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UCHWAŁA Nr 130/XXI/08
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2008 roku
zmieniaj ąca Uchwałę Nr 46/VII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z 29 marca 2007 r.
w sprawie przyj ęcia programów naprawczych dla Domów Pomocy Spo łecznej
w Bożenkowie i Koronowie

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. „i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pó źn. zm.) 1 w związku z art. 19 pkt. 10
i art. 152 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo łecznej uchwala się, co następuje
(Dz. U. Nr 64, poz. 593)2 :
§ 1. W § 1 uchwały Nr 46/VII/07 z dnia 29 marca 2007 r. Rady Powiatu Bydgoskiego
w sprawie przyj ęcia programów naprawczych dla Domów Pomocy Spo łecznej w Bożenkowie
i Koronowie zmienionych uchwa łą Nr 70/XI/07 w sprawie zmiany programów naprawczych
wprowadza si ę następuj ące zmiany:
1. załącznik Nr 1 - otrzymuje brzmienie za łącznika Nr 1 do niniejszej uchwa ły.
2. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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1 Zmiany wymienionej ustawy zosta ły ogł oszone 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, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr
102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
2 Zmiany wymienionej ustawy zosta ły ogł oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005
r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493,
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249. poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, z 2007 r. Nr 35, poz. 219,
Nr 36, poz. 226.

Uzasadnienie
Zastany przez nowego Dyrektora od 15 stycznia 2008 r. stan faktyczny Domu Pomocy
Społecznej w Bo żenkowie zwłaszcza w zakresi ę wymagań lokalowych wymaga
dopracowania, o czym świadczą uzyskane opinie specjalistów.
Konieczne s ą do przeprowadzenia prace remontowe dostosowuj ące pomieszczenia
Domu do wymogów standardowych i swobodnego korzystania z nich osób w nim
zamieszkuj ących tj. niepełnosprawnych intelektualnie z towarzysz ącymi dysfunkcjami
narządu ruchu (niedowłady z konieczno ścią poruszania si ę na wózkach inwalidzkich),
narządów zmysłu. Niezbędne jest zatem poszerzenie otworów drzwiowych w wi ększości
łazienek i ubikacji na dolnej i górnej kondygnacji — do minimum 80 cm w świetle ościeżnicy.
Środkowa kondygnacja w budynku zamieszkiwana jest przez osoby o najni ższym stopniu
niepełnosprawno ści intelektualnej, osób znacznie i g łęboko upośledzonych i dla tych
mieszkańców konieczne jest przystosowanie łazienki ogólnodostępnej do wymaganych
standardów. Na kondygnacji tej konieczne jest równie ż poszerzenie wszystkich otworów
drzwiowych, łącznie z wej ściem do pokoju, do szerokości 90 cm w świetle ościeżnicy.
Przytoczone powyżej konieczne zmiany nie zostały uj ęte w zaktualizowanym
w 2007 r. programie naprawczym.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 130/XXI/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26.06.2008r.

Lp
1

USŁUGI ZASPOKAJAJ ĄCE POTRZEBY BYTOWE 1 ZWI ĄZANE Z TYM ROBOTY BUDOWLANE
Termin realizacji
Planowana realizacja
Koszt realizacji
Stan faktyczny
Wymogi prawne
Budynek i jego otoczenie
bez barier

— podjazd do wózków przy
wej ściu głównym
— przebudowane ścieżki
spacerowe
— zamontowana winda
osobowa
— toaleta ogólnodostępna
dostosowana do potrzeb
osób niepełnoprawnych

— montaż żaluzji w pokojach
Mieszkańców

— poręcze na holu głównym
— parter

— montaż poręczy na holach
dolnej i górnej kondygnacji

—

system przyzywowo —
alarmowy z podgl ądem
zewnętrznym

— rozbudowa (modernizacja)
systemu o przyciski
dodatkowo w łazienkach

—

system p.po ż. z systemem
oddymiania klatek
schodowych

— zamontowanie drzwi z
atestem (wymiana),
ponieważ istniej ące nie
spełniaj ą wymogów ppoż.
—10 par

—

zakup i montaż poręczy,
uchwytów i siedzisk w 26
toaletach i łazienkach

15 000,00

2008

10 000,00

2008

5 000,00

2008

50 000,00

- 2008

216 500,00

2008

— obudowy na kaloryferach
— dalsze prace polegaj ące na
obudowie pozostałych
kaloryferów
— remont i modernizacja
hydroforni

2

3

4

Termomodernizacja
budynku

Wymiana podłóg —
montaż posadzek
antypo ślizgowych —
likwidacja barier
architektonicznych.
Remont pokoi
Mieszkańców oraz toalet,
elewacji wewnętrznej i

