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Wstęp 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie 

gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Michów w roku 2019. 

 

Informacje ogólne 

Gmina Michów to gmina wiejska położona w północnej części województwa lubelskiego, ok. 

50 km na północ od Lublina. Gmina Michów jest jedną z 13 gmin powiatu lubartowskiego. 

Sąsiaduje z gminami: od wschodu z gminą Firlej, od północy z gminą Kock i Jeziorzany, od 

zachodu z gminą Baranów z powiatu puławskiego, a od południa z gminą Kamionka  

i Abramów. Całkowita powierzchnia gminy Michów wynosi 136,0 km². Największą 

powierzchnię zajmują użytki rolne - 77,3 %, następnie lasy - 18,1 % , tereny zabudowy – 

2,3%, nieużytki – 0,9 %, a wody – 0,5 %. 

Rys historyczny 

Początki Michowa sięgają średniowiecza, kiedy to funkcjonował jako śródleśna osada 

(niektóre źródła wymieniają datę jego lokacji na rok 1494 lub 1499). Pewne jest, że w I poł. 

XVI występuje już jako miasto. Pierwszymi właścicielami byli Michowscy herbu Gryfita. To 

im Michów zawdzięcza prawa miejskie w roku 1531, kościół, szpital i szkółkę. Michowscy  

 Michowa byli blisko związani z ojcem poezji polskiej Janem z Czarnolasu, za sprawą ożenku 

Wojciecha z Krystyną – córką poety. Po okresie krótkiej prosperity, zawieruchy wojenne 

XVII w. w Rzeczpospolitej nie ominęły również Michowa, który został spalony 

najprawdopodobniej przez wojska J.Rakoczego. Po śmierci ostatniego z Michowskich - 

Franciszka w 1732 r., osada przeszła w posiadanie Ewy Szaniawskiej, Kasztelanki Lubelskiej, 

a następnie drogą darowizny lub sprzedaży w ręce oo. jezuitów z Lublina. Dzięki nowym 

właścicielom Michów otrzymał w 1745 roku prawa miejskie tzw. magdeburskie z rąk króla 

Augusta. Oznaczało to otrzymanie przywileju na 5 jarmarków i herbu. Był to topór św. Józefa 

w lilii z napisem „plectit et aedificat” (ukarał i buduje). Po kasacji zakonu w 1773 r. Michów 

przeszedł w posiadanie Anny z Sapiechów Jabłonowskiej, potem Ignacego Potockiego, by na 

początku XIX w stać się własnością rodziny Piotrowskich. Położony z dala od większych 

miast, pozbawiony dróg bitych, bez rozwiniętego przemysłu, miał Michów typowo rolniczy 

charakter. Jedyne co go wyróżniało spośród podobnych miasteczek Lubelszczyzny, to 

ożywiony handel i w miarę rozwinięte rzemiosło. Po upadku powstania styczniowego w 1869 

r. Michów stracił prawa miejskie, i został przydzielony do gminy Chudowola, której siedziba 

pozostała w Michowie. Pierwszym wójtem nowej gminy został Tomasz Jankowski z Ostrowa, 

a pisarzem Mateusz Szczygieł - michowianin. Oprócz Michowa gminę Chudowola tworzyły 

wsie: Węgielce, Ostrów, Katarzyn, Mejznerzyn, Meszno, Rudzienko. W 1865 r. zaborcy 

założyli w Michowie sąd gminny, który działał do 1921 r. Burzliwe i tragiczne wydarzenia 

obu wojen w XX wieku nie ominęły Michowa. Zbrodnicza ideologia faszystowska 

unicestwiła prawie połowę mieszkańców Michowa, głównie pochodzenia żydowskiego          

a wraz z nimi zniknęła synagoga, łaźnia a nawet kirkut. 

Herb gminy Michów 

Gmina Michów posiada własny herb. Tarcza herbu jest czerwona. Widnieje na niej topór       

w wieńcu, ponieważ patronem był i jest do tej pory św. Józef – cieśla. 
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Położenie administracyjno-geograficzne i sieć osadnicza. 

Gmina Michów położona jest w zachodniej części powiatu lubartowskiego. Pod względem 

fizjograficznym (wg J. Kondrackiego) obszar gminy Michów położony jest w środkowej 

części mezoregionu Wysoczyzna Lubartowska zajmującej południowy fragment Niziny 

Południowopodlaskiej, stanowiącej wschodnią część prowincji Nizin Środkowopolskich. 

Wysoczyzna po stronie południowej graniczy bezpośrednio z lessową krawędzią Wyżyny 

Lubelskiej, natomiast od północy przylega do pradoliny dolnego odcinka Wieprza. Siedzibą 

gminy jest Michów, odległy od Lublina o około 50 km. Powierzchnia gminy wynosi 136,00 

km2 . W jej skład wchodzi 29 sołectw: Aleksandrówka, Anielówka, Budki, Chudowola, 

Elżbietów, Gołąb, Gołąb Kolonia, Giżyce, Gawłówka, Katarzyn I, Katarzyn II, Krupy, 

Michów, Mejznerzyn, Meszno, Miastkówek, Młyniska, Natalin, Ostrów, Podlodówek, Rawa, 

Rudno, Rudzienko I, Rudzienko II, Rudzienko Kolonia, Trzciniec, Wypnicha, Węgielce, 

Zofianówka. Sieć osadnicza w gminie jest dość rozproszona. 

 

Gmina Michów Informacja Finansowa 2019 rok 

 

Wykonanie dochodów ogółem 27712303,62 

Wykonanie dochodów własnych bieżących 14842798,15 

 

 

Wykonanie-wydatki ogółem 29694326,05 

Wykonanie- wydatki majątkowe 5894518,43 

 

Wykonanie dochodów 

Plan dochodów 29419913,99 

Wykonanie ogółem 

w tym: 

27712303,62 

PIT 2613640,00 
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CIT 12376,50 

 

Wykonanie wydatków 

Plan 31248889,09 

Wykonanie 29694326,05 

 

Podatki 

Jednym z dochodów własnych gminy są wpływy z podatku od nieruchomości od 

osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej. 

W ewidencji osób fizycznych referatu podatkowego zarejestrowanych jest 6250 

płatników podatku. W 2019 roku zostało wystawionych 6502 nakazów płatniczych, w tym 

2701 na podatek rolny, 632 na podatek leśny, 71 na podatek od nieruchomości oraz 3098 

nakazów na łączne zobowiązanie pieniężne. W trakcie roku podatkowego zostały wystawione 

304 decyzje w sprawie korekty naliczonego podatku, w tym: 180 dotyczyło podatku rolnego, 

2 podatku leśnego, 29 podatku od nieruchomości, 93 łącznego zobowiązania pieniężnego.  

W ewidencji podatkowej osób prawnych w 2019 roku zarejestrowanych było 46 

osób prawnych, które w styczniu każdego roku składają deklarację na podatek rolny, leśny 

lub od nieruchomości. W ubiegłym roku podatkowym wpłynęło 21 deklaracji na podatek 

rolny, 6 deklaracji na podatek leśny, oraz 43 deklaracje na podatek od nieruchomości. Przy 

każdej z deklaracji przeprowadzono analizę pod względem zgodności zgłoszonych gruntów i 

budynków ze stanem faktycznym. 

Wymiar podatków zajmuje się ponadto wydawaniem zaświadczeń dotyczących 

potwierdzenia posiadanych gruntów (w 2019 roku wydano 391 zaświadczenia na 

indywidualny wniosek podatnika) oraz wydawaniem zaświadczeń i odpowiedziami na 

wnioski o udostępnienie danych otrzymanych od Placówek Terenowych KRUS, Ośrodków 

Pomocy Społecznej, Policji, Urzędów Gmin i innych instytucji. Wprowadzane są także do 

ewidencji otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Lubartowie zmiany w ewidencji gruntów i 

budynków w ubiegłym roku otrzymano i wprowadzono 582 takie zmiany.  

Wpływy z podatków w roku 2019.  

1- osoby fizyczne       

 

Podatek rolny 

 

461 068,02 

 

 

Podatek leśny 

 

57 095,61 

 

 

Podatek od nieruchomości 

 

264 078,65 

 

 

Podatek od środków transportowych 

 

189 070,00 
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2 - osoby prawne 

 

Podatek rolny 

 

14 985,00 

 

 

Podatek leśny 

 

31 748,00 

 

 

Podatek od nieruchomości 

 

2 336 853,98 

 

 

Podatek od środków 

transportowych 

 

14 009,00 

 

 

 

 

Demografia 
 

Na terenie Gminy Michów łączna liczba mieszkańców na stałe zameldowanych na 

koniec 2019 roku wynosiła 5944, w tym 2971 mężczyzn i 2973 kobiety. Osób 

zameldowanych na pobyt stały i czasowy na koniec 2019 roku było 6009 , w tym 2998 

mężczyzn i 3011 kobiet. Ilość mieszkańców w poszczególnych  miejscowościach przedstawia 

poniższa tabela: 

 

 

Lp. 

 

Miejscowość 

 

m.stałe 

 

m.czasowe 

 

kobiety 

 

mężczyźni 

 

Razem 

1. Aleksandrówka 63 0 31 32 63 

2 Anielówka 53 0 26 27 53 

3 Budki 70 0 36 34 70 

4 Chudowola 141 3 68 76 144 

5 Elżbietów 129 0 70 59 129 

6 Gawłówka 120 0 60 60 120 

7 Giżyce 183 2 87 98 185 

8 Gołąb 275 1 132 144 276 

9 Gołąb-Kolonia 40 0 20 20 40 

10 Katarzyn 202 7 109 100 209 

11 Kolonia Giżyce 27 0 15 12 27 

12 Krupy 39 1 23 17 40 

13 Kruszyna 23 1 13 11 24 
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14 Lipniak 32 0 14 18 32 

15 Mejznerzyn 351 5 161 195 356 

16 Meszno 141 2 66 77 143 

17 Miastkówek 139 0 76 63 139 

18 Michów 1599 19 832 786 1618 

19 Młyniska 76 0 44 33 76 

20 Natalin 104 1 47 58 105 

21 Ostrów 79 0 39 40 79 

22 Podlodówek 163 1 82 82 164 

23 Rawa 210 1 104 107 211 

24 Rudno 486 2 240 248 488 

25 Rudzienko 443 0 214 229 443 

26 Rudzienko-

Kolonia 

157 5 86 76 162 

27 Trzciniec 171 0 95 76 171 

28 Węgielce 140 0 67 73 140 

29 Wólka Michowska 49 4 25 28 53 

30 Wypnicha 186 7 100 93 193 

31 Zofianówka 53 3 29 27 56 

         Razem 5944 65 3011 2998 6009 

 

W 2019 r. na terenie Gminy było 31 urodzeń, w tym 13 kobiet i 18 mężczyzn.  

Zgonów zanotowano 75, w tym 34 kobiety i 41 mężczyzn. 45 osób z terenu Gminy zmieniło 

stan cywilny poprzez zawarcie małżeństwa.  Ogółem w Urzędzie Stanu Cywilnego                                

w Michowie sporządzono 70 aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony).  

Wykonano także 376 migracji aktów do Rejestru Stanu Cywilnego i wydano 541 odpisów 

aktów. Zostało wydanych 339 dowodów osobistych i przyjęto 36 zgłoszeń o utracie lub 

uszkodzeniu dowodu osobistego. Z rejestru mieszkańców i rejestru dowodów osobistych 

udostępniono 42 dane jednostkowe oraz wydano 132 zaświadczenia. Została wydana                   

1 decyzja o odmowie udostępnienia danych osobowych. 

Z danych ewidencji ludności wynika, że odnotowano łącznie 111 zgłoszeń 

zameldowania lub wymeldowania , usunięto 134 niezgodności danych w rejestrze PESEL 

oraz nadano 4 numery PESEL na podstawie odrębnych przepisów.  

 

Informacja o realizacji polityk, programów i strategii.  

Celem działania Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, co można 

rozumieć jako misję zapewnienia jak najlepszych warunków świadczenia usług społecznych, 

a co za tym idzie dążenie Gminy Michów do wyrównywania dysproporcji pomiędzy Gminą a 

innymi rejonami województwa o wysokim poziomie rozwoju, co pozwoliłoby na stworzenie 

mieszkańcom optymalnych warunków do życia i rozwoju działalności.  
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Misją Gminy Michów do 2030 roku jest poprawa jakości i warunków życia 

mieszkańców poprzez zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-

gospodarczego, w oparciu o potencjał, zasoby oraz aktywność społeczną i gospodarczą 

mieszkańców. 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne Gminy Michów oraz problemy, 

potrzeby i wartości społeczności lokalnej, jak również dotychczasową formułę wizji 

określoną w strategii do 2015 roku, wizję samorządu gminnego sformułowano następująco:  

Gminą Michów do 2030 roku:  

 stanie się miejscem przyjaznym i atrakcyjnym dla mieszkańców, turystów i inwestorów,  

 będzie dysponowała lepiej rozwiniętą gospodarką lokalną, charakteryzującą się większą 

ilością miejsc pracy, rolnictwem wykorzystującym szanse alternatywnej produkcji,  

 będzie miała bardziej wykształconych i aktywnych społecznie mieszkańców. 

Celem generalnym Strategii Rozwoju Gminy Michów jest: 

 Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie trwałego i 

zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, w oparciu o potencjał, zasoby oraz 

aktywność społeczną i gospodarczą mieszkańców.  

Dla Strategii Rozwoju Gminy Michów, w perspektywie lat 2016 – 2030 wyznaczono 

następujące cele strategiczne:  

Domena I: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY  

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego oraz 

efektywna gospodarka przestrzenią publiczną  

Cel strategiczny 2: Poprawa konkurencyjności gospodarczej poprzez rozwój 

przedsiębiorczości, efektywną promocję oraz lepsze wykorzystanie potencjału rolniczego 

gminy  

Domena II: ROZWÓJ SPOŁECZNY  

Cel strategiczny 1: Wsparcie rozwoju edukacji publicznej i oświaty  

Cel strategiczny 2: Poprawa sytuacji w sferze pomocy społecznej, wsparcie rodziny oraz 

ochrona i promocja zdrowia mieszkańców  

Cel strategiczny 3: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój kultury, turystki oraz 

rekreacji i sportu  

Cel strategiczny 4: Poprawa bezpieczeństwa obywateli Cel strategiczny 5: Poprawa 

aktywności społecznej mieszkańców oraz efektywności działania instytucji lokalnych. 

Na kolejnych stronach opisano działania i przedsięwzięcia realizowane przez gminę, 

wpisujące się w cele Strategii Rozwoju Gminy Michów na lata 2016-2030 
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Inwestycje 

W roku 2019r. zrealizowano inwestycje na ponad 2,7 mln zł. Projekty (z wyjątkiem odcinka 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Michowie) były współfinansowane ze środków 

zewnętrznych. 

1. Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Giżyce, Węgielce, 

Mejznerzyn i Elżbietów. 

Projekt realizowany w ramach Działania 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju 

kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i 

spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" 

Umowa o dofinansowanie nr 00019-6523.2-SW0310052/17/18 zawarta 10 maja 2018r.  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” –                      

117 505,00 zł 

 

Część I –Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Giżyce –plac 

zabaw wyposażony w 9 urządzeń, w tym 3 urządzenia fitness i 6 urządzeń 

zabawowych. Urządzenia zlokalizowane na nawierzchni z trawy naturalnej. 

Fundament pod urządzenia prefabrykowany lub monolityczny wg wytycznych 

producenta. Urządzenia zabawowe dla dzieci: zjeżdżalnia, huśtawka równoważna, 

huśtawka podwójna z siedziskami, bujak –2 szt., karuzela tarczowa z siedziskiem: fi 

ok. 1,65m; Urządzenia zewnętrzne fitness: orbitrek, wyciskanie siedząc, wahadło 

+twister. Pozostałe: ławo-stół, kosz na śmieci, regulamin. 

Wartość zadania brutto: 32 344,30 zł 

 

Część II –Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Węgielce –plac 

zabaw wyposażony w 9 urządzeń, w tym 3 urządzenia fitness i 6 urządzeń 

zabawowych. Urządzenia zlokalizowane na nawierzchni z trawy naturalnej. 

Fundament pod urządzenia prefabrykowany lub monolityczny wg wytycznych 

producenta. Urządzenia zabawowe dla dzieci: zjeżdzalnia, huśtawka równoważna, 

huśtawka podwójna z siedziskami, bujak –2 szt, karuzela tarczowa z siedziskiem fi ok. 

1,65m; Urządzenia zewnętrzne fitness: orbitrek, wyciskanie siedząc, wahadło 

+twister. Pozostałe: ławo-stół, kosz na śmieci, regulamin. 

Wartość zadania brutto: 32 344,30 zł 

 

Część III –Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Mejznerzyn –plac 

zabaw wyposażony w 10 urządzeń, w tym 5 urządzeń fitness i 5 urządzeń 

zabawowych. Urządzenia zlokalizowane na nawierzchni z trawy naturalnej. 

Fundament pod urządzenia prefabrykowany lub monolityczny wg wytycznych 

producenta. Urządzenia zabawowe dla dzieci: zjeżdzalnia, bujak –2 szt, huśtawka 

równoważna, huśtawka podwójna z siedziskami, karuzela tarczowa z siedziskiem fi 

ok. 1,65m,;Urządzenia zewnętrzne fitness: orbitrek, wyciskanie siedząc, wahadło 

+twister, rowerek, drabinka+podciąg nóg; Pozostałe: ławo-stół, kosz na śmieci, 

regulamin.  

Wartość zadania brutto: 40 339,30 zł 

 

Część IV –Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Elżbietów – plac 

zabaw wyposażony w 9 urządzeń, w tym 6 urządzeń fitness i 3 urządzeń zabawowych. 

Urządzenia zlokalizowane na nawierzchni z trawy naturalnej. Fundament pod 

urządzenia prefabrykowany lub monolityczny wg wytycznych producenta. Urządzenia 
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zabawowe dla dzieci: huśtawka równoważna, huśtawka podwójna z siedziskami, 

karuzela tarczowa z siedziskiem fi ok.1,65 m; urządzenia zewnętrzne fitness: orbitrek, 

wyciskanie siedząc, wahadło + twister; wioślarz, rowerek, drabinka+podciąg nóg; 

Pozostałe: ławo-stół, kosz na śmieci, regulamin. 

Wartość zadania brutto: 37 018,30 zł 

 

 

2. Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Michów. 

Zamówienie zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE 

oraz ze środków krajowych z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 

Ochrona środowiska  i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 6.4 Gospodarka 

wodno-ściekowa. 

 

Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Rudno. Stacja zlokalizowana jest na 

działkach nr ewidencyjny 1521/2 i 286/2 stanowiących własność Gminy Michów. W 

ramach zadania wykonane zostały; 

 obudowa i uzbrojenia studni głębinowej S1, 

 remont budynku stacji wodociągowej z montażem nowego wyposażenia 

technologicznego, 

 malowanie obudowy zbiorników wyrównawczych wody pitnej, 

 przewody technologiczne wodociągowe i kanalizacyjne, 

 linie energetyczne i sterownicze, 

 sterowanie, telemetria i telesygnalizacja,  

 system telewizji użytkowej/dozorowej, 

 słoneczno-wiatrowy zespół prądotwórczy enn, 

 drogi i place – remont i rozbudowa, 

 ogrodzenie z bramą i furtką terenu stacji wodociągowej, 

 zieleń. 

Wartość robót brutto 861 000,00 

 

Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wypnicha. Stacja wodociągowa 

zlokalizowana jest na działce nr ewidencyjny 505/1 stanowiącej własność Gminy 

Michów. W ramach zadania wykonane zostały: 

 wymiana obudowy i uzbrojenia studni głębinowej, 

 remont budynku stacji wodociągowej z montażem nowego wyposażenia 

technologicznego, 

 malowanie obudowy zbiorników wyrównawczych wody pitnej, 

 przewody technologiczne wodociągowe i kanalizacyjne, 

 linie energetyczne i sterownicze, 

 sterowanie, telemetria i telesygnalizacja, 

 system telewizji użytkowej/dozorowej, 

 słoneczno-wiatrowy zespół prądotwórczy enn, 

 drogi i place - remont i rozbudowa, 

 ogrodzenie z bramą i furtką terenu stacji wodociągowej, 

 zieleń. 

Wartość robót brutto 898 500,00 

 

3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Michów ul. Spokojna-Koszykowa. 
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Sieć kanalizacyjna: 

 sieć przewodów podciśnieniowych PE125mm L=188m i PE90mm L=5,0 m. 

Łącznie 193m; rury z PE100SDR17PN10 

 studzienki zbiorczo-zaworowe żelbetowe o wym.1,0x1,0x2,05 m –1 szt; 

 zawór podciśnieniowy Dz. 90 mm z wyposażeniem 

 zasuwy typu E kołnierzowe DN125 –1 szt. 

 monitoring zaworów podciśnieniowych 

Sieć wodociągowa: 

 sieć wodociągowa Ø110 L=205,5m –PVC-U PN 10 dz110x4,2 mm  

 sieć wodociągowa Ø90 L=4,0m –PVC-U PN10 dz90x4,3mm 

 hydranty p. poż. nadziemne –2 kpl 

 zasuwy działowe DN100 –1 kpl 

Wartość zadania: 86 099,98 zł 

 

4. Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania energią w projektach: „OZE w gminie 

Michów” oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie 

Michów”. 

Zamówienie zrealizowane zostało w ramach projektów współfinansowanych ze 

środków UE oraz ze środków krajowych z budżetu państwa w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś 

priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku; Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania 

OZE oraz Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 

5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego 

   

Wykonanie serwisu internetowego do obsługi projektu pn. „OZE  w gminie 

Michów”  

 System ICT jest inteligentnym systemem do zarządzania energią, w 

szczególności służącym do zbierania, przesyłania i wizualizacji danych o 

uzysku energii z systemów solarnych zainstalowanych na terenie gminy 

Michów. Połączony z portalem internetowym (stroną www) oraz usługą on-

line dla użytkowników końcowych, którego integralną częścią jest narzędzie 

służące do badania poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług. 

 W skład systemu wchodzi pięć sztuk modemów, które są podłączone do 

Internetu oraz skonfigurowane tak, aby współpracowały z systemami 

solarnymi zainstalowanymi w gminie Michów, umożliwiając tym samym 

dostęp do danych o uzysku energii oraz zdalny podgląd pracy instalacji i 

możliwość zmiany jej nastawień. 

 Na potrzeby systemu, którego on sam jest integralną częścią, powstała strona 

www, do której dostęp jest możliwy z poziomu administratora oraz 

odwiedzającego użytkownika. Strona jest wyposażona w panel 

administracyjny oparty o technologię CMS, służącą do zarządzania treścią na 

stronie. System raz na dobę pobiera i przetwarza dane z modemów pokazując 

je w formie wykresów.  

 Dodatkowymi elementami wchodzącymi w skład strony są informacje 

o zainstalowanych sterownikach wraz z instrukcją obsługi. Ponadto 

wspomniane już narzędzie ma służyć do badania poziomu satysfakcji 

użytkowników z otrzymanych usług w formie modułu ankiet online. 

Wykonawca dostarczył serwer, na którym utrzymywana będzie strona wraz z 

systemem. 
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Wartość brutto zadania: 17 958,00 zł 

 

Wykonanie Systemu Sterowania, Pomiaru, Monitoringu, Zarządzania Lokalnymi 

Źródłami i Odbiorami Energii dla projektu „Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej w gminie Michów”, 

 System Sterowania i Nadzoru lokalnymi źródłami i odbiorami energii to 

usługa, która otwiera nowe, bardzo skuteczne możliwości uzyskiwania 

oszczędności w zużyciu energii i obniżania jej kosztów poprzez wprowadzenie 

aktywnego systemu sterownia i nadzoru nad pracą źródeł energii (elektrycznej, 

ciepła lub chłodu) i odbiorów energii podłączonych do tych źródeł.  

 Dzięki wprowadzeniu systemu możliwe jest osiągniecie znacznego obniżenia 

kosztów związanych z energią i to bez znaczących nakładów inwestycyjnych.  

 Dane z obiektów (źródła energii i odbiory) przekazywane są do sterownika 

lokalnego. Zebrane dane i informacje są następnie odczytywane przez 

sterownik i służą do aktywnego sterowania pracą wszystkich urządzeń 

obiektowych, poprzez zmianę parametrów pracy tych urządzeń.  

 Następnie sterownik komunikuje się z Centrum Sterowania i przekazuje 

wszelkie informacje i dane o pracy obiektu. Dane te wykorzystywane są do 

aktywnego sterowania pracą obiektu, z wykorzystaniem ustalonych 

algorytmów pracy konkretnych urządzeń. Dodatkowo system na bieżąco zbiera 

wszelkie informacje o obiekcie (temperatury, przepływy, wskazania liczników 

ciepła lub energii elektrycznej) i je archiwizuje. W sposób automatyczny (np. 

informacja wysyłana na telefon komórkowy obsługi) system powiadamia 

operatora lub obsługę o awariach lub błędnej pracy urządzeń obiektu. 

Umożliwia on także bieżące podawanie stanu liczników (wodomierze, liczniki 

ciepła. Licznik energii elektrycznej, gazomierz itp.).  

 Cała komunikacja między sterownikiem a Centrum Sterowania, oraz miedzy 

Centrum Sterowania a użytkownikami systemu (operatorzy, serwis, odbiorca i 

dostawca energii, dowolny użytkownik) odbywa się z wykorzystaniem 

internetu. System archiwizacji danych umożliwia prezentację wyników pracy 

obiektu w wybranej formie (wykresy, dane tabelaryczne) oraz przekazuje dane 

do działu rozliczeń (wystawianie faktur za dostarczone media). Każdy z 

uczestników systemu może mieć dostęp do odpowiednich danych w zależności 

od ustalonego „progu dostępności”. Przykładowo, odbiorca energii będzie miał 

dostęp do danych historycznych lub bieżących dotyczących parametrów pracy 

obiektu i zużycia energii, serwis może wprowadzać ręczne korekty pracy 

obiektu w stanach awaryjnych, a operator systemu może zmieniać algorytmy 

pracy sterownika (także na życzenie odbiorcy) i w ten sposób zmieniać 

parametry pracy sterownego obiektu.  

Wartość brutto zadania: 184 254,00 zł 

 

5. Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie gminy Michów.  

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „OZE w gminie Michów” 

współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu 
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Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 

Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. 

 

Dostawa i montaż kotłów na biomasę (pellet) w budynkach prywatnych, obejmująca 

między innymi: 

 demontaż wyeksploatowanego źródła ciepła, 

 dostawę i montaż 4 kotłów na biomasę w budynkach prywatnych: kocioł na 

biomasę o mocy 5-18kW – 2 szt.; kocioł na biomasę o mocy 8-24kW –2 szt., 

 posadowienie kotła na biomasę, 

 podłączenie układu kotłowego do istniejącej instalacji c.o. poprzez wymiennik 

płytowy, 

 montaż armatury, ciepłomierza, zaworu bezpieczeństwa, naczyń 

przeponowych i pozostałych elementów wg schematu technologicznego, 

 instalacja układu sterującego, 

 wykonanie odprowadzenia spalin z kotła do komina, spełniającego wymagania 

określone w dokumentacji technicznej, 

 wykonanie płukania oraz prób szczelności instalacji, 

 zabezpieczenie instalacji przed korozją, 

 napełnienie instalacji, 

 uruchomienie instalacji, 

 przeszkolenie Użytkowników, 

 sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom, 

Wartość brutto zadania: 63 063,36 zł 

 

6. Budowa drogi gminnej klasy D – ul. Piaskowa w Michowie. 

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.  

FDS 265 618,00 zł; Wkład własny 265 619, 00 zł. 

Wykonano drogę o nawierzchni rozbieralnej – z kostki brukowej betonowej, 

wibroprasowanej, szerokości zasadniczej 4,50 m, z poszerzeniem na łuku poziomym do 

5,5 m. Jezdnia ograniczona opornikiem betonowym (wtopionym) o przekroju 12x25 

cm. Po obu stronach drogi wykonano pobocze utwardzone kruszywem łamanym 

stabilizowanym mechanicznie szerokości 0,75 cm i grubości 15 cm. Zjazdy do posesji    

i na pola uprawne, zostały utwardzone kruszywem łamanym stabilizowanym 

mechanicznie gr. 15 cm do granicy pasa drogowego. Ponadto w celu sprawnego 

odprowadzenia wód opadowych wykonano wzdłuż drogi przy jej krawędziach od km 

0+080 do 0+400 ściek linowy szerokości 20 cm. Z uwagi na nieprzelotowe zakończenie 

drogi, na końcu jej zakresu zaprojektowany został plac do zawracania dla samochodów 

osobowych o promieniu R=6,0 m. 

W związku ze zmianą zagospodarowania terenu, wykonano rozwiązanie kolizji                      

z infrastrukturą uzbrojenia terenu (poprzez zmianę lokalizacji, zabezpieczenie lub 

regulację wysokościową zasuw czy pokryw studni). 

 

Powstały następujące drogowe  elementy zagospodarowania terenu:  
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 jezdnia drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej 

szerokości od 4,50m (poszerzenie do 5,50m) i długości 430,00 m  

 plac do zawracania samochodów osobowych o promieniu R=6,0 m i długości 

17,20m 

 obustronne pobocze umocnione kruszywem szer. 0,75 i długości 447,20m 

 zjazdy do wszystkich przyległych posesji o szer. 4,0 m i zmiennej długości  

Powierzchnie zabudowy poszczególnych elementów:   

 nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej – 1 990,36 m2,  

 plac do zawracania z kostki brukowej betonowej – 148,06 m2 

 zjazdy indywidualne na posesje – 76,61 m2 

 pobocze z kruszywa – 624,00 m2 

Wartość brutto inwestycji: 539 970,00 zł 

 

 

Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Michów  

Od 1 lipca 2013 r. na terenie Gminy Michów obowiązuje nowy system gospodarki 

odpadami określony i wprowadzony ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010) zgodnie, z którą samorządy przejęły 

obowiązek  odbioru odpadów komunalnych wytwarzanych na ich terenie. 

Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy i stały w Gminie Michów na dzień 

31.12.2019 r. wynosiła 6009 osób. Systemem odbioru odpadów komunalnych objętych było 

4659 osób, z czego 4629 osób prowadziło zbiórkę selektywną, a 30 osoby nieselektywną.  

Od 1 stycznia 2018r. obowiązuje następujący model gospodarowania odpadami 

komunalnymi – zbiórka jest podzielona na: 

1.Papier – opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma, torby i worki 

papierowe, itp. zbierane są do niebieskiego worka. 

2.Metale i tworzywa sztuczne - w skład, których mogą wchodzić w szczególności: 

metale nieżelazne i żelazne, tworzywa sztuczne, butelki po napojach, kosmetykach i środkach 

czystości, opakowania wielomateriałowe itp. zbierane są do worka żółtego. 

3.Szkło – białe i kolorowe, odpady ze szkła opakowaniowego, słoiki, butelki szklane 

zbierane są do worka zielonego. 

4.Odpady biodegradowalne – odpadki warzywne i owocowe, gałęzie drzew i 

krzewów, skoszona trawę, liście, kwiaty zagospodarowywane w przydomowych 

kompostownikach bądź zbierane są do worka brązowego. 

5.Odpady zmieszane (niesegregowane) – zbierane są w pojemnikach lub czarnych 

workach. 

6.Popiół – zbierany w worki szare. 

Wykonawcą, wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego na odbiór i 

transport odpadów komunalnych z terenu gminy Michów była firma: Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Adamowie Sp. z o. o. z siedzibą w Adamowie, ul Cmentarna 93. Umowa 

została zawarta na okres 2 lat tj. od 01.01.2018r. do 31.12.2019 r. Odpady komunalne zebrane 

z terenu Gminy Michów przekazywane były do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Puławach celem ich zagospodarowania.  

Całość dostarczonych w 2019 r. do RIPOK w Puławach odpadów komunalnych o 

kodzie 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - wyniosła 442,9 Mg. 

Odpady te poddane zostały procesom odzysku (R12).  
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Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Michów w 2019 roku 

Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa odebranych 

odpadów (Mg) 

15 01 01 Opakowania z papieru 

 i tektury 
17,96 

15 01 02 Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
70,26 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy,  

remontów i demontażu inne 

niż wymienione w 17 09 01, 

17 09 02 i 17 09 03 

3,46 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 
2,72 

ex 20 01 08 Bioodpady (ulegające 

biodegradacji odpady  

kuchenne wraz z odpadami 

 z ogrodów i parków) 

22,18  

ex 20 01 99 Popioły paleniskowe  

z gospodarstw domowych 
89,64 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszne) 

odpady komunalne 
442,9 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 42,24 

15 01 07 Szkło 70,34 

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

7,66 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21 i 20 01 35 

3,22 

16 01 03 Zużyte opony 20,14 

 Suma: 792,72 
 

   Na terenie Gminy Michów funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych – PSZOK - mieści się on przy ulicy Zasadniej 105 w Michowie, otwarty jest 

we wtorki od godziny 7:30 do 15:30.  
W 2019 r. na terenie gminy została zorganizowana dwa razy mobilna, nieodpłatna 

zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

Wpływy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. od 

mieszkańców wyniosły 398 967,40 zł (na dzień 31.12.2019 pozostało 54 042,54 zł 

zaległości). 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Koszty związane w funkcjonowaniem oraz obsługą systemu poniesione w 2019 roku 

przedstawiały się następująco: 

  

KOSZTY (ZŁ) 

 

Koszty odbioru i transportu odpadów 

komunalnych przez firmę ZGK Adamów 
 

199 464,10 

Koszty zagospodarowania odpadów przez 

RIPOK Puławy i ORZEŁ PONIATOWA 
 

249 737,70 

Koszty obsługi systemu (szkolenia, karty 

serwisowe programów, wynagrodzenia 

pracowników, badania laboratoryjne itp.) 

