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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne.



(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 36)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Aleksander Bentkowski)

Zastępca Przewodniczącego Aleksander Bentkowski:

Otwieram posiedzenie Komisji Ustawodawczej.
Porządek obrad naszego posiedzenia obejmuje w zasadzie wyłącznie zmiany

sprawozdawców trzech projektów ustaw. Posiedzenie to odbywa się na prośbę pana
przewodniczącego Janusza Gałkowskiego, który prosił mnie o poinformowanie pań-
stwa, że zgłasza rezygnację z reprezentowania Komisji Ustawodawczej w pracach nad
inicjatywami ustawodawczymi z przyczyn zupełnie osobistych. I to jest powód, aby
ustalić nowych senatorów sprawozdawców.

Pierwsza ustawa to ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed są-
dami administracyjnymi.

Proszę, czy któryś z panów senatorów… Pan senator Chmielewski zgłasza się
jako sprawozdawca komisji. Bardzo proszę.

W takim razie głosujemy.
Kto jest za tym, żeby pan senator Chmielewski był sprawozdawcą? Proszę

o podniesienie ręki. (4)
Dziękuję.
Jednogłośnie przyjęto, że pan senator Chmielewski będzie sprawozdawcą usta-

wy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Drugą ustawą jest ustawa o zmianie ustawy o kontroli skarbowej, druk nr 127.
Proszę uprzejmie o zgłaszanie się. Który z panów będzie uprzejmy przyjąć na

siebie ten obowiązek? Nie widzę jakiegoś zapału w oczach pana senatora Piotrowicza,
ale bardzo proszę. (Wesołość na sali)

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Kto jest za tym, żeby pan senator Piotrowicz był sprawozdawcą ustawy o zmia-

nie ustawy o kontroli skarbowej? Proszę o podniesienie ręki. (4)
Dziękuję. Jednogłośnie za.
Sprawozdawcą ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej jest pan senator

Stanisław Piotrowicz.
I jeszcze jedna ustawa, mianowicie ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja wy-

borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Panowie pozwolą, że ja się
zgłoszę, żebym nie był posądzony o uchylanie się od tych obowiązków.

(Głos z sali: Ta jest najobszerniejsza.)
Tak, wiem, ale może dam sobie radę.
Kto jest za tym, żebym ja, Aleksander Bentkowski, był sprawozdawcą? (4)
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Dziękuję bardzo.
A więc, proszę państwa, rozdzieliliśmy obowiązki, jakie na nas niespodzianie

spadły. Dziękuję bardzo.
I na tym kończy się to posiedzenie komisji, ale chciałbym panów poinformo-

wać, że wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej i Komisji Gospodarki Narodo-
wej odbędzie się o 18.00 w sali nr 217 i będziemy na nim pracować nad projektami
ustaw, będą to pierwsze czytania. Z naszej strony będzie referował pan senator Piotro-
wicz. Druga ustawa to będzie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, dotyczy to chyba krwiodawców, a prezentować to będzie pani senator
Margareta Budner.

Jeżeli nie ma innych uwag, propozycji, to zamykam posiedzenie komisji.
Dziękuję bardzo i do zobaczenia o 18.00.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 40)
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