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Szanowna Pani Minister,
w odpowiedzi na pismo z 29 września 2016 r. (wpłynęło 6 października
2016 r.) w sprawie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy
o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach MK-020-326/16 Związek
Powiatów Polskich przedkłada następujące uwagi:
1) zmiana art. 8b ust. 1 w ustawie o Karcie Polaka - w przypadku
rozdzielenia na dwa różne organy zadania polegającego na przyznaniu
środków na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego
utrzymania wnosimy o rozważenie przekazania zadania wypłaty środków
na poziom gminy. Zważywszy, że osoby korzystające ze świadczeń być
może nie będą posiadały jeszcze rachunków bankowych świadczenie
winno być wypłacane możliwie jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby
uprawnionej. Za takim rozwiązaniem przemawia również fakt,
że cudzoziemcy posiadający prawo stałego pobytu są uprawnieni do
korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.
2) zmiana art. 8b ust. 2 oraz art. 24d w związku z art. 24b ust. 2 ustawy
o Karcie Polaka – w sytuacji w której to wojewoda będzie rozpatrywał
wnioski o przyznanie świadczenia i z tej decyzji będzie jego wysokość
a w konsekwencji wysokość dotacji utrzymanie procedury, że to starosta
ma składać do wojewody wniosek o przyznanie dotacji jest
nonsensowne. Zgodnie z opisanymi w uzasadnieniu do projektu ustawy
założeniami do aktu wykonawczego wniosek o przyznanie dotacji ma
zawierać informację o liczbie osób objętych świadczeniem, z podziałem
na liczbę osób uprawnionych do otrzymania świadczenia oraz członków
ich najbliższej rodziny oraz określenie kwot stanowiących równowartość
pomocy. Pytanie zatem jaki jest cel przesyłania przez starostę tych
informacji, jeżeli wojewoda będzie w ich posiadaniu z urzędu jako organ,
który te świadczenia przyznał. W naszej ocenie to wojewoda winien
poinformować starostę o wydaniu decyzji oraz niezwłocznie przekazać
środki na jej realizację. Związek Powiatów Polskich w opinii wydawanej
do poprzedniej nowelizacji ustawy o Kracie Polaka, już wskazywał że nie
widzi powodu dla którego powiat ma kredytować finansowanie zadań

z zakresu administracji rządowej, a do takiego stanu rzeczy prowadzi proponowana
w założeniach do aktu wykonawczego procedura. Taka sytuacja będzie miała miejsce
w chwili kiedy osoba uprawniona zgłosi się z prawomocną decyzją do kasy właściwego
starostwa celem otrzymania świadczenia. Z projektu nie wynika bowiem, że starosta będzie
informowany o przyznaniu świadczenia oraz że będzie miał dostęp do rejestru, o którym
mowa w proponowanym ar. 23 ust. 2a ustawy.
3) zmiana art. 24c ust. 3 w związku z proponowanym w uzasadnieniu do projektu ustawy
terminem na przekazanie informacji o poziomie wykorzystania dotacji – proponujemy aby
informacja o poziomie wykorzystania dotacji była przekazywana nie raz na miesiąc ale raz
na kwartał co pozwoli na ograniczenie zbędnej biurokracji. Zwracamy uwagę, że kwoty na
zabezpieczenie wypłaty świadczeń winny być zabezpieczone w oparciu o kwoty wynikające
z prawomocnie wydanych decyzji administracyjnych a nie w oparciu o informacje o
poziomie już dokonanych wypłat.
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