowane na miejscu.
Taka jest propozycja organizacyjna.

Czy mamy jakieś uwagi? Rozumiem, że można przyjąć tę propozycję.
Jeszcze raz w kwestiach finansowych: Pani Sekretarz, faktury za noclegi są wy-

stawiane na biuro, posiłki rozliczamy w ramach naszego funduszu reprezentacyjnego
czy funduszu przeznaczonego na noclegi.

Kolejna prośba. W następnym półroczu też są planowane posiedzenia wyjazdo-
we. Jeżeli panowie chcą być gospodarzami komisji, to proszę złożyć jakąś propozycję
czy rozmawiać z samorządami, a wtedy możemy planować posiedzenia, nawet gdyby
było ich więcej niż te dwa zaplanowane. Taki jest charakter pracy komisji, dobrze by
było popracować trochę w terenie, w bezpośrednim kontakcie.

Nie słyszę uwag. W takim razie uważam, że propozycja organizacji tego posie-
dzenia została przez komisję zaakceptowana.

Zamykam posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Pań-
stwowej.

Dziękuję za udział.
(Głos z sali: Jeszcze nie podaliśmy godziny powrotu.)
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Powrót nastąpi po zwiedzaniu strefy ekonomicznej. Myślę, że po godzinie 18.00
część osób może wracać do Warszawy, a część, jeżeli będzie związana z Olsztynem,
może wracać bezpośrednio do domu. To zależy.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Bezpośrednio po zwiedzaniu. Będziemy wtedy musieli zabrać rzeczy, bo do go-

dziny 12.00 trzeba będzie wyprowadzić się z hotelu.

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 44)
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