
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY

Posiedzenie 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2.) 

w dniu 17 listopada 2011 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Uchwała w sprawie liczby zastępców przewodniczącego komisji.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy 
Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Otwieram drugie posiedzenie senackiej Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Pragnę wszystkim podziękować za głosowanie na po-

siedzeniu komisji, jak również na posiedzeniu plenarnym 
i za wybranie mnie na przewodniczącego komisji.

Mamy dziś do rozpatrzenia jeden punkcik – podjęcie de-
cyzji w sprawie zwiększenia liczby wiceprzewodniczących. 
Zgodnie z regulaminem możemy wybrać tylko jednego 
wiceprzewodniczącego, ale jest wniosek o zwiększenie 
tej liczby do dwóch. W związku z tym członkowie komisji 
muszą podjąć decyzję czy zająć stanowisko, aby można 
było wystąpić do marszałka o powołanie drugiego zastępcy 
przewodniczącego komisji.

Czy ktoś chciałby się wypowiedzieć w tej sprawie? 
Nikt, czyli rozumiem, że jest akceptacja.

Zarządzam głosowanie.
Kto jest za przyjęciem wniosku o to, by komisja mogła 

wybrać dwóch przewodniczących? (9)
Jednogłośnie.

Dziękuję.
Jutro o godzinie 8.30 odbywa się posiedzenie prezy-

dium i prawdopodobnie zapadnie decyzja. Moja propozycja 
jest taka, że skoro Komisja Spraw Unii Europejskiej spo-
tyka się w czwartek, dwudziestego czwartego, to my też 
wtedy byśmy się spotkali. Czy państwo taką propozycję 
przyjmują, czy ustalimy inny termin?

(Głos z sali: W przyszłym tygodniu – odpada.)
Odpada. Wobec tego propozycja jest taka, żeby zwołać 

posiedzenie komisji na kolejny tydzień.
(Głos z sali: Tak jest.)
To w takim razie ustalimy termin posiedzenia, jak już 

będzie decyzja prezydium. Przypuszczam, że zwołam po-
siedzenie po dwudziestym siódmym, może dwudziestego 
dziewiątego albo trzydziestego, w tych dniach. Oczywiście 
uzgodnimy to wspólnie, ale dobrze by było, żeby to posie-
dzenie odbyło się jeszcze w tym miesiącu. Dobrze?

(Głos z sali: Dobrze.)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
W związku z tym, że zajęliśmy stanowisko i wyczer-

paliśmy porządek obrad, dziękuję państwu i zamykam po-
siedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(Głos z sali: Dziękujemy.)
Dziękuję wszystkim za uczestnictwo.

(Początek posiedzenia o godzinie 19 minut 02)

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 04)
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