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I.  WPROWADZENIE 

 

Utworzenie i utrzymanie ośrodka jest zadaniem własnym gminy o charakterze 

obowiązkowym. Podstawowym obszarem działalności ośrodka jest realizacja zadań 

wynikających z ustawy o pomocy społecznej.  Jednakże GOPS Gminy Michałowice realizuje 

szereg innych zadań gminy. Całościowo obszar realizowanych zadań określony jest                

w Statucie i są to zadania z zakresu następujących ustaw: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej; 

2) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych;  

3) ustawy z dnia  28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych; 

4) ustawy z dnia  4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

5) ustawy z dnia  7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

6) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne; 

7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych    

ze środków publicznych; 

8) ustawy z dnia 9 czerwca  2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

9) ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; 

10) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

11) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi; 

12) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; 

13)  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

14)  ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. 

 

Zakres działań wynika również z podejmowanych przez Radę Gminy uchwał.  W 2015 roku 

GOPS realizował następujące Uchwały Rady Gminy: 

1) Uchwała Nr XLI/391/2014 z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia 

„gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice na 

rok 2015”; 

2) Uchwała Nr XLI/390/2014 z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia 

„gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla 

Gminy Michałowice na rok 2015”; 

3) Uchwała Nr XXX/265/2013 z dnia 25 czerwca 2013r w sprawie przyjęcia programu 

osłonowego dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice 

„Rodzina3+”; 

4) Uchwała nr XIX/181/2012 z dnia 11 lipca 2013r w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektu systemowego „Aktywnie do rozwoju”; 

5) Uchwała Nr XXXIX/346/2006 z dnia 6 marca 2006r. w sprawie zasad przyznawania    

i sposobu odpłatności za usługi opiekuńcze’; 

6) Uchwała Nr XXXVI/315/2014 z dnia 13 marca 2014r. w sprawie ustalenia kryterium 

dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej; 
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7) Uchwała Nr XXXVI/316/2014 z dnia 13 marca 2014r w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 

dożywiania „ na lata 2014-2020; 

8) Uchwała XLII/411/2014 z dnia 4 listopada 2014 w sprawie uchwalenia „programu 

wspierania rodziny w Gminie Michałowice na lata 2014 -2016”; 

9) Uchwała Nr XLI/393/2014 z dnia 30 września 2014r. w sprawie przyjęcia „Strategii 

rozwiązywania problemów społecznych Gminy Michałowice na lata 2014-2020”. 

 

Źródłem finansowania zadań realizowanych przez ośrodek są: środki własne Gminy, 

dotacja do zadań własnych, dotacja do zadań zleconych a także dotacja rozwojowa. W roku 

2015 wydatki budżetowe ośrodka wyniosły 4 038 343,99 zł.  Największy udział miały środki 

własne, które stanowiły  51%, następnie  dotacja do zadań zleconych 35%, dotacja do zadań 

własnych  10% oraz dotacja rozwojowa na realizacje projektu „Aktywnie do rozwoju” 4%.  

Przedkładane sprawozdanie zgodnie z obowiązkiem nałożonym na kierownika 

ośrodka  w art.110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej dotyczyć będzie działalności ośrodka. 

Sprawozdanie nie obejmuje realizacji zadań z obszaru wsparcia dziecka i rodziny                     

i przeciwdziałania przemocy, gdyż kwestie te są ujmowane w odrębnych sprawozdaniach. 

 

II. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ POMOCY 

SPOŁECZNEJ  

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Sekcję Pomocy 

Społecznej. W 2015 roku z pomocy ośrodka udzielanej zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej skorzystało 175 rodzin  tj. 371 osób, co stanowi 2,2% ogólnej liczby osób 

zameldowanych na terenie Gminy Michałowice na dzień 31 grudnia 2015r. Pomoc finansową 

otrzymało 143 rodzin.  

Liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej niezależnie od jej formy                       

w poszczególnych miejscowościach. 

Lp. Miejscowość Liczba rodzin 

1. Nowa Wieś 24 

2. Komorów Osiedle, Sołectwo Komorów  38 

3. Granica 25 

4. Michałowice, Michałowice Wieś 33 

5. Opacz Mała, Opacz - Kolonia 6 

6. Reguły 8 

7. Suchy Las 1 

8. Sokołów 0 

9. Pęcice, Pęcice Małe 8 

 

W 2015 roku GOPS rozpatrzył 925 wniosków o udzielenie wsparcia. Z zakresu 

pomocy społecznej wydano 889 decyzji administracyjnych oraz 4 decyzje w sprawie 

uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto 33 osoby skorzystały z pomocy 

wyłącznie w postaci pracy socjalnej. Ośrodek podejmował interwencje w związku                   
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z konfliktami rodzinnymi, brakiem możliwości załatwienia niektórych spraw urzędowych 

oraz uzależnień. Łącznie w 2015r. Sekcja Pomocy Społecznej prowadziła 1162 sprawy. 

