
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Regulaminowej, Etyki 

i Spraw Senatorskich (61.) 
w dniu 24 lipca 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składzie komisji se-
nackich.

2. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie wyboru przewodniczącego 
Komisji Gospodarki Narodowej.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Andrzej 
Misiołek)

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Witam serdecznie.
Otwieram sześćdziesiąte pierwsze posiedzenie Komisji 

Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
W dzisiejszym porządku posiedzenia mamy dwa punkty 

– punkt pierwszy: przygotowanie projektu uchwały Senatu 
w sprawie zmian w składzie komisji senackich; i punkt dru-
gi: przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie wy-
boru przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej.

Czy ktoś z panów senatorów ma uwagi co do porządku 
posiedzenia?

Nie ma uwag, a więc uznaję, że porządek obrad został 
zatwierdzony.

Pierwszy punkt to przygotowanie projektu uchwały 
Senatu w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Pani senator Izabela Kloc złożyła na ręce pana marszał-
ka rezygnację z pracy w Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej z dniem 23 lipca 2015 r.

Mamy przygotowany projekt uchwały w tej sprawie, 
standardowy projekt uchwały.

Czy ktoś z panów senatorów chciałby zabrać głos w tej 
sprawie? Nie widzę chętnych.

A więc przystępujemy do głosowania nad uchwałą.
Projekt uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej.
Art. 1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie 

art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje senator Izabelę 
Kloc z Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej.

Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto sią wstrzymał? (0)
Dziękuję bardzo.
Jeżeli panowie nie macie nic przeciwko temu, to ja będę 

sprawozdawcą tej uchwały.

Teraz zarządzam kilka minut technicznej przerwy. 
Czekamy na opinię Konwentu Seniorów w sprawie wyboru 
przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Wznawiam obrady komisji po krótkiej przerwie tech-

nicznej.
W związku z tym, że pan senator Marek Ziółkowski 

przestał być senatorem, pojawił się wakat na stanowi-
sku przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej. 
Komisja Gospodarki Narodowej w dniu 22 lipca wybrała 
ze swego składu jednogłośnie pana senatora Stanisława 
Jurcewicza na kandydat na przewodniczącego komisji.

W tej chwili dotarło pismo Konwentu Seniorów pod-
pisane przez pana marszałka Bogdana Borusewicza, że 
Konwent Seniorów pozytywnie zaopiniował kandyda-
turę senatora Jurcewicza na przewodniczącego Komisji 
Gospodarki Narodowej. I mamy uchwałę w tej sprawie.

Projekt uchwały Senatu w sprawie wyboru przewodni-
czącego Komisji Gospodarki Narodowej.

Art. 1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podsta-
wie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera senatora 
Stanisława Jurcewicza na przewodniczącego Komisji 
Gospodarki Narodowej.

Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Czy ktoś z panów senatorów chciałby zabrać głos w tej 

sprawie? Nikt nie wyraża takiej chęci.
A więc przystępujemy do głosowania nad tą uchwałą.
Kto jest za przyjęciem tej uchwały? (4)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (1)
Dziękuję.
Uchwała została przyjęta.
Jeżeli panowie nie macie nic przeciwko, to ja będę 

sprawozdawał…
(Głos z sali: Nie mamy nic przeciwko.)
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 32)

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 38)



Kancelaria Senatu
Opracowanie:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów
Druk i łamanie: Biuro Informatyki, Dział Edycji i Poligrafii


