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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(277)

30. posiedzenie
Komisji Regulaminowej, Etyki

i Spraw Senatorskich
w dniu 21 czerwca 2006 r.

VI kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składach komisji senackich
(druk nr 169).



(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 34)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Piotr Andrzejewski)

(Brak nagrania)

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

…i bardzo proszę Biuro Legislacyjne o zrelacjonowanie skomplikowanego za-
gadnienia, które jest przedmiotem obrad. (Wesołość na sali)

Zastępca Dyrektora Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu
Aleksandra Skorupka:

Przedmiotem obrad jest projekt uchwały Senatu w sprawie zmiany w składzie
komisji senackiej. Oto treść tej uchwały: Senat, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu
Senatu, odwołuje senatora Jarosława Gowina z Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej”.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Jest tylko pytanie, czy senator Gowin do jakiejś inne komisji chce się…
(Głos z sali: W jednej zostaje.)
Tylko w jednej chce być…
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Nie. Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że oświadczenie woli senatora Gowina nie podlega wątpliwościom

z punktu widzenia prawa cywilnego, bo takie jest…
(Zastępca Dyrektora Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Aleksandra

Skorupka: Z punktu widzenia regulaminu.)
Tak jest.
W związku z tym, jeżeli nie usłyszę innych głosów, poddam pod głosowanie tę

uchwałę.
Możemy głosować? To głosujemy.
Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. (7)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Uchwała została podjęta.
Czy panowie macie jeszcze jakieś sprawy…
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Aha, kto będzie sprawozdawcą?
(Głos z sali: Ja mogę być.)
Bardzo proszę, pan senator chce być.
(Głos z sali: Pan przewodniczący, tak?)
Tak, pan przewodniczący, przepraszam.
Czy są sprawy różne, które chcielibyście panowie podjąć? Nie widzę, nie słyszę

zgłoszeń.
Wobec tego zamykam posiedzenie komisji.
Dziękuję panom za liczne uczestnictwo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 36)
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