
ISSN 1643-2851
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Zapis stenograficzny
(751)

Wspólne posiedzenie
Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej (87.)

oraz Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (58.)

w dniu 5 marca 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do ustawy o fundu-
szu sołeckim.



(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 53)

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

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Szanowni Państwo, proszę zająć miejsca.
Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Admini-

stracji Państwowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Witam serdecznie pana przewodniczącego Chróścikowskiego. Witam pana mi-

nistra Sosnowskiego.
Przedmiotem naszego posiedzenia jest ustawa o funduszu sołeckim.
W trakcie drugiego czytania zostały zgłoszone poprawki. Zanim przejdziemy do

rozpatrzenia poprawek, będziemy głosowali nad wnioskiem najdalej idącym, który zo-
stał przyjęty przez połączone komisje już w ramach pierwszego czytania, czyli nad
wnioskiem o przyjęciu ustawy bez poprawek. Jeżeli uzyska on akceptację Wysokich
Komisji, to wtedy nie będziemy głosować nad poprawkami. Jeżeli nie zostanie on
przyjęty, to wtedy przejdziemy do głosowania nad poprawkami.

Zarządzam głosowanie.
Kto jest za przyjęciem…
(Senator Jerzy Chróścikowski: Przepraszam, mam jeszcze uwagi.)
Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Senator Jerzy Chróścikowski:

Jeśli można, Panie Przewodniczący, zanim pan podda wniosek pod głosowanie,
to mam obowiązek zgłosić autopoprawkę do poprawek mniejszości komisji, bo musi
być ona wciągnięta do protokołu, a jak będzie przegłosowany…

(Przewodniczący Mariusz Witczak: Bardzo proszę.)
Proszę państwa, mniejszość komisji zgłosiła trzy poprawki. Do poprawki do

art. 37 chciałbym zgłosić autopoprawkę, która – w skrócie powiem, o co chodzi – do-
tyczy sformułowania, że środki, które mówią o diecie sołtysa, dotyczyłyby konkretnie
sołtysa. Tak jest niejasno zapisane.

Druga sprawa. Te środki, czyli 200 zł, które są przyznawane sołtysowi, byłyby
przyznawane na tych samych zasadach jak fundusz sołecki, czyli nie byłyby w 100%
finansowane z budżetu państwa, tylko w 30% z gminy, a 20% zależałoby od docho-
dów. Dlatego proszę państwa o…

Musimy zapytać oczywiście, czy mniejszość komisji wyraża zgodę.
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Przewodniczący Mariusz Witczak:

Tak, mniejszość komisji wyraża zgodę. Panie Przewodniczący, zgłoszenie auto-
poprawki stało się już faktem. Proszę przekazać to pani legislator.

Powracamy do głosowania nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto jest za przyjęciem ustawy o funduszu sołeckim bez poprawek?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
12 głosów za, 7 przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu – ustawa została

przyjęta bez poprawek.
Proponujemy, żeby sprawozdawcą dalej był pan senator Ireneusz Niewiarowski.
Serdecznie dziękuję państwu za uwagę.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Komisja samorządu rozpoczyna posiedzenie o godzinie 18.30 w tej sali. Wspól-

nie z Komisją Gospodarki Narodowej będziemy obradowali nad ustawą o prawie bu-
dowlanym.

Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 56)
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