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I.  WPROWADZENIE 

 

Utworzenie i utrzymanie ośrodka jest zadaniem własnym gminy o charakterze 

obowiązkowym. Podstawowym obszarem działalności 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 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

15) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

 

Zakres działań wynika również z podejmowanych przez Radę Gminy uchwał.  W 2016 roku 

GOPS realizował następujące Uchwały Rady Gminy: 

1) Uchwała Nr XII/125/2015 z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia „gminnego 

programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice na rok 2016”; 

2) Uchwała Nr XII/126/2015 z dnia 16 grudnia 2015r. 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 XXXIX/346/2006 z dnia 6 marca 2006r. w sprawie zasad przyznawania    

i sposobu odpłatności za usługi opiekuńcze’; 

5) 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; 

6) 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; 
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7) Uchwała XLII/411/2014 z dnia 4 listopada 2014 w sprawie uchwalenia „programu 

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

8) 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 oraz dotacja do zadań zleconych. W roku 2017 wydatki 

budżetowe ośrodka wyniosły 12 430 301zł tj. ponad trzy krotny wzrost w stosunku do roku 

2015 zł.  Największy udział miały środki finansowe przekazane w ramach dotacji na 

realizację zadań zleconych, które stanowiły 78 % wydatków. Udział środków własnych 

Gminy stanowił 18 % wydatków a dotacja do zadań  własnych 4%. 

Przedkładane sprawozdanie zgodnie z obowiązkiem nałożonym na kierownika 

ośrodka  w art.110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej dotyczy 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  

 

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Sekcję Pomocy Społecznej. 

W 2016 roku z pomocy ośrodka udzielanej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 

skorzystało 252 rodzin tj. 364 osób, co stanowi 2,2% ogólnej liczby osób zameldowanych na 

terenie Gminy Michałowice na dzień 31 grudnia 2016 r. Pomoc finansową otrzymało 149 

rodzin.  

Liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej niezależnie od jej formy  

w poszczególnych miejscowościach. 

Lp. Miejscowość Liczba rodzin 

1. Nowa Wieś 23 

2. Komorów Osiedle, Sołectwo Komorów  41 

3. Granica 28 

4. Michałowice, Michałowice Wieś 30 

5. Opacz Mała, Opacz - Kolonia 7 

6. Reguły 10 

7. Suchy Las 0 

8. Sokołów 1 

9. Pęcice, Pęcice Małe 9 

 

W 2016 roku GOPS rozpatrzył 848 wniosków o udzielenie wsparcia. Z zakresu 

pomocy społecznej wydano 848 decyzji administracyjnych w tym 14 decyzji w sprawie 

uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto 71 osób skorzystało z pomocy 

wyłącznie w postaci pracy socjalnej. Ośrodek podejmował interwencje w związku                   

z konfliktami rodzinnymi, brakiem możliwości załatwienia niektórych spraw urzędowych 

oraz uzależnień. Łącznie w 2016 r. Sekcja Pomocy Społecznej prowadziła 1027 spraw. 
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Poniżej kryterium dochodowego w 2016 r. roku żyło 111 rodzin korzystających               

z pomocy ośrodka. Kryterium dla osób samotnych wynosi 634 zł. a w przypadku rodziny 

514zł. na osobę. Spełnienie kryterium dochodowego nie jest wystarczającym powodem, 

udzielenia wsparcia finansowego, dodatkowo musi wystąpić przynajmniej jeden z powodów 

określonych w art. 7 pkt 2 – 15 ustawy. Najczęstszymi powodami przyznania pomocy 

finansowej w 2016 roku była: długotrwała lub ciężka choroba 95 rodzin, niepełnosprawność 

68 rodzin, bezrobocie 50 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych            

i prowadzeniu gospodarstwa domowego 25 rodzin w tym 13 rodzin niepełnych i 11 

wielodzietnych, 12 rodzin ubiegało się o pomoc w związku z problemem alkoholowym,          

8 rodzin otrzymało wsparcie z uwagi na potrzebę ochrony macierzyństwa, 7 rodzin 

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

zdarzenia losowego. 1 rodzina została objęta pomocą z powodu trudności w przystosowaniu 

do życia po opuszczeniu zakładu karnego, 1 rodzina korzystała z pomocy z powodu 

narkomanii.  

