
UCHWAŁA NR XLIV/280/21 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego powierzenia prowadzenia Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Razem radośniej” w Będzinie 

Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 7 pkt 3 lit. b), f),  g)  w związku z § 10 ust. 1 i 3 Uchwały Nr XLIII/270/21 
Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy 
Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Rada Gminy w Będzinie wyraża poparcie w sprawie powierzenie prowadzenia Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Razem Radośniej” w Będzinie organizacji pozarządowej w ramach otwartego konkursu ofert 
zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(Dz.U. 2020 poz. 1057 z późn.zm.). 

2. Uzasadnienie wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Realizacja niniejszego zadania jest zgodna z  podjętą przez Radę Gminy w Będzinie Uchwałą                   Nr 
XLIII/270/21 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                       
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. W programie niniejszym znajduje ona 
odzwierciedlenie w zapisach § 7 pkt 3 lit. b), f),  g)  w związku z § 10 ust. 1 i 3. Środki przekazywane na 
prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie przekazywane są przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej do zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej realizowanych przez gminę należy prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów 
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie to należy do kategorii zadań obowiązkowych 
(obligatoryjnych) zleconych gminie w drodze ustawy. Konsekwencją takiego rozwiązania jest sposób 
finansowania realizacji tych zadań, a mianowicie środki na ich realizację                i obsługę zapewnia budżet 
państwa, czego wyrazem jest między innymi regulacja wynikająca z art. 51c ust. 3 i ust. 4 ustawy o pomocy 
społecznej.  W myśl art. 51a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi są między innymi środowiskowe domy samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do 
życia w środowisku rodzinnym                     i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności 
i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi 
w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, 
polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego 
i funkcjonowania w życiu społecznym. 

Na mocy upoważnienia ustawowego wynikające z art. 51a ust. 5 ustawy o pomocy społecznej sposób 
funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy określa minister właściwy do spraw zabezpieczenia 
społecznego, w drodze rozporządzenia - uwzględniając potrzeby i możliwości psychofizyczne osób 
kierowanych do środowiskowych domów samopomocy, a także konieczność zapewnienia sprawnego 
funkcjonowania tych domów. W wykonaniu delegacji ustawowej Minister Pracy i Polityki Społecznej, 
rozporządzeniem z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy uregulował między 
innymi właśnie sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy. Zlecenia prowadzenia 
środowiskowego domu samopomocy, zastosowanie znajduje art. 25 ustawy o pomocy społecznej, stanowiący 
w ust. 1, że organy administracji samorządowej mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, 
udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom 
pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy 
społecznej. 

W roku 2016 Wójt Gminy Będzino powierzył na okres 5 lat Stowarzyszeniu Lepsze Jutro prowadzenie ŚDS. 
Umowa niniejsza wygasa z dniem 31.12.2021 r. Rada Gminy w Będzinie uważa, że taka forma prowadzenia tej 
instytucji się sprawdziła i rekomenduje Wójtowi ponownie przeprowadzenie otwartego konkursu ofert. 
W trosce o dobro osób przebywających w placówce nie jest wskazane zmienianie im otoczenia, a także osób, 
które z nimi współpracują.  Rada Gminy obawia się, że zmiana organizacyjna w zakresie prowadzenia ŚDS 
wpłynie negatywnie na funkcjonowanie tych osób, a brak na dzień dzisiejszy podjęcia przez Wójta działań 
zmierzających do przeorganizowania formy prowadzenia ośrodka spowoduje opóźnienie w jego otwarciu 
i właściwym prowadzeniu. 
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