Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego
na 51. posiedzeniu Senatu
w dniu 26 marca 2010 r.
Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Zwróci³ siê do mnie Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w sprawie uregulowañ prawnych dotycz¹cych przekazywania ¿ywnoœci dla najubo¿szej ludnoœci Unii Europejskiej w ramach unijnego programu PEAD 2010.
Z przedstawionej mi relacji wynika, i¿ Departament Pomocy i Integracji Spo³ecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej we wspó³pracy z Bankami ¯ywnoœci, Caritasem, Polskim Komitetem Pomocy
Spo³ecznej oraz Polskim Czerwonym Krzy¿em ustali³ jednolite zasady postêpowania przy realizacji tego
zadania. Ustalenia te dotycz¹ miêdzy innymi kryterium wyboru beneficjenta, jakim jest kryterium dochodowe uprawniaj¹ce do udzielenia pomocy, które powinno byæ na poziomie 150% kwoty, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (DzU z 2009 r. nr 175 poz. 1362), czyli
715 z³ 50 gr dla osoby samotnej oraz 526 z³ 50 gr dla jednego cz³onka rodziny. Dodatkowo nale¿y kierowaæ siê tak¿e art. 7 wymienionej ustawy. Faktem jest jednak, i¿ ustalone kwoty kryterium dochodowego
s¹ kwotami bardzo niskimi, wrêcz zaporowymi. W zwi¹zku z tym Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów widzi uzasadnion¹ potrzebê podwy¿szenia tego kryterium dochodowego.
Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ wprowadzenie jednolitych zasad postêpowania przy realizacji programu
PEAD ma na celu dotarcie do jak najszerszego grona osób potrzebuj¹cych, zwracam siê do Pana Premiera z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Kto, w jakim trybie i na jakich podstawach ustali³ wysokoœæ kryterium dochodowego na odpowiednio 715 z³ 50 gr oraz 526 z³ 50 gr?
2. Czy przewiduje Pan uregulowanie wymienionych kwestii dochodowych przepisami rangi ustawowej?
3. Czy w sytuacji przekroczenia tego kryterium dochodowego dyrektorzy i kierownicy oœrodków pomocy spo³ecznej s¹ uprawnieni czy te¿ zobowi¹zani do szczegó³owej analizy sytuacji faktycznej ka¿dej
z osób zwracaj¹cych siê o przyznanie pomocy w odniesieniu do art. 7 ustawy o pomocy spo³ecznej?
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