
ZARZĄDZENIE NR 5792/2014
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie publikacji „Porozumienia w sprawie korzystania z usług  Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Pod Skrzydłami” w Warszawie przy ul. Grójeckiej 109 przez mieszkańców gminy 
Lesznowola” zawartego w dniu 17 lipca 2013 r. pomiędzy m.st. Warszawą a Gminą Lesznowola; 

Porozumienia w sprawie korzystania z usług  Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” 
w Warszawie przy ul. Grójeckiej 109 przez mieszkańców gminy Raszyn” zawartego w dniu 21 maja 
2013 r. pomiędzy m.st. Warszawą a Gminą Raszyn; „Porozumienia w sprawie korzystania z usług  

Środowiskowego Domu Samopomocy Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w Warszawie przy ul. 
Przyczółkowej 27A i ul. Kubickiego 17/13 przez mieszkańców gminy Konstancin Jeziorna” zawartego 

w dniu 28 listopada 2013 r. pomiędzy m.st. Warszawą a Gminą Konstancin Jeziorna

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) i art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, 
Nr 232, poz. 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego: „Porozumienie 
w sprawie korzystania z usług  Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” w Warszawie przy ul. 
Grójeckiej 109 przez mieszkańców gminy Lesznowola” stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego: „Porozumienie 
w sprawie korzystania z usług  Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” w Warszawie przy ul. 
Grójeckiej 109 przez mieszkańców gminy Raszyn” stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przekazuje się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego: „Porozumienie 
w sprawie korzystania z usług  Środowiskowego Domu Samopomocy Stowarzyszenia Otwarte Drzwi 
w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 27A i ul. Kubickiego 17/13 przez mieszkańców gminy Konstancin 
Jeziorna” stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent miasta stołecznego Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2014 r.

Poz. 4217



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5792/2014

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 1 kwietnia 2014 r.

POROZUMIENIE 
w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy 

„Pod Skrzydłami” w Warszawie przy ul. Grójeckiej 109 przez mieszkańców gminy 
Lesznowola zawarte w dniu 17.07.2013r.

w celu wykonania zadania zleconego wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o 
pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) oraz § 7 ust. 4 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych 
domów samopomocy (Dz.U. z 2010, Nr 238, poz. 1586)

pomiędzy
m.st. Warszawa reprezentowanym przez panią Iwonę Kamińską – Dyrektora Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Pod Skrzydłami” działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy 
nr GP-IX.0052.640.2013 z dnia 05.02.2013r.
a
Gminą Lesznowola reprezentowaną przez panią Marię Jolantę Batycką-Wąsik – Wójta Gminy Lesznowola

§ 1

1. Gmina Lesznowola powierza m.st. Warszawa wykonywanie zadania publicznego, o którym mowa w 
art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej.

2. M. st. Warszawa wyraża zgodę na korzystanie przez mieszkańców Gminy Lesznowola z usług 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” w Warszawie przy ul. Grójeckiej 109 – 
dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwanego dalej ŚDS, na zasadach 
określonych niniejszym porozumieniem.

§ 2
Z usług ŚDS korzystać mogą osoby przewlekle chore psychicznie.

§ 3

1. Pierwszeństwo korzystania z usług ŚDS mają mieszkańcy m.st. Warszawy.
2. Mieszkańcy Gminy Lesznowola mogą korzystać z usług ŚDS, po wcześniejszym uzgodnieniu czy ŚDS 

dysponuje wolnymi miejscami.

§ 4

1. Wniosek o skierowanie do ŚDS mieszkaniec Gminy Lesznowola składa do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lesznowoli, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza 
psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza 
rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS a także 
orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie 
posiada.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli przekazuje wniosek wraz z kompletną 
dokumentacją do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Przemyskiej 
11, celem wydania decyzji o skierowaniu do ŚDS, w związku z treścią porozumienia z dnia 
28.12.2012r. zawartego pomiędzy ŚDS a OPS Dzielnicy Ochota stanowiącym Załącznik nr 1 do 
niniejszego Porozumienia.

§ 5
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Decyzja administracyjna, o której mowa w § 4 ust. 2 wydawana jest po zaopiniowaniu przez dyrektora ŚDS w 
oparciu o opinię lekarza psychiatry lub neurologa.

§ 6

Uczestnicy zajęć ŚDS z terenu Gminy Lesznowola dojeżdżają do ŚDS we własnym zakresie.

§ 7

Zasady korzystania z ŚDS określa szczegółowo Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Pod Skrzydłami” w Warszawie.

§ 8 

Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

§ 9

Porozumienie zawiera się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla m.st. Warszawy i 
jeden egzemplarz dla Gminy Lesznowola.

Wójt Gminy Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Pod Skrzydłami”
Iwona Kamińska
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5792/2014

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 1 kwietnia 2014 r.

POROZUMIENIE 
w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy 

„Pod Skrzydłami” w Warszawie przy ul. Grójeckiej 109 przez mieszkańców gminy 
Raszyn zawarte w dniu 21.05.2013r. 

w celu wykonania zadania zleconego wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o 
pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) oraz § 7 ust. 4 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych 
domów samopomocy (Dz.U. z 2010, Nr 238, poz. 1586)

pomiędzy
m.st. Warszawa reprezentowanym przez panią Iwonę Kamińską – Dyrektora Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Pod Skrzydłami” działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy 
nr GP-IX.0052.640.2013 z dnia 05.02.2013r.
a
Gminą Raszyn reprezentowaną przez pana Andrzeja Zarębę – Wójta Gminy Raszyn

§ 1

1. Gmina Raszyn powierza m.st. Warszawa wykonywanie zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 
ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej.