Poniżej kryterium dochodowego w 2015 roku żyło 110 rodzin korzystających z pomocy 

ośrodka. Najczęstszymi powodami przyznania pomocy finansowej w 2015 roku była: 

długotrwała lub ciężka choroba 88 rodzin, niepełnosprawność 68 rodzin, bezrobocie 50 

rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego 22 rodziny w tym 14 rodzin niepełnych i 7 wielodzietnych, 13 rodzin otrzymało 

wsparcie z uwagi na potrzebę ochrony macierzyństwa, 11 rodzin ubiegało się o pomoc           

w związku z problemem alkoholowym,  8 rodzin zostało objętych pomocą z powodu 

trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, 2 rodziny skorzystały 

z pomocy z uwagi na bezdomność. Ośrodek udzielił  3 rodzinom wsparcia z tytułu zdarzenia 

losowego oraz udzielono pomocy 1 rodzinie z uwagi na trudności w integracji osób, które 

otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. 

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są na podstawie decyzji administracyjnej 

po przeprowadzeniu  wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby/rodziny. 

Decyzji nie wymaga udzielenie świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, 

poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, a także przyznanie biletu 

kredytowanego. 

W ramach zadań ośrodek realizuje świadczenia w ramach zadań własnych i zleconych.  

W ramach zadań zleconych ośrodek : 

1. udzielił pomocy finansowej 2 rodzinom w związku z pozyskaniem zgody na pobyt 

tolerowany lub ze względów humanitarnych wypłacając świadczenia w formie zasiłków 

celowych na łączną kwotę 9 000zł.  

2. świadczył specjalistyczne usługi skierowane do osób chorych psychicznie. Z tej formy 

skorzystały 3 osoby, zrealizowano 312 godzin usług na łączna kwotę 9 124,84 zł. 

Odpłatność za usługi stanowiła kwotę 1333,20zł.   

Zadania te w 100% były finansowane z budżetu państwa. 

W ramach zadań własnych ośrodek udziela wsparcia w formie świadczeń pieniężnych              

i niepieniężnych.  

Świadczenia pieniężne:  

1. Zasiłki celowe -  są to świadczenia przyznawane na podstawie art. 39 - 41 ustawy             

o pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. W ramach tej 

formy pomocy ośrodek przyznaje pomoc w formie zasiłków celowych, celowych 

specjalnych i celowych zwrotnych. Zasiłki celowe są świadczeniami jednorazowymi, 

przyznawanymi w związku z koniecznością zaspokojenia konkretnej potrzeby. W ramach 

tej formy pomocy przyznawane są środki finansowe przede wszystkim na zakup opału, 

opłaty energii elektrycznej i gazu, leczenie i wykup lekarstw, zakup podręczników 

szkolnych, wypoczynek zimowy i letni dla dzieci. Z pomocy w formie zasiłków celowych 

skorzystało  133  rodziny tj. 244 osób w tym:z zasiłków celowych specjalnych skorzystało 

14 rodzin tj. 19 osób, z zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego skorzystały              

3 rodziny na kwotę 10 500zł. Łącznie na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano 

204 178zł.  

2. Zasiłki okresowe - Zasiłek okresowy przyznany był dla 7 osób, w tym: z powodu 

bezrobocia zasiłek okresowy przyznano 5 osobom tj. 11 osób w rodzinie, z powodu 
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długotrwałej choroby – 2 osobom. Łączny koszt zasiłków okresowych to 21 562 zł w tym 

z dotacji 14 400zł. 

3. Zasiłki stałe – pomoc dla osób niezdolnych do pracy z uwagi na niepełnosprawność       

lub wiek udzielona była dla 42 rodzin. Łączny koszt wypłaty zasiłków to 235 084 zł          

z czego z dotacji 207 264zł. 

4. Świadczenie pieniężne na zakup żywności w ramach programu „pomoc w zakresie 

dożywiania” - w ramach programu udzielono 212 zasiłków celowych na zakup żywności 

dla 74 rodzin na kwotę 51 847zł w tym z dotacji 24 234zł. 

