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Zapis stenograficzny
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Wspólne posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej (119.)

oraz Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej (91.)

w dniu 18 marca 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 29. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA Euro 2012.



(Początek posiedzenia o godzinie 20 minut 28)

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

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Proszę o zajęcie miejsc. Pan mecenas do nas już dotarł.
Witam na kolejnym wspólnym posiedzeniu członków Komisji Samorządu Te-

rytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej.
Zajmujemy się ustawą o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.
Czy mogę prosić o chwilę…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Panie Senatorze Iwan, bardzo proszę…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Panie Stanisławie, Panie Senatorze, prosimy już o uwagę.
Szanowni Państwo, na tym posiedzeniu chcę zaproponować tryb podobny do te-

go, który był na poprzednim. Mają państwo zestawienie wniosków. Jeżeli nie usłyszę
sprzeciwu, nie będziemy już czytali ani omawiali poprawek, tylko będziemy prowadzić
głosowanie. Czy Wysokie Komisje zgadzają się na taki tryb postępowania?

Tak? Nie słyszę sprzeciwu, zatem przyspieszamy, będziemy już tylko posługi-
wać się numerami, które są naniesione na zestawieniu wniosków.

Zaczynamy, Szanowni Państwo, od poprawki pierwszej – jest to poprawka Ko-
misji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Zapytuję Wysokie Komi-
sje, czy podzielają pogląd komisji samorządu terytorialnego.

Kto jest za? (16)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (8)
Poprawka została poparta przez połączone komisje.
Przechodzimy do poprawki drugiej.
Bardzo proszę, Panie Dyrektorze… Jeszcze będę pytał o opinię rządu, ale ona

była już wcześniej wyrażona na posiedzeniu komisji samorządu, więc w przypadku tych
poprawek zgłoszonych na drugim posiedzeniu… Bo jeszcze jest z nami pan dyrektor…

Kto jest za przyjęciem poprawki drugiej? (24)
Jednomyślnie za. Poprawka została poparta.
Przechodzimy do poprawki trzeciej.
I teraz zwracam się do pana dyrektora o opinię, bo ta poprawka została zgłoszo-

na na posiedzeniu plenarnym. Bardzo proszę.
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Dyrektor Departamentu Prawno-Kontrolnego
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Rafał Wosik:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Rząd jest przeciwny tej poprawce. Poprawka była omawiana na posiedzeniu

plenarnym przez pana ministra Giersza, rząd jest, jak mówię, przeciwko zgłoszonej
poprawce.

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Dziękuję bardzo za tę rekomendację.
Zarządzam głosowanie.
Kto jest za przyjęciem poprawki trzeciej? (8)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę o uwagę.
Kto jest przeciw? (11)
Kto się wstrzymał? (2)
Poprawka nie uzyskała… 2 osoby się wstrzymały, tak? Zgadza się?
(Głos z sali: Tak.)
Poprawka nie uzyskała poparcia Wysokich Komisji.
Przechodzimy teraz do poprawki czwartej, którą należy przegłosować łącznie

z poprawką dziesiątą. Rząd już wcześniej sygnalizował, że zgadza się co do tych po-
prawek, a teraz ja zapytuję o to obie komisje.

Kto jest za?
Jednomyślnie…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Bardzo przepraszam. Ponieważ słyszę, że nie, proszę jeszcze raz policzyć głosy.
Kto za? (20)
Kto przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Poprawki czwarta i dziesiąta zostały poparte przez połączone komisje.
Teraz przechodzimy do poprawki piątej. Rząd rekomendował tę poprawkę

wcześniej, podczas prac komisji samorządu. A teraz ja zapytuję o opinię dwie połączo-
ne komisje.

Kto jest za? (20)
Jednomyślnie za. Poprawka została poparta.
Teraz poprawka szósta, ona też wcześniej była rekomendowana.
Kto za?
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Jednomyślnie za…)
Szanowni Państwo, ponieważ nie ma na sali spokoju, proszę o przeliczenie gło-

sów. Bardzo proszę.
Kto za? (19)
Kto przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (2)
Poprawka została poparta przez połączone komisje.
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Teraz przechodzimy do poprawki siódmej. Ta poprawka została już poparta
wspólnie… To znaczy podówczas oddzielnie, niemniej jednak została poparta przez
obie komisje, które teraz obradują wspólnie, czyli przez Komisję Samorządu Teryto-
rialnego i Administracji Państwowej oraz przez Komisję Gospodarki Narodowej. Rząd
też ją popierał… Tak, Panie Dyrektorze?

Kto jest za? (23)
Kto przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Poprawka została poparta przez połączone komisje.
Teraz przechodzimy do poprawki ósmej, której poparcie wykluczy głosowanie

nad poprawką dziewiątą. Poprawka została już poparta przez Komisję Samorządu Te-
rytorialnego i Administracji Państwowej. Ale jeszcze raz pytam, Panie Dyrektorze – bo
przez tą poprawkę może być wykluczone głosowanie nad poprawką, która został po-
parta przez Komisję Gospodarki Narodowej – jaki jest werdykt rządu.

Dyrektor Departamentu Prawno-Kontrolnego
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Rafał Wosik:

Rząd popiera poprawkę ósmą.

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Poprawka ósma została poparta przez rząd.
Kto za? (12)
Kto przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (8)
Poprawka ósma została poparta przez połączone komisje.
I w ten sposób przegłosowaliśmy już wszystkie poprawki, ponieważ nad po-

prawką dziesiątą głosowaliśmy wcześniej, przegłosowaliśmy ją łącznie z poprawką
czwartą, a przyjęcie poprawki ósmej wykluczyło głosowanie nad poprawką dziewiątą.

Na sprawozdawcę nadal rekomenduję panią profesor Rotnicką. Pani profesor się
cieszy i przyjmuje tę propozycję. Nie słyszę państwa sprzeciwu.

W ten sposób wyczerpaliśmy porządek obrad tego posiedzenia.
Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Do zobaczenia.

(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 36)
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