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I. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA 

 

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku funkcjonuje                              

od 2003r. Od 1 stycznia 2013r. Ośrodek jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu 

interwencyjnego z wyodrębnioną częścią organizacyjną dysponującą bazą noclegową                                       

i zapewniającą opiekę wychowawczą, czynną przez całą dobę, wykorzystywaną w sytuacjach 

kryzysowych, kiedy dziecko ze względów rodzinnych musi czasowo zamieszkać poza swoją 

rodziną za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych albo kiedy rodzina musi czasowo uzyskać 

schronienie. Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań powiatu w zakresie wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej, poprzez zapewnienie w czasie trwania sytuacji kryzysowej 

doraźnej opieki nad dzieckiem oraz udzielenia schronienia rodzinie. Placówka sprawuje 

całodobową opiekę nad dzieckiem pozbawionym czasowo opieki ze strony rodziny własnej, 

zaspokaja potrzeby życiowe przebywających w niej dzieci, zgodnie ze standardami usług 

opiekuńczo-wychowawczych określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz.U. Nr 292 poz. 1720 ). 

 

 

II.  INFORMACJE OGÓLNE 

1. Wykaz ilości dzieci umieszczonych w placówce 

 

W ciągu 2019 r. w placówce przebywało łącznie 18 dzieci w wieku od 3 do 16  lat. 

 

 

 

 

ogółem 

 

w tym: 

 

Przyjęcia dzieci 

w wieku od 3 do 16 lat 

18 13 – z terenu powiatu  słupeckiego 

5 – z poza terenu powiatu 

Odejścia dzieci 15 1 – do  rodziny adopcyjnej 

7 – do rodziny zastępczej 

4 – powrót do rodziny biologicznej 

3 – placówka opiekuńczo-wychowawcza typu 

socjalizującego 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

2. Wychowankowie objęci opieką specjalistyczną  

 

  Szczegółowa diagnostyka lekarska przeprowadzona w 2019 r. wykazała u niektórych 

wychowanków schorzenia, które wymagały podjęcia leczenia specjalistycznego. 

Liczbę przeprowadzonych konsultacji medycznych przedstawia poniższa tabela: 

 

 

Przyjęcia dzieci w wieku od 3 do 16 lat

z terenu powiatu: 13

z poza terenu powiatu: 5

0 1 2 3 4 5 6 7

rodzina zastępcza

powrót do rodziny biologicznej

placówka opiekuńczo-wychowawcza typu
socjalizującego

rodzina adopcyjna

Opuszczenie placówki
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Nazwa poradni 

 

Liczba wychowanków 

 

Liczba wizyt 

 

Pediatra 3 3 

Lekarz pierwszego kontaktu 12 23 

Laboratorium 2 2 

Ginekolog 1 2 

Stomatolog 13 23 

Psychiatra 8 16 

Laryngolog 4 10 

Nefrolog 1 3 

Alergolog 3 6 

Medycyny pracy 2 3 

Pomoc doraźna 4 4 

Leczenie szpitalne - 

- oddział chirurgii dziecięcej 
1 1 

Badanie RTG 1 1 

 

 

3. Praca pedagogiczna i realizacja obowiązku szkolnego. 

 

             Wychowankowie Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową                      

w Lądku  uczęszczali do szkoły podstawowej i gimnazjum  w Lądku, ZSZ w Słupcy, CKZiU                        

w Strzałkowie. Wychowawcy prowadzący procesy wychowawcze systematycznie kontaktowali się 

z pracownikami poszczególnych szkół – były to zarówno kontakty osobiste jak i telefoniczne. 

Wychowawcy mają obowiązek skontaktować się z wychowawcą swojego podopiecznego                           

co najmniej raz w tygodniu. Pedagog placówki ma obowiązek skontaktować się z pedagogiem 

szkolnym co najmniej raz na dwa tygodnie. W wyniku systematycznej współpracy ze szkołami 

znacznie poprawiła się frekwencja wychowanków oraz ich wyniki w nauce. Nauczyciele szkół 

niezwłocznie informują placówkę o wszystkich niepokojących zachowaniach naszych 

podopiecznych. 

