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1) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża

Jana Pawła II.

druki sejmowe nr 4261,

druki senackie nr 1070, 1070A

Był to  senacki projekt ustawy .

Sejm uchwalił ustawę na  108. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2005 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 27 lipca 2005 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 sierpnia 2005 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2005 r. skierował ustawę do Komisji Ustawodawstwa i
Praworządności.

Posiedzenie Komisji Ustawodawstwa i Praworz ądno ści w tej sprawie odbyło się 28 lipca
2005 r.
Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk nr 1070A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu  będzie senator Zbigniew Romaszewski.

2) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu dnia 31 sierpnia Dniem
Solidarności i Wolności.

druki sejmowe nr 4202, 4260

druki senackie nr 1071, 1071A

Były to poselskie projekty ustaw .

Sejm uchwalił ustawę na  108. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2005 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 27 lipca 2005 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 sierpnia 2005 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2005 r. skierował ustawę do Komisji Ustawodawstwa i
Praworządności.

Posiedzenie Komisji Ustawodawstwa i Praworz ądno ści w tej sprawie odbyło się 28 lipca
2005 r.
Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk nr 1071A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu  będzie senator Ewa Serocka.
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3) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela.

druki sejmowe nr 3719, 3864, 3823, 4377, 4377-A

druki senackie nr 1072, do druku 1072,  1072A

Były to poselski i obywatelski projekty ustaw.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister
Polityki Społecznej.

Sejm uchwalił ustawę na  108. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2005 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 27 lipca 2005 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 sierpnia 2005 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2005 r. skierował ustawę do Komisji Polityki Społecznej i
Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia   tej sprawie odbyło się 28 lipca 2005 r.
Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk nr 1072A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu  będzie senator Krystyna Sienkiewicz.

4) Informacja Rzecznika Interesu Publicznego o działalności w latach 1999-2004.
druk senacki nr 1024

Zgodnie z art. 17 d ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ujawnieniu pracy lub
służby
w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób
pełniących funkcje publiczne do zadań Rzecznika i jego zastępców należy w szczególności
przedstawienie Prezydentowi RP, Sejmowi, Senatowi... corocznej informacji o swojej
działalności, wraz z wnioskami wynikającymi ze stanu przestrzegania przepisów w/w ustawy.

Marszałek Senatu skierował przekazaną przez Rzecznika Informację do Komisji
Ustawodawstwa i Praworządności.

Komisja na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2005 r. zapoznała się z przedstawioną informacją i
poinformowała o tym Marszałka Senatu.

5) Drugie czytanie projektu uchwały dotyczącego sytuacji mniejszości polskiej na
Białorusi.

druk senacki nr 1073

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą .

Do reprezentowania wnioskodawców w toku prac nad projektem została upoważniona
senator Anna Kurska.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2005 r. skierował projekt uchwały do:
─  Komisji Ustawodawstwa i Praworządności,
─  Komisji Spraw Zagranicznych,
─  Komisji Emigracji i Polaków za Granicą.

Wspólne posiedzenie połączonych komisji w tej sprawie odbędzie się w przerwie 87.
posiedzenia Senatu.


