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Załęcze Małe 1l1a, 98-335 Pątnów
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pana Edwarda kiędos

DECYZJA
Na podstawie art. 22 pkt 3 w związku z art.57 ust 1-5 ustawy z dnia 72 marca 2004 roku o
Pomoc} społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 zę zm.) oraz art. 1O4 ustawy

z

dnia 14

czetwca 1960rokuKodekspostępowaniaadministracyjnego (tj.Dz.IJ.zż02Or.,poz.256ze
zm.) po rczpatrzeniu wniosku zdnia17 grudnia 2019 roku Sp. z o.o. Dom SenioruZałęcze,
adres do korespondencji: Załęczę Małe llla, 98-335 Pątnów, reprezentowanej przez Pana
Edwarda Kiedosa o wydanie zezwoleniana prowadzenie Domu Pomocy Społecznej pod nazwą

NiePubliczny Dom Pomocy Społecznej Dom Seniora Załęcze mieszczącego się w Załęczll

Małm llla,98-335

Pątnów przeznaazonego dla 76 osób w podeszĘm wieku iosób

Przewlekle somatycznie chorych mieszczącego się w ZałęczuMułml lla, 98-335 Pątnów, na
czas nieokreŚlony, w którym strona dokonała zmiany pismem

z

dnia 1 lipca 2020 roku poptzęz

okreŚlenie w punkcie 6) wniosku typu Domu Pomocy Społecznej, który będzie przęznaczony
dla osób w podeszĘm wieku

i

osób przewlekle somatycznie chorych

o.r
wYdaó zezwolenie Sp.
1 1

l a,

zękam

z o.o. Dom Sęnioru Załęcze, adres do korespondencji: Załęcze Małe

98-335 Pątnów na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej pod nazwą Niepubliczny Dom

Pomocy Społecznej Dom Seniora Załęcze mieszczącego się w Załęczu Małym 1l1a, 98-335
Pątnów przęznaczonego dla 76 osób w podeszĘm wieku

i

osób przewlekle somatycznie

chorych mieszczącego, na czas nieoreślony.

uzasadnienie
W dniu 24 czerwca 2020 roku Sp. z o.o. Dom Seniora Załęcze, adres do korespondencji:
Załęcze Małe 11la,98-335 Pątnów złożyławniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie
90-926 Ló<tź.u|.Piotrkowska loą. t.l,, t+ątl ąz

Po?il'ił]Til3il',?i',Y.:3if!r-i.3","lia

skrzynka podawcza epuAp: /lodzuw/skrytka

Administratoretn danych osobowyclr jcst Wojewoda ł.ódrU', Oo,*ffiffi-,,ra* * celu realizacji czynności urzęclow],ch. Masz prawo do dostępu,
*
sProstowania, ogmIiczeniaprzetwal'zarria daIrych. Więcej inforrnacji znajdziesz ua stronie www.ladńe,euw zakładce ochrona danych osobowyóh,

pomocy społecznej Dom seniora
Domu pomocy społecznej pod nazwą Niepubliczny Dom
Pątnów
Zńęczemieszczącego się w ZŃęczllMałym 111a, 98-335
poprzezdopisanie w punkcie
w dniu 1 1ipca 2020 roku strona dokonała zmiany w ww. wniosku
w podeszłym wieku i osób przewlekle
6) wniosku, że dombędzie ptzeznaazony dla osób
przedmiotowy wniosekzawierńwszystkie dokumenty określone w art,
,

somatycznie chorych.

to jest: dokument
dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
jest Dom (umowa
tytuł prawny do nieruchomości,na której usytuowany

