UCHWAŁA NR XIV-166/2019
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
z dnia 7 listopada 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) w związku z art. 223 § 1, art. 241 oraz art. 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm), Rada
Miejska w Wołominie uchwala co następuje:
§ 1. Odmawia się uwzględnienia wniosku grupy mieszkańców w sprawie wdrożenia zmian w organizacji
i statucie nowo powstałego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie.
§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie do powiadomienia wnioskodawcy
o sposobie rozpatrzenia wniosku poprzez przesłanie odpisu uchwały wraz z załącznikiem.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie
Marek Górski
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Załącznik do uchwały Nr XIV-166/2019
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 7 listopada 2019 r.
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia wniosku
Rada Miejska w Wołominie rozpatrując wniosek grupy mieszkańców w sprawie wdrożenia zmian
w organizacji i statucie nowo powstałego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie przeanalizowała
stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wołominie, z której wynikało, iż komisja po
zapoznaniu się z wyjaśnieniami złożonymi przez naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Sportu i Edukacji
Urzędu Miejskiego w Wołominie, Komisja ustaliła, jakie usługi pełni środowiskowy dom samopomocy oraz na
jakie typy, w zależności od kategorii osób, dla których są przeznaczone, dzielą się te placówki a mianowicie:
typ A dla osób przewlekle chorych psychicznie, typ B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, typ C dla
osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, typ D dla osób ze spektrum autyzmu
lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przy tym, ŚDS może w swoim zakresie obejmować więcej niż jeden
typ domu, o których mowa powyżej.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, uczestnikiem, czyli osobą z zaburzeniami
psychicznymi przyjętą do ŚDS, może być: osoba przewlekle psychicznie chora; osoba z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne; osoba wykazująca
inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane
do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.
Przepisy jasno określają, kto może być uczestnikiem ŚDS.
W dniu 21 grudnia 2018 r. Gmina Wołomin złożyła wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
o udzielenie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na prowadzenie i rozwój infrastruktury ŚDS dla osób
z zaburzeniami psychicznymi – utworzenie nowego ŚDS. Od grudnia 2018 r. wiadomo, jakiego rodzaju będzie
ŚDS w Wołominie ( typ A i B, dla 35 niepełnosprawnych osób), informacja ta była na bieżąco przekazywana
rodzicom dzieci niepełnosprawnych, niemniej podczas rekrutacji do placówki przepisy wspomnianego powyżej
rozporządzenia były kwestionowane przez rodziców. Tymczasem ŚDS w Wołominie nie jest placówką
opiekuńczo-leczniczą, co wynika z zapisów ustawy o pomocy społecznej oraz z rozporządzenia.
Ponadto, choć w statucie był zapis, że Środowiskowy Dom Samopomocy rozpocznie działalność z dniem
1 września 2019 r., to w umowie z Caritas na powierzenie prowadzenia ŚDS typu A i B dla 35 osób
niepełnosprawnych, w latach 2019-2024, dokonano zmiany terminu realizacji zadania cyt. „Termin realizacji
zadania publicznego ustala się w 2019 roku od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r. z mocą
obowiązywania od 31 października 2019 r.”
Należy jeszcze podkreślić, że w dniu, w którym wniosek wpłynął do Biura Rady, nie było jeszcze
zatwierdzonego regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie.
Rada Miejska w Wołominie biorąc powyższe pod uwagę postanowiła jak w § 1 uchwały.
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Pouczenie:Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi
do wojewody (art. 246 § 1 KPA).
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