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RADA GMINY MICHAŁOWICE
Wzorem lat ubiegłych zgodnie z Uchwałą nr VII/61/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15
czerwca 2011 w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2016 – Przewodniczący Zespołu
Interdyscyplinarnego przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu za rok 2015r.
Zgodnie z zapisami programu Koordynatorem Programu jest Przewodniczący Zespołu
Interdyscyplinarnego, który został wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego
w dniu 25 listopada 2011r. Zgodnie z Zarządzeniem nr187/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28
października 2011r. Organizację pracy Zespołu określa Uchwała nr VII/59/2011 Rady Gminy
Michałowice z dnia 15 czerwca 2011r.
Głównymi celami programu przeciwdziałania przemocy jest poprawa dostępności
i skuteczności pomocy kierowanej do ofiar i osób zagrożonych przemocą oraz podniesienie
świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
Na podstawie podpisanych przez Wójta Gminy Michałowice Porozumień poszczególni realizatorzy
zgodnie z zapisami programu złożyli sprawozdania Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego,
z których wynika, iż w związku z realizacją celów programu były podejmowane następujące działania:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie:
w Szkole Podstawowej zrealizowano 2 programy profilaktyczne z zakresu przemocy z których
skorzystało ok.250 uczniów. Źródłem finansowania były środki przeznaczone na realizację gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, nie założono Niebieskiej Karty.
w Gimnazjum zrealizowano 1 program profilaktyczny z zakresu przemocy z którego skorzystało
ok.120 uczniów. Źródłem finansowania były środki przeznaczone na realizację gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, nie założono Niebieskiej Karty.
w Liceum Ogólnokształcącym nie realizowano programów profilaktycznych z zakresu przemocy, nie
założono Niebieskiej Karty.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi:
w Szkole Podstawowej zrealizowano 2 programy profilaktyczne z zakresu przemocy z których łącznie
skorzystało 246 uczniów. Źródłem finansowania były środki przeznaczone na realizację gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, nie założono Niebieskiej Karty.
w Gimnazjum zrealizowano 1 program profilaktyczny z zakresu przemocy z którego skorzystało ok.49
uczniów. Źródłem finansowania były środki przeznaczone na realizację gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, nie założono Niebieskiej Karty.
w Przedszkolu zrealizowano 2 programy profilaktyczne z zakresu przemocy z których łącznie
skorzystało ok.125 przedszkolaków, nie założono Niebieskiej Karty.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michałowicach:
w Szkole Podstawowej zrealizowano 3 programy profilaktyczne z zakresu przemocy z których łącznie
skorzystało 270 uczniów i 14 nauczycieli, źródłem finansowania były środki przeznaczone na
realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, nie założono
Niebieskiej Karty.
w Gimnazjum zrealizowano 2 programy profilaktyczne z zakresu przemocy z których skorzystało 227
uczniów i 24 nauczycieli, źródłem finansowania były środki przeznaczone na realizację gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Nie założono Niebieskiej Karty.

Przedszkole w Michałowicach:
w Przedszkolu nie realizowano programów profilaktycznych z zakresu przemocy. Nie założono
Niebieskiej Karty.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Komorowie
nie odnotował pacjentów zgłaszających przemoc, nie wydano zaświadczeń lekarskich o przyczynach
i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z przemocą w rodzinie, rozprowadzono materiały o charakterze
informacyjno-edukacyjnym w ilości ok.120 sztuk, nie założono Niebieskiej Karty.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Arka” w Komorowie
odnotował 17 pacjentów doświadczających przemocy, wydano 17 zaświadczeń lekarskich
o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z przemocą w rodzinie, rozprowadzono
68 pakietów o charakterze informacyjno-edukacyjnym, nie założono Niebieskiej Karty.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Res-Med.40” w Michałowicach
nie odnotował pacjentów doświadczających przemocy, nie wydano zaświadczeń lekarskich
o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z przemocą w rodzinie, rozprowadzono
30 pakietów o charakterze informacyjno-edukacyjnym, nie założono Niebieskiej Karty.
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowicach
z/s w Nowej Wsi:
rozprowadziła materiały o charakterze informacyjno-edukacyjnym w ilości ok.100 sztuk, z porad
członków Komisji dla osób z problemem przemocy skorzystało 7 osób, nie założono Niebieskiej
Karty.
Komisariat Policji Gminy Michałowice:
zanotowano 51 interwencji związanych z przemocą oraz założono 16 Niebieskich Kart,
rozprowadzono materiały o charakterze informacyjno-edukacyjnym w ilości 100 sztuk.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice:
Zgodnie z programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie gromadzi informacje na temat potrzeb
szkoleniowych oraz finansuje udział w szkoleniach i konferencjach dla członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz pracowników instytucji wchodzących w skład zespołu jak również innych
służb, instytucji i organizacji bezpośrednio stykających się z przemocą. W czerwcu oraz listopadzie
odbyły się szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, łącznie
w szkoleniach udział wzięło 21 osób. Kolejnym zadaniem w ramach programu jest opracowanie lub
zakup i dystrybucja materiałów na temat przemocy i jej skutków. GOPS rozprowadził materiały
o charakterze informacyjno-edukacyjnym w ilości ok. 1330 sztuk ulotek i 100 sztuk broszur. W
ramach zadania dotyczącego ułatwienia dostępu do podstawowych informacji z zakresu
przeciwdziałania przemocy zamówiono roczną prenumeratę czasopisma „Niebieska linia. Łącznie na
realizację zadań wydatkowano kwotę 2687zł. Założono 2 Niebieskie Karty, odbyło się 5 spotkań
Zespołu Interdyscyplinarnego. W wyniku pracy grup roboczych sporządzono 3 Niebieskie Karty „A”
które zostały założone w toku trwania tej samej procedury, 21 Niebieskich Kart „C” oraz 19
Niebieskich Kart „D”. Odbyło się 207 spotkań grup roboczych, Zespół Interdyscyplinarny oraz grupy
robocze pracowały z 62 rodzinami, pomoc uzyskały 124 osoby.
W 2015 roku Ośrodek złożył jeden wniosek konkursowy. Wniosek o dofinansowanie projektu
realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego
w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2015 - wniosek nie otrzymał
dofinansowania.
W dniach 19-22.05.2015 r. została przeprowadzona kontrola problemowa w zakresie sprawdzenia
prawidłowości realizacji zadań własnych gminy dotyczących tworzenia gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi w zakresie podejmowania działań na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach zespołu interdyscyplinarnego. Realizację zadań
związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w gminie Michałowice oceniono pozytywnie
z uchybieniami. W celu usunięcia nieprawidłowości zrealizowano wszystkie zalecenia pokontrolne.

