
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 24-04-2020

Znak: PSZ.V.9421.171.2020

DECYZJA 
z dnia 24 kwietnia 2020 roku

        
Na podstawie art. 15 c w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. 
zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby 
zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV -2

polecam

Fundacji „Nadzieja Rodzinie” prowadzącej Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku 
przy ul. Furmńskiej 1 A
czasowe zawieszenie zajęć w terminie od dnia 25 kwietnia 2020 r. do dnia 10 maja 2020 r. za 
wyjątkiem działalności, zgodnie z wnioskiem z dnia 21.04.2020 r. dotyczącym niezawieszania 
części zajęć w Centrum, która jest istotna dla ograniczenia negatywnych skutków epidemii, tj. 
obsługi punktów selektywnego odbioru odpadów komunalnych oraz utrzymania porządku 
i czystości na terenie Miasta i Gminy Chmielnik.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące 
wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, 
organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia 
decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec tutejszego organu, który wydał decyzję.



Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna.

 

Podpis
Zbigniew Koniusz

Wojewoda Świętokrzyski

Otrzymuje:
Fundacja Nadzieja Rodzinie
Ul. Witosa 6
26-020 Chmielnik
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