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są na podstawie decyzji administracyjnej 

po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby/rodziny. 

Udzielenie świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, 

uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, a także przyznanie biletu kredytowanego nie 

wymaga wydania decyzji administracyjnej. 

Ośrodek realizuje świadczenia w ramach zadań własnych i zleconych.  

W ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa: 

1. udzielono pomocy finansowej 3 rodzinom w związku z pozyskaniem zgody na pobyt 

tolerowany lub ze względów humanitarnych wypłacając 11 świadczeń w formie zasiłków 

celowych na łączną kwotę  4 620zł.  

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

skorzystały 2 osoby, zrealizowano 236 godzin usług na łączna kwotę 6885,24 zł. 

Odpłatność za usługi wyniosła 495,60zł.  

W ramach zadań własnychfinansowanych ze środków własnych i dotacji do 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  134  rodziny tj. 248 osób w tym: z zasiłków celowych specjalnych 

skorzystało 13 rodzin tj. 20 osób, z zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego 

skorzystały 3 rodziny na kwotę 120684zł. Łącznie na wypłatę zasiłków celowych 

wydatkowano 227 572 zł.  

2. Zasiłki okresowe - Zasiłek okresowy przyznany był dla 3 osób, w tym: z powodu 

bezrobocia zasiłek okresowy przyznano 2 osobom tj. 7 osób w rodzinie, z powodu 
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długotrwałej choroby – 1 osobom. Łączny koszt zasiłków okresowych to 8 014 zł             

w tym z dotacji  5 795zł. 

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

lub wiek udzielona była dla 50 rodzin. Łączny koszt wypłaty zasiłków to 253 309 zł          

z czego z dotacji 200 363zł. 

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

dożywiania” - w ramach programu udzielono 184 zasiłków celowych na zakup żywności 

dla 69 rodzin na kwotę 49 425 zł w tym z dotacji 29 655zł. 

Świadczenia niepieniężne: 

1. Dożywianie - z pomocy w formie posiłku skorzystało łącznie 103 osoby (w tym 87 dzieci)  

w 55 rodzinach, sfinansowano 16 401 posiłków na łączna kwotę 126 104 zł z czego z 

dotacji 56 269zł .  9 osobom dowieziono posiłek do miejsca zamieszkania.  

2. Schronienie - pomocy w formie schronienia dla osoby bezdomnej udzielono 4 osobom, 

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

to 14 595zł. 

3. Usługi opiekuńcze - usługi opiekuńcze świadczone były na rzecz 13 osób łącznie              

w wymiarze 6001 godzin (zmniejszenie o 1012 godzin w stosunku do roku 2015). 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 

77 767,41 zł, Usługi świadczą opiekunki zatrudnione przez Ośrodek w ramach umowy 

zlecenia. Odpłatność za świadczone usługi ponosiło 6 osób. Do budżetu Gminy               

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

3 217,06 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 2016 roku został spełniony 

wobec 13 mieszkańców gminy (w  roku 2016 skierowano 4 osoby). Roczna odpłatność 

ponoszona przez Gminę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wyniosła 277 589 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 problemów społecznych. Dokument został podjęty przez Radę 

Gminy Michałowice 30 września 2014r. Dokument wyznacza kierunki działań                        

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.  



6 

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 2016 w ramach porozumienia o świadczeniu usług wolontariackich pracowało    

na rzecz Ośrodka 14 osób, 40 wolontariuszy udzielało się w ramach wolontariatu 

akcyjnego. Łącznie wolontariusze przepracowali 844 godziny na rzecz GOPS. 

