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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(977)

Wspólne posiedzenie
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (79.)
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego

i Administracji Państwowej (115.)
w dniu 17 czerwca 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 35. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.



(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 55)

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

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Admini-
stracji Państwowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bardzo serdecznie witam pana przewodniczącego Chróścikowskiego i pana mi-
nistra Plockego.

Szanowni Państwo, jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to pozwolą państwo, że nie bę-
dziemy już omawiać poprawek, które są państwu dobrze znane, bo zostały omówione
w ramach drugiego czytania, a niektóre jeszcze wcześniej – na posiedzeniu komisji
w ramach pierwszego czytania w Senacie.

Sprzeciwu nie słyszę, będę zatem podawał z zestawienia numery poprawek i bę-
dę poddawał te poprawki pod głosowanie. Będę również pytał o opinię, jak to zawsze
czynimy, stronę rządową.

Przechodzimy do poprawki pierwszej, zgłoszonej przez pana senatora Cichosza.
Panie Ministrze, jaka jest ocena rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:

Po głębokiej analizie poprawki pierwszej wyrażamy wobec niej negatywne sta-
nowisko, ponieważ uszczupliłoby to w znaczny sposób wpływy do Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych.

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Dziękuję bardzo.
Znamy stanowisko rządu, a państwo zdecydują.
Zarządzam głosowanie.
Kto jest za przyjęciem poprawki pierwszej? (8)
Kto jest przeciw? (9)
Kto się wstrzymał od głosu? (1)
Poprawka nie uzyskała poparcia połączonych komisji.
Przechodzimy do poprawki drugiej, pana przewodniczącego Jerzego Chróści-

kowskiego.
Panie Ministrze, jaka jest opinia rządu?
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:

Po analizie poprawki drugiej rząd ocenia ją negatywnie z uwagi na to, że mieli-
byśmy ogromne kłopoty z jej zrealizowaniem w sensie administracyjnym.

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Dziękuję za zajęcie stanowiska.
Państwo zdecydują w głosowaniu.
Zarządzam głosowanie.
Kto jest za przyjęciem poprawki pana senatora Chróścikowskiego? (9)
Kto jest przeciw? (10)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Poprawka nie uzyskała poparcia połączonych komisji.
Szanowni Państwo, teraz mamy poprawki trzecią, czwartą i piątą, które zostały

poparte przez nasze komisje na oddzielnych posiedzeniach. Pozwolą państwo, że bę-
dziemy głosowali nad nimi łącznie, bo są już one dobrze rozpoznane.

Kto jest za poprawkami trzecią, czwartą i piątą? (19)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Poprawki uzyskały poparcie połączonych komisji.
A teraz poprawka szósta, która została wcześniej poparta przez Komisję Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (19)
(Głos z sali: Błąd, ona już była.)
Przepraszam bardzo, na czym polega błąd?
(Głos z sali: Ona już była poparta również przez nas.)
(Głos z sali: Tak, właśnie.)
(Głosy z sali: Nie, nie.)
Nie ma jej w zestawieniu, rozumiem więc, że nie była poddana pod głosowanie

na posiedzeniu komisji samorządu terytorialnego.
(Senator Jerzy Chróścikowski: Mieliście tylko trzy poprawki.)
(Głos z sali: To było na posiedzeniu komisji rolnictwa.)
Była przegłosowana tylko na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tak?
(Głos z sali: Po głosowaniu…)
(Senator Jerzy Chróścikowski: Ale głosowanie już się odbyło.)
Głosowanie się odbyło, ale wyjaśniam to, Panie Przewodniczący.
Ogłaszam wynik głosowania: poprawka szósta została poparta przez połączone

komisje. Nie pytałem o opinię rządu, bo rząd oceniał ją wcześniej.
(Głos z sali: Nie.)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:

Pytał pan, czy rząd rekomenduje tę poprawkę. Rząd jest jej przeciwny, zmie-
niamy tu bowiem całkowicie zasady. Jest długie, sześciomiesięczne vacatio legis
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i wszyscy ci, którzy zamierzają złożyć wnioski, mają błogosławiony czas do
31 grudnia 2009 r. Dlatego rząd nie akceptuje tej poprawki. Dziękuję.

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Rozumiem i dziękuję bardzo. Sądziłem, że opinia była wyrażona. Mimo że stało
się inaczej, nie zmienia to wyniku głosowania.

Szanowni Państwo, poprawka została poparta przez połączone komisje.
Pozostaje nam jeszcze wyznaczyć sprawozdawcę.
Kto był sprawozdawcą do tej pory?
(Głos z sali: Pan senator Sepioł.)
To pan senator Sepioł nadal będzie sprawozdawcą tej ustawy.
Dziękuję państwu serdecznie, do zobaczenia.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 02)
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