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S-I.6333.175.2020.ASz  

          

        Pan 

                   Marian Ryznar 

        Wójt Gminy Wiązownica  

   

 

D E C Y Z J A nr 2 

 

Na podstawie art. 11 ust 1 i 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.  z 2020 r. poz. 

374 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U.  z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) 

 

polecam 

  

czasowe zawieszenie zajęć w Dziennym Domu „Senior+” w Radawie w terminie 

od dnia 29 czerwca 2020 r. do dnia 31  sierpnia 2020 r.  

 

 

Na mocy art. 11 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. 
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Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 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, wojewoda może 

wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające           

w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe 

osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra 

(ust.1). Polecenia, o których mowa w ust.1-3, są wydawane w związku z przeciwdziałaniem 

COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu      

z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia. 

 

Pismem z dnia 25.06.2020 r., Zastępca Wójta zwrócił się z up. Wójta Gminy 

Wiązownica, z wnioskiem o zawieszenie działalności w Dziennym Domu „Senior+”  

w Radawie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym do końca okresu wakacyjnego. 

Liczba zachorowani na COVID-19 mieszkańców Gminy Wiązownica znacząco się 

zwiększyła w ostatnim okresie czasu. Na terenie Gminy zostało zdiagnozowane duże ognisko 

zachorowań na COVID-19, min. występują sołectwa z niemalże 50%  udziałem mieszkańców 

przebywających na kwarantannie. Odnotowano również dwa przypadki śmiertelne z powodu 

koronawirusa.     

 

Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, przy uwzględnieniu stanu epidemii obowiązującego 

do odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności aktualnej 

sytuacji epidemicznej na terenie województwa podkarpackiego, wydanie niniejszego 

polecenia jest celowe i konieczne. Realna możliwość kontaktów uczestników zajęć 

prowadzonych w Dziennym Domu „Senior+” w Radawie z osobami przebywającymi na 

kwarantannie w pobliskim ośrodku wypoczynkowym uzasadnia kolejne czasowe zawieszenie 

działalności tej placówki.        
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Pouczenie 

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wojewody 

Podkarpackiego. 

 

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, Pracy i Polityki Społecznej 

 
 