Wolontariusze pracowali przy: akacji „Podziel się z sąsiadem”, przy wycieczce dla dzieci 

do Muzeum Narodowego i Galerii Zachęta w Warszawie, organizacji pikniku rodzinnego 

w Opaczy –Kolonii, zajęciach dla dzieci z „street art.-u” ,organizacji pikniku rodzinnego 

w Nowej Wsi z okazji Dnia Dziecka, przygotowaniach i przebiegu dni Gminy 

Michałowice, podczas Obchodów Święta Niepodległości, Mikołajkowej Niespodziance , 

przy podsumowaniu projektu „Literacki Jedwabny Szlak”, przy obchodach 70lecia 

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, półkoloniach, 

zajęciach  Klubu Zimowa Stacja, zajęciach opiekuńczo wychowawczych w świetlicy        

w Granicy. Ponadto jedna z wolontariuszek prowadziła grupę wsparcia dla osób 

chorujących na cukrzycę a kolejna magazyn rzeczy używanych w Nowej Wsi. W ramach 

budowania koalicji na rzecz wolontariatu odbyły się 2 spotkania przedstawicieli 

organizacji i instytucji pozarządowych działających na terenie Gminy związanych             

z działalnością woluntarystyczną. W ramach Klubu Wolontariusza odbyło się: spotkanie 

nt. pracy zespołowej połączone z wyjściem do „Escape room”; szkolenie dla 

wolontariuszy z udzielania pierwszej pomocy; spotkanie z polską świecką misjonarką 

Panią dr. Heleną Pyz, spotkanie inaugurujące nowy rok szkolny oraz warsztaty 

kodowania. W 2016 r. Koordynatorzy Gminnego Centrum wolontariatu przeprowadzili 

lekcje wychowawcze w Gimnazjum w Michałowicach oraz w Liceum w Komorowie       

w wymiarze 12 lekcji wychowawczych na temat wolontariatu. Zgodnie z tradycją 

zorganizowano także Gminny Dzień Wolontariusza, podczas którego wyróżniono           

23 wolontariuszy zgłoszonych przez 11 instytucji i organizacji działających na terenie 

naszej gminy. Prowadzono także  stronę  internetową poświęconą wolontariatowi 

www.wolontariat.michalowice.pl.  oraz grupę zamkniętą na portalu Facebook. 

3. Prace społecznie – użyteczne - wykonywane były łącznie przez 14 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 4 osoby, które wykonywały 

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

Łącznie przepracowano 2 626 godzin. Koszt realizacji zadania wyniósł 21 270zł. 

Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosła 12 762zł.  

4. Klub Zimowa Stacja – zajęcia prowadzone podczas ferii zimowych zapewniające opiekę 

dla 15 dzieci prowadzone w Gminnym Centrum Wolontariatu w Opaczy-Kolonii. 

5.  „Kuźnia Kreatywności” – zajęcia dla dzieci prowadzone w świetlicy w Granicy               

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Kurtyna od 14 września do 30 listopada 

łącznie 25 spotkań  i 3 wycieczki dla 21 dzieci (z 17 rodzin). 

http://www.wolontariat.michalowice.pl/
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6. Zajęcia opiekuńczo –wychowawcze – prowadzone samodzielnie przez GOPS w grudniu 

w świetlicy w Granicy. Zrealizowano 6 spotkań i jedną wycieczkę. W zajęciach wzięło 

udział 19 dzieci (z 16 rodzin).  

7. Mikołajkowa Niespodzianka - coroczne wydarzenie dedykowane najmłodszym, któremu 

towarzyszyły warsztaty plastyczne. W wydarzeniu wzięło udział 110 dzieci. 

8. 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 

142 paczki żywnościowe. 

9. Bank rzeczy potrzebnych -  kontynuowano  pośrednictwo w przekazywaniu używanego 

sprzętu oraz prowadzono magazyn odzieżowy w Nowej Wsi. 

10. Workcamp - projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem „Jeden Świat”  

polegający na zatrudnieniu i zapewnianie pobytu dla 6 zagranicznych wolontariuszy          

z Serbii, Portugalii, Hiszpanii i Włoch. Wolontariusze pracowali jako wsparcie 

wychowawców podczas organizowanych przez ośrodek półkolonii.  

11. Doradztwo zawodowe i coaching -  realizowane przez pracownika socjalnego 

posiadającego uprawnienia doradcy zawodowego I stopnia i coacha. Ze wsparcia 

skorzystało 29 osób. 

