
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Zdrowia (5.) 

oraz Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (7.) 

w dniu 19 stycznia 2012 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o skład-
kach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Otwieram, w imieniu własnym oraz pana przewodni-

czącego Komisji Zdrowia, wspólne posiedzenie Komisji 
Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Mają państwo przed sobą zestawienie wniosków do 
ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników 
za 2012 r.

Myślę, że rozpatrzenie tych wniosków pójdzie nam 
bardzo sprawnie, gdyż były one już omawiane na posie-
dzeniu plenarnym Senatu, tak że wydaje mi się, że nie ma 
potrzeby ponownego ich omawiania i że możemy od razu 
przejść do głosowania.

Czy są jakieś inne propozycje? Czy chcą państwo po 
kolei omawiać te poprawki?

(Głosy z sali: Nie.)
Nie. Tyle było dyskusji, że nie ma potrzeby…
Zarządzam głosowanie.
W pierwszej kolejności zagłosujemy nad wnioskiem 

o odrzucenie ustawy. Ten wniosek został zgłoszony przez 
pana senatora Błaszczyka i pana senatora Pęka.

Kto jest za wnioskiem o odrzucenie ustawy? (8)
Kto jest przeciw? (10)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.

Wniosek nie przeszedł.
Głosujemy w sprawie wniosku drugiego – o przyjęcie 

ustawy bez poprawek. Ten wniosek został zgłoszony przez 
obie komisje.

Zarządzam głosowanie.
Kto jest za? (11)
Kto jest przeciw? (9)
Nikt się nie wstrzymał, tak?
Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek przeszedł, 

w związku z tym głosowanie nad pozostałymi wnioskami, 
jak rozumiem, byłoby bezzasadne.

Sprawozdawcami byli dwaj panowie senatorowie.
Pan przewodniczący nadal będzie sprawozdawcą. 

Dobrze?

Senator Rafał Muchacki:
Dobrze, dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Wyczerpaliśmy porządek obrad.
Dziękuję wszystkim państwu za uczestnictwo w ob-

radach.
Zamykam wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia oraz 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 37)

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 40)
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