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Pełny zapis przebiegu posiedzenia
Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów
ustaw z zakresu prawa spółdzielczego (nr 1)
17 kwietnia 2013 r.
Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, obradująca pod przewodnictwem marszałek Sejmu Ewy Kopacz,
dokonała:
– wyboru prezydium Komisji.
W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Henryk Pajdała – dyrektor Biura Komisji
Sejmowych, Anna Osińska, Leszek Jasiński – z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych.
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz:
Otwieram zwołane na podstawie art. 20 ust. 2 regulaminu Sejmu, pierwsze posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Porządek dzisiejszego posiedzenia przewiduje wybór prezydium Komisji – przewodniczącego oraz zastępców przewodniczącego.
Zgodnie z art. 163a ust. 1 regulaminu Sejmu, uchwały komisji zapadają większością
głosów w obecności co najmniej ⅓ liczby członków komisji. Na podstawie listy obecności
członków Komisji stwierdzam kworum.
Przypominam, że komisja, na podstawie art. 20 ust. 3 regulaminu Sejmu, powołuje
i odwołuje członków prezydium w głosowaniu jawnym, większością głosów. Głosowanie
jawne odbywa się przez podniesienie ręki i obliczenie głosów przez sekretarzy komisji.
Głosowanie przeprowadzimy według zasad – kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu. Wybór zostanie dokonany, jeżeli kandydat na daną funkcję uzyska
zwykłą większość głosów, to znaczy więcej głosów za niż przeciwnych. Głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę. Przystępując do wyboru przewodniczącego Komisji,
zwracam uwagę, że w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów… Czy są jakieś
wątpliwości?
Poseł Jerzy Borowczak (PO):
Pani marszałek, chyba poprosimy o przerwę. Nasz Klub nie dyskutował kogo zgłosi
do prezydium tej Komisji.
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz:
Proszę?
Poseł Jerzy Borowczak (PO):
Pani marszałek, dowiedziałem się, że jest posiedzenie Komisji. Ale nikt ze mną nie rozmawiał o delegowaniu osób do prezydium Komisji. Chciałbym, żebyśmy zastanowili się,
kogo Platforma Obywatelska zgłosi do prezydium.
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz:
Informuję wszystkich posłów obecnych na posiedzeniu Komisji, że procedowanie nad
wyborem składu prezydium tej Komisji trwało przez bardzo długi czas. Wynikało m.in.
z rozmów międzyklubowych. W posiedzeniach Konwentu Seniorów uczestniczą przedstawiciele klubów, najczęściej szefowie klubów. Informują albo przynajmniej powinni
bardzo dokładnie informować o ustaleniach, które zostały przyjęte na posiedzeniu Konwentu Seniorów.
To nie przypadek, że właśnie dzisiaj odbywa się posiedzenie Komisji. Miało odbyć się
w dniu jutrzejszym. Ale ponieważ dzień jutrzejszy jest wyjątkowy – większość naszych
posłów wyjeżdża na pogrzeb męża pani poseł Mrzygłockiej, posłowie PiS mają swoje
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obowiązki rocznicowe i też wyjeżdżają, w związku z tym chcieliśmy rozpocząć prace tej
Komisji. Dlatego wczoraj poinformowano prezydium i Konwent o dzisiejszym spotkaniu
Komisji. Nie jest to nagła sprawa. Nie jest to sprawa sprzed tygodnia, a nawet sprzed
miesiąca.
Dziś jest 17 kwietnia. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie powołania
i wyboru składu osobowego tej komisji jest datowana na 25 stycznia br.
Przystępując do wyboru przewodniczącego Komisji zwracam uwagę, że w przypadku
zgłoszenia większej liczby kandydatów, uzyskanie przez pierwszego w kolejności kandydata zwykłej większości głosów spowoduje jego wybór na przewodniczącego Komisji.
Głosowanie na pozostałe kandydatury stanie się bezprzedmiotowe.
Czy powyższe zasady głosowania i wynikające z nich konsekwencje są dla wszystkich
posłów jasne? Nikt z posłów nie zgłasza wątpliwości. Dziękuję.
Proszę o zgłaszanie kandydatur na stanowisko przewodniczącego Komisji. Bardzo
proszę, panie pośle.
Poseł Paweł Suski (PO):
Pani marszałek, Wysoka Komisjo, chciałbym zgłosić kandydaturę pani poseł Lidii Staroń.
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz:
Pan poseł Suski zgłosił kandydaturę pani poseł Lidii Staroń. Pan poseł Ajchler, proszę.
Poseł Romuald Ajchler (SLD):
Zgodnie z informacją pani marszałek, że odbyły się międzyklubowe rozmowy także
na temat składu Komisji, zgłaszam kandydaturę pana Marka Gosa z Polskiego Stronnictwa Ludowego na przewodniczącego Komisji.