57 ust. 3b-ustawy
potwierdzający

z

potwierdzające sPełnienie
dnia7 grudnia 2017 roku z aneksami ), dokumenty
(Decyzja nr tl2078 Powiatowego Inspektora
wymagań określonych odrębnymi przepisami
_ pozwolenie na użytkowanie budyŃu,
Nadzoru Budowlanego z dnia 2 stycznia2o18 roku
Inspektora Sanitarnego W Wieluniu o
zaświadczęniez dnia 24 maja2019 roku Powiatowego
kontrolom organów państwowej
wpisie do rejestru zakładow podlegających urzędolvym
dzierżavły

z

InspekcjiSanitarnej,decyzjaPowiatowegoInspektoraSanitarnegowWieluniuozatwierdzeniu
,42-Illg z dnia 24 maja 2019 roku, stanowisko Komendanta
za|<ładuznak:PSSE.NSZZ.484

PowiatowejPaństwowejStrazyPożarnejwWieiuniuwzakresieochronyprzeciwpozarowej
znak:PZ,5564,ż8,3,2017
w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym
zdn\aŻ7iipca2017roku),regulaminoryanizacyjnyDomuPomocySpołecznej,informację

z dn\a 10 czerwca 2020 roku PodPisane PIzeŻ
sposobie finansowania Domu, oświadczente
zŃęcze o niezaleganiu
pana
kiedosa prezesa zarządu sp. z. o. o Dom seniora

o

Edwarda

w

podatkach wobec urzędu skarboweg

o olaz o

niezaleganiu

z

opłatami składek

kierowała
do ZUS, oświadczenie osoby, ktora będzie
na ubezpie czeniezdrowotne i społeczne
popełnione umyślniez dnia8 czerwcażOż)
Domem o tym,żenie była karana zaprzestępstwa
na stan
częrwca2020 roku stwierdzające'Że ze względu
orazzaśvłiadczenielekarskiez dnia16
aby osobawskazanaw zaŚwiadcząiukierowała
zdrowianiemaprzeciww skazńzdrowotnych,

Domem.Dokumentydołączonedownioskuniebudząwątpliwościodstronyzgodności

z

obowiązującymi przepisami prawa,

pracownicy Wydziału Zdrowta, Rodziny i Polityki
zńęcze Małe
obiektu mlęszczącego się w miejscowości
społecznej przeprowad ziii wizytację
osób
dom pomocy społecznej plzęznaczony dla
111a, w którym będzie fuŃcjonował

W dniu

żt i22iipca2020roku

wpodeszłymwiekuorazosóbprzewleklesomatyczniechorych.
ww, Dom jest piętrowy, Pokoje mieszkalne
Budynek, w ktorym ma fuŃcjonowaó
budyŃu zapewnia
pierwszym piętrze, komunikację wewnątrz
usytuowane są na jego parteruei

teren zielonY słuŻącY do wYPoczYŃu
winda. Wokół obiektu znajillje się zagospodarowany,

irekreacjiprzysńychmieszkańcówWtrakcieoględzinobiektustwierdzono,Żebudynekoraz

j

ego oto czenie

p

ozb awione j est barier architekton iczny ch.

W ww, obiekcie na parterze i pienrszym piętrze znajdują się 32 pokoje mieszkalne z aneksami
kuchennymi, w Ęm: 6 jednoosobowych, 8 dwuosobowych

i

18 trzyosobowych. Wszystkie

pokoje wyposazone są w sprzęt określonyw § 6 ust.1 pkt 3 lit. crozporządzęnia Ministra Pracy
i Polityki,

S poŁecznej

z

dnia 23 sierpnia 2012 r, w sprawie domów pomocy społecznej, w

ilości

odpowiadaj ącej liczbie mieszkańców w poszczególnych pokojach oraz odpowiednią do liczby
o

sób mies zkaj ących w

p

okoj

u ticzb ę wyprowadzeń elektrycznych.

Ustalono, równiez że wszystkie pokoje spełniają wymóg mętrażu przypadającego na
jednego mieszkańca określonyw § 6 ust.1 pkt 3 lit. a), b) wyżej powołanego rczporządzenia.

