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Zapis stenograficzny
(718)

Wspólne posiedzenie
Komisji Praw Człowieka,

Praworządności i Petycji (81.)
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego

i Administracji Państwowej (82.)
w dniu 18 lutego 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 27. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum
ogólnokrajowym oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.



(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 45)

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

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Rozpoczynamy wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Ad-
ministracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Witam bardzo serdecznie pana przewodniczącego Piotrowicza. W imieniu
przewodniczących obu naszych komisji poprowadzę to nasze posiedzenie.

Otrzymaliśmy zestawienie wniosków do ustawy o zmianie ustawy o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz
ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.

Witam serdecznie wszystkich państwa. Rozpoczniemy od wniosku najdalej idą-
cego, złożonego przez pana senatora Piotra Łukasza Andrzejewskiego, a jest to wnio-
sek o odrzucenie ustawy. Poddaję ten wniosek pod głosowanie w pierwszej kolejności.

Kto jest za wnioskiem pana senatora Andrzejewskiego o odrzucenie ustawy?
5 głosów za.
Kto jest przeciw?
12 głosów przeciw.
Kto się wstrzymał od głosu?
Nikt nie wstrzymał się od głosu.
Ustawa nie została odrzucona.
Wniosek nie został zaakceptowany przez Wysokie Komisje.
Przechodzimy zatem do drugiego wniosku, który został poparty przez Komisję

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz mniejszość Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji. Jest to wniosek o przyjęcie ustawy bez popra-
wek, który poddaję pod głosowanie.

Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek?
12 głosów za.
Kto jest przeciw?
7 głosów przeciw.
Kto się wstrzymał od głosu?
Nikt nie wstrzymał się od głosu.
Większość zdecydowała o przyjęciu ustawy bez poprawek, a zatem głosowanie

nad poprawkami staje się bezprzedmiotowe.
Zamykam posiedzenie.
Dziękuję państwu serdecznie.



Wspólne posiedzenie KPCPP (81.) oraz KSTAP (82.)

718/VII2

Sprawozdawcą będzie pan przewodniczący Jurcewicz, który był nim już wcze-
śniej.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak. Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 48)
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