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz:
Została zgłoszona kandydatura pana posła Marka Gosa. Czy ktoś z państwa chce zgłosić
następną kandydaturę? Nie widzę zgłoszeń.
Zatem pytam kandydatów o wyrażenie zgody. Czy pani Lidia Staroń wyraża zgodę
na kandydowanie na przewodniczącą Komisji?
Poseł Lidia Staroń (PO):
Ponieważ były takie ustalenia międzyklubowe, to rezygnuję.
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz:
Dziękuję bardzo. Czy pan Marek Gos wyraża zgodę na kandydowanie?
Poseł Marek Gos (PSL):
Tak, pani marszałek. Wyrażam zgodę.
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz:
Dziękuję bardzo. Zatem została zgłoszona tylko jedna kandydatura na funkcję przewodniczącego Komisji. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za wyborem na funkcję
przewodniczącego Komisji pana posła Marka Gosa? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyniku.
Sekretarz Komisji Anna Osińska:
21 głosów za, brak przeciwnych i wstrzymujących.
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz:
Dziękuję. Stwierdzam, że przewodniczącym Komisji został pan poseł Marek Gos przy
21 głosach za, braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Gratuluję wyboru, panie
przewodniczący.
Przewodniczący Komisji poseł Marek Gos (PSL):
Dziękuję bardzo.
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz:
Przystępujemy do wyboru zastępców przewodniczącego Komisji. Komisja Nadzwyczajna
do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego liczy 26 członków. Jest
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to komisja średnia. Zatem proponuję wybrać trzech zastępców przewodniczącego. Czy
jest sprzeciw? Nie widzę zgłoszeń.
Przystępujemy do zgłaszania kandydatur. Pan poseł Suski, proszę.
Poseł Paweł Suski (PO):
Pani marszałek, Wysoka Komisjo, chciałbym zgłosić kandydaturę pani poseł Lidii Staroń.
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz:
Pan przewodniczący, proszę.
Przewodniczący Komisji poseł Marek Gos (PSL):
Pani marszałek, panie i panowie posłowie, zgłaszam kandydaturę pana posła Pawła
Sajaka z Ruchu Palikota.
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz:
Proszę, panie pośle.
Poseł Jerzy Szmit (PiS):
Pani marszałek, chciałbym zgłosić kandydaturę pana posła Łukasza Zbonikowskiego –
bardzo doświadczonego posła i z ogromnym dorobkiem w zakresie prawa spółdzielczego.
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz:
Proszę panie, pośle.
Poseł Paweł Sajak (RP):
Pani marszałek, szanowna Komisjo, chciałbym zgłosić kandydaturę pana Romualda
Ajchlera z SLD.
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz:
Czy są jeszcze jakieś kandydatury? Nie widzę zgłoszeń. Zamykam listę.
Mam propozycję. Możemy zakończyć bardzo szybko glosowanie, jeżeli będziemy głosowali łącznie, po warunkiem, że ustalimy – na państwa wniosek – liczbę zastępców
przewodniczącego na czterech, a nie trzech. Chyba, że państwo chcą wybrać trzech
zastępców przewodniczącego…
Poddaję pod głosowanie zgłoszoną przez pana przewodniczącego Gosa propozycję,
aby prezydium liczyło czterech zastępców przewodniczącego. Kto jest za przyjęciem tej
propozycji? (13) Kto jest przeciw? (0) Kto wstrzymał się od głosu? (9)
Stwierdzam, że przy 13 głosach za, braku przeciwnych i 9 wstrzymujących Komisja
ustaliła liczbę zastępców przewodniczącego na czterech.
W związku ze zgłoszeniem ustalonej liczby kandydatów na funkcje zastępców przewodniczącego proponuję dokonanie ich wyboru w głosowaniu łącznym. Czy jest sprzeciw
wobec tej propozycji? Nie widzę zgłoszeń.
Kto jest za wyborem zgłoszonych kandydatów na funkcje zastępców przewodniczącego Komisji? (19) Kto jest przeciw? (0) Kto wstrzymał się od głosu? (1)
Rozumiem, że część państwa nie brała udziału w głosowaniu. Nie ma pomyłki w liczeniu.
Informuję, że zastępcami przewodniczącego Komisji zostali wybrani posłowie: pani
Lidia Staroń – Platforma Obywatelska, pan Paweł Sajak – Ruch Palikota, pan Łukasz
Zbonikowski – Prawo i Sprawiedliwość i pan Romuald Ajchler – Sojusz Lewicy Demokratycznej. Gratuluję wyboru.
Dziękuję państwu. Zamykam posiedzenie Komisji.
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