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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(331)

23. posiedzenie
Komisji Regulaminowej, Etyki

i Spraw Senatorskich
w dniu 10 lipca 2008 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji
Obrony Narodowej (druk senacki nr 205).



(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 33)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Piotr Zientarski)

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Otwieram posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
Porządek obrad komisji jest dzisiaj krótki. Mamy tylko jeden punkt. Nie wyklu-

czam jednak, że będziemy musieli się spotkać dzisiaj ponownie, jeśli wpłyną od mar-
szałka inne wnioski, dotyczące chociażby powołania senatora do innej komisji. Myślę
jednak, że sprawą senatora Zająca zajmiemy się już na przyszłym posiedzeniu. W tej
chwili mamy jeden punkt.

Senator Maciej Klima zrezygnował z funkcji przewodniczącego Komisji Obro-
ny Narodowej i prosi o przyjęcie rezygnacji. Projekt jest przygotowany.

Czy są jakieś uwagi Biura Legislacyjnego? Dzisiaj jest liczna reprezentacja: pan
dyrektor, nowy legislator, pan praktykant – witamy serdecznie.

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu
Roman Kapeliński:

Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Szanowni Panowie!
Wszystkie wymogi wynikające z przepisów art. 14 Regulaminu Senatu zostały

dopełnione. Jest rezygnacja pana przewodniczącego Klimy, jest wniosek pana mar-
szałka o przygotowanie projektu uchwały i jest pozytywna opinia Konwentu Seniorów.
Zredagowaliśmy projekt uchwały, więc jeżeli państwo uznacie, że jest odpowiedni, to
można go przyjąć. Dziękuję.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Dziękuję bardzo panu dyrektorowi.
Jeśli nie ma senatorów chętnych do zabrania głosu w dyskusji, to proponuję

przegłosować projekt uchwały.
Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? (5)
Jednogłośnie za.
Chciałbym dodać – kontynuując myśl mojego znakomitego poprzednika, pana

przewodniczącego Piotra Andrzejewskiego – że nasza komisja w dalszym ciągu będzie
się składała z samych przewodniczących. Niestety ubył nam przewodniczący Komisji
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, pan Andrzej Person, ale musiał
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wzmocnić komisję właśnie pana senatora Andrzejewskiego. Dzisiaj zgłosił akces do
naszej komisji, na razie ustny, pan marszałek Marek Ziółkowski. Jeśli wpłynie formal-
ny wniosek, to zorganizujemy jeszcze jedno posiedzenie komisji. W takim wypadku
nasza komisja będzie się składała z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, dwóch
wicemarszałków i przewodniczących bardzo ważnych komisji.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Kto będzie sprawozdawcą?
(Głos z sali: Proponuję pana przewodniczącego.)
Dziękuję bardzo, w takim razie ja będę sprawozdawcą.
Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 37)
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