
ISSN 1643-2851

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(864)

68. posiedzenie
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w dniu 22 kwietnia 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawy o wspie-
raniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Fun-
duszu Rybackiego.



(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 32)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Witam szanownych państwa.
Otwieram sześćdziesiąte ósme posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Rozpatrzymy wnioski zgłoszone w toku debaty na trzydziestym pierwszym po-

siedzeniu Senatu w dniu 21 kwietnia bieżącego roku do ustawy o wspieraniu zrównowa-
żonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Witam pana ministra Kazimierza Plocke wraz z osobami towarzyszącymi, jak
również panów senatorów – panów, bo pań nie ma. Jest dzisiaj na posiedzeniu po raz
pierwszy nowy członek komisji, pan senator Ryszarda Knosala – witamy. Witam rów-
nież panią legislator i panią sekretarz.

Zestawienie wniosków mają państwo przed sobą. Mamy tylko jedną popraw-
kę… Pierwszy wniosek jest wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, drugi, zgło-
szony przez pana senatora Skurkiewicza, to wniosek o wprowadzenie poprawki do
ustawy.

Debata już była, uważam, że wszyscy mieliśmy możliwość, aby się wypowie-
dzieć. Żeby nie przedłużać, proponowałbym, żeby były krótkie wypowiedzi: za, prze-
ciw, bo wszyscy już zajmowaliśmy się tą poprawką na posiedzeniu komisji, a następnie
przeszlibyśmy do głosowania.

Panie Ministrze, żeby już nie przeciągać, krótko: za czy przeciw?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke:

Panie Przewodniczący, chodzi o pierwszy wniosek czy o poprawkę?)
Nie, nie, chodzi o poprawkę, bo wniosek…

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:

Jesteśmy przeciwni.
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Tak, bo wniosek… Komisja była za, więc mamy już…
Proszę.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
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Wiem, ja tylko zapytałem o opinię, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy z tą świadomo-
ścią przystąpili do głosowania.

Wnioskodawcy nie ma.
Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Nie widzę chętnych.
W związku z tym przystępujemy do głosowania.
Pierwszy wniosek jest o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto jest za? (7)
Kto jest przeciw? (4)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek został przyjęty.
W związku z tym wyczerpaliśmy porządek obrad.
Dziękuję panu ministrowi.
Sprawozdawcą będzie ta sama osoba, która pełniła tę funkcję wcześniej. Rozu-

miem, że to pan senator Jan Olech.
(Głos z sali: Panie Senatorze, czy pan…)
Sprawozdawcą będzie pan senator Jan Olech.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Chciałbym jeszcze poinformować, że posiedzenie naszej komisji i Komisji Śro-

dowiska zapowiedziane jest na 5 maja, ale jeszcze to ustalamy.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Wstępny termin posiedzenia to 5 maja.
(Głos z sali: 5 maja jest posiedzenie Senatu.)
Tak, ale sala była wcześniej zarezerwowana, spotkanie, to posiedzenie semina-

ryjne, było wcześniej zaplanowane.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Jeszcze uzgodnimy wszystko szczegółowo, ale wstępnie informuję, że termin

posiedzenia ustalony jest na 5 maja.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Jest problem z salami, bo my byśmy… Jeżeli uda się zarezerwować salę – tutaj

prośba o pomoc techniczną – to może przesuniemy na 6 maja.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Dziękuję.

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 36)
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