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Zapis stenograficzny
(753)

59. posiedzenie
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w dniu 5 marca 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.



(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 59)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Otwieram pięćdziesiąte dziewiąte posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Witam panie i panów senatorów, witam również panią legislator i panią sekretarz.
W porządku obrad mamy dzisiaj jeden punkt: wybór zastępcy przewodniczące-

go komisji.
Proponuję, abyśmy dokonali tego wyboru w tej chwili.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionego

porządku obrad?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Na temat porządku obrad.
Proszę.

Senator Lucjan Cichosz:

Panie Przewodniczący, jeżeli chodzi o zgłoszenie kandydatury na pana zastępcę,
to jestem przeświadczony, że bardzo dobrym kandydatem, którego chcę zgłosić ofi-
cjalnie w tym momencie, jest producent rolny, bardzo dobry rolnik, członek tej komi-
sji, pan senator Jan Olech. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Czy są jeszcze inne kandydatury?
Proszę.

Senator Ireneusz Niewiarowski:

Nie tylko w swoim imieniu, ale też w imieniu grupy senatorów Platformy Oby-
watelskiej, chciałbym zarekomendować pana senatora Piotra Głowskiego, który dał się
poznać jako bardzo aktywny uczestnik prac komisji. Znamy też jego walory organiza-
cyjne. Myślę, że będzie dużym wzmocnieniem dla prezydium i pomocą dla pana prze-
wodniczącego w dalszych działaniach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Również producenta, tak.
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Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję, mamy dwa zgłoszenia.
Szanowni Państwo, nawet nie zdążyłem przekazać państwu pełnej informacji,

którą, zgodnie z procedurą, powinienem podać, ponieważ państwo natychmiast zaczęli
zgłaszać kandydatury.

Informuję państwa oczywiście, że ogłoszę jeszcze przerwę po głosowaniu.
Przygotowujemy karty do głosowania. Aby można było dokonać wyboru zastępcy
przewodniczącego, musimy jeszcze powołać komisję.

Najpierw zapytam, czy kandydaci wyrażają zgodę.
Czy pan senator Olech wyraża zgodę?

Senator Jan Olech:

Bardzo mi przykro, ale nie wyrażam zgody.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

W tym momencie mamy możliwość zapytania drugiego kandydata.
Proszę.

Senator Piotr Głowski:

Tak, oczywiście. Z przyjemnością przyjmuję tę propozycję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Mamy zgodę jednego kandydata. Możemy wypełnić karty do głosowania z jed-
nym nazwiskiem.

Trzeba jeszcze dokonać wyboru komisji.
Szanowni Państwo, proszę o zgłoszenie trzech senatorów do przeprowadzenia

głosowania tajnego nad wyborem zastępcy przewodniczącego komisji.
(Głos z sali: Zgłaszam panią senator, jeśli można.)
Pani senator, Małgorzata Adamczak?
(Senator Małgorzata Adamczak: Dobrze, nie mam wyboru.)
Wybór jest zawsze, zaraz go dokonamy.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Proszę, ktoś jeszcze?
(Głos z sali: Pan senator Pupa.)
Czy pan senator Pupa wyraża zgodę na to, żeby zostać członkiem komisji?
(Rozmowy na sali)
Nie wyraża zgody?
(Głos z sali: Proszę powiedzieć do mikrofonu.)
(Senator Zdzisław Pupa: Wyrażam zgodę.)
Czyli pan senator Pupa zgłosił kandydaturę pana senatora Błaszczyka. Tak? Do-

brze. Pan senator Błaszczyk wyraża zgodę.
I jeszcze jedna osoba.
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(Głos z sali: Są już trzy osoby, wystarczy.)
(Głos z sali: Pan senator Pupa.)
Aha, też wyraził zgodę, tak?
(Głos z sali: Tak, wyraził zgodę.)
Przepraszam, nie usłyszałem.
Okej, czyli mamy trzy zgłoszenia.
Proponuję, aby komisja podjęła pracę.
Czy są karty do głosowania?
(Głos z sali: Tak, już je teraz wypisuję.)
Ogłaszam trzy minuty przerwy, żeby państwo mogli spokojnie dopełnić formalności.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Wznawiam posiedzenie.
Proszę szanowną komisję o podjęcie działań.
Ale zanim przystąpimy do głosowania, pragnę państwu przypomnieć, że zgod-

nie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały komisji zapadają większością głosów
w obecności co najmniej 1/3 jej członków.

