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Zapis stenograficzny
(305)

33. posiedzenie
Komisji Samorządu Terytorialnego

i Administracji Państwowej
w dniu 5 lipca 2006 r.

VI kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.



(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 08)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Sławomir Sadowski)

Zastępca Przewodniczącego Sławomir Sadowski:

Witam państwa na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Admini-
stracji Państwowej.

Zebraliśmy się tutaj z wiadomych względów. Nasza przewodnicząca, pani Elż-
bieta Rafalska, objęła stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej. Złożyła ona rezygnację, co zostało uwidocznione w Senacie w głosowa-
niu…

(Senator Mariusz Witczak: Ale niejednomyślne.)
Tak, niejednomyślne, jak kolega Mariusz mi podpowiada.
Porządek obrad bieżącego posiedzenia komisji obejmuje tylko jeden punkt: wy-

bór kandydata na przewodniczącego komisji.
Ale zanim do niego przystąpimy, zadam pytanie: czy ktoś z państwa chciałby

zabrać głos w sprawie porządku obrad? Nie. A więc jest tylko jeden punkt. Dziękuję
bardzo.

Wobec braku zastrzeżeń do porządku obrad posiedzenia stwierdzam, że komisja
zatwierdziła porządek obrad.

Informuję państwa senatorów… i panią senator… przepraszam, panią senator
i panów senatorów, że zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 Regulaminu Senatu głosowanie
w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do
głosowania. Zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały komisji zapadają
większością głosów w obecności co najmniej 1/3 członków komisji. Obecnie w skła-
dzie komisji jest dwunastu senatorów. Obecnych jest…

(Głos z sali: Wszyscy.)
Wszyscy są obecni. Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział wymagana liczba senatorów.
W związku z tym proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji.
I choć padła kandydatura…
(Głosy z sali: Nie padła.)
Nie padła jeszcze, tak?
(Głos z sali: Pierwszą składa przewodniczący.)
No, skoro takiego uprawnienia mi państwo udzielają, to proponuję jako jednego

z kandydatów, bo tak muszę to określić, pana senatora Jerzego Szmita.
Proszę, czy są inne kandydatury?
(Głos z sali: Ta jest tak dobra, że innej nie ma.)
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Nie ma innych kandydatur.
Wobec tego muszę zapytać, czy pan senator – ja tu od razu wpisuję – Jerzy

Szmit wyraża zgodę na kandydowanie.

Senator Jerzy Szmit:

Tak, wyrażam zgodę.

Zastępca Przewodniczącego Sławomir Sadowski:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Stwierdzam, że została zgłoszona kandydatura senatora Jerzego Szmita.
Proszę państwa, ja od razu, ze względu na czas, będę wypełniał druk.
(Głos z sali: Nie musi pan tego wypełniać.)
Nie? Ale skoro już zacząłem…
Przystępujemy do głosowania nad wyborem kandydata na przewodniczącego

komisji.
Proszę o zgłoszenie się trzech senatorów do przeprowadzenia głosowania nad

wyborem kandydata na przewodniczącego komisji, o zgłoszenie się do komisji skruta-
cyjnej. Proszę o zgłoszenie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Już są, tak? To teraz proszę zgłaszać się po kolei. Ja może będę jednak wpisy-

wał, bo…
(Senator Jerzy Chróścikowski: Jerzy Chróścikowski.)
(Senator Andrzej Jaroch: Andrzej Jaroch.)
(Senator Stanisław Karczewski: Stanisław Karczewski.)
Proszę państwa, zarządzam pięciominutową przerwę na przygotowanie kart do

głosowania.
(Głos z sali: Nie, od razu.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Dobrze. Jednak pięciominutowa przerwa.

