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Spolecznej Mazowieckiego
urzgdu wojew6dzkiego
w zal4czernuptzekazujeDecyzjg
wojewody MazowieckiegoNr
3/200sz dnia 23.01.200g
r.
w sprawiewydania zezwolenia
na prowadzenieDomu pomocy
Spolecznejim. sw. Brata
Albertaprzy ul. Kawgc4,riskiej
4b w Warszawie.

Do wiadomoSci:
Dom Pomocy Spolecznej
im. Sw. Brata Alberta
w Warszawie
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Warszawa,
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Decyzja Nr 3/200g
Na podstawieart' 22 pkt 3 i 4 oraz
art.57 ust. 2 ustawyz dnia72 marca
2004r.o pomocy
spolecznej(Dz' IJ' Nr 64 poz.
593 z pohn. ,,n.) i
$ 7 rozporzqdzenra
Ministra polityki
Spolecznej
z dnia19 paadziemika
2005r. w sprawiedom6wpomocy
spolecznej
(Dz.rJ.Nr 217,
poz' 1837)' art' 104ustawyz dnia
74 czerwca1960 -Kodekspostgpowania
administracyjnego
(Dz.U. 22000r. Nr 9g,poz. I07l
zpoim. zm.\

po rozpatzeniu
wniosku PrezydentaMiasta Stolecznego
warszawy z dnia 16.11.2007
r. (data wplywu
3'12'2007r') o wydanie zezwolenia
na prowadzenieDomu pomocy
spolecznejim. sw. Brata
Albertaprzy ul' KawEczyriskiej
4b w warszawie,dla os6bprzewrekle
somatyczniechorych

postanawiam
l. zezwolil,prezydentowiMiasta
StolecznegoWarszawyna prowadzenie
Domu pomocy
Spolecznejim. Sw. Brata Albert
przy ul KawEczyriskiej4b w
Warszawie, dla os6b
przewleklesomatyczniechorych,
na czasnieokreslonv.
2' zachowa(' dokonany wpis
domu pomocy spolecznej,
o kt6rym mowa w pkt
w Rejestrzedom6w pomocy spolecznej
wojew6dztwa mazowieckiego
pod poz. w 57r.

Uzasadnienie
Decyzj4Nr 9013i57/2002z dnta
25.rr.2002r. wojewoda Mazowiecki
warunkowo
zezwolilwnioskodawcyna prowadzenie
powolanegowyzejDomu,na
czasokresrony
do 2006r.
wymienionym wyaei wnioskiem
z dnia 16.11.2007roku Dyrektor
warszawskiego
centrum PomocyRodzinie dziatai4c
z up. Prezydenta
Miasta Stolecznegowarszawy
wystqlil
o wydaniezezworeniana
prowadzenieomawianegoDomu
na czasnieokreslony.

Podczasprzeprowadzonejwizy'tacji w dniu 4 stycznia 200g r.
stwierdzon
o, ze plac6wka
osi4gnEla,warunki umoZliwiajqcedwiadczenieuslug na poziomie
standarduokreslonego
w powolanymwyzej rozpotzqdzeniu
MinistraPolityki Spolecznejz dnia19 pa1dziemrka
2005r.
w sprawiedom6wpomocyspolecznej.
W zwi4zkuztymnale2alopostanowiijak w sentencii.
Pouczenie
od niniejszej decyzji sluzy wnioskodawcy odwolanie
do Ministra pracy i Polityki Spolecznej
za moim posrednictwemprzeslanew terminie 14 dni
od daty jej otrzymania na adres Wydzialu
Polityki
Spolecznej Mazowieckiego Urzpdu wojew6dzkiego
w Warszawie przy
ul. Czerniakowskiej 44.
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Otrzymujq:
PrezydentMiasta Stolecznego.Warszawy
Dom Pomocy Spolecznejim. sw. Brata Alberta
w warszawie
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