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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 27 stycznia 2010 r.

Druk nr 757 B

SPRAWOZDANIE
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ
o uchwalonej przez Sejm w dniu 8 stycznia 2010 r.
ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw

Marszałek Senatu dnia 13 stycznia 2010 r. skierował ustawę do Komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2010 r.
- Komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
(-) Mariusz Witczak

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 stycznia
2010 r. ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw,
wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1:
a) w pkt 11, w art. 106a w ust. 3,
b) w pkt 16, w art. 131a w ust. 1 w pkt 1
- wyraz "celem" zastępuje się wyrazami "w celu";

2)

w art. 1 w pkt 14, w art. 127b wyrazy "nie mniej niż" zastępuje się wyrazami
"co najmniej";

3)

w art. 1 w pkt 15 w lit. b, w ust. 5 skreśla się wyrazy ", do czasu uzyskania zezwolenia";

4)

w art. 1 w pkt 16, w art. 131a w ust. 1 pkt 2 i w ust. 2 wyrazy "w ramach posiadanych
informacji" zastępuje się wyrazami "zgodnie z danymi, o których mowa w art. 68a pkt 1
lit. c i e";

5)

w art. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) po art. 12a dodaje się art. 12b i 12c w brzmieniu:
"Art. 12b. 1. Jeżeli dla osoby uprawnionej do renty socjalnej ustanowiono opiekę

-2prawną, świadczenie to wypłaca się osobie sprawującej tę opiekę.
2. Jeżeli do renty socjalnej uprawniona jest osoba, która wymaga opieki
innej osoby oraz nad którą nie została ustanowiona opieka prawna, w
przypadku gdy osoba uprawniona do renty socjalnej nie może odebrać
jej samodzielnie, świadczenie to jest wypłacane osobie sprawującej nad
nią opiekę faktyczną, na podstawie oświadczenia o sprawowaniu tej
opieki. Sprawowanie opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty
socjalnej potwierdza wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej.
3. Rentę socjalną wypłaca się osobom sprawującym opiekę prawną lub
opiekę faktyczną nad osobami uprawnionymi do renty socjalnej, po
uprzednim

pouczeniu

o konieczności

rentowego

o

okoliczności

zajściu

poinformowania

powodujących

organu

ustanie

lub

zawieszenie prawa do świadczenia albo wstrzymanie wypłaty
świadczenia w całości lub w części oraz o obowiązku zwrotu
świadczenia przez te osoby w przypadku, gdy zostało pobrane
nienależnie.
Art. 12c. 1. Rentę socjalną wypłaca się osobie uprawnionej, za pośrednictwem osoby
prawnej prowadzącej działalność w zakresie doręczania świadczeń, albo
na wniosek osoby uprawnionej na jej rachunek w banku lub w
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
2. Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności, karę aresztu
wojskowego albo karę aresztu za wykroczenie oraz osobie tymczasowo
aresztowanej rentę socjalną wypłaca się za pośrednictwem osoby
prawnej prowadzącej działalność w zakresie doręczania świadczeń pod
adresem zakładu karnego lub aresztu.
3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób sprawujących opiekę
prawną nad osobami uprawnionymi do renty socjalnej.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy osoba sprawująca
opiekę prawną nad osobą uprawnioną do renty socjalnej odbywa karę
pozbawienia wolności, karę aresztu wojskowego albo karę aresztu za
wykroczenie lub jest tymczasowo aresztowana.";".
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