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Pana Pawla Pikulę
staro§tę Lubelskiego

Decyzja

z

dnia 14 czeI,wca 1960 roku - Kodęks
postępowania adminisfuacyjnęgo (j,t,: DZ, U, z 2017 r., poz. 1257), w związku
z art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r, o pomocy społecznej (J.t.: Dz. U.
z 20|6 r., poz. 930, ze zm.), po lozpatrzęniu wniosku Starosty Lubelskiego z dnia
1 rłrzęśnia2017 r. o zmtanę decyzji Wojewody Lubelskiego z dnta 26 stycznia 2012
r., znak: PS-II.9423 .I .2.201\ , zmienionej decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 6
matca 2012, znak: PSłI.9423.1,1.2012, zmienioną decyzją z dnta 14 sierpnia20l5 r,,
znak: PSJ1,9423.1.4.2015, zezwalającej Powiatowi Lubęlskiemu na prowadzenie
Domu Pomocy Społecznęj w Matczynię, Matczyn 4, 24-200 BełĄce. pfzęznaczonęgo
dla 25 dzięci i młodz|eży niepełnosprav,nej intelektualnie oraz l50 osób dorosĘch
niepełnosprawnych intelektualnie, na czas nieokreślony.

Na podstawie art. 155 ustawy

orzeka się:
sentencja decyzji Wojewody Lubelskiego z dńa 26 §tycznia 2012 r., znak: PSII.9423.1.2.20|1, zmieniona decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 6 marca 2012,
znak: PS-II.9423.1.1,2012, zmienioną decyzją z dnia 14 sierpnia 2015 r., znak; PSII.9423.1 .4.20 l5. otrz)muje brzmienie:
,,Zezwolió Powiatowi Lubelskiemu na pro\ładz€nie Domu Pomocy Społecznej
w Matczynie, przeznaczonego dla 25 dzieci i młodzieży niepełno§prawnej
intelektualnie oraz 165 o§ób doro§łych niepełnosprawnych intelektualnie, na cza§
nieokreślony".
uzasadnienie
Działając w trybie i na Zasadach określonych w afi. 107 § 4 k.p,a.,
uwzględniając w całościww. wniosek, odstąpiono od sporządzenia uzasadnięnia
decyzji i orzeczono jak w sęntencji.
Podmiot prowadzący Dom Pomocy Społecznej w Matczynie zobowiązany jest
do poinformowania Wojewody Lubelskiego o kaZdej zmianie, mającęj \ł,pływna
wydanie niniejszej decyzji, w szczególności w zakesię spełniania warunków
określonych W ustawie o pomocy społecznej omz standaldów, o których mowa w art.
55 ust, l i 2 ustawy o pomocy społęcznej, a taldę W rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki społęcznęj z dnia 23 sieęnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
(Dz.U, z 2012 r., poz.964, ze zm.).

Od niniejszej decyzji służystronie odwołanię do Ministm Rodziny, Pracy
i Polityki Społęcznej, zlożole za pośIędnictwemWojewody Lubelskiego, w terminie

l4 dni od dnia doręczenia decyzji.
W wW, tęminie strona możę Złożyćdo Wojewody Lubelskiego oświadczenie
o zrzęczęl7itJ się prawa do wniesienia odwołania. W przypadku zrzęczenia się prawa
do wniesienia odlvołania decyzja staje się ostatęczna i prawomocna, co skutkuje tym,
że strona nie będzie mogła złoĄć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Otrzymują:
l. Adresat
2, Dyrektor Domu Pomocy Spolecznej w Matczynie
3. Aa.
Dylektor Wydri.]ju loiity\] i!,r]:r:r ej

Decyzja nie podlega opłacie skarbowej, zgodnie z ąrt. 2.!st. 1 pkt ] lit. c ustąwj z dnią
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ((j.l.: Dz. tl. z 201ó r., poz. l827, ze zm.).

