
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Ustawodawczej 

nr posiedzenia: 335 

data posiedzenia: 25 czerwca 2019 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie stulecia Związku Podhalan (druk senacki 

nr 1174). 

2. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę podpisania traktatu wersalskiego (druk 

senacki nr 1194). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Stanisław Gogacz. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Rafał Ambrozik, Marek Borowski, Zbigniew Cichoń, Jerzy Czerwiński, Stanisław Gogacz, 

Jan Filip Libicki, Marek Martynowski, Andrzej Misiołek, Marek Pęk, Leszek Piechota, 

Michał Potoczny, Grażyna Sztark, Piotr Zientarski,  

 

 
senator wnioskodawca: 

 Jan Żaryn,  

 

 
przedstawiciel wnioskodawcy: 

 Jan Hamerski,  

 

 
goście: 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Aldona Figura, Jakub Zabielski. 

 

 

Ad 1. 
 

 Projekt uchwały omówił przedstawiciel wnioskodawcy, senator Jan Hamerski. Przedstawił on 

również dokonania i obecnie realizowane cele tej jednej z najstarszych organizacji 

regionalnych.  

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski zaproponował drobne zmiany stylistyczne 

do projektu uchwały. 

Poprawki zgłosili także senator Jan Hamerski oraz senatorowie Jan Żaryn i Jerzy Czerwiński. 

Przewodniczący komisji Stanisław Gogacz złożył wniosek o przyjęcie projektu uchwały 

w formie jednolitego tekstu wraz ze zgłoszonymi poprawkami. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek jednogłośnie. 



 

 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jan Hamerski. 

Konkluzja: 

 Komisja rozpatrzyła w pierwszym czytaniu projekt uchwały, wprowadziła do niego poprawki 

i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 1174 S). 

 

  

Ad 2. 
 

 Projekt uchwały omówił senator wnioskodawca Jan Żaryn. 

Nad projektem uchwały przeprowadzono dyskusję. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Aldona Figura przedstawiła uwagi do projektu uchwały 

i zaproponowała wprowadzenie poprawek. 

Senator Jerzy Czerwiński zgłosił drobną poprawkę stylistyczną. 

Przewodniczący komisji Stanisław Gogacz złożył wniosek o przyjęcie projektu uchwały 

w formie jednolitego tekstu wraz ze zgłoszonymi poprawkami. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek jednogłośnie. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jan Żaryn. 

Konkluzja: 

 Komisja rozpatrzyła w pierwszym czytaniu projekt uchwały, wprowadziła do niego poprawki 

i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 1194 S). 
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