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UCHWAŁA NR XVI.215.2020 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 18 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań związanych  z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Łączniku 

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 
i 1378), art.18 ust.1 pkt 5,  art. 51c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1876) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249), Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się wolę podjęcia działań prawnych, organizacyjnych i technicznych związanych z utworzeniem 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Łączniku w budynku po byłym Gimnazjum Publicznym zlokalizowanym 
w Łączniku ul. Świętego Walentego 79, nr działki 634/19,636/243,1275/41. 

2. Typ Domu zgodnie z postanowieniami § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy zostanie określony w trakcie prac 
organizacyjnych. 

§ 2. Prowadzenie Domu zostanie zlecone organizacji pozarządowej prowadzącej działalność w zakresie 
pomocy społecznej lub innemu uprawnionemu podmiotowi po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert na 
podstawie art.25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

§ 3. Po zakończeniu wszelkich działań związanych z utworzeniem Domu oraz po dokonaniu uzgodnień 
z Wojewodą Opolskim, przygotowaniu statutu Domu, programu jego działalności Rada Miejska w Białej podejmie 
uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Łączniku. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Podjęcie działań celem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy (dalej ŚDS) w Łączniku jest
naturalną odpowiedzią samorządu na problemy obecne w środowisku osób wymagających wsparcia
,niepełnosprawnych. Placówka będzie przeznaczona dla 30 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną
,przewlekle chorych psychicznie lub wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – typ ABC,
w celu realizacji usług opiekuńczych na terenie gminy Biała. Prowadzenie Domu zostanie zlecone organizacji
pozarządowej prowadzącej działalność w zakresie pomocy społecznej lub innemu uprawnionemu podmiotowi po
uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert. Powyższy projekt uchwały wyraża wolę podjęcia działań prawnych,
organizacyjnych i technicznych związanych z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Łączniku
w budynku po byłym Gimnazjum Publicznym.

Podjęcie powyższej uchwały jest zasadne.

Sporządziła:

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

Maria Klimowicz

Biała, dnia 26 listopada 2020 r.

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;
2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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