 

12 683,50 

RAZEM 461 885,30 

 

W 2019 r. do tutejszego urzędu wpłynęło 286 deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, były to deklaracje składane po raz pierwszy oraz 

deklaracje zmieniające wysokość opłaty, a także deklaracje tzw. zerowe. Wysłano 40 wezwań 

do złożenia niezbędnych wyjaśnień dotyczących złożonej deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnych 

 

Gospodarka komunalna 

Jedną z dziedzin działania Gminy Michów jest szeroko rozumiana gospodarka komunalna 

Do podstawowych zadań powyższego działu należy: 

1. Produkcja i dostawa wody. 

2. Utrzymywanie w stałej sprawności sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, hydroforni i 

przepompowni ścieków. 

3. Odbiór nieczystości płynnych systemem zbiorczej kanalizacji podciśnieniowej oraz 

nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (szamb) beczkowozem. 

4. Remont dróg gminnych. 

5. Utrzymanie czystości na wyznaczonych placach i ulicach. 

6. Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych 

7. Utrzymanie zieleni. 

8. Wykonywanie zleconych prac remontowych. 

 

Wodociągi 

Długość sieci wodociągowej w gminie wynosi 121 km. 

Ilość przyłączy wodociągowych to 1828 szt. 

Produkcja wody w roku 2019 wyniosła 251,5 tys. m
3 

Kanalizacja 

Długość głównej sieci kanalizacji podciśnieniowej w Michowie wynosi 11 km. 

Ilość przyłączy kanalizacji podciśnieniowej to 465 szt. 

Odprowadzona ilość ścieków do oczyszczalni OSM Michowianka w roku 2019  

wyniosła 37,3 tys. m
3. 

Drogi 

W roku 2018 zostało zakupione kruszywo w ilości 1400 ton z przeznaczeniem na remonty 

gruntowych dróg gminnych w: Aleksandrówce, Anielówce, Budkach, Gołębiu, Katarzynie, 

Natalinie, Trzcińcu, Rudzienku Kol., Gawłówce, oraz w Wypnisze, 
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Do utrzymania zieleni należy: koszenie zieleńców, boiska sportowego, placu „Toboła” oraz 

pielęgnacja drzew i krzewów. 

W okresie opadów śniegu utrzymujemy drogi w stanie przejezdnym posiadanym sprzętem tj. 

Samochód ciężarowy, ciągnik oraz koparko-ładowarka wyposażone w pługi odśnieżne oraz 

drugi ciągnik z rozsiewaczem do posypywania dróg piaskiem z solą, odśnieżane są na bieżąco 

place i chodniki gminne a w razie potrzeby posypywane piaskiem z solą. 

Do wiosennego zamiatania ulic używamy zamiatarki mechanicznej zamontowanej do 

ciągnika.  

 

Zabytki Gminy Michów 

Konstytucyjnym obowiązek państwa i każdego obywatela jest ochrona zabytków. Wynika to z 

art. 5, art. 6 ust. 1 i art. 82 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz 

Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

Na terenie gminy Michów, zgodnie z opracowaną w 2017 r. Gminną Ewidencją 

Zabytków, mamy 37 zabytków architektonicznych i 170 stanowisk archeologicznych. 

Do zabytków architektonicznych należą Kościół Parafialny w Michowie, dzwonnica  

z bramą i murem wokół zespołu kościelnego, drzewostan i cmentarz przykościelny, kaplica 

cmentarna Korwin – Piotrowskich, plebania w dawnym zespole kościelnym, kościół 

parafialny w Rudnie wraz z wyposażeniem, dzwonnica z bramą i murem wokół zespołu 

kościelnego, drzewostan i cmentarz przykościelny, dawna plebania w zespole kościelnym, 

cmentarz parafialny w Michowie i w Rudnie, kapliczki przydrożne w miejscowości 

Rudzienko, Kolonia Ostrów, Rudno, Ostrów, Rawa, Michów, Szczuchnia, 10 domów 

mieszkalnych zlokalizowanych w Michowie przy ul. Partyzanckiej (5 domów), Baranowskiej 

(2 domy), Rynek I (3 domy) i Tysiąclecia (1 dom). 

 Wśród zabytków gminy Michów należy także wymienić: 

1. Mogiła Żydów zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej 

położona w Wólce Michowskiej 

2. Mogiła partyzantów Batalionów Chłopskich w Giżyce Kolonia 

3. Cmentarz żydowski położony na północ od Michowa. 

Zabytki o najwyższym znaczeniu dla gminy Michów jest7 obiektów wpisane do rejestru 

zabytków województwa lubelskiego. Są nimi wcześniej wspomniane: 

 Kościół parafialny w Michowie 

 dzwonnica z bramą i murem wokół zespołu kościelnego w Michowie 

 drzewostan i cmentarz przykościelny w Michowie 

 kaplica cmentarna Korwin – Piotrowskich w Michowie 

 kościół parafialny w Rudnie wraz z wyposażeniem,  

 dzwonnica z bramą i murem wokół zespołu kościelnego w Rudnie,  

 drzewostan i cmentarz przykościelny w Rudnie. 

Stanowiska archeologiczne natomiast to każdy ślad materialnej działalności ludzkiej w 

przeszłości. Terminem tym określa się zwarty, oddzielony od innych podobnych, wycinek 

przestrzeni, w obrębie którego występują źródła archeologiczne wraz z otaczającym je 

kontekstem. Stanowiska archeologiczne są zabytkami nieruchomymi, będącymi 
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powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności 

człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich 

śladów, albo zabytkami ruchomymi, będącymi tym wytworem. Zabytki archeologiczne 

podlegają ochronie bez względu na stan zachowania 

Ze względu na ich położenie wyróżnia się:  

 stanowisko widoczne na powierzchni ziemi (wyróżniające się formy terenowe). 

 stanowisko znajdujące się pod poziomem gruntu (cmentarzyska, osady). 

Na terenie naszej gminy wśród stanowisk archeologicznych przeważają stanowiska, które 

funkcjonują jako ślady osadnicze z okresu pradziejowego i rozproszone są na obszarze całej 

gminy.  

 

Bezpieczeństwo (działalność OSP) 

Na terenie naszej gminy zarejestrowanych jest 13 jednostek OSP w tym czynnych i 

działających jest 8: Michów, Elżbietów, Chudowola, Krupy, Młyniska, Giżyce, Gołąb oraz 

Wypnicha. 

W Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego jest tylko OSP Michów, natomiast 

zarejestrowanych jako Stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym 6 - Michów, 

Elżbietów, Chudowola, Giżyce, Gołąb i Wypnicha. 

Liczba członków razem 419 w tym kobiet 48, mężczyzn 371 

Kobiece drużyny pożarnicze 1-członkiń 11. 

Jednostki OSP  wyposażone są w samochody pożarnicze – 4 średnie i 4 lekkie oraz sprzęt i 

środki ochrony indywidualnej, pozwalające na udział w akcjach ratowniczych. Aby strażacy 

ochotnicy mogli brać udział w działaniach ratowniczych muszą posiadać odpowiednie 

przeszkolenie, badania oraz ubezpieczenie. W roku 2019 mamy przeszkolonych18 

dowódców, 6 naczelników,133 strażaków ratowników, 13 kierowców konserwatorów sprzętu 

ratowniczego, 8 z zakresu ratownictwa technicznego, 17 z zakresu kwalifikowanej pierwszej 

pomocy, 4 z zakresu działań przeciwpowodziowych, 8 z zakresu współpracy z Lotniczym 

Pogotowiem Ratowniczym, 1 pilarz do stali i betonu. 

Środki z Samorządu Gminy na dofinansowanie działań OSP na 2019 r. wynosiły 346 253,37 

zł. 

Z tych środków wypłacane są ekwiwalenty, remonty, koszty paliwa oraz dofinansowanie do 

zakupu wyposażenia strażaków, konkursy, zawody strażackie, szkolenia, badania.  

Wydatki na paliwo i ekwiwalenty są największe w miesiącach wiosennych. Wówczas jest 

najwięcej wyjazdów do zdarzeń pożarniczych (wypalanie traw) oraz w tym okresie są zawody 

strażackie, stąd też jednostki przeprowadzają ćwiczenia przed zawodami. 

Zużycie paliwa przez okres 2019 r. wyniosło  5134 litrów. Jest to zużycie przez wszystkie  

jednostki OSP. Należy zaznaczyć, że samochody strażackie Ford Transit oraz Lublin III są 

często wykorzystane do przewozu mniejszej ilości uczniów na konkursy i zawody oraz na 

potrzeby gminy i OPS. 
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Pobrane ekwiwalenty za działania ratownicze oraz ćwiczenia za 2019 r. to kwota 24 207,00 

zł. 

Stopniowo jest uzupełniane wyposażenie jednostek w sprzęt, ubrania oraz niezbędne 

wyposażenie, aby poszczególne  jednostki mogły brać udział w zdarzeniach pożarniczych. 

Wymagania w wyposażeniu jednostek zarejestrowanych w Krajowym Systemie Ratownictwa 

Gaśniczego jest ustalane przez KSRG. Corocznie odbywają się inspekcje gotowości bojowej i 

zauważone braki w wyposażeniu jednostki muszą być uzupełnione. 

W związku z tym, że 6 jednostek OSP jest zarejestrowanych w KRS mogą ubiegać się o 

dofinansowanie z zewnątrz czyli do KSRG, WFOŚ i GW, PZU SA, ZWOSP RP. 

 

 Mieszkaniowy zasób gminy.     

Zasób mieszkaniowy Gminy Michów w 2019 roku obejmował 3 lokale socjalne 

znajdujące w budynkach mieszkalnych stanowiących własność gminy: 

- budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Północnej 13, usytuowany na działce                                   

nr 201/2 o pow. 0,1250 ha, drewniany, kryty blachą; składa się z trzech izb o łącznej 

powierzchni użytkowej 52 m
2
. W budynku jest zainstalowana sieć elektryczna. 

- budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Strażackiej 10, usytuowany na działce                          

nr 194/4 i nr 195/4 o pow. 0,0255 ha, kryty blachą; składa się z dwóch izb o łącznej 

powierzchni użytkowej  18 m
2
. 

- budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Baranowskiej 3, usytuowany na działce                            

nr   333 o pow. 0,0300 ha, drewniany składający się z czterech izb o łącznej powierzchni                      

użytkowej  56 m
2                                                                                                                                                                                                 

- lokal mieszkaniowy znajdujący się w budynku Urzędu Gminy przy ul. Rynek I/16 .                          

o powierzchni użytkowej 63,74 m
2
 . 

 Budynki socjalne stanowiące zasób mieszkaniowy Gminy Michów są w średnim stanie 

technicznym, wymagają odpowiednich prac modernizacyjnych i remontowych wynikających                  

z bieżącej eksploatacji. Poza wykonywaniem bieżących napraw, konserwacji i usuwania 

awarii za celowe uznaje się zapewnienie bezpieczeństwa najemcom dlatego w pierwszej 

kolejności są podejmowanie prace zmierzające do zabezpieczenia konstrukcji budynków oraz 

instalacji technicznych i zabezpieczeń przeciwpożarowych.  

Dodatek mieszkaniowy to forma pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów 

związanych z utrzymaniem mieszkania ze względu na niskie dochody. W 2019 r. wypłacono 

dodatek mieszkaniowy na kwotę 1902,40 zł dla jednej rodziny.  

W 2019 r. nie było oczekujących na mieszkanie z zasobu gminy.  

Przedsiębiorcy 

Podstawowym narzędziem informacyjno - promującym przedsiębiorczość w gminie 

Michów jest oficjalna strona internetowa (http://www.gminamichow.pl/) na której znajduje 

się między innymi zakładka  „mikoroPoardy.pl” - gdzie lokalny mikro – przedsiębiorca 

uzyska informacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.                                                                                                 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według 

stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które 

mają główne  miejsce prowadzenia działalności na terenie gminie Michów obejmowała 366 

http://www.gminamichow.pl/
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pozycji,  z czego status „aktywny” posiadało 171 podmiotów, status „wykreślony” posiadało 

153 podmioty, status „zawieszony” posiadło 42 podmioty. W ciągu 2019 r. wniosek o wpis 

do CEIDG złożyło  15 nowych przedsiębiorców, 9 przedsiębiorców wyrejestrowano, 

zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej dokonało 19 przedsiębiorców, 

wniosków o zmianę wpisu w CEIDG przyjęto 45, a o wznowienie wykonywania zawieszonej 

działalności gospodarczej przyjęto 13 wniosków. Najczęściej przedmiotem działalności 

według PKD były usługi ogólnobudowlane, handel i naprawy pojazdów samochodowych.  

 

W 2019 r. na terenie Gminy Michów zlokalizowane było 24 punkty posiadające 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W tym 22 punktów posiadało zezwolenia  

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

(sklepy spożywcze). Natomiast 2 punkty posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne). 

W związku z upływem ważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

wydano: 

- 9 decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo, 

- 7 decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 18%  

(z wyjątkiem piwa), 

- 8 decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych pow. 18%. 

Ponadto wydano 9 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo. 6 z nich wydano Ochotniczej Straży Pożarnej                       

w Michowie, natomiast 3 Ochotniczej Straży Pożarnej w Mejznerzynie.  

W 2019 r. na terenie Gminy Michów wygaszono 3 zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych.  

 

Gospodarka nieruchomościami  

 
W 2019 r. gmina Michów była właścicielem 267,7942 ha powierzchni gruntów o łącznej 

wartości 1 241 169,15 zł. 

 W skład tych gruntów wchodzą: 

- grunty rolne      o pow.  23,3126 

-grunty przeznaczone pod zabudowę  o pow.    3,4491 

-grunty zabudowane    o pow.               9,4514 

-pozostałe grunty                          o pow.  16,2685  

-lasy      o pow.    4,5867 

oraz drogi gminne o powierzchni 210,7259 km stanowią wartość 13 505 923,77 zł. 

Budynki i budowle Gminy Michów stanowią wartość 28 166 120,86 zł w skład budynków 

wchodzą: 3 mieszkania socjalne w Michowie, 3 obiekty szkolne (ZSO w Michowie, ZS                             

w Rudnie, Szkoła Podstawowa w Katarzynie), służba zdrowia (Ośrodek Zdrowia w Rudnie),                

13 budynków użyteczności publicznej (OPS Michów, Urząd Gminy, OSP Giżyce, OSP 

Krupy, OSP Młyniska, OSP Elżbietów, OSP Mejznerzyn, OSP Gołąb, OSP Wypnicha, OSP 

Rudno, OSP Gawłówka, OSP Chudowola, Biblioteka), garaż przy Urzędzie Gminy, 3 

budynki użytkowe (przy ul. Zasadniej i Zaplecze Sanitarno-Sportowe przy ul. Magnoliowej), 

przedszkole (przy ul. Strażackiej), 4 stacje wodociągowe (Mejznerzyn, Anielówka, Rudno i 

Wypnicha). W 2019 r. na terenie gminy Michów znajdowało się 4 zamknięte szkoły                                             

(w Gawłówce, Miastkówku, Węgielcach i Wypnisze).  

  Place zabaw na terenie gminy w 2019 r.  stanowiły wartość   559 085,88 zł. 
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Sposób zagospodarowania gruntów w 2019 r. przedstawiał się następująco: 

-  na cele mieszkaniowe  189,74 m
2 

 (przy ul. Baranowskiej, ul. Strażackiej,                                                

ul. Północnej i ul. Rynek I w Michowie), 

- wynajem na cele usługowe: 235,12m
2
 (w Rudnie i w Michowie), 

- w dzierżawie 7,63 ha (w Elżbietowie, Anielówce, Rudnie,  Michów Wieś, Mejznerzynie)                      

- w użyczeniu 2411,43 m
2 

 (przy ul Strażackiej, ul. Rynek I, ul. Tysiąclecia, ul. Magnoliowej                               

w Michowie, Giżycach, Elżbietowie, Gołębiu, w Michowie Wsi, Chudowoli, Katarzynie                         

i Wypnisze ), 

- w użytkowanie wieczyste  oddane jest 0,0351 ha (przy ul. Rynek II). 

- oddane w zarząd 5,4653 ha ( w Katarzynie, w Michowie i w Węgielcach). 

 

Środki transportowe stanowią wartość 1 963 984,39 zł.  

W skład środków transportowych wchodzą: do oczyszczania (2 ciągniki, pługi śnieżne, 

beczka do wywozu nieczystości),  jako transport OSP (9 samochodów pożarniczych i 

przyczepa),  dowóz dzieci (2 autobusy szkolne),  na potrzeby gminy (volkswagen passat i 

polonez fso) oraz  koparko-ładowarka i równiarka. 

 Z tytułu dzierżawy i najmu w 2019 r. uzyskano dochód 20 629,88 zł.  

Na dzień 31.12.2019 r.,  zawartych umów najmu było 6, umów dzierżawy 6 oraz 15 umów 

użyczenia na nieruchomościach stanowiących własność gminy. 

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. wynosiły 100,86 zł.  

 

W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego zostały sprzedane działki nr 502/4                                        

w miejscowości Wypnicha i nr 569 w miejscowości Michów Osada  gm. Michów za łączną     

cenę  123 210,00 zł. 

W 2019 r. Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem do Wojewody Lubelskiego o 

nieodpłatne nabycie (komunalizację) dwóch działek w obrębie geodezyjnym 0013 - Michów 

Wieś,  gm. Michów 

 Wójt Gminy w 2019 r. wydał 990 decyzji administracyjnych określających zwrot 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystanego do produkcji rolnej. 

 

Planowanie przestrzenne 

Planowanie przestrzenne formułuje zasady zagospodarowania terenu. Umożliwia ono 

kształtowanie przestrzeni zgodnie z potrzebami mieszkańców w sposób racjonalny, 

zrównoważony, zgodny z zastanymi uwarunkowaniami lokalnymi, zachowujący wartości 

środowiskowe, kulturowe i krajobrazowe, przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników 

ekonomicznych i społecznych. W ramach zadań z zakresu planowania przestrzennego: 

1.Wydano 20 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu 

5 –  dla obiektów infrastruktury  i farm fotowoltaicznych 

3– dla  obiektów rolniczych  

9 -  dla zabudowa mieszkaniowa w zabudowie zagrodowej  

3 – dla zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  
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2.Wydano 2 decyzje  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego : 

1 – dla   przebudowy drogi powiatowej 1514 L – chodnik Rudzienko 

1 -  dla  budowy linii kablowych –          Mejznerzyn      -        inwestor PGE  

Przystąpiono do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania terenów na obszarze 

gminy Michów . 

W trakcie opracowania jest   II etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-                               

w miesiącu październiku 2019 r. wystąpiono do Ministra Rolnictwa o wyłączenie gruntów 

rolnych  i leśnych  z produkcji. 

W 2019 r. wydano 389 wypisów, wyrysów i zaświadczeń w sprawie przeznaczenia 

nieruchomości  z planów   i studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz rewitalizacji. 

 

Transport 

 
Na terenie Gminy Michów w 2019 r. regularny przewóz osób wykonywany był przez 

następujących przewoźników:  Firmę RAGO Sp. z o.o., Pana Dariusza Piskorskiego, Firmę 

Komunikacja Prywatna Kazimierz Bieliński, Pana Bogdana Kowalczyka, Firmę Usługi 

Transportowe Krajowe i Międzynarodowe Sławomira Siwek, Firmę MAR-POL Przemysław 

Łukasiewicz. W/w przewoźnicy obsługiwali trasy łączące Michów z siedzibą powiatu  

i województwa oraz sąsiednimi gminami. 

W 2019 r. obowiązywało 5 zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Michów 

uprawniających do regularnych przewozów osób. Były to zezwolenia na następujące trasy: 

1. Rudno II-Rudno przez Wypnichę, 

2. Gawłówka-Rudno Szkoła, 

3. Rudno Szkoła-Wypnicha-Elżbietów, 

4. Giżyce-Rudno Szkoła, 

5. Rudno Szkoła-Gawłówka. 

Na w/w trasach prowadzony był dowóz dzieci do szkół. Firmą, która wygrała przetarg była 

firma MAR-POL Przemysław Łukasiewicz z Kamionki. W związku z korzystaniem                           

z zezwoleń na regularny przewóz osób firma MAR-POL miała możliwość przewożenia nie 

tylko uczniów ale pozostałych mieszkańców gminy.  Z danych uzyskanych od przewoźnika 

wynika że sprzedano 50 biletów jednorazowych.  

W 2019 r. pozytywnie zaopiniowano 5 wniosków Starostwa Powiatowego                                

w Lubartowie w sprawie zmiany zezwoleń na regularny przewóz osób. Zmiany te dotyczyły 

następujących linii komunikacyjnych:  

-Lubartów- Kamionka-Michów, 

-Anielówka-Jeziorzany-Przytoczno. 

Ponadto w 2019 r. wydano 1 umowę  na korzystanie z przystanku będącego 

własnością Gminy Michów  zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 358/2 przed 

budynkiem Urzędu Gminy oraz 1 umowę na korzystanie z przystanku przy drodze 

wewnętrznej(działka  nr 75) w Węgielcach na wysokości działki 48 i 41/2. 
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 W związku z wykonywaniem zadań wynikających z Ustawy o funduszu przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej uruchomiono  linie przebiegającą przez 

teren Gminy Michów: Mejznerzyn - Stanisławów Duży - Lubartów. Wydano również 

zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym na linii Giżyce – Gawłówa - Michów. Kurs ten realizowany był w środy                               

i dofinansowany z budżetu gminy. 

       W 2019 r. wydano również licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego         

w zakresie przewozów osób taksówką. 

 

Rolnictwo 

Rok 2019 dla rolników przeminął pod znakiem suszy. Zbiory okazały się co najmniej 

30% niższe zwłaszcza na terenach północnych naszej gminy, gdzie gleby są słabsze. 

Najbardziej ucierpiały zasiewy wiosenne oraz wyżej położone łąki. W związku z tym 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło stan zagrożenia suszą, który obejmował 

również tereny naszej gminy, oferując w związku z tym dla rolników pomoc w postaci 

niskooprocentowanych kredytów, umorzenia składki KRUS oraz dotacje dla najbardziej 

poszkodowanych rolników. Powołana przez Wojewodę Komisja szacująca straty w uprawach 

przyjęła 598 wniosków od rolników a tym samym wydała 598 protokołów szacowania strat w 

uprawach, które umożliwiły wszystkim rolnikom uzyskać odszkodowanie za poniesione 

straty w uprawach bez względu na oszacowany procent strat. Powyżej 30% strat była pomoc 

ze środków krajowych, natomiast poniżej30% - pomoc deminimis. 

 

Ochrona środowiska 

Do działań,  które były realizowane w  2019 r. wpisujących się w Program Ochrony 

Środowiska dla Gminy Michów należą m.in. 

- usuwanie azbestu 

Na podstawie przyjętej Uchwałą Rady Gminy Michów Nr XXX/170/2013  z dnia                      

5 listopada 2013 r. Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Michów na lata 2013- 2032, podejmowane były działania zmierzające do usunięcia                        

i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, minimalizacji negatywnych skutków 

zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju i  likwidacji 

szkodliwego działania azbestu na środowisko. 
Na terenie gminy Michów azbest występuje głównie w postaci pokryć dachowych tj. 

płyt azbestowo-cementowych falistych lub płaskich.  
W ramach podpisanej z Województwem Lubelskim Umowy o współpracy w zakresie  

realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 

Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020,  Gmina Michów przekazała do realizacji 27 wniosków mieszkańców z terenu gminy na 

demontaż, transport  i unieszkodliwianie azbestu w 2019 r. w ilości ok. 40 ton.  
W ramach konkursu Azbest 2019 ogłoszonego przez  Ministerstwo Przedsiębiorczości                 

i Technologii, Gmina Michów otrzymała dotację  na wykonanie zadania pt. „Wykonanie 

inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Michów”. Dane uzyskane podczas 

inwentaryzacji zostały wprowadzone do Bazy Azbestowej.  
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- ochrona terenów zieleni i zadrzewień  

W roku 2019  do tutejszego Urzędu wpłynęło 157 zgłoszeń wycinki drzew od osób 

fizycznych  na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.    

Prace związane z utrzymywaniem terenów zieleni gminnej wykonywane były poprzez: 

 - dokonywanie nasadzeń kwiatów w donicach i rabatach,  

-  utrzymywanie rabat kwiatowych (podlewanie, plewienie), 

-  koszenie trawników, 

- wykonywanie prac w obrębie koron drzew tj. podcinanie gałęzi oraz  usuwanie drzew 

stanowiące zagrożenie dla otoczenia. 

 

 

- Ochrona gatunkowa zwierząt 

W ramach zezwolenia wydanego przez  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

prowadzony jest odstrzał bobra europejskiego. W 2019 r. odstrzelono 15 szt. tych zwierząt. 

Odstrzał bobrów jest prowadzony w miejscach powstawania szkód po uzgodnieniu                                

z zarządcami lub właścicielami terenu. Odstrzał wykonywany jest przez myśliwych 

zrzeszonych w kołach łowieckich przy użyciu broni myśliwskiej. 

 

 

- oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko 

Do Wójta Gminy Michów w roku 2019 wpłynęło 7 wniosków o wydanie decyzji                                         

o środowiskowych uwarunkowaniach dla następujących przedsięwzięć: 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Lokalizacja Powierzchnia  

zajęta pod 

instalację 

Uwagi 

1 „Budowa  Elektrowni Słonecznej 

wraz    z infrastrukturą  towarzyszącą 

na działce  nr ew. 162, 163 (obręb 

0002)     w miejscowości Chudowola, 

Gmina Michów”, moc do 1 MW 

Obręb: Chudowola Do 1 ha 
Postanowienie o odmowie 

wszczęcia postępowania z  

dnia 21.01.2020 r. 

Znak: OŚ 6220.10.2019 

2 Instalacja  wolnostojących paneli 

fotowoltaicznych o mocy do 0,999 

MW, wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną i przyłączeniem do 

krajowej sieci elektroenergetycznej, 

na dz. ewid. nr 1327, obręb 

Mejznerzyn, pod nazwą                          

„Mejznerzyn PV” 

Obręb: Mejznerzyn 

 

Całkowita 

powierzchnia działki 

2,04 

Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach z  dnia 

05.07.2019 r. 

Znak: OŚ 6220.1.2019 

3 budowa elektrowni fotowoltaicznej 
„Michów 2” o mocy maksymalnej do                

2 MW oraz powierzchni zabudowy do                      

9999 m
2
 z wewnętrzną infrastrukturą 

towarzyszącą na działkach 

ewidencyjnych nr 1167, 1168, 1169, 

Obręb: Michów 

wieś 

 

Do 1 ha  
Postanowienie o odmowie 

wszczęcia postępowania z 

dnia 16.12.2019 r. 
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obręb Michów wieś Znak: OŚ 6220.5.2019 

 

4 budowa elektrowni fotowoltaicznej 
„Michów 3” o mocy maksymalnej do                

2 MW oraz powierzchni zabudowy do                       

9999 m
2
 z wewnętrzną infrastrukturą 

towarzyszącą na działce 

ewidencyjnej nr 1170, obręb Michów 

wieś 

Obręb:  Michów 

wieś 

 

Do 1 ha 
Postanowienie o odmowie 

wszczęcia postępowania z 

dnia 16.12.2019 r. 

Znak: OŚ 6220.6.2019 

 

5 budowa elektrowni fotowoltaicznej 
Budowa elektrowni fotowoltaicznej 

„Michów 4” o mocy maksymalnej do                

2 MW oraz powierzchni zabudowy do        

9 999 m
2
 z wewnętrzną infrastrukturą 

towarzyszącą na działkach 

ewidencyjnych nr 1228, 1229, 1231, 

obręb Michów wieś 

Obręb: Michów 

wieś 

 

Do 1 ha 
Postanowienie o odmowie 

wszczęcia postępowania z 

dnia 16.12.2019 r. 

Znak: OŚ 6220.7.2019 

 

6 budowa elektrowni fotowoltaicznej 
Budowa elektrowni fotowoltaicznej 

„Michów 5” o mocy maksymalnej do                

2 MW oraz powierzchni zabudowy do                  

9 999 m
2
 z wewnętrzną infrastrukturą 

towarzyszącą na działce 

ewidencyjnej nr 1232, obręb Michów 

wieś, 

Obręb: Michów 

wieś 

 

Do 1 ha 
Postanowienie o odmowie 

wszczęcia postępowania z 

dnia 16.12.2019 r. 

Znak: OŚ 6220.8.2019 

 

7 „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz 

z infrastrukturą  towarzyszącą na 

działce   nr ew. 178 (obręb 0020) w 

miejscowości Rawa, Gmina 

Michów”, Moc do 1 MW 

Obręb: Rawa  

 

Do 1 ha 
Postanowienie o odmowie 

wszczęcia postępowania z 

dnia 16.12.2019 r. 

Znak: OŚ 6220.9.2019 

 

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy 

Do zrealizowanych zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy należą m.in.: likwidowanie dzikich wysypisk śmieci, likwidowanie awarii 

wodociągowo – kanalizacyjnych, oczyszczanie sieci oraz urządzeń kanalizacyjnych, zbieranie 

zanieczyszczeń w tym: śniegu, lodu, błota, odpadów zielonych z boiska i zieleńców a także                        

z pielęgnacji zadrzewień, czyszczenia ulic, placów.  

W 2019 r. została wykonana inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych na 

nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie 

gminy Michów. 
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Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

  

           Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990  o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) do zadań własnych gminy należy współpraca i działalność na 

rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymieniowymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 Przedmiotem współpracy Gminy Michów w roku 2019 była realizacja zadań 

publicznych, w szczególności wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród 

mieszkańców gminy, wspieranie rozwoju kultury, lokalnych wydarzeń kulturalnych i ochrony 

dziedzictwa narodowego. 

 Projekt programu został skonsultowany z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych działających na terenie gminy w dniu 22.11.2018 r. w trybie uchwały Nr 

XLIX/245/2010 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa 

miejscowego   w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2019 został uchwalony uchwałą Nr II/9/2018 Rady 

Gminy Michów z dnia 4 grudnia 2018 roku. 

Celem głównym Programu było budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą                                

a organizacjami pozarządowymi, dla stworzenia warunków do rozwoju inicjatyw na rzecz 

społeczności lokalnej oraz podniesienie skuteczności i efektywności działań podejmowanych  

w sferze zadań publicznych. 

Celami szczegółowymi programu było: wzmacnianie działań organizacji 

pozarządowych działających na rzecz poprawy jakości życia wspólnoty mieszkańców, przez 

wspieranie organizacyjne i finansowe ich działań, na zasadach określonych ustawą, integracja 

podmiotów realizujących zadania publiczne, wzmocnienie potencjału organizacji 

pozarządowych i  podmiotów,  zwiększenie efektywności wykorzystania środków 

publicznych, wspieranie rozwoju ekonomii społecznej. 

        

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM 

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe  

w budżecie gminy Michów na 2019 rok przeznaczono kwotę w wysokości 109 000,00 zł. 

W 2018 r. ogłoszono dwa konkursy na realizacje działań z zakresu działalności pożytku 

publicznego.  

1. Pierwszy konkurs. 

W dniu  21 stycznia 2019 r.  Zarządzeniem Nr 2/2019 Wójta Gminy Michów 

ogłoszony został otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej w ramach dotacji z budżetu gminy Michów w kwocie 

90 000,00 zł. 

W celu oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie w drodze 

Zarządzenia Nr 3/2019 Wójta Gminy Michów z dnia 21 stycznia 2019 r. powołana została 
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komisja konkursowa. W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęły 3 oferty, które zostały 

złożone przez następujące organizacje: 

 

Gminny Ludowy Klub Sportowy Michów 

L.p. Tytuł zadania Wnioskowana kwota 

dotacji 

1 1.Organizacja stałego systemu rozgrywek w piłkę nożną  

wg kalendarza WZPN:  

2. XVIII edycja rozgrywek w piłce nożnej halowej 

3. Organizacja turniejów i mistrzostw gminy w piłce nożnej, siatkowej, 

tenisie stołowym. 

