WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI

Poznań, 18 sierpnia 2010 r

w Poznaniu
WYDZIAŁ
POLITYKI SPOŁECZNEJ

Departament Pomocy i Integracji Społecznej przedstawia następujące stanowisko
Ministra Finansów w sprawie dotacji zasiłków stałych, składek na ubezpieczenie
zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków
publicznych oraz zasiłków okresowych.

Do dotacji przekazywanych na dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu
pomocy społecznej – przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na
ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej
ze środków publicznych – nie stosuje się art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
Oznacza to, Ŝe w 2010 r. (tak jak i w 2009 r.) gminy otrzymają dotacje celowe z budŜetu
państwa na pełne sfinansowanie (a nie dofinansowanie), m.in. wydatków na wypłaty
zasiłków stałych.
Zdaniem Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej art. 28 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) nie ma
w powyŜszym przypadku zastosowania. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, ze zm.) nie
wprowadziła zmiany do art. 38 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej
w województwie.

W przypadku dofinansowania wypłat zasiłków okresowych - zadanie dofinansowane
jest w części gwarantowanej z budŜetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147
ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Oznacza to, Ŝe zasiłki okresowe przyznawane
w minimalnej wysokości zgodnie z art. 38 ust.3 ww. ustawy, są finansowane w pełni
z budŜetu państwa z dotacji celowej przyznawanej na podstawie art. 147 ust. 7 ustawy.
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