
UCHWAŁA NR XLIV/281/21 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie wyrażenia sprzeciwu przeniesienia siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy z  Będzina 
do Strachomina 

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), Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Rada Gminy w Będzinie wyraża sprzeciw w sprawie przeniesienia Środowiskowego Domu 
Samopomocy mieszczącego się w Będzinie 56 do budynku świetlicy wiejskiej                   w Strachominie. 

2. Uzasadnienie sprzeciwu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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Uzasadnienie 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Razem Radośniej” w Będzinie został uruchomion w grudniu 2015 r. Na 
realizację niniejszego zadania Gmina Będzino pozyskała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 
250 000,00 zł  - na roboty budowlane oraz 150 000,00 zł na wyposażenie. 

ŚDS jest placówką typu mieszanego ABC, a więc przeznaczony jest dla: 

− osób przewlekle psychicznie chorych, 

− osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  głębokim, znacznym i umiarkowanym, 

a także osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli  jednocześnie 

występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne, 

− osób wykazujących  inne  przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze 

stanem wiedzy  medycznej  są  zaliczane do  zaburzeń psychicznych, z  wyłączeniem  osób 

czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych. 

Ośrodek dysponuje 35 miejscami uzgodnionymi z Wojewodą Zachodniopomorskim. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/112/2015 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 grudnia 2015 r.  pomiędzy Gminą 
Będzino a Gminą Mielno w dniu 30 grudnia 2015 r. zostało zawarte  Porozumienie w sprawie powierzenia 
Gminie Będzino realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu 
mieszkańców Gminy Mielno do Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie. 

W ramach inwestycji utworzony został dom środowiskowy na pobyt dzienny dla osób niepełnosprawnych. 
Obiekt przystosowany jest dla 35 uczestników, w tym osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych 
umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Uczestnicy domu 
środowiskowego mają do dyspozycji: pracownię komputerową, gimnastyczną, kulinarną, przestronne 
pomieszczenia sali ogólnej oraz jadalni      z dodatkowym przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów. 

W budynku funkcjonuje także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie (odrębne wejście). 

Teren przyległy do placówki został zagospodarowany na miejsca rekreacyjne: altana, trawnik, klomby, mini-
ogródek. Dojście do budynku i ścieżkę komunikacyjną wokół budynku stanowi droga utwardzona. Obiekt jest 
ogrodzony (brama zamykana o godz. 16:00) oraz objęty monitoringiem zewnętrznym (3 kamery). 

Przy wejściu głównym do budynku oraz wejściu do pracowni stolarskiej zamontowano podjazdy dla osób 
niepełnosprawnych. 

Na działalność ŚDS przeznaczone są pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 300,33 m², w tym: 

− przedsionek na okrycia wierzchnie i obuwie, wyposażony w wieszaki, stojaki i półki, 

− sala ogólna, pełniąca dodatkowo funkcję sali aktywizacji i terapii zajęciowej, wyposażona 

w stoły, kanapy, fotel, sprzęt rtv, 

− sala do aktywizacji ruchowej, wyposażona w sprzęt sportowy: bieżnię, dwa rowerki 

stacjonarne, „wioślarza”, fotel do masażu, piłki, 

− pracownia komputerowa, wyposażona w 6 komputerów, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, 

sprzęt fotograficzny, 

− pracownia ceramiczna, wyposażona w piec do ceramiki, koło garncarskie, stoły do pracy, 

krzesła, regały na materiały do zajęć, 

− pracownia kosmetyczno-fryzjerska, wyposażona w umywalkę i oczko wc, 

− pracownia stolarska, wyposażona w stoły do pracy i sprzęt do majsterkowania, 

− pokój do indywidualnego poradnictwa: psychologicznego, logopedycznego, pełniący funkcję 

pokoju do wyciszeń, wyposażony w rozkładaną kanapę, biurko, krzesła, szafy, 
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− pomieszczenie kuchenne pełniące funkcję pracowni kulinarnej, wyposażone w płytę 

elektryczną, piekarnik, lodówkę, okap, kuchenkę mikrofalową, sprzęt AGD, 

− jadalnia, pełniąca dodatkowo funkcję sali aktywizacji i terapii zajęciowej, 

− łazienka z dodatkową toaletą wyposażona w natrysk najazdowy, 

− toaleta dla mężczyzn (2 kabiny z oczkami wc i umywalką), 

− toaleta dla kobiet (2 kabiny z oczkami wc i umywalką), 

− toaleta dla personelu (2 kabiny z oczkami wc i umywalką), 

− pokój kierownika, 

− zmywak, 

− pomieszczenie gospodarcze, 

− taras. 

Pomieszczenia sanitarne posiadają zamontowane udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, w łazience 
zastosowano brodzik najazdowy oraz urządzenia wspomagające podczas kąpieli osoby niepełnosprawne. 

