
Załącznik do Uchwały Nr 643/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 
z dnia 21.11.2005 r. 

 
 
 
Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 362 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dn. 23.05.2001 roku w 
sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - 
Zdroju  
 
Wprowadza się następujące zmiany: 
 
W Rozdziale I 
 
§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64 poz. 593 z 2004r. z późn. 
zm.) 
 

W Rozdziale II 
 
§ 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
Dom posiada 92 miejsca, jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych. 
 
§ 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
Decyzję o skierowaniu do Domu wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu 
kierowania do Domu. 
 
§ 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
Decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu wydaje organ gminy właściwej dla osoby w dniu 
jej kierowania do Domu. 

 
dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
Decyzję o umieszczeniu w Domu wydaje starosta powiatu prowadzącego Dom lub z jego 
upoważnienia dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
 
dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 
Aktualizacje decyzji o odpłatności za pobyt w Domu, wydaje starosta powiatu lub z jego 
upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - dotyczy decyzji wydanych 
przed 01.01.2004r. 
 
W Rozdziale III. 
 
§ 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
Dyrektora zastępuje kierownik zespołu zgodnie z poszerzonym zakresem uprawnień  
i obowiązków przyznanych na okres nieobecności dyrektora. 
 
§ 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
Dział opiekuńczo-terapeutyczny tworzą trzy Domy Rodzinne. 



Struktura działu to zespoły opiekuńczo-terapeutyczne w skład, których wchodzą: 
a) kierownicy Domów Rodzinnych 
b) opiekunowie, 
c) pielęgniarki, 
d) pokojowe, 
e) fizykoterapeuta, 
f) pracownik socjalny, 
g) dietyk, 
h) kapelan, 
dodaje się pkt.: 
i) terapeuta zajęciowy, 
j) psycholog. 
 
W Rozdziale IV. 

 
§ 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
Funkcjonowanie Domu oparte jest o: 
Regulamin Organizacyjny, 
Regulaminy wewnętrzne zatwierdzone przez dyrektora Domu, 
Aktualne instrukcje i procedury wydane zarządzeniem wewnętrznym dyrektora Domu. 
 
 
Struktura organizacyjna. 
Stosownie do postanowień Rozdziału IV § 15 schemat organizacyjny z dnia 02 grudnia 
2004r. stanowi załącznik nr 1. 
 