4  Organizacja Gminnych Igrzysk Rekreacyjno - Sportowych. 

5. Uczestnictwo reprezentacji gminy w Wojewódzkich Igrzyskach 

Rekreacyjno – Sportowych. 

 

79 000,00 zł 

Uczniowski Klub Sportowy „Michowiak” 

1 Organizacja zawodów międzyszkolnych w wybranych 

dyscyplinach sportu 

 

5 500,00 zł 

Uczniowski Klub Sportowy Rudno 

1 Zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej. Organizacja międzyszkolnego turnieju w 

piłce siatkowej dziewcząt. Organizacja turnieju w piłce 

nożnej dziewcząt. Organizacja mistrzostw gminy w tenisie 

stołowym. Organizacja mistrzostw gminy w piłce nożnej 

chłopców szkół podstawowych. Organizacja turnieju w 

badmintonie klas gimnazjalnych. Organizacja „Dnia Sportu 

dla Dzieci”. 

 

 

5 500,00 zł 

 

 Na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2019 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe 

oferty. Wójt Gminy dokonał wyboru ofert podpisał umowy z oferentami. 

Na zadanie realizowane przez GLKS Michów została przyznana dotacja w kwocie - 

79 000,00 zł, na zadania realizowane przez UKS „Michowiak” przyznano dotację w kwocie - 

5 500,00 zł, na zadania realizowane przez UKS Rudno przyznano kwotę – 5 500,00 zł 

 

Wysokość przyznanych dotacji – 90 000,00 zł. 

 

Rozliczenie dotacji 

  Z oceny sprawozdań i dokumentów potwierdzających poniesione wydatki związane  

z realizacją zadania, stwierdzono prawidłowe wykorzystanie środków publicznych. 

Kwota wykorzystanych dotacji w ramach realizacji zadań z zakresu wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej – 90 000,00 zł. 
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2. Drugi konkurs. 

  W dniu 10 kwietnia 2019 r. Zarządzeniem Nr 24/2019  Wójta Gminy Michów 

ogłoszony został otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach dotacji z budżetu gminy Michów 

w kwocie 19 000,00 zł. 

  Zarządzeniem Nr 25/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. Wójta Gminy Michów powołana 

została komisja konkursowa do zaopiniowania ofert. W ramach ogłoszonego konkursu 

wpłynęło 5 ofert, które zostały złożone przez następujące organizacje: 

 

Towarzystwo Przyjaciół Michowa  

L.p. Tytuł zadania Wnioskowana kwota 

dotacji 

1 Potańcówka jak dawniej, muzyka ludowa, konkurs 

przyśpiewek  

3 000,00 zł 

2 Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla mieszkańców 

gminy Michów 

3 500,00 zł 

 

3 80 – lecie wybuchu II wojny światowej. Umieszczenie 

tablicy pamiątkowej poświeconej działalności płk. Fr. 

Kusyka, oprawa tej uroczystości  

3 000,00 zł 

Stowarzyszenia Sympatyków Ziemi Michowskiej 

1 Wykonanie 30 minutowych koncertów uświetniających 

uroczystości i wydarzenia lokalne  

6 000,00 zł 

2 Historia Szkoły w Miastkówku  3 500,00 zł 

 

 Na posiedzeniu w dniu 9 maja 2019 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała oferty złożone 

przez Towarzystwo Przyjaciół Michowa oraz Stowarzyszenie Sympatyków Ziemi 

Michowskiej. Wójt Gminy dokonał wyboru ofert i podpisał umowy. 

 Na zadania realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Michowa oraz Stowarzyszenie 

Sympatyków Ziemi Michowskiej udzielono dotacji w wysokości po – 9 500,00 zł. 

 

Wysokość przyznanych dotacji – 19 000,00 zł. 

 

Rozliczenie dotacji 

  Kwota wykorzystanych dotacji w ramach realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 18 914,93 zł. 

 

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM 

Współpraca pozafinansowa Gminy Michów w 2019 r. z organizacjami 

pozarządowymi polegała na: 

- konsultowaniu z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez 

Radę Gminy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 
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- prowadzeniu wspólnych przedsięwzięć tj.: organizacja wspólnych imprez kulturalnych, 

imprez sportowo – rekreacyjnych. 

Działania Gminy Michów nakierowane były na tworzenie warunków do zwiększenia 

aktywności społecznej, prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz 

mieszkańców. 

OCHRONA ZDROWIA 

           Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990  o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) do zadań własnych gminy należy ochrona zdrowia. Według 

danych na koniec 2019 r. na terenie Gminy Michów usługi medyczne świadczone były przez: 

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudnie ul. Spacerowa 85, 21-140 Michów; 

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Michowie ul. Rynek II 1 A, 21-140 Michów. 

W celu ułatwienia mieszkańcom dostępu do badań profilaktycznych corocznie 

organizowany jest przyjazd mammobusu. W 2019 r. odwiedził on naszą gminę 

sześciokrotnie. Prowadzona była również na terenie naszej gminy plenerowa akcja dla 

mieszkańców pod hasłem „Zadbaj o słuch - 2019” 

Programy zdrowotne realizowane na terenie gminy Michów to m.in. Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program  

Przeciwdziałania Narkomanii, który corocznie przyjmowany jest uchwałą Rady Gminy. 

Głównym założeniem/celem programu jest: rozpatrywanie specyfiki problemów 

alkoholowych na terenie Gminy Michów oraz potrzeb lokalnego środowiska w zakresie 

pomocy w ich rozwiązywaniu, zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów 

związanych z używaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych, zapobieganie powstawaniu 

nowych problemów wynikających z uzależnień na terenie gminy, zwiększenie zasobów 

niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami,  kreowanie i propagowanie 

zdrowego i trzeźwego stylu życia. Warunkami  niezbędnymi  do osiągnięcia wyżej 

wymienionych celów jest: zwiększenie  dostępności i skuteczności terapii dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych, zapewnienie mieszkańcom gminy, w szczególności 

dzieciom i młodzieży, dostępu do programów edukacyjnych  i profilaktycznych promujących 

zdrowy styl  życia oraz uczących umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu i środków 

psychotropowych, zmiana zachowań i postaw mieszkańców gminy w sytuacjach związanych 

z alkoholem, narkotykami i przemocą,  budowanie skutecznych form kontroli prawnej i 

społecznej nad szkodliwym postępowaniem osób nadużywających alkoholu i używających 

środków psychoaktywnych (w szczególności przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). 

Adresatami programu są: dorośli mieszkańcy Gminy Michów, dzieci, młodzież, kadra 

pedagogiczna szkół, sprzedawcy napojów alkoholowych, organizacje pozarządowe, osoby 

uzależnione i ich rodziny, lokalne instytucje współpracujące w szeroko rozumianych 

obszarach problemowych ujętych programie. Realizacja tego programu opiera się na 

współpracy: samorządu  gminnego, Gminnej Komisji ds.  Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Michowie, policji, Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie, organizacji  

i stowarzyszeń pozarządowych działające na terenie gminy. Środki finansowe na realizację 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
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i Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych.  

Rezultaty realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych: podniesienie świadomości  mieszkańców Gminy Michów wobec skutków 

nadużywania napojów alkoholowych, zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w 

działania związane z ograniczeniem spożycia napojów alkoholowych oraz redukcję 

dostępności i zapotrzebowania na substancje narkotyczne, udzielenie profesjonalnej pomocy 

osobom uzależnionym i ich rodzinom, zmniejszenie skali dysfunkcji występujących w 

rodzinach poprzez modyfikowanie stylu życia, wolnego od wszelkich używek szczególnie 

wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie świadomości mieszkańców na temat różnych form 

przemocy i faktu, że jest to przestępstwo, na które niema przyzwolenia we współczesnym 

świecie.  

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r. dofinansowano szereg imprez 

sportowo – rekreacyjnych mających na celu profilaktykę uzależnień m.in.:  

- Festyn Rodzinny w Rudnie, 

- Dzień Pieczonego Ziemniaka w Katarzynie, 

- Gminny Dzień Dziecka, 

-konkurs językowy w ZSO w Michowie ,  

-Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy i konkurs plastyczny w szkole w Katarzynie, 

-turniej tenisa stołowego  im. Grażyny Marzec w Rudnie, 

- XVII Edycja Halowej Piłki Nożnej, 

- Igrzyska sportowo – rekreacyjne w Rudnie, 

 

Poza wyżej wymienionymi imprezami sportowo – rekreacyjnymi Komisja 

dofinansowała szereg innych przedsięwzięć tj.:  

- w Szkole Podstawowej w Rudnie przeprowadzone zostały warsztaty profilaktyczne dla 

uczniów mające na celu rozwijanie samoświadomości młodzieży w kontekście uzależnienia 

od środków psychoaktywnych oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach, 

- do Świetlicy Wiejskiej w Miastkówku zakupiono siatki do tenisa stołowego, rakietki i 

piłeczki,  

- dla pedagoga z Zespołu Szkół w Michowie zakupiono  roczną prenumeratę czasopisma 

„Głos pedagogiczny”, 

- sfinansowano przejazd członków pielgrzymki trzeźwościowej do Lichenia, 

- Komisja wsparła także działalność Chóru Nadzieja poprzez zakup pawilonu wystawowego  

i plakatów. 

 

W każdy  wtorek miesiąca w świetlicy OPS w Michowie odbywają się spotkania  

i mitingi grup AA „Być człowiekiem” i Al-Anon „Odrodzenie”. Oprócz spotkania w grupach, 

osoby uzależnione i  współuzależnione mogą również skorzystać bezpłatnie z pomocy 

psychologa, który opłacany jest ze środków Komisji. Komisja współpracuje także ze 
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Stowarzyszeniem „Odnowa” z Lubartowa, jest to stowarzyszenie abstynenckie zrzeszające  

i wspierające osoby uzależnione i współuzależnione (także z terenu gminy Michów), które 

zorganizowało w maju rowerowy Rajd Trzeźwościowy.  

 Dzięki wsparciu finansowemu Komisji w maju młodzież ze Szkoły Podstawowej  

w Rudnie wyjechała na koncert profilaktyczny z cyklu „Niećpa” do Lublina. W kwietniu 

Komisja dofinansowała również zakup nagród dla zwycięzców w konkursie „Jestem 

bezpieczny” organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Lubartowie  

i Posterunek Policji w Michowie.  Konkurs przeprowadzony był wśród uczniów w szkołach 

na terenie gminy. Dofinansowanie zostało także przekazane na organizację ferii zimowych w: 

ZSO w Michowie, Szkole Podstawowej w Rudnie, Szkole Podstawowej w Katarzynie, 

Gminnej Bibliotece Publicznej w Michowie. 

              
OŚWIATA – PROGRAMY RZĄDOWE REALIZOWANE W PLACÓWKACH 

OŚWIATOWYCH 

 

Aktywna Tablica 

 Głównym celem Programu, realizowanego w latach 2017-2019, jest umożliwienie 

wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, 

wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji 

uczniów  

i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych 

technologii. 

W 2019 z programu Aktywna Tablica skorzystała Szkoła Podstawowa w Rudnie, która 

otrzymała dotacje w wysokości 14 000,00 zł. 

Dotacja podręcznikowa 

 Na wyposażenie szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących 

kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i 

materiały ćwiczeniowe. 

Corocznie z dotacji korzystają wszystkie placówki oświatowe z terenu Gminy Michów. 

Wysokość dotacji celowej jaką przyznano placówkom oświatowym w 2019 r. wyniosła – 

34 886,49 zł. 

 

Dotacja przedszkolna 
Udzielana jednostkom samorządu terytorialnego dotacja celowa z budżetu państwa na 

realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. W ramach tej dotacji 

Gmina Michów otrzymała środki w wysokości 157 136,00 zł 

 

SPORT I REKREACJA 

Na terenie gminy Michów funkcjonują 3 kluby sportowe: 

- Gminny Ludowy Klub Sportowy Michów, który występuje w lubelskiej klasie A (grupa II), 

- Uczniowski Klub Sportowy „Michowiak”, 

- Uczniowski Klub Sportowy Rudno 
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przy współpracy których w 2019 roku zorganizowano szereg imprez sportowych  

m.in.:  

-XVIII Edycja Halowej Piłki Nożnej,  

- powiatowe igrzyska sportowo – rekreacyjne w Rudnie, 

- turniej piłki siatkowej o puchar Wójta Gminy Michów,  

- turniej piłki siatkowej o puchar Dyrektora ZSO w Michowie,  

- turniej tenisa stołowego im.: Grażyny Marzec w Rudnie,  

- memoriał im. Marcina Kowalskiego,  

- „Dzień Sportu dla dzieci”, 

- mistrzostwa gminy w piłce nożnej chłopców szkół podstawowych, 

- turniej w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców, 

- turniej w badmintonie szkół gimnazjalnych, 

- międzyszkolny turniej w piłce ręcznej dziewcząt szkół gimnazjalnych, 

- międzyszkolny turniej w piłce nożnej halowej szkół gimnazjalnych, 

- biegi przełajowe dla uczniów ze szkół z terenu gminy Michów, 

- międzyszkolny turniej w piłce siatkowej dla uczniów szkół gimnazjalnych  

- międzyszkolny turniej halowej piłki nożnej szkół podstawowych. 

 

W dniu 21 lipca 2019 r. na boisku „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Rudnie odbyły 

się Powiatowe Igrzyska Sportowo – Rekreacyjne. Organizatorem Igrzysk było Powiatowe 

Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubartowie przy współudziale: Starostwa 

Powiatowego w Lubartowie, Urzędu Gminy Michów, Gminnego Ludowego Klubu 

Sportowego Michów,  Animatorów z boiska ,,ORLIK” w Rudnie, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michowie, Uczniowskiego Klubu Sportowego 

Rudno, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Michowiak”, Szkoły Podstawowej w Rudnie, 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Michowie, Szkoły Podstawowej w Katarzynie. 

Zawodnicy z terenu powiatu lubartowskiego mogli wziąć udział w następujących 

konkurencjach sportowych:  piłka siatkowa kobiet - drużyny trzyosobowe, piłka siatkowa 

mężczyzn - drużyny trzyosobowe, piłka nożna mężczyzn – drużyny pięcioosobowe, 

przeciąganie liny kobiety – skład pięcioosobowy, przeciąganie liny mężczyźni – skład 

pięcioosobowy, trójbój kobiet – (rzut podkową, rzut lotką do tarczy  

z odległości 2,5 m, rzuty woreczkami), rzut lotką do tarczy z odległości 2,5 m, jazda 

sprawnościowa na rowerze, konkurs siłacza – wyciskanie odważnika 17,5 kg. Impreza 

finansowana była ze środków Starostwa Powiatowego w Lubartowie oraz Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michowie. Koła Gospodyń Wiejskich z terenu 

Gminy Michów przygotowały na ten dzień wyśmienite potrawy regionalne. Osoby które 

uzyskały najlepsze wyniki na Powiatowych Igrzyskach Sportowo – Rekreacyjnych, zostały 

zakwalifikowane do wyjazdu na XX Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno – Sportowe, które 

odbyły się dnia 28 lipca 2019 r. w Krasnobrodzie. Zawodnicy z terenu Gminy Michów zajęli 

tam następujące miejsca na podium: 

 III miejsce „trójbój kobiet” 

III miejsce „trójbój mężczyzn”  
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III miejsce „konkurs siłacza”  

II miejsce „rzut lotką do tarczy” kobiety (rocznik 2001 i starsze)  

I miejsce „rzut lotką do tarczy” kobiety (rocznik 2001 i starsze)  

I miejsce „zawody sprawnościowe”. 

W klasyfikacji ogólnej gmin - Gmina Michów uplasowała się na miejscu 15, zaś  

w klasyfikacji ogólnej powiatów – powiat lubartowski zajął miejsce 10.  

Do organizacji licznych wydarzeń sportowych wykorzystywane są dostępne na terenie 

naszej gminy obiekty sportowe m.in.  

- boisko wielofunkcyjne w Michowie,  

- hala sportowa przy ZSO w Michowie, 

- hala sportowa przy SP w Rudnie, 

- „Moje Boisko Orlik 2012”, 

- zaplecze sanitarno – szatniowe w Michowie, 

Od siedmiu lat Gmina Michów przystępuje do realizacji Projektu Lokalny Animator 

Sportu, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród 

dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 

których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zajęcia te realizowane są przez 

lokalnych animatorów sportu w oparciu o infrastrukturę, powstałą w ramach rządowego 

programu „Moje Boisko Orlik 2012”. Zasadą uczestnictwa w projekcie, jest zatrudnienie i 

współfinansowanie przez Jednostki Samorządu Terytorialnego administrujące orliki, pracy 

jednego lub dwóch animatorów przez okres minimum 9 miesięcy w roku. W ramach realizacji 

powyższego projektu w 2019 roku Gmina Michów zatrudniła 2 animatorów na okres 9 

miesięcy (od marca do listopada) w celu realizacji zajęć sportowych na boisku. Na ten cel 

otrzymaliśmy maksymalny poziom dofinansowania tj. 50 % kosztów zatrudnienia 

animatorów. 

Na terenie Gminy Michów zlokalizowanych jest 5 szlaków rowerowych o łącznej 

długości 180 km. Trasy te charakteryzują się wieloma walorami ekologiczno – 

przyrodniczymi 

i historycznymi. 

Wykaz tras: 

Trasa nr 1- 13,5 km 

Wariant I: Michów – Natalin – Trzciniec – Ciotcza – Rudzienko – Michów 

Wariant II: Michów – Natalin – Trzciniec – Rudzienko (III) – Rudzienko – Michów 

Trasa nr 2 – 20 km 

Michów – Miastkówek – Meszno – Katarzyn – Anielówka – Chudowola – Mejznerzyn – 

Michów 

Trasa nr 3 – 30 km 

Michów – Rudzienko – Wypnicha – Gołąb – Las Gołębski – Gawłówka – Młyniska – 

Zofianówka – Michów  

Trasa nr 4 – 35 km 
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Michów – Rudno – Rawa – Giżyce – Krupy – Szczuchnia – Ostrów – Węgielce – Chudowola – 

Mejznerzyn – Michów 

Trasa nr 5 – 95 km 

Michów – Natalin – Trzciniec – Ciotcza – Wypnicha – Gołąb – Gawłówka – Młyniska – Rawa 

– Giżyce – Krupy – Szczuchnia – Ostrów – Węgielce – Chudowola – Anielówka – Katarzyn II 

– Meszno – Miastkówek – Michów. 

 

Stypendia szkolne  

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 

stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z 

budżetu państwa.  

Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej 

dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych 

świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Świadczenia pomocy 

materialnej kierowane są do uczniów i słuchaczy pobierających naukę w różnych typach 

szkół 

Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od  99,20 zł do 248 zł 

miesięcznie i może być wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku 

szkolnym.  

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosił 528 zł/netto na 

osobę w rodzinie. Wysokość ww. kwoty  wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy 

społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty. 

W 2019 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynęło w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. 

121 wniosków, a w okresie od września do grudnia 2019 r.- 115 wniosków.  

Decyzji przyznających stypendium szkolne wydano łącznie 235.  

1 decyzja była odmowna ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego 

uprawniającego do otrzymania stypendium tj. 528 zł na osobę.  

Ponad to przyznano 10 zasiłków szkolnych na łączną kwotę  6200,00 zł w związku z 

wystąpieniem zdarzenia losowego w rodzinie tj. wypadek drogowy, śmierć jednego z 

rodziców.  

Zasiłek szkolny stanowi rodzaj wsparcia finansowego dla ucznia znajdującego się w 

trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć rodzica lub 

prawnego opiekuna, nagła choroba w rodzinie ucznia, kradzież w mieszkaniu ucznia, pożar, 

powódź lub klęska inna żywiołowa) 

Łączna kwota na jaką wydano decyzje wyniosła: 136 430,00 zł  z czego 20 % to wkład 

własny gminy, czyli 27 286,00 zł. 

 

 

 



34 

 

Wydarzenia i uroczystości kulturalne , które odbyły się w 2019r. w Gminie Michów. 

 

Wydarzenia kulturalne w Gminie Michów stanowią integralną część naszej małej 

społeczności. Mieszkańcy naszej gminy tworzą razem dobro społeczne, które przekazywane 

kolejnym pokoleniom, staje się zbiorowym dorobkiem.  

Rok 2019 rozpoczął się patriotycznym akcentem z okazji 228 rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Strażaka. Obchody rozpoczęły się mszą św. w Kościele 

Parafialnym pw. WNMP w Michowie.  Po nabożeństwie w uroczystym pochodzie 

prowadzonym przez poczty sztandarowe wszyscy przeszli na plac przed Urzędem Gminy, 

gdzie odśpiewano hymn państwowy oraz złożono wieńce pod pomnikiem i tablicą 

pamiątkową.  Licznie zebrana publiczność mogła obejrzeć występy dzieci ze SP w Rudnie 

oraz wysłuchać pieśni patriotycznych.  

Kolejnym wydarzeniem kulturalnym, które łączy pokolenia są Dożynki. Święto 

plonów, które jest zwieńczeniem całorocznej mozolnej i trudnej pracy rolników - nagrodą 

wychwalającą ich trud.   Dożynki Gminno- Parafialne, które odbyły się 18.08.2019r. 

rozpoczęliśmy Mszą św. celebrowaną przez Proboszcza Parafii Michów- ks. Jana Brodziaka. 

                 Po zakończonej uroczystej Mszy św.  w korowodzie dożynkowym mieszkańcy 

gminy oraz zaproszeni goście przeszli na boisko sportowe, gdzie odbyły się dalsze 

uroczystości.   Po oficjalnym otwarciu Dożynek i przywitaniu zebranych nastąpiło 

przekazanie poświęconego w czasie Mszy św. chleba na ręce gospodarzy tegorocznych 

Dożynek:  Proboszcza Parafii Michów- ks. Jana Brodziaka, Wójta Gminy Michów- Janusza 

Jankowskiego i  Przewodniczącego Rady Gminy Michów- Romana Adamczyka. Chleb- owoc 

pracy i rąk ludzkich symbol życia, radości, sytości i szczęścia  przekazali Starostowie 

Dożynek- Jolanta    i Piotr Buczyńscy z Rudzienka II, które to sołectwo było 

współgospodarzem Dożynek. Następnie głos zabrali Wójt Gminy Michów- Janusz Jankowski, 

Przewodniczący Rady Gminy- Roman Adamczyk, Poseł na Sejm- Gabriela Masłowska oraz 

Sekretarz Starostwa Powiatowego- Michał Rola. 

         Od wieków najważniejszym atrybutem dożynek jest wieniec żniwny. Z tegorocznych 

plonów uwito 13 wieńców. Zostały one wykonane przez mieszkańców wsi Chudowola, KGW 

Dębiny, Stowarzyszenie Aktywne Dębiny, KGW Giżyce, KGW Gołąb, KGW Katarzyn, 

KGW Mejznerzyn, KGW Michów, Stowarzyszenie Inicjatywa Regionalna Michów, 

Towarzystwo Przyjaciół Michowa, KGW Rudno, KGW Rudzienko II, KGW Wypnicha. 

Wieńce podlegały ocenie komisji, która wyłoniła zwycięzcę, został nim wieniec KGW 

Wypnicha.  

  Uroczystość uświetniły występy artystyczne . W pierwszej kolejności podziwialiśmy 

zdolności taneczne dzieci z ZSO w Michowie (kl. II „a” i II „b” przygotowane przez Panią 

Beatę Jankowską i Panią Jolantę Targońską). Następnie wystąpili: Chór Nadzieja, 

Towarzystwo Przyjaciół Michowa, Koła Gospodyń Wiejskich z Rudzienka II, Gołębia, 

Giżyc, Dębin i Wypnichy. Dużą dawkę humoru zapewniła nam Pani Stefania Banucha 

przekonując Nas że Jej  „życie to kabaret”. Atrakcją tegorocznych Dożynek były dwa 

konkursy. Pierwszy o puchar Przewodniczącego Rady Gminy na najlepsza BABKĘ 

drożdżową  pieczoną przez radnego/ sołtysa. Drugi polegający na rywalizacji sprawnościowej 

sołectw o puchar Wójta Gminy Michów. W konkursie na najlepszą BABKĘ  udział wzięło 8 

osób : radni - Pan Roman Aftyka, Pan Zbigniew Gradziński, Pan Mirosław Łoboda, Pan 

Henryk Kukier, Pani Ewa Włodarczyk, sołtysi- Pan Stanisław Bochyński, Pani Hanna 

Komsta, Pani Joanna Kukier.  Pierwsze miejsce zdobyła BABKA radnego - Pana Romana 

Aftyki, drugie miejsce zajął Pan Stanisław Bochyński ze swoją BABKĄ drożdżową, a trzecie 

miejsce należało do BABKI Pani Joanny Kukier. Do turnieju sołectw o puchar Wójta Gminy 
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Michów zgłosiło się osiem miejscowości : Giżyce, Gołąb, Katarzyn, Kolonia Rudzienko, 

Michów, Rudno, Rudzienko II i Wypnicha. Najlepszą drużyną okazała się drużyna z Giżyc, 

drugie miejsce zajęła Wypnicha, a trzecie Katarzyn. 

Na zakończenie Dożynek zagrał zespół ACUSTIC, z którym uczestnicy bawili się 

wyśmienicie do późnych godzin wieczornych. 

Kolejnym wydarzeniem patriotycznym były gminne obchody 101 rocznicy 

odzyskania przez Polskę Niepodległości, których organizatorami byli: Wójt Gminy 

Michów, Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Michowie, Dyrektor, Grono 

Pedagogiczne, Pracownicy oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rudnie. Uroczystości 

rozpoczęły się mszą św. w intencji ojczyzny w kościele parafialnym w Michowie, której 

przewodniczył Proboszcz tutejszej parafii ks. Jan Brodziak. 

Uczestnicy uroczystości otrzymali od uczniów narodowe kotyliony oraz flagi. 

W uroczystym pochodzie prowadzonym przez poczty sztandarowe i przy dźwiękach 

patriotycznej pieśni wszyscy przeszli na plac przed Urzędem Gminy, gdzie złożono kwiaty 

pod tablicami pamiątkowymi. 

Dalsza część obchodów Narodowego Święta Niepodległości odbyła się w budynku OSP 

Michów. Rozpoczęła ją Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnie Elżbieta Chomicka, 

która w krótkim przemówieniu przedstawiła losy naszej Ojczyzny. 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Michów Pan Janusz Jankowski oraz Przewodniczący Rady 

Gminy Pan Roman Adamczyk. 

Po wysłuchaniu przemówień Dyrektor Szkoły w Rudnie zaprosiła mieszkańców naszej gminy 

do wysłuchania montażu słowno-muzycznego z elementami teatru cieni   w wykonaniu 

uczniów Szkoły Podstawowej w Rudnie, przygotowanego pod kierunkiem nauczycieli: 

Katarzyny Wilczyńskiej – Karabeli, Renaty Łukasiewicz, Katarzyny Karabeli – Wolińskiej 

oraz Andrzeja Fuszary. 

Po zakończeniu części artystycznej zebrani goście zostali zaproszeni na słodki 

poczęstunek przygotowany przez pracowników Szkoły Podstawowej w Rudnie. 

Seniorzy naszej gminy w 2019r. mieli też swoja uroczystość, jaką był Gminny Dzień 

Seniora, który odbył się 16.11.2019r.  

Podobnie jak w latach ubiegłych seniorzy odpowiedzieli na zaproszenie 

organizatorów: Wójta Gminy Michów, Ośrodka Pomocy Społecznej w Michowie                                    

i Szkoły Podstawowej  w Rudnie - bardzo licznie. 

W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Wójt Gminy Michów – Janusz 

Jankowski, Zastępca Wójta Gminy – Jarosław Radomski, Sekretarz Gminy – Artur Karpiński, 

Przewodniczący Rady Gminy – Roman Adamczyk oraz Proboszcz Parafii Rudno                      

Ks. Wiesław Nowicki, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnie – Elżbieta Chomicka                      

i Dzielnicowy Gminy Michów – aspirant Mariusz Karpiński. 

W tym szczególnym dniu życzenia zdrowia, miłości, ciepła, zrozumienia i szacunku 

wśród najbliższych złożyli seniorom: Wójt Gminy Michów – Janusz Jankowski, 

Przewodniczący Gminy – Roman Adamczyk, Proboszcz Parafii Rudno Ks. Wiesław Nowicki 

oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Jabłońska. 

Dzielnicowy aspirant Mariusz Karpiński edukował seniorów na temat zasad 

bezpieczeństwa w życiu codziennym. Ostrzegał przed różnymi metodami wyłudzania 

pieniędzy, zawieraniem umów, udostępnianiem danych osobowych. 

Uroczystość rozpoczęła się wspólną modlitwą wszystkich zebranych oraz miłym 

gestem pozdrowienia sąsiada poprzez podanie ręki i wypowiedzenie słów: „ dobrze, że 

jesteś”. 

Występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rudnie, Towarzystwa Przyjaciół Michowa     

i Chóru „ Nadzieja” uświetniły część artystyczną wieczoru. 

Smakowite dania i ciasto przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich  z  Gminy Michów. 
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Uczestnicy imprezy bawili się w rytm muzyki, którą zapewnił dj Waldi. 

Nowością Dnia Seniora był konkurs na najlepsze wykonanie walczyka, w którym 

nagrodę zdobyli Państwo Stanisława i Lucjan Nankiewicz z Miastkówka. 

Wieczór upłynął w miłej i przyjaznej atmosferze zarówno dla seniorów jak i zaproszonych 

gości. 

Finalnym wydarzeniem roku 2019 było spotkanie opłatkowe, którego inicjatorem był Wójt 

Gminy Michów, Towarzystwo Przyjaciół Michowa oraz Ośrodek Pomocy Społecznej                  

w Michowie. 

W nastrój świąteczny wprowadziło przybyłych gości odczytanie przez ks. Proboszcza 

Jana Brodziaka fragmentu Ewangelii związanego z narodzeniem Pana Jezusa. Życzenia 

Bożonarodzeniowe wszystkim zebranym złożył w imieniu Wójta oraz Radnych  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Adamczyk oraz ks. Proboszcz tutejszej Parafii Jan 

Brodziak. 

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Michowa zaprezentowali scenariusz obrazujący 

przygotowania  tradycyjnej polskiej rodziny do wieczerzy wigilijnej. Zawarte były w nim 

obrzędy, zwyczaje związane z dniem Wigilii. 

W treść scenariusza wpleciony został moment dzielenia się opłatkiem. Wykonawcy 

scenariusza podeszli z opłatkiem do przedstawicieli władz samorządowych, a oni dzielili się 

nim z pozostałymi uczestnikami. W tle brzmiały słowa „Jest taki dzień bardzo ciepły choć 

grudniowy, dzień , w którym gasną wszystkie spory…” 

W tym roku zaprosiliśmy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie na 

potrawę wigilijną. Zgłosiły swój akces udziału koła z Giżyc, Gołębia, Katarzyna, 

Mejznerzyna, Rudna i Michowa.  Wszystkie uczestniczki opowiadały o przygotowanej przez 

nich potrawie.  W nagrodę otrzymały dyplom i słodki upominek. 

Po części artystycznej odbyła się degustacja potraw wigilijnych, które zostały 

przygotowane przez Towarzystwo Przyjaciół Michowa. Przybyli goście mogli skosztować 

m.in. barszczu wigilijnego, pierogów z kapustą i grzybami, śledzi,  kapusty wigilijnej, 

racuchów, a nawet karpia, którego z własnej hodowli podarował Pan Henryk Iwan                          

z Chudowoli.  

  

Rok 2019 obfitował w wiele wydarzeń kulturalnych, które skierowane były do wszystkich 

mieszkańców naszej gminy, począwszy od najmłodszych, rodzin oraz seniorów, którzy 

stanowią integralną część naszej lokalnej społeczności. Dla bardzo wielu młodych ludzi  

wydarzenia kulturalne stanowią możliwość realizowania w nich własnych aspiracji poprzez 

występy przed szeroką publicznością. Dzięki takim imprezom jak dzień seniora czy spotkanie 

opłatkowe budowana jest atmosfera życzliwości, gdzie starsi mieszkańcy mogą czuć się 

potrzebni i ważni.  

Liczna obecność mieszkańców na uroczystościach świadczy o potrzebie organizowania takich 

wydarzeń i zachęca do podejmowania przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym.  

 

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Michowie za rok 2019 

Gminna Biblioteka Publiczna w Michowie jest samodzielną instytucją kultury. W skład 

Biblioteki wchodzą: placówka w Michowie i filia w Rudnie.  

W bibliotece zatrudnione są 3 osoby na pełny oraz 1 osoba na 0,25 etatu na 

stanowisku sprzątaczki. 

Księgozbiory 
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Ogółem Biblioteki dysponują 25905 książkami z czego w GBP Michów jest 16467 

pozycji i 9438 w Filii Rudno. 

W 2019r. zakupiono łącznie 1259 książek z czego 912 w ramach budżetu 

przekazanego przez organizatora i 347 z dotacji Biblioteki Narodowej w ramach 

Programu MKiDzN „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. 

