
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH  

W JAWORZNIE ZA ROK 2021

I. WYDATKI   

 Zadania własne                        1 476 400,57 zł

II.  DOCHODY                                                                                                                                                          0,00 zł

III. STAN ZATRUDNIENIA NA 31.12.2021 r.:                                                                               22 osoby – 20,5 etatów

IV. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Centrum  Administracyjne  Obsługi  Placówek  Opiekuńczo  –  Wychowawczych  w  Jaworznie  zostało  uruchomione
1 czerwca 2015 r. Jego podstawowym zadaniem jest zapewnienie wspólnej obsługi ekonomiczno – administracyjnej
oraz organizacyjnej dwóm placówkom opiekuńczo – wychowawczym typu socjalizacyjnego:

 Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Jaworznie, przy ul. Hetmańskiej 21, 
 Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dobry Dom” w Jaworznie, przy ul. Gustawa Morcinka 7.

Całokształtem działalności Centrum i podległych Placówek kieruje Dyrektor Centrum.
W Centrum działają następujące komórki  organizacyjne zatrudniające wykwalifikowanych specjalistów i realizujące
następujące zadania:

 Dział Finansowo – Płacowy (2 pracowników),
prowadzenie bieżącej  obsługi finansowo – księgowej,  sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem środków
budżetowych, sporządzanie sprawozdań i rozliczeń, prowadzenie dokumentacji księgowej oraz ZUS, GUS,

 Dział Administracyjny (3 pracowników),
prowadzenie  kancelarii  oraz  archiwum,  spraw kadrowych,  przygotowywanie  projektów  umów,  zarządzeń,
instrukcji, zaopatrzenie materiałowo – biurowe, zapewnienie BHP,

 Dział Gospodarczy (8 pracowników),
prowadzenie spraw z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych, prowadzenie gospodarki magazynowej
i  dokonywanie  zakupów,  zaopatrzenie  materiałowo  –  techniczne,  sporządzanie  posiłków,  utrzymywanie
budynku w należytym stanie technicznym, utrzymanie ładu i porządku,

 Dział Opiekuńczo – Wychowawczy (8 pracowników), 
sprawowanie opieki nad dziećmi w obu Placówkach, zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb, organizowanie
czasu  wolnego  i  nauki,  sporządzanie  indywidualnej  diagnozy  i  podjęcie  terapii,  wspomaganie  rozwoju
dziecka,  prowadzenie  poradnictwa  psychologiczno  –  pedagogicznego  dla  dzieci  i  ich  rodzin,  współpraca
z rodzinami  naturalnymi,  współpraca ze środowiskiem lokalnym, prowadzenie  indywidualnej  dokumentacji
wychowanków, zapewnienie im właściwej opieki zdrowotnej.

W okresie swojej  działalności  od 1 stycznia  2021 r.  do 31 grudnia  2021 r.  Placówki obsługiwane przez Centrum
Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych objęły opieką całkowitą 45 dzieci w wieku od 4 roku
do 20 lat. 

Jaworzno, luty 2022 r.
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