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WOJE\ł/ODA Ś LĄSKi

DECTżJA Nr PSl1.9423.34.2018
z dnia

Działiijąc na podstawie art. 22. pkt 3, ań. 57

l,,4 września2018

-

r_

68a ustawy z dnia 12 marca 2ao4 r.

o pomocy społecznej

(Dz. U. z 2018 r., Pol.1508}, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r, w
sprawie

wYdawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalnościgospodarczej w zakresie prowadzenia placówki
zaPewniającej całodobową opiekę (Dz, U. Nr 86, poz. 739} oraz art. 104 ustawy z dnia ].4 czerwca 196o r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. L}. z 2ot7 r., poz. 1257 z późn. zm.),

Po rozPatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Smotka, prowadzącego działalnośćgospodarczą pod nazwą
SMOŁKA GRZEGORZ PT-H-U-P ,,GREGPOL" z siedzibą Ą4 - 273 Rybnik, ul, Jodtowa 66 G; N|p 969_o43-83_83;
REGON 276741455, z dnia 28 sierpnia 2018 r., zarejestrowanego pod numerem pSl1.9423.34.2018, o wydanie

zezwolenia na czas nieokreŚlony na prowadzenie w rarnach dziatalnościgospodarczej placówki zapewniającej
całodobową oPiekę osobom niepełnosprawnym, przewłekle chorym lub osobom w podeszlym wieku pod
nazwą DOM SENIORA POD JODŁAMI, mieszczącej się w Rybniku, 44 - 213 Rybnik, ut, Jodłowa 66 F,
przeznaczonej dta 31 mieszkańców

wydaję
Panu Grzegorzowi Srnołka, prowadzącemu działalnośćgospodarczą pod nazwą sMoŁKA GtZEGoRZ
PT-H-U_P
,,GREGPOL" z siedzibą M -273 Rybnik, ul. jodłowa 66 G; NlP 969-043-83-83; REGoN 2767Ą7455 zezwolenie

na czas nieokreŚlonY na Prowadzenie w ramach dzi#alnościgospodarczej ptacówki zapewniającej
całodobową oPiekę osobom niepełnosprawnym, przewtekle choryrn tub osohom w podeszlym wieku pod
nazwą: DOM §fNlORA POD JODŁAMI, rnieszczącej się w Rybniku, 44 213 RybniŁ ul. Jodłowa 66 F,
przeznaczonej dla 31 mieszkańców.
UzAsADNlENlE
W dniu 29 sierPnia 20]-8 r. do Wojewody Śląskiego wpĘnąłwniosek Pana Grzegorza Smołka prowadzącego
działalnoŚĆ gospodarczą pod nazwą: sMoŁKA GRZEGoRZ PT_H-U-P ,,GREGPOL" z siedzibą 4Ą _213 Rybnik,
ul. Jodłowa 66 G; NlP 969-043-83-83; RIGON 276741,455, z 28 sierpnia 2018 r., o wydanie
zezwolenia na czas
nieokreŚlonY na Prowadzenie dziatalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej
całodobową oPiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w pódesztym wieku poj
nazwą DOM SEN|ORA POD JODŁAMI. mieszczącej się w Rybniku, M
- 21,3 Rybnik, ul, Jodłowa 66 F,
Przeznaczonej dla 31 mieszkańcÓw, Wniosek spełniałwymagania określone w art_ 67. ust. 2. pkt 3 ustawy
o pomocy społecznej, został zarejestrowany pod numerem PSl1.9423.34.2018.

W dniach 17 i 18 wrzeŚnia 2O18 r. zespół inspektorów Wydziału Rodziny i polityki Społecznej śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadzil oględziny obiektu, w którym mieścisię placówka,
w wYniku których stwierdzono, iż spełnia ona standardy usług bytowych i opiekuńczych określone
w art. 68 ustawY o Pomocy społecznej. Dokonane ustalenia zostały zawarte w protokole oględzin
PSl1,9423.34.2018 r. z dnia 20 września 2018 r.
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