Dla czytelników GBP w Michowie zakupiono 877 książek a dla filii Rudno 382 

pozycje. 

Struktura zakupu przedstawia się następująco: dla dzieci – 710 książek, dla dorosłych 

– 331 i 218 książek z literatury niebeletrystycznej. 

Czytelnicy 

W ubiegłym roku Biblioteki zarejestrowały łącznie 848 czytelników ; 

GBP Michów- 640 osób i 208 Filia Rudno. 

Struktura wiekowa czytelników przedstawia się następująco: 

 Ogółem Do 5 

lat 

6-12 

lat 

13-15 

lat 

16-19 

lat 

20-24 

lat 

25-44 

lat 

45-60 

lat 

Powyżej 

60 lat 

Ogółem 848 106 296 62 47 31 114 108 84 

Struktura czytelników w/g zajęcia: 

 Ogółem Osoby uczące się  Osoby pracujące Niezatrudnieni 

Ogółem 848 502 153 193 

Zarejestrowani czytelnicy odwiedzili Biblioteki 11tys. razy. Zorganizowanych zostało 14 

imprez, w których uczestniczyło 685 osób oraz 56 godzin zajęć edukacyjnych i szkoleń,          

w których wzięło udział 595 osób.  

Wypożyczenia 

 Ogółem Lit. dla dzieci Lit. dla 

dorosłych 

Lit. 

niebeletrystyczna 

GBP Michów 16344 9471 5605 1268 

Filia Rudno  7572 5469 1117 986 

Razem 23916 14940 6722 2254 

Budżet 
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Łącznie budżet Biblioteki w 2019r. to kwota 224212zł. Na działalność Bibliotek w 2019r 

organizator przekazał kwotę 218656zł. Biblioteka otrzymała również darowiznę w kwocie 

30.00zł., na pokrycie kosztów osoby na stażu 500zł., dotację z Biblioteki Narodowej w 

ramach projektu zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek publicznych 4453zł. 

Z usług ksero pozyskano kwotę 565,60zł. W/w środki przeznaczono w całości na cele 

statutowe biblioteki. 

Na materiały i wyposażenie wydano 6974zł z czego: czasopisma- 309zł., druki i folia do 

okładania książek- 1649zł., art. biurowe- 918zł., art. czystości- 480zł., regały- 676zł., nagrody 

dla czytelników- 363zł., laptop- 2379zł., inne/przedłużacz, myszka, baterie, automat do 

spłuczki.. 200zł. 

Na zakup książek wydano 15453zł./11000zł + 4453zł/. 

Na prowizje pobierane przez bank, opłaty za prowadzenie usług elektronicznych, wywóz 

odpadów, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, pakiet strony internetowej, naprawy 

sprzętu zapłacono łącznie 5720zł. 

Za zużytą energię zapłacono 638zł. 

Na podróże służbowe wydano 335zł. 

Za usługę dostępu do sieci internetowej i telefonicznej zapłacono 2059zł. 

Za szkolenia pracowników zapłacono 220zł. 

Ubezpieczenia mienia i osób 750zł. 

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 158791zł., wynagrodzenia bezosobowe- 

1996zł., składki na ubezpieczenia społeczne- 24093zł., składki na Fundusz Pracy- 2233zł. 

Odpisy na ZFŚS to kwota 4415zł. 

Opr. J. Kruczek 

Oświata 

Gmina Michów jest organem prowadzącym czterech publicznych placówek oświatowych:  

 Przedszkole w Michowie 

 Szkoła Podstawowa w Katarzynie 

 Szkoła Podstawowa w Rudnie 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie 
Na kolejnych stronach przedstawiono działalność wyżej wymienionych placówek. 

Przedszkole w Michowie 

Przedszkole w Michowie jest jedyną, samodzielną placówką wychowania 

przedszkolnego na terenie Gminy, działającą nieprzerwanie od 1946 roku.  
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Obecnie Przedszkole ma charakter wielooddziałowy. W roku 2019 podobnie jak w ostatnich 

latach zorganizowano w Placówce 4 grupy dzieci, w tym trzy w budynku Przedszkola i jedna 

w ZSO w Michowie (utworzona z funduszy unijnych w 2012r.) Przedszkole było czynne w 

godz.7.00 – 16.00.  

Każda grupa funkcjonowała w innych godzinach: I grupa 7.00-16.00, II grupa 8.00 lub 8.30 

do 14.00 lub 14.30, III grupa 8.00 do 14.00, IV grupa 8.00 do 13.00 lub 13.30, uwzględniając 

tym samym potrzeby rodziców i względy ekonomiczne. 

Podstawa programowa realizowana była w grupie I i II w godzinach 9.00-14.00, natomiast w 

grupach III i IV 8.00-13.00 lub 13.30.  

Podczas rekrutacji na rok szkolny 2019/20 nie przyjęto do Przedszkola w Michowie dwojga 

dzieci z zerową liczbą punktów, którym zapewniono miejsce w obwodzie szkolnym w 

Katarzynie. 

Na 30 września 2019r. do Przedszkola uczęszczało 85 dzieci.  

Z rocznika 2013 (6 latki) 27 osób, w tym 12 chłopców, 15 dziewczynek, 

z rocznika 2014 (5 latki) 20 osób, w tym 12 chłopców, 8 dziewczynek, 

z rocznika 2015 (4 latki) 22 osób, w tym 12 chłopców, 10 dziewczynek, 

z rocznika 2016 (3 latki) 16 osób, w tym 7 chłopców, 9 dziewczynek.  

Kadra pedagogiczna liczyła 6 osób, zatrudnionych na pełny etat, w tym dyrektor przedszkola. 

Ponadto zatrudnione były osoby w wymiarze niepełnym do realizacji zajęć dodatkowych i 

wspomagających w liczbie 4 -6 osób, w tym psycholog, który pełnił istotną rolę w procesie 

diagnostycznym i terapeutycznym przedszkolaków w roku szkolnym 2018/2019, jak również 

świadczył ogromne wsparcie dla rodziców przedszkolaków poprzez indywidualne konsultacje 

w kancelarii przedszkolnej.  

 

Personel administracyjno - obsługowy składał się z 7 osób, w tym 1 na ½ etatu. Zatrudniono 1 

osobę dodatkową do opieki nad dzieckiem ze spectrum autyzmu. Łączna liczba zatrudnionych 

w Placówce ok. 17 osób  

 

W roku 2019 odbywały się w Przedszkolu w Michowie następujące zajęcia dodatkowe:  

-język angielski - zajęcia w 3 grupach starszych, a w grupie najmłodszej prowadzony podczas 

bieżącej pracy z dziećmi przez wychowawcę grupy, który posiada uprawnienia do nauki 

języka angielskiego, 

-religia odbywała się w 2 grupach starszych,  

-rytmika we wszystkich grupach,  
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-zajęcia logopedyczne profilaktyczne w 2 grupach młodszych,  

-zajęcia logopedyczne korekcyjne dla dzieci z dysfunkcjami określonymi po badaniu 

logopedycznym w Przedszkolu ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Lubartowie dla około 20 osób,  

-zajęcia logopedyczne indywidualne zgodnie z Opinią lub Orzeczeniem- dla 6 osób, 

-zajęcia rewalidacyjne dla 2 osób z Orzeczeniem o niepełnosprawności, 

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zgodnie z Opiniami Poradni dla 4 osób, 

-zajęcia z psychologiem prowadzone doraźnie we wszystkich grupach przedszkolnych do 

końca czerwca 2019. 

W minionym roku realizowane były programy autorskie pracowników przedszkola: 

-Program Ekologiczny dla Przedszkola w Michowie- A.Tokarzewskiej, dostosowany do 

warunków Przedszkola i wykorzystujący walory przyrody z najbliższej okolicy;  

-Program adaptacyjny „W trosce o uśmiech dziecka” -W. Kutnik, którego głównym celem 

jest stworzenie dzieciom warunków umożliwiających szybką i łatwą adaptację w środowisku 

przedszkolnym oraz nawiązanie współpracy z rodziną dziecka w celu ujednolicenia działań;  

-Program Grupowych zajęć logopedycznych –B. Nastaj, który umożliwia odrębny program 

terapeutyczny w zależności od ćwiczonej dysfunkcji występującej u dziecka.  

W roku 2019 uczestniczyliśmy również w ogólnopolskich programach profilaktycznych i 

akcjach, które edukowały dzieci oraz uatrakcyjniały ofertę przedszkola, takich jak:  

1) Program oświatowo zdrowotny „Czyste powietrze wokół nas” propagowany przez Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną. 

 2) Program pilotażowy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pt. "Skąd się biorą produkty 

ekologiczne”, mający na celu wdrażanie do prawidłowych nawyków żywieniowych od 

najmłodszych lat. 

3)„Program Kubusiowi przyjaciele natury”- również upowszechniający zdrowy styl życia i 

odżywiania.  

4) Akcja „Gorączka złota” pod patronatem PCK, której głównym celem jest uzbieranie jak 

największej góry z drobnych pieniędzy czyli kształtowanie prospołecznych działań i pomoc 

rzeczowa dla dzieci. 5)Ogólnopolski Program Edukacyjny „ Zbieraj baterie”- z 

najważniejszym zadaniem ochrony środowiska poprzez segregację odpadów odnawialnych 

czyli zbieranie i oddawanie do recyklingu baterii.  

6)Akcja charytatywna "Polacy Rodakom" dla dzieci polskich z Ukrainy i Białorusi. 7)Akcja 

„Zbierania nakrętek”- dla chłopca z okolic Michowa na protezę ręki.  

8)Akcja "Cała Polska czyta dzieciom" czyli czytanie dzieciom przez rodziców w każdej 

grupie przedszkolnej. 
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9)Uczestnictwo w akcjach ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, takich jak:  

-„Szkoła do hymnu”-nauka i odśpiewanie hymnu narodowego z okazji Dnia Niepodległości, 

-"Razem na Święta"-poprzez uczestnictwo w działaniach charytatywnych, 

-"Szkoła pamięta" - zorganizowanie działań upamiętniających ważne postacie oraz 

wydarzenia z historii Polski.  

Każdego roku szkolnego Przedszkole w Michowie organizuje uroczystości i święta o o 

różnorodnym charakterze. Kultywujemy wieloletnie tradycje naszej Placówki organizując 

zabawę andrzejkową z wróżbami, spotkanie w grupach ze Świętym Mikołajem, Święto Babci 

i Dziadzia, Bal karnawałowy ( z wodzirejem i z uczestnictwem dzieci z poza Placówki w 

ostatnich latach). Witaliśmy w minionym roku wiosnę z ekologiczną Marzanną, 

obchodziliśmy Dzień Przedszkolaka, wraz z pasowaniem na przedszkolaka.  

W wyjątkowej scenerii, gdyż na placu przedszkolnym uczciliśmy pięknymi występami 

Święto Mamy i Taty, po czym odbył się Piknik Rodzinny ze sprzedażą ciast upieczonych 

przez rodziców.  

Uroczystością, która w szczególny sposób corocznie promuje Przedszkole w Michowie jest 

Dzień Dziecka organizowany od kilkunastu lat we współpracy z Gminną Biblioteką 

Publiczną. Jest to impreza lokalna adresowana do wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i 

dla klas I-III z Gminy Michów, prowadzona przez dyrektor przedszkola i pracownika 

Gminnej Biblioteki Publicznej na rynku w Michowie. Stałym punktem programu jest czytanie 

dzieciom wierszy przez osoby dorosłe w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Na 

ostatniej uroczystości czytali wiersze Marii Konopnickiej reprezentanci rodziców z 

Przedszkola w Michowie, Szkoły Podstawowej w Rudnie i Katarzynie oraz Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących. Program artystyczny uatrakcyjniło nam Towarzystwo Przyjaciół 

Michowa niezwykle barwnym przedstawieniem "Witajcie w naszej Bajce". Wystąpiły 

również dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rudnie w różnorodnych układach tanecznych. W 

dalszej części odbyły się zabawy muzyczno ruchowe na placu przed Urzędem Gminy i na 

zakończenie wszystkie dzieci uczestniczące w uroczystości otrzymały nagrody -w tym roku 

piłki.  

Dnia 3 maja 2019 po raz pierwszy w historii przedszkola nasza Placówka była 

współorganizatorem uroczystości lokalnej z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Flagi 

Narodowej oraz Święta Strażaka. Przedszkolaki uczestnicząc w części artystycznej miały 

możliwość obserwacji przebiegu ważnej uroczystości dla naszego kraju i społeczności 

lokalnej, której program prowadziła dyrektor przedszkola. W części artystycznej wystąpiły 

dzieci z Przedszkola w Michowie i Szkoły Podstawowej w Rudnie. Dzieci zaprezentowały 4 

improwizacje ruchowo-muzyczne z różnymi rekwizytami w barwach narodowych, takimi jak: 

chorągiewki, szarfy, chusty, pompony. Jesteśmy dumni z pięknej postawy patriotycznej i 

umiejętności tanecznych naszych przedszkolaków. 

Inną uroczystością o charakterze patriotycznym organizowaną dla społeczności lokalnej po 

raz kolejny, jednakże po raz pierwszy w Kościele p.w. NMP w Michowie przez Przedszkole 

przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Katarzynie był Koncert Niepodległości. Dzieci z 

obu placówek oświatowych zaprezentowały po jednym utworze, a następnie wszyscy 
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uczestnicy koncertu obecni w Świątyni śpiewali pieśni patriotyczne do podkładów 

muzycznych z przygotowanych śpiewników.  

Mając na uwadze wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw 

prowadziliśmy jeszcze inne działania o tym charakterze, np. obchodząc niezwykle uroczyście 

101 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.  

Przez cały tydzień realizowaliśmy treści o tematyce patriotycznej. Wspaniałym akcentem 

przygotowującym do świętowania niepodległości było słuchowisko muzyczne przedstawione 

przez zespół z Lublina pt. „Hej chłopcy bagnet na broń”, które wprowadziło nastrój nostalgi i 

refleksji nad trudnym losem naszych przodków i dziejami naszej Ojczyzny. W ostatnim dniu 

tygodnia przed 11 listopada wszyscy ubrani w barwach narodowych obchodziliśmy dumnie 

uroczystość państwową w Przedszkolu w Michowie: 

odśpiewaliśmy 4 zwrotki hymnu o godz. 11.11 i umieściliśmy nagranie na faceeboku 

przedszkolnym w ramach akcji MEN "Szkoła do hymnu", następnie dzieci zarecytowały 

wiersz W .Bełzy "Kto ty jesteś, Polak mały" i zaprezentowały piosenkę patriotyczną „Bo to 

nasz kraj, nasza ojczyzna". Na zakończenie zorganizowaliśmy "Marsz Niepodleglości 

Przedszkolaków z Michowa" ulicami naszej miejscowości, z własnoręcznie wykonanymi 

chorągiewkami. Rodzice w tym dniu otrzymali zaproszenia na niedzielny Koncert 

Niepodległości po mszy św. o godz.12.00,który rozpoczynały przedszkolaki wykonaniem 

pieśni „Bo to nasz kraj, nasza Ojczyzna…”.  

Prowadzimy szeroką i wieloaspektową współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną, która 

wpływa na postawy czytelnicze u dzieci, promocję placówki oraz realizację celów 

statutowych przedszkola. Zależy nam, by dzieci postrzegały to miejsce, jako przyjazne 

przedszkolakom i jak najczęściej je odwiedzały w towarzystwie rodziców lub kadry 

przedszkolnej. Z początkiem roku szkolnego odbyło się pierwsze spotkanie w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w "Dniu Głośnego czytania", kiedy to dzieci miały możliwość 

zapoznania się z zasadami panującymi w bibliotece oraz otrzymały 

informacje pisemne dla rodziców o Ogólnopolskiej akcji "Mała książka-Wielki Człowiek" 

oraz o konkursie "Czytam od Przedszkola czyli Koszyk pełen książek" organizowanego przez 

Bibliotekarkę w Przedszkolu. W trakcie całego roku 2019 wystąpiły m.in. poniższe formy 

współdziałania: wypożyczanie przez każdą grupę co tydzień książek dzieciom przez 

bibliotekarkę w przedszkolu lub wypożyczanie w Bibliotece, organizacja "Dnia Pluszowego 

Misia", "Urodzin Kubusia Puchatka", zabaw z Tuwimem w Bibliotece, uroczystość wręczenia 

nagród laureatom konkursu czytelniczego (12 osób) oraz organizacja wcześniej 

wspomnianego Dnia Dziecka. 

Myślę, że miłym aspektem działalności Przedszkola w środowisku lokalnym, wypracowanym 

w ostatnich latach jest przekazywanie życzeń wraz z kartką świąteczną wykonaną przez 

nauczycielkę przedszkolną z okazji Bożego Narodzenia czy Świąt Wielkiej Nocy. 

Reprezentacja przedszkolna zaszczyca w ten sposób osoby współpracujące z naszą Placówką 

i władze gminne.  

 

Cieszymy się także, gdy możemy u nas gościć osoby, które chcą dzielić się z nami 

doświadczeniem, angażują się w działalność dydaktyczno-wychowawczą, oczywiście po 
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uprzednim ustaleniu terminu i zasad współpracy. W grudniu 2019r.odbyły się właśnie takie 

niecodzienne zajęcia, gdyż prowadzone przez członków Towarzystwa Przyjaciół Michowa, 

których głównym celem było zapoznanie dzieci z tradycją wykonywania ozdoby świątecznej, 

jaką są pająki. Przedszkolaki z zainteresowaniem i ogromnym zaangażowaniem śledziły 

kolejne etapy wykonania tej ozdoby ludowej z dawnych lat, asystowały oraz wykonywały 

proste prace proponowane przez Panie z naszego towarzystwa lokalnego. Efekty pracy i 

wspaniałe stroje ludowe pań , którymi dzieci były zachwycone, można podziwiać na naszym 

przedszkolnym facebooku. 

Od wielu lat w ramach współpracy z rodzicami prowadzimy w Przedszkolu cykl zajęć 

„Dzielimy się wiadomościami i umiejętnościami” umożliwiający zapoznanie dzieci z pracą 

zawodową rodziców lub ciekawym hobby. W roku 2019 przedszkolaki uczestniczyły w 

szczególnie interesujących i atrakcyjnych spotkaniach organizowanych z udziałem rodziców 

pracujących w służbach mundurowych, takich jak:  

-tata z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, który 

poprowadził krótką pogadankę nt. bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym, jak również 

bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach życiowych; 

-tata leśnik, który snuł niezwykłe opowieści przyrodnicze, poparte różnorodnymi 

rekwizytami, dzieci miały możliwość rozpoznawania zwierząt po wyglądzie, wyciskania w 

piasku śladów zwierząt leśnych, mierzenia drzew znajdujących się na placu przedszkolnym 

itp. 

-tata wojskowy również zapoznał dzieci ze specyfiką swojej pracy, a następnie poprowadził 

musztrę, zaprezentował prawidłowe wykonanie pompek, czym wzbudził podziw 

przedszkolaków i chęć naśladownictwa;  

-tata z Ochotniczej Straży Pożarnej w Michowie zapoznał dzieci przedszkolne z ważnymi 

zadaniami OSP, a następnie dzieci miały możliwość oglądania sprzętu użytkowanego przy 

różnego rodzaju akcjach ratowniczych.  

Wiele wrażeń i informacji z zakresu preorientacji zawodowej dostarczyły także dzieciom 

spotkania organizowane w formie wycieczek np. do mamy fryzjerki, sklepowej, krawcowej, 

na pocztę, do apteki, czy też do gospodarstwa rolniczego rodziny dziecka przedszkolnego. 

Ponadto w ramach współpracy z rodzicami organizowaliśmy zajęcia otwarte dla rodziców, 

natomiast rodzice organizowali prezenty mikołajowe i piknik z ciastami, przygotowywali 

potrawy z ziemniaków na Święto Pieczonego Ziemniaka i torty na Dzień Babci i Dziadzia, 

oraz wspomagali personel przedszkolny przy organizacji uroczystości i wycieczek. Nie 

można zapomnieć też o akcji czytania dzieciom przez rodziców, która rozwija się w grupach 

wspaniale, o czym świadczą liczne zdjęcia mam i tausiów z przedszkolakami na stronie 

internetowej Przedszkola. 

W minionym roku Przedszkole było organizatorem dwu wycieczek wyjazdowych, z których jedna 

była dla starszych grup na spektakl "Brzechwolandia" w Lubartowie, natomiast druga kierowana była 

do wszystkich dzieci, do MagicParku w Lublinie.  

Planując działania przedszkolne staramy się, aby umożliwić dzieciom prezentowanie zdolności, 

umiejętności poprzez uczestnictwo w konkursach przedszkolnych i pozaprzedszkolnych. W 
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roku 2019 dzieci uczestniczyły: -w przedszkolnym konkursie literackim pt. „Znamy i lubimy 

wiersze Juliana Tuwima”,  

-w przedszkolnym konkursie grupowym i indywidualnym zbierania zużytych baterii,  

-w przedszkolnym konkursie ekologicznym w formie quizowej dla grup, -w konkursie 

organizowanym w Przedszkolu przez Gminną Bibliotekę Publiczną "Czytam od 

Przedszkola",  

-w konkursie ogłoszonym przez Towarzystwo Przyjaciół Michowa na wykonanie palmy 

wielkanocnej.  

Rok 2019 obfitował w Przedszkolu w Michowie w liczne sukcesy i rekordy: 

-Zdobyliśmy I miejsce w Kraju w "OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE EDUKACYJNYM „ 

Zbieraj baterie” w kategorii małych przedszkoli. Podczas trwania VIII edycji programu 

oddaliśmy do recyklingu 2154 kg czyli 121 261 sztuk baterii. W nagrodę otrzymaliśmy bon o 

wartości 1000zł.  

-Ponadto w Akcji „Gorączka Złota 2019” pod patronatem lubelskiego PCK, który ogłosił 

konkurs “Na największego zbieracza złota” w kategorii Przedszkola, zdobyliśmy II miejsce i 

zebraliśmy 47,72 kg monet w nominałach 1, 2, 5 groszy. 

W nagrodę otrzymaliśmy kwotę 300zł. 

-I miejsce i nowy rekord w konkursie indywidualnym zbierania baterii uzyskał chłopiec z 

grupy najmłodszej-Mikołaj Sz., który zebrał 51 500 szt. baterii. 

-I miejsce i nowy rekord w konkursie grupowym zbierania baterii uzyskała Grupa I, która 

zebrała 69 518 sztuk baterii. 

-Przedszkole zdobyło I miejsce w konkursie na najpiękniejszą palmę Wielkanocną 

organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Michowa w ramach projektu "Zapomniane 

obrzędy i obyczaje wielkanocne na terenie Parafii Michów. Palma została wykonana 

zespołowo.  

Podsumowując sukcesy naszej Placówki w dziedzinie ochrony środowiska należy dodać, iż 

zapewne nie byłyby one tak wielkie, gdyby nie wieloletnia praca Przedszkola nad uzyskaniem 

lepszych efektów w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych, jak również ogromne 

zaangażowanie rodziców. Dzięki tak udanemu współdziałaniu obu stron przekazaliśmy 

mnóstwo baterii do recyklingu i bezpiecznej utylizacji. 

Budżet przedszkola przewidywał na 2019 rok wydatki w kwocie: 809.249,07zł z czego 

zrealizowano kwotę: 757.609,05zł.  

Na wynagrodzenia wszystkich pracowników zaplanowano: 688.752,07zł, a wykonano 652.817,45zł 

Środki finansowe umożliwiły doposażenie Przedszkola i sfinansowanie niezbędnych zakupów, 

takich jak: stół i krzesełka do grupy III (1.286zł ), wykładzina dywanowa do grupy IV (714zł ), 

lodówko zamrażarka do kuchni przedszkolnej (1399zł), pomoce do nauki kodowania (650zł), 
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program komputerowy do ustalania norm i wartości odżywczej posiłków (890zl), komputer do 

kancelarii przedszkolnej (2.839zł), pomoce do zajęć muzycznych:tuby (449zł), dzwonki 

chromatyczne i bębenki (490zł), pomoce do zaburzeń integracji sensorycznej (2.479zł.). Na kwotę 

5.000 zł zakupiono artykuły do zajęć plastyczno-technicznych w Przedszkolu.  

Podczas wakacji wykonano wewnątrz budynku przedszkolnego malowanie 2 sal, korytarza i 

kancelarii przedszkolnej. Wszystkie zabawki i przedmioty wyposażenia pomieszczeń dla 

dzieci poddano myciu i dezynfekcji.  

Głównym problemem funkcjonowania Przedszkola w Michowie jest baza lokalowa jaką 

dysponujemy. Poprawa warunków lokalowych. była również tematem rozmów, pism 

kierowanych do władz Gminy przez Dyrektora przedszkola i Radę Rodziców.  

W lutym 2019r. Dyrektor Przedszkola zorganizowała spotkanie rodziców oraz kadry 

przedszkolnej z władzami gminnymi nt. poprawy wa runków lokalowych dla Placówki.W 

sierpniu 2019r. na zebranie z rodzicami przybył również Przewodniczący Rady Gminy z 

architektem. Dziękujemy serdecznie za wspólpracę, ale prosimy o efektywniejsze 

prowadzenie działań zmierzających do poprawy warunków lokalowych dla Przedszkola. 

Opr. A. Tokarzewska 

 

Szkoła Podstawowa w Katarzynie   

Szkoła Podstawowa w Katarzynie  jest wyjątkową placówką.  Ma indywidualne 

oblicze. Nasza szkoła jest tak zwaną małą szkołą. Często mówi się, że „ mała szkoła „ jest 

gorsza pod względem jakości kształcenia, niższych kwalifikacji kadry pedagogicznej 

uboższego wyposażenia .Nasza szkoła przeczy tym osądom. Jest sercem wsi pełni funkcję nie 

tylko dydaktyczną i wychowawczą, ale również kulturotwórczą.  Dzięki różnorodnym 

działaniom promocyjnym szkoła zyskuje. Nie jest placówką anonimową jak to zazwyczaj 

bywa z wiejskimi, małymi szkołami. Możemy poszczycić się tym, że jest odwiedzana w 

ramach celebrowania różnych uroczystości, przedsięwzięć innowacyjnych oraz akcji przez 

pracowników naszej lokalnej służby zdrowia, straży pożarnej, policji, biblioteki publicznej. 

Cieszy nas dobra współpraca i relacje z ważnymi dla środowiska ludźmi. 

Demonstrujemy, że szkoła wiejska może mieć coś do zaoferowania. Dzięki różnym 

przedsięwzięciom szkoła kształci, rozwija, wychowuje, uczy, przygotowuje do twórczej i 

aktywnej postawy w społeczeństwie. 

Cała szkolna społeczność się zna, co sprzyja integracji, do szkoły chodzą rodzeństwa, 

kuzynostwa, sąsiedzi .Klasy są nieliczne, sprzyja to indywidualizacji pracy. Grono 

pedagogiczne składa się z kilku osób, co sprzyja współpracy i podejmowaniu wspólnych 

działań. Łatwiej  można wprowadzać zmiany w zarządzaniu. 

Do Szkoły Podstawowej w Katarzynie uczęszczało 56 dzieci, w tym 11 dzieci do 

oddziału ,,0’’ oraz 18 dzieci do oddziału przedszkolnego. Kadrę pedagogiczną stanowiło 6 

nauczycieli dyplomowanych, 5 – mianowanych oraz 7 nauczycieli – zatrudnionych w pełnym 

wymiarze godzin. Pozostali uzupełniają etaty w sąsiednich szkołach. Pracownicy 

administracji i obsługi  –  ½ etatu sekretarz szkoły, 1 konserwator, 1 woźna i 1 pomoc 

nauczyciela oddziału przedszkolnego. 

Plan wydatków na rok  2019 – 996.508,64zł. 
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Wydatki – 924.748,79zł. 

 Kwota na wynagrodzenia pracowników szkoły wyniosła 776.954,93zł. 

     Ponadto poniesiono wydatki finansowe, które usprawniły funkcjonowanie, wpłynęły 

na poprawę warunków pracy, wzbogaciły materialnie i dydaktycznie. Do tych wydatków 

należy zaliczyć:  

– środki dydaktyczne :zabawki wykorzystywane do zabaw manualny6ch, ćwiczeń 

sensorycznych, do ćwiczenia małej i dużej motoryki oraz wyobraźni dzieci .Na powyższe 

zakupy łącznie wydano – 1.000 zł. 

– materiały remontowe: grzejniki, papa ,emulsja do malowania, .narzędzia i materiały 

remontowe. Łączna kwota wydatków- 5 373,81 zł. 

- meble :szafki do oddziału przedszkolnego-3.000 zł 

       Zajęcia w szkole odbywają się w systemie jednozmianowym. Do dyspozycji uczniów 

jest 8 sal lekcyjnych, biblioteka, świetlica , stołówka, sala komputerowa i niepełnowymiarowa 

sala gimnastyczna. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w odpowiednich rozmiarów 

stoliki, krzesła i regały umożliwiające zostawianie podręczników i ćwiczeń w szkole. 

Biblioteka jest wyposażona w sprzęt multimedialny.  

Opieką świetlicową objęte były wszystkie dzieci zgłoszone do świetlicy szkolnej oraz  

dzieci dojeżdżające. 85% uczniów korzysta z obiadów, część z nich jest refundowana ze 

środków GOPS. 

Ośrodkiem życia kulturalnego jest szkolna sala gimnastyczna. W niej odbywają się 

wszystkie ważne uroczystości, m.in. rozpoczęcie roku szkolnego, podsumowanie dorobku 

pracy szkoły. Jest też miejscem kultywowania tradycji państwowych i szkolnych. 

        W placówce właściwie sprawowana jest opieka nad uczniami. Tworzone są warunki 

harmonijnego ich rozwoju psychofizycznego. Udzielono uczniom pomocy  psychologiczno–

pedagogicznej w formie zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno –  kompensacyjnych, 

logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej i zajęć rozwijających. Głównym celem zajęć 

rozwijających jest wyławianie utalentowanych uczniów, nauka dykcji, ruchu .W trosce o 

prawidłowy rozwój fizyczny uczniów organizowane są wyjazdy na pływalnię w Rykach.  

     Jak wspomniano na wstępie, w związku z tym, że placówka nasza jest jedynym 

ośrodkiem kulturotwórczym na tym terenie,  organizujemy imprezy dla ogółu społeczeństwa. 

Kształtując  tożsamość narodową, więź z krajem ojczystym i świadomość obywatelską. Do 

tradycji weszły już obchody rocznic i  świąt takich, jak: 

1) Gminne święto pieczonego ziemniaka - impreza cykliczna (11 lat) - zapraszamy dzieci 

z placówek oświatowych  z terenu naszej gminy (250- 280 dzieci). Uroczystość 

uświetnia dmuchany plac zabaw, fotobudka, rozmowy ze strażakami i policjantami 

połączone ze zwiedzaniem  radiowozu i wozu strażackiego. 

2) 11 listopada - 101 rocznicę świętowaliśmy wspólnie z mieszkańcami okolicznych wsi. 

3) Zabawa andrzejkowa - tańce, wróżby i zabawy. 

4) Mikołajki – wspólne obdarowywanie się drobnymi podarkami. 

5) Kalendarz adwentowy - każdego dnia adwentu, na przerwie po pierwszej lekcji 

losowane były upominki  sponsorowane przez część pracowników naszej szkoły. 

6) Jasełka - cykliczna impreza dla okolicznych mieszkańców i emerytowanych 

pracowników. Ponadto trzeci raz uświetnialiśmy  przedstawieniem jasełek gminną 

wigilię  przed Urzędem Gminy. 
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7) Spotkanie z policjantem. 

8) Zabawa choinkowa. 

9) Dzień Babci i Dziadka - spotkanie przy herbacie z seniorami uświetnione częścią 

artystyczną. 

10) Palmy wielkanocne - nasza szkoła zainicjowała wykonywanie kilkumetrowych palm. 

Uczniowie każdej klasy pod opieką katechetki wykonują 2 – 3 metrowe palmy, które 

w Niedzielę Palmową wspólnie z rodzicami niosą w procesji. 

11)  Dzień Służby Zdrowia - tradycyjnie dziękujemy pracownikom medycznym za pracę 

zapraszając ich do szkoły albo goszcząc w miejscowym Ośrodku Zdrowia. 

12)  3 Maja - czcimy uroczystą akademią, dekorowaniem budynku szkoły. 

13)  Dzień Strażaka - świętujemy wspólnie z zaproszonymi druhami, dziękując im 

występem i upominkiem wykonanym przez uczniów. 

14)  Sprzątanie świata - już kolejny raz wspólnie z członkami Koła Łowieckiego „Lis” 

sprzątaliśmy okoliczny las. Myśliwi za współpracę dziękują gościną przy ognisku.   

15)  Objazdowa filharmonia – uwrażliwianie dzieci na muzykę klasyczną – warsztaty 

połączone  ze słuchaniem muzyki. 

16)  Piknik rodzinny – spotkanie rodzin  połączone ze świętowaniem  Dnia Matki i Dnia 

Ojca, ognisko, występy dzieci, wspólna zabawa. 