W skład komisji zostało powołanych czternastu senatorów, zatem, aby komisja
mogła podejmować uchwały, musi być obecnych co najmniej pięciu senatorów, a tylu
jest na sali.

Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział wymagana liczba senatorów,
w związku z tym możemy przystąpić do wyboru zastępcy przewodniczącego.

Przystępujemy do rozdawania kart.
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru zastępcy

przewodniczącego komisji.
Proszę komisję o zebranie kart.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Głos z sali: Nie można.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Nie, nie, ja rozumiem, że jest skrzynka. Członek komisji przejdzie i zbierze karty.
(Głos z sali: Ale jest za mała. Czy jest kluczyk? Bo karty zostaną włożone,

a potem nie będzie można ich wyjąć.)
(Wesołość na sali)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Prosimy o przerwę. Komisja musi…)
(Rozmowy na sali)
Rozumiem, że wszyscy państwo senatorowie oddali karty do głosowania.

W związku z tym czekamy na obliczenie wyników.
Ogłaszam dwie minuty przerwy na policzenie głosów.

(Przerwa w obradach)
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Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
Informuję, że senatorowie wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajnego

obliczyli głosy i sporządzili protokół głosowania.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Kolega mnie rozśmiesza.
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, protokół tajnego głosowania

z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wyboru senatora Piotra Głowskiego na zastępcę
przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powołani przez przewodniczą-
cego komisji do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie: Małgorzata Adam-
czak, senator Przemysław Błaszczyk i Zdzisław Pupa, stwierdzają, że w głosowaniu
tajnym w sprawie wyboru senatora Piotra Głowskiego na zastępcę przewodniczącego
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oddano 12 głosów, w tym 12 głosów ważnych. Za
głosowało 11 senatorów, przeciw głosował 1 senator, nie wstrzymał się od głosu żaden
senator. Warszawa, dnia 5 marca. Nieczytelne podpisy członków komisji.

Proszę państwa, niezmiernie mi miło, że został wybrany zastępca przewodni-
czącego. Gratuluję panu zastępcy, drugiemu zastępcy. (Oklaski)

Czy pan senator Piotr Głowski, zastępca przewodniczącego, chciałby zabrać głos?
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Głowski:

Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący!
Traktuję to oczywiście jako dowód zaufania, ufności w to, że merytoryka naszej

pracy nie będzie w żadnym momencie zachwiana, a na pewno wzrośnie. Będę się sta-
rał, aby tak się działo. Będę się również starał, aby waga naszej komisji zarówno
w Senacie, jak i na zewnątrz była jak najwyższa. Jednocześnie traktuję ten wynik jako
dowód sympatii i obiecuję państwu nie zawieść ani tej pierwszej, ani tej drugiej na-
dziei. Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: Pan senator przedstawił jakiś program?) (Wesołość na sali)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję panu senatorowi. Rozumiem, że po głosowaniu już pytań do pana se-
natora nie ma.

Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś sprawy dotyczące kwestii organizacyjnych?
Jeśli nie, to chciałbym przypomnieć, że najbliższe posiedzenie, które planujemy,

jest… Pani Sekretarz?
(Głos z sali: 17 marca.)
…17 marca o godzinie 15.00. To jest dzień przed posiedzeniem Senatu, wtorek.

Postaramy się, żeby punkty, które są przewidziane na następne posiedzenie, były rozpa-
trzone przed tym posiedzeniem, z tym że dołączymy jeszcze jak zwykle roboczy punkt,
który w tej chwili ustalamy. Sprawa dotyczy upraw roślin. Będzie o tym dyskusja.

W związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek obrad, zamykam posiedzenie
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dziękuję państwu za udział w posiedzeniu.
(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 15)
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