
Placówka Opiekuńczo Wychowawczą Typu Socjalizacyjnego w Wołowie również 

realizuje zadania w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie 

lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej.   

W placówce są umieszczane dzieci wymagające szczególnej opieki lub mające trudności                 

w przystosowaniu się do życia w rodzinie.  Placówka zapewnia możliwość przyjmowania dzieci 

przez całą dobę.  Dziecko do placówki opiekuńczo-wychowawczej kieruje powiat właściwy do 

ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Dziecko kieruje się do placówki 

opiekuńczo-wychowawczej po zasięgnięciu opinii dyrektora tej placówki. W placówce 

przebywają obecnie dzieci, których miejscem zameldowania jest powiat wołowski. 

Wykonanie budżetu  

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie wydatki   

zrealizowano w kwocie  691.316,62 zł, co stanowi  90,52 % rocznego planu. 

Wydatki bieżące głównie przeznaczono na:     

  wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi   488.202,31 zł,   

  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  2.536,67 zł, 

  świadczenia społeczne i kieszonkowe dla wychowanków  8.235,00 zł,     

  wydatki związane z realizacja zadań statutowych 190.559,14 zł, z tego:  

 zakup materiałów i wyposażenia  29.163,74 zł, w tym m.in.: zakup art. przemysłowych 

3.612,81 zł, zakup materiałów biurowych 4.269,63 zł, zakup odzieży i obuwia dla 

wychowanków 4.109,25 zł, środki czystości 9.668,56 zł, pozostałe 7.503,49 zł, 

 zakup środków żywności  2.594,04  zł, 

 zakup leków 3.721,05 zł, 

 zakup pomocy naukowych 1.436,10 zł, 

 zakup energii 15.846,80 zł, 

 zakup usług remontowych 1.027,25 zł, 

 zakup usług zdrowotnych  1.154,00 zł, 

 zakup usług pozostałych 99.154,58 zł, w tym m.in.: zwrot kosztów za pobyt 

wychowanków     w internatach 6.180,49 zł, zakup biletów PKS i PKP 2.230,44 zł,  

wyżywienie 43.076,81 zł, wypoczynek letni oraz wycieczki wraz z kosztami przejazdu 

14.200,00 zł, usługi bhp 3.250,00 zł,  media 5.778,84 zł, pozostałe 24.438,00  zł, 

 opłata za usługi telekomunikacyjne 1.881,53 zł, 

 podróże służbowe krajowe i ryczałt  5.612,82 zł, 

 opłaty różne i składki 2.170,55 zł, 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.304,08 zł, 

 podatek od nieruchomości 1.158,00 zł, 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  1.837,80 zł, 

 szkolenia pracowników 660,00 zł, 



 ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 5.896,80 zł. 

 

Wydatek majątkowy w kwocie 1.783,50 zł  przeznaczono na  wykonanie audytu energetycznego 

budynku placówki  w związku  projektem „ Termomodernizacja bydynku Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego przy ul. Kościuszki 27 w Wołowie“. 

 

 

 Dane ilościowe dotyczące pobytu wychowanków w placówce 

 

Miesiące 

2018 r. 

 

Stan wychowanków na koniec 

każdego miesiąca 

Średnio miesięczna liczba 

wychowanków 

Styczeń 16 15,19 

Luty 15 15,92 

Marzec 15 15,38 

Kwiecień 14 14,00 

Maj 14 14,00 

Czerwiec 14 14,00 

Lipiec  15 14,64 

Sierpień 16 15,83 

Wrzesień 15 15,10 

Październik 15 15,00 

Listopad 13 14,46 

Grudzień 13 13,00 

Średnia za 

12 miesięcy 15 14,71 

 

Koszt utrzymania dziecka od 01.03.2018r. w w/w placówce wynosił 3.569,26 zł. 

 
 

 

 

 

 


