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Decyzja Nr 1912010

Na podstawie art. 57 ust. 2 i 6 ustawy z dnia I2 marca2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.

z 2009 r. Nr I75, poz. 1362, z poźn. Zrn.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. .

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. I07I, z poźn.zm,),

po rozpattzeniu wniosku Marszałka Wojewodztwa Mazowieckiego Z dnia f3.06.2009 r.

o wydan\e Zezwolenia na prowadzenie Krajowego ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla

osÓb Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku:

1) zezwa|am wnioskodawcy na prowadzenie Krajowego ośrodka Mieszkalno-

Rehabilitacyjnego dla osob Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku, na czas

nieokreślonv:

2) postanawiam wpisaÓ Krajowy ośrodek, o ktÓrym mowa w pkt 1 decyzji' w Rejestrze

domÓw pomocy społecznej wojewodztwa mazowieckiego pod poz. nr 109.

Uzasadnienie

Wymienionym wyiej wnioskiem z dnia 23.06.2009 r. Marszałek Wojewo dztwa

Mazowieckiego wystąpił o wydanie zezwo|ęnia na prowadzenie omawianego Krajowego

ośrodka na czas nieokreślony.

W toku przeprowadzonego postępowania Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego

Urzędu Wojewodzkiego podjął działania mające na celu wyjaśnienie sytuacji formalno-

prawnej Kraj owego ośrodka.

Następnie pismem Z dnia 29.01.2010 r. znak WPS.II.AG190I3120109 zwrÓcono się

do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wprowadzenie zmian



w Zapisach Statutu nadanego przez Sejmik Wojewodztwa Mazowieckiego uchwałąNr 1 5ya6

z dnia 4 września 2006 r. i Regulaminu organizacyjnego , przyjętego uchwałą Nr 33/1 1107

Zarządu Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2007 r. tak aby były zgodne

z obowiązującymi przepisami prawa oraz przekazanie do tut. Wydziału poprawionego

wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie Krajowego ośrodka.

W dniu 31 sierpnia 2010 r. do tut. Wydziału wpłynął poprawiony wniosek o wydanie

zezwo\enia na prowadzenie domu pomocy społecznej oraz odpowiednie dokumenty.

Podczas przeprowadzonej wizytacji w dniu 7 grudnia f009 r. stwierdzono' ie placÓwka

osiągnęła warunki umożliwiające świadczenie usług na poziomie standardu określonego

w rozpotządzentu Ministra Polityki Społecznej z dnta 19 paździemlka 2005r. w sprawie

domÓw pomocy społecznej (Dz, U. Nr 217 , poz. 1837).

W związku z tym naleiało 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.
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