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Interpelacja nr 6536
do ministra pracy i polityki społecznej
w sprawie wprowadzenia zmian ustawowych, dzięki którym umorzenia dokonywane
przez gminy z tytułu zaległości czynszowych nie będą traktowane jako dochód
Szanowny Panie Ministrze! Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych określa, iż umorzenie
zaległości czynszowych traktowane jest jako uzyskanie dochodu i wliczane jest do dochodu rodziny. W przypadku gdy
rodzina pozostaje w bardzo trudnej sytuacji materialnej, a gmina podejmie decyzję o umorzeniu zaległości
czynszowych, rodzina taka nie może się ubiegać o świadczenia rodzinne ze względu na przekraczający dochód. W
związku z faktem, iż umorzenie zaległości nie jest realnym dochodem, a tylko pomocą, dzięki której wiele rodzin unika
eksmisji, wliczenie tego umorzenia do uzyskanego dochodu odbiera im możliwość korzystania ze świadczeń
rodzinnych. To niestety niejednokrotnie powoduje brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb tej rodziny.
Bardzo często osoby, które wnioskują do gmin o umorzenie zaległości czynszowych, utrzymują się jedynie z niskich
rent, emerytur czy najniższych wynagrodzeń za pracę, dlatego też dodatkowo korzystają z pomocy społecznej. W
sytuacji gdy gmina dokona umorzenia, ich sytuacja materialna nie ulega poprawie, a jedynie powoduje, iż mają
gwarancje lokalowe i nie zostaną wyrzuceni na bruk. Nadmienić należy, iż gminy nie mają obowiązku dokonywać
umorzeń, ponieważ z najemcą łączy ich stosunek cywilnoprawny, który umożliwia dochodzenie zaległych roszczeń.
Gminy dokonują umorzeń tylko i wyłącznie na podstawie przedstawionych przez zainteresowanych stosownych
wniosków oraz zaświadczeń potwierdzających ich trudną sytuację materialną. Po dokonaniu przez gminę umorzenia
zaległości czynszowych dochody osób korzystających ze świadczeń pozostają takie same.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem: Czy istnieje możliwość dokonania zmiany w
ustawie o świadczeniach rodzinnych, która umożliwiłaby lokatorom, na rzecz których gmina dokonała umorzenia
zaległości czynszowych, dalsze korzystanie ze świadczeń rodzinnych?
Z poważaniem
Poseł Ewa Kołodziej
Warszawa, dnia 10 lipca 2012 r.

