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Wspólne posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej (127.)

oraz Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej (97.)

w dniu 1 kwietnia 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 30. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych.



(Początek posiedzenia o godzinie 19 minut 08)

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

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Witam państwa serdecznie.
Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
Na dzisiejszym posiedzeniu zajmiemy się rozpatrzeniem wniosków do ustawy

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Ustawę tę bardzo precyzyjnie omówiliśmy na oddzielnych posiedzeniach komisji.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę już o uwagę, bo zależy nam na tym, żeby szybko zrealizować ten punkt.
Będę posługiwał się tylko punktami z zestawienia wniosków, gdyż poprawki są

dobrze znane wszystkim państwu, zostały omówione i jeszcze przedstawione w ramach
drugiego czytania. To pozwoli nam szybciej zrealizować ten punkt.

Czy jest sprzeciw? Nie ma.
W takim razie będziemy już głosować nad poszczególnymi poprawkami.
Czy jest przedstawiciel Biura Legislacyjnego?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
A, jest pan mecenas.
Zgodnie z zestawieniem wniosków rozpoczniemy od poprawki pierwszej, której

przyjęcie wyklucza głosowanie nad poprawkami drugą, trzecią i czwartą.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Bardzo proszę. Proszę o zajmowanie miejsc.
(Rozmowy na sali)
Zarządzam głosowanie nad poprawką pierwszą, której przyjęcie wyklucza gło-

sowanie nad poprawkami drugą, trzecią i czwartą. Jest to poprawka poparta przez Ko-
misję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Zapytam jeszcze o krótką rekomendację rządu. Chociaż ona była pozytywna na
posiedzeniu komisji, ale zapytam, czy nie uległa zmianie.

Jaka jest rekomendacja rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Radosław Stępień:

Rekomendujemy przyjęcie poprawki pierwszej.
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Przewodniczący Mariusz Witczak:

Zarządzam głosowanie.
Kto jest za? (9)
Kto jest przeciw? (8)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Poprawka nie uzyskała poparcia.
(Głos z sali: Uzyskała poparcie.)
Przepraszam bardzo. Poprawka uzyskała poparcie połączonych komisji. De-

mentuję to, co powiedziałem wcześniej z pośpiechu. Powtórzę wyniki głosowania: 9
głosów za, 8 głosów przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Poprawka uzyskała po-
parcie połączonych komisji.

Wykluczone zostały poprawki druga, trzecia i czwarta.
Przechodzimy teraz do poprawki piątej, która jest poprawką Komisji Gospodar-

ki Narodowej.
Bardzo proszę rząd o rekomendację.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Radosław Stępień:

Jesteśmy za.

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Rząd jest za.
Zarządzam głosowanie.
Kto jest za przyjęciem poprawki? (17)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Jednomyślnie za. Poprawka została przyjęta.
Na sprawozdawcę… Kto był sprawozdawcą do tej pory? Proszę mi przypo-

mnieć.
(Głos z sali: Musi być jeden sprawozdawca połączonych komisji.)
Tak. Ale kto był sprawozdawcą z ramienia naszej komisji?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
A, senator Konopka. Proponuję, aby senator Konopka dalej był sprawozdawcą,

tym razem połączonych komisji. Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie.
(Senator Stanisław Kogut: Wnioski mniejszości.)
Bardzo proszę.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Można je zgłaszać bez pytania. Panie Senatorze, nie ma takiej procedury w re-

gulaminie, zgodnie z którą muszę pytać, czy są wnioski mniejszości. To chcący zgłosić
taki wniosek jest zobowiązany to uczynić.

(Senator Władysław Ortyl: Zwyczajowo pan przewodniczący zadawał takie pytanie.)
Ale nie ma żadnego problemu.
Bardzo proszę.
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Senator Władysław Ortyl:

Bardzo prosiłbym o uwzględnienie jako wniosków większości poprawek drugiej…
(Przewodniczący Mariusz Witczak: Mniejszości.)
Przepraszam, mniejszości.
…Poprawek drugiej i trzeciej.
(Przewodniczący Mariusz Witczak: Bardzo proszę.)
Zgłaszam je razem z panem senatorem Banasiem…
(Przewodniczący Mariusz Witczak: Bardzo proszę.)
…i z panem senatorem Kogutem.

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Czy pan przewodniczący zechce być sprawozdawcą?
(Senator Władysław Ortyl: Tak.)
W takim razie mamy zaproponowane wnioski mniejszości. Sprawozdawcą bę-

dzie pan przewodniczący Ortyl.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Dziękujemy bardzo.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Panie Senatorze…)
Tak?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Maciej Telec:

À propos wniosków mniejszości. Ponieważ poprawka druga i poprawka trzecia
wykluczają się, wniosek mniejszości byłby wewnętrznie wykluczający się. Poprawka
druga nadaje nowe brzmienie art. 1 i dotyczy art. 11j, a poprawka trzecia dotyczy jesz-
cze art. 18 dodawanego do ustawy w ustawie sejmowej.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Jeden wniosek mniejszości, Panie Senatorze.
(Senator Władysław Ortyl: Dotyczący poprawki drugiej, tak?)
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Tak, dotyczący tylko poprawki drugiej.)
To mamy jasność. Dziękuję, Panie Mecenasie za doprecyzowanie.
Dziękuję.
Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 15)
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