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Pan
Bogdan BORUSEWICZ
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Na podstawie art. 101 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie, wnosimy
projekt uchwały

w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały upoważniamy
senator Grażynę Sztark.

(-) Małgorzata Adamczak
(-) Józef Bergier
(-) Barbara Borys-Damięcka
(-) Maciej Grubski
(-) Andrzej Grzyb
(-) Ryszard Górecki
(-) Stanisław Iwan
(-) Paweł Klimowicz
(-) Krzysztof Kwiatkowski
(-) Jan Olech

(-) Andrzej Owczarek
(-) Maria Pańczyk - Pozdziej
(-) Andrzej Person
(-) Jadwiga Rotnicka
(-) Eryk Smulewicz
(-) Grażyna Sztark
(-) Jan Wyrowiński
(-) Piotr Zientarski
(-) Marek Ziółkowski

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art. 1.
W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu
(M.P. z 2002 r. Nr 54, poz. 741, z 2004 r. Nr 15, poz. 232 i Nr 18, poz. 302, z 2005 r. Nr 65,
poz. 894, Nr 71, poz. 975 i Nr 84, poz. 1201, z 2006 r. Nr 21, poz. 232, Nr 36, poz. 392 i Nr 85,
poz. 859, z 2007 r. Nr 15, poz. 156, Nr 48, poz. 565 i Nr 86, poz. 925 oraz z 2008 r. Nr 14, poz.
146) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 15 w ust. 1:
a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
"4a) Ochrony Środowiska i Infrastruktury,",
b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
"8) Rolnictwa,";
2) w załączniku do uchwały:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) Komisji Gospodarki Narodowej – bieżąca i perspektywiczna polityka gospodarcza
państwa, zasady kształtowania stosunków własnościowych i przekształcenia
własnościowe, restrukturyzacja gospodarki, system finansowy państwa (w tym
polityka pieniężna, budżet, kredyty, bankowość, polityka podatkowa i celna),
fundusze celowe, ubezpieczenia, działania antymonopolistyczne, rynek kapitałowy,
sprawy Skarbu Państwa, działalność przedsiębiorstw państwowych, górnictwo
i energetyka, turystyka, stosunki gospodarcze z zagranicą;",
b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
"4a) Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury - ochrona i kształtowanie środowiska,
ochrona zasobów naturalnych, gospodarka wodna, geologia, leśnictwo i gospodarka
leśna, łowiectwo, edukacja ekologiczna, gospodarka finansowa państwa w zakresie
ochrony środowiska, atomistyka i ochrona radiologiczna, współpraca z zagranicą w

zakresie ekologii, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, budownictwo,
transport, łączność, informatyzacja, gospodarka morska;",
c) pkt 8 otrzymuje brzmienie
"8) Komisji Rolnictwa - produkcja rolnicza, przetwórstwo artykułów rolnych, rynek
rolny,

restrukturyzacja

oraz

modernizacja

rolnictwa

i

jego

otoczenia,

wielofunkcyjny rozwój wsi, infrastruktura terenów wiejskich, problemy finansowe
rolnictwa oraz przemysłu przetwórczego i przemysłu pracującego na rzecz
rolnictwa, handel zagraniczny artykułami rolnymi i żywnościowymi, kształtowanie
własności rolniczej, problemy socjalne ludności rolniczej, organizacje i instytucje
rolnicze, kreowanie rynku na nowe produkty i usługi rolnictwa;".

Art. 2.
1. Powołane uchwałą Senatu z dnia 9 listopada 2007 r. komisje: Gospodarki Narodowej oraz
Rolnictwa i Ochrony Środowiska stają się odpowiednio komisjami: Gospodarki Narodowej
oraz Rolnictwa.
2. Wybrani uchwałą Senatu z dnia 10 listopada 2007 r. przewodniczący komisji: Gospodarki
Narodowej oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska stają się odpowiednio przewodniczącymi
komisji:

Gospodarki

Narodowej

oraz

Rolnictwa.

Dotychczasowi

zastępcy

przewodniczącego komisji: Gospodarki Narodowej oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska
stają się odpowiednio zastępcami przewodniczącego komisji: Gospodarki Narodowej oraz
Rolnictwa.
3. Sprawy wniesione do komisji: Gospodarki Narodowej oraz Rolnictwa i Ochrony
Środowiska nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, polegają
rozpatrzeniu przez komisje właściwe zgodnie z ich zakresem działania.

Art. 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt zmierza do ustanowienia stałej komisji senackiej – Komisji Ochrony
Środowiska i Infrastruktury - poprzez wyodrębnienie tego zakresu spraw z dotychczasowej
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej.
Proponowane

rozwiązanie

jest

spowodowane

dużym

obciążeniem

pracą

dotychczasowych komisji: Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Narodowej, a
także trudnościami w należytym zajmowaniu się sprawami ochrony środowiska w powiązaniu
z problemami rolnictwa.
Przedmiotowy zakres działania nowej Komisji skonstruowano kierując się między
innymi szczegółowym zakresem działania Ministra Infrastruktury.
Projekt zawiera także przepisy przejściowe i dostosowujące – niezbędne w sytuacji
dokonywania zmian dotyczących liczby i przedmiotowego zakresu działania stałych komisji
senackich w trakcie kadencji Senatu, kiedy stałe komisje zostały już powołane i prowadzą
działalność od wielu miesięcy.
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