
wo]EWoDA LUBELSKI
Ps-II.021.3,1.202l

Pani/Pan
Wójt/Burmistrz/Prezydent/
staro§ta powiatu
(wszyscy)

S1anowni Pąństwo,
w załączeniu przekazuję decyzję zmieniaiącą, wydaną przeze mnie z dnia 15

kwiętnia 2021 r., znak: PS-IL021.3.I.202|, wydłużającą zawieszenie zajęć Stacjonamych do

dnia 25 kwietnia 2021 r, w:
a) dzięnnych domach ,,Senior+", klubach ,,Senior+", ośrodkach wsparcia oraz irurych
placóWkąch wsparcia dziennego ptzeznaęzonych dla osób powyzej 60 roku życia,
środowiskorłych domach samopornocy, a także innych oś1,odkaclr wsparcia pobytu

dziennego funkcjonujących na podstawię ustawy z dnia 12 fiarca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. I87 6, z późl. zm.),
b) placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia
9 czerwca 201 1 r, o wspieraniu rodziny i systęmie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r, poz.

82l z póżn. zrn.),
c) warsźatach tęrapii zajęciowej.

Jędnocześnie proszę, aby w szczególnie uzasadnionych przypadkach, umożliwić
śWiadcz€nię usług w fomie stacjonarnęj dla uczestników, których opiekunowie nie mogą
jej zapewnić z uwagi na konięczność wykonywania obowiązków służbowych, m,in.
związalych Zę stanęm epidemii (w szczególności opiekunom, którzy bezpośrednio
Zaangżowani §ą w zwalczanie skutków epidemii).

Z poważaniem

WOJEWODA LUBELSKI

Lech spruwkl
/po dp isano e l e klron i cz n ie/

Zalącżnik|
Decyzja Wojewody Lubelskiego z dnia 9 kwietnia 2021 r., znak: PS -IL02| .3.1 .2021

Do wiadomości:
l. Ośrodki Pomocy Społecznej
2. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

kwiętnia 902Lublin,



WOJEWODA LUBELSKI

Ps-II.021.3,1.2021
T.ublin. 15 kwiętnia2021 r.

wójtowie, Burmi§trzowie,
Prezydenci Miast
Zarządy Powiatów
województwa lubelskiego

wszvsc!

DEcYZJA

Na pod§tawię art. 1lh ust. 1,4i 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 ł. o szczególnych
rozwiqzaniach zwiqzanych z ząpobieganiem, przecilldziałaniem i myalczaniem
COV]D-|?, innych chorób zakaźnych oraz wlnuołanych niui sytuącji loyzysowych
(Dz. IJ. z 2020 l. poz. 1842, z póżn. zm.), w związku z art. 104 ustaw z dnią
]4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administrącyjnego (Dz. U, z 2020 r.

poz.256, z póżn. zm.) w celu zapobiegarria rozpżestrzęnianiu się choroby zakźnej
CovID-19 wwołanei wirusem sARs-cov-2

orzckam

w decyzji własnej z drtia 25 marca 202| r. (znak PS-II.021,3.1.2021), zmienionej
decyzją własną z dnia 9 kwietnia 202I r, (znŃ PS- .021.3,1.2021) w sentencji. we

wprowadzeniu do wyliczenia, wyrazy ,,18 kwietnia 202l r." zastępuje się ulrazami
,,25 kwiętnia 2021 r.".

W pozostałym zakręsie decyzja pozostaje bez zmian.

Zgodnie z afi. 1lh ust, 1 i 4 ustawy o szczególnych tozviqząniaćh zwiqzanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalc1aniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wl,v,ołanych nimi sytuącji kryzysowych, wojewoda możę wydawać
polecenia obowipujące wszystkie organy administracji rządowej działające
w wojewódźWie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytolialnęgo,
samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne
nieposiadającę osobowości plawnęj w związkt] z przeciwdziałaniem COVID-l9.
Polecenie wydaje się w formie decyzji. Polecenie nie wymaga uzasadnięnia.

Decyzia podlega natychmiastowemu wykonaniu,



Poucuenie:

Od niniejszej decyzji przysłrrgule st,oni='=.:o,awo wniesienia odwołania, Odwołanie wnosi się

w terminie I4 dni od dnia ot,ry.un* j""iri; do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

/a nośrednic§vem \łqiewody l ubelskiego,'"T;;;,; ; "; 
"iz,u'ro,1"*,, puslępu\łania adninislfi,yjne{ T l!'\:]:^^b'^1|' '"^'""

* "iŁ§# ;;;""l; .i,o"u',.*. ,"," "i, o,u*a ao -nie,lenla oawolania wobec organu, klóD

wvdał decyzię, z dniem doręczenia organowi ajministracji publicznei os\łiadczenia o zrżeczenlu slę

,.'"f" i" 'ri,]"r""iii-.ir*ołunlu p"", o"tutnią ze .iron postępo\łania, decyzja staie się ostateczna

WOJEWODA LUBELSKI

Lech Sprarłka
/podpisano e l ehroni czn i e/

Do uiadomości:
ffii.r.. ąodrin) i Polit)ki Spolecznej:

Z. Vinirr", Sn** Wewnęlrzn}ch i Admini5tracji,


