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Wspólne posiedzenie
Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej (231.)
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Praworządności i Petycji (233.)

w dniu 12 stycznia 2011 r.
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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 68. posiedzeniu Senatu do ustawy zmianie
ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.



(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 54)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji Stanisław Piotrowicz)

Przewodniczący Stanisław Piotrowicz:

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

W imieniu własnym i pana przewodniczącego Witczaka serdecznie państwa
witam. Witam przedstawicieli ministerstwa, panie i panów senatorów.

W toku debaty nad ustawą o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej zostały złożone trzy wnioski: wniosek
pierwszy – o odrzucenie ustawy, wniosek drugi – o przyjęcie ustawy bez poprawek,
wniosek trzeci – o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Zaproponowałbym tego rodzaju procedowanie: przystąpiliśmy do głosowania
nad pierwszymi dwoma wnioskami, a dopiero po tym, w zależności od rozstrzygnięć,
ewentualnie przystąpimy do omawiania poprawek, omówienia tego, na czym one pole-
gają. Choć zresztą ich uzasadnienie padło w toku debaty.

Jeżeli chodzi o wniosek o odrzucenie ustawy, to jest to mój wniosek. Motywo-
wałem go tym, że ustawa wprowadza nierówne traktowanie podmiotów i stąd w moim
przekonaniu może być obarczona niekonstytucyjnością.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie ustawy? (1)
Dziękuję.
Kto jest przeciw? (7)
Dziękuję.
Kto się wstrzymał? (3)
Dziękuję.
Wniosek o odrzucenie ustawy został odrzucony.
Wniosek drugi, o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (7)
Dziękuję.
Kto jest przeciw przyjęciu ustawy bez poprawek? (4)
Dziękuję.
Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek został przyjęty.
W tej sytuacji dalsze debatowanie straciło rację bytu.
Sprawozdawcą…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
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No to jeżeli… To będę sprawozdawcą.
Dziękuję bardzo państwu.
Zamykam posiedzenie połączonych komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 58)
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