 

Wychowankowie  przebywający w placówce uczęszczali do następujących typów szkół: 
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Nazwa placówki oświatowej 

 

Liczba wychowanków 

 

szkoła podstawowa 11 

gimnazjum 1 

szkoła zawodowa 2 

szkoła średnia 1 

Specjalny Ośrodek  

Szkolno-wychowawczy 
1 

   

 

Pod opieką wychowawcy w placówce pozostawało 2 dzieci w wieku od 2 do 3 lat.  

 

Poziom rozwoju intelektualnego dzieci w wieku szkolnym 

 

Norma intelektualna 
Niepełnosprawność 

intelektualna 

Bez zaleceń 

Dostosowanie poziomu 

edukacyjnego do możliwości 

i potrzeb dziecka 

W stopniu lekkim 

4 11 1 

 

 

0 2 4 6 8
10

12

norma intelektualna

niepełnosprawność intelektualna

z potrzebą 
dostosowania 

poziomu 
edukacyjnego

Poziom rozwoju intelektualnego 
dzieci w wieku szkolnym
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W 2019r.  w placówce 11  wychowanków posiadało opinię, a 2 orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Wyniki diagnozy 

psychologicznej i pedagogicznej prowadzonej u naszych podopiecznych wskazywały na 

występujące u nich zaległości edukacyjne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, zaniedbania 

środowiskowe, problemy emocjonalne. Dzieci te objęte były indywidualną pomocą i wsparciem 

psychologiczno-pedagogicznym.  

Ponadto  w placówce systematycznie prowadzone były zorganizowane formy pracy z dzieckiem: 

trening zastępowania agresji, korygowanie zaburzeń emocjonalnego i społecznego funkcjonowania 

dziecka, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia psychoedukacyjne.  

W ramach organizacji czasu wolnego prowadzono zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania 

dzieci:  

 zajęcia rekreacyjno-sportowe, 

 zajęcia manualno-plastyczne, 

 gry i zabawy prowadzone metodą  KLANZA, 

 zajęcia  edukacyjno-przyrodnicze, 

 zajęcia  czytelnicze, 

 zajęcia fotograficzne, 

 zajęcia teatralne,  

 zajęcia z profilaktyki zdrowia. 

 

W ciągu całego roku uroczyście obchodzone były w naszej Placówce wszystkie święta 

kalendarzowe z zachowaniem tradycji i zwyczajów. 

 

Kalendarium uroczystości w roku 2019r.  

 

 Dzień Kobiet, 

 Święta Wielkanocne, 

 Dzień Matki, 

 Dzień Ojca, 

 Dzień Dziecka, 

 Piknik Rodzinny, 

 Zakończenie roku szkolnego, 

 Rozpoczęcie roku szkolnego,  

 Dzień Edukacji, 

 Święto Zmarłych,  

 Odzyskanie Niepodległości przez Polskę /11 listopada, 

 Dzień Pracownika Socjalnego,  
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 Andrzejki,  

 Mikołajki, 

 Wigilia,  

 Święta Bożego Narodzenia. 

 

Wymienione uroczystości są przygotowywane przez wychowawców i dzieci wg planu 

organizacyjnego placówki. Informacje na temat realizacji naszych działań zamieszczane zostają na 

stronie internetowej – www.oikladek.pl. 

Organizowano ponadto uroczystości związane z ważnymi wydarzeniami w życiu dziecka,                           

np. urodziny. Umożliwiano dzieciom stosowanie praktyk religijnych zgodnych z wolą rodziców                                                  

i potrzebami dziecka, uczestnictwa w nabożeństwach i innych uroczystościach religijnych.  

 

4. Rekreacja i organizacja czasu wolnego.  

 

            Podczas wakacji wychowankowie korzystali z następujących form wypoczynku: 

 

Obóz harcerski 

w Pobierowie 

Kolonia  

w Grzybowie 

Kolonia z programem 

socjoterapeutycznym                       

w Łazach 

24.07.2019 r. - 07.08.2019 r. 07.08.2017 r.–17.08.2017 r. 19.08.2019r. – 29.08.2019r. 

