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KANCELARIA SEJMU
Biuro Komisji Sejmowych
PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA
¢K
 omisji Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
(nr 94)
¢ Komisji Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej
(nr 156)
z dnia 11 października 2017 r.

Pełny zapis przebiegu posiedzenia
Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa (nr 94)
Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
(nr 156)
11 października 2017 r.
Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej obradujące pod przewodnictwem posła
Andrzeja Maciejewskiego (Kukiz15), przewodniczącego Komisji Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej, rozpatrzyły:
– uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (druk
nr 1875).
W posiedzeniu udział wzięli: Sławomir Mazurek podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
wraz ze współpracownikami, Alicja Gruszecka, Mirosław Sałata doradcy techniczni w Departamencie Środowiska Najwyższej Izby Kontroli, Aleksander Traple wiceprezes Ogólnopolskiej Izby
Gospodarczej Ochrony Środowiska, Jerzy Ziaja prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu.
W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Bartosz Bąk, Bogusława Kram, Dariusz
Myrcha, Jolanta Osiak, Anna Rajewska – z sekretariatów Komisji w Biurze Komisji Sejmowych;
Krzysztof Karkowski, Sławomir Osuch – legislatorzy z Biura Legislacyjnego.
Przewodniczący poseł Andrzej Maciejewski (Kukiz15):
Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Witam
panie i panów posłów. Witam pana ministra Sławomira Mazurka podsekretarza stanu
w Ministerstwie Środowiska oraz towarzyszące mu osoby. Witam przedstawicieli strony
społecznej i organizacji branżowych.
Bardzo proszę o ciszę i zachowanie porządku na sali. Szanowni państwo, porządek
dzienny posiedzenia przewiduje rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1875. Czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad?
Nie słyszę uwag. Stwierdzam, że porządek dzienny został przyjęty.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgłosił cztery poprawki do ustawy o zmianie ustawy
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Treść poprawek została
dostarczona posłom, członkom Komisji. Czy na sali jest obecny przedstawiciel Senatu?
Nie widzę nikogo z senatorów. W tej sytuacji proponuję następujący sposób procedowania – ponieważ nie ma nikogo z Senatu – najpierw zapoznamy się ze stanowiskiem
rządu, następnie z opinią przedstawicieli Biura Legislacyjnego, później ewentualnie
odbędzie się krótka dyskusja na zasadzie głos za i głos przeciw, i wreszcie głosowanie
poprawki, o ile wystąpi taka potrzeba.
Czy ktoś jest przeciwny zaproponowanemu trybowi procedowania? Nie słyszę sprzeciwu. Stwierdzam, że Komisje ustaliły tryb procedowania.
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Szanowni państwo, przystępujemy do rozpatrzenia uchwały Senatu z druku nr 1875.
Poprawka nr 1. Proszę o stanowisko rządu wobec tej poprawki. Czy pan minister zgłasza
jakieś uwagi?
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek:
Panie przewodniczący, szanowni państwo, do projektu ustawy Senat zgłosił cztery
poprawki. Dwie mają charakter merytoryczny, dwie legislacyjny. Resort popiera wprowadzenie wszystkich senackich poprawek. Dziękuję.
Przewodniczący poseł Andrzej Maciejewski (Kukiz15):
Dziękuję, panie ministrze. Czy Biuro Legislacyjne ma jakieś uwagi do poprawki nr 1?
Brak uwag ze strony legislatorów. Czy jest na sali głos za lub głos przeciw poprawce? Nie
ma. Czy jest zatem sprzeciw wobec propozycji pozytywnego zaopiniowania poprawki nr 1?
Nie słyszę sprzeciwu. Stwierdzam, że Komisje pozytywnie zaopiniowały poprawkę nr 1.
Przystępujemy do rozpatrzenia poprawki nr 2. Czy jest sprzeciw wobec propozycji
pozytywnego zaopiniowania poprawki nr 2? Nie słyszę sprzeciwu. Stwierdzam, że Komisje pozytywnie zaopiniowały poprawkę nr 2.
Poprawka nr 3. Czy jest sprzeciw wobec propozycji pozytywnego zaopiniowania
poprawki nr 3? Nie słyszę sprzeciwu. Stwierdzam, że Komisje pozytywnie zaopiniowały
poprawkę nr 3.
Poprawka nr 4. Czy są uwagi do tej poprawki? Czy jest sprzeciw wobec propozycji
pozytywnego zaopiniowania poprawki nr 4?
Głos z sali:

Sprzeciw.

Przewodniczący poseł Andrzej Maciejewski (Kukiz15):
Został zgłoszony sprzeciw. Poddam poprawkę pod głosowanie.
Kto z pań i panów posłów jest za pozytywnym zaopiniowaniem poprawki nr 4? Kto
jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyników głosowania.
Sekretarz Komisji Dariusz Myrcha:
Za 18 głosów, 0 głosów przeciw, 11 głosów wstrzymujących się.
Przewodniczący poseł Andrzej Maciejewski (Kukiz15):
Stwierdzam, że Komisje pozytywnie zaopiniowały poprawkę nr 4. Na tym zakończyliśmy
rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.
Szanowni państwo, proponuję, aby sprawozdawcą Wysokich Komisji został pan poseł
Dariusz Piontkowski. Czy pan poseł się zgadza?
Poseł Dariusz Piontkowski (PiS):
Tak, panie przewodniczący.
Przewodniczący poseł Andrzej Maciejewski (Kukiz15):
Dziękuję. Czy są inne kandydatury? Nie ma. Czy jest sprzeciw wobec propozycji, żeby
poseł Piontkowski został sprawozdawcą Komisji? Nie słyszę sprzeciwu. Stwierdzam,
że poseł Piontkowski został wybrany posłem sprawozdawcą.
Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny. Zamykam posiedzenie.
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