
SfAKOSTVVO POMATOWE
w Wieluniu

Wojewoda Lodzki

DECY7JANr46/l
z dnia 05 listopada 2007 r.

^r

Na podstawie art. 22 pkt. 3, art. 57 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o
spoiecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz.
2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043,
Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, z 2007 r. Nr 35, poz,
219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818) oraz na podstawie § 6
rozporzaxlzenia Ministra Polityki Spoiecznej z dnia 19 pazdziernika 2005 r.
w sprawie domow pomocy spoiecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postepowania administracyjnego (t.j .
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, / 200! r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r .Nr 130, poz. 1188, Nr
1 70, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz, 565, Nr
78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

po rozpatrzeniu

wniosku zlozonego w dniu 05 grudnia 2006 r. przez Staroste_ Powiatu
Wieluriskiego o wydanie zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Spoiecznej
dlaosob przewlekle psychicznie chorych w Skr/ynnie

orzekam

wydac zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Spolec/ncj dla osob
przewlekle psychicznie chorych w Skrzynnie na czas nieokreslony

Uzasadnienie

Starosu Powiatu Wielunskiego oir/ymal \ dn iu 20 listopuda 2003 r.
warunkowa^ nr PS,l-9014/46/2(X)3 na prowadzenie Domu Pomocy Spoiecznej
dlaosob przewlekle psychicznie chorych mieszczacego sie w Skrzynnie.

W dniu 05 grudnia 2006 r. Starosta Wie lunsk i zlo/yJ wniosek wraz
/ zal^c/.nikami o wydanie zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy
Spoiecznej w Skrzynnie. Dyrektor Oomu zlozyt oswiadc/enie, ze wszystkie
zadania ui£te \e naprawc/ym zostaly zrealizowane
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W dniu 04 kwietnia 2007 r. zostala przeprowadzona kontrola sprawdzajaea
w Domu Pomocy Spolecznej w Skrzynnie, ktora obejmowala organizacj^,
zakres i poziom uslug swiadczonych przez Don* oraz realizacje programu
naprawczego. Na podstawie przeprowadzonej kontroli ustalono, ze pomimo
realizacji programu naprawczego Dom Pomocy Spolecznej, w Skrzynnie nie
spelnia wymogow dotyczacych standardow pokoi mieszkalnych

W dniu 09 lipca 2007 r. Glowna Ksi^gowa Domu Pomocy Spolecznej
w Skrzynnie przedlozyla w Wydziale Polityki Spotecznej Lodzkiego Urz^du
Wojewodzkiego w Lodzi wykaz pokoi mieszkalnych zgodnie, z ktorym
wszystkie pokoje spehuaja^ wymagany standard, tj. nie mniej niz 9 m na osob$

o

w pokoju jednoosobowym i 6 m w pokoju wieloosobowym.

W zwiazku z ww. wykazem w dniu 25 wrzesnia 2007 r. zostaia przeprowadzona
kontrola dorazna majaca na celu ustalenie, czy budynek, w ktorym znajduje si?
Dom spemia standardy okreslone w § 6 ust, 3 i 4 ww. rozporza^dzenia w sprawie
domow pomocy spolecznej.

W trakcie kontroli ustalono, ze pokoje micszkalne dostosowane zostaty do
standardow wymaganych ww. rozpor/^dzeniem. Nie wydano zaleceh
pokontrolnych.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak \ scntencji.

W dniu wydania niniejszej decyzji traci moc decyzja warunkowa nr 9014/46
z dnia 20 listopada 2003 r.

POUCZENIE

/e/wolenie moze bye co thieve w przypadkach opisanych w art. 57a
i art. 129 ust, 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz, U. Nr
64, poz. 593 ze zmianami).

Od niniejszej decy/ji przysluguje odwolanie do Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej za posrednictwem Wojewody tx'xlzkiego w terminie 14 dni od daly
jej doreczenia.

ewody Lodzkiego

tukamstoi-pu/aj
Dyrektor Wydziatu Polity kiSpolecznej

Otrzymuja;
1 . Starosta Powiatu Wielunskiego 7 _* , ^ a z g o d n o s c 'OW

odpisu z oryginalem
up. S T A R O S T Y go 2

WYD2IAtU OO(!)LNEOO