(Przerwa w obradach)

Zastępca Przewodniczącego Sławomir Sadowski:

Wznawiam obrady.
Na każdej karcie do głosowania znajdują się dwie kratki dające dwie możliwo-

ści głosowania – muszę tę formułę głosowania przytoczyć – „za” i „przeciw”. Karta do
głosowania będzie głosem ważnym, jeżeli senator na karcie postawi tylko jeden znak
„x” lub odda kartę bez skreśleń, co oznacza wstrzymanie się od głosu. Karta do głoso-
wania, na której postawiono więcej niż jeden znak „x”, zostanie uznana za głos nie-
ważny.

Po wypełnieniu kart państwo senatorowie będą wrzucać je do przygotowanej
urny. Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszę przerwę, w której trakcie senatorowie
powołani do przeprowadzenia głosowania tajnego dokonają obliczenia głosów oraz
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sporządzą protokół głosowania. Protokół ten będzie podstawą do ogłoszenia wyników
głosowania nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

A więc karty są rozdane. Czy wszyscy państwo mają karty do głosowania?
(Głosy z sali: Tak.)
Wszyscy, tak? A więc bardzo proszę o oddawanie głosów.
(Głos z sali: A jak to chytrze zrobiono, że na posiedzeniu komisji nie głosowali-

śmy nad wnioskiem o odwołanie pani przewodniczącej?)
(Głos z sali: Nie ma takiego obowiązku.).
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Szanowni Państwo, czy wszyscy państwo już oddali głosy? Wszyscy, tak?
Bardzo proszę senatorów powołanych do przeprowadzenia głosowania tajnego

o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.
Zarządzam przerwę w obradach komisji w celu obliczenia głosów.

(Przerwa w obradach)

Zastępca Przewodniczącego Sławomir Sadowski:

Wznawiam obrady.
Pani Senator i Panowie Senatorowie, odczytuję protokół głosowania tajnego.
„Protokół głosowania tajnego w dniu 5 lipca 2006 r. w sprawie wyboru kandy-

data na przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Pań-
stwowej.

W głosowaniu tajnym nad wyborem senatora Jerzego Szmita na kandydata na
przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej od-
dano 12 głosów, w tym głosów nieważnych 0.

Powołani przez zastępcę przewodniczącego komisji do przeprowadzenia głoso-
wania tajnego senatorowie Andrzej Jaroch, Jerzy Chróścikowski, Stanisław Karczew-
ski stwierdzają, że za wyborem senatora Jerzego Szmita głosowało 12 senatorów, prze-
ciwko nikt nie głosował.

W związku z wynikami głosowania stwierdzamy, że senator Jerzy Szmit został
kandydatem na przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej.

Warszawa, dnia 5 lipca 2006 r.” Dalej są podpisy komisji skrutacyjnej.
Serdecznie gratuluję panu Jerzemu Szmitowi wyboru. (Oklaski)
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie komisji…
(Senator Elżbieta Rafalska: Panie Przewodniczący, zamknął pan już posie-

dzenie?)
(Głos z sali: Jeszcze nie…)
Przepraszam. Słusznie.
(Głosy z sali: Nie zamykać, nie zamykać.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Tak, tak, wiem o tym. Przepraszam, pospieszyłem się.
Czy pan senator Jerzy Szmit, kandydat na przewodniczącego komisji, chciałby

zabrać głos?
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Senator Jerzy Szmit:

Proszę państwa, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaufanie, za
wskazanie mnie jako kandydata i jednocześnie podziękować pani przewodniczącej za
dotychczasową pracę na rzecz komisji. Myślę, że szerzej będę dziękował i kilka słów
powiem już w czasie posiedzenia Senatu, żeby się nie powtarzać i żeby we właściw-
szym miejscu i bardziej jeszcze doniosłej scenerii kilka słów odnośnie do pani prze-
wodniczącej powiedzieć. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Sławomir Sadowski:

Udzielam głosu pani senator Elżbiecie Rafalskiej.

Senator Elżbieta Rafalska:

Panie Senatorze, gratuluję i jestem przekonana, że znakomicie pan poprowadzi
tę komisję.

