
WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa. dn.* Nil.2008 r.

WPS.II.AG/9013/ 11 /08

Decyzja Nr 14/2008

Na podstawie art 57 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2008 r. Nr I 15, poz. 728) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku 

Starosty Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.10.2008 r. o wydanie zezwolenia na prowadzenie 

Domu Pomocy Społecznej w Zielonce przy ul. Poniatowskiego 29, dla osób w podeszłym 

wieku.

1. zezwalam Powiatowi Wołomińskiemu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 

w Zielonce przy ul Poniatowskiego 29 dla osób w podeszłym wieku, na czas 

nieokreślony;

2. postanawiam zachować dokonany wpis domu pomocy społecznej, o którym mowa 

w pkt I decyzji, w Rejestrze domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego 
pod poz. nr 46.

Uzasadnienie

Decyzją Nr 9013/46/22/2002 z dnia 7.08.2002 r. Wojewoda Mazowiecki warunkowo 

zezwolił wnioskodawcy na prowadzenie powołanego wyżej Domu, na czas określony do 2006 r.

Wnioskiem z dnia 27.10.2008 r. Starosta Powiatu Wolmińskiego wystąpił o wydanie 

zezwolenia na prowadzenie omawianego Domu na czas nieokreślony.

Podczas przeprowadzonej wizytacji w dniu 14 listopada 2008 r. stwierdzono, 

że placówka osiągnęła warunki umożliwiające świadczenie usług na poziomie standardu 

określonego w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. 

w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).



W związku z tym należało postanowić jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy wnioskodawcy odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

za moim pośrednictwem, przesłane w terminie 14 dni od daty jej otrzymania na adres Wydziału 

Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy 

ul. Czerniakowskiej 44.

z up.^jZooy M^WE^KIEGO 

Wiesława tycperek-Biegańska 
Zastępca Dyrektora 

Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:
I. Starosta Powiatu Wołomińskiego
2. Dom Pomocy Społecznej w Zielonce
3. a/a