Opr. A. Krupa 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie 

     W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Michowie 

funkcjonowało, 16 oddziałów (14 oddziałów szkoły podstawowej i 2 oddziały klas 

gimnazjalnych). 

 Na rok szkolny 2018/2019 naukę rozpoczęło 308 uczniów odpowiednio 160 dziewcząt  

i 148 chłopców. W roku szkolnym 2018/2019 w  ZSO w Michowie funkcjonował 1 oddział 

integracyjny i 4 oddziały sportowe o dyscyplinie : piłka ręczna, piłka nożna dziewcząt  

i chłopców. 

Do oddziału integracyjnego uczęszczało 19 uczniów ( 10 dziewczynek i 9 chłopców), a do 

oddziałów sportowych uczęszczało 79 uczniów. 

Z kolei 2019 r. Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Michowie ukończyło  

40 uczniów (19 dziewczynek i 21 chłopców) i 42 uczniów klas ósmych  

(11 dziewczynek i 24 chłopców). Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 40 uczniów klas 

III, a do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 42 uczniów. Był to ostatni rok szkolny kiedy  

w Naszej szkole funkcjonowało Gimnazjum. 

 W roku szkolnym  2019/2020  ZSO rozpoczęło pracę funkcjonując jako 14 oddziałów Szkoły 

Podstawowej 5 oddziałów – 83 uczniów – edukacja wczesnoszkolna), pozostałe oddziały to 

klasy IV – VIII – 179 uczniów. Łącznie 282 uczniów Szkoły Podstawowej. 

 

 

 

 



48 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego: 

 

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE: 

 

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019 r. 

 

Lp.  Przedmiot  Klasa A - %, 

stanin 

Klasa B - %, 

stanin 

Szkoła  - 

% 

Stanin  Kraj - 

%, 

stanin 

1. Język polski 61,77 – s. 5 53,83 – s. 3 57,23 4 63 – s. 5 

2. Matematyka  28,05 – s. 2 36,37 – s. 4 32,80 3 45 – s. 6 

3. Język angielski 44,61 – s. 3/4 44,20 – s. 3 44,38 3 59 – s. 6 

 

 

NAJWYŻSZE INDYWIDUALNE WYNIKI: 

 

Język polski 

 

1. B.L. (VIII a) – 94% - stanin 9. 

2. K.G. (VIII b) – 88% - stanin 9. 

3. Z. E. (VIII b) – 88% - stanin 9. 

4. M. C.(VIII a) – 84% - stanin 9. 

5. J.J. (VIII b) – 84% - stanin 9. 

6. B.M (VIII b) – 80% - stanin 9. 

7. T. D. (VIII b) – 80% - stanin 9. 

8. T. K. (VIII b) – 78% - stanin 8. 

9. Z. M. (VIII a) – 74% - stanin 8. 

 

Matematyka 

 

1. B. L. (VIII a) – 87% - stanin 9. 

2. K. N.(VIII b) – 73% - stanin 9. 

3. T.K. (VIII b) – 73% - stanin 9. 

4. G. J. (VIII b) – 63% - stanin 8. 

5. Sz. A. (VIII b) – 60% - stanin 8. 

6. K. B. (VIII b) – 57% - stanin 7. 
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7. Z. E. (VIII b) – 57% - stanin 7. 

Język angielski 

 

1. B. L. (VIII a) – 97% - stanin 9. 

2. M.O. (VIII a) – 93% - stanin 9. 

3. K. T. (VIII b) – 85% - stanin 9. 

4. G. K. (VIII a) – 83% - stanin 8. 

5. J.J.  (VIII b) – 83% - stanin 8. 

6.  C. M. (VIII a) – 75% - stanin 8. 

7. Z. M. (VIII a) - 73% - stanin 8. 

8. T. D. (VIII b) – 73% - stanin 8. 

9. Sz. A. (VIII b) – 70% - stanin 7. 

10. Rz. P. ( VIII a) – 65% - stanin 7. 

 

 

 

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2019 r. 

 

1. Język polski: szkoła 19,7/32 pkt. – 61,6%; stanin - 5; wyżej niż w gminie, niżej niż  

w powiecie i województwie. Gorzej niż na wsi – 62%. Klasa III b 21,5, tj. 67,1%; 

stanin – 6 (prawie 7), wyżej niż w gminie, powiecie i województwie. 

2. Historia i wiedza o społeczeństwie: szkoła 18,1/32 pkt. – 56,6%; stanin – 5; wyżej 

niż w gminie, nieco niżej niż w powiecie i województwie, gorzej niż na wsi. 

3. Matematyka: szkoła 9,4/29 pkt. – 32,3%; stanin – 3 (prawie 4), niżej niż w gminie, 

powiecie i województwie. Wynik klasy III b to 10,7 pkt. – 36,8% - stanin 4; wyżej niż 

w gminie, niżej niż w powiecie i województwie, gorzej niż na wsi. 

4. Przedmioty przyrodnicze: szkoła 12,5/28 pkt. – 44,7%; stanin – 4; wyżej niż w 

gminie, niżej niż w powiecie i województwie, gorzej niż na wsi. Klasa III a 13,1, tj. 

46,8%; stanin – 5. 

5. Język angielski na poziomie podstawowym: szkoła 22,8/40 pkt. – 57,0%; stanin – 4, 

niżej niż w gminie, powiecie i województwie. 

6. Język angielski na poziomie rozszerzonym: szkoła 16,1/40 pkt. – 40,3%, wyżej niż 

w gminie, niżej niż w powiecie i województwie, gorzej niż na wsi. 

7. Język niemiecki (2 uczniów) 16/40 pkt. – 40%; stanin – 4, niżej niż w gminie, 

powiecie i województwie. 

 

NAJWYŻSZE INDYWIDUALNE WYNIKI: 

Język polski 

 

1. J.J. (III b) – 28/32 pkt.-  88% - stanin 9. 

2. T. K. (III a) – 27/32 pkt. - 84% - stanin 9. 

3. G. K. (III a) – 26/32 pkt. - 81% - stanin 9. 
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4. K. M. (III a) – 26/32 pkt. - 81% - stanin 9. 

5. K. S. (III b) – 26/32 pkt. - 81% - stanin 9. 

6. P. N. (III b) - 26/32 pkt. - 81% - stanin 9. 

7. W.P. (III b) - 26/32 pkt. - 81% - stanin 9. 

8. M.P. (III b) – 25/32 pkt. - 78% - stanin 8. 

9. M.N. (III b) - 25/32 pkt. - 78% - stanin 8. 

10. Ł. J. (III a) – 24/32 pkt. - 75% - stanin 8. 

11. R. J. (III a) – 24/32 pkt. - 75% - stanin 8. 

12. J. N. (III b) – 23/32 pkt. - 72% - stanin 7. 

13. M.F. (III b) – 23/32 pkt. - 72% - stanin 7. 

14. S. J. (III b) – 23/32 pkt. - 72% - stanin7. 

Historia i WOS 

 

1. K. A. (III a) – 27/32 pkt. - 84% - stanin 9. 

2. R. J. (III a) – 26/32 pkt. - 81% - stanin 9. 

3. J. J. (III b) – 26/32 pkt. - 81% - stanin 9. 

4. K. M. (III a) – 25/32 pkt. - 78% - stanin 9. 

5. Ł. J. (III a) – 25/32 pkt.- 78% - stanin 9. 

6. K. S. (III b) – 25/32 pkt. - 78% - stanin 9. 

7. M. J.(III a) – 24/32 pkt. - 75% - stanin 8. 

8. Cz. H. (III a) – 23/32 pkt. - 72% - stanin 8. 

9. M. P.(III b) – 23/32 pkt.- 72% - stanin 8. 

Matematyka 

 

1. Dz. M. (III b) – 27/ 29 pkt.  - 93% - stanin 9. 

2. K. S. (III b)  - 20/29 pkt. - 69% - stanin 9. 

3. G. M. (III a) -  16/29 pkt. - 55% - stanin 8. 

4. K. M. (III a) – 16/29 pkt. - 55% - stanin 8. 

5. Ł. J. (III a) – 16/ 29 pkt. - 55% - stanin 8. 

6. J.J. (III b) – 16/29 pkt. - 55% - stanin 8. 

 

 

Przedmioty przyrodnicze 

 

1. T. K. (III a) – 22/28 pkt. - 79% - stanin 9. 

2. G.K. (III a) – 21/28 pkt. - 75% - stanin 9. 

3. Ł.J. (III a) – 21/28 pkt. - 75% - stanin 9. 

4. K. A. (III a) – 19/28 pkt. - 68% - stanin 9. 

5. K. S. (III b) – 19/28 pkt. - 68% - stanin 9. 

Język angielski – poziom podstawowy 

 

1. J. J.(III b) – 39/40 pkt.-  98% - stanin 9. 
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2. S. J.(III b) – 39/40 pkt. - 98% - stanin 9. 

3. K. M. (III a) – 38/40 pkt. - 95% - stanin 9. 

4. M. J. (III a) – 37/40 pkt. - 93% - stanin 8. 

5. T. K. (III a) – 36/40 pkt.-  90% - stanin 8. 

6. M.F. (III a) – 36/40 pkt. - 90% - stanin 8. 

7. K. A. (III a) – 34/40 pkt. - 85% - stanin 8. 

8. J. N. (III b) – 33/40 pkt.-  83% - stanin 7. 

9. R. J. (III a) – 30/40 pkt. - 75% - stanin 7. 

Język angielski – poziom rozszerzony 

 

1. K. M. (III a) – 38/40 pkt. - 95%  

2. J. J. (III b) – 36/40 pkt. - 90% 

3. T. K. (III a) – 33/40 pkt. - 83% 

4. M. J. (III a) – 32/40 pkt. - 80% 

5. G. K. (III a) – 31/40 pkt. - 78% 

6. S. J. (III b) – 29/40 pkt. - 73% 

7. J. N.(III b) – 28/40 pkt. - 70% 

 

Z nauczania indywidualnego w 2019 r korzystał jeden uczeń z klasy VI B na okres od 06 

maja 2019 do 21. 06. 2019 r. w wymiarze 9 godzin tygodniowo. 

 W 2019 r. w ZSO w okresie od stycznia do sierpnia 3 uczniów szkoły podstawowej   

i 1 uczeń gimnazjum posiadało orzeczenia z PPP, a  w okresie od września do grudnia 

 4 uczniów szkoły podstawowej. 

Dyrektor ZSO w Michowie przyznała w 2019r w drugim sem. roku szkolnego 2018/2019 

stypendium za wysokie wyniki w nauce  i osiągnięcia sportowe 55 uczniom SP i 9 uczniów 

gimnazjum na łączną kwotę: 12 780,00 zł, natomiast w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 

stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe otrzymało 32 uczniów SP na łączną 

kwotę 5940,00 zł. 

Łącznie za rok 2019 wypłacono uczniom kwotę 18 720,00 zł. 

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Kuratora Oświaty: 

 W 2019 r. odbyły się dwie kontrole przeprowadzone przez Kuratorium Oświaty w Lublinie.  

Podczas kontroli doraźnej w dniu 27 sierpnia 2019r., przez wizytatora Kuratorium Oświaty 

nie wydano żadnych zaleceń związanych z nadzorem pedagogicznym. 

Kontrola z 18 października dotyczyła zakresu realizacji podstawy programowej, organizacji 

wycieczek szkolnych oraz organizacji pracy rady pedagogicznej. Zaleceń nie wydano.  

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa: 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych. 

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 
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5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w 

tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w 

realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych 

podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. 

 

Priorytety edukacyjne i wychowawcze w ZSO:  

 

 

1. Organizacja procesu dydaktycznego z uwzględnieniem uczniów 

niepełnosprawnych, indywidualizacji na lekcji. 

2. Wykorzystanie TIK w procesie lekcyjnym. 

3. Realizacja nowej podstawy kształcenia ogólnego.  

4. Relacje nauczyciel – uczeń.  

5. Wdrażanie do procesu uczenia się. 

6. Realizacja założonych celów. 

7. Realizacja wniosków z nadzoru.  

8. Ocenianie podczas lekcji. 

9. Kształcenie umiejętności kluczowych z naciskiem na: umiejętność uczenia się, 

umiejętności matematyczne i podstawowe um. naukowo – techniczne, umiejętności 

społeczno – obywatelskie. 

10. Kształtowanie postaw altruistycznych poprzez udział uczniów w wolontariacie. 

11. Kształtowanie postawy honorowego krwiodawcy poprzez organizowanie Dnia 

Krwiodawcy – poboru krwi w ZSO. 

12. Kształtowanie postawy ratowania życia poprzez organizowanie Dnia Udzielania 

Pierwszej Pomocy. 

 

W ramach realizacji kierunków  polityki oświatowej państwa ustalonych przez MEN na 

rok szkolny 2018/2019 i 2019/20, podejmowano następujące działania: 

 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie 

rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów – obserwowano 

lekcje i inne zajęcia pod kątem rozwijania kompetencji kluczowych, szkolono 

nauczycieli z metod kształcenia kompetencji kluczowych uczniów na lekcjach.   

2. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój 

doradztwa zawodowego – doradztwo wymiarze 1 h tygodniowo, działalność 

Klubu Młodego Bisnesmana.  

3. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne  

i odpowiedzialne korzystanie z Internetu – obserwowano lekcje pod kątem 

wykorzystania TIK,  ewaluacja wewnętrzna z wykorzystania TIK na przedmiotach 

egzaminacyjnych, diagnoza umiejętności informatycznych.  

4. W ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości, krzewiąc treści 

patriotyczne i obywatelskie, zorganizowano wystawę ,,Dziewczyna z pamiętnika’’ 

we współpracy z Muzeum Galicja z Krakowa, otwarcie wystawy dnia 30 maja 

2019 r. uświetniło przedstawienie Teatru Poszukiwań z Radomia ,,Tak bym 

chciała…’’ na podstawie pamiętników Rywki Lipszyc i Anny Frank w reżyserii 

Włodzimierza Mancewicza. 
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5. Organizacja  wystawy Ukradzione dzieciństwo – martyrologia dzieci podczas II 

WŚ współpraca z IPN (październik 2019). Wystawę mieli możliwość zobaczyć 

uczniowie ZSO w Michowie, a także społeczność lokalna i władze samorządowe z 

Michowa. Kuratorem wystawy był nauczyciel P. Mariusz Morawski. 

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej : 

 

SEMESTR II ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

1. I a- zajęcia wyrównawcze, przedmiot dodatkowy taniec i rytmika, koło szachowe, 

innowacja programowa z matematyką w życie, 

2. I b – zajęcia wyrównawcze , przedmiot dodatkowy taniec i rytmika, innowacja 

programowa z matematyką w życie. 

3. II a – zajęcia wyrównawcze,  innowacja z języka angielskiego, koło sportowe,  

koło muzyczne, 

4. III a – zajęcia wyrównawcze, koło plastyczne, 

5. IV a – zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia wyrównawcze z polskiego, 

Klub Mistrza Ortografii, Teatr Biblijny Jeremiasz, 

6. IV b – zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające sportowe, zajęcia wyrównawcze 

 z języka polskiego, zajęcia wyrównawcze z jez. angielskiego, Klub Mistrza 

Ortografii, 

7. V a – zajęcia wyrównawcze z matematyki,  

8. V b – zajęcia rozwijające z matematyki, zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego, 

zajęcia rozwijające z jez. polskiego 

9. VI a – zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego,  

10. VI b – zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia rozwijające z języka polskiego,  

11. VII a – zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, zajęcia wyrównawcze z 

geografii, Klub Młodego Historyka, zajęcia rozwijające z języka angielskiego, 

12. VII b – zajęcia wyrównawcze z chemii, Klub Młodego Historyka, zajęcia rozwijające 

z języka angielskiego,  

13. VIII a – zajęcia wyrównawcze z historii, Klub Młodego Biznesmena, zajęcia 

rozwijające z chemii,  

14. VIII b – zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego. 

15.  III a GIMNAZJUM – zajęcia wyrównawcze z historii, zajęcia wyrównawcze z jez. 

polskiego, 

16.  III b GIMNAZJUM – zajęcia wyrównawcze z chemii, zajęcia rozwijające z jez. 

polskiego, zajęcia wyrównawcze z fizyki,  

 

SEMESTR I ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 

 

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym wszyscy  uczniowie ZSO zostali objęci 

pomocą psychologiczno- pedagogiczną. Uczniowie ZSO mieli możliwość korzystania  

z różnego typu zajęć: wyrównawczych, rozwijających oraz kół zainteresowań. Zajęcia cieszą 

się duża popularnością i ze względu na dużą ilość chętnych prowadzone są w grupach  

(w niektórych przypadkach odbywają co drugi tydzień). 
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L.

p. 

Rodzaj zajęć  Ilość uczniów 

1. Koło muzyczne 13 

2. Koło 

gimnastyczne 

8 

3. Klub sportowy 13 

4. Zajęcia z techniki 

piłkarskiej 

6 

 

5. Koło biologiczne 14 

6. Zajęcia 

wyrównawcze  

z biologii 

15 

7. Koło plastyczne 17 

8. Zajęcia 

wyrównawcze 

 z matematyki 

45 

 

 

9. Zajęcia 

wyrównawcze  

z historii 

16 

 

 

10. Koło historyczne 17 

11. Klub Młodego 

Historyka 

8 

12. Zajęcia 

wyrównawcze  

z chemii  

16 

13. Koło chemiczne 14 

14. Zajęcia 

wyrównawcze  

z języka 

polskiego 

33 

 

 

15. Zajęcia 

ortograficzne 

8 
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16. Rewalidacja 3 

17. Klub Młodego 

Informatyka- kl. 

IV a 

8 

18. Zajęcia 

wyrównawcze  

z języka 

angielskiego 

15 

19. Logopeda 19 

 

20. Rewalidacja – 

usprawnianie 

mowy 

1.  

21. Klub Globtrotera 

– kl. VII a, VII b 

8 

22. Zajęcia roz. – 

Koło szachowe – 

kl. II a 

8 

23. Gimnastyka 

korekcyjno - 

kompensacyjna  - 

kl. VII a 

1 

24. Koło 

recytatorskie 

12 

25. Zajęcia 

wyrównawcze  

z edukacji 

wczesnoszkolnej i 

zajęcia 

korekcyjno-

kompensacyjne 

17 

 

 

26. Klub sportowy – 

kl. II a 

12 

27. Zajęcia sportowe  

 

13 

28. Teatr Biblijny 

Jeremiasz 

16 
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Konkursy: 

 

W II semestrze roku szkolnego 2018/2019 przeprowadzono następujące konkursy: 

 

Konkurs  Nagrodzeni Przygotowujący  

Konkurs Historyczny 

organizowany przez 

Lubelskiego Kuratora 

Oświaty 

Laureat Konkursu 

Historycznego – B. L. uczeń 

klasy VIII  

Barbara Jankowska 

Wyjątkowe jednostki-

autorytety” V Edycja- 

Wybitny Twórca - Konkurs 

organizowany pod  

Honorowym Patronatem 

Starosty Lubartowskiego 

II miejsce –P. L. – uczennica 

klasy III Gimnazjum 

 

Grażyna Janisz,  

Jacek Jankowski 

Eliminacje Powiatowe 

Wojewódzkiego Konkursu 

Piosenki Dziecięcej i 

Młodzieżowej „Śpiewający 

Słowik 2019”.  

III miejsce 

P. W. z kl. III b  Gim. w 

kategorii 14 – 16 lat 

 

Bogdan Białas 

XIX Gminny Konkurs 

Recytatorski 

Kategoria I- III 

I miejsce – M. G kl. II 

II miejsce – N. M kl. I 

III miejsce – M. K. kl. I 

wyróżnienia: 

J. Rz. – kl. I 

W. A. – kl. I 

P. K. – kl. I 

Kategoria  IV – VI 

I miejsce – N. W. – 

uczennica kl. IV 

II miejsce – G. G. – 

 

 

Anna Targońska 

 

 Jolanta Targońska 

 

Jolanta Targońska 

 

 

 

Jolanta Targońska 

 

Beata Jankowska 
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uczennica kl. VI. 

III miejsce Sz. S – uczennica 

kl .IV 

wyróżnienie – K. D – 

uczennica kl. VI  

Kategoria VII – VIII i III G 

I miejsce P. W. – uczennica 

kl. III Gim.  

II miejsce K. G. – uczennica 

kl. VIII 

 III miejsce A. K. – 

uczennica kl III G.  

Wyróżnienia: 

N. M. – uczennica kl. III 

Gim. 

K. T – uczennica kl. III Gim. 

 

 

Beata Jankowska 

 

 

 

Grażyna Janisz 

 

 

Bożena Szwargolińska 

 

 

Grażyna Janisz 

 

Bożena Szwargolińska 

 

 

 

 

Grażyna Janisz 

 

Ewa Wronowska 

 

Bożena Szwargolińska 

 

 

 

 

 

Grażyna Janisz 
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Bożena Szwargolińska 

Konkurs na palmę 

wielkanocną organizowany 

przez TPM 

I kategoria –palmy duże 

Wyróżnienie kl. VI a 

II kategoria- palmy 

średniej wielkości 

I miejsce : 

T. M.- VI a 

II miejsce : 

M. N.- I b  

III miejsce: 

 Dz. A. - II a 

III kategoria – palmy małe 

I miejsce: 

M. K. kl.- VII a 

II miejsce: 

L. P.- III b 

III miejsce : 

M. B - III b 

Wyróżnienia: 

G. K. - III a 

G. M. - II a 

K. S.- III b 

 

Maryla Gadzała 

 

 

 

 

 

JolantaTargońska 

 

Anna Targońska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Targońska 

Szkolny konkurs 

przyrodniczy 
 I miejsce M. T. - kl. III,  

 II miejsce M. G. - kl. II,  

 III miejsce M. Z. - kl. II, 

wyróżnienia- L. J. kl. III, 

J.P.- kl. I a, 

 J. S. - kl. I b  ,  

 

Kazimiera Piskorska 

 

Anna Targońska 

Anna Targońska 

Beata Jankowska 

Jolanta Targońska 
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Szkolny konkurs 

ortograficzny  klas II i III 
wyniki klasy II 

I miejsce- A. G. 

II miejsce- M. G. 

III miejsce- A. Dz. 

wyniki klasy III  

I miejsce –K. T. 

 II miejsce- B. L. 

 III miejsce- A. Ł 

 

Anna Targońska 

 

 

 

Kazimiera Piskorska 

Festiwal Piosenki 

Angielskiej 

 

Kategoria kl. I- III 

I miejsce- L.K. 

Kategoria klas IV-VI 

III miejsce – O. Z. 

Wyróżnienia:  

2 uczennice  

Kategoria klas VII – VIII  

i gimnazjum 

 I miejsce   

2 miejsca II 

III miejsce 

Małgorzaata Barszcz 

Iwona Karpińska 

VII Międzyszkolny Konkurs 

Poezji Anglojęzycznej w 

Lubartowie ‘Everything is 

Poetry’  

 

 

Kategoria klas VII – VIII  

III  miejsce uczennica kl. 

8a 

 

 

Iwona Karpińska 

  

Konkurs czytelniczy 

‘We Read In English’ 

Kategoria klas IV – VI 

I   uczeń kl. 6a  

II   uczennica i uczeń kl. 4a 

III  uczennica  kl. 4a  

Kategoria klas VII – VIII  

i gimnazjum  

Małgorzaata Barszcz 

Iwona Karpińska 
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I  uczennica kl. 3a Gim. 

II  uczennica kl. 8a 

III uczeń kl. 3a Gim. 

 

Konkurs „Jestem 

bezpieczny” 
I miejsce w gminie 

K. W – uczennica kl. VI 

B. O – uczennica kl. V 

T. M – uczennica kl. IV 

 

Ewa Sułek 

Kangur Wyróżnienie 

K. H – uczeń kl. V 

Elżbieta Kowalska 

Konkurs Biblijny "Genesis" I miejsce 

M. M – uczeń kl. V 

K. M – uczennica kl. VII 

K. T – uczennica kl. VIII 

Ewa Zielińska 

Diecezjalny przegląd Jasełek 

i grup kolędniczych III 

miejsce w kategorii klas 4-6 

III miejsce w kategorii klas 

4-6 

Ewa Zielińska 

Wewnątrzszkolny Konkurs 

Ekologiczno- Przyrodniczy 

dla klas I-III oraz IV-VIII 

Szkoły Podstawowej  

W klasach IV- VIII czołowe 

miejsca zajęli 

I miejsce : 

uczennica – kl. VII a  

uczennica  - kl.VII a 

uczeń - kl. VI b  

II miejsce:  

uczennica - kl. VII a   

III miejsce:  

uczeń – kl. VI a  

Wyróżnienia zdobyli: 

 

Beata Fuszara 
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uczeń – kl.VI b  

uczeń – kl. VIII a  

uczennica - kl. V b  

 

 

W II semestrze w ZSO odbył się : 

 Turniej Szachowy zorganizowany przez pana Mariusza Morawskiego, 

 Konkurs czytelniczy „Zaczytani w czytelni” zorganizowany przez panią Annę 

Białas. 

 

W I semestrze roku szkolnego 2019/2020 uczniowie brali udział w następujących 

konkursach: 

 

Konkurs Nagrodzeni Przygotowujący 

Konkurs języka angielskiego 

organizowany przez 

Lubelskiego Kuratora 

Oświaty 

Do etapu okręgowego 

zakwalifikował się uczeń – 

VII a 

Małgorzata Barszcz 

Konkurs historyczny 

organizowany przez 

Lubelskiego Kuratora 

Oświaty 

Do etapu okręgowego 

zakwalifikował się uczeń – 

VI a 

Barbara Jankowska 

Konkurs historyczny 

organizowany przez 

Lubelskiego Kuratora 

Oświaty 

Do etapu okręgowego 

zakwalifikował się uczeń - 

VII a 

Agnieszka Grabowska 

XIX powiatowy konkurs 

plastyczny ,,Jan Paweł –Nasz 

Papież”.  

Nagroda: 

uczennica kl. V b 

Maryla Gadzała 

 

 

 

 

Powiatowy konkurs 

plastyczny „Opowieści 

wiglijne” 

Wyróżnienie w kategorii 

szopka – praca indywidualna 

uczeń –kl. VII 

Maryla Gadzała 
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Szkolny konkurs plastyczny- 

Jan Paweł II zorganizowany 

przez p. Grażynę Janisz i ks. 

Grzegorza Lipińskiego we 

współpracy z paniami  z 

edukacji wczesnoszkolnej 

Wyróżnienia: 

I a – 1 uczeń i 2 uczennice 

 

 

Kazimiera Piskorska 

I b – 1 uczennica, 2 uczniów Mirosława Ozga 

II a – 3 uczennice Beata Jankowska 

II b – 1 uczeń, 3 uczennice Jolanta Targońska 

III a – 3 uczniów, 1 

uczennica 

Anna Targońska 

 

Szkolne konkursy 

profilaktyczne- plastyczne  

 Stop agresji 

zorganizowany przez 

p. Ewę Sułek 

 

 Nagrody otrzymała: 

N. M - uczennica kl. II b 

 

 

Maryla Gadzała 

 

 

 

 

 Uzależnieniom nie 

bądź obojętny 

konkurs 

zorganizowany przez 

p. Ewę Sułek i p. 

Beatę Fuszarę. 

 

Nagrody otrzymały: 

uczennica kl V b 

uczennica kl. V a 

uczennica kl. V a 

 

Maryla Gadzała 

 

 

Szkolny konkurs na kartkę 

świąteczną w języku 

angielskim 

I miejsce: uczennica kl II b  

II miejsce: uczeń kl. II a, 

uczeń II b 

III  miejsce: uczennica II b i 

II a 

Wyróżnienia: 

Uczeń kl. VI a,  

uczennice kl III a i I a    

Katarzyna Kawka 

Małgorzata Barszcz 
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W bibliotece 

przeprowadzono piątą edycję 

konkursu pt. Zaczytani w 

czytelni” . 

 

 

 I  miejsce uzyskała 

uczennica z klasy III,  

II miejsce uczennica z klasy 

III,  

III miejsce uczennica z klasy 

III.  

Anna Białas 

 

Przeprowadzono także  

konkurs dla klas pierwszych 

„Już czytam”. 

 

 Zwyciężyły uczennice z kl. I 

a i  b 

 

Anna Białas 

 

Zawody sportowe : 

II semestr 2018/2019 

Szkoła Podstawowa: 

L.p. Osiągnięcia Nauczyciele przygotowujący 

1. I miejsce w Finale Powiatowym w mini piłce 

ręcznej chłopców   

R. Remiszewki 

K. Targoński 

2. II miejsce w Finale Rejonowym w mini piłce 

ręcznej chłopców 

R. Remiszewki 

K. Targoński 

3. I miejsce w Finale Gminnym w mini piłce nożnej 

chłopców 

R. Remiszewki 

K. Targoński 

4. II miejsce w Finale Powiatowym w piłce ręcznej 

chłopców 

G. Białek 

5. I miejsce w Finale Powiatowym w piłce ręcznej 

dziewcząt 

G. Białek 

K. Targoński 

6. II miejsce w Finale Rejonowym w piłce ręcznej 

dziewcząt 

G. Białek 

K. Targoński 

7. VI miejsce w Finale Wojewódzkim Piłkarska 

Kadra Czeka w halową piłkę nożną    chłopców. 

G. Białek 

 

8. II miejsce w Finale Powiatowym w Mini Piłce 

Ręcznej dziewcząt         

 

K. Targoński 
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9. II miejsce w Finale Powiatowym turnieju Piłki 

Nożnej chłopców „ Z podwórka na stadion o 

Puchar Tymbarku”. 

K. Targoński 

R. Remiszewski 

10. V miejsce w Finale Wojewódzkim Mała Piłkarska 

Kadra Czeka w halową piłkę nożną chłopców. 

K. Targoński 

R. Remiszewski 

11. I miejsce w Finale Gminnym w mini piłce nożnej 

dziewcząt 

K. Targoński 

G. Białek 

12. I  miejsce w Finale Gminnym w mini piłce nożnej 

chłopców 

 

R. Remiszewski 

K. Targoński 

 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej brali udział w rozgrywkach Lubelskiej Lidze Orlików 

Starszych i Lubelskiej Lidze Młodzików Starszych. 

Gimnazjum 

 

1. II miejsce w Finale Powiatowym w piłce ręcznej 

chłopców 

G. Białek 

R. Remiszewski 

W. Kowalczyk 

2. I miejsce w Finale Powiatowym w piłce ręcznej 

dziewcząt 

G. Białek 

K. Targoński 

R. Remiszewski 

3. II miejsce w Finale Rejonowym w piłce ręcznej 

dziewcząt 

G. Białek 

K. Targoński 

R. Remiszewski 

4. V miejsce w Mistrzostwach Województwa 

Lubelskiego LZS w Halowej piłce nożnej chłopców 

„ Piłkarska kadra czeka’’ 

 

G. Białek 

R. Remiszewski 

5. III miejsce w Finale Powiatowym w piłce siatkowej 

chłopców. 

W. Kowalczyk 

G. Białek 
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 R. Remiszewski 

 

 

Uczniowie Gimnazjum brali udział w rozgrywkach Lubelskiej Ligi Juniorów Starszych  

w piłce nożnej  oraz w Halowej Lidze piłki nożnej. 

 

I semestr 2019/2020 

 

Gr. 

wiekowa 

Osiągnięcia Nauczyciel 

przygotowujący 

Dziewczęta 

Kl. IV-VI 

 

I miejsce w Finale Gminnym w Halowej Piłce 

nożnej 

II miejsce w Półfinale Powiatowym w Halowej 

Piłce nożnej 

III miejsce w Finale Powiatowym w Halowej 

Piłce nożnej  

 

Grzegorz Białek 

 

 

 

 

 

 

Chłopcy 

Kl. IV-VI 

I miejsce w Finale Gminnym w Halowej Piłce 

nożnej  

I miejsce w Półfinale Powiatowym w Halowej 

Piłce nożnej  

III miejsce w Finale Powiatowym w Halowej 

Piłce nożnej  

I miejsce w Turnieju Halowej Piłce Nożnej o 

Puchar Prezesa UKS Michowiak 

Krzysztof Targoński 

Dziewczęta 

Kl. VII-

VIII 

 

I miejsce w Finale Gminnym w Halowej Piłce 

nożnej  

II miejsce w Półfinale Powiatowym w Halowej 

Piłce nożnej  

Waldemar Kowalczyk 

I miejsce w Finale Powiatowym w Halowej Piłce 

nożnej  

Grzegorz Białek 
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I miejsce w Finale Gminnym w Piłce nożnej  

V miejsce w Finale Powiatowym w  Piłce nożnej  

 

Waldemar Kowalczyk 

Chłopcy. 