Świadczenia niepieniężne: 

1. Dożywianie - z pomocy w formie posiłku skorzystało łącznie 98 osób (w tym 85 dzieci)  

w 61 rodzinach, sfinansowano 14 234 posiłki (w tym 10 483 dla dzieci) na łączna kwotę 

101 440zł, 6 osobom dowieziono posiłek do miejsca zamieszkania. Na podstawie 

Uchwały Nr XXXVI/316/2014 z dnia 13 marca 2014r w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 

dożywiania „ na lata 2014-2020 udzielono 256 posiłków dla 8 dzieci na kwotę 1 884zł     

w tym z dotacji 1131zł. Łączny koszt posiłków wyniósł 101 440 zł z czego z dotacji 

34 135zł. 

2. Schronienie - pomocy w formie schronienia dla osoby bezdomnej udzielono 1 osobie, 

poprzez sfinansowanie pobytu w schronisku na okres zimowy. Koszt realizacji zadania    

to 260 zł. 

3. Usługi opiekuńcze - usługi opiekuńcze świadczone były na rzecz 14 osób łącznie              

w wymiarze 7 013 godzin (zwiększenie o 2 227 godzin w stosunku do roku 2014). Usługi 

są realizowane zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/322/2010 z dnia 29 września 2010r.              

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób              

z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia          

z opłat, jak również trybu ich pobierania. Pełny roczny koszt usług opiekuńczych wyniósł 

85 833,48 zł, Usługi świadczą opiekunki zatrudnione przez Ośrodek w ramach umowy 

zlecenia. Odpłatność za świadczone usługi ponosiło 8 osób. Do budżetu Gminy               

na rachunek dochodów z tytułu odpłatności za tę formę pomocy przekazano kwotę           

6 455,46 zł. 

4. Kierowanie i ponoszenie odpłatności za DPS - do zadań gminy o charakterze 

obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności 

za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Ten obowiązek w 2015 roku został spełniony 

wobec 11 mieszkańców gminy (w  roku 2015 skierowano 3 osoby). Roczna odpłatność 

ponoszona przez Gminę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wyniosła 237 353 zł, 

natomiast odpłatność wnoszona przez osoby zobowiązane zgodnie z art. 61 ustawy            

o pomocy społecznej wyniosła 2 400 zł. 

Pozostała działalność w tym wynikająca z realizacji  Uchwały Nr XLI/393/2014 z dnia 30 

września 2014r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych 

Gminy Michałowice na lata 2014-2020”. 

Zgodnie z art. 16b ustawy o pomocy społecznej zadaniem gminy jest opracowanie gminnej 

strategii rozwiązywania problemów5. społecznych. Dokument został podjęty przez Radę 

Gminy Michałowice 30 września 2014r. Dokument wyznacza kierunki działań                        



6 

w następujących obszarach: wsparcie dziecka i rodziny, rozwój profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych używek, aktywizacja i wsparcie osób niepełnosprawnych, 

aktywizacja i wsparcie osób starszych, wsparcie integracji społecznej, wsparcie na rynku 

pracy, wzmocnienie poziomu poczucia bezpieczeństwa. Mając na uwadze obszary i kierunki 

działań określone  w strategii ośrodek realizował następujące działania: 

1. Poradnictwo specjalistyczne - Poradnictwo prawne  i psychologiczne świadczone             

na podstawie wpisu do rejestru jednostek poradnictwa specjalistycznego prowadzonego 

przez Wojewodę Mazowieckiego.  

2. Program „Wolontariat w GOPS” i „GOPS jako Gminne Centrum Wolontariatu”-  

W roku 2015 w ramach porozumienia o świadczeniu usług wolontariackich pracowało    

na rzecz Ośrodka 17 osób oraz 8 osób oddelegowanych do pracy w GOPS w ramach 

porozumień ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu w Warszawie. Dodatkowo ok. 40 

wolontariuszy udzielało się w ramach wolontariatu akcyjnego. Łącznie wolontariusze 

przepracowali 1911 godzin na rzecz GOPS. Realizowano 2 projekty: „Animacja czasu 

wolnego poprzez pedagogikę zabawy i cyrku w działaniach lokalnych i profilaktyce 

uzależnień”. 30 wolontariuszy wzięło udział w 9 szkoleniach z zakresu animacji dzieci      

i młodzieży oraz pedagogiki zabawy i cyrku ( łącznie 39 godzin szkoleń); "Aktywni        

do setki" spotkania na temat wolontariatu z kołami emerytów i rencistów z terenu gminy. 

