SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY MICHAŁOWICE
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I.

WPROWADZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice realizuje 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;
16) ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ za życiem”.
Zakres działań wynika również z podejmowanych przez Radę Gminy uchwał. W 2017 roku
GOPS realizował następujące Uchwały Rady Gminy:
1) Uchwała Nr XIX/230/2016 z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia
„Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice na
rok 2017”;
2) Uchwała Nr XIX/231/2016 z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia
„Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla
Gminy Michałowice na rok 2017”
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 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;
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;
2

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;
7) Uchwała XXIX/364/2017 w sprawie uchwalenia „programu wspierania rodziny
w Gminie Michałowice na lata 2017 -2019”;
8) Uchwała Nr XLI/393/2014 z dnia 30 września 2014r. w sprawie przyjęcia „Strategii
rozwiązywania problemów społecznych Gminy Michałowice na lata 2014-2020”.
9) Uchwała 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.
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 15 291 014 zł co stanowi wzrost o 2 860 713 zł w stosunku
do roku 2016. Największy udział miały środki finansowe przekazane w ramach dotacji
na realizację zadań zleconych, które stanowiły 82 % wydatków. Udział środków własnych
Gminy stanowił 15 % wydatków a dotacja do zadań własnych 3%.
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 2017 roku z pomocy ośrodka udzielanej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
skorzystało 164 rodzin tj. 343 osoby. Pomoc finansową otrzymało 137 rodzin (tj. o 12 rodzin
mniej niż w roku poprzednim), pomoc niepieniężną otrzymało 62 rodziny a pomoc w formie
pracy socjalnej 153 rodziny.
Liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej niezależnie od jej formy
w poszczególnych miejscowościach.
Lp.
Miejscowość
Liczba rodzin
1.
Nowa Wieś
20
2.
Komorów Osiedle, Sołectwo Komorów
42
3.
Granica
24
4.
Michałowice, Michałowice Wieś
26
5.
Opacz Mała, Opacz - Kolonia
7
6.
Reguły
9
7.
Suchy Las
2
8.
Sokołów
1
9.
Pęcice, Pęcice Małe
6
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W 2017 roku GOPS rozpatrzył 729 wniosków o udzielenie wsparcia. Z zakresu
pomocy społecznej wydano 729 decyzji administracyjnych w tym 6 decyzji w sprawie
uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto 24 osoby skorzystały 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 2017 r. Sekcja Pomocy Społecznej prowadziła 921 spraw.
Poniżej kryterium dochodowego w 2017 r. roku żyły 92 rodziny korzystające z pomocy
ośrodka. Kryterium dla osób samotnych wynosiło 634zł. a w przypadku rodziny 514zł.
na osobę w rodzinie. Najczęstszymi powodami przyznania pomocy finansowej w 2017 roku
była: długotrwała lub ciężka choroba 95 rodzin, niepełnosprawność 70 rodzin, bezrobocie
36 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego 25 rodzin w tym 14 rodzin niepełnych i 10 wielodzietnych, 12 rodzin ubiegało się
o pomoc w związku z problemem alkoholowym, 11 rodzin otrzymało wsparcie z uwagi
na potrzebę ochrony macierzyństwa, 5 rodzin skorzystało z pomocy z uwagi na bezdomność.
Ośrodek udzielił 2 rodzinom wsparcia z tytułu zdarzenia losowego. 1 rodzina została objęta
pomocą z powodu trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.
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 2 rodzinom w związku z pozyskaniem zgody na pobyt
tolerowany lub ze względów humanitarnych wypłacając 2 świadczenia w formie zasiłków
celowych oraz 65 posiłków na łączną kwotę 1 004zł.
2. świadczono specjalistyczne usługi skierowane do osób chorych psychicznie. Z tej formy
