
. lanĄ.l Powiatrr
Cząnkorłsko-łzcian e*iego

UCHWAŁA Nr 7L/2Ot5
Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego

z dnia 22 maia?OIi r.

w sprawie; przyięcia Regulaminu Organizacyinego Domu Pomocy Społecznei w Wieleniu

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t, j, Dz, U. z 2013 r, poz. 595 z późn, zm.) Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego
uchwala, co następuje:

§ 1. Przlmuje sie Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu w brzmieniu
załącznika do niniej szej uchwaĘ.

§ 2, Traci moc uchwała Nr 3I5/2006 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia
2 lutego 2006 r. w sprawie przylęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej
wWieleniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Czarnkowsko - Trzcianeckiemu i Dyrektorowi
Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Starosta
CzłonkowieZarządu,:

1. |acek Klimaszewski

2, Jan Pertek..........

3. Zbigniew Piątek.....l:

4, }anusz Rajek,...,

czarnkowsko - Trzcianecki



Załacmtk
do uchwaĘ Nr 7112015

Zarządu Powiafu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dniaZ? maja2015 r.

RE GULAMIN ORGANIZ ACYJNY
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELENIU

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGOLNE

§1

Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu,
ul. Fryderyka Chopina 9, określa zasady funkcjonowania, obowiązujący
standard podstawowych usług, organizację wewnętrznąoraz strukturę i zakres
działania komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład.

§2

Ilekroó w regulaminie jest mowa o ,,Domu" należy przęz to rozumieć Dom
Pomocy Społecznej w Wieleniu.

§3

Dom dzińa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity:
Dz. U . z 201,5 r. poz. 163 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity: Dz. U . z 2073 r. poz. 595 z poźn. zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z2013 r. poz.885 z późn. zm.),

4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierynia
2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 t. poz.
964),



rozporządzęnia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawle
wynagrad zaria pracowników samorządowych (tekst j ednolity : Dz. U . z
2014 r. poz.581),
ustawy z dnia ż7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicmych (tekst jednolity Dz.U. z2015
r. poz. 1027 zpóźn. zm.),
uchwał Rady powiatu, zarządu powiatu i zarządzeń starosty,
innych przepisów prawa dotyczących działalrności domów pomocy
społecznej.

§4

Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającą
w formie j ednostki budzetowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

§5

SiedzibąDomu Pomocy Społecznej jest miasto Wieleń.

§6

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicmie chorych.

§7

Dom zapewniacałodobowąopiekę i posiada 60 miejsc stałego pobytu.

§8

1. Dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zabes usług zgodny

zę standardami, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca Domu.

ż. Organizacja Domu, zal<res i poziom świadczonych usług uwzględniają
w szazęgólności wolnośó, intymność, godnośc i poczucie bezpieczeństwa

mieszkańców Domu oraz stopień ichfizycznej i psychicznej sprawnoŚci.

§9

Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Czarnkowsko
Trzcianecki przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Trzciance.

5)

6)

7)
8)

§10



W zakresie określonym w art.22,
wymienionej w § 3, nadzór nad
Wielkopolski.

pkt 2,8,10 Ustawy
działalnością Domu

o pomocy społecznej
sprawuje Wojewoda

1.

2.

ROZDZIAŁ II

TRYB PRZYJMOWANIA OSOB DO DOMU

§11

O skierowanie do Domu możę ubiegać się osoba wymagająca
całodobowej opieki w razię braku mozliwości zapewnienia jej usług
op i ekuńc zy ch w miej scu zamięszkania przez rodzinę i gminę.

Decyzję o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą opłatę za pobY
w nim, wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania
do Domu.

3. Poby w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosźu
utrzymania, który ustala Starosta Powiatu.

§12

Decyzję o umieszczeniu lub odmowie umieszczęnia w Domu wydaje Starosta
Powiatu \ub z jego upowaznienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Trzciance, na podstawie dokumentacji skompletowanej zgodnie
z ob owiązuj ącymi przep i s ami.

§13

1. Przęd przyjęciem osoby do Domu pracownik socjalny Domu ustala
aktualną sytuację socjalno-bytową w miejscu zamieszkania lub pobytu,
która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej

osoby do Domu.

2. Pracownik socjalny przeprowadza rozmowę z osobą przyjmowaną i jej



2.

1.

przedstawicielem ustawowym, w której ustala aktualną sytuację oraz
informuje o warunkach pobytu i zakresie świadczonych usług przęzDom.

§14

Dyrektor Domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się o terminie
prryjęcia do Domu.

O przyjęciu do Domu osoby skierowanej, Dyrektor Domu zawiadarnia
niezwłocznie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

RODZIAŁ III

PODSTAWOWE USŁUGI ŚWIłUCZONE PF(ZEZ DOM

§15

Celem Domu jest świadczenie na poziomie obowiązującego standardu usług
bytowych, opiekuńczych i wspomagających w formach i zakresie
wynikających z indywidualnych potrzeb i mozliwości psychofizycznych
mieszkańców Domu.

