
Warszawa, dnia 2 listopada 2009 r.

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej

(druk nr 690)

I. Cel i przedmiot ustawy

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.) ma na celu wprowadzenie do

ustawy uregulowania stwarzającego podstawę prawną do wspomagania rodzin zastępczych.

Projektodawcy nawiązują w uzasadnieniu projektu ustawy do uchwały Sejmu z dnia 8

października 2008 r. w sprawie ogłoszenia roku 2009 Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej

(M.P. Nr 77, poz. 686), która wyraża nadzieję, że zostaną podjęte działania na rzecz pomocy

dzieciom wychowującym się w rodzinach zastępczych. Przedstawiciel projektodawców

ustawy podczas pierwszego czytania akcentował, że część przedstawicieli samorządów

powiatowych uznaje potrzebę istnienia mechanizmu prawnego pozwalającego w większym

stopniu samorządom powiatowym wspomagać dzieci w rodzinach zastępczych.

Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej

wprowadza możliwość podwyższenia przez radę powiatu: wysokości kwot pomocy pieniężnej

przysługującej rodzinom zastępczym, wysokości pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

i usamodzielnienie oraz wartości pomocy na zagospodarowanie (udzielanej w formie

rzeczowej). Podwyższenie to może być różnicowane i uzależnione od spełnienia

dodatkowych warunków określonych w uchwale rady powiatu.

Wejście w życie ustawy przewidziano po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt ustawy stanowił inicjatywę poselską. Pierwsze czytanie odbyło się w Komisji

Polityki Społecznej i Zdrowia. Komisja w sprawozdaniu wprowadziła zmiany legislacyjne
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(dodaje się nowy art. 90a, nie zaś art. 78a, stosuje się terminologię ustawy o pomocy

społecznej odnoszącą się do form pomocy pieniężnej, o których mowa nie tylko w art. 78

ustawy, lecz także w jej art. 89) wpływające na brzmienie przedłożenia, zachowując intencję

projektodawców.

W drugim czytaniu w Sejmie przedstawione sprawozdanie zostało ocenione

pozytywnie – poprawek nie wniesiono. Brzmienie przyjętej przez Sejm w dniu 23

października 2009 r. ustawy odpowiada treści sprawozdania komisyjnego.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Bożena Langner

Główny legislator


