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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(1229)

Wspólne posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej (191.)

oraz Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych (66.)
w dniu 20 listopada 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 44. posiedzeniu Senatu do ustawy o grach
hazardowych.



(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 31)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych Kazimierz Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Otwieram posiedzenie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komi-
sji Budżetu i Finansów Publicznych.

Przedmiotem dzisiejszego posiedzenia jest rozpatrzenie poprawek, które zostały
zgłoszone podczas posiedzenia plenarnego oraz na posiedzeniu naszych połączonych
komisji.

Wspólny wniosek Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Fi-
nansów Publicznych to wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Na posiedzeniu ple-
narnym zostało zgłoszonych przez senatorów dwadzieścia pięć poprawek. Najdalej
idącym wnioskiem jest wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

W związku z tym bardzo proszę pana ministra o zaopiniowanie tego wniosku
i ewentualnie ustosunkowanie się ogólnie do wniosków, które zostały złożone na po-
siedzeniu plenarnym.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Jacek Kapica:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Popieramy wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dyskusja podczas posie-

dzenia była na tyle treściwa, że pan pozwoli… Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Czy już możemy głosować nad tym wnioskiem?
(Głos z sali: Tak.)
Tak, jest zgoda.
W takim razie przystępujemy do głosowania nad wnioskiem pierwszym, nad

wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. Jeżeli ten wniosek nie otrzyma większo-
ści, to będziemy rozpatrywali i omawiali poszczególne poprawki.

Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (11)
Kto jest przeciw? (8)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Dziękuję bardzo. W takim razie wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek zo-

stał przyjęty.
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Czy są wnioski w sprawie tych poprawek, które zostały…
(Głosy z sali: Nie, nie…)
Nie ma wniosków.
Na senatora sprawozdawcę proponuję senatora…
(Senator Stanisław Bisztyga: Tak, jak było.)
…Bisztygę.
(Senator Tadeusz Gruszka: Wniosek mniejszości.)
Wniosek mniejszości do których poprawek?
(Senator Tadeusz Gruszka: Do wszystkich.)
Dobrze, do wszystkich.
Senatorem sprawozdawcą mniejszości będzie pan senator Gruszka.
Dziękuję bardzo.
Czyli wszystkie poprawki są we wniosku mniejszości.
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 35)
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