Zarządzenie Wewnętrzne Nr 22/2012
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tarnowskich Górach
z dnia 22.10.2012r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 16/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego MOPS w
Tarnowskich Górach.
Na podstawie § 14 pkt 4 oraz § 15 pkt 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Tarnowskich Górach
zarządzam co następuje:
§1
W Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiącym załącznik do
Zarządzenia Wewnętrznego Nr 16/2010 Dyrektora MOPS w Tarnowskich Górach z dnia 13.12.2010r.
wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 8 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:
„1) Dział Finansowo-Księgowy
 Sekcja Księgowości
 Stanowisko ds. Płac
 Stanowisko ds. Gospodarki Składnikami Majątkowymi
 Sekcja Należności”
2. W § 8 pkt 6) otrzymuje brzmienie:
„6) Zespół ds. Organizacji i Kadr
3. W § 8 dodaje się pkt 15) o następującej treści :
„15) Zespół asystentów rodziny”
4. W § 14 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:
„Do zadań Zespołu ds. Organizacji i Kadr należy prowadzenie spraw pracowniczych,
organizacyjnych i kancelaryjnych w tym:”
5. Po § 18 dodaje się § 18a o następującej treści:”
„Do zadań Zespołu asystentów rodziny należy wspieranie rodziny przeżywającej trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych a w szczególności:
1) Analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
2) Wzmacnianie roli i funkcji rodziny,
3) Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych,
4) Podnoszenie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
5) Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
6) Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
dzieci i rodzin
7) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
8) współpraca z podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.”

6. W Załączniku Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego MOPS § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Dom posiada 20 miejsc dla osób dla osób niepełnosprawnych w wieku od 22 lat z
zastrzeżeniem § 6 ust. 4.”
7. W załączniku Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego MOPS wprowadza się następujące zmiany:
a.
W § 2, ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„dom posiada 30 miejsc noclegowych oraz 10 miejsc siedzących w pokoju
niskoprogowej pomocy doraźnej.”
b.
W § 3, ust. 1 litera d) otrzymuje brzmienie:
„pobytu w pokoju niskoprogowej pomocy doraźnej w godz. od 19:00 do 7:00”
c.
W § 4 skreśla się ust. 4
d.
W § 6 ust 2 otrzymuje brzmienie”
„2. Dom dysponuje:
1) pięcioma pokojami mieszkalnymi, w tym pokojem z łazienką dla osoby
niepełnosprawnej
2) pokojem niskoprogowej pomocy doraźnej,
3) świetlicą przystosowaną do zajęć indywidualnych i grupowych,
wyposażoną w odpowiednie sprzęty,
4) aneksem kuchennym wraz ze zmywalną dostępnym dla mieszkańców,
5) magazynem odzieży,
6) pomieszczeniami sanitarnymi ogólnodostępnymi,
7) łazienka dla osób niepełnosprawnych, dostępną również dla osób, które nie są
mieszkańcami Domu,
8) pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,
9) pomieszczeniami gospodarczymi wraz z brudownikiem,
10) magazynem produktów żywnościowych,
11) magazynem środków czystości i artykułów chemicznych,
12) dwoma pomieszczeniami biurowymi,
13) portiernią,
14) łazienką dla pracowników,
16) aneksem kuchennym dla pracowników,
17) piwnicą”
e.
§ 8 otrzymuje brzmienie:
„Zgłaszający się do Domu na żądanie personelu, zobowiązany jest udostępnić do
wglądu wnoszone rzeczy. Zabronione jest wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych
(broń, ostre narzędzia, materiały pirotechniczne), alkoholu i środków odurzających.
W przypadku osób, co do których jest podejrzenie, że są w stanie nietrzeźwym,
zostanie przeprowadzone badanie alkomatem.”
f.
W § 9 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) przestrzegania zakazu palenia na terenie Domu.”
g.
W § 11 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) jest w stanie nietrzeźwym, z zastrzeżeniem ust. 3”
h.
W § 11 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującej treści:
„3. W okresie występowania niskich temperatur oraz złych warunków
atmosferycznych stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia, osoby będącej po

wpływem alkoholu, które nie zagrażają bezpieczeństwu innych osób przebywających
w placówce mogą być przyjęte do pokoju niskoprogowej pomocy doraźnej.”
i. W § 13 ust. 2 ppkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) wnoszenie, spożywanie alkoholu, nieprzestrzeganie zakazu palenia lub używanie
innych środków odurzających na terenie Domu”
8. W Załączniku Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego MOPS w § 9 dodaje się ust 6 o następującej
treści:
„6. W uzasadnionych przypadkach tj. w przypadku choroby mieszkańca lub konieczności
sprawowania opieki nad dzieckiem, na wniosek mieszkańca mogą zostać zmienione godziny pobytu
osób odwiedzających wyłącznie po uzyskaniu zgody pracownika MOPS odpowiadającego za
funkcjonowanie ZMCH.”
9. Załącznik Nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego MOPS - Wykaz komórek organizacyjnych
i samodzielnych stanowisk – otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.
10. Załącznik nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego MOPS – Schemat organizacyjny MOPS –
otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§2
Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierz się kierownikom komórek organizacyjnych oraz pracownikom
samodzielnym.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012r.

