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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Środowiska (130.), 

Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej (246.) 

oraz Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych (229.) 

w dniu 11 czerwca 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 76. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.



(Początek posiedzenia o godzinie 21 minut 18)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych, Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska.

Czy jest kworum w poszczególnych komisjach?
(Głos z sali: Jeszcze nie.)
(Głos z sali: Nie ma.)
Senator Kobiak nie był na spotkaniu Kaszubskiego 

Zespołu Parlamentarnego.
(Głos z sali: W Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej jest kworum.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Jutro jest czwartek, tak?)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
To co innego. Dobrze.
Czy jest kworum w Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych? Było.
(Głos z sali: Było.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Proszę państwa…
(Rozmowy na sali)
Czy jest kworum w Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych?
(Głos z sali: Jest.)
Czy jest kworum w Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej?
(Głos z sali: Jest.)
Komisja Środowiska?
(Głos z sali: Jest kworum.)
Otwieram wspólne posiedzenie trzech wymienio-

nych wcześniej komisji: Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska.

Przedmiotem naszego posiedzenia jest rozpatrzenie po-
prawek do ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gmin-
nym oraz niektórych innych ustaw.

Na posiedzeniu plenarnym zostały zgłoszone poprawki, 
oprócz tych, które wspólnie przedyskutowaliśmy na posie-
dzeniu naszych komisji.

Proszę państwa, moja sugestia jest taka: jeżeli będzie 
zgoda ze strony senatorów i ze strony ministra, propono-
wałbym, żebyśmy łącznie przegłosowali te poprawki, które 
zostały przyjęte łącznie przez komisję budżetu, komisję 
samorządu i Komisję Środowiska. Chodzi o poprawki, 

które nie budzą wątpliwości. Jeżeli jest jakakolwiek wątpli-
wość dotycząca którejkolwiek z tych poprawek, proszę to 
wcześniej zgłosić, żebyśmy mogli wyłączyć daną poprawkę 
z głosowania.

Czy jest zgoda na takie procedowanie?
(Głosy z sali: Jest zgoda.)
Czy jest chęć ze strony członków komisji, aby którąś 

z poprawek wyłączyć z tego bloku i głosować nad nią od-
dzielnie? Nie ma.

Czy rząd skłania się do tego, żeby wszystkie poprawki 
przyjęte wcześniej przez trzy komisje… Czy rząd w dal-
szym ciągu je popiera, czy zmienił zdanie?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 
Marek Wójcik:
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, popieramy 

te poprawki.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dobrze.
Czy Biuro Legislacyjne widzi sprzeczność w którejś 

poprawce i uważa, że powinniśmy głosować nad nią od-
dzielnie, aby nie było wątpliwości?

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego 
w Kancelarii Senatu 
Adam Niemczewski:
Nie.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Nie ma sprzeczności.
Przystępujemy do głosowania nad poprawkami: pierw-

szą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, ósmą, dziewiątą, 
jedenastą, dwunastą, trzynastą, czternastą, piętnastą, szes-
nastą, siedemnastą, osiemnastą, dziewiętnastą.

Wymieniłem wszystkie?
(Głosy z sali: Tak.)
Kto jest za przyjęciem poprawek? (14)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (3)
Grupa poprawek otrzymała poparcie połączonych 

komisji.
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Wicedyrektor Biura Legislacyjnego 
w Kancelarii Senatu 
Adam Niemczewski:
Nie mam uwag.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Pan Minister?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 
Marek Wójcik:
Popieramy tę poprawkę.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
To jest poprawka, która mówi o tym, aby w miastach na 

prawach powiatu płatności za wycięte drzewa były prze-
kazywane do samorządu wojewódzkiego.

Nie ma pytań.
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawki dziesiątej? (19)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Jednomyślnie za.
W ten sposób przeanalizowaliśmy wszystkie po-

prawki.
Proponuję, aby senatorem sprawozdawcą był senator 

Gintowt-Dziewałtowski.
Czy jest zgoda? Jest.
Dziękujemy i prosimy pana senatora o dobre spra-

wozdanie.
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie połączonych komisji.

Teraz przechodzimy do głosowania nad poprawką se-
natora Sitarza. Dotyczy ona kwestii opodatkowania lot-
nisk, czyli zwolnienia lotnisk aeroklubowych z podatku 
od nieruchomości.

Proszę bardzo, jakie jest stanowisko rządu w tej 
sprawie?

Wypowie się jeszcze Biuro Legislacyjne.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego 
w Kancelarii Senatu 
Adam Niemczewski:
Nie mamy uwag.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Nie ma uwag legislacyjnych.
Panie Ministrze, jakie jest stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 
Marek Wójcik:
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Senatorowie, 

rząd jest przeciwny przyjęciu tej poprawki.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Czy są pytania? Nie ma.
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawki siódmej? (0)
Kto jest przeciw? (9)
Kto się wstrzymał od głosu? (8)
Poprawka nie otrzymała poparcia.
Poprawka dziesiąta. Wnieśli ją Witold Gintowt-

Dziewałtowski i Kazimierz Kleina.
Biuro Legislacyjne. Proszę bardzo.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 24)
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