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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(442)

27. posiedzenie
Komisji Regulaminowej, Etyki

i Spraw Senatorskich
w dniu 14 października 2008 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
(druk nr 286).



(Początek posiedzenia o godzinie 21 minut 06)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Piotr Zientarski)

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Otwieram posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
Proponuję zmianę dzisiejszego porządku obrad polegającą na ograniczeniu go

do rozpatrzenia zmian w składzie komisji i chciałbym króciutko uzasadnić tę zmianę.
Zmiana Regulaminu Senatu jest sprawą poważną, dotyczącą całego Senatu, i z uwagi

na fakt, że dzisiaj klub PiS ma swoje posiedzenie, byłoby niezręcznie, żebyśmy ją rozstrzy-
gali, mimo że jest kworum, bez wysłuchania opinii kolegów z PiS. Myślę, że jest to podsta-
wowy argument, który uzasadnia zdjęcie tego punktu z dzisiejszego porządku obrad.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak.
Widzę, że jest zgoda na jednopunktowy porządek obrad, chciałbym więc zapro-

ponować projekt uchwały w następującym brzmieniu: „Senat Rzeczypospolitej Pol-
skiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje senatora Piotra Kaletę
z Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz wybiera senato-
ra Piotra Kaletę do Komisji Gospodarki Narodowej”.

Jest to uchwała związana z rezygnacją senatora Kalety z członkostwa w Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i chęcią akcesu do Komisji Go-
spodarki Narodowej.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak.
Czy któryś z kolegów chciałby zabrać głos? Nie.
Proponuję więc, żebyśmy przystąpili do głosowania.
Kto jest za przyjęciem uchwały? (3)
Jednogłośnie.
Kto będzie referował?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tradycyjnie.
Dziękuję bardzo.
Na tym zamykam posiedzenie.
Chciałbym jeszcze poinformować kolegów, że na najbliższym posiedzeniu bę-

dziemy rozpatrywać wniosek Prezydium Senatu, dotyczący postępowania dyscyplinar-
nego w stosunku do dwóch senatorów: senatora Czeleja i senatora Olecha, w związku
z nieusprawiedliwionymi nieobecnościami na posiedzeniach Komisji Spraw Zagra-
nicznych i Komisji Spraw Unii Europejskiej.
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Te materiały prosiłbym…
(Głos z sali: Pan marszałek skierował wniosek?)
Tak, skierował wniosek.
Prosiłbym pana sekretarza, żeby udostępnił materiały kolegom z komisji oraz

żeby materiały te otrzymali również zainteresowani koledzy senatorowie.
Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 10)
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