 

3 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

  Ponadto uczestniczyli w jednodniowych wyjazdach zorganizowanych do:  ZOO w Łodzi, 

mini ZOO  w Koninie, Sali zabaw Fantazja  w Słupcy, Centrum Animacji Sportu i Teatru                  

w Puszczykowie, Teatru w Poznaniu, GOK  w Zagórowie, Kina w Zagórowie, Centrum Edukacji 

Przyrodniczej w Lądzie, Opactwa Cystersów w Lądzie oraz na basen do Wrześni.  

 

  Organizowano imprezy, spotkania mające  na celu integrowanie dzieci z rówieśnikami ze 

środowiska lokalnego oraz innych placówek, m.in.:  

 spotkanie w Ośrodku  z dziećmi z Świetlicy Socjoterapeutycznej  w Zagorowie  w okresie 

wakacji letnich oraz rewizyta z okazji zabawy andrzejkowej w Zagórowie,  

 spotkania z dziećmi z Domu Dziecka i Rodziny „Szansa”  w Kosewie w placówce na 

dorocznym Pikniku Rodzinnym oraz rewizyta, 

 udział w festynach lokalnych organizowanych przez szkołę, gminę, powiat np. Wawrzynki 

Słupeckie itp. 
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  Wychowankowie placówki uczestniczyli również w wycieczkach organizowanych przez 

szkoły, do których uczęszczali oraz systematycznie brali udział w dodatkowych zajęciach 

prowadzonych poza terenem Ośrodkiem: 

 treningi karate, 

 zajęcia taneczne Hajdasz, 

 treningi piłki nożnej w Zespole Klubu Sportowego.   

 

W Ośrodku obowiązuje następujący rozkłady zajęć:  

 

Zajęcia  Dni powszednie Dni świąteczne 

 

Pobudka 7:00 8:00 7:00 8:00 

Samoobsługa poranna i porządki 

poranne 

7:00 – 7:30 8:00 – 9:00 

Śniadanie 7:30 – 7 : 50 9:00 – 9:30 

Wyjście do szkoły        7. 50 - 

Czas wolny                  - 9:30 – 11:30 

II śniadanie 11:30 – 11:45 11:30 – 11:45 

Zajęcia zorganizowe   - 12:00 – 14:00 

Obiad 14:00 – 15:00 14:00 – 15:00 

Nauka własna  

Udział w zajęciach dodatkowych  

16:00 – 18:00 16:00 – 18:00 

Kolacja 18:00 – 18:30 18:00 – 18:30 

Zajęcia wieczorne 18.30 – 20.00 18.30 – 20.00 

Toaleta 20:00 – 21:00 20:00 – 21:00 

Cisza nocna 21:00 – 7:00 21:00 – 8:00 

 

 

5. Zatrudnienie 

 

  W Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku  

zatrudnienie w 2019 roku, w przeliczeniu na etaty, przedstawia się następują: 

▪ Dyrektor 1 etat, 

▪ Pedagog ½ etatu, 

▪ Pracownik socjalny ½ etatu, 

▪ Wychowawcy 6 etatów, 

▪ Pracownik gospodarczy ½ etatu, 

▪ Kierowca ½ etatu, 

▪ Kucharka 1 etat , 

▪ Główny Księgowy ¼ etatu, 

▪ Specjalista ds. Rachuby Płac ¼ etatu. 
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  Realizacja zadań  opiekuńczo-wychowawczych w placówce wspierana jest pracą 

specjalistów: psychologa i socjoterapeuty, którzy świadczą usługi w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci                                                      

i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku na podstawie umów o świadczenie usług.  Wymiar 

czasu pracy psychologa to średni 20 godzin miesiącu oraz socjoterapeuta 20 godzin  w miesiącu. 

Zarówno w przypadku psychologa jak i socjoterapeuty, ilość godzin świadczonych  w danym 

miesiącu usług ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb dzieci przebywających 

w placówce oraz ilości mieszkańców hostelu przynależącym do Ośrodka.  

