Zarządzenie Nr 113
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie
z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu porządku i zasad korzystania
z pomieszczeń dla osób bezdomnych znajdujących się na terenie bazy
ZGKiM Sp.z o.o. ul. Brodnicka 1 w Kowalewie Pomorskim

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje :
§1
Zatwierdzam Regulamin porządku i zasad korzystania z pomieszczeń
przeznaczonych dla osób bezdomnych mieszczących się na terenie bazy
ZGKiM Sp.z o.o. , ul. Brodnicka 1 w Kowalewie Pomorskim ( Załącznik do
Zarządzenia )
§2
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim oraz Prezesowi ZGKiM Sp.z o.o.
w Kowalewie Pomorskim .
§3
Traci moc Uchwała Zarządu Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 61 z dnia
24 października 2001 r.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z.Szymańska

Burmistrz Miasta
Andrzej Grabowski

Załącznik do
Zarządzenia Nr 113
Burmistrza Miasta
Kowalewo Pomorskie
z dnia 26 września 2012 r.

Regulamin Punktu Noclegowego
w Kowalewie Pomorskim ul. Brodnicka 1
§1
Ilekroć w Regulaminie Punktu Noclegowego jest mowa :
1.Kierownik Ośrodka – rozumie się kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kowalewie Pomorskim,
2.Ośrodek – rozumnie się Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kowalewie Pomorskim
3.ZGKiM Sp z o.o. - rozumnie się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o.
§2
1.Punkt Noclegowy znajduje się w pomieszczeniach na terenie bazy ZGKiM
Sp z o.o. przy ul. Brodnicka 1 w Kowalewie Pomorskim. Jest przeznaczony dla osób
bezdomnych będących w niedostatku oraz trwale lub chwilowo pozbawionych dachu
nad głową z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, w wyjątkowych sytuacjach
doraźnie spoza terenu gminy.
2.Nadzór nad placówką sprawuje kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kowalewie Pomorskim.
3. Wyznaczony pracownik lub dyżurujący portier ZGKiM Sp. z o.o zobowiązani są
do zgłaszania niezgodnego z regulaminem zachowania osób przebywających w
Punkcie Noclegowym do Kierownika
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej lub bezpośrednio na policję.
4.Punkt noclegowy jest jednostką koedukacyjną, zapewniającą osobne pomieszczenia
dla 4 mężczyzn i 4 kobiet.
5.Pobyt w placówce wynosi
5 miesięcy tj. od 1 listopada do 31 marca
z możliwością przedłużenia w sytuacji nagłej i wyjątkowej do 30 kwietnia.
6.W sprawach spornych, skarg i wniosków mieszkańców Punktu Noclegowego
przyjmuje Kierownik tutejszego Ośrodka.
§3
1.Podopieczni powinni tworzyć wspólnotę wzajemnie szanujących się osób, które
z różnych względów znalazły się w sytuacji kryzysowej. W ramach tej wspólnoty
każdy ma prawo do zachowania swojej intymności i wybrania własnego sposobu życia,
nie naruszając praw pozostałych podopiecznych bądź postanowień niniejszego
Regulaminu.
2.Obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania agresji, przymusu, groźby lub szantażu
w jakiejkolwiek formie psychicznej lub fizycznej.
§4
1.Przyjęcie podopiecznego poprzedzone jest wywiadem środowiskowym lub rozmową

wstępną z kierownikiem tutejszego Ośrodka. Następnie wydawane jest skierowanie
i podopieczny zostaje również zapoznany z niniejszym regulaminem i zobowiązany
jest do przestrzegania jego postanowień.
2.Pracownik socjalny przeprowadza z osobą przyjmowaną wywiad środowiskowy na
temat jego faktycznej sytuacji materialnej, prawnej, mieszkaniowej, zawodowej,
rodzinnej oraz zdrowotnej. Dane powyższe objęte są tajemnicą i nie są udostępniane
osobom nieupoważnionym.
3.Po zapoznaniu się z Regulaminem i przyjęciu go do świadomości podopieczny ma
obowiązek podpisać stosowne oświadczenie o jego przestrzeganiu w czasie pobytu
w Punkcie Noclegowym.
4.Osoba przyjęta ma obowiązek współpracować z pracownikami socjalnymi
i pracownikami ZGKiM Sp z o.o. w Kowalewie Pomorskim.
5. Przyjęcie podopiecznego następuje przez wpis do ewidencji podopiecznych
na podstawie dokumentów stwierdzających tożsamość lub oświadczenia.
§5
1.Podopieczny zobowiązany jest do :
a)kontynuowania terapii oraz uczestniczenia
w Punkcie KonsultacyjnoInformacyjnym w Kowalewie Pomorskim,
b)dbania o porządek w pokoju,w sanitariatach i innych pomieszczeniach
z których korzysta,
c) wykonywania prac porządkowo- gospodarczych na rzecz tutejszego Punktu
Noclegowego w miarę swoich możliwości, w czasie wolnym od pracy,
d)szanowania mienia ( wyposażenia i sprzętu) oraz oszczędnego używania energii
elektrycznej, wody, środków czystości.
§6
1.Ponadto każdy podopieczny zobowiązany jest stosować się do:
a) przepisów bhp.,
b) przepisów p/poż.,
c) przepisów san. i epid,
d) niniejszego regulaminu.
§7
1.Obowiązuje zakaz przyjmowania osób trzecich w pomieszczeniach Punktu
Noclegowego i na terenie bazy ZGKiM Sp.z.o.o.
§8
1.Podopiecznemu zapewnia się:
a) całodzienny pobyt w placówce,
b) zaspokajanie niezbędnych potrzeb tj.:
- bytowych,
- opiekuńczych,
- wspomagających,
c) miejsce do spania,
d)odzież i obuwie w zależności od potrzeb podopiecznego i możliwości finansowych
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim,
e) korzystanie z urządzeń sanitarnych,
f) korzystanie ze środków higienicznych,
g) posiłek,
h) korzystanie z pomocy pracownika socjalnego,
i) wsparcie terapeutyczne,