Szerokość otworów drzwiowych w pomieszczeniach, z których korzystają uczestnicy jest zgodna z § 
62 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.). Brak progów oraz 
szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwia poruszanie się osobom mniej sprawnym i na wózkach 
inwalidzkich.  Placówka spełnia standard określony w § 18 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych 
domów samopomocy, odnośnie do powierzchni użytkowej przypadającej na 1 uczestnika oraz 
w pkt 5 odnośnie do liczby i rodzaju pomieszczeń. 

Dodatkowo dla uczestników ŚDS uruchomiono mieszkanie treningowe o pow. 101 m 2 w tym samym 
budynku, w ramach realizacji projektu „Usługi opiekuńcze i asystenckie”, którego realizatorem jest GOPS 
w Będzinie. W 2021r mieszkanie zmieniło status na mieszkanie chronione-wspierane. 

Miejscowość Będzino położona jest w centrum gminy. Mieści się tu Urząd Gminy, Gminny Ośrodek 
Kultury, Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, mieszkanie chronione-wspierane, 
ośrodek zdrowia, poczta, apteka, bank, przedszkole, liczne sklepy wielobranżowe. Tu podopieczni ośrodka 
czują się bezpiecznie, znają tą okolicę. Na co dzień przy wsparciu terapeutów uczeni są jak poruszać się po 
instytucjach publicznych, w jaki sposób zrobić zakupy, czy opłacić rachunki. 

Obiekt świetlicy wiejskiej w Strachominie wymaga gruntownego remontu i przebudowy pomieszczeń, tak, 
aby dostosować je dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy. Nie bez znaczenia jest kwestia wielkości 
tego obiektu. Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie otrzymał dotację z Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej 
na „ Remont Świetlicy Wiejskiej w Strachominie w celu utworzenia Świetlicy Tradycji Rybackich”, w związku 
z czym część pomieszczeń świetlicy zostanie przeznaczona na w/w cel. Do dyspozycji ŚDS pozostanie więc 
powierzchnia nie wystarczająca na przeniesienie tam wszystkich podopiecznych. 

Niepełnosprawność jest jednym z ważniejszych problemów współczesnego świata. Osoby           
z niepełnosprawnością przejawiają większe zahamowanie, zamknięcie w sobie, obojętność, niższą zdolność do 
przewodzenia i wytrwałości oraz inicjatywy w sytuacjach społecznych; posiadają znacznie mniej zdolności 
przystosowawczych, pewności siebie, nie dążą do kontaktów interpersonalnych.  Podopieczni Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Będzinie, dzięki wsparciu jakie otrzymali od Gminy Będzino, a także od 
Stowarzyszenia Lepsze Jutro w Będzinie, które „stworzyło” drugi dom dla osób tu przebywających otrzymali 
możliwość nowego życia, często innego niż to, które prowadzili w domu. Część podopiecznych to osoby 
samotne, które właśnie tutaj nauczyły się wielu nowych rzeczy, poznały przyjaciół otworzyły się na innych, 
przestali się bać. 

Wiemy, jak istotne znaczenie ma dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną zmiana otoczenia. Ci 
ludzie często są całkowicie uzależnieni od innych. Mają trudności ze zrozumieniem otaczającego ich, zarówno 
najbliższego, jak i dalszego, otoczenia. Trudności te widoczne są również w rozwiązywaniu najprostszych 
czynności związanych z życiem codziennym. Bardzo często nie poruszają się samodzielnie, muszą być 
karmieni, w toalecie korzystają z pomocy innych osób. Nie potrafią wyrazić swoich potrzeb ani uczuć. Sposób 
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ich komunikacji jest niezrozumiały dla otoczenia, przez co bardzo często czują się zagubieni, nawet pośród 
najbliższych im osób.  Wymagają stałego zapewnienia i zaspokojenia podstawowych potrzeb dnia 
powszedniego, kogoś, kto je ochroni, także przed nimi samymi. W Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Będzinie taką pomoc i wsparcie otrzymują. 

Od zawsze człowiek dążył do stworzenia jak najlepszych warunków bytowych, zarówno dla siebie, jak i dla 
swoich bliskich. Priorytetem staje się „jakość życia”. Osiągnięciu tego celu służy cały zespół środków — usług, 
które mają zaspokoić aktualne potrzeby każdego podopiecznego środowiskowego domu samopomocy. Ci 
podopieczni to osoby już pokrzywdzone przez życie, prosimy o wsparcie naszych działań w celu 
nie przenoszenia Środowiskowego Domu Samopomocy z Będzina do Strachomina. Ten pomysł Wójta Gminy 
Będzino jest nietrafiony, a zmiana siedziby placówki ze względu na dużo mniejszą powierzchnię obiektu 
świetlicy w Strachominie, zmniejszy ilość podopiecznych o ok. 50%. 

Rada Gminy w Będzinie wyraża sprzeciw na zmianę lokalizacji Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Będzinie na lokalizację wskazaną przez Wójta do Strachomina. 
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