Kl. VII-

VIII 

 

I miejsce w Finale Gminnym w Piłce nożnej  

I miejsce w Półfinale Powiatowym w Piłce 

nożnej  

II miejsce w Finale Powiatowym w Piłce nożnej  

I  miejsce w Finale Gminnym w Halowej Piłce 

nożnej 

IV miejsce w Półfinale Powiatowym w Halowej 

Piłce nożnej  

 

 

Radosław Remiszewski 

 

II SEMESTR 2018/2019 

Podobnie jak w 2018 r. nauczyciele, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 

Westerplatte   w 2019 r. pracowali zgodnie z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym , 

„ZGODNIE Z PRAWEM” wraz z załącznikami: 

planem pracy ZSO w Michowie, planem pracy pedagoga, świetlicy, biblioteki, 

wychowawców, zajęć rozwijających, wyrównawczych, logopedycznych, rewalidacyjnych, 

zespołów przedmiotowych, nauczycieli przedmiotów, dyżurów, kół zainteresowań. 

 Program Wychowawczo- Profilaktyczny „ ZGODNIE Z PRAWEM”  szkoły był realizowany 

zgodnie z planem. Integralną część programu stanowiły działania podejmowane przez 

członków zespołu wychowawczego: dyrekcję szkoły, wychowawców klas, pedagoga 

szkolnego, psychologa,  opiekunów samorządu, nauczycieli świetlicy, nauczyciela biblioteki 

oraz wszystkich nauczycieli. Zostały zrealizowane  przedsięwzięcia w ramach zajęć 

przedmiotowych, zajęć z wychowawcą, spotkań, pogadanek, okolicznościowych imprez 

klasowych i szkolnych, zawodów sportowych, wyjść i wycieczek organizowanych przez 

placówkę oraz uczestnictwo w programach i projektach.  Zadania zrealizowane w ramach 

Programu Wychowawczo – Profilaktycznego  „ZGODNIE Z PRAWEM” były zgodne  

z kierunkami polityki oświatowej państwa na  rok szkolny 2018/2019. Zostały zrealizowane 

treści dotyczące 100-lecia Odzyskania Niepodległości, z zakresu doradztwa zawodowego 

oraz dotyczące rozwijania kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów. Program  szkoły był 

realizowany zgodnie z założonym  planem.  

Realizacja działań wychowawczo- profilaktycznych w ramach planów wychowawczo- 

profilaktycznych poszczególnych klas: 

1.PROFILAKTYKA 
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W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów  przez cały semestr odbywały się pogadanki 

prowadzone przez wychowawców, nauczycieli przedmiotów, pedagoga, dyrekcji dotyczące 

zachowań bezpiecznych i niebezpiecznych. Poruszano również problemy  odpowiedzialność 

prawnej nieletnich oraz kwestie związane  z ochroną danych osobowych. Omówiono zasady 

bezpiecznego korzystania z programów i gier edukacyjnych podczas zajęć komputerowych  

w szkole i w domu oraz korzystania z Internetu. W klasie IV b przeprowadzono zajęcia  

z udziałem policjanta na temat cyberprzestępczości. Przypomniano uczniom numery 

alarmowe i zasady korzystania z nich.  W kl. I –III edukacji wczesnoszkolnej zostało 

zorganizowane spotkanie z ratownikiem z firmy Diamed, który przeprowadził szkolenie  

z udzielania pierwszej pomocy. Zgodnie z zarządzeniem pani dyrektor we wszystkich klasach 

przeprowadzono zajęcia dotyczące profilaktyki bezpieczeństwa uczniów w ruchu drogowym. 

Zostało zorganizowane spotkanie z policjantem na temat zasad właściwego poruszania się po 

drogach. W kl. VII b zorganizowano spotkanie z policjantem dotyczące odpowiedzialności 

karnej nieletnich. W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego na zajęciach  

z wychowawcami, panią pedagog , psycholog, nauczycielami poruszono problemy związane  

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom , wynikających z przepisów praw oświatowego, 

procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych. Nauczyciele udzielali 

również wsparcia  w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczni- pedagogicznej  

i wychowawczej. Podjęto działania wspierające uczniów po wypadku jednego z kolegów kl. 

VI b. Uwrażliwiano uczniów na bezpieczeństwo uczniów w czasie pobytu w szkole.  

 Na zajęciach kształtowano nawyki bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach 

mogących wystąpić w okresie wakacji. W kl. I-III opracowano wakacyjny  kodeks 

postępowania. W kl. IV-VIII i III gimnazjum w ramach zajęć z wychowawcą zwracano 

uwagę na właściwe zachowanie podczas wakacji. Szczególnie  zwracano uwagę na 

zachowanie podczas pobytu w górach, nad wodą. Uwrażliwiano dzieci na krzywdę innych 

ludzi, uczono niesienia pomocy, empatii. Uczniowie wzięli udział w akcji zbierania nakrętek 

dla Hospicjum Małego Księcia i zbiórka nakrętek pod patronatem akcji: „Pomoc dla Kuby”. 

Zorganizowano wyjazd do Puław na lekcję w kinie „Dziś odkrywamy świat reklamy”.  

W szkole kontynuowano  program „Owoce w szkole”, „Mleko dla każdego ucznia”.   

2. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE 

Na zajęciach z wychowawcami poruszane były problemy dotyczące odpowiednich postaw 

patriotycznych i obywatelskich, realizowano zagadnienia z zakresu wychowania dla 

społeczeństwa, wychowania prozdrowotnego, proekologicznego, prorodzinnego oraz pod 

koniec roku szkolnego dokonano we wszystkich klasach oceny wyników nauczania i  

zachowania. Z zakresu wychowania patriotycznego i obywatelskiego realizowano 

zagadnienia dotyczące tradycji i historii szkoły. Uczniowie przystąpili do konkursu 

plastycznego o Westerplatte. W maju nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali 

pokaz sportowy z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.. Uczniowie kl. I-III brali udział w 

projekcie "Piękna nasza Polska cała"- II edycja „Tu moje miejsce, tu mój dom”.  W ramach 

tego projektu udekorowano sale oraz przygotowano kącik patriotyczny. Na zajęciach 

nauczyciele zwracali szczególną uwagę na symbole narodowe i ich poszanowanie. Dla 

uczniów ZSO zorganizowano pokaz historyczny- II wojna światowa.   Tematyka i 

przywiezione eksponaty związane były z okresem wojny w związku z 80 rocznicą jej 

wybuchu. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w pokazach mundurów i broni.  Mogli także 

obejrzeć i wziąć do ręki przywiezione przez grupę rekonstrukcyjną PATRIA eksponaty. 

Uczniowie kl. IV b pod kierunkiem wychowawcy pana Mariusza Morawskiego realizowali 

projekt – Krokus (sadzenie żółtych krokusów jako wyraz pamięci o dzieciach 

zamordowanych podczas II wojny). Uczniowie zostali wprowadzeni w tematykę Holokaustu. 
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Jednym z wielu działań było przeprowadzenie lekcji na temat „Janusz Korczak. Jak kochać 

dziecko?”W ramach wychowania w duchu tolerancji i międzykulturowości pan Mariusz 

Morawski dokonał wielu działań. Z jego inicjatywy została zaprezentowana wystawa z 

Żydowskiego Muzeum Galicja z Krakowa „Dziewczyna z pamiętnika. W poszukiwaniu 

Rywki z łódzkiego getta”. Otwarciu wystawy towarzyszył spektakl Teatru Poszukiwań z 

Radomia „Tak bym chciała”. Wystawę i spektakl mieli możliwość zobaczyć uczniowie 

ZSO w Michowie oraz uczniowie ze szkół w Abramowie, Rudnie, Kamionce , a także 

społeczność lokalna. 

3. WYCHOWANIE DLA SPOŁECZEŃSTWA 

 Dużo uwagi poświęcono na zagadnienia dotyczące wychowania dla społeczeństwa. W tym 

obszarze zarówno wychowawcy, nauczyciele, pani pedagog i pani dyrektor poświęcili wiele 

uwagi na zagadnienia związane z prawem wewnątrzszkolnym.  Naszym uczniom wpajano 

właściwe zasady dobrego wychowania, zasady zachowania się w różnych sytuacjach. 

Zwracano szczególną uwagę na integrację zespołów klasowych, co było umożliwiane podczas 

wyjazdów jednodniowych i wycieczek ( do Zamościa, Kazimierza Dolnego, Lublina.). 

Zwracano szczególną uwagę na zasady obowiązujące w klasie i szkole. Stosowano różne gry i 

zabawy integracyjne oparte na współpracy, często z elementami rywalizacji i 

współzawodnictwa wśród uczniów.  Zachęcano uczniów do udziału w konkursach szkolnych 

i pozaszkolnych. W trakcie różnego rodzaju imprez uczono uczniów kulturalnego współżycia 

z otoczeniem oraz właściwego zachowania.  Zwracano uwagę na kształtowanie właściwych 

postaw w stosunku do drugiego człowieka, podejmowano działania antydyskryminacyjne. 

Szczególnie zwracano uwagę na krzywdzącą mowę nienawiści jako formę dyskryminacji. 

Uczono tolerancji i wyrabiano właściwe postawy wobec niepełnosprawnych ruchowo i 

intelektualnie. W szkole uczniowie niepełnosprawni byli otaczani szczególną opieką i troską. 

Uczniowie niepełnosprawni nie spotkali się sytuacjami przykrymi ze strony rówieśników. 

Obcowanie z takimi kolegami sprawia, że rówieśnicy stają się bardziej wrażliwi i czują 

potrzebę pomagania. Doskonałym tego przykładem było spotkanie uczniów kl. I-III z Kubą 

Koziejem. 

Inne działania z tego zakresu: 

 przeprowadzenie gier i zabaw integracyjnych opartych na współzawodnictwie, 

często z elementami rywalizacji w ramach w- f i innych zajęć , 

 wdrażanie do przestrzegania zasad kultury słowa, 

 udzielanie pomocy w rozwiązywaniu konfliktów koleżeńskich na drodze  

pokojowej, 

 wskazywanie pozytywnych wzorców osobowych, także literackich (bajki 

i baśnie); 

 pozytywne wspieranie uczniów słabszych, dostrzeganie ich mocnych stron i 

podkreślanie ich, 

 ocenianie uczniów również za starania i wkład pracy, nie tylko za wyniki, 

 zachęcanie dzieci do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

 

4. WYCHOWANIE PROZDROWOTNE 

Zgodnie z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym realizowano w szkole wychowanie 

prozdrowotne. W związku z tym nauczyciele, wychowawcy, pedagog zachęcali do 

właściwego i aktywnego wypoczynku. Organizowane były  wycieczki  do Krakowa, 
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Zamościa , Kazimierza Dolnego, obóz sportowy oraz Zielona Szkoła w Puszczy 

Augustowskiej. Ważnym elementem  działań prozdrowotnych było:  

 dbanie o higienę jamy ustnej - fluoryzacja zębów, 

 udział w programach promujących zdrowe odżywianie: „Owoce i warzywa”,  „Mleko 

dla każdego ucznia”, 

 lekcje, pogadanki, filmy tematyczne na temat higieny, bezpieczeństwa i zdrowego 

odżywiania, 

 8 czerwca 2019 w ZSO z inicjatywy pani dyrektor Bożeny Morawskiej i we 

współpracy z panią Beatą Fuszarą  odbyła się „Akcja poboru krwi”. 

5.WYCHOWANIE PROEKOLOGICZNE 

Zostały również podjęte działania z zakresu wychowania proekologicznego.  

Podjęto następujące działania: 

dbałość o czystość środowiska- zbieranie baterii,  

przypominanie zasad segregacji śmieci, 

obejrzenie przedstawienia o tematyce ekologicznej ,,Świat reklamy”, prowadzenie zajęć  

z wychowawcą na temat „Ochrona środowiska – obowiązek wobec przyszłości”, 

 05.04.2019r. uczniowie kl. V b uczestniczyli w akcji organizowanej przez Nadleśnictwo 

Lubartów „Posadź swoje drzewo”, uczniowie klasy V b posadzili sadzonkę świerku przed 

szkołą.   

6.WYCHOWANIE PRORODZINNE 

 Z zakresu wychowania prorodzinnego zwracano szczególną uwagę na rodzinę i jej wpływ 

na dalsze życie dzieci. Dużo uwagi poświęcono na wartości współczesnych rodzin, miejsca 

dziecka w rodzinie. Wychowawcy zachęcali rodziców do wspólnych wyjazdów, włączali 

rodziców do aktywnego udziału w życie szkoły. Rodzice przygotowywali ciasto na różne 

okazje, w miarę możliwości sprawowali opiekę podczas wyjazdów, uczestniczyli  

w imprezach szkolnych:  zabawa karnawałowa, bal gimnazjalistów i ósmoklasistów, 

spotkaniach klasowych. Panie z edukacji wczesnoszkolnej zwracały szczególną uwagę na 

wychowanie w rodzinach wielopokoleniowych. Klasa I a V a, b uczestniczyły w ogniskach 

klasowych organizowanych we współpracy z rodzicami. Panie Beata Jankowska i Jolanta 

Targońska przygotowały występ taneczny dla rodziców i całej społeczności szkolnej na 

uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/19. 

 

7.SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

Rolą Samorząd Uczniowskiego jest uczestniczenie w realizacji zadań szkoły. Uczniowie 

wspólnie z nauczycielami uczestniczyli i przygotowywali : 

-   akademie i uroczystości szkolne, 

 -   misterium „W cieniu Jezusa” przygotowane przez panią Ewę Zielińską, 
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 -   ogniska integracyjne z rodzicami , 

 -   klasowy Dzień Kobiet, 

 -   spotkania wielkanocne, 

 -   Dzień Mamy, 

-   sportowy 3-Maja (piękny pokaz sportowy przygotowany przez nauczycieli wychowania 

fizycznego (pana Grzegorza Białka, Radosława Remiszewskiego, Krzysztofa Targońskiego)  

z oprawą muzyczną pana Bogdana Białasa. 

W uroczystościach szkolnych brali udział przedstawiciele władz lokalnych.  

8.WSPÓŁPRACA 

  

    W pełnej realizacji zadań z zakresu profilaktyki i wychowania pomagają różne instytucje. 

W II semestrze szkoła współpracowała z Urzędem Gminy Michów, Poradnią Psychologiczną 

– Pedagogiczną , Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji, Biblioteką 

Publiczną w Michowie, Parafią Michów, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  oraz z innymi szkołami. Dzięki współpracy z różnymi instytucjami szkoła 

stwarzała odpowiednie warunki do nauczania i wychowania. Bardzo ważnym elementem 

współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym jest udział pocztu sztandarowego naszej szkoły 

w uroczystościach środowiskowych. 

 

I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 

 

1.PROFILAKTYKA 

 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów  przez cały semestr odbywały się pogadanki prowadzone 

przez wychowawców, nauczycieli przedmiotów, pedagoga, dyrektora dotyczące zachowań 

bezpiecznych i niebezpiecznych. W ramach zajęć omawiano zasady bezpiecznego korzystania 

z  programów i gier edukacyjnych podczas zajęć  komputerowych w szkole i w domu oraz 

zasady korzystania z Internetu. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej mieli możliwość 

utrwalenia numerów telefonów alarmowych, uczestniczyli w spotkaniu z policjantem 

dotyczącym bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą. W kl. VIII b zorganizowano spotkanie z 

dzielnicowym na temat narkotyków i dopalaczy.  Na zajęciach kształtowano nawyki 

bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach mogących wystąpić w czasie ferii zimowych. 

W kl. I-III opracowano „Zimowy kodeks postępowania”. W klasach pierwszych realizowano 

program  „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, którego celem była edukacja i poprawa 

bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. 

Program zwracał uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamiał dzieciom i ich rodzicom 

skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole, na drodze, w Internecie i w czasie zabawy. 

Wychowawczynie kl. pierwszych zorganizowały wycieczkę po najbliższej okolicy celem, 

której była nauka zasad właściwego przechodzenia przez jezdnię. Dla kl. I-III zorganizowano 

wyjazd na spektakl „Pinokio”, promujący systematyczną pracę i naukę. 16 października 2019 
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r. uczniowie kl. I-VIII wzięli udział w akcji „Ratujemy i uczymy ratować – bicie rekordu w 

udzielaniu pierwszej pomocy”. W czasie zajęć z wychowawcą omawiano tematy związane z 

agresją, nałogami, uzależnieniami, wpływem mediów na kształtowanie poglądów, opinii, 

chorób XXI wieku, trudności wieku dorastania, właściwej organizacji pracy w ciągu dnia i 

tygodnia. Uczniowie brali udział w konkursach profilaktycznych „Uzależnieniom nie bądź 

obojętny”, „Stop przemocy w szkole”. Z okazji „Dnia bez papierosa” przeprowadzono akcję 

uświadamiającą szkodliwość palenia papierosów. Ponadto chętni uczniowie wykonali 

plakaty.  Na przełomie listopada i grudnia przeprowadzono w klasach VII -VIII pogadanki: 

„Profilaktyka przeciwko AIDS i HIV”. 

   Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły uczestniczyli w próbnej ewakuacji z budynku 

szkoły.  

 

2.WOLONTARIAT 

 

  W szkole propagowano ideę wolontariatu. Uczniowie brali udział w akcji zbierania 

nakrętek dla Hospicjum Małego Księcia i zbiórce nakrętek pod patronatem akcji „Pomoc dla 

Kubusia”.  Koordynatorem akcji „Pomoc dla Kubusia” jest pani Kazimiera Piskorska. Z 

inicjatywy pani dyrektor Bożeny Morawskiej zorganizowano po raz kolejny WOŚP. Do akcji 

włączyli się uczniowie ZSO, rodzice, nauczyciele oraz Koła Gospodyń z terenu gminy. Z tej 

okazji uczniowie kl. I a, b, II a, b edukacji wczesnoszkolnej zaprezentowali pokaz taneczny, 

Rada Rodziców przygotowała kiermasz ciast oraz loterię fantową, klasa VI b z 

wychowawczynią panią E. Kowalską we współpracy z panią A. Targońską i uczniami kl. I-III 

przygotowała kiermasz rzeczy używanych. Do akcji z dużym zaangażowaniem włączyli się 

nauczyciele: p. K. Piskorska, M. Ozga, B. Jankowska, J. Targońska, A. Targońska, M. 

Barszcz, E. Kowalska, E. Wronowska, M. Kowalska, G. Janisz, B. Białas, B. Fuszara, K. 

Targoński, J. Jankowski, G. Rączka. 

         Pan Krzysztof Karpiński  koordynował na terenie Gminy Michów Ogólnopolską  Akcję 

Charytatywną - „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Akcja prowadzona była przez OSP w 

Michowie. Do akcji włączyli się nauczyciele: p. Ewa Zielińska, p. Ewa Sułek, p. Radosław 

Remiszewski, p. Waldemar Kowalczyk, p. Bożena Szwargolińska, p. Barbara Jankowska, p. 

Agnieszka Grabowska, p. Maryla Gadzała, p. Janina Gajownik. 

    Uczniowie kl. I- VIII  uczestniczyli w Tygodniu Misyjnym. Obejrzeli przedstawienie „Nie 

możemy zrobić nic wielkiego- za to małe rzeczy z wielką miłością”. Tydzień Misyjny został 

zorganizowany przez p. Ewę Zielińską i ks. Grzegorza Lipińskiego we współpracy z p. 

Bożeną Szwargolińską, p. Ewą Sułek, p. Marylą Gadzałą, nauczycielami i wychowawcami 

klas oraz z samorządem uczniowskim. Rodzice na zakończenie tygodnia misyjnego upiekli 

ciasto, a dochód ze sprzedaży  w kwocie 909zł został przeznaczony na Papieskie Dzieła 

Misyjne Dzieciom.  

    Uczniowie kl. V b wraz z wychowawcą p. M. Morawskim dwukrotnie wyjeżdżali do 

Schroniska dla Bezdomnych zwierząt do Nowodworu. Uczniowie wspólnie z rodzicami  

zebrali duże ilości karmy oraz starych koców, kołder dla podopiecznych ze schroniska. 

Na zajęciach z wychowawcami poruszane były problemy dotyczące odpowiednich postaw 

patriotycznych i obywatelskich, realizowano zagadnienia z zakresu wychowania dla 
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społeczeństwa, wychowania prozdrowotnego, proekologicznego, prorodzinnego oraz pod 

koniec semestru dokonano we wszystkich klasach oceny wyników nauczania i zachowania.  

 

3.WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE 

 

Z zakresu wychowania patriotycznego i obywatelskiego realizowano zagadnienia dotyczące 

tradycji i historii szkoły. Odbyło się ślubowanie i pasowanie na uczniów Szkoły Podstawowej 

im. Bohaterów Westerplatte w Michowie.  Uroczystość  przygotowały  p. Kazimiera 

Piskorska i p. Mirosława Ozga. Uczniowie kl. I-III  brali udział  w Międzynarodowym 

Projekcie Edukacyjnym  "Piękna Nasza Polska Cała"- II edycja „Tu moje miejsce, tu mój 

dom” oraz  w apelu z okazji Święta Niepodległości- wspólnie odśpiewali Hymn Państwowy. 

Za to działanie panie z kl. I-III otrzymały   podziękowanie od Prezydenta  Rzeczypospolitej 

Polskiej.  Z okazji Święta Patrona Szkoły p. Agnieszka Grabowska i p. Radosław 

Remiszewski przygotowali  prezentację multimedialną „ Bohaterowie Września”. Z okazji 

Święta Niepodległości p. Agnieszka Grabowska i p. Barbara Jankowska przygotowały 

koncert pieśni patriotycznej oraz wystawę „Współczesny patriotyzm w oczach dzieci”. 

Dodatkowo udekorowano szkołę w barwy narodowe.   Dla klas starszych p. Barbara 

Jankowska zorganizowała  wyjazd na film „Legiony”.  

   Dzięki inicjatywie p. Mariusza Morawskiego społeczność szkolna miała możliwość 

obejrzenia wystawy IPN pt. „Utracone dzieciństwo”. W październiku uczniowie kl. V b pod 

kierunkiem wychowawcy p. Mariusza Morawskiego realizowali projekt Krokus (sadzenie 

żółtych krokusów jako wyraz pamięci o dzieciach zamordowanych podczas II wojny 

światowej). Nauczyciel współpracuje z irlandzką fundacją promującą wiedzę o Holokauście. 

Efektem współpracy z tą fundacją było zaproszenie nauczyciela na seminarium  szkoleniowe 

do Jerozolimy , które było  zorganizowane przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o 

Auschwitz i Holokauście  (listopad-grudzień 2019). 

 

4.WYCHOWANIE DLA SPOŁECZEŃSTWA 

Dużo uwagi poświęcono na zagadnienia dotyczące wychowania dla społeczeństwa. W tym 

obszarze zarówno wychowawcy, nauczyciele, pani pedagog i pani dyrektor poświęcili wiele 

uwagi na zagadnienia związane z prawem wewnątrzszkolnym. Uczniowie zostali zapoznani z 

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz szkolnym i klasowym programem 

wychowawczo- profilaktycznym. Naszym uczniom wpajano właściwe zasady dobrego 

wychowania, zasady zachowania się w różnych sytuacjach. Zwracano szczególną uwagę na 

integrację zespołów klasowych, co było umożliwiane podczas wyjazdów jednodniowych i 

wycieczek ( do Lublina,  do Bałtowa i Krzemionek Opatowskich, wycieczki szlakiem 

Tysiąclecia Ziemi Świętokrzyskiej , klasowych ogniskach , spotkaniach z okazji Dnia 

Chłopaka, Mikołajek, spotkaniach opłatkowych w klasach i udział w uroczystym apelu 

zorganizowanym z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Spotkania opłatkowe w klasach 

uświetnił występ teatru „Jeremiasz” prowadzony przez p. Ewę Zielińską.). Zwracano 

szczególną uwagę na zasady obowiązujące w klasie i szkole. Stosowano różne gry i zabawy 

integracyjne oparte na współpracy, często z elementami rywalizacji i współzawodnictwa 

wśród uczniów.  Zachęcano uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 
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 ( udział w konkursie plastycznym o Papieżu Janie Pawle II, konkursach przedmiotowych). 

Panie; Beata Jankowska, Jolanta Targońska i Anna Targońska wśród swoich uczniów 

przeprowadziły akcję „Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj”. Wysyłanie kartek 

świątecznych  do rodziny oraz dla dzieci z chorobą nowotworową. Organizatorem wysyłania 

kartek jest fundacja ”Dbam o Mój Zasięg”. W trakcie różnego rodzaju imprez uczono 

uczniów kulturalnego współżycia z otoczeniem oraz właściwego zachowania. Uczniowie kl. 

I-IV uczestniczyli w imprezie międzyszkolnej  w Katarzynie, która była zorganizowana z 

okazji Święta Pieczonego Ziemniaka. Zwracano uwagę na kształtowanie właściwych postaw 

w stosunku do drugiego człowieka, podejmowano działania antydyskryminacyjne. 

Szczególnie zwracano uwagę na krzywdzącą mowę nienawiści jako formę dyskryminacji. 

Uczono tolerancji i wyrabiano właściwe postawy wobec niepełnosprawnych ruchowo  

i intelektualnie. W szkole uczniowie niepełnosprawni byli otaczani szczególną opieką i 

troską. Uczniowie niepełnosprawni nie spotkali się sytuacjami przykrymi ze strony 

rówieśników. Obcowanie z takimi kolegami sprawia, że rówieśnicy stają się bardziej wrażliwi 

i czują potrzebę pomagania.       

 

5.WYCHOWANIE PROZDROWOTNE 

    Zgodnie z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym realizowano w szkole wychowanie 

prozdrowotne.  Ważnym elementem działań z tego zakresu było:  

 dbanie o higienę jamy ustnej - fluoryzacja zębów, 

 udział w programach promujących zdrowe odżywianie: „Owoce i warzywa”,  

„Mleko dla każdego ucznia”, 

 lekcje, pogadanki, filmy tematyczne na temat higieny, bezpieczeństwa  

i zdrowego odżywiania, 

 Dzień Zdrowego Odżywiania- prezentacja 10 zasad zdrowego odżywiania,   

 przygotowanie przy współpracy z rodzicami owocowych szaszłyków w     

kl. I-III, 

  promowanie piramidy zdrowego odżywiania, 

  promowanie aktywnego wypoczynku i ruchu na świeżym powietrzu, 

 spotkanie z policjantami, 

 udział w akcji „Ratujemy i uczymy ratować”, 

 promowanie aktywnego wypoczynku i ruchu na świeżym powietrzu.  

 

6.WYCHOWANIE PROEKOLOGICZNE 

Działania z  zakresu wychowania proekologicznego: 

 zbieranie baterii,  

 przypominanie zasad segregacji śmieci, 

  udział w akcji „Sprzątanie terenu wokół szkoły” 

 pogadanki, zajęcia lekcyjne na temat ochrony środowiska, 

 wyjazd na Dzień Pieczonego Ziemniaka, 

 wyjazd do schroniska zwierząt, którego celem było kształtowanie 

humanitarnych postaw w stosunku do zwierząt. 
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7.WYCHOWANIE PRORODZINNE 

 

Z zakresu wychowania prorodzinnego zwracano szczególną uwagę na rodzinę i jej wpływ 

na dalsze życie dzieci. Dużo uwagi poświęcono na wartości współczesnych rodzin, miejsca 

dziecka w rodzinie. Wychowawcy zachęcali rodziców do wspólnych wyjazdów, włączali 

rodziców do aktywnego udziału w życie szkoły. Rodzice przygotowywali ciasto na różne 

okazje, w miarę możliwości sprawowali opiekę podczas wyjazdów, uczestniczyli w 

imprezach szkolnych:  ślubowanie kl. I, WOŚP, spotkaniach klasowych. W wielu klasach 

organizowane były  wieczory wigilijne, które były uświetniane występem teatru Jeremiasz. 

Panie z edukacji wczesnoszkolnej zwracały szczególną uwagę na wychowanie w rodzinach 

wielopokoleniowych. Z okazji Dnia Babci Dziadka zostały przygotowane gazetki ścienne na 

korytarzu i w klasach. 

 

8.SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

Ważną  rolę w szkole  pełni Samorząd Uczniowski, którego istotną rolą jest uczestniczenie w 

realizacji zadań szkoły. Uczniowie uczestniczyli i przygotowywali uroczystości z okazji : 

-Święta patrona szkoły, 

-Dnia Papieskiego, 

- Ślubowania klas I, 

- Święta Niepodległości, 

- Tygodnia Misyjnego, 

- Spotkań wigilijnych. 

 W uroczystościach szkolnych brali udział przedstawiciele władz lokalnych.  Dzięki 

funkcjonowaniu samorządu uczniowskiego uczniowie uczą się samorządności, stają się 

odpowiedzialni za powierzone zadania, czują się gospodarzami szkoły. Chętnie uczestniczą w 

akcjach charytatywnych, organizują kiermasze ciast i ozdób świątecznych (kl. V a, VIII b) 

oraz pomagaj kolegom mającym  trudności w nauce.    

 W pełnej realizacji zadań z zakresu profilaktyki i wychowania pomagają różne instytucje. W 

I semestrze szkoła współpracowała z Urzędem Gminy Michów, Poradnią Psychologiczną – 

Pedagogiczną , Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji, Biblioteką 

Publiczną w Michowie, Parafią Michów, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  oraz z innymi szkołami. Dzięki współpracy z różnymi instytucjami szkoła 

stwarzała odpowiednie warunki do nauczania i wychowania. Bardzo ważnym elementem 

współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym jest udział pocztu sztandarowego naszej szkoły 

w uroczystościach środowiskowych oraz prezentacja występów artystycznych z okazji: Dnia 

Papieskiego. W tym roku Dzień Papieski przypadł na  13 października i stanowił otwarcie 

roku obchodów 100 rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II.  Z okazji  XIX Dnia Papieskiego  

uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem Pani Grażyny Janisz i Pana Bogdana Białasa 

przygotowali montaż słowno-muzyczny, który został zaprezentowany w Kościele 

Parafialnym. 
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9.WSPÓŁPRACA WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYCZNA Z RODZICAMI 

W I semestrze współpraca z rodzicami przebiegała zgodnie z przyjętym planem. 5 września 

odbyła się wywiadówka, na której dokonano wyboru Rady Rodziców oraz wychowawcy 

omówili najistotniejsze sprawy dotyczące przebiegu nauczania w roku szkolnym 2019/2020. 

Kolejna wywiadówka odbyła się 16 grudnia, na której  poinformowano rodziców o 

przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec I semestru. W trakcie semestru 

wielokrotnie odbywały się spotkania klasowe i konsultacje z rodzicami.  Odbyło się spotkanie 

pani dyrektor z rodzicami uczniów  kl. VIII dotyczące organizacji egzaminów zewnętrznych, 

dodatkowej lekcji matematyki i realizacji godzin szkolenia sportowego w innych formach niż 

szkolne. 27 stycznia 2020  r.  dokonano podsumowania I semestru.  

ZESTAWIENIA: 

Autorskie programy, innowacje pedagogiczne: 

* SEMESTR II 2018/2019 i SEMESTR I 2019/2020 

Programy autorskie Innowacja pedagogiczne 

 

 

 Autorski program „Czytam, piszę i mówię 

dla życia”. Autorski program „Czytam, piszę 

i mówię dla życia” ( Bożena Morawska).  

 

Innowacja pedagogiczna z języka 

angielskiego dla klas I – III Szkoły 

Podstawowej w latach 2017 – 2019 w ZSO w 

Michowie Innowacja pedagogiczna z języka 

angielskiego dla klas I – III Szkoły 

Podstawowej w latach 2017 – 2019 w ZSO w 

Michowie 

  

Program nauczania gry w piłkę nożną dla 

klas sportowych o profilu piłki nożnej 

 dla kl. IV – VIII Szkoły Podstawowej im. 

Bohaterów Westerplatte w Michowie 

Program „Taniec i rytmika dla klas I-III” 

 Program nauczania gry w piłkę ręczną dla 

klas sportowych o profilu piłki ręcznej 

 dla kl. IV – VIII Szkoły Podstawowej im. 

Bohaterów Westerplatte w Michowie 

 

Innowacja matematyczna- Program z 

matematyki dla pierwszego etapu edukacji 

„Z matematyką w życie”. 

Program nauczania dla klas sportowych o 

specjalności piłki ręcznej i piłki nożnej 

 kl. IV - VI 

 

Program Doradztwa Zawodowego dla klas 

VII - VIII  
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Program warsztatów analityczno – 

interpretacyjnych dla uczniów SP i 

Gimnazjum – II sem. 2018/19 

 

Program pracy z uczniem zdolnym w roku 

szkolnym 2018/19 i 19/20 w ZSO w 

Michowie 

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny 

ZASADY TO PODSTAWA Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Michowie – II sem 

.2018/19 

 

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny 

POSTAWY- ZSO w Michowie – I sem. 

