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36. posiedzenie
Komisji Regulaminowej, Etyki

i Spraw Senatorskich
w dniu 15 stycznia 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
(druk senacki nr 430).

2. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Bu-
dżetu i Finansów Publicznych oraz przewodniczącego Komisji Środowiska (druk
senacki nr 429).



(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 52)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Piotr Zientarski)

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Witam serdecznie.
Otwieram posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
W porządku obrad mamy dwa punkty: przygotowanie projektu uchwały Senatu

w sprawie zmian w składzie komisji senackich oraz przygotowanie projektu uchwały
Senatu w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
oraz przewodniczącego Komisji Środowiska.

Proponuję, żebyśmy rozpoczęli od punktu pierwszego, który dotyczy zmian
w składzie komisji senackich.

Jest to związane z wnioskiem pana senatora Abgarowicza, który rezygnuje
z uczestnictwa w pracach Komisji Gospodarki Narodowej i deklaruje wolę pracy w
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Chcę powiedzieć, że komisja polityki społecznej jest bardzo mało liczna…
(Głos z sali: I obciążona pracą.)
…i obciążona pracą. W związku z tym chodzi o to, żeby tę komisję wzmocnić,

i tutaj dbamy o to…
(Głos z sali: Pan przewodniczący jest członkiem tej komisji.)
Tak jest.
Czy pan przewodniczący chciałby się wypowiedzieć?

Senator Mieczysław Augustyn:

Bardzo się cieszę z tego i z radością przyjmuję chęć przejścia pana senatora Łu-
kasza Abgarowicza do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Popieram ten wniosek.
Po prostu jest taka konieczność.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Proponuję przegłosowanie projektu uchwały w sprawie odwołania senatora Łu-
kasza Abgarowicza z Komisji Gospodarki Narodowej oraz wyboru do Komisji Rodzi-
ny i Polityki Społecznej.

Kto jest za przyjęciem tej uchwały? (6)
Stwierdzam, że przyjęliśmy tę uchwałę jednomyślnie.
Kto będzie sprawozdawcą?
(Głos z sali: Pan przewodniczący.)
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Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad: przygotowanie projektu

uchwały Senatu w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych oraz przewodniczącego Komisji Środowiska.

Zgodnie z regulaminem uzyskaliśmy pozytywną opinię Konwentu Seniorów,
który zaopiniował kandydaturę senatora Kazimierza Kleiny na przewodniczącego Ko-
misji Budżetu i Finansów Publicznych oraz kandydaturę senatora Zdzisławy Pupy na
przewodniczącego Komisji Środowiska.

Czy któryś z panów senatorów chciałby w tej kwestii się wypowiedzieć? Nie
widzę chętnych. Dziękuję.

W związku z tym proponuję, żebyśmy przystąpili do głosowania.
Projekt uchwały brzmi następująco: Senat Rzeczypospolitej Polskiej wybiera

senatora Kazimierza Kleinę na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych oraz senatora Zdzisława Pupę na przewodniczącego Komisji Środowiska.

Kto jest za przyjęciem tej uchwały? (6)
Jednomyślnie za. Dziękuję.
Kto będzie sprawozdawcą?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 55)
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