UCHWAŁA Nr LXXXIX/52/08
Uchwała w sprawie: ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek opiekuńczo -wychowawczych
Powiatu Otwockiego.
UCHWAŁA Nr LXXXIX/52/08
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia 15 stycznia 2008 r.
w sprawie: ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek opiekuńczo -wychowawczych Powiatu
Otwockiego.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1592 z późn. zm.) oraz w związku z § 4 ust. l lit. a Regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania pracownikom pedagogicznym dodatków
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia,
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 31 /V/2007 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 marca 2007r.,
Zarząd Powiatu uchwala co następuje:
§1
Ustala się dyrektorom placówek opiekuńczo - wychowawczych dodatek funkcyjny w następującej
wysokości:
1. P. Marzena Adamczyk - Książek - Dyrektor Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku przy ul. Myśliwskiej 2- 60%.
2. P. Kazimiera Wysocka - Dyrektor Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie przy ul. Piłsudskiego
22 – 60%.
3. P. Wiesława Zackiewicz - Dyrektor Domu Dziecka - Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania „13" w
Otwocku przy ul. Komunardów 10- 60%.
4. P. Piotr Klemt - Dyrektor Ogniska Wychowawczego „Świder" im. K. Lisieckiego „Dziadka" w Otwocku
przy ul. Mickiewicza 47/49 – 80%.
§2
Dodatek przyznaje się na okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.03.2008 r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisy Członków Zarządu
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Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu w Otwocku w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek
opiekuńczo — wychowawczych Powiatu Otwockiego
Proponuję przyznanie n/w dyrektorom placówek opiekuńczo -- wychowawczych dodatku funkcyjnego w tej
samej wysokości Jak dotychczas:
1. P. Marzena Adamczyk - Książek - Dyrektor Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku przy ul.Myśliwskiej 2 - 50%,
2. P. Wiesława Zackiewicz - Dyrektor Domu Dziecka - Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania „13" w
Otwocku przy ul. Komunardów 10 - 50%,
3. P. Kazimiera Wysocka - Dyrektor Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie przy ul.
Piłsudskiego 22 - 50%,
4. P. Piotr Klemt - Dyrektor Ogniska Wychowawczego „Świder" im. K. Lisieckiego „Dziadka"w Otwocku ul.
Mickiewicza 47/49 - 70%.
Dom Dziecka Nr 14 w Otwocku jest placówką socjalizacyjną. Jest przeznaczona dla 30 dzieci. Obecnie
(stan na dzień 02.01.2008r.) w placówce przebywa 25 wychowanków. Placówka kładzie duży nacisk na
pracę z rodziną biologiczną wychowanków pod kątem przezwyciężenia kryzysów rodzinnych i powrotu
dzieci do domu. Placówka realizuje także programy psychoedukacyjne i terapeutyczne skierowane zarówno
do wychowanków jak i ich rodziców. Pod koniec 2007r. placówka realizowała dwa programy z zakresu
opieki nad dzieckiem i rodziną „ Spotkania z kulturą - zajęcia integracyjne dla wychowanków Domu
Dziecka Nr 14 w Otwocku przy ul. Myśliwskiej 2 i ich rodziców" oraz „ Bliżej domu - praca z rodziną
wychowanków Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku przy ul. Myśliwskiej 2. W 2007r. placówkę opuściło 16
dzieci, w tym 4 usamodzielniło się, 4 zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej, 5 - w Rodzinnym Domu
Dziecka, 3 - powróciło do domów. Placówka podejmuje także działania mające na celu pozyskanie środków
finansowych z zewnątrz oraz środków rzeczowych. Pozyskane środki finansowe wykorzystywane są w
prowadzeniu działalności bieżącej placówki a także w celu zorganizowania wypoczynku letniego i
zimowego dzieci. Dochody własne na dzień 21.12.2007 r. to kwota 27 071,76 zł.
Dom Dziecka - Integracyjne Centrum Opieki i Wychowana „13" w Otwocku jest placówką wielofunkcyjną.
Zapewnia opiekę 46 dzieciom, głównie z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to także placówka, której
wychowankowie pochodzą w głównej mierze z terenu innych powiatów. Praca z dziećmi niepełnosprawnymi
intelektualnie wymaga odpowiedniego przygotowania, zaangażowania oraz cierpliwości. Placówka
podejmuje także działania mające na celu integrację dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem. Dzieci
niepełnosprawne intelektualnie są systematycznie włączane w życie placówki, biorą udział w imprezach i
zajęciach okolicznościowych. W 2007r. placówkę opuściło 15 dzieci, w tym 11 usamodzielniło się, 3 zostało
umieszczonych w rodzinie zastępczej, l uzyskało zgodę sądu na zawarcie związku małżeńskiego. Placówka
podejmuje działania mające na celu pozyskanie środków finansowych z zewnątrz oraz środków
rzeczowych. Dochody własne na dzień 27.12.2007 r. to kwota 21 764,98 zł. Z uwagi na niepełnosprawność
dzieci w placówce przebywają wychowankowie pełnoletni tj. w wieku 19 i 20 lat.
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Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie jest placówką wielofunkcyjną. Zapewnia 52 miejsca
dzieciom w wieku od l roku życia do 181at. Obecnie (stan na dzień 02.01.2008r.) w placówce przebywa 36
wychowanków, w tym 6 dochodzących. Placówka podejmuje liczne działania mające na celu uregulowanie
sytuacji prawnej dzieci. Intensywnie współpracuje z sądem rodzinnym, kuratorami, ośrodkami pomocy
społecznej oraz ośrodkami adopcyjne opiekuńczymi. W ciągu roku wielu wychowanków opuszcza placówkę i
powraca do domu rodzinnego lub jest umieszczonych w rodzinnych formach opieki tj. rodziny zastępcze,
rodzinne domy dziecka, rodziny adopcyjne. Na uwagę zasługuje fakt, iż opiekę w rodzinach adopcyjnych
lub zastępczych znajdują liczne rodzeństwa (3-4 dzieci). W 2007r. placówkę opuściło 35 dzieci, w tym 4
zostało umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka, 10 powróciło pod opiekę rodziców,
13 zostało adoptowanych, 6 zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej, a 2 usamodzielniło się.
Placówka podejmuje działania mające na celu pozyskanie środków finansowych z zewnątrz oraz środków
rzeczowych. Dochody własne na dzień 24.12.2007 r. wynosiły 64 266,46 zł. Ognisko Wychowawcze „Świder"
im. K. Lisieckiego „Dziadka" w Otwocku jest placówką wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym.
Placówka jest przeznaczona dla 120 dzieci. Posiada 37 miejsc w hoteliku, pozostałe 83 miejsca są
przeznaczone dla dzieci dochodzących. Oferta placówki skierowana jest do dzieci z rodzin niewydolnych
wychowawczo, z różnorakimi dysfunkcjami, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Placówka organizuje
zajęcia wychowawcze w formie: warsztatów plastycznych, teatralnych, mechaniki rowerowej, wokalno
-muzycznych, uzawodawiających, prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne. Jest to jedyna tego typu placówka
na terenie powiatu otwockiego. Placówka wypracowała sobie wieloletnie tradycje, które są kultywowane
przez kilka pokoleń wychowanków. Na uwagę zasługuje także fakt, iż rodzice dzieci czynnie
współuczestniczą w życiu placówki. Placówka podejmuje działania mające na celu pozyskanie środków
finansowych z zewnątrz oraz środków rzeczowych. Pozyskane środki finansowe wykorzystywane są w
prowadzeniu działalności bieżącej placówki. Dochody własne na dzień 20.12.2007 r. to kwota 9 695,70 zł.