2019/20 

 

Indywidualne Programy Edukacyjno – 

Terapeutyczne 
 

Program „Klub młodego historyka” Program 

„Klub młodego historyka” 
 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny 

ZGODNIE Z PRAWEM Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Michowie 

 

Program „Klub Mistrza Ortografii”  

 

Program Teatru Biblijnego Jeremiasz  

 

Program Klubu Młodego Globtrotera   

 

Program zajęć logopedycznych  

 

Program Koła szachowego 

 

 

 

Program Zespołu Instrumentalnego  Ukulele 

 

 

Program zajęć Zespołu Wokalnego kl. IV –  
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VIII 

 

Program rozwoju szkoły na lata „Szkoła 

kreatywna” 2018/2023 

Bożena Morawska 

 

 

Program „Mediacje rówieśnicze” – Ewa 

Sułek 
 

Program „Zostań laureatem „ B. Morawska  

 

PROJEKTY :  

II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO2018/2019 i I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 

2019/2020 

L.p. Przykłady projektów 

1. Projekt Krokus”- projekt międzynarodowy realizowany przez  Żydowskie 

Muzeum Galicja w Krakowie wraz Irlandzkim Towarzystwem Edukacji o 

Holokauście. Sadzenie jesienią żółtych krokusów na znak pamięci dzieci 

pochodzenia żydowskiego oraz innych narodowości zamordowanych podczas II 

wojny światowej. Obudową jest cykl lekcji wychowawczych poświeconych 

zagładzie Żydów polskich, a szczególnie dzieci oraz gazetka na korytarzu. 

2. Projekt „Cała szkoła kibicuje Mistrzyniom”- wyjazdy uczniów klas sportowych 

na ligowe mecze drużyny MKS Perła Lublin. Odbyło się już kilkanaście 

wyjazdów (zazwyczaj w soboty i niedziele). Powstał fanklub lubelskiej drużyny 

szczypiornistek. Uczennice wykonały transparent, który wywieszają zawsze na 

meczach oraz kilka gazetek prezentujących dorobek klubu MKS Perła Lublin. 

3. Projekt  “Najlepsza szkoła po słońcem”- przygotowanie przedstawienia na temat 

zanieczyszczenia Wisły. 

W ramach projektu przygotowano wystawy, inscenizacje, przeprowadzono 

konkursy.                                                   

4. Projekt „Bo zwierzęta też myślą i czują” – propagowanie wolontariatu na rzecz 

zwierząt (lekcja wychowawcza z udziałem psa „Kapsla”,  „Mój Pupil”- 

prezentacje uczniów przedstawiające ich domowe zwierzęta (forma graficzna, 

filmowa, prezentacja zdjęć). Wyjazd do schroniska dla bezdomnych psów do 

Nowodworu na sobotnie spacery z podopiecznymi schroniska.  

5. Projekt „Strefa bez wulgaryzmów” – zakaz używania wulgaryzmów w klasie i 

szkole. Propagowanie używania zamienników, do wyrażania swoich 

negatywnych emocji. 
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7. Uczniowie kl. I-III brali udział w projekcie "Piękna nasza Polska cała".  W 

ramach projektu została przygotowana wystawa ukazująca piękno Polski oraz 

wyjazd do Muzeum Wsi Lubelskiej. 

8. udział w projekcie Uczmy Dzieci Programować- wyzwanie Godzina Kodowania 

2018/19 

9. Projekt XIX Dzień Papieski pod hasłem “Promieniowanie Ojcostwa”  w I 

semestrze roku szkolnego 2019/20 W ramach projektu przygotowano 

wystawę oraz część artystyczną dla uczniów ZSO i środowiska lokalnego.  

WYJAZDY II SEMESTR 2018/2019 

- wyjazd  do Warszawy- zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum 

Katyńskiego. Uczniowie uczyli się fizyki poprzez doświadczenie w Centrum Nauki Kopernik 

(Barbara Jankowska, Bożena Szwargolińska, Ewa Sułek, Krzysztof Karpiński), 

- podczas ferii uczniowie kl. V b i VII a wyjeżdżali na wycieczkę do Lublina na film 

„Chłopiec z burzy” oraz na zajęcia wychowania fizycznego w Strefie Wysokich Lotów 

(Elżbieta Kowalska, Ewa Wronowska, Grażyna Janisz), 

wyjazd do Puław na lekcję w kinie " Dziś odkrywamy świat reklamy” (Beata Jankowska, 

Kazimiera Piskorska, Jolanta Targońska, Anna Targońska, Grzegorz Rączka, Katarzyna 

Kawka), 

- wycieczka krajoznawczo-turystyczna do Kazimierza  Dolnego i Nałęczowa (Beata 

Jankowska, Jolanta Targońska), 

- wycieczka do Zamościa (Anna Targońska, Kazimiera Piskorska, Grzegorz Rączka), 

- wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Krakowa w dniach od 20.05.2019 r.  

do 22.05.2019 r. (Mariusz Morawski, Janina Gajownik, Ewa Sułek, Jacek Jankowski), 

- „Zielona Szkoła” w Puszczy Augustowskiej (Mariusz Morawski, Małgorzata Barszcz, 

Małgorzata Kowalska, Maryla Gadzała),  

- w dniach 09-14.06.2019 uczniowie przebywali na obozie sportowym w Czarnym Dunajcu 

(Grzegorz Białek, Krzysztof Targoński, Radosław Remiszewski). 

 

WYJAZDY I SEMESTR 2019/2020 

 

Termin Trasa  Organizatorzy Kl.  

14.09.2019 r. Rajd rowerowy Michów-Miastkówek –

Meszno -Katarzyn-Michów 

Mariusz Morawski 

Jacek Jankowski we 

współpracy z 

rodzicami 

 

V a, V b, 

VI a 

02.10.2019 r.  „Lekcja w kinie- o tajemnicach planu 

filmowego”- lekcja multimedialna w kinie 

Beata Jankowska  

https://misericors.org/14-pazdziernika-2018-xviii-dzien-papieski-pod-haslem-promieniowanie-ojcostwa/
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Sybilla w Puławach. Anna Targońska 

Jolanta Targońska 

Kazimiera Piskorska, 

Mirosława Ozga 

we współpracy z 

rodzicami 

 

I-III 

 

 

 

04.10.2019 r. Wycieczka do Bałtowa i Krzemionek 

Opatowskich 

Beata Jankowska 

Anna Targońska 

Jolanta Targońska 

we współpracy z 

rodzicami 

 

II a, II b, 

III 

23- 24.10. 

2019 r. 

Wycieczka – Nowa Słupia-Święty Krzyż- 

Chęciny- Krajno- szlakiem Tysiąclecia Ziemi 

Świętokrzyskiej. 

Mariusz Morawski 

Janina Gajownik 

Małgorzata Barszcz 

we współpracy z 

rodzicami 

 

IV a, V a, 

V b, VI a, 

VII a, VII 

b, VIII a 

25.10.2019 r. Wyjazd na basen do Ryk Radosław 

Remiszewski 

Bożena 

Szwargolińska 

VIII b – 

real. zaj. 

wych. fiz 

26.10.2019 r.  Rajd rowerowy do Firleja Radosław 

Remiszewski 

Waldemar 

Kowalczyk 

VIII b – 

real. zaj. 

wych. fiz 

15.11.2019 r. Wycieczka do Lublina na film „Legiony” i 

Strefę Wysokich Lotów 

Barbara Jankowska 

we współpracy z 

rodzicami 

VI a, V a, 

V b , 

VIII a 

04.12.2019 r. Wyjazd do Lublina na spektakl „Pinokio” Anna Targońska 

Beata Jankowska 

Mirosława Ozga 

I-III 
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Jolanta Targońska 

Kazimiera Piskorska 

Grzegorz Rączka 

we współpracy z 

rodzicami 

29.11.2019 r. Wyjazd na basen do Ryk Radosław 

Remiszewski 

Maryla Gadzała 

VIII b, 

VII a,  

VII b 

real. zaj. 

wych. fiz 

12.12.2019 r. Wycieczka do Lublina Małgorzata Barszcz 

Janina Gajownik 

Iwona Karpińska 

Mariusz Morawski 

we współpracy z 

rodzicami 

IV a, V a, 

V b, VII 

a, VII b 

 

BIBLIOTEKA I STOŁÓWKA SZKOLNA 

 

W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. Korzystają z niej wszyscy uczniowie –  

w roku 2018/19 średnio 308 uczniów SP i Gimnazjum  oraz pracownicy szkoły. W roku 

szkolnym 2019/20 średnio 282 uczniów SP. Biblioteka zajmuje pomieszczenia o pow. 120 

metrów kwadratowych, w tym oddzielną czytelnię. W bibliotece jest około 20.000 książek, 

394 zbiorów audiowizualnych. Prenumerowanych jest osiem czasopism dla uczniów  

i nauczycieli. 

Biblioteka czynna jest 30 godzin w tygodniu. Centrum multimedialne wyposażone jest  

w sześć komputerów z dostępem do Internetu, skaner, drukarkę, kserokopiarkę, telewizor, 

magnetowid, ekran interaktywny.  

 

W szkole funkcjonuje kuchnia i stołówka szkolna.  

 

W  II sem. 2018/19 roku średnio dziennie stołowało się 241 osób w tym: 

 

- 186  uczniów ZSO w Michowie; 
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- 41 uczniów Szkoły Podstawowej w Katarzynie, obiady są dowożone przez ZSO w  

Michowie; 

- 14 pracowników. 

 

W I sem. 2019/2020 roku średnio dziennie stołowało się 194 osoby w tym: 

 

- 147 uczniów ZSO w Michowie; 

- 35 uczniów SP w Katarzynie; 

- 12 pracowników. 

 

ŚWIETLICA PRZY ZSO W MICHOWIE – II SEMESTR 2018/19 i I SEMESTR 

2019/20 

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed 

zajęciami i po ich zakończeniu, a także podczas doraźnych zastępstw z powodu nieobecności 

nauczycieli. Świetlica szkolna przy ZSO zapewniała opiekę uczniom dojeżdżającym  z trzech 

kierunków: Rudzienko- Trzciniec- Natalin; Miastkówek-Budki- Meszno; Mejznerzyn-

Katarzyn- Chudowola oraz uczniom z Michowa, których rodzice pracują.  

W II semestrze roku szkolnego 2018/2019 opieką objętych było 176 uczniów, w tym 

dojeżdżających do szkoły 130, 108 ze szkoły podstawowej, 5 z oddziału przedszkolnego i 17 

z gimnazjum oraz 46 uczniów z Michowa.  W I sem. 2019/20 opieką  objęci są więc wszyscy 

uczniowie dowożeni do szkoły, razem jest ich 109, w tym 3 dzieci z oddziału przedszkolnego 

oraz  39 dzieci z Michowa i okolic, których rodzice pracują i wypełnili kartę zgłoszenia 

dziecka do świetlicy.  Na świetlicy przebywają również uczniowie, którzy nie  są zapisani ale 

czekają na obiad  Najliczniejszą grupę uczniów przebywających w świetlicy stanowiły dzieci 

z klas I – III i oddziału przedszkolnego, razem było ich średnio 61. W II semestrze świetlica 

pracowała w godzinach od 7.00- 16.50 we wtorek, środę i czwartek, natomiast w pozostałe 

dni poniedziałek i piątek od 7.00 do 16.00. Codziennie w godzinach między 12.25-14.00 

kiedy najwięcej uczniów przebywa na świetlicy opiekę sprawowało 3 nauczycieli.  

Wychowawcy świetlicy prowadzili zajęcia zgodnie z planem pracy dydaktyczno-

wychowawczej, realizując założone w nim cele.  

 

 

SPRAWY KADROWE : 

 

W ZSO w Michowie w roku szkolnym 2018/19 w II semestrze w okresie IX – XII  

 i I semestrze roku szkolnego 2019/20 zatrudniano 36 nauczycielek i nauczycieli ( 34,78 et.), 

w tym: 

 

0 - nauczycielek/nauczycieli stażystów, 
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4 - nauczycielek/nauczycieli kontraktowych (4 et.), 

8 - nauczycielek/nauczycieli mianowanych  (8 et.), 

24  - nauczycielek/nauczycieli dyplomowanych  (22,78 et.), 

W roku 2019 zatrudniono 2 nauczycieli ( 2 etaty), 2 nauczycieli zwolniono (1,5 etatu). 

REMONTY W ZSO W 2019 R. 

 

W szkole przeprowadzono prace remontowe wykonane sposobem gospodarczym przez 

pracowników: 

- malowanie w całości korytarza górnego budynku szkoły 

- malowanie lamperii w przedsionku w części dobudowanej 

- punktowe szpachlowanie ubytków w lamperii w części dobudowanej 

- szpachlowanie ubytków i malowanie punktowe w łazienkach 

- drobne prace konserwatorskie w łazienkach tj. naprawa drzwi, spłuczek, kranu 

- malowanie balustrady na schodach środkowych w budynku szkoły 

- częściowe punktowe malowanie ubytków w miarę potrzeby wewnątrz budynku szkoły. 

 

Zakup materiałów remontowych – 3720,80 zł 

Zakupy 2019 r: 

 - Zakupiono zmywarko- wyparzarkę gastronomiczną ze zmiękczaczem wody – 4555,98 zł 

 - Pralkę – 999,00 zł 

 - Maszynkę do mielenia mięsa – 1961,48 zł. 

 - Regał – ociekacz gastronomiczny do kuchni szkolnej – 1625,01 zł. 

 

REALIZACJA BUDŻETU 2019 r.: 

 

Plan finansowy wydatków ogółem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących na 2019 r. – 

 3. 977.261,94 zł 

Wydatki :  3.802.804,00 zł 

W tym: 

Plan finansowy na wynagrodzenia dla pracowników : 3. 327.246,09 zł 
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Wykonanie: 3. 223. 630, 96 zł. 

Opr. B. Morawska 

    

Szkoła Podstawowa im. Józefa Niećko w Rudnie 

Plan budżetowy Szkoły Podstawowej w Rudnie na 2019 r. wyniósł 2.877.792,94 zł z kolei 

wydatki ogółem wyniosły 2.719.472,06 zł z czego na płace 2.333.136,01 zł, zaś wydatki 

pozapłacowe wyniosły 386.336,05 zł. 

W 2019 roku w Szkole Podstawowej w Rudnie było zatrudnionych 31 nauczycieli, co 

stanowiło w przeliczeniu na pełne etaty 26,77.  

W roku szkolnym 2018/2019 (styczeń - sierpień 2019 r.) było zatrudnionych 31 nauczycieli  

(27,93 etatu) co z podziałem na stopnie awansu zawodowego przedstawiało się to w sposób 

następujący:   

 1 osoby (1,00 etat) - nauczycieli stażystów,   

 5 osoby (3,93 etatu) -  nauczycieli kontraktowych, 

 7 osób (6,23 etatu) - nauczycieli mianowanych,  

 18 osób (16,77 etatu) - nauczycieli dyplomowanych. 

W roku szkolnym 2019/2020 (wrzesień – grudzień 2019 r.) było zatrudnionych 27 nauczycieli  

(24,45 etatu), co z podziałem na stopnie awansu zawodowego przedstawiało się to w sposób 

następujący:   

 1 osoba (1,00 etat) - nauczyciel stażysta,   

 3 osoby (2,17 etatu) -  nauczycieli kontraktowych, 

 7 osób (6,06 etatu) - nauczycieli mianowanych,  

 16 osób (15,22 etatu) - nauczycieli dyplomowanych. 

 W ciągu 2019 r. z kilkoma osobami nawiązano i rozwiązano stosunek pracy, ponieważ były 

to umowy terminowe bądź na zastępstwo.  

 

Liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych na przełomie całego 2019 r. 

wynosiła 17 osób, co stanowiło 14,45 etatu, w tym pracownicy administracji 4 osoby (3,95 

etatu), a pracownicy obsługi  13 osób (10,50 etatu).  

Część zatrudnienia stanowili pracownicy sezonowi bądź na zastępstwo. 

W II półroczu roku szkolnego 2018/2019 w szkole uczyło się 222 uczniów, w tym: 

 184 w klasach ogólnodostępnych, z czego 93 stanowiły dziewczęta i 91 chłopców. 

 38 w oddziale przedszkolnym, z czego 20 stanowiły dziewczęta i 18 chłopców. 

Zajęcia w szkole odbywały się w 13 oddziałach, w tym: 

 10 klasach ogólnodostępnych, 

 3 oddziały przedszkolne (3,4-latki, 5-latki oraz kl. „0”- 6-latki). 

W I półroczu roku szkolnego 2019/2020 w szkole uczyło się 196 uczniów, w tym: 

 153 w klasach ogólnodostępnych, z czego 74 stanowiły dziewczęta i 79 chłopców. 
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 43 w oddziale przedszkolnym, z czego 22 stanowiły dziewczęta i 21 chłopców. 

Zajęcia w szkole odbywały się w 11 oddziałach, w tym: 

 9 klasach ogólnodostępnych, 

 2 oddziały przedszkolne (3,4, 5- latki oraz kl.”0” 6-latki). 

W poprzednim roku wszyscy uczniowie byli promowani do kolejnych klas programowo 

wyższych. 

W roku szkolnym 2018/2019 z nauczania indywidualnego korzystał 1 uczeń.  

W roku szkolnym 2019/2020 z nauczania indywidualnego korzystał 1 uczeń. 

W szkole odbywała się nauka języka obcego j. angielskiego oraz j. niemieckiego. 

W roku szkolnym 2018/2019 język angielski odbywał się w klasach od oddziału 

przedszkolnego do III gim. (222 uczniów) zaś język niemiecki w klasach od VII-III 

gimnazjum (67 uczniów). 

W roku szkolnym 2019/2020 język angielski odbywał się w klasach od oddziału 

przedszkolnego do kl. VIII (196 uczniów) zaś język niemiecki w klasach od VII-VIII SP (44 

uczniów). 

Wszyscy absolwenci kl.  III gimnazjum (23 uczniów) zdało egzamin końcowy. 

Wyniki egzaminu w klasie III gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzane 

przez OKE w Krakowie przedstawiały się następująco:  

 

A. Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego – typ wymagań standardowy 

Gimnazjum – kl. III - 23 uczniów: 

 

  Część humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza 

Typ wymagań – 

standardowy 

 

       

  

Część humanistyczna 

Część matematyczno-

przyrodnicza 

  

Język polski 

Historia i 

wiedza o 

społeczeństwie Matematyka 

Przedmioty 

przyrodnicze 

  

Pkt % Pkt % Pkt % Pkt % 

  

32 100 32 100 29 100 28 100 

 

Klasa A 19,2 59,9 17,1 53,4 10,3 35,7 11,7 41,6 

 

Szkoła 19,2 59,9 17,1 53,4 10,3 35,7 11,7 41,6 
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Gmina 19,5 61,0 17,7 55,5 9,7 33,6 12,2 43,6 

 

Powiat 20,2 63,1 18,9 59,0 12,0 41,4 13,5 48,3 

 

Województwo 20,6 64,2 18,8 58,6 12,3 42,5 13,7 48,8 

 

 Część językowa 

 

 

Języki obce 

 

Język angielski 

poziom podstawowy 

Język angielski 

poziom rozszerzony 

Język niemiecki 

poziom podstawowy 

 

Pkt % Pkt % Pkt % 

 

40 100 40 100 40 100 

Klasa A 23,1 57,7 14,8 36,9 17,5 43,9 

Szkoła 23,1 57,7 14,8 36,9 17,5 43,9 

Gmina 22,9 57,2 15,8 39,5 17,3 43,3 

Powiat 24,8 61,9 18,0 45,0 16,8 42,0 

Województwo 26,3 65,8 19,8 49,5 19,5 48,8 

 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty:  

 

Wyniki egzaminu w klasie VIII Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 

przeprowadzane przez OKE w Krakowie przedstawiały się następująco:  

B. Informacja o wynikach egzaminu ósmoklasisty – typ wymagań standardowy Szkoły 

Podstawowej – kl. VIII - 20 uczniów: 

  Część humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza 

Typ wymagań – 

standardowy 

 

   

  

  

Język polski Matematyka 

  

staniny % staniny % 
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100 

 

100 

 

Klasa A 3 54,0 4 35,00 

 

Szkoła 
3 

     

54,0 
4 

35,00 

 

Gmina - 55,0 - 33,0 

 

Powiat - 61,0 - 44,0 

 

Województwo - 64,0 - 44,0 

 

 Część językowa 

 

 

 

Język angielski 

 

staniny % 

  

100 

Klasa A 3 39,0 

Szkoła 3 39,0 

Gmina - 43,0 

Powiat - 52,0 

Województwo - 56,0 

 

 

Programy profilaktyczne, współpraca z innymi instytucjami 

W ramach realizacji zadań programu wychowawczego i profilaktycznego podejmowano 

następujące zadania: 

 Spotkanie z Psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

- zajęcia warsztatowe w ramach zadań związanych z wyborem kierunku kształcenia i 

zawodu 

●    Współpraca z Policją: 

- „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” 

- „Odpowiedzialność prawna nieletnich, przypadki agresji wśród młodzieży oraz   

bezpieczny wypoczynek podczas wakacji” (kl. VII- VIII SP oraz III Gim.) 

- „Bezpieczne ferie” (3-4-5 -6 latki oraz kl. I – III SP) 



87 

 

- „Narkotyki i dopalacze zatruwają” (kl. IV – V – VIII SP) 

 Współpraca z Powiatową Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubartowie  

i realizacja programu wychowania zdrowotnego: 

 „Trzymaj formę”, 

 „Czyste powietrze wokół nas”, 

  „Bieg po zdrowie” 

 Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Michowie – średnio w roku szkolnym 

2018/2019 - 6% oraz w 2019/2020 - 12% uczniów, korzystało z bezpłatnych obiadów.  

 Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie – 

przekazywanie informacji w ramach wspierania rodziny pod względem sprawowania 

opieki nad dziećmi z rodziny zastępczej 

 Współpraca z Sądem Rejonowym w Lubartowie – wydawanie opinii o uczniach z 

problemami wychowawczymi 

 Współpraca z Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w 

Michowie (GKRPA) – dofinansowanie do wyjazdów na ferie zimowe. 

 Współpraca z Niepublicznym Ośrodkiem Zdrowia w Rudnie w ramach opieki 

profilaktycznej. 

 Uczniowie ze szkoły podstawowej (klasy I-V) uczestniczyli w projekcie „Program dla 

szkół”. Jest to program prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa i 

Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zapewnił on uczniom bezpłatne mleko, owoce i 

warzywa. 

 Szkoła współpracuje z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

(LSCDN). W ramach tej współpracy nauczyciele korzystają z kompleksowego 

wsparcia szkoleniowo-doradczego . 

 Współpraca z Radą Rodziców, działającą przy Szkole Podstawowej w Rudnie. 

Członkinie RR bardzo często angażują się w różnego rodzaju pomoc szkolną, biorą 

udział w przedstawieniach z udziałem dzieci oraz włączają się w organizuję 

kiermaszów i festynów rodzinnych. 

 W szkole funkcjonuje również Spółdzielnia uczniowska oraz Samorząd uczniowski. 

 

W ubiegłym roku po raz szósty szkoła wraz Radą Rodziców była organizatorem Festynu 

Rodzinnego i Kiermaszu. Festyn,  miał miejsce w miesiącu czerwcu, jest to jedyna atrakcja w 

ciągu roku, w której całe rodziny mogą w sposób kulturalny i przyjemny spędzić czas wolny 

ze swoimi pociechami na wspólnej zabawie. 

Z kolei Kiermasz organizowany był dwukrotnie w ciągu roku. Kiermasz Wielkanocny w 

miesiącu kwietniu oraz Bożonarodzeniowy w grudniu. 

 

W 2019 r. Dyrektor szkoły przyznał Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i 

osiągnięcia sportowe w kwocie 2 750,00 zł, z tym że za II semestr roku szkolnego 2018/2019: 

 stypendium naukowe otrzymało 9 osób w kwocie: 2 080,00 zł, 

 stypendium sportowe otrzymało 2 osoby w kwocie: 440,00 zł, 

zaś za I semestr roku szkolnego 2019/2020: 

 stypendium naukowe otrzymała 1 osoba w kwocie: 230,00 zł. 
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Ze stołówki szkolnej korzystało średnio 146 uczniów oraz 5 pracowników 

pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły, co przedstawia się następująco: 

 w miesiącach styczeń – czerwiec: 143 uczniów i 5 pracowników, 

 w miesiącach wrzesień – grudzień: 152 uczniów i 4 pracowników. 

 

Dzieci do Szkoły Podstawowej w Rudnie były dowożone dwoma autobusami 

wynajętymi przez Organ Prowadzący w drodze przetargu z pobliskich miejscowości 

wchodzących do obwodu szkoły.  

Jedna trasa obejmuje następujące miejscowości:  

Podlodówek - Las Gołębski - Aleksandrówka - Gołąb – Wypnicha – Elżbietów – Kol. Rudno.  

Druga trasa:  

Giżyce – Kol. Giżyce – Krupy – Ostrów - Wólka Michowska – Kol. Rawa – Rawa – Rudno. 

Ilość dzieci objętych dowozem szkolnym w okresie od stycznia do czerwca: 144 dzieci, zaś  

od września do grudnia: 128 dzieci. 

 

W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, z której codziennie mogą korzystać 

uczniowie jak również nauczyciele naszej szkoły. Prowadzona jest przez nauczyciela 

bibliotekarza z odpowiednimi kwalifikacjami zatrudnionego w wymiarze 22/30 etatu. 

Biblioteka składa się z trzech pomieszczeń, w których znajdują się dwa komputery z 

dostępem do Internetu.  

 

Na koniec roku zbiory biblioteczne liczyły: 

- 14 148 książek, 

- 28 książek i innych materiałów dydaktycznych na nośnikach elektronicznych w formatach 

dźwiękowych; 

- 5 książki i inne materiały na nośnikach elektronicznych w formatach tekstowych, 

- 198 zestawy podręczników 

- 3 prenumerowane tytuły dzienników i czasopism. („Biblioteka w szkole”, „Kumpel”, 

„Świetlica w szkole”) 

Natomiast kategorie wiekowe czytelników przedstawiały się następująco: 

- do 6 lat - 17 czytelników, 

- od 7 do 9 lat – 58 czytelników, 

- od 10 do 14 lat – 93 osób, 

- od 15 do 19 lat – 1 czytelnik 



89 

 

- powyżej 19 lat -27 czytelników  

 

W okresie marzec - listopad 2019 r. na obiektach sportowych tzw. „ORLIK” trwają 

zajęcia sportowe prowadzone przez animatorów sportowych zatrudnianych przez Urząd 

Gminy w Michowie. 

Ponadto w roku ubiegłym Szkoła zawarła umowę użyczenia z Uczniowskim Klubem 

Sportowym „RUDNO” na wynajem bezpłatnego użytkowania obiektów sportowych tj. hali 

sportowej i boiska „Orlik”. Jak również w/w obiekty sportowe szkoła użyczała bezpłatnie 

zarządowi GLKS Michów.  

 

W szkole zostały wykonane prace remontowe takie jak: 

1. Remonty sal dydaktycznych 

 malowanie ścian i sufitów  w salach lekcyjnych  nr: 2, 13, 17; 

 malowanie lamperii farbą olejną w salach lekcyjnych  nr: 2, 13, 17; 

 zakup ławek uczniowskich oraz krzeseł do sali nr 11; 

 zakup krzeseł do pomieszczenia sportowego „Orlik”; 

2. Remonty bloków żywieniowych 

 malowanie ścian i sufitów w kuchni i zapleczu kuchennym; 

 malowanie ścian i sufitu na klatce schodowej farbą emulsyjną oraz olejną (pomiędzy 

kuchnią a pomieszczeniem intendenta); 

3. Remonty pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

 malowanie ścian i sufitów we wszystkich łazienkach i sanitariatach; 

4. Inne remonty bądź prace konserwatorsko-porządkowe 

 malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną pomieszczenia socjalnego woźnej; 

 remont sali komputerowej pod kątem przebudowy i serwisu sieci komputerowej 

(wymiana uszkodzonych gniazd logicznych komputerowych, wymiana i uzbrojenie 

patch panela szafy krosowniczej, wymiana i konfiguracja routera brzegowego, 

usunięcie błędu konfiguracji sieci); 

 przegląd oraz naprawa stolików i krzesełek uczniowskich oraz szafek w klasach; 

 przegląd i naprawa instalacji elektrycznej w budynku (wymiana uszkodzonych 

świetlówek, gniazd i wyłączników); 

 montaż 2 szt. monitorów interaktywnych w sali nr. 11 oraz 15; 

 montaż czujników temperatury ogrzewania w szkole (opomiarowanie i sterowanie 

systemem ogrzewania); 

 wykonanie włazów do piwnicy; 

 wykonanie regału na narzędzia w pomieszczeniu gospodarczym (piwnica); 

 przegląd słupków, bramek i siatek na boisku szkolnym; 

 malowanie i renowacja placu zabaw; 

 malowanie ogrodzenia głównego szkoły; 

 malowanie balustrady przy wejściu głównym do budynku szkoły; 

 wykonanie prac konserwatorsko-porządkowych na terenie szkoły i wokół niej przed 

rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020. 

 

Opr. E. Chomicka 
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Pomoc Społeczna 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Michowie jest jednostką organizacyjną Gminy Michów 

powołaną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. 

 Celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Michowie jest pomoc mająca na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz wsparcie 

osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych                   

i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka przez 

podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz  

do ich integracji ze środowiskiem. 

Do głównych zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2019 

należało w szczególności: 

 - prowadzenie postępowań oraz wypłacanie przyznanych w drodze decyzji 

administracyjnych, zasiłków stałych, okresowych, celowych, specjalnych zasiłków celowych, 

oraz świadczeń pieniężnych na zakup żywności, 

 - przyznawanie decyzją świadczeń niepieniężnych tj. posiłków dla dzieci i młodzieży               

w szkołach i przedszkolach i opłacanie ich kosztów,   

- kierowanie do domów pomocy społecznej osób, dla których gmina Michów była 

gminą właściwą w dniu ich kierowania, oraz opłacanie ich pobytu, 

- świadczenie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy innych osób, 

którym rodzina nie jest w stanie ich zapewnić, 

- opłacanie składek emerytalno - rentowych oraz zdrowotnych za osoby pobierające 

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna oraz składek 

zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały nie mających uprawnień do ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu, 

 - potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków 

publicznych,  

- świadczenie pracy socjalnej,  

- realizacja zadań i celów określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Michów, 

 - realizacja programów, w tym osłonowych, wynikających z rozeznanych potrzeb                           

tj.: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy                       

w Rodzinie w Gminie Michów na lata 2017-2020 oraz Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2019-2021, 

- obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

- przyznawanie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczeń w ramach rządowego programu” 

Dobry start”, jednorazowych świadczeń pieniężnych z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i 

rodzin  „Za życiem” oraz ich wypłacanie,   

-  prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,  

- podejmowanie działań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy   

zastępczej, współpraca z instytucjami realizującymi zadania z zakresu wspierania rodziny, 
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 - realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,  

 - dystrybucja artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym, 

 Powyższe zadania stanowiły zarówno zadania własne gminy, zadania własne                                  

o charakterze obowiązkowym jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

realizowane przez gminę.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w pełni realizował powyższe zadania, wykorzystując 

maksymalnie w sposób oszczędny i racjonalny środki finansowe posiadane przez Gminę, 

zarówno własne jak również z dotacji z budżetu państwa.  W swojej pracy kierował się zasadą 

udzielania pomocy najbardziej potrzebującym w sposób wszechstronny i kompleksowy, 

współpracując z wszystkimi instytucjami i podmiotami, których działalność ukierunkowana 

jest na pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.  

Realizacja zadań i programów w 2019 r. wpisywała się w cele i zadania Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michów na lata 2017 - 2025 przyjętej 

Uchwałą Nr XXX/166/2017 Rady Gminy Michów z dnia 10 sierpnia 2017 r. jako dokumentu 

opracowanego w celu kształtowania lokalnej polityki społecznej ukierunkowanej na poprawę 

jakości życia mieszkańców Gminy Michów, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej                         

i eliminowanie negatywnych zjawisk. 

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań i odpowiedniej jakości usług                                  

Ośrodek zatrudniał 11 osób, z czego 9 osób na czas nieokreślony. W strukturze Ośrodka 

wyodrębnione były następujące stanowiska pracy: kierownik, dwóch starszych pracowników 

socjalnych, pracownik socjalny, asystent rodziny, inspektor do spraw świadczeń rodzinnych, 

samodzielny referent do spraw świadczeń, referent do spraw świadczeń, pomoc 

administracyjna i sprzątaczka. Wszyscy pracownicy posiadali niezbędne uprawnienia do 

wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach. Mając na uwadze prawidłową realizację 

zadań nałożonych na Ośrodek i tempo zmian wprowadzanych w przepisach prawa pracownicy 

jednostki w 2019 r. podnosili swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, które ściśle 

dotyczyły działalności Ośrodka. 

 

1. Plan i wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Michowie w 2019 r.   

 

Zadania realizowane przez Ośrodek po stronie wydatków stanowiły kwotę: 8 999 333,62 zł                    

w tym: środki własne gminy 928 247,24 zł, dotacja: na zadania zlecone: 7 543 430,65 zł                                 

i na dofinansowanie zadań własnych: 527 655,73 zł. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej                         

w Michowie w roku 2019 obrazuje tabela nr 1. 

