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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Infrastruktury (113.) 

w dniu 15 listopada 2017 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Stanisław 
Kogut)

Przewodniczący Stanisław Kogut:
Państwo Drodzy, proponuję… Czas jest cnotą Polaków, 

więc proponuję zamknięcie drzwi.
(Głos z sali: Jeszcze 2 minutki, bo była 8.45…)
Dobra, Państwo Drodzy, przewodniczący podejmuje 

decyzję.
Mamy tutaj, Państwo Drodzy, poprawki Komisji 

Infrastruktury.
Chyba, Panie Legislatorze, Panie Macieju, możemy je 

przegłosować razem, nie?
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kance-

larii Senatu Maciej Telec: Które?)
Te, co były ustalone poprzednio.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Maciej Telec:
Nowa jest tylko poprawka nr 12, tj. poprawka senatora 

Peczkisa. Ona jest konkurencyjna do poprawki nr 13, po-
prawki komisyjnej, ale jest lepsza od poprawki nr 13, bo 
jest kompletna.

(Przewodniczący Stanisław Kogut: Dobrze, to…)
Tak więc proponuję, żeby przyjąć poprawkę nr 12, która 

wykluczy poprawkę nr 13, a resztę poprzeć.

Przewodniczący Stanisław Kogut:
Dobra, dobra.
Przystępujemy, Państwo Drodzy, do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawki nr 12? (6)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Przyjęcie poprawki dwunastej wyklucza poprawkę 

nr 13, tak?
A pozostałe poprawki możemy chyba przegłosować 

razem, bo one były już przegłosowane.
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem pozostałych 

poprawek bez poprawki nr 13? (7)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję serdecznie.
Teraz musimy przyjąć całość, Państwo Drodzy. 

Przyjmujemy całość.
Kto jest za przyjęciem ustawy w całości wraz z po-

prawkami? (8)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Senatorem sprawozdawcą jest geniusz – tak jak po-

wiedziałem – doc. dr Uniwersytetu Opolskiego, kolega 
Peczkis.

Czy są jakieś inne kandydatury? Nie.
Zamykam posiedzenie komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 43)

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 45)



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


