
UCHWAŁA Nr XI/93/19
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia  26 września 2019 r.

w sprawie nieuwzględnienia wniosku

Na podstawie art. 242 § 1,  art. 244 § 2 i art. 238 w związku z art. 247 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r, poz. 2096, z 
2019 poz.60. poz. 730 i poz. 1133) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co 
następuje:

§ 1.  Nie uwzględnia się wniosku Pana T.  W.  w sprawie utworzenia domu opieki  
seniorów zintegrowanego ze żłobkiem, przedszkolem lub domem dziecka – z przyczyn 
określonych w uzasadnieniu do uchwały.

§ 2.  Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Rawa Mazowiecka do 
zawiadomienia   wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia  jego wniosku, o którym mowa w § 1 
poprzez doręczenie mu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta 
Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska



U z a s a d n i e n i e

                   W dniu 26 sierpnia wpłynął do Rady Miasta Rawa Mazowiecka wniosek Pana
 T. W.  ( sygnowany tą samą datą) w sprawie utworzenia domu opieki seniorów, 
zintegrowanego ze żłobkiem, przedszkolem, lub domem dziecka. W uzasadnieniu swojego 
wniosku wnioskodawca podniósł, iż opisane w nim zintegrowanie domów seniora z innymi 
jednostkami sprawdza się doskonale  na terenie Kanady, Stanów Zjednoczonych.

W słowniku języka polskiego pojęcie zintegrowany oznacza połączony w całość lub 
będący częścią całości. W tym stanie rzeczy istota wniosku Pana T. W. jest w rzeczywistości 
utworzenie domu opieki seniora połączonego ze żłobkiem, przedszkolem lub domem dziecka.
Zgodnie z dyspozycja przepisu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506  poź. zm) do wyłącznej kompetencji rady gminy należą sprawy związane z 
tworzeniem gminnych jednostek organizacyjnych, a takimi jednostkami są niewątpliwie domy 
seniora, żłobki, przedszkola, czy też domy dziecka. W tym stanie rzeczy organem właściwym do 
rozpatrzenia przedmiotowego wniosku jest Rada Miasta Rawa Mazowiecka. 

                Dom Opieki Seniora jest jednostką organizacyjna pomocy społecznej działającą jako 
ośrodek wsparcia w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
( Dz. U. z 2019 r, poz. 1507 z poźn. zm.) . Zasady łączenie gminnych jednostek pomocy 
społecznej określa  przepis art. 111a tej ustawy przewidujący  możliwość połączenia ośrodka 
wsparcia, jedynie z ośrodkiem pomocy społecznej lub domem pomocy społecznej na warunkach 
określonych w tym przepisie prawa. Wobec powyższego brak jest możliwości połączenia domu 
opieki seniora z domem dziecka, żłobkiem lub przedszkolem.
           
Mając powyższe na uwadze Rada Miasta Rawa Mazowiecka  po zapoznaniu się z opinią  Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Rawa Mazowiecka uznała, iż wniosek ten nie zasługuje na 
uwzględnienie.


