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Informacje o zgłaszającym uwagi:
Urząd
------------Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich (uwagi zgłaszane w imieniu powiatu stargardzkiego)
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Uwagi:
Część dokumentu,
do którego odnosi
Lp.
się uwaga (np. art.,
nr str., rozdział)
Art. 13. 1. Do dnia
30 czerwca 2019 r.
koszty obsługi, o
których mowa w art.
29 ust. 3 ustawy
zmienianej w art. 1
w brzmieniu
nadanym niniejszą
ustawą, w
przypadku organu
1.
właściwego wynoszą
1,5% wydatków na
świadczenie
wychowawcze.
2. W okresie od dnia
1 lipca 2019 r. do
dnia 31 grudnia
2019 r. koszty
obsługi, o których
mowa w art. 29 ust.

Treść uwagi (propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Obecnie kwota na koszty obsługi
stanowi 1,5% otrzymanej dotacji, a
w przypadku wprowadzenia zmian
będzie to 1,5 % lub 1,2 % wydatków
na świadczenia wychowawcze,
zatem kwota na koszty obsługi
znacznie zmaleje.

Analiza danych za 2018 r. na przykładzie
jednej z gmin powiatu stargardzkiego

Propozycja zmian:
1. „Do dnia 30 czerwca 2019 r.
koszty obsługi, o których mowa w
art. 29 ust. 3 ustawy zmienianej w
art. 1 w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, w przypadku
organu właściwego wynoszą 1,5%
dotacji na świadczenie
wychowawcze”.

- liczba dzieci - 947
- kwota wypłaconych świadczeń
5 053 607,38 zł
- kwota na koszty obsługi z dotacji
78 211,53 zł
- poniesione koszty obsługi 90 045,76 zł
(w tym 10 834,88 zł środki własne)
Prognoza danych na 2019 r.
1) liczba dzieci w okresie od stycznia do
czerwca 2019 r. - 790
- kwota wypłaconych świadczeń
2 400 000,00 zł
- Kwota na koszty obsługi 36 600,00 zł
2) liczba dzieci w okresie od lipca do
grudnia 2019 – 1480
- kwota wypłaconych świadczeń

Stanowisko resortu

Odniesienie do
stanowiska resortu

3 ustawy zmienianej
w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejszą
ustawą, w
przypadku organu
właściwego wynoszą
1,2% wydatków na
świadczenie
wychowawcze.

2. „W okresie od dnia 1 lipca 2019 r.
do dnia 31 grudnia 2019 r. koszty
Obsługi, o których mowa w art. 29
ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w
brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, w przypadku organu
właściwego wynoszą 1,2% dotacji na
świadczenie wychowawcze”.

4 440 000,00 zł
- kwota na koszty obsługi 53 280,00 zł
3) prognozowane wydatki w 2019 r. na
realizację zadania zleconego kształtują
się na poziomie 94 000,00 zł
94 000-36 300-53 280=4 120 (deficyt na
koszty obsługi)
W przypadku wprowadzenia zmiany
dotyczącej zmniejszenia procentu na
koszty obsługi, faktyczna kwota będzie
zbyt mała na pokrycie wydatków na
realizację zadania.

2.

Art.1
pkt 22) w art. 29:
a) ust. 4 otrzymuje
brzmienie:
– 11 –
„4. Koszty obsługi, o
których mowa w ust.
3, w przypadku
organu właściwego
wynoszą 0,85%
otrzymanej dotacji
na świadczenie
wychowawcze.”,

Obecnie kwota na koszty obsługi
stanowi 1,5% otrzymanej dotacji,
a w przypadku wprowadzenia zmian
będzie to 0,85 % otrzymanej dotacji
na świadczenia wychowawcze.
A zatem kwota na koszty obsługi
znacznie zmaleje.
Propozycja zmian:
„4. Koszty obsługi, o których mowa
w ust. 3, w przypadku organu
właściwego wynoszą 1,2 %
otrzymanej dotacji na świadczenie
wychowawcze.”,

Analiza danych za 2018 r. na przykładzie
jednej z gmin powiatu stargardzkiego
Prognoza danych na 2020 r.
- liczba dzieci – 1480
- kwota wypłaconych świadczeń
8 880 000,00 zł
- kwota na koszty obsługi 76 127,00 zł
- prognozowane wydatki w 2020 r. na
realizację zadania zleconego z
uwzględnieniem rosnących cen usług i
innych niezbędnych składników
potrzebnych do realizacji zadania
95 000,00 zł
95 000 – 76 127 = 18 873 (deficyt na
koszty obsługi)
W przypadku gminy wielkości 8 000
mieszkańców dotacja na obsługę obecnie
jest zbyt mała, już 2018 r. przy 1,5 %
otrzymanej dotacji gmina dokładała
własne środki.
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W przypadku wprowadzenia zmiany
dotyczącej zmniejszenia procentu na
koszty obsługi, deficyt zwiększy się blisko
dwukrotnie.
Uzasadnienie do pozostawienia Kosztów
obsługi na poziomie nie niższym niż 1,2
% otrzymanej dotacji
1.Nie biorąc pod uwagę kryterium
dochodowego, trzeba sprawdzić inne
przesłanki warunkujące przyznanie
świadczenia, np. opieka naprzemienna,
zweryfikowanie uprawnień do
świadczenia opieki zdrowotnej, CBB,
Pesel.
2.Wzrost liczby wniosków z koordynacji
a tym samym wzrost czasochłonnych
czynności: kserowanie dokumentów,
sporządzanie pism przewodnich i
wykazów dokumentów, zwiększenie
kosztów wysyłanych dokumentów do
UW.
3.Wzrost kosztów związanych z zakupem
licencji – dotyczy dodatku na
automatyczne przekazywanie informacji
o przyznaniu świadczenia.
4.Rozłożenie pracy w czasie nie oznacza,
że pracy jest mniej, ilość składanych
wniosków wzrośnie a tym samym dojdą
dodatkowe obowiązki (w przypadku gdy
rodzic pracuje za granicą i złoży wniosek
na 1-sze dziecko to należy wystąpić z
zapytaniem czy w sprawie mają
zastosowanie przepisy dotyczące
koordynacji).
5. w przypadku gminy, na okres
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świadczeniowy nie były zatrudniane
dodatkowe osoby. Pracownicy
realizujący wnioski 500+ mieli wzmożony
zakres pracy, a zatem przesunięcie
okresu świadczeniowego w nie ma
wpływu na zmniejszenie kosztów
zatrudnienia (stała liczba osób
realizujących świadczenia).
6.Złożenie wniosku internetowo nie
powoduje zmniejszenia kosztów,
ponieważ taki wniosek należy
wydrukować.
7.W małych gminach świadczeniobiorcy
przyzwyczajeni są do tradycyjnego
składania wniosku w formie papierowej.
Zwiększona liczba osób, którym
przysługuje prawo do świadczenia, to
dodatkowe koszty związane z zakupem
tych wniosków, dodatkowy nakład czasu
pracy na przyjęcie i wprowadzenie
wniosków, a spiętrzenie pracy będzie
miało wpływ na przesunięcie w czasie
realizacji wypłat świadczeń.
8.Większa liczba wypłat spowoduje
wzrost opłat bankowych za przelewy
świadczeń.
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