Uchwała Nr CXXXI/75/08
Uchwała w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych
Powiatu Otwockiego.
Uchwała Nr CXXXI/75/08
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 8 czerwca 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 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 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
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 01.07.2008 r. – 31.12.2008 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 ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiatu
Otwockiego.
Proponuję przyznanie n/w dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych dodatku funkcyjnego w
następującej wysokości:
1.P. Marzena Adamczyk – Książek – Dyrektor Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku przy ul. Myśliwskiej 2 – 60
%.
2.P. Wiesława Zackiewicz – Dyrektor Domu Dziecka – Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania „13” w
Otwocku przy ul. Komunardów 10 – 60 %.
3.P. Kazimiera Wysocka - Dyrektor Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie przy ul. Piłsudskiego
22 – 60 %.
4.P. Piotr Klemt – Dyrektor Ogniska Wychowawczego „Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku ul.
Mickiewicza 43/47 – 80 %.
Dom Dziecka Nr 14 w Otwocku to placówka socjalizacyjna, przeznaczona dla 30 wychowanków. Obecnie w
placówce przebywa 29 dzieci (stan na dzień 26.06.2008 r.). Placówka współpracuje z sądem, kuratorami,
ośrodkami pomocy społecznej, szkołami w zakresie umożliwienia dzieciom powrotu do domu lub zmiany
zakresu i formy opieki (rodziny zastępcze). Prowadzi także pedagogizację rodziców, pracuje z rodzicami
pod kątem przezwyciężenia ich kryzysów. Placówka podejmuje liczne działania mające na celu pozyskanie
środków finansowych z zewnątrz, które są przeznaczane na działalność bieżącą. Kadra stale doskonali
swój warsztat, jest oddana dzieciom. Placówką kieruje dyrektor, który samodzielnie wykonuje powierzone
mu zadania.
Dom Dziecka – Integracyjne Centrum Opieki i Wychowana „13” w Otwocku to placówka wielofunkcyjna,
łącząca interwencyjne, socjalizacyjne i inne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Placówka
przeznaczona jest dla 60 wychowanków. Aktualnie w placówce jest 45 wychowanków, głównie
niepełnosprawnych intelektualnie, z terenu innych powiatów. Placówka współpracuje z sądem, kuratorami,
ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, placówkami służby zdrowia pod kątem zapewnienia dzieciom
opieki w domach pomocy społecznej, rodzinach zastępczych, powrotu dzieci pod opiekę rodziców. Placówka
podejmuje różnorodne działania mające na celu zgromadzenie środków finansowych na rachunków
dochodów własnych. Środki te przeznaczane są na działalność bieżącą placówki. Kadra placówki posiada
wysokie kwalifikacje (wszyscy pracownicy pedagogiczni są nauczycielami dyplomowanymi). Placówką
kieruje dyrektor, który powierzone mu zadania wykonuje przy pomocy wicedyrektora.
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie jest placówką wielofunkcyjną, łączącą interwencyjne,
socjalizacyjne i inne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Placówka przeznaczona jest dla 56
wychowanków Aktualnie w placówce przebywa 26 wychowanków – miejsca socjalizacyjne (stan ma dzień
26.06.2008 r.). Placówka ma duże osiągnięcia w zakresie zapewnienia wychowankom opieki w rodzinach
biologicznych, zastępczych i adopcyjnych. Ściśle współpracuje z sądem, kuratorami, ośrodkami pomocy
społecznej, szkołami w zakresie pomocy dzieciom i ich rodzinom. Prowadzi pedagogizację rodziców,
pracuje z rodzinami dzieci w kwestiach związanych z poprawą ich sytuacji oraz przezwyciężenia kryzysów
wewnątrzrodzinnych. Placówka podejmuje także liczne działania mające na celu pozyskanie środków
finansowych z zewnątrz, które są przeznaczane na działalność bieżąca placówki. Placówką kieruje
dyrektor, który powierzone mu zadania wykonuje przy pomocy wicedyrektora
Ognisko Wychowawcze „Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku jest placówką wsparcia dziennego

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, 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. Placówką kieruje dyrektor, który samodzielnie wykonuje
powierzone mu zadania.