Organizacja w dniu 21 listopada akcji społecznej z udziałem wolontariuszy seniorów. 

Zgodnie z tradycją zorganizowano Gminny Dzień Wolontariusza, podczas którego 

wyróżniono 43 wolontariuszy zgłoszonych przez 11 instytucji i organizacji działających 

na terenie naszej gminy. Prowadzono także  stronę  internetową poświęconą 

wolontariatowi www.wolontariat.michalowice.pl.   

3. Prace społecznie – użyteczne - wykonywane były łącznie przez 13 osób bezrobotnych 

będących klientami ośrodka. Osoby te pracowały na rzecz Szkoły w Komorowie, Szkoły 

w Nowej Wsi, Szkoły w Michałowicach, Przedszkola w Michałowicach, Biblioteki          

w Komorowie oraz GOPS. W trakcie realizacji porozumienia 6 osób, które wykonywały 

prace społecznie użyteczne, otrzymały propozycję pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Łącznie przepracowano 2 373,5 godzin. Koszt realizacji zadania wyniósł 19 225zł. 

Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosła 11 535zł.  

4. Mikołajkowa Niespodzianka - coroczne wydarzenie dedykowane najmłodszym, któremu 

towarzyszyły warsztaty dla rodziców prowadzone przez psychologów ośrodka oraz 

warsztaty plastyczne dla dzieci. W wydarzeniu wzięło udział 130 dzieci. 

5. Integracyjne warsztaty plastyczne dla dzieci i ich rodziców - realizowane cyklicznie         

w różnych lokalizacjach. Łącznie przeprowadzono 9 warsztatów uczestniczyło w nich 

łącznie 299 osób. Warsztaty prowadzone były przez pracownika ośrodka Panią 

Magdalenę Mosiejczyk Gołos.  

6. Podziel się z sąsiadem - zbiórka żywności realizowana dwukrotnie z okazji Świat 

Wielkanocy i Bożego Narodzenia w sklepach spożywczych na terenie naszej Gminy         

w porozumieniu ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w Pruszkowie. Łącznie przekazano 

110 paczek żywnościowych. 

7. Bank rzeczy potrzebnych -  kontynuowano  pośrednictwo w przekazywaniu używanego 

sprzętu oraz prowadzono magazyn odzieżowy w Nowej Wsi. 

http://www.wolontariat.michalowice.pl/
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8. Workcamp - projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem „Jeden Świat”  

polegający na zatrudnieniu i zapewnianie pobytu dla 6 zagranicznych wolontariuszy          

z Ukrainy, Portugalii, Hiszpanii, Korea Południowa i Włoch. Wolontariusze pracowali 

jako wsparcie wychowawców podczas organizowanych przez ośrodek półkolonii.  

9. Doradztwo zawodowe i coaching -  realizowane przez pracownika socjalnego 

posiadającego uprawnienia doradcy zawodowego I stopnia i coacha. Ze wsparcia 

skorzystało 30 osób. 

10. Klub Mam  - skierowany do kobiet szukających odpowiedzi na trudne sytuacje 

wychowawcze,  pielęgnacyjne i domowe. Spotkania w Punkcie Poradnictwa 

Specjalistycznego  w Opaczy – Kolonii, realizowane raz w tygodniu przez pracownika 

socjalnego, w spotkaniach udział biorą mamy z małymi dziećmi. 

11. Projekt systemowy finansowany ze środków EFS  „Aktywnie do rozwoju” - realizacja 

trwała do 30 czerwca. W projekcie brało udział 14 osób. W ramach projektu finansowano 

wynagrodzenie pracownika socjalnego i koordynatora, realizowano działania aktywnej 

integracji tj. warsztaty psychospołeczne, konsultacje i terapie psychologiczne, kursy 

zawodowe, poradnictwo specjalistyczne, usługę asystenta rodziny, trwały spotkania grupy 

samopomocowej dla kobiet oraz dla mężczyzn. W ramach zadania "Działania  

Środowiskowe" zorganizowano spotkania kulturalne i integracyjne, wyjazd turystyczny 

oraz cykl warsztatów dla rodziców i dzieci w ramach Akademii Dobrego Rodzica. 

Wydatki w ramach projektu wyniosły 178 175zł.  

12. Program pomocy dzieciom ofiarom przestępstw i ich rodzinom – realizowany w ramach 

porozumienia z fundacją Dzieci Niczyje. Oferowano pomoc: psychologiczną, prawną        

i psychiatryczna, a w szczególnych przypadkach również materialną o charakterze 

rzeczowym. Program był finansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości  ze środków 

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.  