12. Grupa wsparcia dla poszukujących pracy – zrealizowano 6 spotkań. W spotkaniach wzięło 

udział 9 osób, 5 z nich podjęło zatrudnienie. 

13. 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. Odbyło się 27 spotkań.          

W inicjatywie wzięło udział 25 osób, obok spotkań o charakterze integracyjnym miały 

miejsce także spotkania edukacyjne tj. z psychologiem, położną, kurs udzielania pierwszej 

pomocy małemu dziecku, warsztat noszenia chusty, 

14. Program „Michałowice bez przemocy” - W okresie od sierpnia do grudnia 2016 r.          

był realizowany Projekt Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego             

w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2016 r. Projekt 

był skierowany do osób doznających i zagrożonych występowaniem przemocy. Z różnych 

form wsparcia skorzystało 95 osób. Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej. Całkowity koszt projektu wyniósł 15 800zł z czego wartość 

wkładu własnego to kwota 4800 zł natomiast wnioskowana kwota dofinansowania 

11 000zł. 

 

III. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH WSPIERANIA RODZIN 

WIELODZIETNYCH 

 

W 2016 roku w ramach realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny rozpatrzono 68 wniosków 

w sprawie Karty Dużej Rodziny. Wydano jedną decyzję administracyjną o odmowie 

przyznania Karty Dużej Rodziny. Przyznano 269 Kart Dużej Rodziny, z czego 94 karty        

dla rodziców bądź małżonków rodziców oraz 157 kart dla dzieci     i 4 duplikaty kart. 
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 Łącznie od początku funkcjonowania KDR przyznano kartę dla 1351 osób   w 263 rodzinach. 

Na zadania związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 692,89 

zł. W ramach realizacji Uchwały nr XXX/265/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 

czerwca 2013 roku, w 2016 roku wydano 54 rodzinom Samorządowe Karty Dużej Rodziny. 

Ponadto 38 rodzin w Gminie Michałowice skorzystało z dopłat do imiennego biletu 

długookresowego w ramach Karty Dużej Rodziny na łączna kwotę  6 723,10zł.  

 

IV. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU GMINNEGO PROGRAMU 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓWALKOHOLOWYCH 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/126/2015 z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia 

„gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy 

Michałowice na rok 2016”zrealizowano: 

1. 96 godzin terapii w ramach grupy rozwoju osobistego łącznie dla 24 osób,  

2. dodatkowe zajęcia terapeutyczne dla osób współuzależnionych w wymiarze 40 

trzygodzinnych spotkań  prowadzonych przez Mazowieckie  Specjalistyczne Centrum 

Zdrowia w Pruszkowie łącznie dla 14 osób,  

3. trening konstruktywnych zachowań abstynenckich  w wymiarze 10  ośmiogodzinnych 

spotkań realizowanych przez Mazowieckie  Specjalistyczne Centrum Zdrowia                  

w Pruszkowie. Łącznie dla 33 osób, 

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

na terenie Zespołów Szkół. Łącznie profilaktyką w tej formie objęto 2 336 uczniów, 417 

rodziców i 80 nauczycieli.  

W Zespole Szkół  w Michałowicach zrealizowano następujące programy: 

1) „Warsztaty umiejętności wychowawczych” dla rodziców; 

2) Warsztaty profilaktyczne” Podnoszenie poczucia własnej wartości u dzieci, radzenie 

sobie z sytuacjami trudnymi w klasie :konflikty, zachowania agresywne”  dla kl. II  

Szkoły Podstawowej; 

3) program profilaktyczny „Saper” oraz „odczuwaj, ufaj, mów” dla IV i V klas Szkoły 

Podstawowej; 

4) „ Mobbing w szkole” dla V, VI klas Szkoły Podstawowej; 

5)  „Zagrożenia cyberprzestrzeni – stop  cyberprzemocy. Żyję dla ciebie nie dla 

smartfona” dla  IV klas Szkoły Podstawowej; 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie zrealizowano następujące 

programy: 

