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SPRAWOZDANIE

KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2007 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 7 lutego 2007 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o pomocy społecznej,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 i 15.

Ponadto Komisja informuje, że:

– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy dokonali
zmiany treści swoich wniosków:

- senator Stanisław Piotrowicz (pkt 2 i 12 zestawienia wniosków),

- senator Mieczysław Augustyn oraz senator Władysław Sidorowicz (pkt 3 zestawienia
wniosków),

- senator Mieczysław Augustyn (pkt 5 zestawienia wniosków),

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Mieczysław Augustyn wycofał
swoje wnioski (pkt 5 i 7 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej

(-) Antoni Szymański



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

1) w art. 1 w pkt 2 w zdaniu wstępnym po wyrazach "w art. 6" dodaje się

dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. b i dodaje się lit. a w

brzmieniu:

"a) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) pierwsza forma opieki zastępczej nad dzieckiem – całodobową

placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą, w

której dziecko zostało umieszczone po raz pierwszy;",";

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

2) w art. 1 w pkt 2, pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej

lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej – kwotę

rocznych kosztów działalności domu lub całodobowej placówki

opiekuńczo-wychowawczej wynikającą z utrzymania mieszkańców

lub dzieci, z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych,

wydatków bieżących na remonty i zakupy związane z realizacją

programu naprawczego, powiększoną o prognozowany

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy,

podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej

liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku

poprzedniego, w domu lub placówce;";

Poprawka
sen. S. Piotrowicza
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 3 i 16 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 4.

3) w art. 1:

a) w pkt 10 skreśla się lit. a,

b) skreśla się pkt 26,

c) w pkt 27 w lit. e, skreśla się pkt 8 i 9,

d) skreśla się pkt 43;

Poprawka
senatorów:
W. Sidorowicza,
M. Augustyna
poparta przez
mniejszość komisji
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4) w art. 1 w pkt 10 w lit. a, w pkt 3a po wyrazach "placówek opiekuńczo-

wychowawczych" dodaje się wyrazy ", z wyłączeniem placówek typu

rodzinnego";

Poprawka
mniejszości
KRPS
poparta przez
komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 5 wyklucza głosowanie poprawki nr 6.

5) Uwaga: Poprawka wycofana.

w art. 1 w pkt 14, w art. 56a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dom pomocy społecznej może być prowadzony łącznie dla:

1) osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych lub osób

niepełnosprawnych fizycznie;

2) osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży

niepełnosprawnych intelektualnie.";

Poprawka sen.
M. Augustyna

6) w art. 1 w pkt 14, w art. 56a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dom pomocy społecznej może być prowadzony łącznie dla:

1) osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie

chorych;

2) osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób

niepełnosprawnych fizycznie;

3) osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie;

4) osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i

młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.";

Poprawka sen.
M. Augustyna
poparta przez
komisję

7) Uwaga: Poprawka wycofana.

w art. 1 w pkt 16, w art. 57a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie domu pomocy

społecznej:

1) przestał spełniać warunki i standardy określone w niniejszej ustawie,

2) nie przedstawi na żądanie wojewody w wyznaczonym terminie

aktualnych dokumentów lub informacji, o których mowa w art. 57 ust. 3

pkt 3

- wojewoda wyznacza dodatkowy termin na spełnienie warunków lub

standardów albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub

informacji.";

Poprawka sen.
M. Augustyna
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Uwaga:

Poprawki nr  8 i 10 należy głosować łącznie.

8) w art. 1 w pkt 18 w zdaniu wstępnym po wyrazach "w art. 61" dodaje się

dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a i dodaje się lit. b w

brzmieniu:

"b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust.

2 pkt 1, 2 i 2a, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy

społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba

została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie

przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel

wydatków.";";

Poprawka
sen. S. Piotrowicza
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 9 i 12 należy głosować łącznie.

9) w art. 1 w pkt 19 w zdaniu wstępnym po wyrazach "w art. 62" dodaje się

dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a i dodaje się lit. b w

brzmieniu:

"b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Opłaty, o których mowa w ust. 2, przeznacza się na utrzymanie

domu pomocy społecznej.";";

Poprawka
sen. S. Piotrowicza
poparta przez
komisję

10) w art. 1 po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:

"19a) art. 66 otrzymuje brzmienie:

"Art. 66. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, dla osób, o

których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1, 2 i 2a, korzystniejsze

warunki ustalania opłat za pobyt w domu pomocy

społecznej o zasięgu gminnym, częściowego lub

całkowitego zwolnienia z tych opłat, zwrotu należności za

okres nieobecności osoby w domu.";";

Poprawka
sen. S. Piotrowicza
poparta przez
komisję

11) w art. 1 w pkt 21, ust. 5a otrzymuje brzmienie:

"5a. Placówki mieszczące się w budynkach wpisanych do rejestru

zabytków są obowiązane spełnić warunki, o których mowa w ust. 4

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję
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i 5, w zakresie, w jakim nie narusza to przepisów ustawy z dnia 23

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.

Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z

2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875).";

12) w art. 1 w pkt 29 po lit. a dodaje się lit. ... w brzmieniu:

"...) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Środki uzyskane z tytułu zwrotu wydatków, o których mowa w

ust. 2, przeznacza się na utrzymanie całodobowej placówki

opiekuńczo-wychowawczej.",";

Poprawka
sen. S. Piotrowicza
poparta przez
komisję

13) w art. 1 po pkt 36 dodaje się pkt 36a w brzmieniu:

"36a) w art. 110 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Dla zapewnienia realizacji zadań określonych niniejszą ustawą,

ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych

proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden

pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, jednak nie mniej niż

3 pracowników socjalnych, przy czym jeden pracownik socjalny

nie może prowadzić pracy socjalnej z więcej niż 50 rodzinami

lub osobami samotnie gospodarującymi.";";

Poprawka sen.
A. Szymańskiego
poparta przez
komisję

14) w art. 1 w pkt 37 w lit. a, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej

jeden z niżej wymieniowych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb

społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o

specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego

na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

Poprawka sen.
A. Szymańskiego
poparta przez
komisję
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d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie.";

15) w art. 1 w pkt 38, w ust. 3a skreśla się wyrazy "w tym przeprowadzanie

rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki,";

Poprawka
senatorów:
Cz. Ryszki,
M. Augustyna
poparta przez
komisję

16) skreśla się art. 3. Poprawka
senatorów:
W. Sidorowicza,
M. Augustyna
poparta przez
mniejszość komisji

................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

................................................................................................................................................................