j) pomoc w poszukiwaniu pracy,
k) spokój i bezpieczeństwo na terenie Punktu Noclegowego,
l) korzystanie z przysługującego mu uprawnienia do świadczeń zdrowotnych
i zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne i środki pomocnicze w ramach posiadanych
środków tutejszego Ośrodka.
§9
1.Punk Noclegowy zapewnia każdemu podopiecznemu wyżywienie składające się
z ciepłego posiłku.
2.Posiłek, w formie obiadu, wydawany jest w godz. od 13.00 do 13.30
3.Poza wymienionym posiłkiem, podopieczny może otrzymać produkty żywnościowe.
§ 10
1.Podopieczny korzysta z własnej odzieży, jednak w zależności od bieżących potrzeb
może uzyskać niezbędne ubrania i obuwie w ramach posiadanych środków tutejszego
Ośrodka.
2.W Punkcie Noclegowym podopieczny ma możliwość wyprania i wyprasowania
odzieży oraz bielizny.
§ 11
1.Osoba przebywająca w Punkcie Noclegowym ma obowiązek:
a) bezwzględnego przestrzegania regulaminu porządku i zasad korzystania
z pomieszczeń dla osób bezdomnych,
b) zostawiania kluczy u portiera lub pracownika ZGKiM Sp.z o.o. w Kowalewie
Pomorskim przy każdorazowym opuszczeniu Punktu Noclegowego,
c) utrzymania w czystości pomieszczeń mieszkalnych i innych ogólnie dostępnych,
jak również terenu przyległego do Punktu Noclegowego,
d) utrzymania higieny osobistej, dbania o swój wygląd zewnętrzny,
e) wyrzucania śmieci, odpadów i resztek jedzenia do wyznaczonych pojemników
na zewnątrz budynku,
f) przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 2200- 600
g) przestrzegania zasad współżycia,,
h) stosowania się do poleceń kierownika tutejszego Ośrodka i osób upoważnionych,
i) udostępnić pomieszczenia do kontroli.
§ 12
1.Osobie przebywającej w Punkcie Noclegowym zabrania się:
a) wnoszenia i spożywania alkoholu bądź środków odurzających na terenie placówki,
b) wyrzucania śmieci, odpadów i resztek jedzenia oraz zaśmiecania posesji
w miejscach do tego nie wyznaczonych,
d) palenia tytoniu wewnątrz pomieszczeń i poza miejscami wyznaczonymi,
e) zabrania się wprowadzania i przebywania osób postronnych nie wpisanych
do księgi rejestru pobytu na teren placówki bez poinformowania o tym fakcie
kierownika tutejszego Ośrodka,
f) używania dodatkowych urządzeń grzewczych i grzałek,
g) wchodzenia i przebywania na terenie bazy sprzętowo -technicznej ZGKiM
Sp z o.o.,
h) wnoszenia na teren rzeczy nie będących własnością podopiecznego,
i) korzystania z urządzeń technicznych bez potrzeby oraz niezgodnie z ich
przeznaczeniem na terenie placówki,
j) urządzania gier hazardowych,
k) wprowadzania zwierząt na teren placówki.

§ 13
1.Podopieczny Punktu Noclegowego ma prawo do:
a) godnego traktowania przez osoby nadzorujące Punktu Noclegowy i innych
podopiecznych,
b) zachowania w tajemnicy spraw, problemów osobistych powierzanych
w rozmowach indywidualnych z osobami nadzorującymi Punkt Noclegowy,
c) ochrony danych osobowych,
d) korzystania z natrysków w wyznaczonych porach,
e) korzystania z pralni zgodnie z grafikiem,
f ) opuszczenia Punktu Noclegowego w dowolnym okresie przed upływem
5 miesięcy,
g) odwołania się od decyzji ( w jego ocenie- niesprawiedliwej) dotyczących spraw
spornych do kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Do czasu rozwiązania sporu podopiecznego obowiązuje w/w Regulamin.
§ 14
Postanowienia końcowe:
1.Palenie tytoniu możliwe jest tylko w wyznaczonym miejscu ,
2.Spożywanie posiłków możliwe jest wyłącznie na stołówce,
3.Podopieczny, który wnosi na teren Punktu Noclegowego rzeczy nie będące jego
własnością, a więc pochodzące z kradzieży, podlega natychmiastowemu wydaleniu
z placówki,
4.Na terenie Punktu Noclegowego obowiązuje bezwzględny zakaz agresji fizycznej
i psychicznej,
5.Na teren Punktu Noclegowego można wnieść tylko rzeczy osobiste,
6.Na obszarze Punktu Noclegowego obowiązuje kategoryczny zakaz handlu,
7.Za rzeczy pozostawione w Punkcie Noclegowym odpowiada wyłącznie
ich właściciel,
8.Podopieczny ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone
w mieniu Punktu Noclegowego,
9. Podopieczni, którzy naruszą postanowienia Regulaminu, a w szczególności łamią
zasady abstynencji, zostają niezwłocznie usunięci z Punktu Noclegowego.
Punkt Noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i naganne zachowanie
podopiecznych poza terenem placówki.

I.Arciszewska

