
Informacja w sprawie sprawozdania z działalności Interwencyjnego Ośrodka 
Preadopcyjnego w Otwocku za 2017 roku prowadzonego na zlecenie Samorządu 
Województwa Mazowieckiego przez podmiot niepubliczny tj. Fundację Rodzin 
Adopcyjnych oraz planu działania tego Ośrodka na rok 2018. 
 
 

Od dnia 1 stycznia 2012 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie  
art. 183 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 107 i 416), realizuje 
zadanie własne, polegające na prowadzeniu interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. 
 
Zgodnie z art. 190 ww. ustawy, organy jednostek samorządu terytorialnego mogą zlecić 
realizację zadań (…) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie 
wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej, a także osobom prawnym  
i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa  
do Kościoła (…) i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia  
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej. 
 

W roku 2017 na Mazowszu interwencyjny ośrodek preadopcyjny prowadzi,  
jak i latach poprzednich: tj. od 2012 r. do 2016 r., Fundacja Rodzin Adopcyjnych,                                     
na podstawie umowy trzyletniej zawartej na lata 2017-2019, zgodnie z uchwałą 129/215/17 
Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru oferty                          
i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego                                   
w obszarze ”Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, obejmującego zadanie: 
Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego w latach 2017-2019. 
 

Zlecanie prowadzenia tego zadania zostaje uwzględniane rokrocznie w Rocznym 
programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi  
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na dany rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Mazowieckiego na lata 2016-2039, w części dotyczącej zlecenia prowadzenia 
interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego i podlega rozliczeniu, zgodnie z „Zasadami 
przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych 
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 

Sprawozdanie z wykonania zadania Fundacja złożyła terminowo, zgodnie z którym 
udzielona kwota dotacji została w całości wykorzystana i rozliczona.  
 

Zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 107 i 416), kierownik 
regionalnego ośrodka polityki społecznej, składa zarządowi województwa coroczne 
sprawozdanie z działalności interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, a także przedstawia 
plan działania tej jednostki na kolejny rok. 
 

Obowiązek ten spoczywa w województwie mazowieckim na Mazowieckim Centrum 
Polityki Społecznej w Warszawie, prowadzącym nadzór merytoryczny i finansowy  
nad realizacją tego zadania . 
 
 Zgodnie z powyższym Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przedłożyło                              
sprawozdanie z działalności Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku za 2017 
rok oraz plan działania tego Ośrodka na rok 2018 – które w dniu 20 marca 2018 r. zostały 
przyjęte przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. 
 


