
IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Środowiska (1.) 

w dniu 13 listopada 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.



(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek Grzegorz 
Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Szanowni Państwo, otwieram pierwsze posiedzenie 
Komisji Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
IX kadencji.

Informuję państwa senatorów, że posiedzenie komisji 
jest transmitowane w internecie.

Porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji obej-
muje punkt dotyczący wyboru kandydata na przewodni-
czącego komisji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 
w sprawie przedstawionego porządku obrad? Wobec bra-
ku uwag stwierdzam, że komisja zatwierdziła porządek 
obrad.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego 
porządku obrad: wybór kandydata na przewodniczącego 
Komisji Środowiska.

Przypominam, że zgodnie z art. 58 ust. 1 Regulaminu 
Senatu komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze 
swojego składu kandydata na przewodniczącego. Wybór 
kandydata zgodnie z Regulaminem Senatu odbywa się 
w głosowaniu tajnym przy użyciu opieczętowanych kart 
do głosowania.

Informuję, że przebieg naszego posiedzenia będzie 
wyglądał następująco: za chwilę poproszę państwa se-
natorów o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego 
komisji, następnie zarządzę krótką przerwę w obradach na 
przygotowanie kart do głosowania tajnego, a po przerwie 
w obradach przystąpimy do głosowania tajnego w sprawie 
wyboru kandydata na przewodniczącego komisji.

Proszę państwa senatorów o zgłaszanie kandydatów na 
przewodniczącego komisji.

Pani senator Zając, bardzo proszę.

Senator Alicja Zając:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, chciałabym zgłosić na przewodni-

czącego Komisji Środowiska kandydaturę pana senatora 
Zdzisława Pupy.

Zdzisław Pupa pełnił funkcję przewodniczącego Komisji 
Środowiska Senatu VII kadencji; jest doświadczonym par-
lamentarzystą. Sprawami środowiska zajmował się rów-

nież jako poseł, a także jako radny Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. Uważam, że spełnia wszystkie warunki 
do sprawowania tej funkcji. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy są inne zgłoszenia? Nie ma.
Czy pan senator wyraża zgodę na kandydowanie?

Senator Zdzisław Pupa:
Wyrażam zgodę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Wobec wyrażenia zgody stwierdzam, że pan senator 

Zdzisław Pupa został zgłoszony jako kandydat na prze-
wodniczącego Komisji Środowiska.

Za chwilę zarządzę przerwę w obradach na przygotowa-
nie kart do głosowania, ale najpierw musimy wybrać trzech 
senatorów, którzy przeprowadzą głosowanie tajne.

(Senator Alicja Zając: Senator Ryszka, senator Gawęda 
i senator…)

(Głos z sali: Łuczak.)
Dziękuję.
Do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie 

wyboru kandydata na przewodniczącego komisji wyzna-
czam pana senatora Adama Gawędę, pana senatora Macieja 
Łuczaka i pana senatora Czesława Ryszkę.

Zarządzam krótką przerwę w obradach na przygotowa-
nie kart do głosowania tajnego.

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
Przystępujemy do wyboru kandydata na przewodni-

czącego komisji.
Panie i Panowie Senatorowie, przypominam, że zgodnie 

z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały komisji zapa-
dają większością głosów w obecności co najmniej 1/3 jej 
członków. Komisja została powołana w składzie 9 senato-
rów, zatem aby komisja mogła podejmować uchwały, musi 
być obecnych co najmniej 3 senatorów.

Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział wymagana 
liczba senatorów, w związku z tym możemy przystąpić do 
wyboru kandydata na przewodniczącego.

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 01)
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Protokół głosowania tajnego w dniu 13 listopada 2015 r. 
w sprawie wyboru senatora Zdzisława Pupy na kandydata 
na przewodniczącego Komisji Środowiska. Wyznaczeni 
do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie 
Adam Gawęda, Maciej Łuczak i Czesław Ryszka stwier-
dzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru sena-
tora Zdzisława Pupy na kandydata na przewodniczącego 
Komisji Środowiska oddano 8 głosów, w tym 8 ważnych. 
Za wyborem głosowało 8 senatorów.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Komisja 
Środowiska wybrała pana senatora Zdzisława Pupę na kan-
dydata na przewodniczącego Komisji Środowiska.

Czy pan senator chciałby zabrać głos?

Senator Zdzisław Pupa:
Tak.
Ja chciałbym serdecznie podziękować szanownym pań-

stwu senatorom za oddane głosy i zadeklarować, że będę 
robił wszystko, aby nie zawieść zaufania, którym zostałem 
obdarzony. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Pani senator Zając zadeklarowała już chęć przedstawie-

nia pańskiej kandydatury na posiedzeniu Senatu, proponuję 
więc, aby to uczyniła.

Czy ktoś jest przeciw? Nie. Wobec tego pani senator 
Zając przedstawi kandydaturę pana senatora.

Stwierdzam, że porządek obrad pierwszego posiedzenia 
został wyczerpany.

Dziękuję.
Zamykam posiedzenie.

Przystępujemy do głosowania tajnego w sprawie wybo-
ru kandydata na przewodniczącego Komisji Środowiska.

Proszę senatorów wyznaczonych do przeprowadzenia 
głosowania tajnego o rozdanie kart do głosowania tajnego, 
a państwa senatorów proszę o wypełnienie tych kart.

Informuję, że na karcie do głosowania tajnego należy 
postawić tylko jeden znak „x”. Karta do głosowania, na 
której postawiono więcej niż jeden znak „x” lub nie posta-
wiono żadnego, zostanie uznana za głos nieważny.

Proszę o wrzucanie wypełnionych kart do głosowania 
do urny.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Senator Alicja Zając:
Jeżeli pan marszałek pozwoli, to ja będę prezentować 

kandydaturę senatora na posiedzeniu plenarnym, ale w tej 
chwili muszę już wyjść, bo równolegle odbywa się posie-
dzenie innej mojej komisji.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dobrze.
Proszę senatorów wyznaczonych do przeprowadzenia 

głosowania tajnego o obliczenie głosów i sporządzenie 
protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam krótką przerwę.
(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Wznawiam obrady.
Odczytuję protokół głosowania tajnego.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 15)
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