 

6. Sprawy pracownicze 

 

               Przeprowadzono 6 wywiadów w środowisku zamieszkania rodzin. Wspierano                   

je poprzez pracę socjalną oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Motywowano                    

do podjęcia leczenia odwykowego. Kontynuowano współpracę z asystentami rodzin oraz 

kuratorami  wyznaczonymi do pracy z rodzinami w środowisku. W 2019 r. odbyły się                        

3 posiedzenia Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, na których omówiono sytuację 

poszczególnych wychowanków. Uczestniczyli w nim zaproszeni przedstawiciele instytucji 

działających na rzecz dziecka i rodziny. Zespół po szczegółowej analizie sytuacji rodzinnej 

dziecka formułował wnioski odnośnie dalszych działań wobec dzieci i ich rodzin. 

 

             W minionym roku pracownicy naszej placówki uczestniczyli w rozprawach sądowych,                     

na których zapadały decyzje odnośnie dalszych losów dzieci. Jeden z nich pełnił funkcję 

opiekuna prawnego wobec wychowanka  z uregulowaną sytuacją prawną. Systematycznie 

prowadzono pracę  z rodzinami naturalnymi wychowanków. Odbywały się spotkania                             

z rodzicami na terenie placówki, w czasie których na bieżąco omawiano problemy 

wychowawcze  i ustalano zasady współpracy. W 2019r. pracownicy uczestniczyli                               

w szkoleniach: 

 Praca z dzieckiem z rodziny wieloproblemowej. Diagnoza rodziny. 

 Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy. 

 Zachowania autodestrukcyjne młodzieży – samookaleczenia, zachowania suicydalne, 

zaburzenia odżywiania- symptomy i ewentualne rozwiązania.  

 Sposoby radzenia z zachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży.  

 Udzielenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym 

oraz  udzielania pomocy świadkom.  

 Superwizja dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy                       

w rodzinach.  
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7. Kontrole zewnętrzne 

 

           W roku 2019  przyjęto  kontrolę: 

▪ Wielkopolskiego Urzędu Wielkopolskiego w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej                                          

w obszarze organizacji i funkcjonowania jednostki w zakresie zgodności z ustawą                             

o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej. Dokonano: 

→ oględzin pomieszczeń znajdujących się w budynku,  

→ kontroli akt osobowych pracowników, 

→ dokumentów zwartych  w teczkach osobowych wychowanków za lata 2015-2018                  

w postaci: diagnoz psychofizycznych, planów pomocy dziecku, kart pobytu dziecka, 

protokołów z posiedzeń Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, dokumentacji 

prowadzonej przez psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, terapeutę, 

→ kontroli w obszarze zapewnienia zaspokojenia potrzeb wychowanków w zakresie: 

wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych, stanu 

zdrowia, dostępu do opieki zdrowotnej, zaopatrzenia w produkty lecznicze, 

zaopatrzenia w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyroby medyczne, dostępu do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, 

terapeutycznych i rewalidacyjnych, wyposażenia: w odzież, obuwie, bieliznę, 

przedmioty osobistego użytku, zabawki, środki higieny osobistej, zaopatrzenia                  

w podręczniki, pomoce i przybory szkolne, kwotę pieniężną do własnego 

dysponowania, dostępu do nauki, zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych, 

pokrycia kosztów przejazdu do szkoły, pobytu w bursie lub internacie.  

▪ Komendy Powiatowej straży Pożarnej w Słupcy dotycząca przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych, rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych, 

rozpoznania innych miejscowych zagrożeń. 

▪ Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy w przedmiocie 

Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

▪ Kontrola 5-letnia obiektu budowlanego. 

 

8.  Wykaz pomieszczeń  znajdujących się w budynku: 

 

 I Piętro:   

pokój mieszkalny 3-osobowy, dwa pokoje mieszkalne 2-osobowe,   

sala edukacji i terapii dla dzieci        

 Parter:  

szatnia, sala telewizyjna, łazienka dla dzieci, biuro dyrektora, pokój wychowawców, 

sala komputerowa, kuchnia, jadalnia, łazienka dla personelu,  
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 Piwnica:  

baza noclegowa – 3 pokoje 2-osobowe oraz łazienka dla mieszkańców hostelu,  

pokój księgowości i kadr,  

pralnia, spiżarnia,  

kotłownia,  łazienka dla pracownika gospodarczego    

 

 Przed budynkiem Ośrodka do dyspozycji podopiecznych znajduje się:  

plac zabaw, boisko do piłki nożnej i piłki siatkowej, koszykowej, miejsce na grill. 

