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Uchwala Nr
Zarzgdu Powiatu Bydgoskiego
z dnia 6lt4.104:11ii .
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spolecznej w Boienkowie
przyjgtego na mocy uchwaly Nr 78/08 Zarzgdu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 marca 2008 r.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie powiatowym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1592 z poin. zm. 1)

uchwala sig co nastcpuje:

§ 1
Z dniem 01.01.2012 r. do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spolecznej w Bo2enkowie
wprowadza sig zmiany okreglone w zalqczniku do niniejszej uchwaly.
§2
Wykonanie uchwaly powierza sig Dyrektorowi Domu Pomocy Spolecznej w Botenkowie.
§3
Uchwala wchodzi w tycie z dniem 1 stycznia 2012 r..

Czlonkowie Zarzgdu Powiatu Bydgoskiego
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Zarzgdu Powia

Bydgoskiego

Stos . ydgoski
W ciech Porzych
Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr
200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz.1218,
Dz. z 2008 r. Ni 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Ni 92 poz.753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz.
142,4409
146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281.

iczak

UZASADNIENIE

W celu obni2enia kosztu utrzymania mieszkatica w Domu Pomocy Spolecznej
w Botenkowie dokonano:
likwidacji stanowisk pracy: praczka — pokojowa — 1 etat, instruktor terapii zajeciowej — 1
etat,
zmiany stanowiska Kierownik Zespolu Pielegnacyjno — Opiekunczego na Specjalista ds.
medycznych oraz magazynier — zaopatrzeniowiec na magazynier — pokojowa,
w Dziale Opiekuticzo — Terapeutycznym wyodrebniono Piony: Opiekuticzo — Terapeutyczny
oraz Pomocniczy i Obslugi.
W stosunku do dotychczas obowiazujacej Struktury organizacyjnej, w roku 2010 dokonano likwidacji
etatu instruktor K - 0 — 1 etat.

Podjecie przedmiotowej uchwaly naley zatem uznae za konieczne i uzasadnione.

Zalqcznik
do uchwaly Nr
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Zarzqdu Powiatu Bydgoskiego
z dnia Ofoud

W Regulaminie Domu Pomocy Spolecznej w Bo2enkowie
wprowadza sig nastepujqce zmiany:

§ 11 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

1) W Domu funkcjonuj4 nastcpujqce komorki organizacyjne:
—Dzial Opiekunczo — Terapeutyczny, ktorym kieruje Kierownik Dzialu, w sklad ktorego
wchodzq:
— Pion Opiekuriczo — Terapeutyczny,
— Pion Pomocniczy i Obslugi.
— Dzial Finansowo — Administracyjny, w sklad kt6rego wchodzq:
— Pion Finansowy,
— Pion Administracyjny.
2) Strukturg organizacyjnq Domu przedstawia schemat graficzny stanowiqcy integralnq czg§e
niniejszego Regulaminu.
§ 16 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
Do podstawowych zadati Pionu Opiekunczo — Terapeutycznego nalety:
1) Swiadczenie uslug opiekunczych, w zakres ktorych wchodzi:

-

pomoc w wykonywaniu czynno§ci higienicznych i pielegnacyjnych, a take
zwiqzanych z utrzymaniem estetyki wyglqdu zewnetrznego,
zapewnienie odpowiedniej higieny osobom niezdolnym do samoobslugi,
pomoc w spoZywaniu posilkow osobom, u ktorych wykluczone jest samodzielne
spo2ywanie posilkow,
zapewnienie poczucia bezpieczenstwa — zwlaszcza Mieszkancom o najni2szej
sprawno§ci psycho — fizycznej (rownieZ poza placowkq),
prawidlowe zabezpieczenie bio — psycho — spolecznych potrzeb Mieszkancow.

S wiadczenie uslug bytowych:
-

zapewnienie bezpiecznego, godnego przebywania w domu pomocy
spolecznej — zgodne z wymaganymi w tym zakresie przepisami oraz standardami.

