
Warszawa, dnia 19 grudnia 2006 r.

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze

zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

(druk senacki nr 321)

Ustawa ma na celu rezygnację ustawodawcy z wejścia w życie nowelizacji dwóch

ustaw: ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy w okresie ich vacatio legis. Przyjęte zmiany do wspomnianych ustaw zostały dokonane

ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale

zadań i kompetencji administracji terenowej i miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Omawiana ustawa ma uniemożliwi ć wejście tych zmian w życie w ogóle, tzn. wyeliminować

je z systemu a nie odłożyć w czasie wejście ich w życie.

Przyjęte zmiany, z których ustawodawca rezygnuje, polegały na przekazaniu pewnych

kompetencji przysługujących wojewodom samorządowi województwa.

Opiniowana ustawa skutkuje tym, że w przypadku ustawy o pomocy społecznej w

gestii wojewodów pozostanie:

1) stwierdzanie zgodności programów naprawczych w zakresie osiągania standardów w

jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz ocena stopnia ich realizacji;

2) wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów

pomocy społecznej oraz wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek

zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub

osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności

gospodarczej;

3) prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową

opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w

tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, placówek

opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych;
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4) koordynowanie działań w zakresie integracji osób posiadających status uchodźcy, w

szczególności w zakresie wskazania miejsca zamieszkania uchodźcy;

5) wyznaczanie, w uzgodnieniu ze starostami powiatów prowadzących ośrodki

adopcyjno-opiekuńcze, ośrodka prowadzącego bank danych o dzieciach

oczekujących na przysposobienie i kandydatach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji

rodziny zastępczej oraz o rodzinach zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka.

W przypadku ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w

kompetencjach wojewodów pozostaną kwestie związane z wydawaniem przyrzeczeń i

zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.
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