
Monitor Polski Nr 13 174 Poz. 88 i 89 

88 

UCHWAlA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 6 marca 1993 r. 

w sprawie restrukturyzacji gospodarczej województwa katowickiego. 

1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postrzega złożoność 
sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stałe jej pogarszanie 
się w województwie katowickim i uznaje potrzebę podjęcia 
przez administrację rządową i samorządową pilnych, skoor
dynowanych działań zmierzających do zahamowania i stop
niowego odwracania tych niekorzystnych dla stabilizacji 
państwa i spokoju społecznego zjawisk. 

2. W świetle powyższego stanowiska Sejm Rzeczypos
politej Polskiej zwraca się do Rządu o przedstawienie w ter
minie do 31 marca 1993 r. propozycji kompleksowego 
projektu zapewniającego wypracowanie i skuteczną realiza
cję systemowego programu restrukturyzacji gospodarczej 
i ekologicznej województwa katowickiego. 

Marszałek Sejmu: w z. J. Zych 
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UCHWAlA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 6 marca 1993 r. 

w sprawie zmiany ' Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 1. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej (Monitor Polski Nr 26, poz. 185 i Nr 34, poz. 239) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) skreśla się art. 6 i art. 7; 

2) wart. 11: 
a) w ust. 1: 

- w zdaniu wstępnym po wyrazach "Marszałek 
Sejmu" dodaje się dwukropek, a skreśla się wyra
zy "kieruje pracami Sejmu, a w szczególności:" 

- skreśla się pkt 2 i 7, 
b) ust. 2 wyrazy "w Konstytucji Rzeczypospolitej Pol

skiej" zastępuje się wyrazami "w przepisach kon
stytucyjnych"; 

3) wart. 13 w ust. 1: 
- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: "Prezydium 

Sejmu kieruje pracami Sejmu, a w szczególności : ", 

- w pkt 2 po wyrazach "czuwa nad" dodaje się wyrazy 
"tokiem i", 

- po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 
.Aa) nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym 

i uchwałodawczym oraz wnioskom organów 
Państwa skierowanym do Sejmu."; 

4) wart. 20 w ust. 2 wyrazy "art. 23 ust. 5 Konstytucji" 
zastępuje się wyrazami "art. 11 ustawy konstytucyjnej 
z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach 
między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczy
pospol itej Polskiej oraz o samorządzie terytoria I nym (Dz. 
U. Nr 84, poz. 426), zwanej dalej «ustawą konstytucyjną 
z dnia 17 października 1992 r.» "; 

5) dotychczasowy art. 22 oznacza się jako art. 27a; war
tykule tym skreśla się ust. 2; 

6) skreśla się art. 23 i art. 24; 
7) wart. 29 dodaje . się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. W wypadkach i w zakresie określonym wart. 21 i art. 
23 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 
1992 r. inicjatywa ustawodawcza przysługuje wyłą
cznie Radzie Ministrów."; 

8) wart. 31 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

,,3a. Do uzasadnienia wniesionego przez Radę Minist
rów projektu ustawy dołącza się projekty pod
stawowych aktów wykonawczych."; 

9) wart. 33 w ust. 2 wyrazy "rozpoczęcia ostatniego" 
zastępuje się wyrazami "zakończenia pierwszego"; 

10) wart. 34: 

a) w ust. 1 na końcu skreśla się kropkę i dodaje wyrazy 
"oraz projektów uchwał, których podjęcie wynika 
z upoważnienia zawartego w przepisach konstytu
cyjnych."; 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1 a w brzmieniu : 
,,1 a. Prezydium Sejmu może skierować do pierw

szego czytania na posiedzeniu Sejmu również 
inne niż określone w ust. 1 projekty ustaw 
i uchwał, jeżeli przemawiają za tym ważne 
względy. "; 

11) wart. 37: 

a) w ust. 1 po wyrazach "właściwych komisji" stawia 
się kropkę, a pozostałe wyrazy skreśla się, 

b) skreśla się ust. 3, a dotychczasowy ust. 4 oznacza się 
jako ust. 3; 

12) art. 42 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 42. Prawo wnoszenia poprawek do projektów 

ustaw w trąkcie ich rozpatrywania przez Sejm 
przysługuje wnioskodawcy, posłom i Radzie 
Ministrów najpóźniej do czasu zakończenia 
drugiego czytania ."; 

13) wart. 46 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
,,2a. Marszałek Sejmu może z własnej inicjatywy, a tak

że na wniosek Rady Ministrów, odmówić podda
nia pod głosowanie poprawki. która uprzednio nie 
była przedłożona komisji w formie pisemnej."; 

14) art. 51 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 51. 1. Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę lub 
poprawkę zaproponowaną w uchwale Se
natu uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie 
odrzuci jej bezwzględną większością gło
sów. 