1) Usługi bytowe ręalizowane sąprzez zapęwnienie:

a) miejsca zamieszkania wyposazonego w niezbędne meble, sprzęty,
po ś ciel or az bieliznę i środki utrzy mani a hi gieny o sobi stej,

b) odzieży i obuwia,
c) wyzywienia w ramach obowiązujących norrn zywieniowych,

r ównię ż dietety czny ch, zgo dni e z e w sk azaniami lekar za,
d) czystości.

2) Usługi opiekuńcze realizowane sąprzez:

a) zapewnienie niezbędnej pomocy w podstawowych czynnościach
zyciowych,

b) pielęgnację,
c) udzielanie niezbędnej pomocy w zńatwianiu spraw osobistych,
d) kontakty z otoczęniem.

3) Usługi wspomagające polegająna:

a) umozliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców Domu,



c) umozliwienie zaspokaj ania potrzeb religijnych i kulturalnych,
d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności Domu,
e) stymulowaniu nawiązyw ania, utrzymyw ania i rozwij ania kontaktów

z r odzinąi społecznością lokalną
0 dzińaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańców Domu

w miarę ich mozliwości,
g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi Domu w podjęciu

pracy, szczegóInie mającej charakter terapeutyczny) w przypadku
osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia,

h) zapewnieniu bezpiecznego przęchowywania środków pieniężnych
i przedmiotów wartościowych,

i) finansowaniu mieszkańcowi Domu, nieposiadającemu własnego
dochodu, wydatków na nięzbędne przedmioty osobistego uzytku
w kwocie nie przekraczającej 30oń zasiłku stałego, o którym mowa
w art. 37 ust. Z,pkt 1 Ustawy o pomocy społecznej,

j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkńców oraz dostępności do

informacji o tych prawach,
k) sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców

Domu.

§16

1. W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz zakręsu

usług, Dom powołuje zespoł terapeutyczno _ opiekuńczy składający się
z pracowników Domu, którąr bezpośrednio zajmują się wspieraniem
mieszkańców.

2. Podstawowym zadanięm zespołu terapeutyczno - opiekuńczego jest

opracowlłvanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz

wspó lna ich r ealizacja.

3. Mieszkańcy korzystają z usług, ktorych zakres i rodzą wynika
z indywidualnych planów wsparcia opracowywanych z ich udziałem,
jeże\i udział ten jest mozliwy ze względu na stan zdrowia.

4. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca
koordynuje pracownik Domu, zwany ,,pracownikiem pierwszego

kontaktu", wskazany przez mieszkańca Domu, jeżeIi wybór ten jest

mozliwy ze wzg\ędu na stan zdrowia mieszkańca. Pracownicy pierwszego

kontaktu dziŃąąw ramach zespołów terapeuty;zno _ opiekuńczych.



1.

2.

§17

Dom umozliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu
z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa
opłaty ryczńowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny
przewidzianej w przepi sach o świadczeniach zdr owotnych fi nansowanych
ze środków publicznych.

Dom może pokryó wydatki na niezbędne usfugi pielęgnacyjne w zakresie
v,ryWaczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów
o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

§18

Dom zap ewnia niezbędne usługi p ie 1ę gniarski e.

§19

Dom moze świadczyó usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie dla osób oczekujących na miejsce
w Domu, gdy jest to mozliwe ze względu na jego usytuowanie.

ROZDZIAŁ Iv
PRAWA I OBOWĄZKIMIESZKANCOW DOMU

§20

Mieszkańcy Domu mająprawo w szczególności do:

a) godnego traktowania,
b) uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom

i korzystania z nich,
c) uzyskania wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących zasady

współzycia mieszkańców,
d) pomocy w zaspakajaniu swych potrzeb i zapewnianiu sobie ochrony

prawnej,
e) uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach ich dotyczących,

0 zgłaszaniu skarg i wniosków do Dyrektora Domu,
g) przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych,
h) przebywania poza Domem po uprzednim zawiadomieniu Dyrektora



o takim zamiarze, a w szczególnych przypadkach po uzyskaniu

zgody lekarza lub sądu.

§21

obowiązkiem mieszkańców Domu jest w szczegóIności:

a) współdzińanie z personelem w zaspokajaniu swoich podstawo}Vych

potrzeb,
b) 

^dbanie 
w miarę swoich mozliwości o higienę osobistą wygląd

zewnętrzny orazporządek w swoich rzeczach i wokół siebie,

c) przestrzeganie norrn i zasad współzycia oraz zarządzeń

porządkowych,
d) dbałośó o mienie Domu,
e) ponos zenie opłat za pobyt w Domu według zasad określonych

w odrębny ch przepisach.