Ale nie dlatego, Szanowni Państwo, chciałam zabrać głos. Przede wszystkim chciała-
bym przeprosić – no, nie mogę powiedzieć: panie sekretarki – panie sekretarz: panią Bożenę
i panią Kasię. Chyba wszyscy widzą, w jakim ja dzisiaj jestem stanie. Ja się czuję mniej wię-
cej tak, jak bym przeprowadziła rozwód po bardzo dobrym małżeństwie. Tak więc jestem
trochę rozemocjonowana. I przy okazji dziękuję pani legislator, która – akurat tak się chyba
składa –pierwsze trudne rzeczy… I tak najbardziej to chyba współpraca z panią Renatą…
I chyba z tego wszystkiego, że tak do końca nie uświadamiam sobie, że właściwie ten sekre-
tariat będzie pracował z panem senatorem Szmitem… Jakoś to jeszcze we mnie nie tkwi tak
mocno. Może dlatego nie zrobiłam tego na forum Senatu, i za to panie przepraszam.

Bo oczywiście to, że komisja mogła być tak dobrze prowadzona, to jest wielka za-
sługa tego znakomitego zespołu. Naprawdę, proszę mi wierzyć, że przewodniczący jest
ważny, ale najważniejsze są te panie, które bardzo pomagają, wyręczają, przypominają.
Przecież my wszyscy tu obecni jesteśmy chyba po raz pierwszy w parlamencie, więc te
pierwsze posiedzenia komisji, to były takie pierwsze koty za płoty. I bez doświadczenia pani
Bożeny i pani Kasi oraz wyrozumiałości pani legislator, której pewnie nieraz włosy na gło-
wie się jeżyły przy naszych przeróżnych pomysłach, taka praca nie byłaby możliwa.

Strasznie długo robią w senackiej kwiaciarni te kwiaty. Ja już wydzwaniałam
tyle razy, a nie mogę tego przedłużać w nieskończoność. Tak że kwiaty za chwileczkę
do nas dotrą.

Ja jeszcze raz przepraszam. Dlatego tu pana poprosiłam, żeby był świadkiem te-
go, jak chwalę, i przy rozdziale bardziej, powiedziałabym, namacalnych dowodów
uznania pamiętał o tych rekomendacjach.

Pani Bożeno, Pani Kasiu – duże oklaski, Panowie. (Oklaski)
Ja w takim razie uściskam wszystkie dziewczyny, a za chwileczkę będą kwiaty.
Jurku, no, ty będziesz witał, ja będę się żegnała, ale to zrobimy już kameralnie,

poza oficjalnym posiedzeniem. Jeszcze raz dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Sławomir Sadowski:

Dziękuję bardzo.



w dniu 5 lipca 2006 r.

305/VI 5

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, jeszcze nie zamykam. Wszyscy się patrzą…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Kobiety się całują…
(Głos z sali: Ale ja rozumiem, że panie nie odchodzą…)
Nie, nie, panie zostają.
Chciałbym zapytać, czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos. Nie.
W takim razie następne pytanie: kto z państwa przedstawi kandydaturę pana se-

natora Jerzego Szmita na posiedzeniu Senatu?
(Głos z sali: Myślę, że wiceprzewodniczący Sadowski.)
(Głos z sali: Najlepiej.)
No dobrze, mogę przedstawić, tylko muszę…
Jurku, ja znam twoją biografię, ale…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Senator Elżbieta Rafalska: Panie Senatorze, bardzo dobrze – z jednego okręgu,

z jednego regionu, a jeszcze znajomość, prawda? Tak że to jest też osobista rekomen-
dacja, nie tylko komisji.)

Dobrze. Dziękuję bardzo. W takim razie ja będę przedstawiał kandydaturę pana
senatora.

Szanowni Państwo, stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad komisji.
Zamykam posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Pań-

stwowej.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 28)
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