
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.183.2019 r 
Burmistrza Miasta Kościerzyna 
z dnia 31.12.2019 r 

 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kościerzynie  
 
 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz na podstawie § 24 pkt. 1 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kościerzynie, stanowiącego załącznik do uchwały nr LXIII/506/18 Rady Miasta Kościerzyna 
z dnia 20 czerwca 2018r. sprawie uchwalenia statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Kościerzynie 
 
zarządzam, co następuje: 
 
§ 1    Zmienia się Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie 

w sposób jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.  
 
§ 2   Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kościerzynie. 
 
§ 3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 

Burmistrz Miasta Kościerzyna 
 
          Michał Majewski 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                   Załącznik do Zarządzenia  Nr 0050.183.2019                                                                                                                                                                                             

                                                                                                   Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.12.2019 r 

 

 

                                                      

W § 14 Regulaminu Organizacyjnego MOPS ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Pracę Dziennego Domu Pobytu „Senior +”, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, kieruje Kierownik Dziennego Domu Pobytu „ Senior + ”.  

Dom świadczy usługi: 

1) o charakterze bytowym: 

− zapewnienie miejsca pobytu przystosowanego do bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu,  

− zapewnieniu dwóch posiłków dziennie: śniadania, obiadu  

− stały dostęp do ciepłych i zimnych napojów (kawa, herbata, woda),  

− zapewnienie ubezpieczenia NNW na czas pobytu w placówce,  

− inne świadczenia o charakterze bytowym, o ile ich realizacja będzie możliwa przy wykorzystaniu zasobów 

organizacyjnych i finansowych placówki;  

2) o charakterze opiekuńczym:  

− tworzenie domowej atmosfery,  

− pomoc w podstawowych czynnościach życiowych  

3) o charakterze wspierającym:  

− organizacja czasu wolnego, 

−  umożliwienie udziału w różnych formach zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych     (w tym m.in. zajęcia 

terapeutyczne, zajęcia podnoszące sprawność fizyczną, zajęcia ułatwiające samodzielne funkcjonowanie 

i uczestnictwo w życiu społecznym, rozwój pasji  i zainteresowań, itp.),  

− zaspokojenie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich (w tym m.in. zapewnienie uczestnictwa 

w imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych oraz spotkaniach okolicznościowych, itp.),  

− kształtowanie nawyków i postawy prozdrowotnej,  

− zapobieganie uzależnieniom i ich skutkom w sferze osobistej i w sferze społecznej,  

− stworzenie warunków do: rozwoju samorządności uczestników Domu, samopomocy uczestników, rozwoju 

integracji pomiędzy seniorami a środowiskiem lokalnym, wolontariatu międzypokoleniowego; 

4) pracę socjalną,  która świadczona jest przez pracowników socjalnych MOPS w Kościerzynie, w postaci: 

a) pomocy w załatwianiu spraw urzędowych przekraczających możliwości seniorów,  

b) rozwijaniu kontaktów z rodziną uczestnika  oraz z otoczeniem.” 

 