 

III. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH WSPIERANIA RODZIN 

WIELODZIETNYCH 

Uchwałą Nr XXX/265/2013 z dnia 25 czerwca 2013r Rada Gminy Michałowice 

przyjęła „program osłonowy dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy 

Michałowice „Rodzina3+”. W roku 2015 na podstawie Uchwały michałowicką kartę dużej 

rodziny wydano 71 rodzinom. Ze wsparcia w ramach dopłat do biletów długookresowych 

skorzystało 41 rodziny. Dopłaty realizowano dla 64 uprawnionych, łącznie 128 świadczeń    

na kwotę 6 566,32 zł. Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny  

wydano 755 kart (286 dla rodziców i 469 dla dzieci) dla 151 rodzin. Do 64 podmiotów 

prowadzących usługi na terenie Gminy skierowano pisma zachęcające do przyłączenia się   

do programu, swój akces złożyło 4 podmioty. 

 

IV. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU GMINNEGO PROGRAMU 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓWALKOHOLOWYCH 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/299/2013 z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia 

„gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy 

Michałowice na rok 2014”zrealizowano: 
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1. 144 godzin terapii w ramach grupy rozwoju osobistego dla osób współuzależnionych 

łącznie dla 22 osób,  

2. dodatkowe zajęcia terapeutyczne dla osób współuzależnionych w wymiarze 40 

trzygodzinnych spotkań  prowadzonych przez Mazowieckie  Specjalistyczne Centrum 

Zdrowia w Pruszkowie łącznie dla 16 osób,  

3. trening asertywnych zachowań abstynenckich  w wymiarze 10  ośmiogodzinnych spotkań 

realizowanych przez Mazowieckie  Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie 

Łącznie dla  34 osób, 

4. rozprowadzono ulotki, informatory w trakcie Dni Gminy Michałowic oraz                        

za pośrednictwem funkcjonariuszy policji w ramach działań prewencyjnych,  

5. zrealizowano programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli         

na terenie Zespołów Szkół. Łącznie profilaktyką w tej formie objęto 1879 uczniów, 37 

rodziców i 22 nauczycieli.  

W Zespole Szkół  w Michałowicach zrealizowano następujące programy: 

1) „Strach ma wielkie oczy”  ,dla klas I-II Szkoły Podstawowej;   

2) „Strongmen”  dla klas I i II Gimnazjum;  

3) program profilaktyczny „Saper” dla klas V Szkoły Podstawowej;   

4)  „Zintegrowany program z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania 

przemocy i agresji”. 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie zrealizowano następujące 

programy: 

1) „Supełki - Niespodzianka „ dla klas I-III Szkoły Podstawowej ;  

2) „Strach ma wielkie oczy”  spektakl edukacyjny dla klas IV-VI  Szkoły Podstawowej 

oraz klas I-II Gimnazjum; 

3) program profilaktyczny „Efektywność nastolatka” dla kl. I LO ; 

4) „Jak przeciwdziałać uzależnieniom od alkoholu” dla klas IV,V,VI kl. Szkoły 

Podstawowej; 

5) „Wiedza na temat szkodliwości alkoholu jako czynnik wpływające na zmniejszenie 

demoralizacji wśród uczniów” dla klas VI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum; 

6) „Zachowania  ryzykowne  skutki społeczne i prawne” dla klas I LO; 

7) „Jak przeciwdziałać uzależnieniom od alkoholu” cz. II  dla klas IV,V Szkoły 

Podstawowej oraz dla grupy rodziców;  

8) „Sztuka Podejmowania decyzji jako profilaktyka uzależnień” dla LO. 

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowej Wsi zrealizowano następujące   

programy: 

1) Warsztaty umiejętności wychowawczych - dla rodziców;  

2) Saper – dla klas I  Gimnazjum i V klas Szkoły Podstawowej oraz dla rodziców;  

3) Odczuwaj, ufaj, mów – dla klas IV Szkoły Podstawowej.  

