Uchwała Nr CXXX/75/08
Uchwała w sprawie wypłacania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek opiekuńczo –
wychowawczych Powiatu Otwockiego.
Uchwała Nr CXXX/75/08
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 8 czerwca 2008 r.
w sprawie wypłacania 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 (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz w związku z § 3 Regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych, nagród oraz innych składników wynagrodzenia,
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 95/XVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 13 marca 2008 r., Zarząd
Powiatu uchwala co następuje:
§1
Przyznaje się dodatek
wychowawczych :

motywacyjny

niżej

wymienionym

dyrektorom

placówek

opiekuńczo

–

1.P. Marzena Adamczyk – Książek – Dyrektor Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku przy ul. Myśliwskiej 2 – 12
%.
2.P. Kazimiera Wysocka – Dyrektor Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie przy ul. Piłsudskiego
22 – 12 %.
3.P. Wiesława Zackiewicz – Dyrektor Domu Dziecka – Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania „13” w
Otwocku przy ul. Komunardów 10 – 12 %.
4.P. Piotr Klemt – Dyrektor Ogniska Wychowawczego „Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku przy
ul. Mickiewicza 47/49 – 12 %.
§2
Dodatek przyznaje się na okres od dnia 01.08.2008 r. - 31.10.2008 r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu w Otwocku
w sprawie wypłacania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiatu
Otwockiego.
Biorąc pod uwagę charakter poszczególnych placówek, proponuję przyznanie n/w dyrektorom placówek
opiekuńczo – wychowawczych dodatku motywacyjnego w wysokości:
1.P. Marzena Adamczyk – Książek – Dyrektor Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku przy ul. Myśliwskiej 2 – 12
%.
2.P. Wiesława Zackiewicz – Dyrektor Domu Dziecka – Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania „13” w
Otwocku przy ul. Komunardów 10 - 12 %.
3.P. Kazimiera Wysocka - Dyrektor Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie przy ul. Piłsudskiego
22, - 12 %.
4.P. Piotr Klemt – Dyrektor Ogniska Wychowawczego „Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku ul.
Mickiewicza 47/49 - 12 %.
Dom Dziecka Nr 14 w Otwocku jest placówką socjalizacyjną. Jest to placówka przeznaczona dla 30 dzieci.
Placówka podejmuje działania mające na celu powrót dzieci pod opiekę rodziców oraz ich życiowe
usamodzielnienie. W okresie od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.03.2008 r. 2 wychowanków opuściło Dom w
tym: 2 dzieci usamodzielniło się. W czasie ferii zimowych dzieci miały zorganizowany wypoczynek na
terenie placówki ( trzy wyjazdy do kina, jazda konna, basen oraz inne atrakcje: gry i zabawy zespołowe).
Placówka podejmuje także działania mające na celu pozyskanie środków finansowych z zewnątrz.
Placówka pozyskała 25 302,85 zł., z czego w okresie od 01.01.2008 r. – 14.04.2008 r. – kwotę 1 274 zł. zł.,
które są przeznaczane na działalność bieżącą placówki. Kadra placówki jest bardzo zaangażowana w pracę
na rzecz podopiecznych i ich rodzin, podejmuje działania mające na celu podniesienie kwalifikacji
zawodowych.
Dom Dziecka – Integracyjne Centrum Opieki i Wychowana „13” w Otwocku jest placówką wielofunkcyjną
dla 60 wychowanków. W placówce przebywa najwięcej dzieci pochodzących z terenu innych powiatów.
Aktualnie w placówce przebywa 46 wychowanków. W okresie od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.03.2008 r.
żaden wychowanek nie opuścił placówki. Placówka podejmuje działania mające na celu pozyskanie środków
finansowych z zewnątrz. Placówka pozyskała 11 032,34 zł., z czego w okresie od 01.01.2008 r. –
14.04.2008 r. kwotę 3 893,13 zł., które są przeznaczane na działalność bieżącą placówki. Kadra placówki
jest dobrze przygotowana do pracy z dziećmi, stale podnosi swoje kwalifikacje.
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie jest placówką wielofunkcyjną. Zapewnia opiekę dzieciom
w wieku od 1 roku życia do 18 lat. Fakt, iż w placówce przebywają małe dzieci niewątpliwie ma wpływ na
rotację wychowanków. W okresie od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.03.2008 r. placówkę opuściło 4 dzieci, z
czego 1 powróciło pod opiekę rodziców, 3zostało umieszczonych w rodzinie adopcyjnej. Placówka pozyskała
środki finansowe w wysokości 108 382,87 zł., z czego w okresie od dnia 01.01.2008 r. – 14.04.2008 r.
kwotę 55 844,50 zł., które są przeznaczane na działalność bieżącą placówki.
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. Z
oferty placówki korzystają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Dzieci uczestniczą w warsztatach plastycznych, teatralnych, zajęciach z zakresu mechaniki
rowerowej, wokalno – muzycznych, uzawodawiających. Dzieci biorą także udział w zajęciach
socjoterapeutycznych. Jest to placówka z tradycjami, która pomogła kilku pokoleniom. W proces
wychowawczy podopiecznych włączani są ich rodzice. Placówka podejmuje działania mające na celu
pozyskanie środków finansowych z zewnątrz. Placówka zgromadziła środki na rachunku dochodów własnych
w wysokości 16 482,67 zł., z czego w okresie od dnia 01.01.2008 r. – 14.04.2008 r. kwotę 9 653,38 zł,

w wysokości 16 482,67 zł., z czego w okresie od dnia 01.01.2008 r. – 14.04.2008 r. kwotę 9 653,38 zł,
które są wykorzystywane na prowadzenie działalności bieżącej placówki.
Reasumując:
1. Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie – placówka nadal podejmuje intensywne działania
mające na celu umieszczenie dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej oraz powrót pod opiekę
rodziców. Ponadto zgromadzili największą kwotę środków na rachunku dochodów własnych.
2. Dom Dziecka – Integracyjne Centrum Opieki i Wychowana „13” w Otwocku – placówka podejmuje
działania mające na celu gromadzenie środków na rachunku dochodów własnych. Współpracuje ze
szkołami, pedagogizuje rodziców.
3. Dom Dziecka Nr 14 w Otwocku – placówka podejmuje działania mające na celu pozyskanie środków na
rachunku dochodów własnych oraz podejmuje działania mające na celu pedagogizację rodziców a także
pracę pod kątem powrotu dzieci do domu.
Placówki prowadzą intensywną pracę na rzecz poszukiwania dzieciom innych form opieki oraz pomagają w
procesie usamodzielnienia

