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Komisja Zdrowia, obradująca pod przewodnictwem posła Bartosza Arłukowicza
(PO), przewodniczącego Komisji, przeprowadziła:
– zmianę posła sprawozdawcy do sprawozdania Komisji w sprawie Informacji o realizacji działań wynikających z „Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego” w 2014 r. (druki nr 176 i 457).
W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Małgorzata Siedlecka-Nowak, Monika
Żołnierowicz-Kasprzyk – z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych oraz Mateusz Moksik
asystent przewodniczącego Komisji.
Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO):
Otwieram posiedzenie Komisji Zdrowia. Stwierdzam kworum. Porządek dzisiejszego
posiedzenia przewiduje zmianę posła sprawozdawcy do sprawozdania Komisji w sprawie
Informacji o realizacji działań wynikających z „Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego” w 2014 r., druki nr 176 i 457.
Czy są uwagi do porządku dziennego? Nie widzę zgłoszeń. Stwierdzam przyjęcie
porządku dziennego.
W związku z tym, że pani minister Małecka-Libera nie może być sprawozdawcą,
padła propozycja, aby sprawozdawcą został pan poseł Marek Hok. Czy ktoś z państwa
wnosi sprzeciw? Jeśli nie, uznaję tę propozycję za przyjętą i tym samym wyczerpałem
porządek obrad Komisji Zdrowia.
Czy ktoś z państwa wnosi uwagi? Pani minister, bardzo proszę.
Poseł Beata Małecka-Libera (PO):
Bardzo dziękuję i przepraszam Szanowną Komisję, ale, niestety, czasem życie powoduje
różne perturbacje. Po prostu, nie będzie mnie w Sejmie na następnym posiedzeniu. Nie
będzie mnie również jutro, więc bardzo dziękuję za wyrozumiałość.
Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO):
Szanowni państwo, chciałbym jeszcze poinformować, że zwołuję posiedzenie prezydium
Komisji – sekretariat wyśle zawiadomienia – ale chciałbym państwu złożyć taką propozycję. Drugie posiedzenie Komisji o godzinie 14.45 jest poświęcone podobnemu problemowi, a posiedzenie Komisji z komisarzem jest o godzinie 15.30. Czy byłaby akceptacja tego, żeby przeprowadzić posiedzenie prezydium Komisji o godzinie 15.00? Zatem,
na godzinę 15.00 zapraszam do pokoju 206. Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie Komisji.
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