2. M. st. Warszawa wyraża zgodę na korzystanie przez mieszkańców Gminy Raszyn z usług 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” w Warszawie przy ul. Grójeckiej 109 – 
dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwanego dalej ŚDS, na zasadach 
określonych niniejszym porozumieniem.

§ 2

Z usług ŚDS korzystać mogą dorosłe osoby przewlekle chore psychicznie.

§ 3

1. Pierwszeństwo korzystania z usług ŚDS mają mieszkańcy m.st. Warszawy.
2. Mieszkańcy Gminy Raszyn mogą korzystać z usług ŚDS, po wcześniejszym uzgodnieniu czy ŚDS 

dysponuje wolnymi miejscami, a osoba ubiegająca się o skierowanie spełnia wymogi formalne.

§ 4

1. Wniosek o skierowanie do ŚDS mieszkaniec Gminy Raszyn składa do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Raszynie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub 
neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie 
zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS a także orzeczenie o 
niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie przekazuje wniosek wraz z kompletną dokumentacją 
(m.in. wymienioną w § 4 ust. 1 oraz rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym w tej 
sprawie) do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Przemyskiej 11, 
celem wydania decyzji administracyjnej o skierowaniu do ŚDS. 

§ 5

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 4217



Decyzja administracyjna, o której mowa w § 4 ust. 2 wydawana jest po zaopiniowaniu przez dyrektora ŚDS w 
oparciu o opinię lekarza psychiatry lub neurologa.

§ 6
Uczestnicy zajęć ŚDS z terenu Gminy Raszyn dojeżdżają do ŚDS we własnym zakresie.

§ 7

Zasady korzystania z ŚDS określa szczegółowo Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Pod Skrzydłami” w Warszawie.

§ 8 

Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
§ 9

Porozumienie zawiera się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla m.st. Warszawy i 
jeden egzemplarz dla Gminy Raszyn.

Wójt Gminy Raszyn
mgr inż. Andrzej Zaręba

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Pod Skrzydłami”
Iwona Kamińska
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5792/2014

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 1 kwietnia 2014 r.

POROZUMIENIE 
w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy 

Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 27A i ul. 
Kubickiego 17/13 przez mieszkańców gminy Konstancin Jeziorna zawarte w dniu 

28.11.2013r. 

w celu wykonania zadania zleconego wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o 
pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) oraz § 7 ust. 4 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych 
domów samopomocy (Dz.U. z 2010, Nr 238, poz. 1586)

pomiędzy

m.st. Warszawa reprezentowanym przez Panią Katarzynę Krupowicz – Kuzińską Dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy działającego na podstawie pełnomocnictwa 
Prezydenta m. st. Warszawy nr GP-IX.0052.3153.2013 z dnia 24.06.2013r.
a
Gminą Konstancin Jeziorna reprezentowaną przez Panią Ewą Michalską Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Konstancinie Jeziorna działającego na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy 
Konstancin Jeziorna nr B.0055-46/09 z dnia 01.04.2009 r. 

§ 1

1. Gmina Konstancin Jeziorna powierza m.st. Warszawa wykonywanie zadania publicznego, o którym 
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej.

2. M.st. Warszawa wyraża zgodę na korzystanie przez mieszkańców Gminy Konstancin Jeziorna z usług 
Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB w Wilanowie prowadzonego przez Stowarzyszenie 
„Otwarte Drzwi” (ŚDS w Wilanowie) w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 27A i ul. Kubickiego 
17/13, na zasadach określonych niniejszym porozumieniem.

§ 2

Z usług ŚDS w Wilanowie korzystać mogą osoby z zaburzeniami psychicznymi (upośledzone umysłowo oraz 
przewlekle psychicznie chore).

§ 3

1. Pierwszeństwo korzystania z usług ŚDS w Wilanowie mają mieszkańcy m.st. Warszawy.
2. Mieszkańcy Gminy Konstancin Jeziorna mogą korzystać z usług ŚDS w Wilanowie, po wcześniejszym 

uzgodnieniu czy placówka dysponuje wolnymi miejscami.

§ 4

1. Wniosek o skierowanie do ŚDS w Wilanowie mieszkaniec Gminy Konstancin Jeziorna składa do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie Jeziorna, dołączając zaświadczenie lekarskie, 
wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych oraz 
zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w 
zajęciach ŚDS w Wilanowie a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
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2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie Jeziorna przekazuje wniosek wraz z kompletną 
dokumentacją (m.in. wymienioną w § 4.1 oraz rodzinnym wywiadem środowiskowym 
przeprowadzonym w tej sprawie) do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 
przy ul. Przyczółkowej 27A, celem wydania decyzji administracyjnej o skierowaniu do ŚDS w 
Wilanowie. 

§ 5

Decyzja administracyjna, o której mowa w § 4 ust. 2 wydawana jest po zaopiniowaniu przez Kierownika ŚDS 
w Wilanowie w oparciu o opinię lekarza psychiatry lub neurologa.

§ 6
Uczestnicy zajęć ŚDS w Wilanowie z terenu Gminy Konstancin Jeziorna dojeżdżają do placówki we własnym 
zakresie.

§ 7
Zasady korzystania z ŚDS w Wilanowie określa szczegółowo Regulamin organizacyjny Środowiskowego 
Domu Samopomocy typu AB w Wilanowie prowadzonego przez Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” w 
Warszawie.

§ 8
Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

§ 9

Porozumienie zawiera się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla m.st. Warszawy i 
jeden egzemplarz dla Gminy Konstancin Jeziorna.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Katarzyna Krupowicz-Kuzińska
(m.st. Warszawa)
Z up. BURMISTRZA GMINY
Konstancin-Jeziorna
Mgr Ewa Michalska
Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej
(Gmina Konstancin Jeziorna)

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 4217


		2014-04-18T14:33:22+0000
	Polska
	Sławomir Parys
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




