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Wspólne posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej (176.)

oraz Komisji Rodziny
i Polityki Społecznej (112.)

w dniu 21 października 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 42. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.



(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 26)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecz-
nej Mieczysław Augustyn)

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:

Witam pana ministra Stycznia i wszystkich państwa senatorów na wspólnym
posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecz-
nej w sprawie rozpatrzenia zestawienia wniosków do ustawy o zmianie ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych.

Proszę państwa, jestem w troszkę niezręcznym położeniu, na szczęście procedu-
ra obrad nam ułatwi wyjście z niego. Przede wszystkim powinienem skonkludować, że
zgodnie z regulaminem, który mówi o trybie pracy nad ustawami zmierzającymi do
wykonania wyroków Trybunału Konstytucyjnego, poprawka zawarta w zestawieniu
wniosków we wniosku oznaczonym rzymską dwójką nie powinna zostać przyjęta. No,
ale tak się stało, że została złożona i przyjęta. Stąd też zbieramy się na naszym posie-
dzeniu komisji. Ale na szczęście będziemy głosować oczywiście nad wnioskiem ozna-
czonym rzymską jedynką, jako nad dalej idącym, czyli nie będziemy brnęli w tę niere-
gulaminowość. Wobec tego nie pytam pana ministra o zdanie w sprawie tej poprawki,
tylko informuję państwa senatorów, że wykracza ona poza materię wyroku Trybunału
Konstytucyjnego i jej złożenie jako takiej nie powinno było zostać nawet przyjęte.

Proszę państwa, kto z państwa jest za przyjęciem wniosku oznaczonego rzym-
ską jedynką w zestawieniu wniosków, czyli za przyjęciem ustawy bez poprawek? Pro-
szę o podniesienie ręki. (11)

Kto jest przeciw? (6)
Kto się wstrzymał? (0)
Stwierdzam, że połączone komisje przyjęły wniosek o przyjęcie ustawy bez po-

prawek.
Kto będzie sprawozdawcą? Nie ma chętnych, a więc ja będę składał sprawozda-

nie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 29)
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