
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Rodziny, 

Polityki Senioralnej i Społecznej (184.), 
Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej (287.) 

oraz Komisji Gospodarki Narodowej (272.) 
w dniu 5 sierpnia 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o re-
witalizacji.



(Początek posiedzenia o godzinie 21 minut 31)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
Janusz Sepioł)

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Proszę państwa, otwieram wspólne posiedzenie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, zwołane 
w celu rozpatrzenia wniosków złożonych do ustawy o re-
witalizacji.

Dobrze. Nie jest ich tak bardzo dużo. I rozumiem, że 
jest wniosek, żeby…

(Głos z sali: Blokowo.)
…blokowo przegłosować te poprawki, które już zosta-

ły przyjęte przez wszystkie trzy komisje, czyli poprawkę 
pierwszą, poprawkę drugą, poprawkę czwartą, poprawkę 
piątą, poprawkę siódmą, poprawkę ósmą…

(Głos z sali: I to wystarczy.)
I wystarczy. Czy jest zgoda, abyśmy przegłosowali je 

razem?
(Głos z sali: Jest.)
Nie widzę protestów, a słyszę głosy za tą propozycją, 

w związku z czym poddaję te poprawki pod głosowanie.
Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek? (22)
Czy ktoś jest przeciw? (0)
Czy ktoś się wstrzymał? (0)
Dobrze. Te poprawki zostały przyjęte.
Przystępujemy do poprawki trzeciej, senatora Sitarza 

i senatora Augustyna, która spowoduje, że powierzchnia 
miast, które powinny być poddawane rewitalizacji, zwięk-
szy się – wzrost z 20% na 30% itd.

Opinia pana ministra w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Paweł Orłowski:

Opinia negatywna, niestety.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Negatywna.
Poddaję wniosek pod głosowanie.

Kto z państwa jest za? (5)
Kto jest przeciw? (16)
Kto się wstrzymał? (1)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka szósta, senatorów Sepioła i Owczarka.
Czy pan minister chciałby zabrać głos?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Paweł Orłowski:

Oczywiście, że opinia jest pozytywna.
(Wesołość na sali)

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Poddaję poprawkę pod głosowanie.
Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki? (16)
Kto jest przeciw? (0)
Czy ktoś się wstrzymał? (6)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dziewiąta, senatorów Sepioła i Owczarka. 

Ona się wiąże trochę z tym, co przyjęliśmy w poprawce 
szóstej.

Opinia pana ministra?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Paweł Orłowski:

Tu również jest pozytywna.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Pozytywna.
Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki? (17)
Kto jest przeciw? (0)
Czy ktoś się wstrzymał? (5)
Poprawka została przyjęta.
(Głos z sali: Więcej poprawek nie ma.)
I w ten sposób wyczerpaliśmy wszystkie poprawki.
Sprawozdawcą był pan senator…
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(Głos z sali: Owczarek.)
A, Owczarek. Przepraszam.
(Senator Andrzej Owczarek: Nie szkodzi.)
I bardzo go proszę w imieniu nas wszystkich o konty-

nuowanie swojej misji.

Zamykam wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Gospodarki 
Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej.

Dziękuję bardzo.
 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 35)
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