skorzystała 1 osoba, zrealizowano 192 godziny usług na łączna kwotę 5 759,28zł.
Odpłatność za usługi wyniosła 403,20zł .
W ramach zadań własnych finansowanych 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 122 rodziny tj. 219 osób w tym: z zasiłków celowych specjalnych
skorzystało 13 rodzin tj. 21 osób, z zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego
skorzystały 2 rodziny na kwotę 11 000zł. Łącznie na wypłatę zasiłków celowych
wydatkowano 239 565zł.
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2. Zasiłki okresowe - Zasiłek okresowy przyznany był dla 4 osób, w tym: z powodu
bezrobocia zasiłek okresowy przyznano 1 osobie, z powodu niepełnosprawności 1 osobie
i 2 osobom w związku z możliwością nabycia uprawnień do świadczeń z innych
systemów. Łączny koszt zasiłków okresowych to 4 594zł. w tym z dotacji 3 960zł.
3. Zasiłki stałe – pomoc dla osób niezdolnych do pracy z uwagi na niepełnosprawność
lub wiek udzielona była dla 53 rodzin. Łączny koszt wypłaty zasiłków to 291 050zł
z czego z dotacji 241 978zł.
4. Świadczenie pieniężne na zakup żywności w ramach programu „pomoc w zakresie
dożywiania” - w ramach programu udzielono 178 zasiłków celowych na zakup żywności
dla 66 rodzin na kwotę 57 247zł w tym z dotacji 34 348zł.
Świadczenia niepieniężne:
1. Dożywianie - z pomocy w formie posiłku skorzystało łącznie 90 osób (w tym 72 dzieci)
w 50 rodzinach, sfinansowano 14 632 posiłki na łączna kwotę 111 671zł. W ramach
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 69 osób z 41 rodzin,
udzielono 9 642 posiłki na łączna kwotę 79 089 z czego z dotacji 47 453zł. Dla 11 osób
świadczono usługę wraz z dowozem posiłku do miejsca zamieszkania.
2. Schronienie - pomocy w formie schronienia dla osoby bezdomnej udzielono 2 osobom,
poprzez sfinansowanie pobytu w schronisku na okres zimowy. Koszt realizacji zadania
to 3 540zł.
3. Usługi opiekuńcze - świadczone były na rzecz 16 osób łącznie w wymiarze 4 935 godzin.
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. Jedna rodzina była objęta pomocą w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pełny
roczny koszt usług opiekuńczych wyniósł 63 784zł. Usługi świadczyły opiekunki
zatrudnione przez Ośrodek w ramach umów zlecenia. Odpłatność ponosiło 7 osób.
Łącznie z tytułu odpłatności za usługi na rachunek dochodów przekazano 1 652,81zł
Przyznanie usług
osobom o ograniczonej zdolności do samoobsługi, pozwala
na wydłużenie okresu pozostawania ich w miejscu zamieszkania w znanym i przyjaznym
dla nich środowisku lokalnym. Brak takiego wsparcia powodowałby konieczność
skierowania tych osób do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych bądź Domów Pomocy
Społecznej.
4. Kierowanie i ponoszenie odpłatności za DPS - W sytuacji gdy wsparcie w ramach
proponowanych usług w miejscu zamieszania osoby nie jest już wystarczające
np.: z powodu pogarszającego się stanu zdrowia powodującego konieczność przyznania
usług kompleksowych w systemie całodobowym, osoby starsze bądź
z niepełnosprawnością kierowane są do domów pomocy społecznej. Kierowanie do domu
pomocy społeczne i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu jest
zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym. W roku 2017 do domów pomocy
społecznej skierowano 6 osób. W roku sprawozdawczym w domach pomocy społecznej
przebywało łącznie 17 mieszkańców naszej Gminy. Roczna odpłatność ponoszona przez
Gminę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wyniosła 345 017zł natomiast odpłatność
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wnoszona przez osoby zobowiązane zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej
wyniosła 4 292,00zł. Ponadto jedną osobę skierowano do Środowiskowego Domu
Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych
Archidiecezji
Warszawskiej w Podkowie Leśnej oraz jedną do Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego
dla Osób Chorych na SM w Dąbku.