— częściowo wymieniona
stolarka okienna na okna
PCV

—

— wymiana drzwi
wewnętrznych w pokojach
na parterze

—

— częściowo wymienione na
stołówce i w
pomieszczeniach kuchni
płytki PCV na wykładzinę
TARKET
— remont wykonano w 21
pokojach i 6 toaletach

zewnętrznej

5

Zakup wyposażenia i
doposażenie gabinetu
fizjoterapii

—

wykonano remont łazienki
przy gabinecie fizjoterapii
dostosowuj ąc j ą do
potrzeb osób

wymiana stolarki 35 szt.
(kuchnia, hol na parterze,
hol górny, fizykoterapia,
sala gimnastyczna, biura,
pokoje mieszkańców)

wymiana drzwi
wewnętrznych na dolnej
i górnej kondygnacji
(17 sztuk), na środkowej
kondygnacji (28 sztuk)
— dalsza wymiana płytek na
holach: górna kondygnacja,
klatki schodowe,
brudownik

— do wykonania remont
5 pokoi i 19 toalet (kafelkowanie,
wymiana armatury łazienkowej,
tapetowanie, pod łogi), bateria
zlewozmywakowa łokciowa
— poszerzenie otworów drzwiowych
— 12 sztuk
— poszerzenie otworów drzwiowych i
wymiana drzwi — 45 sztuk
— malowanie klatek schodowych oraz
tynkowanie i malowanie elewacji
zewn ętrznej (zwi ązane z
uszkodzeniami tynku powstałymi
przy wymianie stolarki okiennej) +
materiały

— doposażenie gabinetu w
sprzęt:
— lampy solux i biotron
— rowery treningowe

31 000,00

2008

22 500,00

2008

75 000,00

2008

36 500,00

2008

87 500,00

9 000,00

2008

niepełnosprawnych i
utworzono stanowisko do
hydro-masażu
6

Zakup umeblowania do
pokoi Mieszkańców,
pokoju gościnnego i
pokoju dziennego pobytu
oraz pomocy do
prowadzenia zaj ęć

— częściowo wymienione
umeblowanie w pokojach
Mieszkańców

— aparat do masażu wodnego
kończyn górnych i dolnych
— zakup podno śnika do osób
niepełnosprawnych
— zakup stolików, szaf,
krzeseł, stołu oraz szafy na
naczynia

25 000,00

Łączny koszt realizacji

7

Wymogi prawne
Pokoje mieszkalne:
— powierzchnia

Pokoje dziennego pobytu oraz
pomieszczenia do terapii i
rehabilitacji.

9

Jadalnia

10

11

12

583 000,00

Stan faktyczny
Wszystkie 26 pokoi spe łnia standard dotycz ący metrażu.

Planowana realizacja
Konieczna jest cz ęściowa wymiana
zniszczonego umeblowania,
głównie szafy ubraniowe, szafki
nocne, krzes ła.

Mieszkańcy maj ą do dyspozycji jeden pokój dziennego
pobytu, po łączony z mini — sal ą doświadczania świata, a
także pracowni ę ortodydaktyczno — rewalidacyjn ą, pracownię
arterapii i ergoterapii, sal ę gimnastyczną, pracowni ę
fizjoterapii i rehabilitacji leczniczej.

Doposażenie zwłaszcza pokoju
dziennego pobytu II w pomoce
niezbędne do prowadzenia zaj ęć z
Mieszkańcami
o najniższej sprawno ści psycho —
fizycznej.

— wyposażenie
8

2008

Dom posiada jadalnię na parterze, w której Mieszka ńcy
spożywaj ą jednocześnie wszystkie posi łki.
Gabinet zabiegowo — piel ęgniarski Dom posiada na parterze gabinet zabiegowy, który Konieczne jest zamontowanie
baterii
wyposażony jest w niezbędny sprzęt medyczny.
zlewozmywakowej
—
W gabinecie tym równie ż przyjmuje lekarz konsultuj ący na łokciowej — wymóg SANEPIDU
terenie Domu, tj. lekarz internista oraz psychiatra.
pomocnicza
— W Domu przez całą dobę dostępna jest dla Mieszka ńców
Kuchenka
kuchnia terapeutyczna, wyposa żona w podstawowy sprz ęt
terapeutyczna
gospodarstwa domowego. W pomieszczeniu tym odbywaj ą
się również zaj ęcia terapeutyczne polegaj ące na nauce
przygotowywania prostych posi łków.
Pomieszczenie pomocnicze do Dom posiada pralni ę oraz pomieszczenie do suszenia
bielizny, odzieży odpowiednio wyposażone.
prania i suszenia

13

Palarnia

W budynku Domu wydzielone jest pomieszczenie dla osób
palących.

