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Zapis stenograficzny
(1826)

Wspólne posiedzenie
Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej (207.)

 oraz Komisji Zdrowia (104.)
w dniu 4 listopada 2010 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 64. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.



(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 16)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Komisji Zdrowia Michał
Okła)

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Witam Państwa!
Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Admini-

stracji Państwowej oraz Komisji Zdrowia.
Przedmiotem naszych dzisiejszych obrad jest ustawa o zmianie ustawy

o zakładach opieki zdrowotnej. Podczas debaty została zgłoszona poprawka. My mamy
w tej chwili do rozpatrzenia dwa wnioski: wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek
i wniosek o wprowadzenie poprawki.

Głosujemy w pierwszej kolejności nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku? (7)
Kto jest przeciw? (5)
Kto się wstrzymał? (1)
Dziękuję bardzo.
Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek przeszedł.
W związku z tym, przykro mi, Panie Senatorze…
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Senator Norbert Krajczy:

Czy ja mogę tylko o coś zapytać? Czy jeżeli jest zgłoszona poprawka, to ona nie
może być omówiona? Czy teraz jest tak, że… To są chyba jakieś nowo obowiązujące za-
sady. Ja rozumiem, że można i gumę żuć, i można pluć, i można coś innego robić, ale ja
bym prosił o zachowanie pewnych zasad. Jeżeli został zgłoszony wniosek, to chyba mini-
mum przyzwoitości wymaga, żeby ten wniosek omówić. Ale skoro już jest po głosowaniu,
to ja dziękuję… No bo cóż ma mi ktoś powiedzieć? Że ewentualnie coś innego…

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Panie Senatorze, gdyby przeszedł wniosek o wprowadzenie poprawek – ale przy-
pominam, że w pierwszej kolejności głosujemy nad wnioskiem dalej idącym, jakim jest
wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek – to ta poprawka zostałaby omówiona.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Bardzo proszę.
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Senator Norbert Krajczy:

Żeby nie przedłużać, zgłaszam tę poprawkę jako wniosek mniejszości.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Bardzo proszę, jest to możliwe.

Senator Norbert Krajczy:

Pan senator Dajczak razem ze mną to podpisuje. W związku z tym, myślę, już
nie będzie żadnych wątpliwości.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Jest taka możliwość, oczywiście, i właśnie chciałem o tym powiedzieć.

Senator Norbert Krajczy:

Tylko ja bym bardzo prosił, jako senator mający czterdziestkę do setki, że się
tak wyrażę, żeby w naszym towarzystwie zachowywać się trochę godniej.

(Rozmowy na sali)
Sprawozdawcą zostaje pan Norbert Krajczy.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Aha, tak, sprawozdawcą mniejszości.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
To wobec tego ja przejmę funkcję sprawozdawcy, a w imieniu mniejszości

sprawozdawcą będzie pan senator Krajczy.
(Głos z sali: Ale musisz gumę żuć.)
Mam gumę, tak że mogę zostać sprawozdawcą.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 18)
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