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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(1081)

Wspólne posiedzenie
Komisji Praw Człowieka,

Praworządności i Petycji (123.)
oraz

Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej (123.)

w dniu 31 lipca 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Pań-
stwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007–2009”.



(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 17)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej Mariusz Witczak)

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Pe-
tycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Szanowni Państwo, mamy zestawienie wniosków do ustawy o zmianie ustawy
o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007–2009”. Obie komisje w ramach pierw-
szego czytania przyjęły ustawę bez poprawek, a w ramach drugiego czytania zostały
zgłoszone poprawki przez pana senatora Koguta. Poprawki te są czytelne i jasne i zo-
stały już omówione na posiedzeniu.

Jeżeli państwo tego nie zakwestionujecie, to przejdziemy do głosowania. Nie
ma sprzeciwu.

Poddaję zatem pod głosowanie wniosek najdalej idący, o przyjęcie ustawy
bez poprawek. Jest to wniosek oznaczony rzymską jedynką, poparty przez połączo-
ne komisje.

Kto jest za? (8)
Kto jest przeciw? (6)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek uzyskał poparcie połączonych

komisji.
W ten sposób wyczerpaliśmy porządek obrad.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Bardzo proszę, pan przewodniczący Ortyl składa w imieniu…

Senator Władysław Ortyl:

Razem z panem senatorem Dajczakiem i panem senatorem Paszkowskim skła-
dam wniosek mniejszości.

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Dziękuję bardzo.
Pan przewodniczący będzie sprawozdawcą tego wniosku, tak?
(Senator Władysław Ortyl: Tak.)
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Jeżeli chodzi o wniosek większości, czyli poparcie przez nasze komisje przyję-
cia ustawy bez poprawek, to prosiłbym, żeby sprawozdawcą była nadal pani profesor
Rotnicka.

Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję.
Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 22)





Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów
Druk: Biuro Informatyki, Dział Edycji i Poligrafii
Nakład: 6 egz.
ISSN 1643-2851


