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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(822)

64. posiedzenie
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w dniu 2 kwietnia 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 30. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o ochronie zwierząt.



(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 14)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy Chróścikowski)

(Rozmowy na sali)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Czy mógłbym prosić o uwagę? Musimy rozpoczynać…
Otwieram posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Witam pana ministra, witam panie senator i panów senatorów, witam sekretariat

i Biuro Legislacyjne.
(Rozmowy na sali)
Państwo pozwolą, że przejdziemy od razu do zestawienia wniosków, które ma-

my przed sobą. Proponuję, abyśmy głosowali nad nimi zgodnie z zestawieniem.
Stanowisko rządu, które poznaliśmy wczoraj, było takie, że rząd popiera wszystkie

poprawki. Co prawda pan minister Plocke jest w drodze, ale nie może dotrzeć…
(Głos z sali: Nie może, ma ważną sprawę.)
Jest tutaj z nami pan minister… Panie Ministrze, wczoraj pan minister Plocke nie miał

uwag do tych poprawek. Rozumiem, że pan minister również nie ma żadnych uwag, tak?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie ma.
Biuro Legislacyjne też nie ma uwag.
Możemy przechodzić do głosowania nad zgłoszonymi poprawkami zgodnie z

kolejnością.
Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi?
Skoro nie ma uwag, to przystępujemy do głosowania.
Mam pytanie do pani legislator: czy nad poprawkami komisji, Pani Legislator,

można głosować łącznie?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Hanna Kaśnikowska:

Myślę, że jeżeli państwo wyrazicie zgodę, to tak, chociaż…

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

W związku z tym proponuję, abyśmy przegłosowali łącznie wszystkie poprawki,
które są poprawkami komisji. Są to poprawka pierwsza, poprawka druga…
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Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Hanna Kaśnikowska:

Najmocniej przepraszam, Panie Senatorze, ale jeżeli przegłosowywać łącznie,
to chyba wszystkie, bo te, które zostały dodane na posiedzeniu Senatu, to oczywiste,
konieczne następstwa tamtych wcześniejszych i nie można nie głosować nad nimi
łącznie. Jak pan widzi, w pkcie 2 jest głosowanie nad poprawkami drugą, piątą
i siódmą.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dobrze, ale właśnie o to pytałem.
W związku z tym przystępujemy od razu do głosowania nad pojedynczymi po-

prawkami, będzie szybciej.
Kto jest za przyjęciem pierwszej poprawki, komisji rolnictwa? (11)
Kto jest przeciw? (0)
Jednogłośnie za, w związku z tym poprawka została przyjęta.
Przechodzimy do poprawki drugiej.
Nad poprawkami drugą, piątą i siódmą należy głosować łącznie.
Kto jest za poprawkami drugą, piątą i siódmą? Proszę o podniesienie ręki. (11)
Poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.
Przechodzimy do głosowania nad poprawką trzecią.
Kto jest za przyjęciem poprawki trzeciej? Proszę o głosowanie. (11)
Dziękuję. Jednogłośnie za. Poprawka została przyjęta.
Poprawka czwarta.
Kto jest za przyjęciem poprawki czwartej? Proszę o głosowanie. (11)
Dziękuję. Jednogłośnie za.
(Głos z sali: I poprawka szósta…)
Poprawka piąta była przegłosowana…
(Głos z sali: Panie Senatorze, teraz poprawka szósta.)
Tak, tak, teraz poprawka szósta.
Kto jest za poprawką szóstą? Proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie. (10)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (1)
1 senator wstrzymał się od głosu – poprawka została przyjęta.
Poprawka siódma była przegłosowana…
(Głos z sali: To już wszystkie.)
Wszystkie poprawki…
(Głos z sali: Nie trzeba więcej…)
Łącznie nie trzeba przegłosować…
(Głos z sali: Nie trzeba.)
Sprawozdawcą był poprzednio… Kto był sprawozdawcą?
(Głos z sali: Senator Błaszczyk.)
Rozumiem, że senator Błaszczyk chce być dalej sprawozdawcą. Wyznaczamy

go na sprawozdawcę. Dziękuję.
W związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek obrad, zamykam posiedzenie

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Dziękuję państwu za uczestnictwo w posiedzeniu.
Za chwilę rozpoczniemy drugie posiedzenie w tej sali, ale już łącznie z Komisją

Rodziny i Polityki Społecznej.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 19)
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