Zarządzeniem nr 140/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 23lipca 2015 r. w skład Zespołu
Interdyscyplinarnego powołano przedstawiciela Sądu, przedstawiciela Zespołu Ośrodków Wsparcia
w Piastowie oraz przedstawiciela Stowarzyszenia Salutaris Rozwijania Inicjatyw PedagogicznoPsychologicznych.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piastowie:
Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie udzielił pomocy 6 osobom z terenu Gminy Michałowice.
Rozprowadzono materiały o charakterze informacyjno-edukacyjnym w ilości 100 sztuk.
Przewodniczący
Zespołu Interdyscyplinarnego
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PAN
KRZYSZTOF GRABKA
Wójt Gminy Michałowice

Wzorem lat ubiegłych zgodnie z Uchwałą nr VII/59/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia
15 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – Przewodniczący Zespołu
Interdyscyplinarnego przedkłada Wójtowi Gminy sprawozdanie z działalności zespołu za rok 2015r.
W okresie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2015 wpłynęło 19 „Niebieskich
Kart”, 2 Karty zostały założone przez GOPS, 16 przez Policję, 1 przez Ochronę Zdrowia (Szpital
w Warszawie). Odbyło się 5 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego.
Zostało powołanych 19 grup roboczych w wyniku pracy których m.in. sporządzono 3 Niebieskie
Karty „A” które zostały założone w toku trwania tej samej procedury, 21 Niebieskich Kart „C” oraz
19 Niebieskich Kart „D”. Odbyło się 207 spotkań grup roboczych, Zespół Interdyscyplinarny oraz
grupy robocze pracowały z 62 rodzinami, pomoc uzyskały 124 osoby.
W 2015 roku Ośrodek złożył jeden wniosek konkursowy. Wniosek o dofinansowanie projektu
realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego
w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2015 wniosek nie otrzymał
dofinansowania.
W dniach 19-22.05.2015 r. została przeprowadzona kontrola problemowa w zakresie
sprawdzenia prawidłowości realizacji zadań własnych gminy dotyczących tworzenia gminnego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi w zakresie podejmowania działań na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach zespołu interdyscyplinarnego. Realizację zadań
związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w gminie Michałowice oceniono pozytywnie
z uchybieniami. W celu usunięcia nieprawidłowości zrealizowano wszystkie zalecenia pokontrolne.
Zarządzeniem nr 140/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 23lipca 2015 r. w skład Zespołu
Interdyscyplinarnego powołano przedstawiciela Sądu, przedstawiciela Zespołu Ośrodków Wsparcia w
Piastowie oraz przedstawiciela Stowarzyszenia Salutaris Rozwijania Inicjatyw PedagogicznoPsychologicznych.
W roku 2015 nie odnotowano przypadku odebrania dziecka z rodziny na podstawie art.12a ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia
dziecka w związku z przemocą w rodzinie. Zakończono 44 procedury Niebieskiej Karty z tytułu braku
zasadności podejmowanych działań.
Z poważaniem
Przewodniczący
Zespołu Interdyscyplinarnego