14

Pokój gościnny

15

Kaplica

Istnieje możliwość korzystania przez odwiedzaj ących Istnieje konieczno ść doposażenia
z wydzielonego pomieszczenia służącego odwiedzinom pokoju gościnnego w elementy
bliskich.
umeblowania, takiego jak:
— stół
— krzesła
— szafa na naczynia
Na terenie Domu znajduje si ę miejsce kultu religijnego w
postaci kaplicy przystosowanej do odbywania si ę tam mszy
oraz świąt okazjonalnych, np.: Jase łka bożonarodzeniowe.
Przy każdym pokoju mieszkalnym znajduje si ę toaleta z Konieczne jest przeprowadzenie
brodzikiem lub wann ą, więc maksymalnie z jednej łazienki prac
remontowych
w
19
korzysta 4 Mieszka ńców.
łazienkach.
Oprócz tego na parterze znajduj ą się dwie toalety
ogólnodostępne przystosowane tak, aby mogły z nich
korzystać osoby ze sprzężonymi dysfunkcjami narz ądu
ruchu, poruszaj ące si ę na wózkach inwalidzkich oraz przy
pomocy balkoników rehabilitacyjnych.
Dom zapewnia Mieszkańcom trzy posiłki dziennie — zgodnie
z zapotrzebowaniem kalorycznym w godzinach:
— śniadanie: 800. 1000
— obiad: 12 °° — 14°°
— kolacja: 18 °° - 20 00
Podopieczni mogą spożywać posiłki w jadalni, która
przeznaczona jest dla 70 osób lub w swoim pokoju — zgodnie
z potrzebami.
Mieszkańcy niezdolni trwale lub czasowo do samoobs ługi są
karmieni przez personel.
Do gabinetu zabiegowego podczas kolacji przekazywane s ą
produkty spo żywcze (chleb, masło, herbata, dżem itp.), z
których w razie potrzeby personel ze zmiany nocnej mo że

16

17

— Łazienki maksymalnie dla
5 osób
— Toalety maksymalnie dla 4
osób z przystosowaniem
ich do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Wyżywienie:
— minimum 3 posi łki
dziennie
— możliwość wyboru
posiłków
— ostatni posiłek o godz.
1800
— dostępność posiłków
przez całą dobę
— możliwość spożywania
posiłków w pokoju
mieszkalnym
— karmienie Mieszkańca

w razie potrzeby

18

19

20

Odzież, bielizna, obuwie:
— odzież całodzienna —
co najmniej 2 zestawy
— odzież zewnętrzna —
co najmniej 1 zestaw
— bielizna dzienna —
co najmniej 4 komplety
— bielizna nocna —
co najmniej 2 komplety
— co najmniej 1 para
obuwia oraz pantofle
domowe
Zapewnienie osobistych
środków czysto ści, przyborów
toaletowych niezb ędnych do
utrzymania higieny osobistej
Mieszkańców.
Utrzymanie czysto ści
pomieszcze ń w najbliższym
otoczeniu Mieszkańców:
— pomieszczenie
mieszkalne sprzątane
nie rzadziej niż raz
dziennie
— pościel zmieniana w
miarę potrzeb, nie
rzadziej niż raz na dwa
tygodnie

przygotować posiłek w kuchence terapeutycznej — zgodnie z
zaistniałymi potrzebami.
Mieszkaniec ma również prawo do wyboru lub
zmodyfikowania posi łku, jeśli zaplanowany w jad łospisie nie
odpowiada jego gustowi.
Sporządzane są również posiłki dietetyczne — zgodnie z
zaleceniami lekarskimi.
Wszyscy Mieszkańcy Domu zapewnioną mają odpowiednią
ilość garderoby, bielizny i obuwia.
Spośród personelu opiekuńczego wyznaczona jest jedna
osoba do dbania o odzie ż, obuwie i bieliznę Mieszkańców, tj.
bieżące naprawy, kasowanie odzie ży nie nadaj ącej się do
dalszego użytkowania. Na bie żąco zgłasza ona Kierownikowi
Działu Terapeutyczno — Opieku ńczego potrzeby
Mieszkańców w tym zakresie.

Dom zapewnia pomoc w utrzymaniu higieny osobistej w
przypadku, gdy Mieszkaniec nie jest w stanie zapewni ć sobie
środków czysto ści. Zapewnia si ę im w szczególno ści w miarę
potrzeb: myd ło, pastę i szczoteczkę do zębów oraz szampon.
Środki do sprzątania oraz środki do dezynfekcji pomieszcze ń
zapewnia Dom, pomieszczenia sprz ątane są zgodnie z
opracowaną
procedurą
wykonywania
czynności
porządkowych
(codziennych,
cotygodniowych,
comiesięcznych oraz okresowych).
Pościel zmieniana jest zgodnie z potrzebami, nie rzadziej
jednak niż raz na dwa tygodnie.

Istnieje potrzeba zakupu po ścieli,
kołder, poduszek oraz ręczników
celem wymiany zniszczonej
bielizny po ścielowej nie nadaj ącej
się do dalszego u żytkowania.
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