
Katowice,  czerwca 2019 r.

Decyzja Nr PSIIIa.862.2.2.2019

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego(tekst jednolity Dz. II. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 5a ustawy 
z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 
217), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bytom reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Bytom, 
ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom

postanawiam

przedłużyć status Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Bytomiu przy 
ul. Karola Miarki 10, dla Gminy Bytom na okres 5 lat od dnia 02 lipca 2019 r.

uzasadnienie

Decyzją Nr PSI Ha.860.1.1.2014 z dnia 02 czerwca 2014 roku Wojewoda Śląski przyznał 
status Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu przy ul. Karola Miarki 10 dla Gminy Bytom na 
okres 5 lat od dnia 01 lipca 2014 r. Pismem z dnia 22 czerwca 2019 r. Gmina Bytom 
reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bytom zwróciła się z wnioskiem o przedłużenie 
przyznanego statusu.

Po rozpatrzeniu wniosku stwierdzono, iż dokumentacja zawiera wszystkie wymagane 
informacje określone w art. 4 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Ponadto uwzględniono 
sprawozdania z prowadzonej działalności z ostatnich 3 lat, przedstawiane corocznie 
Wojewodzie Śląskiemu, z których wynika, iż Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu przy 
ul. Karola Miarki 10 realizowało zadania wynikające z wyżej wymienionej ustawy.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji - za 
pośrednictwem Wojewody Śląskiego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi, który wydał decyzję, oświadczenia 
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
Oznacza to brak możliwości jej zaskarżenia.

Decyzja nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c 
ustawy z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 1000.) 
adnotację sporządził: Elżbieta Trapp - Inspektor Wojewódzki

Otrzymuje:
Pan
Mariusz Wołosz
Prezydent Miasta Bytomia
Urząd Miejski w Bytomiu 
ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom. 


