
IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej (60.) 
oraz Komisji Infrastruktury (59.) 

w dniu 4 listopada 2016 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 29. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.



(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 30)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
Piotr Zientarski)

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Dzień dobry państwu.
W imieniu pana senatora Stanisława Koguta, szefa 

Komisji Infrastruktury, oraz własnym jako przewodniczą-
cego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej otwieram wspólne posiedzenie komisji.

Przedmiotem naszego posiedzenia jest rozpatrzenie 
poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do ustawy 
o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz 
niektórych innych ustaw.

Serdecznie witamy przybyłych na nasze posiedzenie 
gości, przedstawicieli ministra gospodarki morskiej i że-
glugi śródlądowej. Witamy pana dyrektora Janusza Karpa, 
dyrektora Departamentu Edukacji Morskiej. Z tego same-
go ministerstwa przybył do nas ekspert w Departamencie 
Edukacji Morskiej, pani Renata Pal. Witamy. Witamy dy-
rektora Departamentu Prawnego w tym ministerstwie, pana 
Bartosza Szczurowskiego, oraz pana Adama Krukowskiego, 
starszego specjalistę w Departamencie Prawnym tegoż mi-
nisterstwa. Jest z nami również główny legislator w Biurze 
Legislacyjnym, pan Maciej Telec.

Proszę państwa, w toku debaty zostały zgłoszone 
2 poprawki.

Może poprosiłbym jednego z przedstawicieli mini-
sterstwa właściwego w tych sprawach, czyli Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, o ustosunko-
wanie się do 2 zgłoszonych poprawek.

Dyrektor Departamentu Prawnego 
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej Bartosz Szczurowski:
Serdecznie dziękuję.
Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, ministerstwo 

nie sprzeciwia się wprowadzeniu tych poprawek, akceptu-
jemy je. Dziękuję.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, niezależnie od tego w pierwszej ko-

lejności będziemy musieli przegłosować wniosek najdalej 
idący, wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za przyjęciem tego wniosku? (0)
Kto jest przeciw? (13)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
A więc wniosek nie został przyjęty, jednogłośnie 

przeciw.
W związku z tym głosujemy nad poprawką nr 1 do 

art. 20. Jest to poprawka pana Stanisława Gogacza i pana 
przewodniczącego, panów przewodniczących komisji go-
spodarki i ustawodawczej.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (15)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Teraz poprawka nr 2, prowadząca do skreślenia art. 23, 

tych samych autorów.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (16)
(Głos z sali: Momencik…)
(Głos z sali: Jeszcze raz.)
Zdąży.
(Wesołość na sali)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Nikt nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję.
Proszę przypomnieć, kto był sprawozdawcą tej ustawy.
(Senator Stanisław Kogut: Senator Grabowski.)
Pan senator Grabowski.
Proponuję, żeby pan senator Grabowski w dalszym 

ciągu sprawował funkcję przedstawiciela połączonych 
komisji.

(Senator Stanisław Kogut: Tak jest.)
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie komisji.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 33)



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