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
z niepełnosprawnością, aktywizacja i wsparcie osób starszych, wsparcie integracji społecznej,
wsparcie na rynku pracy, wzmocnienie poziomu poczucia bezpieczeństwa. W ramach
podejmowanych działań ośrodek objął swoja ofertą ponad 550 osób.
Mając na uwadze obszary i kierunki działań określone w strategii ośrodek realizował
następujące działania:
1. Prowadzono poradnictwo specjalistyczne - poradnictwo prawne i psychologiczne
świadczone na podstawie wpisu do rejestru jednostek poradnictwa specjalistycznego
prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego, psychologiczne prawne i zakresu
uzależnień w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz
poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży w ramach programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Łącznie poradnictwem objęto 179 osób.
2. Realizowano „Program rozwoju wolontariatu”- W roku 2017 w ramach porozumienia
o świadczeniu usług wolontariackich pracowało na rzecz Ośrodka 5 osób,
92 wolontariuszy udzielało się w ramach wolontariatu akcyjnego. Łącznie wolontariusze
przepracowali 944 godziny. Wolontariusze pracowali przy: akacji „Podziel się
z sąsiadem”, przy organizacji pikniku rodzinnego w Opaczy – Kolonii oraz Granicy,
w przygotowaniach i przebiegu Dni Gminy Michałowice, podczas Obchodów Święta
Niepodległości, przy Mikołajkowej Niespodziance, przy półkoloniach, zajęciach Klubu
Zimowa Stacja, zajęciach w świetlicy w Granicy. We współpracy z Biblioteką
w Komorowie zrealizowano projekt wolontariacki „pokój zagadek pani Marii” oraz
przeprowadzono dwie edycje akcji „Ośmiorniczki dla wcześniaków”. W dalszym ciągu
jedna z wolontariuszek prowadziła 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: szkolenie
dla wolontariuszy z udzielania pierwszej pomocy oraz języka migowego oraz spotkanie
inaugurujące nowy rok szkolny. Zgodnie z tradycją zorganizowano także Gminny Dzień
Wolontariusza, podczas którego wyróżniono 28 wolontariuszy i 4 grupy wolontariuszy
zgłoszonych przez 13 instytucji i organizacji działających na terenie naszej gminy.
6

Prowadzono także stronę www.wolontariat.michalowice.pl poświęconą wolontariatowi.
oraz grupę na portalu Facebook.
3. Organizowano i realizowano 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, Biblioteki
w Komorowie oraz GOPS. W trakcie realizacji porozumienia 3 osoby, które wykonywały
prace społecznie użyteczne, otrzymały propozycję pracy. Łącznie przepracowano 2 042
godzin. Koszt realizacji zadania wyniósł 16 540,20zł. Refundacja z Powiatowego Urzędu
Pracy wyniosła 9 924,12zł.
4. Zapewniono organizację czasu wolnego w ferie zimowe „Klub Zimowa Stacja” – zajęcia
prowadzone podczas ferii zimowych w Granicy zapewniające opiekę dla 16 dzieci przez
1 tydzień ferii oraz prowadzone w Gminnym Centrum Wolontariatu w Opaczy-Kolonii
dla 4 dzieci przez 2 dni.
5. Zapewniono zajęcia opiekuńczo –wychowawcze – zajęcia prowadzone były od stycznia
do grudnia. Od października były realizowane w ramach powołanej Placówki Wsparcia
Dziennego „Klubu Świetliki” w Granicy przez 2 dni w tygodniu i w Opaczy - Kolonii
1 dzień w tygodniu. Obok pracy stałej w ramach zajęć zrealizowano 6 dodatkowych
spotkań i jedną wycieczkę. W zajęciach wzięło udział 19 dzieci (z 16 rodzin).
6. Realizowano zajęcia dla dzieci w ramach Klubu Mądrych Sów - od października
we współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Kultury w Pruszkowie raz w tygodniu
realizowane były w Opaczy - Kolonii zajęcia matematyczno-logiczne dla młodszych
dzieci.
7. Zorganizowano Mikołajkową Niespodziankę - coroczne wydarzenie dedykowane
najmłodszym, któremu towarzyszyły warsztaty plastyczne. W wydarzeniu wzięło udział
110 dzieci.
8. Przeprowadzono akcję „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 oraz przy zaangażowaniu wolontariuszy. Łącznie przekazano 152 paczki
żywnościowe.
9. Prowadzono „Bank rzeczy potrzebnych” kontynuowano
pośrednictwo
w przekazywaniu używanego sprzętu oraz prowadzono magazyn odzieżowy w Nowej
Wsi.
10. Zrealizowano międzynarodowy projekt Workcamp - we współpracy ze Stowarzyszeniem
„Jeden Świat” polegający na zatrudnieniu i zapewnianie pobytu dla 6 zagranicznych
wolontariuszy z Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Rosji. Wolontariusze pracowali jako
wsparcie wychowawców podczas organizowanych przez ośrodek półkolonii.
11. Prowadzono doradztwo zawodowe i coaching - realizowane przez pracownika socjalnego
posiadającego uprawnienia doradcy zawodowego I stopnia i coacha. Ze wsparcia
skorzystało 30 osób.
12. Prowadzono grupę samopomocowo - edukacyjną „Klub Mam” - spotkania dla mam
z małymi dziećmi, realizowane raz w tygodniu przez pracownika socjalnego. Odbyło się
33 spotkań. W inicjatywie wzięło udział 27 mam, odbyły się spotkania z psychologiem,
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położną, kurs udzielania pierwszej pomocy małemu dziecku, warsztaty zdrowego
żywienia oraz z zakresu przemocy domowej.
13. Przystąpiono do projektu „Monitoring jednostek administracji województwa
mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach
osób niepełnosprawnych”
III.