 

 

9. Remonty przeprowadzone w  2019r.  

 

 Remont dachu na budynku Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z 

Interwencją Kryzysową  w Lądku: wymiana blachodachówki, rynien, założenie 

podbitki dachowej. 

 Remont pomieszczenia zaadaptowanego na biuro dla finansów i kadr: malowanie 

ścian,  doposażenie w meble i biurko, brakujący sprzęt i oprogramowanie 

komputerowe.  

 Zaadoptowanie pomieszczenia holu znajdującego się  na piętrze budynku na salę 

terapii i edukacji dla dzieci: pozyskanie środków na zakup mebli i stołów, 

malowanie ścian.  

 Remont kuchni należącej do Hostelu: pozyskanie mebli kuchennych.  

 Malowanie ścian: biuro, pokój wychowawców, stołówka, sala telewizyjna.  

 Odnowiono palce zieleni na terenie przynależącym do placówki.  

 

10. Partnerzy : 

 

 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w Słupcy właściwe  ze względu na miejsce   

zamieszkania lub pobyt rodziców dzieci, 

 Sądy Rejonowe -   Wydziały ds. Rodzinnych i Nieletnich 

 Kuratorzy Sądowi, 

 Opiekunowie prawni dziecka, 

 Miejskie oraz Gminne Ośrodkami Pomocy Społecznej, 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy, 

 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy, 

 Ośrodek Adopcyjny TPD w Koninie,  

 Komenda Powiatowa Policji w Słupcy, 

 Gminny Ośrodek Kultury w Lądku, Zagórowie  
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 Szkoła Podstawowe w Lądku, Szkoły, do których uczęszczają wychowankowie,  

 Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie, 

 Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lądku, 

 Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, 

 Inne instytucje, organizacje i osoby fizyczne, które mają na celu wspieranie dziecka                                                                     

i rodziny. 

 

11. Organizacje Pozarządowe i sponsorzy indywidualni:  

 

 Agnieszka Pantkowska - prezes Fundacji "TAK PO PROSTU" z Poznania wraz ze 

współpracownikami,  

 Suek Polska z siedzibą w Gdańsku, 

 Fundacja WAWEL z Krakowa, 

 Wolontariusze Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Lądku, 

 „Pomocni” z Gminy Lądek,  

 Szkoła Podstawowa im. Michała Okurzałego w Zagórowie: Szkolny Klub 

Wolontariatu,  

 Zarząd Autostrady Eksploatacyjnej w Poznaniu, 

 Danuta i Dariusz Gołębiak – właściciele przedsiębiorstwa "MONMAR" w 

Strzałkowie, 

 Aneta i Dariusz Wysoccy  – właściciele firmy "ANECOOP" Polska, 

 Jolanta i Zbigniew  Chojnaccy  – właściciele Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowe 

"LUKA" w Kawnicach, 

 Irena Kubacka - właściciel firmy "MAREDO" w Trąbczynie, 

 Tomasz Karpiński  – Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w 

Strzałkowie, 

 Marcin Pietrzykowski – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej 

"ANMAR" w Słupcy, 

 Przemysław  Kołacki – "BUDOMEX" Strzałkowo 
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III. ZAKRES DZIAŁAŃ HOSTELU FUNKCJONJĄCEGO  W OŚRODKU 

WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ                                     

W LĄDKU 

 

W Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku 

funkcjonuje wyodrębniona część organizacyjna z bazą noclegową z przeznaczeniem dla         

6 osób, zwana  Hostelem.   