1) „Świadomość i znajomość prawa to niezwykle ważne kwestie  w naszym życiu             

i należy je wdrażać już od najmłodszych lat” spotkanie dla uczniów Gimnazjum, 

rodziców i nauczycieli; 

2) „ Prawa dziecka – jak mówić nie” dla  uczniów kl. IV-VI Szkoły Podstawowej,          

I-III Gimnazjum, rodziców i kadry nauczycielskiej; 

3)  „Bezpieczne zachowania” dla  klas I szkoły podstawowej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Komorowie; 

4)  „ Zdrowy styl życia alternatywą  dla zachowań destrukcyjnych” dla klas I i II LO; 
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5) Zintegrowany program  przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym (skuteczne metody 

radzenia sobie  ze stresem i depresją)” dla kl. II Gimnazjum ;  

6) „Odpowiedzialność  nieletnich w kontekście spożywania alkoholu  przez osoby 

nieletnie” dla   Gimnazjum i  Szkoły Podstawowej; 

7) „Zamiast  uzależnień wybieram zdrowie”  dla  klas 0-I Szkoły Podstawowej; 

8) „Cyberprzemoc- zachowania po substancjach psychoaktywnych a zachowania 

kontrolowane”  dla 6 klas LO; 

9) „ Mobbing w szkole” dla VI klas Szkoły Podstawowej; 

10) warsztaty  umiejętności wychowawczych dla rodziców;   

11) Przedstawienie profilaktyczne „Magiczny miód”  dla Szkoły Podstawowej ; 

12)  „Dobre wyniki  w nauce  jako czynnik niwelujący uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych . Jak się efektywnie uczyć” dla  I-II klas Gimnazjum;   

13)  „ Jak nie dać złapać się w sieć”  dla klas II-III Szkoły Podstawowej; 

14) „ Wiara czyni  cuda, czyli  nasze myśli przekładają się na nasze działania- profilaktyka 

uzależnień”  dla  czterech klas LO; 

15)  „Zagrożenia cyberprzestrzeni – stop  cyberprzemocy. Żyję dla ciebie nie dla 

smartfona” dla  IV i V klas Szkoły Podstawowej; 

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowej Wsi zrealizowano następujące   

programy: 

1) „Odpowiedzialność nieletnich  za popełnianie czynów niezgodnych z prawem         

oraz cyberprzemocy” dla  Gimazjum oraz VI klas Szkoły Podstawowej; 

2) „ Nie bądź ofiarą” dla  kl. IV i VI  Szkoły Podstawowej; 

3)  warsztaty  umiejętności wychowawczych dla rodziców;   

4)  „ Dziecko online – charakterystyka zagrożeń  internetowych  spotkanie dla rodziców   

i nauczycieli; 

5) Przedstawienie  profilaktyczne  w ramach profilaktyki pierwszorzędowej dla kl. 0; 

6) „Odczuwaj, Ufaj,Mów” dla  klas IV Szkoły Podstawowej; 

7) „Saper”  dla  klas V Szkoły Podstawowej. 

5. 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 268 godziny 

dyżurów, udzielono łącznie 173porady, 

6. prowadzono grupę wsparcia dla osób doświadczających trudnych sytuacji życiowych 

łącznie 72 godziny, 

7. prowadzono grupę wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera         

lub całościowymi zaburzeniami rozwojowymi łącznie 9 godzin. 

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 

10. Odbyły się przedstawienia profilaktyczne  dla dzieci klas 0-III oraz dzieci                         

w przedszkolach w  Zespole Szkolno- Przedszkolnego w Nowej Wsi, Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Komorowie oraz Przedszkolu w Michałowicach. 

11. Członkowie GKPiRPA uczestniczyli w szkoleniu  z zakresu zagadnień  prawnych  

związanych z zadaniami  i kompetencjami komisji. 

12. Zrealizowano zakup kontrolowany oraz szkolenie dla sprzedawców alkoholu. 

13. 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, Serbii  

przebywających w naszej gminie w ramach Workcampu. Dzieci miały zapewnioną 

opiekę, zajęcia plastyczne, sportowe, wyjazd na  do lokalnej stacji radiowej i  Urzędu 

Pocztowego w Pruszkowie  oraz  do stadni koni w Kaniach. Dla uczestników 

zorganizowano krótki kurs języka migowego. 