REALIZACJA
ZADAŃ
WIELODZIETNYCH

W

RAMACH

WSPIERANIA

RODZIN

W 2017 roku w ramach realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny rozpatrzono 67 wniosków
o wydanie KDR. Nie wydano żadnej decyzji administracyjnej o odmowie przyznania Karty.
Łącznie wydano 273 karty, z czego 100 kart dla rodziców bądź małżonków rodziców
oraz 173 karty dla dzieci. W 2017 roku wydano także 9 duplikatów.
W ramach realizacji Uchwały nr XXX/265/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca
2013 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych
zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice „Rodzina3+” wydano 36 rodzinom
Samorządowe Karty Dużej Rodziny, 54 rodziny skorzystały z dopłat do imiennego biletu
długookresowego w ramach Karty Dużej Rodziny.
IV.

REALIZACJA
ZADAŃ Z
ZAKRESU GMINNEGO
PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓWALKOHOLOWYCH

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/231/2016 z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia
„Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy
Michałowice na rok 2017” podjęto następujące działania:
1. dodatkowe zajęcia terapeutyczne w wymiarze 114 godzin spotkań grupy wsparcia
dla współuzależnionych oraz 80 godzin treningu konstruktywnych zachowań
abstynenckich realizowanych w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia
od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie,
2. 96 godzin zajęć terapeutycznych dla grupy osób współuzależnionych w formie terapii
grupowej w ramach grupy rozwoju osobistego łącznie dla 18 osób,
3. prowadzono poradnictwo w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w ramach którego
wsparcia udzielali następujący specjaliści :terapeuta uzależnień , specjalista ds. przemocy,
psycholog, psycholog traumatolog, doradca zawodowy oraz prawnik, W 2017 roku
zrealizowano okresie od stycznia do grudnia zrealizowano 244 godziny dyżurów,
z poradnictwa skorzystało 179 osób,
4. sfinansowano wyjazd na kolonie letnie dla grupy 23 dzieci z rodzin zagrożonych
problemem alkoholizmu w środowisku domowym,
5. odbyły się spektakle profilaktyczne „Supełki-nieoczekiwana zmiana miejsc” dla dzieci
klas 0-III Szkoły Podstawowej w Michałowicach,
6. zostały pokryte koszty organizacji półkolonii dla dzieci z rodzin wymagających działań
profilaktycznych . W dwutygodniowych zajęciach uczestniczyło łącznie 29 dzieci. Opiekę
zapewniało 3 wychowawców oraz wolontariusze z Portugalii, Włoch, Catalonii, Rosji,
Hiszpanii przebywających w naszej gminie w ramach Workcampu. Dzieci miały
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zapewnioną opiekę oraz atrakcyjną formę spędzenia czasu, ponadto w ramach półkolonii
odbyły się 2 wycieczki całodzienne (Wyjazd do Warszawy, Pruszków basen/Michałowice
warsztaty pizzy) oraz wyjścia do Muzeum Hutnictwa w Pruszkowie, Park linowy
w Ursusie i na basen w Pruszkowie,
7. zorganizowano zajęcia podczas ferii zimowych,
8. sfinansowano warsztaty integrcyjno-edukacyjne podczas obchodów Gminnego Dnia
Wolontariusza,
9. zostały pokryte koszty związane z działalnością placówki wsparcia dziennego Klubu
Świetliki,
10. zorganizowano szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego „Domowi
Detektywi na tropie” dla grupy 16 nauczycieli i pedagogów z placówek oświatowych na
terenie gminy,
11. sfinansowano zakupu materiałów edukacyjnych do realizacji programów edukacyjnych
„Domowi detektywi na tropie” oraz „Przyjaciele Zippiego”,
12. sfinansowano spotkanie integracyjne dla rodzin w ramach Mikołajkowej Niespodzianki,
13. sfinansowano zajęcia profilaktyczno - animacyjne w ramach Edukacyjnego namiotu
profilaktycznego podczas obchodów Dni Michałowic,
