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S-I.6333.322.2020.TO  

          

        Pan 

                   Stanisław Lonczak 

        Starosta Mielecki   

 

D E C Y Z J A  

 

Na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 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. 1842), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),  po rozpoznaniu wniosku Starosty 

Mieleckiego z dnia 12.11.2020 r., w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby 

zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS- CoV-2,  

 

polecam  

  

czasowo zawiesić zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mielcu przy 

ulicy Wojsławskiej 278 w terminie od dnia 16 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r.  

 

 

Na mocy art. 11h ust. 4 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. poz. 374 z późn. zm.), 

decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

 

Zgodnie z art. 11h ust 4. w/w ustawy odstępuje się od uzasadnienia decyzji.  
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Pouczenie 

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, za 

pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się 

odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi 

do sądu administracyjnego.  

  

 

WOJEWODA PODKARPACKI 

                                  ( - ) 

Ewa Leniart 
                                                                        (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 

 
Otrzymują: 

 

  

1. Adresat 

2. a/a 

 

Do wiadomości: 

 

1. Minister Rodziny i Polityki Społecznej 

 
 