14. Zorganizowano zajęcia  w czasie ferii zimowych dla grupy  15 dzieci. 

15. Sfinansowano warsztaty z zakresu pierwszej pomocy  oraz warsztaty  dla wolontariuszy 

podczas Dnia Wolontariatu w których uczestniczyło 95 osób 

16. Sfinansowano transport i opiekuna w trakcie zajęć dla dzieci w Granicy. 

17. Sfinansowano organizację 2 wydarzeń dla dzieci i rodziców promujących wartości 

rodzinne. 

18. Przeprowadzono  diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych. 

Koszt realizacji programu w 2016 roku wyniósł 248 923,42zł  

 

V. ZADANIA Z ZAKRESU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/2015 z dnia  16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia 

„gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice na rok 

2016” zrealizowano:  

1. programy profilaktyczne skierowane łącznie do dzieci i młodzieży   903 osoby,  70 

nauczycieli  oraz 167 rodziców.  

     W Zespole Szkół w Michałowicach: 

1) „No Drugs” dla Gimnazjum 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie:  

1) „No Drugs” dla Gimnazjum 

2) „Zachowania ryzykowne, skutki społeczne i prawne. Odpowiedzialność prawna 

nieletnich. Zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych takich jak 

dopalacze, narkotyki, alkohol” dla  klas I i II LO 

3) „Dopalacze i inne substancje uzależniające”  dla  klas VI Szkoły Podstawowej i  I-III  

Gimnazjium 

4) „Budowanie zespołu klasowego , jako  forma  zapobiegania uzależnieniom                  

od substancji psychoaktywnych m.in. dopalaczy” dla  IV i V klas  Szkoły Podstawowej  

5) „Wiem co jest zdrowe – zamiast dopalaczy wybieram zdrowie”  klasy  0-I Szkoły 

Podstawowe 

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowej Wsi:  
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1) „No Drugs” dla Gimnazjum 

2) „Zamknięta spirala” przedstawienie profilaktyczne  dla I-III Gimnazjum  Nowa Wieś 

2. szkolenie „Dopalaczowe vademekum” dla  przedstawicieli służb i instytucji  zajmujących 

się profilaktyką lokalną uczestniczyło 19 osób;. 

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

Szkół w Michałowicach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi  oraz Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Komorowie łącznie  dla 10 osób 

4. zakup ulotek i poradników przekazanych do szkół  pakiet „jak uchronić dziecko przed 

środowiskiem narkotykowym”    w ilości  615 sztuk, 

5. 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 w 2016 roku to 29 905zł 

 

VI. ZADANIA Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ 

ALIMENTACYJNYCH ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW ORAZ 

POSTĘPOWANIA WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH ORAZ 

ŚWIADCZENIA 500+ 

 

W 2016 roku na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz zasiłku dla opiekuna 

wydatkowano ogółem kwotę 1 890 138,10 zł w tym: z zadań zleconych ogółem 1 774 049,40 

zł, z zadań własnych ogółem  116 088,70 zł.  

Na realizację świadczenia wychowawczego wydatkowano łącznie kwotę 7 917 312,81 zł. 

 

1. Świadczenia rodzinne 

W 2016 roku poniesione wydatki związane były z wypłatą świadczeń rodzinnych tj: 

1) zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego; 

2) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 

3) świadczenia rodzicielskiego. 

4) świadczeń opiekuńczych tj: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy      

oraz świadczenie pielęgnacyjne. 

Ustalono prawo do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 140 rodzin.  