14. zrealizowano programy profilaktyczne oraz warsztaty profilaktyczne skierowane
do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli .Łącznie zrealizowano 130 godzin zajęć
o charakterze warsztatowym bądź szkoleniowym, a tym samym profilaktyką w tej formie
objęto 1327 uczniów oraz 100 rodziców i pedagogów.
1) W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi zrealizowane zostały następujące
programy i warsztaty profilaktyczne:
a) Realizacja spektaklu profilaktycznego „Labirynt przemocy”,
b) Realizacja programu profilaktycznego „Saper” ( uczniowie klas V oraz VII),
c) Realizacja programu profilaktycznego „Odczuwaj, Ufaj, Mów” ( dla uczniów
klasy IV),
d) Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
2) W Zespole Szkół w Komorowie zrealizowane zostały następujące programy
i warsztaty profilaktyczne:
a) Realizacja programu profilaktycznego „Fit jest git życie bez używek,
alternatywny styl życia”, „Zdrowy sposób odżywiania” (uczniowie liceum
ogólnokształcącego),
b) „Dopalacze-nie wypal myślenia” (uczniowie klas VI szkoły podstawowej)
c) Zagrożenia związane z użytkowaniem środków odurzających (uczniowie IV klasy
szkoły podstawowej),
d) Warsztaty profilaktyczne „Definitywnie nie!” (uczniowie II i III klas gimnazjum),
3) W Zespole Szkół w Michałowicach zrealizowano następujące programy i warsztaty
profilaktyczne:
1) „Cyberprzemoc - ty możesz przetrwać”(klasy V-VI szkoły podstawowej, I-III
gimnazjum,
2) „Rodzeństwo bez rywalizacji” warsztat dla rodziców i wychowawców,
3) „Magiczne kryształy” (dla uczniów klas III szkoły podstawowej),
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4) „Odczuwaj, Ufaj, Mów” (dla uczniów klas IV szkoły podstawowej),
Łączny koszt realizacji programu w 2017 roku wyniósł 233 144,83 zł
ZADANIA Z ZAKRESU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII
Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/230/2016 z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia
„Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice na rok
2017” zrealizowano 8 programów i warsztatów profilaktycznych oraz innych działań
informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, w których uczestniczyły
922 osoby oraz 54 pedagogów i rodziców.
W ramach programu podjęto następujące działania:
1. Przekazano pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych ( w łącznej ilości 213 sztuk):
Narkotyki , to mnie kręci- przewodnik dla nauczycieli i pedagogów; „Jak uchronić
dziecko od środowiska narkotycznego”, „Narkotyki to mnie nie kręci”, „Dopalacze”,
„Marihuana to mnie nie kręci”
2. zrealizowano następujące programy:
1) W Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi:
a) „Rozrywki bez używki” (klasy V,VI szkoły podstawowej),
b) „Przyjaciele Zippiego” (klasy I-III szkoły podstawowej),
c) „Alkogogle” (uczniowie gimnazjum),
2) W Zespole Szkół w Komorowie:
a) „Przyjaciele Zippiego” (klasy I-III szkoły podstawowej),
b) „Dopalacze-nie wypal myślenia” (klasy VI szkoły podstawowej),
c) „Zagrożenia związane z użytkowaniem środków odurzających” (uczniowie klasy
IV szkoły podstawowej),
d) „Jak mówić aby dzieci słuchały, jak słuchać aby dzieci mówiły” (rodzice
i wychowawcy szkoły podstawowej),
e) Profilaktyka uzależnień, poprzez trening umiejętności psychospołecznych
(uczniowie klas III,V,VII szkoły podstawowej),
f) „Rozrywki bez używki” (uczniowie klas V,VI szkoły podstawowej)
3) W Szkole Podstawowej w Michałowicach:
a) Warsztaty profilaktyczne z zakresu komunikacji, asertywności i profilaktyki
uzależnień ( uczniowie klas VI szkoły podstawowej),
Łączny koszt realizacji programu w 2017 roku wyniósł 25 457,50zł.
V.