6. prowadzono poradnictwo w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym  w ramach którego 

wsparcia udzielali :terapeuta uzależnień , specjalista ds. przemocy, psycholog, psycholog 

traumatolog oraz prawnik, W okresie o stycznia do grudnia  zrealizowano 283 godziny 

dyżurów, udzielono łącznie 250porad, 

7. prowadzono grupę wsparcia dla osób doświadczających trudnych sytuacji życiowych 

łącznie 18 godzin, 
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8. kontynuowano kampanię informacyjną dotyczącą możliwości skorzystania z poradnictwa 

specjalistycznego na terenie całej gminy obejmująca  dotarcie z ulotkami  i plakatami      

do  urzędów, szkół, przychodni, rozwieszeniu plakatów na tablicach informacyjnych 

rozpowszechniono 5000 ulotek i 150 plakatów, 

9. sfinansowano wyjazd na kolonie dla grupy 22 dzieci z rodzin bezpośrednio zagrożonych 

problemem alkoholizmu w środowisku domowym, 

10. sfinansowano nagród na 3 konkursy (2 organizowane na terenie szkół oraz 1 podczas    

Dni Gminy Michałowice),  

11. zorganizowano  szkolenie „Przyjaciele Zippiego”  dla  nauczycieli klas 0 – IV  z Zespołu 

Szkół w Michałowicach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi łącznie  dla 22 

osób 

12. przeprowadzono program profilaktyki skierowanej do przedszkolaków i uczniów 

najmłodszych klas szkoły podstawowej oraz w Przedszkolu Gminnym w Michałowicach  

- 2 przedstawienia, Przedszkolu Gminnym w Nowej Wsi – 2 przedstawienia, Przedszkolu  

Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie ul. Kolejowa 27 – 1 przedstawienie, Przedszkolu 

Niepublicznym Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Komorowie ul. B. Prusa 4 –

1przedstawienie,   

13. przeprowadzono szkolenie z zakresu zadań i kompetencji komisji dla 2 nowych członków 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

14. zorganizowano program profilaktyczny „Wakacje czas odpowiedzialnego wypoczynku – 

zagrożenia dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym, 

15. sfinansowano organizację półkolonii dla dzieci z rodzin wymagających działań 

profilaktycznych. W dwutygodniowych zajęciach uczestniczyło łącznie 36 dzieci. Opiekę 

zapewniało 3 wychowawców  oraz wolontariusze z Hiszpanii, Włoch,  Portugali, Korei 

Południowej, Ukrainy  przebywających w naszej gminie w ramach Workcampu. Dzieci 

miały zapewnioną opiekę, zajęcia plastyczne, sportowe, wyjazd na basen oraz do Muzeum 

Hutnictwa w Pruszkowie; 

16. w ramach wsparcia i promocji wolontariatu sfinansowano warsztaty tańców 

integracyjnych i zabaw z chustą klanza dla grupy 20 wolontariuszy oraz zakupiono 

koszulki z nadrukiem;  

17. zakupiono 16 filmów edukacyjnych dla szkół;  

18. w ramach organizacji czasu wolnego  i dla dzieci sfinansowano organizację dnia dziecka 

oraz spotkania Mikołajkowego dla dzieci i rodziców promujących wartości rodzinne. 

 

Koszt realizacji programu wyniósł 206 687,40zł 

 

V. ZADANIA Z ZAKRESU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/298/2013 z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia 

„gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice na rok 

2015” zrealizowano: 

1. programy profilaktyczne skierowane łącznie do młodzieży gimnazjalnej 636 osoby,      

oraz 33 rodziców. 

W Zespole Szkół w Michałowicach zrealizowano następujące programy: 

1) „Przeciw narkotykom- ku afirmacji życia” , „Potrafię być sobą”,  Odmów – nie bierz”, 

https://www.bing.com/local?lid=YN7998x1698752367004282953&id=YN7998x1698752367004282953&q=Przedszkole+(Ochronka)+Sióstr+Służebniczek+N+M+P+IM+BŁ+Edmunda+Bojanowskiego+Komorów+Woj.+Mazowieckie&name=Przedszkole+(Ochronka)+Sióstr+Służebniczek+N+M+P+IM+BŁ+Edmunda+Bojanowskiego&cp=52.16004~20.88582&FORM=LARE
https://www.bing.com/local?lid=YN7998x1698752367004282953&id=YN7998x1698752367004282953&q=Przedszkole+(Ochronka)+Sióstr+Służebniczek+N+M+P+IM+BŁ+Edmunda+Bojanowskiego+Komorów+Woj.+Mazowieckie&name=Przedszkole+(Ochronka)+Sióstr+Służebniczek+N+M+P+IM+BŁ+Edmunda+Bojanowskiego&cp=52.16004~20.88582&FORM=LARE
http://www.szkolnictwo.pl/przedszkole%2CKomorów%2CF04188%2CPrzedszkole+Niepubliczne+Zgomadzenia+Sióstr+Misjonarek+Świętej+Rodziny
http://www.szkolnictwo.pl/przedszkole%2CKomorów%2CF04188%2CPrzedszkole+Niepubliczne+Zgomadzenia+Sióstr+Misjonarek+Świętej+Rodziny
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„Nie daj się oszukać – dopalacze to też narkotyki” dla Gimnazjów i klas VI Szkoły 

