
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw

Senatorskich

Data posiedzenia:  16 marca 2011 r.

Nr posiedzenia: 97

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zbigniew Szaleniec – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składach
komisji senackich.Analiza oświadczeń senatorów o stanie majątkowym
za rok 2009.

3. Sprawy rożne.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Piotr Łukasz J. Andrzejewski, Mieczysław
Augustyn, Zbigniew Meres, Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Szaleniec,
Grażyna Sztark,

− zaproszeni goście:
− Kancelaria Senatu:

− dyrektor Biura Spraw senatorskich Piotr Świątecki

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Komisja rozpatrzyła wniosek senatora Henryka Stokłosy o powołanie go do Komisji Obrony

Narodowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu
Komisja postanowiła jednogłośnie przedłożyć Senatowi projekt uchwały zgodnie z wnioskiem
senatora. Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Szaleniec.

Konkluzja: Komisja przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany w składach komisji senackich (druk
senacki nr1147 ).

Ad. 2  Senatorowie  Zbigniew Meres i Zbigniew Szaleniec przedstawili komisji wyniki analizy danych
zawartych w oświadczeniach majątkowych senatorów złożonych do 30 kwietnia 2010 r. według
stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.
Senatorowie zapoznali się oni z treścią oświadczeń senatorów o swoim stanie majątkowym, a także
z uwagami urzędów skarbowych do oświadczeń majątkowych senatorów.
W wyniku przeprowadzonej analizy komisja stwierdziła, że senatorowie wykonali obowiązek
złożenia oświadczenia majątkowego na podstawie art. 35 ust.1 i 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o
wykonywaniu mandatu posła i senatora i nie nastąpiło ( według oświadczeń ) naruszenie przepisów
ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
Senatorowie, których oświadczenia budziły merytoryczne wątpliwości urzędów skarbowych,
wyjaśniali z urzędami skarbowymi kwestie wątpliwe, a w razie potrzeby złożyli do Marszałka
Senatu korekty oświadczeń. Komisja zauważyła, że senatorowie składając kolejne oświadczenie
majątkowe wypełnili je poprawnie i z dużą starannością.
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Konkluzja: Komisja przedstawiła Prezydium Senatu wyniki analizy oświadczeń majątkowych senatorów.

Ad. 3 Przewodniczący Zbigniew Szaleniec  poinformował, że Prezydium Senatu skierowało do Komisji
wniosek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dotyczący ukarania na podstawie art.25
Regulaminu Senatu senatora Romana Ludwiczuka. Dodał, że zwrócił się z prośbą do prokuratury
rejonowej w Wałbrzychu o udostępnienie akt postępowania w sprawie tzw. korupcji politycznej
związanej z wyborami samorządowymi w Wałbrzychu. Dostęp do akt miał na celu zweryfikowanie
materiału zgromadzonego przez komisję, a w szczególności potwierdzenie, czy taśma na postawie,
której stawiane są zarzuty senatorowi R. Ludwiczakowi nie została zmanipulowana.
Przewodniczący Zbigniew Szaleniec poinformował, że prokuratura odmówiła udostępnienia akt
sprawy.
Komisja po dyskusji postanowiła, że wniosek KP Prawo i Sprawiedliwość oraz decyzja prokuratury
zostanie przekazana wszystkim członkom komisji w celu zapoznania się z materiałami.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