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
1 774 049,40zł, z zadań własnych ogółem 116 088,70zł.
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1. Świadczenia rodzinne
W 2017 roku ustalono prawo do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 135 rodzin.
Wypłacono 2 474 zasiłków rodzinnych w tym:
1) zasiłek rodzinny do 5 roku życia – dla 68 rodzin wypłacono 637 świadczeń,
2) zasiłek rodzinny powyżej 5 do ukończenia 18 roku życia - dla 110 rodzin wypłacono
1650 świadczeń
3) zasiłek rodzinny powyżej 18 do ukończenia 21 roku życia - dla 22 rodzin wypłacono
187 świadczeń
Wypłacono także 1 126 dodatki do zasiłków z tego:
1) dla 10 rodzin wypłacono 11 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka,
2) dla 13 rodzin wypłacono 75 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego,
3) dla 9 rodzin wypłacono 107 świadczeń z tytułu samotnego wychowania dziecka,
4) dla 33 rodzin wypłacono 453 świadczeń z tytułu wielodzietności,
5) dla 9 rodzin wypłacono 79 świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego w tym:
6) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia dla 3
rodzin wypłacono 21 świadczeń
7) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia
dla 7 rodzin wypłacono 58 świadczeń,
8) dla 86 rodzin wypłacono 144 świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
9) dla 30 rodzin wypłacono 257 świadczenia z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza
miejscem zamieszkania,
W 2017 roku 57 rodzinom wypłacono 60 świadczeń w postaci jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” oraz dla 32 rodzin wypłacono 243
świadczenia w postaci „świadczenia rodzicielskiego”.
Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych dla 241 rodzin ustalono prawo do
świadczeń opiekuńczych w tym:
1) dla 212 rodzin – wypłacono 2 386 świadczeń w formie zasiłku pielęgnacyjnego,
2) dla 25 rodzin wypłacono 275 świadczeń w formie świadczenia pielęgnacyjnego,
3) dla 4 rodzin wypłacono 40 świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego
Ponadto w 2017 roku dla 7 rodzin wypłacono 76 zasiłków dla opiekuna oraz dla 1 rodziny
wypłacono jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa
w art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”.
Na realizację powyższych świadczeń wydatkowano:
LP

RODZAJ ŚWIADCZENIA

1.

zasiłek rodzinny i dodatki

2.

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

KWOTA
434 528,00
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60 000,00

3.

świadczenie rodzicielskie

223 536,00

4.

