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UZASADNIENIE
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w Oświęcimiu zwrócił się do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku z zapytaniem
o możliwość przeprowadzenia procedury i zawarcia porozumienia w celu umożliwienia uczestnikowi
ww. ośrodka dalszego korzystania z jego usług.
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 1025 z późn. zm.), miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce
zamieszkania opiekuna. Zastosowanie tego przepisu na gruncie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) powoduje, iż osoba
całkowicie ubezwłasnowolniona, której sąd wyznaczył opiekuna mającego miejsce zamieszkania
na terenie innej gminy, nie może korzystać z usług środowiskowego domu samopomocy (w dalszej
części „ŚDS”) na terenie gminy, w której faktycznie przebywa (zamieszkuje), a jest zmuszona
do korzystania z ŚDS właściwego dla swojego opiekuna. Podkreślenia wymaga fakt, iż wyznaczenie
opiekuna dla osoby ubezwłasnowolnionej mającego miejsce zamieszkania na terenie innej gminy
w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi nie jest niczym wyjątkowym. Charakter tych
schorzeń pozwala bowiem na prawidłowe wykonywanie wobec tych osób obowiązków opiekuna
również na odległość. Problemem natomiast w takich przypadkach jest właśnie art. 27 Kodeksu
cywilnego, który nie pozwala takiej osobie funkcjonować w jej dotychczasowym środowisku
(ŚDS-iu) i pośrednio wskazuje jako właściwy ŚDS znajdujący się na terenie innej gminy, do którego
często taka osoba ze względu na swój stan zdrowia i finansów nie ma możliwości dojechać lub jest
to bardzo utrudnione.
Aktualnie taka sytuacja dotyczy jednej osoby, która jest uczestnikiem ŚDS w Oświęcimiu od stycznia
2000 r. Jej opiekunem prawnym jest osoba mająca miejsce zamieszkania w Rybniku. W czerwcu
2019 r. kończy się decyzja na pobyt ww. osoby w ŚDS w Oświęcimiu. Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Oświęcimiu nie będzie mógł wydać decyzji odnośnie jej dalszego pobytu z uwagi
na miejsce zamieszkania opiekuna prawnego. Ze względu na rodzaj niepełnosprawności uczestnika,
wieloletni pobyt w ośrodku oraz w celu kontynuowania rehabilitacji społecznej, wskazane jest, aby
nadal do niego uczęszczał. Na tym samym stanowisku stoi również opiekun prawny, który
zwrócił się o objęcie podopiecznego pomocą ośrodka wsparcia w Oświęcimiu.
Zgodnie z § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku
w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.), osoba może
być skierowana do domu prowadzonego przez inną gminę lub inny powiat niż gmina lub powiat
właściwe ze względu na jej miejsce zamieszkania, pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy
właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Biorąc pod uwagę powyższe, warunkiem koniecznym przystąpienia do porozumienia w sprawie
powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom
Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu na rzecz uczestnika z terenu
Miasta Rybnika, jest przyjęcie przez Radę Miasta Rybnika niniejszej uchwały. Rada Miasta
Oświęcim uchwałą nr VII/132/19 z dnia 24 kwietnia 2019 roku wyraziła zgodę na zawarcie
przedmiotowego porozumienia z Miastem Rybnik. Porozumienie określi szczegółowe zasady
współdziałania w celu wykonania powierzonego zadania.
Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminę.
Zatem środki na realizację ww. zadania zapewnia Wojewoda Małopolski, w formie dotacji celowej
udzielanej Gminie Miasto Oświęcim.