Wypłacono 2551 zasiłków rodzinnych w tym: 

1) zasiłek rodzinny do 5 roku życia – 684 świadczeń,  

2) zasiłek rodzinny powyżej 5 do ukończenia 18 roku życia - 1717 świadczeń  

3) zasiłek rodzinny powyżej 18 do ukończenia 21 roku życia - 150 świadczeń  

 

Liczba rodzin i liczba wypłaconych świadczeń z podziałem na poszczególne rodzaje 

świadczeń 

LP RODZAJ ŚWIADCZENIA Liczba rodzin Liczba 

świadczeń 

1. zasiłek rodzinny  140 2551 
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 dodatek z tytułu urodzenia dziecka 10 10 

 dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego 

13 94 

 dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka 11 115 

 dodatek z tytułu wielodzietności 32 453 

  dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego, 
8 74 

 dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 91 156 

 dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza 

miejscem zamieszkania, 
32 262 

2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 72 79 

3. świadczenie rodzicielskie 27 192 

4. świadczenia opiekuńcze 233  

 w formie zasiłku pielęgnacyjnego 203 2225 

 w formie świadczenia pielęgnacyjnego 25 241 

 w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego 5 54 

5. zasiłek dla opiekuna 7 84 

 

W 2016 roku opłacono składkę społeczną (emerytalno-rentową) dla 31 osób w tym:  

1) dla 22 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,  

2) dla 4 osób otrzymujących  specjalny zasiłek opiekuńczy,  

3) dla 5 osób pobierających zasiłek dla opiekuna.  

Wśród 13 osób, którym opłacano składkę zdrowotną: 

1) 4 osoby były uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, 

2) 4 osoby pobierały specjalny zasiłek opiekuńczy, 

3) 5 osób otrzymywało zasiłek dla opiekuna.   

W 2016 roku w systemie świadczeń rodzinnych łącznie na składki społeczne i zdrowotne 

przeznaczono kwotę 99 054,00 zł. (w tym składki społeczne – 89 201,00 zł. i składki 

zdrowotne – 9 853,00 zł.). 

 

2. Fundusz alimentacyjny i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 

Na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w roku 2016 wydano 35 

decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 11 decyzji 

administracyjnych w sprawie  uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od 

zobowiązań alimentacyjnych. Z pomocy w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

korzystały 22 rodziny tj.35 osób uprawnionych. Łącznie wypłacono 468 świadczeń                  

z funduszu alimentacyjnego na kwotę 216 400,00 zł. 

Podjęto 45 postępowań wobec dłużników alimentacyjnych w ramach których:  

1) wysłano 25 wezwań w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania 

oświadczenia majątkowego, 
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2) przeprowadzono 7 wywiadów alimentacyjnych oraz sporządzono 7 informacji              

z wywiadów dla komorników sądowych 

3) wysłano 16 wniosków do organów właściwych dłużników o podjęcie działań wobec 

dłużników alimentacyjnych , 

4) wszczęto 14 postępowań administracyjnych w celu uznania dłużnika alimentacyjnego 

za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 

5) wydano 11 decyzji administracyjnych w sprawie uznania dłużników alimentacyjnych 

za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych 

6) zobowiązano 1 dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Powiatowym 

Urzędzie Pracy, 

7) przekazano komornikowi sądowemu 9 informacji mających wpływ na egzekucję 

zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, 

8) skierowano 1 wniosek do prokuratury o ściganie na podstawie art.209 kk. 

9) ponadto prowadzono korespondencję z komornikami, organami właściwymi 

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

rządowej i samorządowej 

W 2016 roku prowadzono postępowanie egzekucyjne wobec 65 dłużników alimentacyjnych    

z funduszu alimentacyjnego oraz 38 dłużników alimentacyjnych z zaliczki alimentacyjnej. 

W związku ze zmianą ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  w 2016 roku 

wystąpiono z 42 wnioskami do komornika sądowego o przyłączenie się do postępowania 

egzekucyjnego oraz z 2 wnioskami o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. 

W wyniku działań egzekucyjnych podjętych wobec dłużników alimentacyjnych w 2016 roku 

w Gminie Michałowice na poczet funduszu alimentacyjnego wyegzekwowano łącznie kwotę 

40 929,00 zł z czego: 

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

główną wpłynęło 13 673,00 zł.  

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

alimentacyjnego 27 256,00 zł. 

 

3. Świadczenie wychowawcze 500+ 

W 2016 roku Sekcja  Świadczeń Rodzinnych działając w oparciu o ustawę z dnia 11 lutego 

2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  od dnia 01.04.2016 roku  rozpoczęła 

realizację programu  „Rodzina 500 plus”. 

