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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Infrastruktury (119.) 

w dniu 18 stycznia 2018 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Andrzej 
Misiołek)

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Proszę państwa, otwieram sto dziewiętnaste posiedzenie 

Komisji Infrastruktury Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
IX kadencji.

Porządek obrad tego posiedzenia obejmuje jeden punkt: 
wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 
w sprawie przedstawionego porządku obrad? Nie.

W związku z tym stwierdzam, że komisja zatwierdziła 
porządek obrad.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego po-
rządku obrad: wybór zastępcy przewodniczącego Komisji 
Infrastruktury.

Pragnę poinformować, że wybór zastępcy przewodni-
czącego komisji będzie wyglądał następująco: za chwilę 
poproszę państwa senatorów o zgłaszanie kandydata czy 
kandydatów na zastępcę przewodniczącego komisji, następ-
nie zarządzę krótką przerwę w obradach na przygotowanie 
kart do głosowania tajnego, a po przerwie w obradach przy-
stąpimy do głosowania tajnego w sprawie wyboru zastępcy 
przewodniczącego komisji.

Proszę teraz państwa senatorów o zgłaszanie kandydata 
na zastępcę przewodniczącego komisji.

Proszę bardzo, pan senator Maciej Grubski.

Senator Maciej Grubski:
Dziękuję serdecznie, Panie Przewodniczący.
W imieniu klubu senatorskiego Platformy Obywatelskiej 

pragnę zgłosić świetnego człowieka, świetnego parlamen-
tarzystę, pana Piotra Florka. Pan Piotr Florek jest zarówno 
samorządowcem, jak i osobą, która funkcjonowała szerzej, 
jeżeli chodzi o struktury państwa, bo był wojewodą. Jest 
z wykształcenia geodetą, jest z wykształcenia inżynierem 
budownictwa, jest rzeczoznawcą. Jest też osobą bardzo 
zaangażowaną, jeżeli chodzi o sprawy infrastruktury, osobą, 
która bardzo aktywnie funkcjonuje w ramach parlamentu, 
szczególnie to widać, jeżeli chodzi o zgłaszanie poprawek 
dotyczących zmian w budżecie w obszarze infrastruktury. 
Tak że gorąco polecam kandydaturę pana Piotra Florka.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Dziękuję bardzo.
Czy pan senator Florek wyraża zgodę?

Senator Piotr Florek:
Tak, wyrażam zgodę.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Dziękuję bardzo.
Czy są inne kandydatury? Nie.
W związku z tym, proszę państwa, zarządzam krótką, 

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

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Proszę państwa, wznawiam obrady.
Przystępujemy do wyboru zastępcy przewodniczącego 

komisji.
Musimy wybrać senatorów, którzy przeprowadzą to 

głosowanie. Ja bym może zaproponował pana senatora 
Peczkisa i pana senatora…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie? No to pana senatora Grubskiego i pana senatora 

Dobkowskiego.
Pragnę jeszcze przypomnieć, że zgodnie z art. 62 ust. 1 

Regulaminu Senatu uchwały zapadają większością głosów 
w obecności co najmniej 1/3 członków. Komisja została 
powołana w składzie 10 senatorów, zatem aby komisja 
mogła podejmować uchwały, musi być obecnych co naj-
mniej 4 senatorów. Jest więcej niż 4, więc mamy kworum.

Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział wymagana 
liczba senatorów, w związku z czym możemy przystąpić 
do wyboru zastępcy przewodniczącego.

Przystępujemy do głosowania tajnego.
Proszę rozdać karty do głosowania.
Informuję, że na karcie do głosowania tajnego należy 

postawić tylko jeden znak „x”. Karta do głosowania, na 
której nie będzie postawiony żaden znak „x” lub będzie 
postawiony więcej niż jeden znak „x”, będzie uznana za 
głos nieważny.

(Rozmowy na sali)
Czy wszyscy senatorowie…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Wszyscy oddali karty?)
Czy wszyscy senatorowie oddali już karty? Nie słyszę 

żadnego głosu sprzeciwu.

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 49)
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w tym 10 głosów ważnych: za głosów 10, oczywiście gło-
sów przeciw 0 i nikt się nie wstrzymał. Dalej są podpisy. 
(Oklaski)

(Senator Piotr Florek: Panie Przewodniczący, bardzo 
dziękuję i…)

Właśnie, czy pan senator zastępca chciałby kilka słów…

Senator Piotr Florek:
Tak, choć widzę, że szybko kończymy. Bardzo dziękuję. 

Oczywiście będę się starał pracować dla dobra komisji, 
wykorzystywać swoją wiedzę, którą mam, tak żebyśmy 
mogli wspólnie z niej skorzystać. Tak że dziękuję bardzo.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Ja gratuluję panu senatorowi i bardzo dziękuję.
Stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek sto dziewięt-

nastego posiedzenia komisji.
Zamykam w związku z tym posiedzenie komisji.
Dziękuję.

W związku z tym bardzo proszę senatorów wyznaczo-
nych do przeprowadzenia głosowania tajnego o obliczenie 
głosów i sporządzenie protokołu głosowania.

Zarządzam kilkuminutową przerwę, na tyle tylko, żeby 
policzyć głosy i przygotować protokół.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Wznawiam obrady.
Informuję, że senatorowie wyznaczeni do przeprowa-

dzenia głosowania tajnego obliczyli głosy i sporządzili 
protokół głosowania, protokół, który odczytam.

Protokół głosowania tajnego w dniu 18 stycznia 2018 r. 
w sprawie wyboru senatora Piotra Florka na zastępcę prze-
wodniczącego Komisji Infrastruktury.

Powołani przez przewodniczącego komisji do przepro-
wadzenia głosowania tajnego senatorowie Maciej Grubski 
i Wiesław Dobkowski stwierdzają, że w głosowaniu tajnym 
w sprawie wyboru senatora Piotra Florka na zastępcę prze-
wodniczącego Komisji Infrastruktury oddano 10 głosów, 

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 02)
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