świadczenia opiekuńcze

770 213,00

5.

zasiłek dla opiekuna

39 052,00
RAZEM:

1 527 329,00

W 2017 roku opłacono składkę społeczną (emerytalno-rentową) dla 33 osób w tym:
1) dla 24 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
2) dla 4 osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy,
3) dla 5 osób pobierających zasiłek dla opiekuna.
Na opłacenie w/w składek Ośrodek wydatkował następujące kwoty:
LP

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
opłacanie za osoby pobierające świadczenie
pielęgnacyjne

90 759,00

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
opłacanie za osoby pobierające specjalny zasiłek
opiekuńczy

5 943,00

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
opłacanie za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna

7 584,00

RAZEM:

98 886,00

2.

3.

KWOTA

Składkę zdrowotną opłacano 15 osobom w tym:
1) dla 7 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
2) dla 3 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy,
3) dla 5 osób otrzymujących zasiłek dla opiekuna.
W 2017 roku na ten cel przeznaczono następujące kwoty:
LP

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanie za
osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne

8 043,00

2.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanie za
osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy

1 382,00

3.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanie za
osoby pobierające zasiłek dla opiekuna

2 480,00

RAZEM:

11 905,00

KWOTA

Łącznie na składki społeczne i zdrowotne wydatkowano kwotę 110 791,00zł. (w tym składki
społeczne – 98 886,00 zł. i składki zdrowotne – 11 905,00zł.).
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2. Fundusz alimentacyjny i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
Na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w roku 2017
wydano 27 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 korzystało 18 rodzin tj.28 osób uprawnionych. Łącznie wypłacono 384
świadczeń na kwotę 175 500,00zł.
W 2017 roku prowadzono 43 postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w ramach
których:
1) wysłano 9 wezwań w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania
oświadczenia majątkowego,
2) przeprowadzono 4 wywiady alimentacyjne oraz sporządzono 4 informacje
z wywiadów dla komorników sądowych,
3) wysłano 11 wniosków do organów właściwych dłużników o podjęcie działań wobec
dłużników alimentacyjnych,
4) wszczęto 5 postępowań administracyjnych w celu uznania dłużnika alimentacyjnego
za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
5) wydano 3 decyzje administracyjne w sprawie uznania dłużników alimentacyjnych
za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych,
6) przekazano komornikowi sądowemu 5 informacji mających wpływ na egzekucję
zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
7) wystąpiono z 1 wnioskiem do Starosty o zwrot prawa jazdy;
8) ponadto prowadzono korespondencję z komornikami, organami właściwymi
wierzyciela, urzędem pracy, policją, sądem oraz innymi jednostkami administracji
rządowej i samorządowej,
9) wysłano 18 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa nie alimentacji.
W 2017 roku prowadzono postępowanie egzekucyjne wobec 65 dłużników alimentacyjnych
z funduszu alimentacyjnego oraz 33 dłużników alimentacyjnych z zaliczki alimentacyjnej.
W związku ze zmianą ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2017 roku
wystąpiono z 30 wnioskami do komornika sądowego o przyłączenie się bądź wszczęcie
postępowania egzekucyjnego.
W wyniku działań egzekucyjnych podjętych wobec dłużników alimentacyjnych w 2017 roku
na poczet funduszu alimentacyjnego wyegzekwowano łącznie kwotę 81 991,49zł z czego:
1) z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na należność
główną 27 032,46zł.
2) na poczet odsetek naliczonych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego 54 959,03zł.
3. Świadczenie wychowawcze 500+
W 2017 roku wpłynęło łącznie 1476 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego, w tym 579 wniosków wpłynęło drogą elektroniczną przez portal
empatia.mrpips.gov.pl, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną, natomiast
897 wniosków złożono osobiście w budynku Urzędu Gminy Michałowice. Ogółem
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wydano 1445 decyzji dot. świadczenia wychowawczego w tym 1390 decyzji przyznających.
W związku z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 11 spraw
przekazano do Marszałka. W 2017 roku nie wystąpiły przesłanki do zamiany formy
wypłacanego świadczenia „500+” z formy pieniężnej na formę rzeczową lub formę opłacania
usług.
Prawo do świadczenia wychowawczego na dzieci ustalono dla 1320 rodzin w tym dla 143
rodzin na pierwsze dziecko. Liczba wszystkich świadczeń wychowawczych wypłaconych
wyniosła 20 954.
Na realizację zadania wydatkowano 10 602 116,25zł z czego na wypłatę świadczeń
wychowawczych kwotę 10 446 902,40 zł.
VII. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
W 2017 roku nie odnotowano wpływu wniosków w sprawie przyznania dodatku
mieszkaniowego.
VIII. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU
W ZAKRESIE WSPIERANIA OSÓB
W DOSTĘPIE DO EDUKACJI