3) Swiadczenie uslug duchowych:
— zapewnienie miejsca kultu religijnego oraz mo2liwo§ci praktykowania religii zgodnej
z wyznaniem Mieszkatica , a tak2e pochowku zgodnego z przekonaniem religijnym
zmarlego Mieszkafica.
4) Swiadczenie uslug wspomagajqcych, a wiec skupiajqcych sic na preferowaniu aktywnego
stylu zycia sprzyjajqcego zachowaniu sprawno§ci fizycznej i umyslowej poprzez prowadzone
zajgcia terapeutyczne, rehabilitacjg lecznicz4 oraz rewalidacje i psychoterapie indywidualnq
oraz grupowq — wedlug indywidualnie opracowanych planow wsparcia Mieszkaticow.

5) Swiadczenie ushig zdrowotnych:

— umozliwienie korzystania z opieki zdrowotnej na zasadach i przepisach
obowigzujgcych i §wiadczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
— zapewnienie komplementarnej, systematycznej opieki lekarsko — pielegniarskiej na
terenie Domu oraz w poradniach specjalistycznych — zgodne z potrzebami
zdrowotnymi w tym zakresie.
6)

Utrzymywanie
systematycznego
kontaktu
oraz najbli±szym grodowiskiem lokalnym.

z

7)

Organizowanie §wiqt, uroczystoki, imprez kulturalnych stu2qcych aktywnemu spedzaniu
czasu wolnego oraz podnoszeniu umiejetnoki spolecznych katdego Mieszkafica.

8)

Opracowywanie stosownych dokument6w, procedur oraz innych uregulowan prawnych
poprawiajqcych
jakok
pracy
Dzialu
Opiekunczo
—
Terapeutycznego,
a take systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji.

9)

Wspolpraca z innymi dzialami oraz kom6rkami organizacyjnymi Domu.

rodzinami

Mieszkaticow

10) Wlakiwa gospodarka depozytami Mieszkancow.
•

11) Prowadzenie dzialalnoki informacyjnej dla ()sob ubiegajqcych sic o pobyt
w domu pomocy spolecznej.
12) Prowadzenie dzialan zmierzaj4cych do aklimatyzacji na terenie Domu wobec os6b nowo
przyjmowanych.
Do podstawowych zadaii Pionu Pomocniczego i Obslugi nalezy:
1) Prowadzenie dzialalnoki w zakresie Zywienia Mieszkaficow, a w szczegolnoki:
— przygotowywanie i wydawanie posilkow dla Mieszkancow ze szczegolnym

uwzglednieniem zalecen lekarza i dietetyka, zgodnie z obowigzujgcymi zasadami
Zywienia,

— kontrole jakoki otrzymywanych z magazynu produktow spozywczych,
opracowywanie wiakiwych zestawow Zywieniowych dla MieszkancOw Domu oraz
diet zgodnie z zaleceniami lekarza,
— gcisie przestrzeganie norm i przepisow sanitarno — epidemiologicznych oraz
przepisow bhp i ppo2.
2)

Prowadzenie zadan z zakresu prania bielizny i odzieZy Mieszkancow.

3)

Utrzymywanie czystoki i estetycznego wyglqdu pomieszczen Domu.

Zalzlcznik do Regulaminu Organizacyjnego
Domu Pomocy Spolecznej w Boienkowie

STAROSTA BYDGOSKI

DYREKTOR

DZIAL OPIEKUNCZO-TERAPEUTYCZNY
37,63 etatow
1
Kierownik Dzialu Opiekunczo — Terapeutycznego

1

DZIAL FINANSOWO — ADMINISTRACYJNY 8 etatow
Glowny Ksiegowy
1

At

PION POMOCNICZY I OBSLUGI

NON OPIEKUNCZOTERAPEUTYCZNY

• kuchmistrz — szef kuchni
• specjalista ds. medycznych

1

• pielcgniarki

5

• opiekunowie

15

• pracownik socjalny

1

• specj. ds. rewalidacji

1

• instr. terapii zajeciowej

3

• technik fizjoterapii

1

• psycholog

0,50

• kapelan

0,13

Lgeznte etatow:

IloAe osOb:

• kierowca- rob.gospodarczy 1

• pomoc kuchenna

1

• rzemieglnik

1

• robotnik gospodarczy

1

• magazynier — pokojowa

1

3
1
9 etatow

48

1

3

• praczka

46,63

• st. administrator

• kucharz

• pokojowe

27,63 etatow

NON ADMINISTRACYJNY

5 etatow

PION FINANSOWY
• st. inspektor ds. finansowych 1
• inspektor ds. finansowych
2 etaty

1

