
WOJEWODAŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 31 grudnia 2010 r.
Znak: PS.11.9013/1-6/10

DECYZJA
Na podstawie art. 22 pkt 3, art. 57 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra
Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. W sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr
217, poz.1837) oraz art.104 i art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu
wniosku Starosty Powiatu Jędrzejowskiegodot. wydania zezwolenia na prowadzenie

Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie, 28 — 300 Jędrzejów,
który wpłynął do WydziałuPolityki Społecznej w dniu 20.12.2010 r.

orzekam
1. Uchylić decyzję Wojewody Świętokrzyskiego znak: PS.ll.9013/08/2005 z dnia 19 lipca 2005 r.
w sprawie zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie,
28 — 300 Jędrzejów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, na 155 miejsc.
2. Zezwolić Powiatowi Jędrzejowskiemu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie. ~-

3. Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie posiada 124 miejsca.
4. Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony.

Zgodnie z art. 107 @ 4 kodeksu postępowania administracyjnego (t_.j.__Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z póżn. zm.) odstępuje się od uzasadnienia decyzji Wobec uwzględnienia żądania strony w całości.
Niniejsza decyzja stanowi podstawę do dokonania zmian w Rejestrze Domów Pomocy Społecznej.

Pouczenie -

*

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem
Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
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