Podstawowej 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie zrealizowano następujące 

programy: 

2) „Zamiast dopalaczy wybieram zdrowie” dla klas VI Szkoły Podstawowej, I i II  

Gimnazjum; 

3)  „Wpływ zażywania dopalaczy na zdrowie dziecka”  warsztaty dla rodziców               

w  Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie; 

4) „Moda na dopalacze i inne substancje psychoaktywne – skutki społeczne, zdrowotne    

i prawne” dla LO; 

5) „Przeciw narkotykom- ku  afirmacji życia”, „Potrafię być sobą”,”Odmów – nie bierz”, 

„Nie daj się oszukać – dopalacze to też narkotyki” dla Gimnazjów i klas VI szkoły 

Podstawowej. 

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowej Wsi zrealizowano następujące 

programy: 

1) „Dopalacze dlaczego tak groźne? Jak nie dać się wciągnąć w pułapkę” dla Gimnazjum 

2) „Dopalacze- nowe narkotyki, droga bez powrotu. Jak rozpoznać i reagować” – 

spotkanie dla rodziców 

3) „Przeciw narkotykom- ku  afirmacji życia”, „Potrafię być sobą”,  Odmów – nie bierz”, 

Nie daj Się oszukać – dopalacze to też narkotyki” dla  Gimnazjów i klas VI Szkoły 

Podstawowej; 

2. prowadzenie poradnictwa w PIK-u,  

3. zakup ulotek i poradników przekazanych do szkół  oraz rozprowadzanych w trakcie Dni 

Gminy Michałowice pakiet „jak uchronić dziecko przed środowiskiem narkotykowym”    

w ilości 1000 sztuk, 

4. współpraca z różnymi podmiotami poprzez przekazywanie do wiadomości publicznej 

informacji na temat  kampanii, akcji lub innych działań prowadzonych przez podmioty 

zajmujące problematyką narkomanii.  

 

Koszt realizacji programu to 22 000zł 

 

VI. ZADANIA Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ 

ALIMENTACYJNYCH ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW ORAZ POSTĘPOWANIA 

WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH 

Zadania są realizowane przez Sekcję Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.         

Na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydatkowano ogółem kwotę  

1 515 983, 51zł w tym: z zadań zleconych  1 392 883, 93 zł, z zadań własnych   123 099,58 zł  

W 2015r. w sprawie świadczeń rodzinnych prowadzono 424 sprawy. 

Wypłacono 2114 zasiłków rodzinnych w tym: 

1) zasiłek rodzinny do 5 roku życia – 523 świadczeń,  

2) zasiłek rodzinny powyżej 5 do ukończenia 18 roku życia - 1476 świadczeń  

3) zasiłek rodzinny powyżej 18 do ukończenia 21 roku życia - 115 świadczeń 

W 2015 roku wypłacono 977dodatków do zasiłków z tego: 

1) dla 12 rodzin wypłacono 12 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 
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2) dla 11 rodzin wypłacono 77 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego, 

3) dla 18 rodzin wypłacono 103 świadczeń z tytułu samotnego wychowania dziecka, 

4) dla 7 rodzin wypłacono 346 świadczeń z tytułu wielodzietności, 

5) dla 7 rodzin wypłacono 60 świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego, 

6) dla 76 rodzin wypłacono 127 świadczeń z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 

7) dla 27 rodzin wypłacono 252 świadczenia z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza 

miejscem zamieszkania, 

8) dla 61 rodzin wypłacono 63 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 

Ponadto zrealizowano następujące świadczenia:  

1) dla 194 osób w formie zasiłku pielęgnacyjnego, wypłacono 2102 świadczeń 

1. dla 20 rodzin w formie świadczenia pielęgnacyjnego wypłacono 217 świadczenia.  

2. dla 2 rodzin w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego wypłacono 20 świadczeń. 

Ponadto w 2015 roku dla 10 rodzin wypłacono 6122 zasiłków dla opiekuna oraz dla 2 rodzin 

wypłacono odsetki od zasiłku dla opiekuna. Opłacono składkę społeczną (emerytalno-

rentową) dla 24 osób w tym:  

1) dla 18 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,  

2) dla 1 osób otrzymujących  specjalny zasiłek opiekuńczy oraz  

3) dla 5 osób pobierających zasiłek dla opiekuna.  