Przy każdym pokoju znajduje się łazienka, wypo§azona w stanowisko kąpielowe,
toaletę

i umywalkę. ŁazieŃi

wraz

z

toaletami, wyposazone są

w uchwyĘ ułatwiające

korzystanie zĘchpomieszczeń osobom niepełnosprawnym, co spełnia lvymóg określonyw

§

i c) rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Ponadto w
budynku znajduje się 5 toalet ogólnodostępnych otaz na każdej kondygnacji łazienka
6 ust,1 pkt 4 lit. b)

przystosowana do kąpieli osób lezących, wyposazona w urządzeniaułatwiające wykonywanie
czynnoŚci związanych zkąpielą co spełnia }vymóg § 6 ust.l pkt 4 lit. d) rozporządzenia w

sprawie domów pomocy społecznej, Ponadto pokoje

ptzyzryowo

-

i

łazieŃi wyposazone są w

system

alarmowy. Podczas wizytacji ustalono, że w budynku znajdują się wymagane

przepisami rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej pomieszczenia tj.: pokoje
dziennego pobytu; jadalnie; pomieszczenie pomocnicze do prania; suszarnia; pomieszczenie

do terapii z biblioteką; pomieszczenia do rehabilitacji;

palarnia; kaplica; pokój gościnny;

kuchenki pomocnicze; pokój lekarski; dyżurkapielęgniarek.

W wyniku ustaleń dokonanych podczas wizytacji należy stwierdzió, ze obiekt połozony w
miejscowościZałęczeMałe 11la, 98-335 Pątnów, spełnia wymogi standardów gkreślonych w
rozporządzenia MinistraPracy

i Polityki

Społecznej

z

dnia 23 sierpnia 20t2 r. w sprawie

domów pomocy społecznej i możę być ptzeznaczony na dom pomocy społecznej dla 76 osób
w

podesĄm wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplatzach, zktórychjeden ptzekazano
Wnioskodawcy, a drugi pozostawiono w tutejszym Wydziale,

W wyniku pizeprowad

zonej

wizylacji i po analizie załączomych do wniosku dokumentów

stwierdza się, ze spełnione zostńy przesłaŃi określone art. 57 ust.3, 3a, 3b ustawy

z

dnia 12

marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz standardy określone w § 6 ust.l pkt 1, 2,3, 4
rozporządzenia MinistraPtacy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 rokls w sprawie

I

,

Społecznej
domów pomocy społecznej do wydania zezwolęniana prowadzenie Domu Pomocy
ZaŁęczu
pn. ,, Niepub |tcznyDom Pomocy Społecznej Dom SęnioraZŃęczemieszczące+o sięw
Pątnów przęznaczonego dla 76 osób w podesĄm wieku osób

i

Małym lt la, 98-335

przewlekle somatycznie chorych mieszczącego się w Zńęczu

Małm 111a,

98_335 Pątnów na

czas nieokreślony.

Wobec powyższego, postanowiono jak w sentencji

Pouczenle

Zezwolenie moze być cofnięte w przypadkach opisanych w art. 5'7 a oruz w art 129 ust.1
ustawy

z

dnia 12 marca2004 roku o pomocy społecznej,

od niniejsz ej decyzjiprzysfuguje odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i PolitYki SPołecznej
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia zapośrednictwem Wojewody ŁÓdzkiego na adres:
ŁódzkilJrządWojewódzki w ł odzi, ul. Zeromskiego 87, 90 - 502Łódż,
Stronie przysfuguje równiez plawo do zrzeczenia się odwołania. OŚwiadczenie

w

tYm

przedmiocie musi zostać złożone przez Stronę przed Wojewodą ŁÓdzkim. DecYzja staje się
ia o zrzeczeniu się
ostateczna i prawomo cna z dniem doręczenia organowi oświ
taki
odwołania przez ostatnią ze stron, Zrzęczenie się prawa do wnielienia odwołania ma
skutek, że decyzjinie będzie można jlżzaskarżyćdowojewódzkieg{ sądu Administracyjnego,

Z up. WOJE
ZastępcaDyre
Rodziny i Po

Otrzymują:
1.,

Dom Seniora ZaŁęcze Sp. z o.o.

Załęcze Małe 11 1a,

98-335 Pątnów
reprezentow Lna pr zęz,.

Edwarda kiedos
2.a/a

EGo
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