R:OZ,DZLAŁ v
KIEROWNICTWO DOMU

§22

1. Domem kieruje orazreprezentuje go na zewnątrz Dyrektor przy pomocy

Zastępcy oraz Głównego Księgowego,

2. Dyrektora Domu w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca

Dyrektora, który przejmuje wówczas wszystkie jego obowią?kl

R0ZDZI.AŁ vI

STRUKTURA ORGANIZ^CY JNA DOMU,
PODZIAŁ ZADAN

§23

W strukturze otganizacyjnej Domu funkcjonująnastępuj ące dziĘ:

I) Dziń opiekuńczo - terapeuĘczny,
2) Dziń medyczno - rehabilitacyjny,



3) Dziń administracyj ny.
4) Dział gospodarczy.

§24

Do zadań dzińu opiekuńczo- terapeutycznego naIeży zaspokajanie potrzeb
bytowych mieszkańców oraz umozliwianie rozwoju ich osobowości poprzez
zapewnienie:

miejsca zamięszkania wyposazonego w niezbędne meble, sprzęty,
pościel oraz bieliznęi środki utrzymania higieny osobistej,
odzieży i obuwia,
wyzywienia w ramach obowiązujących norrn żywienio}yych
i di etetyc zny ch z go dn i e zę w skazani ami lekar za,
swobodnego poruszania się poza Domem z dostosowaniem
indywidualnych mozliwości zarówno psychicznych juk
i fizycznych,

5) szeroko pojętej terapii indywidualnej oraz grupowej w ramach
terapii zajęciowej i terapii prac%
uczestniczenia w imprezach kulturalnych i towarzyskich
w środowisku lokalnym oraz w imprezach organizowanych na
terenie Domu,
spokoju ibezpieczeństwa na terenie Domu i pozantm,
ochrony godności osobistej,
spozywania posiłków w ustalonym przedziale czasowym oraz
mozliwości wyboru potraw.

§25

Do zadań dziŃu medyczno - rehabilitacyjnego należy;

1) sprawowanie opieki medycznej w zakresie zleconych zadań przęz
Iekarza rodzinne g o i lekarzy specj al i stów,

2) świadczenie usług pielęgniarskich i rehabilitacyj nych,
3) organizowanie pracy rehabilitacyjno - wychowawczej w stosunku

do mieszkańców w oparciu o indywidualne plany wsparcia
w ramach zespołu terapeutyczno - opiekuńczego)

4) prowadzenie diagnoz pielęgniarskich,
5 ) prowadzenie indywidualnej dokumentacj i medy cznej mieszkańców,
6) prowadzenie raportów pielęgniarskich, rejestru wykonanych

zabie gow p i e l ęgni arski ch i b adań 1 aboratoryj nych.

1)

4)

6)

2)
3)

7)
8)
9)



§26

Do zadań działu administracyjnego należy;

1) obsługa sekretariatu,
ż) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
3) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Domu,
4) prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
5) prowadzenie spraw rwiązanych z zaopatrzeniem,
6) prowadzenie spraw związanych z gospodarką samochodowo -

paliwową
7) zbior aktów prawnych,
8) prowadzenie dokumentacji zamówieńpublicznych,
9) obsługa księgowa Domu,
10) opracowywanie dochodów i wydatków Domu,
1 1 ) sporząd zanie sprawozdań finansowych,
1 2) prowa dzenie dokumen tacji płacowej i świadczeń ubezpi eczenia

społecznego,
1 3 ) opracowywanie proj ektów przepisów wewnętrznych doty czący ch

prowadzenia rachunkowości,
I|)przeprowadzaniairozliczaniainwentaryzacji,
1 5) prowa dzenie obsługi kasowej Domu,
1 6) opracowywanie projektu budzetu,
1 7) opracowywanie j adłospisów.

§27

Do zadań dziŃu gospodarczęgo należy:

1) prowadzenie kuchni,
2) wydawanie posiłków o określonych godzinach,
3) prowadzenie magarynów zywnościowych i technicznych,
4) świadczenie usług pralniczych zgodnię z zatwier dzonątechnologią
5) dbanie o należytąpracę urządzeń grzewczych,
6) kontrola i ewidencj a w skazań urządzeń pomiarowych,
7 ) zabezpieczenie, naprawa oraz konserwacj a pomie szc zeń, maszyn

i urządzeń,
8) dbanie o porządek i czystośó w obejściu Domu,
9) zapewnienie transportu wewnętrznego i zewnętrznego.



R:OZ.DZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§28

Regulamin orgarlizacyjny wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.

§29

Wszelkie zmiany w Regulaminie dokonywane są w trybie właściwym dla
jego przyjęcia.
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