
 

NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Infrastruktury 

Data posiedzenia: 16 grudnia 2015 r. 

Nr posiedzenia: 4 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Stanisław Kogut. 

Porządek posiedzenia: 1. Odwołanie zastępcy przewodniczącego komisji. 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 33, 

druki sejmowe nr 68 i 94). 

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 

w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania 

komisji (druk senacki nr 29, druki sejmowe nr 65, 102 i 102-A). 

4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego (druk senacki nr 35, druki sejmowe nr 74, 90 i 90-A). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Wiesław Dobkowski, Piotr 

Florek, Robert Gaweł, Maciej Grubski, Jan Hamerski, Stanisław 

Kogut, Tadeusz Kopeć, Grzegorz Peczkis, Jacek Włosowicz, 

 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa: 

 sekretarz stanu Kazimierz Smoliński ze 

współpracownikami, 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

  podsekretarz stanu Tomasz Zdzikot ze 

współpracownikami, 

 Ministerstwo Finansów: 

 zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery 

Budżetowej Iwonna Kulikowska ze współpracownikami, 

 zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery 

Gospodarczej Elżbieta Milewska ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Cyfryzacji: 

 naczelnik w Departamencie Budżetu i Finansów Grażyna 

Wójcik-Król, 

 Sejm RP: 

 poseł Arkadiusz Czartoryski, 

 poseł Bogdan Rzońca. 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownicy Biura Legislacyjnego: Aldona Figura, Maciej 

Telec. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/755EC8A0D09F57EDC1257F1100387CCE/%24File/68.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/125ED35C0A80BC44C1257F180045B4F8/%24File/94.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/474C29411E16E3EEC1257F1000489138/%24File/65.pdf
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Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Przewodniczący obradom Stanisław Kogut poinformował, że senator Maciej Grubski 

złożył pisemną rezygnację ze stanowiska zastępcy przewodniczącego Komisji 

Infrastruktury. 

Przewodniczący, zgodnie z Regulaminem Senatu, wniosek ten poddał pod głosowanie 

jawne. 

W wyniku głosowania komisja odwołała zastępcę przewodniczącego Komisji 

Infrastruktury Macieja Grubskiego. 

 

Konkluzja: Komisja odwołała zastępcę przewodniczącego Komisji Infrastruktury Macieja 

Grubskiego. 

 

Ad 2. Głównym celem projektowanej ustawy jest przesunięcie terminu uruchomienia 

zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów 

i Kierowców, budowanego w ramach projektu CEPiK 2.0. Jest to związane 

z niedostatecznym dostosowaniem użytkowników do jego wdrożenia. Ustawa, która 

stworzyła ramy prawne, miała wejść w życie z dniem 4 stycznia 2016 r., jednakże 

niezbędne jest wskazanie nowego terminu, tj. 1 stycznia 2017 r. 

Poseł sprawozdawca Arkadiusz Czartoryski omówił procedowaną ustawę. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz 

Zdzikot przedstawił stanowisko rządu w tej sprawie. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec nie miał uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Przewodniczący komisji zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Jacka Włosowicza. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 33 A). 

 

Ad 3. Ustawa zmierza do zmiany tegorocznej ustawy budżetowej w związku ze 

stwierdzonymi niedoborami po stronie dochodów budżetu państwa. W tym celu 

dokonuje się zmniejszenia poziomu wydatków przy jednoczesnym zwiększeniu 

poziomu deficytu budżetu państwa, ustalonego na dzień 31 grudnia 2015 r. 

Przedstawicielki Ministerstwa Finansów panie Elżbieta Milewska i Iwonna 

Kulikowska przedstawiły zmiany, jakie nastąpiły w częściach budżetowych: 

18 „Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz 

mieszkalnictwo”; 21 „Gospodarka morska”; 26 „Łączność”; 27 „Informatyzacja”. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec nie miał uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Przewodniczący komisji zgłosił wniosek o pozytywne zaopiniowanie ustawy 

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmiotowemu 

zakresowi działania komisji. 

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. 

Do przedstawienia opinii komisji na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych upoważniono senatora Jacka Włosowicza. 

 

Konkluzja: Komisja pozytywnie opiniuje ustawę o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 

w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji. 

 

Ad 4. Ustawa ma na celu zapewnienie najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycie 
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kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, 

który wymaga opróżnienia. 

Poseł sprawozdawca Bogdan Rzońca omówił procedowaną ustawę. 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński 

przedstawił stanowisko rządu w tej sprawie. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Aldona Figura nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono krótką dyskusję. 

Przewodniczący komisji zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Grzegorza Peczkisa. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 35 A). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


