UCHWAŁA NR ……/……..
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia …………….. 2019 roku
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy
Społecznej w Lubuczewie

Na podstawie. art. 36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511).

uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Domowi Pomocy Społecznej
w Lubuczewie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Zarządu Powiatu Słupskiego 67/2018 z dnia 14 czerwca
2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy
Społecznej
w Lubuczewie
Niniejszy projekt wprowadza następujące zmiany w dotychczas obowiązującym
Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.
Dodano stanowiska: kierownik działu (nowo utworzonego medycznorehabilitacyjnego), starszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych, starszy technik
fizjoterapii, fizjoterapeuta, starszy fizjoterapeuta, opiekun medyczny, starszy opiekun
medyczny, robotnik gospodarczy, specjalista pracy socjalnej.
Usunięto stanowiska: kierowcy samochodu osobowego (jedno), sprzątaczki i
szwaczki, a także stanowiska: radcy prawnego, psychologa, informatyka, specjalisty ds.
bezpieczeństwa i higieny pracy - zadania objęte tymi ostatnimi stanowiskami będą
realizowane w ramach umów cywilnoprawnych. Podobnie zatrudniony będzie specjalista
w zakresie ochrony danych osobowych.
Pomoc administracyjna z sekcji finansowo-księgowej została przeniesiona na
samodzielne stanowisko.
Z Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego wyodrębniono Dział MedycznoRehabilitacyjny (w związku z tym nastąpił również nowy podział stanowisk pracy).
Utworzenie nowego działu ma na celu zapewnienie mieszkańcom DPS
kompleksowych usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych świadczonych
przez wykwalifikowanych pracowników.
W paragrafie 13 wprowadzono zapis o prowadzonej w Domu rehabilitacji
społecznej, której rodzaj i zakres ustalony jest w indywidualnym planie wsparcia
mieszkańców oraz o tym, iż nadzór nad funkcjonowaniem rehabilitacji społecznej
sprawować będzie kierownik działu.
W związku z wprowadzeniem tego nowego zapisu, dotychczasowy zapis tego
paragrafu mówiący o tym, iż w Domu działa wybieralna Rada Mieszkańców, przeniesiono
do paragrafu 14, którego z kolei zapis stał się zapisem paragrafu 15 itd.
W paragrafie 18 do dokumentów szczegółowo określających zakres obowiązków,
odpowiedzialności i uprawnień pracowników dodano: Kodeks Etyki i Politykę
Antymobbingową. W nowym projekcie regulaminu doprecyzowano też zakresy zadań
wszystkich komórek organizacyjnych. Wprowadzono również poprawki dostosowujące
regulamin do obecnego stanu prawnego.
Wszystkie proponowane zmiany mają na celu zapewnienie jak najlepszej
całodobowej opieki mieszkańcom Domu, stworzeniem godnych warunków życia i
funkcjonowania, umożliwienie podjęcia pracy odpowiednio wykształconej kadrze, a także
udoskonalenie współpracy i komunikacji między istniejącymi komórkami
organizacyjnymi.
Podjęcie uchwały jest zasadne.

ROZDZIELNIK
dla uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego
Nr ……. /2019
z dnia ......................................... 2019 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy
Społecznej w Lubuczewie
Niniejszym proponuję przekazanie powyższego zarządzenia n. wym. komórkom
organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Słupsku *:
Sekretarz Powiatu

X

Wydział Organizacyjny

X

Oddział Administracyjno-Gospodarczy
Skarbnik Powiatu
Wydział Finansowo – Budżetowy
Wydział Architektoniczno - Budowlany
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Geodezji i Kartografii
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
Wydział Polityki Społecznej

X

Wydział Edukacji
Wydział Środowiska i Rolnictwa
Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji
Wydział Obsługi Zarządu i Promocji
Oddział Promocji i Współpracy
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obronności
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Rzecznik Prasowy
Audytor Wewnętrzny
Służba BHP
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Inspektor Ochrony Danych
Etatowy Członek Zarządu
BIP

X

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

X

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

X

* Proponowaną komórkę organizacyjną zaznaczyć „X”.