W okresie od  dnia 01.04.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku do Sekcji Świadczeń 

Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice wpłynęło łącznie  

1 515 wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (papierowe wnioski  - 

832 + elektroniczne  - 683). 

Tylko w okresie obejmującym początek realizacji programu świadczeń wychowawczych       

tj. od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r wpłynęło 1 415 wniosków. 

Ogólna liczba wydanych decyzji wyniosła 1 452 w tym wydano 1 391 decyzji przyznających 

świadczenie wychowawcze. 

Liczba wszystkich świadczeń wychowawczych wypłaconych w powyższym okresie wyniosła  

15 586 w tym na pierwsze dziecko  2 369 

W formie rzeczowej przekazano ( wypłacono) 5 świadczeń . 
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W 2016 roku wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 7 775 551,40 zł. 

Liczba rodzin mających prawo do świadczenia wychowawczego na dzieci  zamieszkujące na 

terenie Gminy  Michałowice wynosi 1 292 rodziny w tym  124 rodziny z ustalonym prawem 

do świadczenia  wychowawczego na pierwsze dziecko. 

 

VII. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU DODATKÓW MIESZKANIOWYCH  

 

W 2016 roku realizowano 1 decyzję w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego. 

Wypłacono 5 świadczeń na co wydatkowano kwotę 587,55 zł 

 

VIII. KIERUNKI DALSZEJ DZIAŁALNOŚCI I POTRZEBY W ROKU 2017 

 

W roku 2017 planowana jest kontynuacja dotychczasowych działań merytorycznych 

oraz poszerzenie działań na rzecz wsparcia dziecka i rodziny poprzez uruchomienie                  

i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i podwórkowej. Zadanie    

to będzie wymagało podjęcia stosownych uchwał i zmian organizacyjnych w strukturze 

ośrodka. Jednakże doświadczenia systematycznej pracy z dziećmi w ramach zajęć opiekuńczo 

–wychowawczych prowadzonych przez 4 miesiące w roku 2016 potwierdzają zasadność 

wprowadzenia tej formy wsparcia dziecka i rodziny.  

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań widoczne są potrzeby kadrowe        

w szczególności związane z realizacją programów profilaktyki alkoholowej oraz realizacją 

świadczenia wychowawczego 500+. W przypadku zadań związanych z profilaktyką 

alkoholową konieczne jest zwiększenie zatrudnienia w tym obszarze z ½ etatu do pełnego 

etatu. Od momentu przejęcia realizacji  programów profilaktycznych przez GOPS tj. od 2012 

roku budżet przeznaczany na realizację programów wzrósł o prawie 100 000 złotych, a liczba 

odbiorców programu o prawie 2 tyś osób. W roku 2016 bezpośrednimi działaniami z obszaru 

profilaktyki objęto ponad 3 tysiące mieszkańców. Kontynuowanie działań z uwzględnieniem 

różnych grup mieszkańców wymaga dodatkowego zaangażowania, stąd konieczność 

zwiększenia zatrudnienia do pełnego etatu stało się koniecznością. W przypadku zadań z 

zakresu realizacji świadczenia wychowawczego 500+ niezbędne jest zwiększenie 

zatrudnienia o 1 etat.  

Kolejną zidentyfikowaną potrzebą jest brak pomieszczenia, które pełniłoby funkcję 

magazynu. Niezbędny jest magazyn na artykuły spożywcze, co pozwoliłoby na pozyskiwanie 

i dystrybucję żywności wśród najuboższych mieszkańców jak również magazyn na używany 

sprzęt i meble co pozwoliłoby nam na skuteczniejszą pomoc rzeczową potrzebującym 

mieszkańcom.   

Ponadto w roku 2017 ośrodek rozpocznie realizację kolejnych nowych zadań są to: 

zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin  oraz Uchwały  Nr 

XVII/197/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przyjęcia 

gminnego programu osłonowego w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością w 

dostępie do edukacji poprzez zapewnienie usług transportowych na lata 2016-2020. 
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