
 
UCHWAŁA Nr LXVIII/33/11 

 
ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU 

z dnia 5 lipca 2011 r.  
 

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek 
opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Otwockiego 

 
 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i § 4 Regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za pracę w warunkach trudnych i uciąŜliwych, nagród oraz innych 
składników wynagrodzenia, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 167/XXIX/09 Rady 
Powiatu w Otwocku z dnia 24 marca 2009 r. uchwala się, co następuje: 
  
 
 § 1. Przyznaje się dodatek motywacyjny niŜej wymienionym dyrektorom placówek 
opiekuńczo – wychowawczych: 

1) Pani Marzena Adamczyk – KsiąŜek – Dyrektor Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku przy 
ul. Myśliwskiej 2 – 5 %, 
2) Pani Kazimiera Wysocka – Dyrektor Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie 
przy ul. Piłsudskiego 22 – 5 %, 
3) Pani Wiesława Zackiewicz – Dyrektor Domu Dziecka – Integracyjnego Centrum Opieki     
i Wychowania „13” w Otwocku przy ul. Komunardów 10 – 5 %. 

 
 § 2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres od dnia 01.07.2011 r. do dnia 
30.09.2011 r.  
 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
Podpisy członków Zarządu Powiatu: 

   Przewodnicząca Zarządu             Członek Zarządu 
    Bogumiła Więckowska                                                   Grzegorz Michalczyk  

1. ................................................                                              4. ........................................ 
              Wicestarosta                            Członek Zarządu 

      Mirosław Pszonka          Krzysztof Szczegielniak  
2. ...............................................                                               5. ............................................. 

        Członek Zarządu 
          Janusz Budny  

3. ............................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
 

Okres przyznania dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych dodatku 
motywacyjnego upływa 30.06.2011 r. 

W związku z powyŜszym konieczne jest podjęcie decyzji w sprawie wysokości dodatku 
motywacyjnego dla dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych, zgodnie                       
z uchwalonym przez Radę Powiatu regulaminem określającym wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 
pracę w warunkach trudnych i uciąŜliwych, nagród oraz innych składników wynagrodzenia. 

Wysokość przyznanych dodatków motywacyjnych dla dyrektorów została określona po 
uwzględnieniu specyfiki placówek, wykonywanych przez nie zadań oraz mając na względzie 
sytuację finansową powiatu. 

 
Dyrektor Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie: 
1) kieruje całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego             

z miejscami interwencyjnymi i wsparcia dziennego, 
2) aktualnie w placówce przebywa 18 wychowanków, 
3) placówka współpracuje z sądem, kuratorami, ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami 

adopcyjno – opiekuńczymi pod kątem diagnozy problemów rodziny oraz 
przezwycięŜenia jej trudności. Podejmowane są działania mające na celu umieszczanie 
dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej, powrót pod opiekę rodziców oraz 
Ŝyciowe usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków, 

4) w okresie kwiecień - czerwiec 2011 r. jeden wychowanek został skreślony z listy              
i powrócił pod opiekę matki. Obecnie jeden wychowanek przebywa w bezpośredniej 
styczności z rodziną, która złoŜyła stosowny wniosek o ustanowienie jej rodziną 
zastępczą, 

5) w okresie wakacji dzieci będą przebywały na obozie w Sierakowie oraz w domach 
rodzinnych i rodzinach zaprzyjaźnionych. 

 
Dyrektor Domu Dziecka – Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania „13” w Otwocku: 
1) kieruje całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą ą typu socjalizacyjnego, 
2) aktualnie w placówce przebywa 26 wychowanków, 
3) placówka współpracuje z sądem, kuratorami, ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami 

adopcyjno – opiekuńczymi pod kątem ustalenia zakresu podejmowanych działań w celu 
rozwiązania kryzysów rodzinnych, uregulowanie sytuacji rodzinnej dzieci oraz 
Ŝyciowego usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków, 

4) w okresie kwiecień - czerwiec 2011 r. Ŝaden wychowanek nie opuścił placówki, 
5) wakacje dzieci spędzą w Białce Tatrzańskiej, Międzyzdrojach, Krynicy Górskiej oraz 

domach rodzinnych. 
 
Dyrektor Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku: 
1) kieruje całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego, 
2) aktualnie w placówce przebywa 18 wychowanków, 
3) placówka współpracuje z sądem, kuratorami, ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami 

adopcyjno – opiekuńczymi oraz rodzinami pod kątem moŜliwości powrotu dzieci pod 
opiekę rodziców, umieszczenia wychowanków w rodzinnych formach opieki zastępczej     
i Ŝyciowego usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków,  

4) w okresie kwiecień - czerwiec 2011 r. placówkę opuścił jeden wychowanek, który został 
umieszczony w Rodzinnym Domu Dziecka w Podbieli. Aktualnie dwoje dzieci oczekuje 
na uprawomocnienie się postanowienia sądu o umieszczeniu ich w rodzinie zastępczej 
niespokrewnionej, 

5) wakacje dzieci spędzą na koloniach w Wiśle i Stegnie oraz w damach rodzinnych. 
 

Przewodnicząca Zarządu 
 
 Bogumiła Więckowska  


