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Zapis stenograficzny
(710)

40. posiedzenie
Komisji Regulaminowej, Etyki

i Spraw Senatorskich
w dniu 17 lutego 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji
Ustawodawczej (druk senacki nr 463).

2. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej
(druk senacki nr 464).



(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 50)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Piotr Zientarski)

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Otwieram posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
W porządku obrad mamy przygotowanie dwóch projektów uchwał: w sprawie od-

wołania pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego z Komisji Ustawodawczej i w sprawie
odwołania go z funkcji przewodniczącego tejże komisji. W pierwszej kolejności rozpa-
trzymy wniosek o odwołanie pana senatora z funkcji przewodniczącego komisji.

Oczywiście uchwały te są związane z nominacją senatora Kwiatkowskiego na
stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a podstawą naszej
uchwały jest art. 20 ust. 4 Regulaminu Senatu, który mówi, iż senator pełniący funkcję
ministra albo sekretarza stanu nie może być członkiem komisji senackiej, jeśli jej
przedmiotowy zakres działania pokrywa się z zakresem działu administracji rządowej,
w którym senator zajmuje jedno z wymienionych stanowisk.

Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem uchwały o odwołaniu pana sena-
tora Kwiatkowskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak.
Chciałbym poinformować kolegów, członków komisji, iż Konwent Seniorów

otrzymał od senatora Kwiatkowskiego pismo w sprawie rezygnacji z funkcji przewod-
niczącego komisji i na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniował pozytywnie wniosek
o odwołanie go z tej funkcji.

Głosujmy w takim razie.
Kto jest za przyjęciem projektu uchwały o odwołaniu pana senatora z komisji?
Jednogłośnie za. Dziękuję.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, z funkcji przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.
(Głos z sali: A sprawozdawca?)
Sprawozdawcą to jeszcze „się nabędę”, to zostawmy na koniec.
I druga uchwała, o odwołaniu pana senatora Kwiatkowskiego z członka tej komisji.
Kto jest za?
Jednogłośnie za.
(Głos z sali: Sprawozdawca?)
Sprawozdawca, tak jest. Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 53)
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