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12 stycznia 2021 r.

ze wspólnego posiedzenia  
Komisji Ustawodawczej (116.),

Komisji Samorządu Terytorialnego  
i Administracji Państwowej (60.) 

oraz Komisji Rodziny,  
Polityki Senioralnej i Społecznej (46.)



Porządek obrad:
1.  Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do projektu 

ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.



12 stycznia 2021 r.

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący 
Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski)

PrzeWodniczący 
Krzysztof KwiatKowsKi 

Szanowni Państwo, w  imieniu pana prze-
wodniczącego Jana Filipa Libickiego, pana prze-
wodniczącego Wadima Tyszkiewicza i  swo-
im otwieram wspólne posiedzenie 3 komisji: 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i  Spo-
łecznej, Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisji Usta-
wodawczej.

Zajmujemy się projektem ustawy o zmianie 
ustawy o pomocy społecznej zawartym w druku 
nr 223 S.

Szanowni Państwo, posiedzenie odbywa się 
w związku z poprawką zgłoszoną przez pana se-
natora Ryszarda Majera.

Proszę pana senatora o  uzasadnienie… Tak 
się rozglądam… Przepraszam, zdalnie pan sena-
tor…

(Głos z sali: Tak jest, zdalnie.)
Proszę o uzasadnienie…
(Senator Ryszard Majer: Tak, uczestniczę 

w trybie zdalnym.)
…poprawki. Oddajemy głos panu senatorowi.

Senator 
ryszard Majer 

Panie Przewodniczący! Wysokie Komisje!
To jest poprawka oczywista, tę nieprawi-

dłowość w projekcie ustawy wykrył pan sena-
tor Czerwiński. Po konsultacji z  naszym Biu-
rem Legislacyjnym oraz ministerstwem pracy 
i  polityki społecznej nadaję przepisowi takie 

(Początek posiedzenia o godzinie 22 minut 09)

brzmienie, jakie było intencją komisji: chodzi 
o  to, żeby gmina sąsiednia mogła realizować 
swoje zadanie w rodzinnym domu dziecka po-
łożonym nie w tej gminie właściwej, tylko w są-
siedniej. Tak że poprawka znalazła uznanie 
w  oczach wszystkich fachowców. Bardzo pro-
szę o jej przyjęcie.

PrzeWodniczący 
Krzysztof KwiatKowsKi 

Dziękuję.
Czy Biuro Legislacyjne chce coś uzupełnić? 

Nie.
Szanowni Państwo, czy ktoś chce zabrać głos, 

ma jakieś pytania? Nie.
Przystępujemy do procedury przegłosowania 

poprawki zgłoszonej przez pana senatora.
Kto z  państwa senatorów jest za jej przyję-

ciem? Proszę o podniesienie ręki.
(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej 

Michał Napiórkowski: 18 głosów za.)
Kto jest przeciwny?
(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej 

Michał Napiórkowski: Nikt.)
Kto się wstrzymał?
(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej 

Michał Napiórkowski: Też nikt.)
Proszę o zamknięcie możliwości głosowania 

zdalnego i podanie wyników zbiorczych.
(Głos z sali: 39 głosów za, jednogłośnie za.)
39 głosów za, nie było głosów sprzeciwu i nikt 

się nie wstrzymał.
Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.
Senatorem sprawozdawcą był pan senator 

Ryszard Majer.
Czy pan senator dalej będzie pełnił obowiązki 

senatora sprawozdawcy?
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(Senator Ryszard Majer: Tak, oczywiście.)
Bardzo serdecznie dziękujemy.
W  imieniu 3 panów przewodniczących za-

mykam wspólne posiedzenie komisji.

Za parę minut, 2–3 minuty, rozpoczynamy 
wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Admi-
nistracji Państwowej.

(Koniec posiedzenia o godzinie 22 minut 12)
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