Hostel dysponuje bazą noclegową, zapewnia opiekę wychowawczą, czynny jest 

przez całą dobę, i wykorzystywany jest w sytuacjach kryzysowych, kiedy dziecko ze 

względów rodzinnych musi czasowo zamieszkać poza swoją rodziną za zgodą rodziców lub 

opiekunów prawnych albo kiedy rodzina musi czasowo uzyskać schronienie. 

 

Hostel realizuje swoje zadania poprzez: 

▪ zapewnienie schronienia, 

▪ udzielanie wsparcia pedagoga, psychologa, terapeuty, pracownika socjalnego, jeśli 

mieszkaniec takiego wsparcia potrzebuje, 

▪ zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej czynnej przez całą dobę. 

            Okres pobytu w Hostelu uzależniony jest od potrzeb osób znajdujących                                   

się w sytuacji kryzysowej  może on być przedłużony na podstawie opinii zespołu                                    

ds. mieszkańca. W skład zespołu wchodzą: pracownik socjalny, dyrektor Ośrodka lub 

wyznaczony przez niego pracownik, przedstawiciel ośrodka pomocy społecznej właściwego 

ze względu na miejsce zamieszkania mieszkańca Hostelu, przedstawiciel Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie  w Słupcy, mieszkaniec lub rodzice, opiekun prawny w przypadku 

dziecka i inni. 

 

Przyjęcie do Hostelu dokonuje się: 

▪ na wniosek rodziców, opiekunów prawnych, osób zainteresowanych, 

▪ w wyniku interwencji policji, 

▪ na wniosek innych instytucji społecznych i charytatywnych. 

 

W 2019r. w Hostelu funkcjonującym w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci  i Młodzieży                                                    

z Interwencją Kryzysową w Lądku  schronienie otrzymało  2 osoby dorosłe oraz  1 osoba 

dorosła   wraz z 2 małoletnimi dziećmi. Powodem zwrócenia się wymienionych  osób                        

o udzielenie schronienia  oraz wsparcia była stosowana wobec nich przemoc domowa oraz 

sytuacja kryzysowa związana z nagłą utrata mieszkania na skutek wybuchu butli z gazem.  
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IV. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

PRZYZNANYCH W 2019 R.  

 

W 2019 roku Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową                                                    

w Lądku  otrzymywał środki finansowe ujęte w planie finansowym wydatków z budżetu 

Starostwa Powiatowego w podziale na zadania własne i zlecone. Zadania własne w planie 

finansowym roku 2019  na dzień 31.12.2019  roku   w dziale 855 – Rodzina  to kwota                        

739.251  zł. , która została wykonana w 99,92  %, tzn. łącznie wydatkowano 738.655,46 zł. 

oraz zadania zlecone w dziale 851- Ochrona zdrowia  to kwota 2202,60 zł., która została 

wykonana w 81,07 %, tzn. łącznie wydatkowano 1785,60 zł.,  855 – Rodzina to kwota                        

20.300 zł.., która została wykonana w 89,8 %, tzn. łącznie wydatkowano 18.229,03zł.   

W/w kwoty stanowiły środki finansowe wydatkowane zgodnie  z przeznaczeniem                                         

wg. poszczególnych rozdziałów. 

 

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 

wydatkowano kwotę 755.084,49 zł. ( zadania własne 738.655,46zł.; zadania zlecone 

1649,03zł.). Zadania zlecone w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo – 

wychowawczych dotyczy wypłat dodatków wychowawczych 500 + dla wychowanków 

Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku. W celu 

wykonania w.w. zadania otworzone zostały w banku (BS w Słupcy) subkonta do konta 

głównego Ośrodka, które były przypisane osobowo do wychowanków. Na wyżej wymienione  

konta przekazywane były środki na podstawie decyzji PCPR przyznających na wniosek 

dyrektora te świadczenia. Na powyższych kontach kapitalizowane były odsetki od 

zgromadzonych środków.  Ewentualne wydatki ze środków dodatku wychowawczego 500+ 

były realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, art.. 80 ust.1a, udokumentowane fakturami/rachunkami lub innymi 

dokumentami o równoznacznej wadze. Dysponentem tych środków w czasie przebywania 

dzieci w ośrodku jest dyrektor.  

