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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

_______________________________________________________________________________________

Druk nr 1133 X

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r.

_______________________________________________________________________________________

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ
(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie uchwały z okazji 90. rocznicy III Powstania Śląskiego

Senat na 74. posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2011 r. – po przeprowadzonym drugim
czytaniu – zgodnie z art. 81 ust. 3 w związku z art. 84 ust. 4 Regulaminu Senatu skierował
projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
Komisja na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2011 r. ustosunkowała się do zgłoszonych
w toku dyskusji wniosków.
Komisja poparła wnioski zawarte w pkt 1, 3 i 4 zestawienia wniosków i wnosi o ich
przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem uchwały z okazji 90. rocznicy
III Powstania Śląskiego, zawartym w druku nr 1133 S.
Ponadto informujemy, że:
–

na podstawie art. 52 ust. 4 w związku z art. 82 ust. 2 i art. 84 ust. 4 Regulaminu Senatu
senator Maria Pańczyk-Pozdziej dokonała zmiany treści swojego wniosku
(pkt 4 zestawienia wniosków),

–

na podstawie art. 82 ust. 4 w związku z art. 84 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Maria
Pańczyk-Pozdziej wycofała swój wniosek (pkt 2 zestawienia wniosków).
Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Piotr Zientarski

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do projektu uchwały z okazji 90. rocznicy III Powstania
Śląskiego

1)

w akapicie drugim:
a) w zdaniu pierwszym wyrazy "a jednym" zastępuje się wyrazami
", a jednym",

Poprawka sen.
T. Gruszki
poparta przez
komisję

b) w zdaniu trzecim wyrazy "przybywały rzesze ochotników"
zastępuje się wyrazami "przybywali ochotnicy";

2)

Uwaga: Poprawka wycofana.

Poprawka sen.
M. Pańczyk-Pozdziej

w akapicie drugim w zdaniu czwartym wyraz "Ślązaków" zastępuje się
wyrazami "50-tysięcznej rzeszy powstańców";

3)

w akapicie trzecim skreśla się wyrazy "wysoko rozwinięty
przemysł,";

4)

po akapicie trzecim dodaje się akapit w brzmieniu:
"Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca uwagę na ogromną rolę
Kościoła w utrzymaniu polskości na Śląsku. Dzięki księżom wielu

Poprawka sen.
M. PańczykPozdziej
poparta przez
komisję
Poprawka sen.
M. PańczykPozdziej
poparta przez
komisję

młodych Ślązaków zdobywało wykształcenie na polskim Śląsku, co
wpływało na rosnące poczucie tożsamości narodowej.".

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senat u
…………………………………………………………………………………………............................

