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Zapis stenograficzny
(133)

13. posiedzenie
Komisji Regulaminowej, Etyki

i Spraw Senatorskich
w dniu 7 lutego 2008 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
(druk senacki nr 64).



(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 48)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Piotr Zientarski)

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Serdecznie witam na naszym posiedzeniu pana dyrektora Biura Legislacyjnego,
który dzisiaj zaszczycił naszą komisję swoją obecnością.

Przedmiotem posiedzenia naszej komisji są jedynie zmiany w składach komisji
senackich. Dokonujemy pewnej zmiany, ponieważ pan senator Krajczy złożył rezy-
gnację z rezygnacji. Mianowicie zrezygnował z członkostwa w Komisji Spraw Zagra-
nicznych i my przyjęliśmy tę rezygnację, a potem, zanim jeszcze doszło do przyjęcia
uchwały na posiedzeniu plenarnym, tę rezygnację cofnął. W związku z tym powstanie
taka sytuacja, że ta rezygnacja, że tak powiem, zostanie anulowana i nie będzie przed-
stawiana.

A jeśli chodzi o nowe zmiany, to mamy w tej chwili mocne zasilenie Komisji
Praw Człowieka i Praworządności, ponieważ do tej komisji przechodzą pan senator
Rulewski, pan senator Wyrowiński i pan senator Cichoń. Z pracą w naszej komisji
zdecydował się pożegnać obecny dzisiaj na posiedzeniu pan senator Józef Bergier, któ-
ry pragnie działać w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Bę-
dzie to już dwudziesty siódmy członek tej najliczniejszej komisji senackiej. Skoro jest
wola pana senatora, żeby pracować w komisji polonijnej, to chciałbym przy okazji po-
dziękować panu senatorowi za pracę w naszej komisji, ponieważ od samego początku
aktywnie uczestniczył pan w jej działaniach. Bardzo dziękuję. Będziemy spotykać się
na posiedzeniach komisji spraw emigracji. Akurat ja osobiście oraz oczywiście pan
przewodniczący też działamy w tej komisji. Tak że czynimy zadość prośbie pana se-
natora Bergiera, jak powiedziałem, oraz prośbie pana senatora Rockiego i prośbie pana
senatora Rulewskiego, który zasilił Komisję Praw Człowieka i Praworządności, ale
zrezygnował z Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Z Komisji Kultury i Środków Prze-
kazu zrezygnował senator Kazimierz Wiatr, przewodniczący komisji edukacji, pozo-
stanie on w jednej komisji, nie przechodzi do innej. I to jest cały zakres zmian. Propo-
nuję…

(Głos z sali: Najpierw trzeba wycofać formalnie ten druk, o którym mówiliśmy.)
Przegłosujemy formalnie wycofanie druku nr 62, ponieważ tam został już wy-

mieniony pan senator Krajczy, który zrezygnował z Komisji Spraw Zagranicznych.
(Głos z sali: Zostanie sporządzony druk wycofania.)
I będzie sporządzony druk wycofania.
Kto jest za przyjęciem tej propozycji? (7)
Jednogłośnie za. Dziękuję bardzo.
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Stwierdzam, że druk projektu uchwały został wycofany.
W tej chwili głosujemy już nad projektem uchwały, która zostanie przedłożona

z tymi zmianami, o których mówiłem przed chwilą.
Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w składach komisji

senackich – tych wszystkich, opisanych zarówno w art. 1, jak i art. 2 uchwały? (8)
Dziękuję bardzo.
Informuję, że ja zostałem wyznaczony do zreferowania tych zmian i moje na-

zwisko już figuruje w porządku obrad. To jest tylko dodatkowo… Już nawet byłoby
chyba niezręcznie, bo mamy całość tych zmian, które referuję. To jest tylko uzupełnie-
nie. Tak że będę referentem tych zmian.

(Głos z sali: Panie Przewodniczący, chciałbym zauważyć, że nie ma sprzeciwu
w tej kwestii.)

Tak. Dziękuję bardzo.
To cóż, jeszcze raz dziękuję koledze za udział w naszych pracach, dziękuję bar-

dzo panom senatorom za udział w obradach komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 53)
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