Niewydatkowana kwota z planu finansowego dotycząca zadania zleconego                                

w rozdziale 85510 została zwrócona na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Słupcy.  

 

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w 2019r. 

realizował zadania zlecone w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny. W ramach tego 

rozdziału dokonywano wydatków z programu rządowego Dobry Start 300+. Środki 

wydatkowano zgodnie z przyznanym świadczeniem decyzjami PCPR na wyprawki szkolne 

dla wychowanków placówki, m.in. odzież, artykuły szkolne, itp. Niewydatkowane kwoty                              
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z przyznanego świadczenia były przekazane na subkonta wychowanków. W związku                                       

z powyższym wykonanie jest na poziomie 100%.  

 

 Z ogólnej kwoty przyjętego planu finansowego na wypłatę wynagrodzeń                               

dla pracowników i pochodne (ZUS i Fundusz Pracy) oraz wynagrodzeń bezosobowych 

(umowy zlecenia) wydatkowano 543.815,34  zł.  

 

Pozostałą różnicę tj. 194.840,12 zł. przeznaczono na zakupy inwestycyjne                              

oraz bieżące wydatki jednostki tj. wypłatę wydatków osobowych  niezaliczonych                                  

do wynagrodzeń, świadczeń społecznych dla wychowanków przebywających   w placówce 

(kieszonkowe), zakup niezbędnej odzieży i środków higieny osobistej,  zakup materiałów 

biurowych, zakup papieru, tuszy, tonerów, drobnego wyposażenia AGD, zakup środków 

żywności, leków, materiałów dydaktycznych i do terapii, zakup energii, wody, gazu, badań 

lekarskich dla pracowników, usług remontowych,  usług pozostałych tj. informatycznych, bhp                    

i p.poż., monitorowania obiektu, wywozu nieczystości stałych,  przeglądu gaśnic                               

i konserwacji hydrantów, sprawdzenia technicznej sprawności przewodów kominowych                                      

i wentylacyjnych, itp., opłat abonamentowych za Internet, służbowe telefony komórkowe, 

połączeń telefonicznych wykonywanych w celach służbowych, wyjazdów delegacyjnych 

pracowników, ubezpieczenie służbowego samochodu, szkolenia pracowników, odpisy                           

na ZFŚS dla pracowników Ośrodka. 

W powyższej kwocie na usługi remontowe tj. remont dachu przeznaczono 

64.058,40zł.   

 

W rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadania zlecone)  wydatkowano 

1.785,60 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne                        

za wychowanków przebywających w placówce.  

 

Ponadto Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową                                 

w Lądku  w 2019 roku zrealizował dochody w kwocie 5.403,79 zł. Kwotę tą stanowią: 

• 1.330,48 zł. – Wpływy z usług (dotyczą należności za usługi transportowe świadczone                      

dla pracowników PCPR w Słupcy, a  polegające na korzystaniu   z samochodu Ośrodka              

do wyjazdów służbowych zgodnie z zawartą umową) 

• 73,31 zł. – Pozostałe odsetki (oprocentowanie od lokat na rachunku bankowym) 

• 1000,00  zł. – Wpływy z różnych dochodów – przekazanie nawiązki sądowej 

• 3.000,00 zł. – darowizna Zarządu Dróg i Autostrad na organizację Pikniku Rodzinnego. 
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Wszystkie środki stanowiące dochody jednostki zostały przekazane na rachunek 

bankowy Starostwa Powiatowego w Słupcy. 

 

Na dzień 31.12.2017r. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją 

Kryzysową w Lądku posiadał niewymagalne zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego za 2019 rok w kwocie 36.749,10 zł. Z tytułu składki na 

ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w placówce w kwocie 55,80 zł. 

Oraz z tytułu dostaw i usług w kwocie 333,90 zł. które zostały uregulowane                                                        

w wymaganym terminie w 20200 roku. 

 

 

 

 

Lądek, dn. 24.04.2020r.                                                              Sprawozdanie przygotowała 

  
Dyrektor Ośrodka Wsparcia dla Dzieci  

i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku  

Aneta Wrotecka  
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