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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(717)

Wspólne posiedzenie
Komisji Budżetu

i Finansów Publicznych (6.)
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego

i Administracji Państwowej (81.)
w dniu 17 lutego 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 27. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz
ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmia-
nie niektórych ustaw.



(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 40)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej Mariusz Witczak)

(Rozmowy na sali)

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Proszę o zamknięcie drzwi, będziemy rozpoczynali wspólne posiedzenie Wyso-
kich Komisji.

(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, mamy do rozpatrzenia poprawki, które zostały złożone

przez pana senatora Romaszewskiego, ale zanim dojdziemy do tych poprawek… Mó-
wiąc ściślej, dojdziemy do tych poprawek wtedy, kiedy upadnie wniosek o przyjęcie
ustawy bez poprawek, a to jest wniosek, który został wcześniej przyjęty przez połączo-
ne komisje, i będziemy nad nim głosowali w pierwszej kolejności.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Dochodzą mnie sygnały, że nie ma jeszcze legislatora, tak że pozwolicie pań-

stwo, że poczekamy jeszcze minutę.
(Rozmowy na sali)
Już dotarła do nas pani legislator.
Szanowni Państwo, powtórzę, że na posiedzeniu, w ramach drugiego czytania,

zostały zgłoszone trzy poprawki. Wcześniej zarządzę jednak głosowanie nad wnio-
skiem, który został przyjęty przez połączone komisje, a ewentualnie potem będzie
szansa dyskusji nad tymi poprawkami.

W związku z tym kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (11)
Kto jest przeciw? (6)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Uroczyście ogłaszam państwu, że połączone komisje przyjęły ustawę bez po-

prawek.
Sprawozdawcą dalej będzie pan przewodniczący Kleina.
Zamykam posiedzenie komisji.
Dziękuję państwu, dziękuję panu prezesowi.

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 42)
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