
woJEwoDA IruJAwsKo_PoMoR§KI

Ędgoszcz, dnia 9lrwietnir 2009 r.

ZEZWOLEN-IE

na prowadzenie domu pomocy społecznej

WP§.ilI.SSz.9013 l 14 12009

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1 960r. - Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.I}7l ze zm.), art. 57 ust. 1 - 5 ustawy
z dnia Iż marca2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z2008 r. Nr 115,poz.728 ze zm.) oraz
§ 7 rozporządzeńa Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 pńdziernika 2005 t. (Dz. U. Nr
2l7, poz. 1837) po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Torńskiego (z siedzibą w Toruniu
ul. Towarowa4-6,87-100 Toruń)zdnia2marca2009r. (11 marca 2009r. datawpływu)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski
zezwalaz dniem 9 lrwietnia 2009 r.

powiatowi Toruńskiemu
na prowadzenie Domu Pomocy §polecznej

w Wielkiei Nieszawie, ul.Toruńslra 18,87-165 Cierpice

l.Dom Pomocy §polecznej w
stałego pobYu, przęzrlaczonym
neczywistych.

tilielkiej Nieszawce jest domem
dla osób w podeszłym wieku i

pomocy społecznej
posiada 90 niejsc

Z.Zęnvolenie wydaje się na czas nieokreślony.



uzasadnienie

W dniu 26 marca 2002 t. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał decyzję mak:.

WPS.IX. 90 13 l 46 l2002lTM zezwalaj ącą warunkowo Powiatowi Torńskięmu na prowadzenie
Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 18,87-165
Cierpice, ptzeznaczonego dla osób starych.

W dniu 2 marca 2009r. (11 marca 2009r. data wpĘwu) Starosta Toruński wystąpił
z wnioskiem o uchylenie powyższej decyzji celem wydania zezwolęńana prowadzenie DPS
w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 18, 87-165 Cierpice w Ębie a:t. 57 ustawy z dnia 12

marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z2008r. Nr 115 poz.728 ze z-n.).

Wniosek odpowiada wymogom art. l04 Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
art. 57 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zasadom określonym
w § 7 tozpotządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 pńdziernika 2005 r. w sprawie
domów pomocy społecznej.

Kontrola usług świadczonych przez DPS w Wielkiej Nieszawce przeptowadzona
przez inspektorów, o których mowa w art. I27 ust. l ustawy z dnia 12 marca2004t. o pomocy
społecznej w dniu 27 marca 2009r. wykazńa, iż ww. jednostka spełnia wymogi Standardu
podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej.

Mając povryższe na uwadze orzeczonojak w sentencji.

pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie przysfuguje prawo wniesienia odwołania do Ministra
Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrąvmuja:

I. Zatząd Powiatu Torńskiego
2. Dom Pomocy Społecznej

w Wielkiej Nieszawce
3. Na
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