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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.



(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego 
Wiesław Dobkowski)

Zastępca Przewodniczącego  
Wiesław Dobkowski:
Dzień dobry państwu. Witam wszystkich na posiedzeniu 

komisji.
Otwieram sto siedemnaste posiedzenie Komisji 

Infrastruktury Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX ka-
dencji.

Porządek obrad sto siedemnastego posiedzenia komisji 
obejmuje punkt: wybór kandydata na przewodniczącego 
komisji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 
w sprawie przedstawionego porządku obrad posiedzenia 
komisji? Czy są uwagi? Nie ma.

Dziękuję.
Wobec braku głosów stwierdzam, że komisja zatwier-

dziła porządek obrad.
Przystępujemy więc do rozpatrzenia punktu pierwszego 

porządku obrad: wybór kandydata na przewodniczącego 
Komisji Infrastruktury.

Wybór kandydata na przewodniczącego, zgodnie 
z Regulaminem Senatu, odbywa się w głosowaniu tajnym 
przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Pragnę poinformować, że przebieg naszego posie-
dzenia będzie wyglądał następująco. Za chwilę popro-
szę państwa senatorów o zgłaszanie kandydatów na 
przewodniczącego komisji. Następnie zarządzę krótką 
przerwę w obradach na przygotowanie kart do głoso-
wania tajnego. Po przerwie w obradach przystąpimy 
do głosowania tajnego w sprawie wyboru kandydata na 
przewodniczącego komisji.

Proszę teraz państwa senatorów o zgłaszanie kandyda-
tów na przewodniczącego komisji.

To od razu ja jako prowadzący, jako członek komisji 
chciałbym zgłosić na kandydata na przewodniczącego ko-
misji pana senatora Andrzeja Misiołka.

Czy są inne kandydatury?
(Głos z sali: Czy pan senator się zgadza?)

Senator Andrzej Misiołek:
Tak, zgadzam się.

Zastępca Przewodniczącego  
Wiesław Dobkowski:
Wobec wyrażenia zgody stwierdzam, że senator Andrzej 

Misiołek został zgłoszony na kandydata na przewodniczą-
cego Komisji Infrastruktury.

Pragnę poinformować, że za chwilę zarządzę prze-
rwę w obradach na przygotowanie kart do głosowania. 
Wcześniej chciałbym jednak wyznaczyć senatorów do 
przeprowadzenia głosowania tajnego.

Proszę więc o zgłoszenie się 3 senatorów do przepro-
wadzenia głosowania nad wyborem…

(Senator Stanisław Kogut: Grzesiu Peczkis.)
…kandydata na przewodniczącego komisji.
Proszę o zgłaszanie.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę? Pan sam się zgłasza? Pan senator Kopeć?
(Senator Tadeusz Kopeć: Chciałem zgłosić…)
Ale siebie, tak? Proszę wcisnąć przycisk, mikrofon 

proszę włączyć.
(Senator Piotr Florek: Zgadzam się…)
(Senator Stanisław Kogut: Ja zgłaszam senatora 

Peczkisa.)
Zgadza się? Tak.
(Głos z sali: Jest 2. To jeszcze jeden.)
Jeszcze jeden.
(Głos z sali: Jest już 3.)
Pan senator Kopeć też, tak? To już mamy 3.
(Rozmowy na sali)
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wy-

boru kandydata na przewodniczącego komisji wyznaczam: 
senatora Tadeusza Kopcia, senatora Piotra Florka i senatora 
Grzegorza Peczkisa.

Teraz zarządzam 5-minutową przerwę w obradach na 
przygotowanie kart do głosowania.

(Przerwa w obradach)

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 22)
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Informuję, że senatorowie wyznaczeni do przeprowa-
dzenia głosowania tajnego obliczyli głosy i sporządzili 
protokół głosowania tajnego. Odczytuję protokół głoso-
wania tajnego.

Protokół głosowania tajnego w dniu 21 grudnia 
2017 r. w sprawie wyboru senatora Andrzeja Misiołka na 
kandydata na przewodniczącego Komisji Infrastruktury. 
Wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajnego se-
natorowie – senator Tadeusz Kopeć, senator Piotr Florek, 
senator Grzegorz Peczkis – stwierdzają, że w głosowaniu 
tajnym w sprawie wyboru senatora Andrzeja Misiołka na 
kandydata na przewodniczącego Komisji Infrastruktury 
oddano 9 głosów, w tym głosów ważnych 9. Za głosowa-
ło 7 senatorów, przeciw głosowało 2 senatorów, wstrzy-
mało się od głosu 0 senatorów, czyli nikt nie wstrzymał 
się od głosu.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Komisja 
Infrastruktury wybrała senatora Andrzeja Misiołka na 
kandydata na przewodniczącego Komisji Infrastruktury.

Czy senator kandydat na przewodniczącego komisji 
chciałby zabrać głos?

(Senator Andrzej Misiołek: Tak.)
Proszę.

Senator Andrzej Misiołek:

Panie Przewodniczący, chciałbym bardzo podzięko-
wać kolegom za zaufanie i za to, że poparli moją kandy-
daturę. Jeżeli Senat poprze tę kandydaturę, to zobowiązuję 
się do intensywnej i rzetelnej pracy w komisji. Dziękuję 
bardzo.

Zastępca Przewodniczącego  
Wiesław Dobkowski:

Dziękuję bardzo.
Gratuluję panu senatorowi wyboru przez komisję. Teraz 

jeszcze czekamy na decyzję całego Senatu.
Stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad sto sie-

demnastego posiedzenia komisji.
Zamykam posiedzenie Komisji Infrastruktury.
Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego  
Wiesław Dobkowski:
Proszę o zajęcie miejsc, Panowie Senatorowie.
Wznawiam obrady.
Zgłoszono jednego kandydata, więc przystępujemy do 

wyboru kandydata na przewodniczącego komisji.
Panie i… Panowie Senatorowie, bo pań nie ma…
(Głos z sali: Nie ma.)
…pragnę przypomnieć, że zgodnie z art. 62 ust. 1 

Regulaminu Senatu uchwały komisji zapadają zwykłą większo-
ścią głosów w obecności co najmniej 1/3 jej członków. W skład 
komisji wchodzi 10 senatorów, zatem aby komisja mogła podej-
mować uchwały, musi być obecnych co najmniej 4 senatorów. 
Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział 9 senatorów, więc 
jest wymagana liczba senatorów. W związku z tym możemy 
przystąpić do wyboru kandydata na przewodniczącego komisji.

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

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 głosownia tajnego należy po-
stawić tylko jeden znak „x”. Karta do głosowania, na której 
postawiono więcej niż jeden znak „x” lub nie postawiono 
żadnego, zostanie uznana za głos nieważny.

(Rozmowy na sali)
To idziemy dalej.
Czy wszyscy państwo senatorowie wypełnili już karty?
(Głos z sali: Tak.)
Bardzo proszę o wrzucanie wypełnionych kart do gło-

sowania tajnego do urny… To już wykonane.
Bardzo proszę senatorów wyznaczonych do przepro-

wadzenia tajnego głosowania o obliczenie głosów i spo-
rządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam 5-minutową przerwę w obradach.

(Przerwa w obradach)

Zastępca Przewodniczącego  
Wiesław Dobkowski:
Proszę państwa, wobec tego, że wszystko jest wykonane 

w czasie krótszym niż 5 minut, wznawiam obrady.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 35)
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