PROGRAMU OSŁONOWEGO
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W 2017 roku rozpoczęto realizacje zadania wynikającego z 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. Program był
realizowany od stycznia do grudnia z pominięciem miesięcy wakacyjnych. Z programu
skorzystały 3 osoby. Koszt dowozu do placówek wyniósł 28 866,24zł.
IX.

KIERUNKI DALSZEJ DZIAŁALNOŚCI I POTRZEBY W ROKU 2018

W roku 2018 planowana jest kontynuacja dotychczasowych działań merytorycznych
jak również poszerzenie działań na rzecz wsparcia dziecka i rodziny poprzez uruchomienie
zajęć Klubu Świetliki w kolejnych lokalizacjach oraz zintensyfikowanie działań na rzecz
seniorów i osób z niepełnosprawnością. Zapewnienie opieki dla osób starszych z ograniczoną
samodzielnością lub niesamodzielnych staje się coraz bardziej widoczną potrzebą. W 2017
roku nastąpił zarówno wzrost w liczbie osób korzystających z usług opiekuńczych jak
i skierowanych do DPS. Istnieje zatem uzasadniona konieczność wzmocnienie realizacji usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania, jak również podjęcie działań zmierzających
do utworzenia innych form pomocy osobom niesamodzielnym. Planowane jest
przeprowadzenie pogłębionej diagnozy potrzeb osób 60+ oraz w celu poprawy jakości usług
opiekuńczych realizowanych w miejscu zamieszkania, zatrudnianie opiekunki na etat.
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań widoczne są potrzeby kadrowe
związane ze stanowiskiem pomocniczym biurowym. Istnieje potrzeba zwiększenia wymiaru
czasu pracy na stanowisku kancelaryjnym do pełnego etatu. Potrzeba wynika z konieczności
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wprowadzenia zmian w sposobie przyjmowania i wysyłki korespondencji poprzez przypisanie
tych czynności jednemu pracownikowi. Takie działanie pozwoli na optymalizację pracy
sekcji świadczeń rodzinnych. Zwolnienie pracownika merytorycznego prowadzącego
postępowania administracyjne z czynności typowo technicznych pozwoli na szybsze
rozpatrywanie wniosków a tym samym będzie miało przełożenie na zachowanie wszelkich
terminów i poziom zadowolenia mieszkańców. Potrzeby kadrowe są także zauważalne w
przypadku zadań związanych z profilaktyką alkoholową, również w tym obszarze istnieje
konieczność zwiększenia wymiaru czasu 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 100 000 złotych, a liczba odbiorców programu o prawie 2 tyś
osób. Kontynuowanie działań z uwzględnieniem różnych grup mieszkańców wymaga
dodatkowego zaangażowania, stąd potrzeba zwiększenia zatrudnienia w tym obszarze do
pełnego etatu.
Kolejną zidentyfikowaną potrzebą jest brak pomieszczenia, które pełniłoby funkcję
magazynu. W trakcie prowadzonej działalności widzimy potrzebę funkcjonowania magazynu
na artykuły spożywcze, jak również magazynu na używany sprzęt i meble. Istnienie
magazynu żywnościowego pozwoliłoby na przystąpienie do współpracy z Bankiem Żywności
i realizację programu żywnościowego FEAD. Istnienie magazynu na sprzęt i meble
pozwoliłoby na skuteczniejszą pomoc rzeczową potrzebującym mieszkańcom.
Utrudnieniem w realizacji zadań jest także brak miejsca w pokoju sekcji świadczeń
rodzinnych związana między innymi z koniecznością gromadzenia i przechowywania
znacznej liczby dokumentów.
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