ZAPIS STENOGRAFICZNY

Wspólne posiedzenie
Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej (248.)
oraz Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji (265.)
w dniu 12 czerwca 2015 r.

VIII kadencja

Porządek obrad:
1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 76. posiedzeniu Senatu do ustawy
o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 54)
(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
Janusz Sepioł)

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Proszę państwa, otwieram posiedzenie wspólne Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych
oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Mamy zestawienie poprawek. Wniosek najdalej idący to wniosek komisji samorządu o przyjęcie ustawy bez
poprawek.
Jak przedstawiciel rządu w tej sprawie…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
…Kancelarii Prezydenta. Bo mamy poprawki komisyjne i poprawki złożone…
(Głos z sali: Indywidualne.)
…na posiedzeniu plenarnym.
Jakie jest stanowisko pana ministra w tej sprawie?

Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Krzysztof Łaszkiewicz:
Jestem za.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Czyli za pierwszym wnioskiem o przyjęciem ustawy
bez poprawek.
Poddaję ten wniosek pod głosowanie.
Kto jest za? (8)
Chyba było to źle policzone, przepraszam.
(Głos z sali: Jeszcze raz).
Proszę jeszcze raz policzyć. Kto jest za? (8)
Osiem głosów za.
Kto jest przeciw? (8)
Wniosek nie przeszedł.
Czy ktoś się wstrzymał od głosu? (1)
W związku z tym przystępujemy do głosowania nad
kolejnymi poprawkami.
Wniosek pierwszy, senatorów Matusiewicza, Sagatowskiej, Koc i Kloc.
Opinia pana ministra, jak rozumiem, jest w związku
z tym negatywna.

Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Krzysztof Łaszkiewicz:
Ja powiem tak: co do intencji, to ja się z tą poprawką
zgadzam, ale tutaj są problemy już formalne. Po pierwsze,
ekshumacje prowadzi się… 31 marca to jest termin, kiedy
jeszcze prowadzi się ekshumacje, więc to nie będzie kompletne. To jest po pierwsze. Po drugie, minister właściwy
będzie wiedział od wojewody tylko i wyłącznie to, ile ten
takich decyzji wydał – i to jest wszystko, bo wojewoda
tylko to będzie mógł podać. A kompleksową informację
składa prezes IPN. I w takiej corocznej informacji IPN jest
podanych dużo, dużo więcej danych niż to, co wojewoda…
Właściwie to będzie się pokrywało tylko w pewnej części,
jeżeli chodzi o dane od wojewody. Ale co do intencji, to
oczywiście może to być…

Senator Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję.
Z tym pierwszym argumentem, co do terminu do 31 marca, to nie można się zgodzić, bo wiadomo, że sprawozdanie
będzie za rok poprzedni. No, corocznie, do 31 marca, przedstawiane ma być sprawozdanie, a termin przeprowadzenia
ekshumacji nie ma tu żadnego znaczenia.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Poddaję wniosek pod głosowanie.
Kto jest za? (9)
Kto jest przeciw? (5)
Kto się wstrzymał? (3)
Wniosek został przyjęty.
(Senator Michał Seweryński: Ja jeszcze przed tym zabiorę głos…)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Chciałbym, proszę państwa, przypomnieć, że następne poprawki w 99% mają charakter redakcyjny, proszę
łaskawie rzucić na to okiem – właściwie to jest ulepszenie
sformułowań w prawie każdym przypadku, z wyjątkiem
jednego.
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Wspólne posiedzenie KSTAP (248.) oraz KPCPP (265.)

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Poprawka druga.
Kto jest za? (15)
Kto jest przeciw? (1)
Kto się wstrzymał? (1)
Poprawka została przyjęta.

Senator Jan Rulewski:
Ja w kwestii formalnej, Panie Przewodniczący. Skoro
to są redakcyjne poprawki, to wnoszę, żeby łącznie je przegłosować i w sprawozdaniu tak to podać.
(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Nie, my już to kończymy.
Poprawka trzecia.
Kto jest za? (14)
(Brak nagrania)

Przewodniczący Janusz Sepioł:
…Szósta.
Kto jest za? (16)
Kto jest przeciw? (0)
Ktoś się wstrzymał? (0)
Poprawka szósta została przyjęta.
Poprawka siódma.
Kto jest za? (16)
Rozumiem, że jest jednogłośnie za.
Chciałbym zgłosić wniosek mniejszości w sprawie
przyjęcia ustawy bez poprawek. Rozumiem, że mogę z senatorem Iwanem… Senator Sepioł zgłasza taki wniosek.
Sprawozdawcą ustawy był pan senator Paszkowski.
(Głos z sali: A wniosku mniejszości?)
Słucham?
(Głos z sali: Kto będzie sprawozdawcą wniosku
mniejszości?)
Pan Senator Stanisław Iwan.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 01)
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