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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

z dnia .................... 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 ) oraz art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. .51 c  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz.U. z 2020r., poz.249)  Rada Miejska 
w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się wolę podjęcia działań prawnych, organizacyjnych i technicznych związanych 
z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Skorogoszczy w budynku po byłym Gimnazjum 
Publicznym stanowiącym własność Gminy Lewin Brzeski . 

2. Rodzaj  placówki w uzgodnieniu z wojewodą  zostanie określony w trakcie dalszych prac 
organizacyjnych. 

§ 2. Po zakończeniu wszelkich  działań związanych z utworzeniem Domuoraz po dokonaniu uzgodnień 
z Wojewodą Opolskim, przygotowaniu Statutu Domu i programu jego działania, Rada Miejska w Lewinie 
Brzeskim podejmie stosowną uchwałę sankcjonującą powstanie i działalność Domu. 

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Opracował: 
MGOPS 

Przedkłada: 
Burmistrz Lewina Brzeskiego 
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Uzasadnienie

Środowiskowe domy samopomocy są ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie
z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego i o osobie z zaburzeniami
psychicznymi mówimy wówczas, gdy jest ona chora psychicznie (wykazuje zaburzenia psychotyczne),
upośledzona umysłowe albo wykazuje inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem
wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub
innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych na terenie gminy Lewin Brzeski systematycznie
rośnie. Udzielanie pomocy, opieki i wsparcia takim osobom oraz ich rodzinom, wobec wciąż wzrastającej
liczby osób dotkniętych tymi schorzeniami, staje się istotnym problemem ochrony zdrowia Polaków,
angażującym na ten cel coraz większe środki finansowe z budżetu państwa.

Środowiskowe domy samopomocy są jedną z najlepiej i najszybciej rozwijających się form wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi. Świadczą one 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 dotychczasowym środowisku –
stanowiąc pożądany z punktu widzenia społecznego rodzaj terapii.

Prowadzenie i rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem z zakresu
administracji rządowej zlecanym do realizacji gminie lub powiatowi i finansowanym z budżetu państwa.

Biorąc pod uwagę, że osoby niepełnosprawne stanowią od 13,5 do 15% mieszkańców gminy Lewin Brzeski
oraz fakt szybkiego starzenia się społeczeństwa i dużego wzrostu ilości osób chorych na choroby
cywilizacyjne, powodujące między innymi zaburzenia psychiczne powstanie Środowiskowego Domu
Samopomocy na terenie gminy Lewin Brzeski jest pożądane z punktu widzenia aktualnych i przyszłych
potrzeb społeczności lokalnej.

Gmina Lewin Brzeski dysponuje nieruchomością, po „ byłym „ Gimnazjum, która niewielkim nakładem
mogłaby być przystosowana w uzgodnieniu z wojewodą dla potrzeb domu samopomocy.

Wobec powyższego, a to w celu dalszych uzgodnień , podjęcie powyższej uchwały wydaje się być w pełni
uzasadnione.
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