URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE
DZIENNEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA.

(WZiSS XIV)

PLACÓWKI

WSPARCIA

Podstawa prawna:
art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2015 roku poz. 332)
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego (WZiSS 22).
2. Załączniki:
1) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka
wsparcia dziennego ma prowadzić działalność,
2) odpis z właściwego rejestru,
3) oświadczenie o
numerze identyfikacyjnym REGON i numerze identyfikacji
podatkowej NIP (WZiSS - 23),
4) pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego
o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka
wsparcia dziennego, oraz najbliższym jego otoczeniu, mając na uwadze specyfikę
placówki,
5) statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
6) regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
7) informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu
w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych.
I.
1.

OPŁATY:
Nie pobiera się.
II.

III.
TERMIN ODPOWIEDZI:
Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nastąpi w terminie 30 dni
od dnia złożenia kompletnego wniosku (wraz załącznikami) podpisanego przez osoby do tego
uprawnione.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (WZISS), Plac Zwycięstwa 1, pok 208, tel 59 84 88 371
e-mail: wziss@um.slupsk.pl
IV.

ODWOŁANIE:
W przypadku odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego
lub cofnięcia zezwolenia odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
V.

Upewnij się, że otrzymałeś(aś) potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie "unikalnym numerem porządkowym".
W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w Słupsku, w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer !!!
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) informuję, iż:
przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wyłącznie do celów dotyczących Pani/Pana sprawy. Urząd Miasta Słupska
nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. Dane będą
przetwarzane w wyżej wymienionych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miasta.
Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania."
Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel. (0-59) 8488300, urzad@um.slupsk.pl
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych; Plac Zwycięstwa 1; 76-200 Słupsk pok 208, tel. 59 8488371, fax. 59 8488469; e-mail (wziss@um.slupsk.pl)

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

(WZiSS XIV)

za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
stronie.
UWAGI:
1. Miejsce złożenia wniosku wraz z załącznikami – sekretariat Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 1 pok. 208
2. Przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego zostanie dokonana
wizytacja lokalu w celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki pobytu
dzieci w placówce.
3. Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony.
4. Odmowa wydania zezwolenia nastąpi, w przypadku gdy:
1) podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie;
2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej
zezwoleniem.
5. Zasady cofnięcia wydanego zezwolenia:
1) Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:
a. przestał spełniać warunki określone w ustawie,
b. nie przedstawi na żądanie Prezydenta Miasta Słupska, w wyznaczonym terminie, aktualnych
dokumentów, o których mowa w art. 19 ustawy – Prezydent Miasta Słupska wyznacza dodatkowy
termin na spełnienie tych warunków albo na dostarczenie wymaganych dokumentów
lub informacji.
2) Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, o którym mowa w pkt 5, Prezydent cofa
zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.
VI.

Upewnij się, że otrzymałeś(aś) potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie "unikalnym numerem porządkowym".
W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w Słupsku, w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer !!!
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) informuję, iż:
przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wyłącznie do celów dotyczących Pani/Pana sprawy. Urząd Miasta Słupska
nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. Dane będą
przetwarzane w wyżej wymienionych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miasta.
Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania."
Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel. (0-59) 8488300, urzad@um.slupsk.pl
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych; Plac Zwycięstwa 1; 76-200 Słupsk pok 208, tel. 59 8488371, fax. 59 8488469; e-mail (wziss@um.slupsk.pl)

