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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(1088)

Wspólne posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej (167.)

oraz Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych (48.)

w dniu 31 lipca 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz
o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim.



(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 11)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Jan
Wyrowiński)

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Mamy już kworum obydwu komisji, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Ko-
misji Budżetu i Finansów Publicznych, które miały się spotkać w sprawie zestawienia
wniosków do ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Fun-
duszu Drogowym i ustawy o Narodowym Banku Polskim. W związku z tym, za przy-
zwoleniem pana przewodniczącego, otwieram posiedzenie połączonych Komisji Go-
spodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, w związku ze
sprawą, o której właśnie powiedziałem.

Mamy przed sobą zestawienie wniosków. Wnioski są dwa: pierwszy wniosek –
o przyjęcie ustawy bez poprawek; drugi wniosek, zgłoszony przez pana senatora
Gruszkę, który jest w tej chwili nieobecny, o zmianę tytułu rozdziału 6a.

Pozwolę sobie, Panowie Senatorowie, poddać pod głosowanie wniosek najdalej
idący, czyli wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, który był wnioskiem obydwu
komisji.

Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tego wniosku? Bardzo proszę. (8)
Dziękuję bardzo.
Kto jest przeciwny? (6)
Dziękuję.
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
W związku z wynikiem stwierdzam, że dalszych wniosków nie będę poddawał

pod głosowanie.
Senatorem sprawozdawcą będzie senator Bisztyga. Tak?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Nie, Owczarek.
(Głos z sali: Kleina.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Owczarek, oczywiście. Nie ma sprzeciwu. W związku z tym… Panowie senato-

rowie z opozycji nie sprzeciwiają się?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Nie. Dziękuję bardzo.
Stwierdzam wyczerpanie porządku obrad.



Wspólne posiedzenie KGN (167.) oraz KBFP (48.)
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Zamykam posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych.

Dziękuję pani minister za obecność, tym razem milczącą, oraz panom senato-
rom.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 14)
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