Wśród 9 osób, którym opłacano składkę zdrowotną: 

1) 3 osoby były uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, 

2) 2 osoby pobierały specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 

3) 4 osoby otrzymywały zasiłek dla opiekuna   

W 2015 roku w systemie świadczeń rodzinnych łącznie na składki społeczne i zdrowotne 

przeznaczono kwotę 84 080,67 zł. (w tym składki społeczne – 77 330,87 zł. i składki 

zdrowotne – 6 749,80 zł.). 

Na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w roku 2015 

wydano 35 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 

16 decyzji administracyjnych w sprawie  uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego 

się od zobowiązań alimentacyjnych. Z pomocy w formie funduszu alimentacyjnego 

korzystało 29 rodzin. świadczenie przyznano dla 41dzieci. Łącznie wypłacono 489 świadczeń 

na kwotę 224 402 zł. 

Podjęto 53 postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w ramach których:  

1) wysłano 31 wezwania w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania 

oświadczenia majątkowego, 

2) przeprowadzono 20 wywiadów alimentacyjnych oraz sporządzono 20 informacji          

z wywiadów dla komorników sądowych’ 

3) wysłano 20 wniosków do organów właściwych dłużników o podjęcie działań wobec 

dłużników alimentacyjnych , 

4) wszczęto 11 postępowań administracyjnych w celu uznania dłużnika alimentacyjnego 

za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 

5) wydano 16 decyzji administracyjnych o uznaniu dłużnika alimentacyjnego                  

za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 
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6) zobowiązano 2 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Powiatowym 

Urzędzie Pracy, 

7) wystąpiono do PUP w 8 przypadkach o objęcie aktywizacją zawodową dłużników 

alimentacyjnych, 

8) przekazano komornikom sądowym 8 informacji mających wpływ na egzekucję 

zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, 

9)  skierowano 9 wniosków do prokuratury o ściganie na podstawie art.209 kk. 

10)  wystąpiono z 9 wnioskami do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużników 

alimentacyjnych, 

11)  dokonano 70 zgłoszeń dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej, 

12)  ponadto prowadzono korespondencję z komornikami , organami właściwymi 

wierzyciela, urzędem pracy, policją, sądem oraz innymi jednostkami administracji 

rządowej i samorządowej. 

W 2015 roku prowadzono postępowanie egzekucyjne wobec 78 dłużników alimentacyjnych    

z funduszu alimentacyjnego oraz 35 dłużników alimentacyjnych z zaliczki alimentacyjnej. 

W związku ze zmianą ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2015 roku 

wystąpiono z 37 wnioskami do komorników sądowych o przyłączenie się do postępowań 

egzekucyjnych oraz z 3 wnioskami o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. 

W wyniku działań egzekucyjnych podjętych wobec dłużników alimentacyjnych w 2015 roku 

w Gminie Michałowice na poczet funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej 

wyegzekwowano łącznie kwotę 56 091,76 zł z czego: 

1) z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na należność 

główną wpłynęło 40 369,67 zł.  

2) na poczet odsetek naliczonych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 13 198,50 zł. 

3) na spłatę należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych  

wpłynęło 2 523,59 zł. 

 

 

VII. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU DODATKÓW MIESZKANIOWYCH  

W 2015 roku wpłynęły 2 wnioski o udzielenie tej formy pomocy, wydano 2 decyzje 

administracyjne w sprawie dodatków mieszkaniowych. 

Wypłacono 7 świadczeń na co wydatkowano kwotę 839,49 zł. 

 

 

VIII. KIERUNKI DALSZEJ DZIAŁALNOŚCI I POTRZEBY 

W roku 2016 planowana jest kontynuacja dotychczasowych działań merytorycznych, 

w szczególności związanych z utrzymaniem takich form wsparcia jak poradnictwo 

specjalistyczne oraz wspieranie rodziny poprzez usługę asystenta rodziny. Planowane jest 

usystematyzowanie działań na rzecz dzieci poprzez zintensyfikowanie działań w celu 

uruchomienie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i podwórkowej. Ponadto w 

związku z przekazaniem do realizacji świadczenia wychowawczego konieczne będzie 

wprowadzenie niezbędnych zmian organizacyjnych. Wyzwaniem będzie także aplikowanie o 

środki zewnętrzne w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego. 
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