 

 Tabela nr 1. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Michowie w roku 2019 

Rozdział 

zgodnie z 

klasyfikacją 

budżetową  

Nazwa  Plan  

Wydatki 

wykonane  
  

            w    

tym: 

 

dotacja   
 

środki 
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Gminy  

Dział 852  Pomoc społeczna     

85202 
Domy pomocy 

społecznej 
302 000,00 290 234,70 0,00 290 234,70 

85205 
Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie 
2 000,00 1 500,00 0,00 1 500,00 

85213 

Składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne (za osoby 

pobierające zasiłki 

stałe)                      

15 277,00 14 642,85 14 642,85 0,00 

85214 

Zasiłki i pomoc w 

naturze 

 w tym: 

151 735,00 128 819,15 99 520,27 29 298,88 

 

 

zasiłki celowe  i 

specjalne celowe 
50 000,00 29 298,88 0,00 29 298,88 

 pochówki 0,00 0,00 0,00 0,00 

 zasiłki  okresowe 101 735,00 99 520,27 99 520,27 0,00 

85216 Zasiłki stałe 173 466,00 170 603,61 170 603,61 0,00 

85219 
Ośrodki pomocy 

społecznej 
490 329,00 441 975,47 131 279,00 310 696,47 

85228 Usługi opiekuńcze 230 451,00 222 335,95 0,00 222 335,95 

85326 

Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia 

Osób 

Niepełnosprawnych 

8 199,00 8 190,68 0,00 8 190,68 

 

 

85230 

Program „Posiłek w 

szkole i w domu” 

(zasiłki celowe i 

posiłki w szkole) 

117 000,00 116 800,00 92 800,00 24 000,00 

Dział 855 Rodzina     

85501 
Świadczenia 

wychowawcze 
5 021 015,00 5 010 314,57 5 010 314,57 0,00 

85502 
Świadczenia rodzinne, 

fundusz alimentacyjny 
2 354 000,00 2 296 455,62 2 296 455,62 0,00 

 

85503 
Karta Dużej Rodziny 803,00 645,54 645,54 0,00 

85504 
Wspieranie 

Rodziny, w tym: 
274 700,00 272 489,03 240 160,00 32 329,03 
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 Asystent rodziny 53 350,00 51 139,03 18 810,00 32 329,03 

 

Świadczenia dobry 

strat  

(300 plus) 

221 350,00 221 350,00 221 350,00 0,00 

85508 Rodziny zastępcze 9 810,00 9 661,53 0,00 9 661,53 

85513 

Składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne (za osoby 

pobierające świad. 

opiek.) 

15 280,00 14 664,92 14 664,92 0,00 

Źródło danych: sprawozdanie OPS RB 28 S 

 

1.1  Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej w Michowie   

 

W 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dochody w łącznej wysokości:                       

109 423,90 zł. w tym:  

- z tytułu odpłatności za DPS – 8 400,00 zł. oraz za usługi opiekuńcze – 48 609,98 zł. 

- z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 103,32 

zł. 

-  z tytułu wynagrodzenia płatnika od terminowej wpłaty podatku dochodowego do Urzędu 

Skarbowego – 130,00 zł. 

- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń  – 991,17 zł. 

- z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych –   2,09 zł. 

oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych od należności z tytułu wypłaconych świadczeń  

z Funduszu Alimentacyjnego: 

a) w części należnej budżetowi państwa – 14 442,77 zł. 

b)  w części należnej Gminie Michów – 9 628,43 zł. 

- z tytułu odsetek od należności z Funduszu Alimentacyjnego – 27 116,14 zł. 

- z tytułu wpłat od dłużników zaliczki alimentacyjnej: 

a) w części należnej budżetowi państwa – 0,00 zł. 

b) w części należnej Gminie Michów – 0,00 zł. 

 Powyższe dochody zostały w całości odprowadzone na rachunek Gminy Michów.  

 

1.2 Zobowiązania Ośrodka Pomocy Społecznej w Michowie  

 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Ośrodek posiadał zobowiązania niewymagalne  

krótkoterminowe w wysokości  - 42 762,04 zł.: 

- z tytułu dostaw i usług – 1 513,93 zł. 

- zobowiązania wobec budżetów (z tytułu podatku dochodowego od trzynastki) 2 638,00 zł. 

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (głównie składek od trzynastki) –    

13 665,02 zł. 

- z tytułu wynagrodzeń (trzynastka) – 23 328,28 zł. 
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- zobowiązania z tytułu świadczeń – 1 616,81 zł. 

 

Zobowiązań wymagalnych Ośrodek nie posiadał.   

 

2. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej 

 

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Michowie realizując zadania wynikające z ustawy                                               

o pomocy społecznej w roku 2019 udzielił pomocy w formie: 

- świadczeń pieniężnych - 121 rodzinom o liczbie osób w tych rodzinach 240, 

- świadczeń niepieniężnych 56 rodzinom o liczbie osób w rodzinach – 186,  

- wyłącznie w postaci pracy socjalnej – 74 rodzinom, o liczbie osób w rodzinach – 169, 

Pracownicy socjalni przeprowadzili 560 wywiadów środowiskowych, w tym 21 na potrzeby 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu innej gminy, rozeznając środowiska pod 

względem sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej, mieszkaniowej. Wysłano 17 wniosków                        

o przeprowadzenie wywiadów  cz. II ( wywiadów alimentacyjnych ) na potrzeby OPS w Michowie. 

Wydano 608 decyzji w tym 550 decyzji przyznających świadczenie, 8 decyzji odmownych,                       

24 decyzji zmieniających, 12 decyzji uchylających świadczenie, 3 decyzje o obowiązku zwrotu 

świadczeń nienależnie pobranych, 3 decyzje o odstąpieniu od żądania zwrotu, 2 decyzje ustalające 

odpłatność za DPS, 2 decyzje o umorzeniu postepowania, 3 decyzje zawieszające postępowanie,                   

1 decyzja uznająca świadczenie za nienależnie pobrane. 

Ze wsparcia systemu pomocy społecznej w roku 2019, skorzystało 8.68% ogółu 

mieszkańców gminny Michów. 

Do najczęstszych powodów przyznawania pomocy w zakresie ustawy o pomocy 

społecznej w roku 2019 należy zaliczyć: długotrwałą lub ciężką chorobę, ubóstwo, 

niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, bezrobocie.  

Powody przyznawania wsparcia przez Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia tabela nr 2.  

 

 

 

 

Tabela nr 2.  Powody przyznania pomocy w 2019 r. 

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ  

LICZBA 

RODZIN 
LICZBA 

OSÓB W 

RODZINAC

H 
OGÓŁ

EM 

w tym: 

NA 

WSI 
1)

 

0 1 2 3 

UBÓSTWO 1 117 117 279 

SIEROCTWO 2 1 1 3 
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POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ  

LICZBA 

RODZIN 
LICZBA 

OSÓB W 

RODZINAC

H 
OGÓŁ

EM 

w tym: 

NA 

WSI 
1)

 

0 1 2 3 

BEZDOMNOŚĆ 3 2 2 2 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 4 26 26 141 

W TYM: 

WIELODZIETNOŚĆ 
5 21 21 124 

BEZROBOCIE 6 62 62 171 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 7 67 67 116 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 8 127 127 251 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-

WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM 

9 64 64 127 

W TYM: 

RODZINY NIEPEŁNE 
10 10 10 29 

RODZINY WIELODZIETNE 11 3 3 20 

PRZEMOC W RODZINIE 12 4 4 10 

POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI 13 0 0 0 

ALKOHOLIZM 14 42 42 71 

NARKOMANIA 15 0 0 0 

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO 

ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO 
16 5 5 8 

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE 

OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY, OCHRONĘ 

UZUPEŁNIAJĄCĄ LUB ZEZWOLENIE NA POBYT 

CZASOWY 

17 0 0 0 

ZDARZENIE LOSOWE 18 2 2 6 

SYTUACJA KRYZYSOWA 19 1 1 
1 

 

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA 20 0 0 0 

Źródło danych: sprawozdania MRPiPS-03 OPS 

 

2.1 Świadczenia pieniężne i niepieniężne. 
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W ramach zadań własnych i zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał wsparcia 

pieniężnego i niepieniężnego w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych, dożywiania 

dzieci i młodzieży, usług opiekuńczych, kierowania osób wymagających całodobowej opieki do 

domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności, opłacania składek na ubezpieczenie 

zdrowotne. 

 

2.1.1 Zasiłki stałe 

 

Zasiłek stały przysługuje osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy                                

z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej - tj. 701,00 zł. Zasiłek stały przysługuje również pełnoletniej 

osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie nie zdolnej do pracy z powodu wieku lub 

niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od 

kryterium dochodowego               na osobę w rodzinie - tj. 528,00 zł.  

W 2019 roku OPS udzielił wsparcia 32 osobom w formie zasiłku stałego niezdolnym                       

do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności w tym dla 26 osób samotnie gospodarujących 

oraz dla 8 osób w rodzinie.  

W 2019 roku łączna kwota wydatkowanych środków na wypłatę zasiłków stałych 

wyniosła  170 603,61 zł, całość kwoty pochodziła z dotacji.  

Źródła finansowania: dotacja. 

 

2.1.2 Zasiłki okresowe 

 

   Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń                         

z innych systemów zabezpieczenia społecznego przy spełnianiu kryterium dochodowego. Kwota 

zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby 

samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby lub kryterium dochodowym rodziny a dochodem 

tej rodziny.  

Zasiłki okresowe finansowane są w ramach dotacji celowej i należą do zadań własnych 

gminy. W 2019 roku z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 47 osób/rodzin o liczbie 

osób w rodzinach – 112. Wypłacono zasiłki okresowe w łącznej kwocie 99 520,27 zł. 

Źródła finansowania: dotacja. 

 

2.1.3 Zasiłki celowe i w naturze 

 

Zasiłki celowe były przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, np. na 

zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, leków, dofinansowania do kosztów leczenia, drobnych 

remontów i napraw w mieszkaniu.  

Z powyższej formy pomocy w 2019 roku skorzystało 113 osób, którym przyznano decyzją 

zasiłki celowe na łączną kwotę 115 774 zł w tym: zasiłki celowe specjalne dla 12 osób na kwotę                    

7450,00 zł.  

Źródła finansowania: środki własne – 30 297,00 zł., dotacja – 85 477,00 zł. 
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2.1.4. Kierowanie i ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Michowie prowadzi całość postępowania w sprawie 

kierowania osób zamieszkujących na terenie Gminy Michów do domów pomocy społecznej i 

kompletuje całość dokumentacji w tym:  

a) przeprowadza rodzinne wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania,  

b) wydaje decyzje o skierowaniu,  

c) wydaje decyzje o odpłatności, 

d) przeprowadza wywiady alimentacyjne u osób zobowiązanych do alimentacji oraz wywiady 

aktualizacyjne. 

W 2019 r. w domach pomocy społecznej z terenu gminy Michów przebywało 13 osób,                

za które gmina poniosła odpłatność w wysokości 290 234,70 zł. 

Dochody uzyskane z tytułu odpłatności za pobyt w DPS zgodnie z art. 61 ust. 2a 

wyniosły za rok 2019 – 8400,00 zł.  

Źródła finansowania: środki własne.  

 

2.1.5. Usługi opiekuńcze. 

 

 Osobom wymagającym pomocy i opieki ze strony osób drugich w związku z długotrwałą, 

przewlekłą chorobą oraz niepełnosprawnością, gmina zapewnia usługi opiekuńcze zgodnie                             

z potrzebami tych osób. W 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Michowie zatrudniał                                  

19 opiekunek na umowę zlecenie, które świadczyły usługi opiekuńcze dla 23 osób.  

Koszt świadczenia usług opiekuńczych w 2019 roku wyniósł – 238 257,63 zł. w tym 7 854,00 

zł to środki otrzymane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w 

ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, w którym 

Gmina Michów uczestniczyła od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. 

Z tytułu ustalonej odpłatności osoby objęte pomocą w formie usług opiekuńczych dokonały wpłat 

na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Michowie na kwotę -  48 609,98 zł. 

Źródła finansowania:  środki własne. 

 

2.1.6. Dożywianie w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole                                             

i w domu” na lata 2019 -2023. 

 

W 2019 roku Ośrodek realizował wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole                                  

i w domu” na lata 2019 -2023. W/w program jest programem wspierania finansowego gmin                            

w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1               

pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. zapewnienie posiłku osobom 

tego pozbawionym i dożywianie dzieci. 

Beneficjentami Programu były osoby i rodziny, których dochód nie przekroczył kwoty 150% 

kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt  1 i 2 ustawy z 12 marca 2004 r.                            

o pomocy społecznej.  

Rzeczywista liczba osób objętych programem to - 243, w tym 

https://sip.lex.pl/#/document/17087802?unitId=art(17)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17087802?unitId=art(17)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17087802?unitId=art(17)ust(1)pkt(14)&cm=DOCUMENT
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- 74 dzieci z 34 rodzin korzystające z posiłków w szkole (liczba wydanych posiłków to 8524,                       

za kwotę – 30 523 zł,   

- 194 osoby (87 rodzin) skorzystało z świadczenia pieniężnego w formie zasiłków celowych                 

na zakup posiłku lub żywności – na kwotę 85 477 zł.   

Źródła finansowania: dotacja: 80% (92 800 zł), środki własne: 20% (23 200 zł ) złotych. 

 

2.1.7. Ubezpieczenie zdrowotne 

 

Świadczenie to obejmuje zgłaszanie do ubezpieczenia i opłacanie składek 

zdrowotnych,                   za osoby nie posiadające innego tytułu do ubezpieczenia 

zdrowotnego, a pobierające zasiłki stałe. Jako zadanie własne opłacono składki zdrowotne za 

28 świadczeniobiorców zasiłku stałego                   na kwotę 14 643,00 złotych.  

Źródła finansowania: dotacja 

 

2.1.8. Praca socjalna 

 

Zgodnie z zapisem w ustawie praca socjalna oznacza: „działalność zawodową skierowaną                            

na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu i odzyskaniu zdolności do funkcjonowania                            

w społeczeństwie, oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi".  

Praca socjalna realizowana była przede wszystkim w ramach pomocy społecznej środowiskowej  

(w miejscu zamieszkania) oraz instytucjonalnej. Polegała ona na wszelkiego rodzaju poradnictwie 

(prawnym, ekonomicznym, psychologicznym, pedagogicznym), a także pomocy w prawidłowym 

załatwieniu konkretnych spraw życiowych. Pracownicy socjalni stanowili wsparcie dla rodzin, 

które trwały w bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych oraz prowadzeniu 

gospodarstwa domowego. W 2019 roku pomocą w postaci pracy socjalnej objęto ogółem 224 

rodzin/osób w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej – 74 rodzin/osób. W ramach pracy 

socjalnej pracownicy socjalni składali częste wizyty w środowiskach rodzin objętych pomocą, na 

bieżąco monitorowali sytuację panującą w rodzinach, diagnozując sytuację rodziny i środowiska 

rodzinnego oraz analizując przyczyny trudnej sytuacji w rodzinie. Wzmacniali funkcję i rolę 

rodziny/osób samotnie gospodarujących, wspierając i rozwijając umiejętności opiekuńczo 

wychowawcze rodziców poprzez kształtowanie i modyfikowanie umiejętności związanych z 

codziennymi obowiązkami. Pracownicy socjalni służyli pomocą socjalną i prawną oraz pomagali 

w uzupełnieniu dokumentacji wymaganych do uzyskania świadczeń, a także przypominali i 

pomagali w przygotowaniu dokumentów do uzyskania niezbędnych środków finansowych tj. 

pomocy finansowej, dożywiania dzieci w szkole, stypendium. świadczeń emerytalnych, 

rentowych.  Służyli swoją pomocą także w zakresie przygotowania wniosków do sądu m.in. o 

alimenty, rozwód, a także wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Ponadto kierowali 

zainteresowane osoby na spotkania z psychologiem i prawnikiem w Punkcie Informacyjno – 

Konsultacyjnym OPS. Często kontaktowali się i współpracowali z sądem, kuratorami 

zawodowymi i społecznymi, policją, placówkami oświatowymi, PUP, ZUS, KRUS i PCPR oraz 

GKRPA. Prowadzili rekrutację  na kolonie letnie organizowane przez Kuratorium Oświaty w 

ramach wypoczynku organizowanego  dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin, z terenu 

województwa lubelskiego - czworo dzieci  z terenu Gminy Michów skorzystało z wypoczynku 

letniego w Rzucewie w okresie od 11.07.2019 r. do 22.07.2019 r. W ramach akcji „Zima” 
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monitorowali osoby samotne i stare, które potrzebowały pomocy w okresie zimowym. Na bieżąco 

współpracowali z asystentem rodziny. 

Ponadto prowadzili pracę socjalną z rodzinami, w których wszczęta została procedura Niebieskie 

Karty”, m.in.: monitoring rodzin, wskazywali placówki, w których uzyskać można było 

specjalistyczną pomoc, realizowali plany pomocy ustalone w ramach procedury „Niebieskie 

Karty”, informowali osoby stosujące przemoc o możliwości udziału w programach korekcyjno – 

edukacyjnych.  

 

2.2 Pozostała działalność  

 

2.2.1 Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. 

 

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia                        

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych                                                                   

(Dz. U. 2019 r. poz. 1373 ze zm.) oraz w oparciu o zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy 

Michów z dnia 31 października 2017 r. upoważniające Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej                             

do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń 

opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom zamieszkałym na terenie Gminy Michów. 

Z potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ww. ustawy na okres 90 

dni mogą korzystać osoby: nieubezpieczone, posiadające obywatelstwo polskie, posiadające 

miejsce zamieszkania na terytorium RP, które spełniają kryterium dochodowe obowiązujące                   

w pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono dysproporcji pomiędzy dochodem                                   

a rzeczywistą sytuacją majątkową.  

W 2019 r. w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wydano 10 decyzji 

administracyjnych, w tym 2 decyzje odmowne. 

 

2.2.2  Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 

W roku 2019, w rodzinach dotkniętych i zagrożonych problemem przemocy działania 

prowadzone były przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, który realizował zadania zawarte w Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Michów na lata 2017 – 2020  przyjętym Uchwałą Nr XXVI/146/2017 Rady Gminy Michów                     

z dnia 6 marca 2017 r. 

Koordynatorem działań związanych z realizacją Programu był Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Michowie, który zabezpieczał także obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu 

Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

W trakcie roku 2019 r. Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego przekazanych 

zostało 33 formularzy Niebieska Karta – A wszczynających procedurę, w tym 30 formularzy  

założonych przez  przedstawicieli Policji, 3  - przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 
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Odbyło się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, utworzonych zostało 33 grup 

roboczych.  Łącznie w 2019 r. odbyło się 124 posiedzeń grup roboczych.  

Procedurą „Niebieskie Karty” objętych było 36 rodzin, liczba osób w rodzinach -133. 

W trakcie 2019 r. wobec stwierdzenia ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego 

przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie  oraz po zrealizowaniu 

indywidualnego planu pomocy zostało zakończonych 18 procedur „Niebieskie Karty”.  

 

2.2.3  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego w 2019 roku kontynuowano 

realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), w ramach 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Polega on na dostarczeniu 

osobom najuboższym w Polsce pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Michowie przy dystrybucji żywności współpracował z PCK                         

w Lubartowie (wydano 107 skierowań dla 330 osób) i z Fundacją Tarkowskich Herbu Klamry                      

w Podlodowie (wydano 69 skierowań dla 92 osób). Wsparcie trafiło do 422 osób znajdujących się 

w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy 

społecznej, których dochód nie przekraczał 200% odpowiedniego kryterium dochodowego 

uprawniającego                do korzystania z pomocy społecznej. Dla 69 osób (starszych i 

niepełnosprawnych) artykuły żywnościowe zostały przywiezione na miejsce i rozdane w siedzibie 

Ośrodka lub dostarczone przez pracowników socjalnych do domów. 

 

2.2.4  Udział w akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 

 

    Pracownicy socjalni uczestniczyli w corocznej akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”  

rozdysponowywali zebrane dary. Pomoc w formie paczek żywnościowych otrzymało                            

9 rodzin.  

 

 

2.2.5  Dzień Seniora  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej był współorganizatorem III Gminnego Dnia Seniora, który 

odbył się dnia 16 listopada 2019 r. Miejscem spotkania seniorów była hala sportowa Szkoły 

Podstawowej w Rudnie. Seniorzy odpowiedzieli na zaproszenie organizatorów – bardzo licznie. 

2.2.6  Działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego  

 

W Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym odbywały się dyżury psychologa i 

prawnika w każdy wtorek miesiąca od godz. 15.00 do 18.00. 
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Z porad psychologa skorzystało 29 osób (liczba osób w rodzinach 86). Nadmienić należy,                           

że niektóre osoby z tej formy pomocy korzystały cyklicznie. 

Prawnik udzielił 69 godzin dyżurów. Podczas tych dyżurów udzielonych zostało 66 porad 

prawnych, które dotyczyły następujących dziedzin prawa: prawo cywilne – 27 porad, prawo 

rodzinne i opiekuńcze -16 porad, prawo administracyjne – 12 porad, prawo karne – 4 porady, 

prawo ubezpieczeń społecznych – 7 porad. 

 

2.2.7 Działalność grup AA i Al – Anon  

 

W siedzibie Ośrodka w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 18.00 do 20.00 

odbywały się spotkania osób uzależnionych od alkoholu i spotkania osób 

współuzależnionych. Ta forma pomocy cieszyła się zainteresowaniem mieszkańców gminy 

Michów borykających się z problemem uzależnienia oraz osób współuzależnionych. 

 

3. Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny  

 

3.1 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021  

 

W 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania z zakresu wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach przyjętego Uchwałą Nr VII/36/2019 Rady 

Gminy Michów z dnia 29 marca 2019 r. Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2019-2021. 

Głównym celem programu był rozwój zintegrowanego i kompleksowego wsparcia rodziny  

oraz wspieranie rodzin w prawidłowym wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

poprzez realizację celów szczegółowych tj.: 

Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji                               

oraz rozwiązywanie już istniejących. 

Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dla rodzin z dziećmi. 

Poprawa jakości sprawowanej opieki przez biologicznych rodziców.  

 

3.2  Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Michowie zgodnie z umową Nr 1531 zawartą w dniu                        

28.10.2019 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Michów realizował działania  w 

ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. Na realizację zadania 

pozyskano środki z dotacji w wysokości 18 810,00 zł, natomiast wkład własny wyniósł 32 

329,03 zł. W ramach realizowanego zadania poniesiono koszt w wysokości 51 139,03 zł. 

Zadanie było realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Głównym celem zadania 

było zatrudnienie w 2019 roku 1 asystenta rodziny, posiadającego kwalifikacje określone w 

ustawie z dnia 9 czerwca     2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 

ramach zadania asystent rodziny realizował pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych.  

W 2019 r. asystent rodziny współpracował z 18 rodzinami w których było 31 osób 

dorosłych i 45 dzieci. Praca z rodzinami  odbywała się zgodnie  z  art. 15 ust. 4  ustawy z dnia   
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9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ,,Liczba rodzin, z którymi 

jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia 

trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekraczać 15”. Asystent pracował                                     

w systemie zadaniowego czasu pracy. Był mobilny i dyspozycyjny, co ułatwiało mu 

dostosowanie powierzonych zadań do rytmu życia rodziny i jej realnych potrzeb. Pozwalało to  

na wizyty w środowisku o różnych porach dnia. Spotkania z rodzinami  najczęściej odbywały  

się  w miejscu zamieszkania podopiecznych. Czasami również w miejscu wskazanym przez 

rodzinę, co dopuszcza art. 14 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.   

               Asystent rodziny wspierał rodziny, aby w przyszłości mogły samodzielnie pokonywać 

trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Towarzyszył rodzicom                      

i starał się wypracować zmiany w myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, konieczne do tego, 

aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. 

Główne cele pracy asystenta rodziny to:  

a) podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców 

W tym zakresie podejmowane były następujące działania: pedagogizacja rodziców, 

dotycząca prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi, przekazywanie informacji na temat 

prawidłowych postaw rodzicielskich, metod wychowawczych, właściwych sposobów 

komunikowania się, uświadamianie rodzicom ich roli w stosunku do dzieci, ukazywanie 

korzyści z tworzenia pozytywnych wzorców, dawania dzieciom dobrego przykładu własnym 

zachowaniem. Tworzenie z dziećmi kodeksu zachowania, wprowadzanie systemu nagród i kar  

z wyłączeniem przemocy. Modelowanie przez przykłady poprawnych zachowań względem 

dzieci, ukazywanie jak spokojnie rozmawiać z dziećmi, jak wydawać polecenia,  jak je 

egzekwować. Motywowanie rodziców do dbałości o edukację i rozwój dzieci, do aktywnego 

uczestnictwa w życiu szkolnym dziecka, do aktywnego spędzania czasu wolnego z dziećmi. 

Edukowanie rodziców na temat potrzeb dzieci adekwatnych do wieku, jak  również w zakresie 

trudnego okresu dorastania nastolatków. W razie niepokojących sygnałów  w zachowaniu 

dziecka motywowanie rodziców do zdiagnozowania poziomu rozwoju potrzeb i możliwości 

oraz zaburzeń rozwojowych, zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży w poradniach 

psychologiczno - pedagogicznych lub innych poradniach specjalistycznych. Asystent dbał                     

o budowanie i podtrzymywanie więzi rodzinnych, aby zapewnić prawidłowe relacje rodzic-

dziecko, oparte na miłości, zaufaniu i szacunku. Prowadził szereg działań, by niwelować 

konflikty istniejące pomiędzy członkami rodzin rozwiązywać je na drodze kompromisu.                        

W pięciu rodzinach, w których występowała przemoc  asystent rodziny podejmował rozmowy 

w celu poprawy relacji rodzinnych - wyeliminowania przemocy. Ukazywał wpływ złych relacji 

rodzinnych na prawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Prowadził 

konsultacje dla dzieci i rodziców w formie indywidualnej. Informował o zasadach 

bezpieczeństwa w domu i na ulicy. Przekazywał informacje odnośnie przestrzegania zasad 

bezpiecznej zabawy. Prowadził rozmowy ukazujące zagrożenia i konsekwencje prawne 

wynikające z pozostawienia dzieci bez opieki, upijania się rodziców w czasie sprawowania 

opieki nad dziećmi. Zachęcał dzieci do systematycznej pracy w szkole, odrabiania lekcji                             

i przygotowywania  się do sprawdzianów. Zachęcał dzieci do uczestnictwa w zajęciach 

pozaszkolnych.  Towarzyszył podczas odrabiania prac domowych.   
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b) edukacja w kierunku należytego dbania o zdrowie i opiekę medyczną                                  

Asystent systematycznie motywował do dbania o zdrowie i przestrzegania higieny osobistej. 

Sprawdzał czy dzieci mają wykonane szczepienia, bilanse. Prowadził poradnictwo w zakresie 

właściwego do pory roku ubierania dzieci i dbania o czystość ich ubrań. Udzielał wskazówek 

jak pielęgnować małe dzieci. Pomagał w organizacji wizyt lekarskich. W trakcie wizyt 

wspierał, aby niwelować poczucie samotności i wyobcowania, służył pomocą oraz radą. 

Udzielał pomocy  w realizacji zaleceń lekarskich. Podnosił świadomość w zakresie planowania                                                      

oraz funkcjonowania rodzin. Asystent przeprowadził wiele rozmów motywujących 

podopiecznych do życia w trzeźwości. Przeprowadzana była edukacja na temat wpływu 

alkoholu i narkotyków na organizm człowieka, prowadzone były rozmowy na temat zachowań 

ryzykownych. Ukazywane były konsekwencje dla rodziny wynikające z nadużywania alkoholu 

przez rodziców. Asystent informował rodziców o możliwości bezpłatnego skorzystania z porad 

i konsultacji psychologa (w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w OPS Michowie). 

c) podniesienie umiejętności rodziców w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego                    

i załatwianiu spraw urzędowych 

Podejmowane działania w tym zakresie to: trening wykonywania prac domowych (sprzątanie, 

zmywanie, pranie, wietrzenie, prasowanie, remont, gotowanie, sprzątanie obejścia). Zachęcanie 

rodziców do systematycznego wykonywania prac domowych z podziałem na wszystkich 

członków rodziny. Motywowanie do posiadania własnego ogrodu. Przekazywanie informacji 

dotyczących zasad prawidłowego odżywiania dzieci i dorosłych, asystowanie przy zakupach, 

ucząc wyboru tanich, zdrowych i wydajnych produktów. Towarzyszenie  w pozyskiwaniu 

usług na rzecz domu i rodziny ( np. związanych z naprawą, remontem, usuwaniem owadów i 

gryzoni itp.). Pomoc w zapewnieniu opału na zimę, pomoc przy porządkowaniu dokumentacji 

domowej (założenie teczek z dokumentami) Przeprowadzany był trening budżetowy ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na oszczędne gospodarowanie finansami. Zwrócenie uwagi na 

systematyczne płacenie rachunków. Na bieżąco udzielana była pomoc w załatwianiu spraw 

urzędowych  np. asystent był w stałym kontakcie z prawnikiem w celu konsultacji działań 

(udzielanej pomocy prawnej potrzebującym rodzinom). Udzielał pomocy w wypełnianiu i 

kompletowaniu dokumentacji w celu uzyskania np. świadczeń rodzinnych i wychowawczych, 

stypendium szkolnego, świadczeń z pomocy społecznej, pisaniu różnego rodzaju wniosków, 

pism itp. Asystent monitorował wyznaczone terminy wizyt lekarskich, wizyt w PUP. 

Organizowana była również pomoc w formie rzeczowej np. odzież, zabawki, pościel, firanki, 

żywność. Odbywało się również monitorowanie portalu OLX w celu zakupu używanych w 

dobrym stanie mebli dla potrzebujących.   

d) doradztwo zawodowe, rozwijanie umiejętności społecznych rodzin, wspieranie 

aktywności społecznej rodzin 

Powyższy cel realizowany był poprzez motywowanie do uzupełniania wykształcenia, 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez udział w różnego rodzaju kursach 

kwalifikacyjnych. Pozyskiwane były informacje o możliwościach dokształcania i ofertach 

pracy, udzielana była pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych, w utrzymaniu pracy 

zarobkowej, m.in. poprzez ukazywanie wartości pracy, omawianie poprawnych zachowań w 

środowisku pracy, dokonywanie oceny zasobów klientów. Wskazywane były możliwości 

skorzystania  z różnorakich form pomocy integracji i aktywizacji społecznej. 
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W omawianym okresie asystent regularnie podejmował współpracę z jednostkami, 

organizacjami  i innymi podmiotami oraz osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz 

dziecka i rodziny m.in. z: pracownikami socjalnymi, psychologiem, uczestniczył                                

w spotkaniach Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Lubartowie, pedagogami                         

i nauczycielami dzieci, Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej, Urzędem Gminy                           

w Michowie, Posterunkiem Policji  w Michowie.  

         Wykonując swoje obowiązki zawodowe asystent starał się wypracować  u podopiecznych 

odzyskanie kontroli nad własnym życiem, które pozwoliłoby im żyć samodzielnie, wypełniać 

role rodzica, w taki sposób aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i harmonijnemu 

rozwojowi dzieci. Powyższy efekt był możliwy do osiągnięcia przy współudziale rodziny                        

na każdym etapie działania.  

3.3 Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystenta. 

 

W 2019 r.  asystent rodziny uczestniczył  w następujących szkoleniach: 

- ,,Zastosowanie narzędzi psychologicznych w diagnozie rodziny- skala oceny rodziny”, 

- „ Asystent jako ważne ogniwo na rzecz ochrony dziecka przed przemocą – jak rozpoznać 

czy dziecko jest ofiarą”, 

- „Problematyka przemocy w ujęciu interdyscyplinarnym – działalność Zespołu 

Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w zakresie przeciwdziałania zjawisku”, 

- Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach 

zagrażających zdrowiu i życiu”. 

3.4 Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności dostępu do specjalistycznego 

poradnictwa 

 

W 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Michowie działał Punkt Informacyjno – 

Konsultacyjny, w którym można było skorzystać z poradnictwa specjalistycznego:  

- psychologicznego : dyżury psychologa odbywały się w każdy wtorek miesiąca od godz. 

15.00 do 18.00. Z tej formy pomocy skorzystało 7 rodzin, w tym 35 osób w rodzinach objętych 

wsparciem asystenta rodziny.   

- prawnego: dyżury prawnika odbywały się w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach                         

od  15.00 do 18.00. 

Z porad prawnych skorzystało 4 rodziny (13 osób w rodzinach) objęte wsparciem asystenta 

rodziny. 

 

3.5 Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej: 

 

         Gmina Michów realizuje zadania związane z organizowaniem pomocy dzieciom 

pozbawionym opieki rodziców, w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej. Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 

przedmiotowej ustawy. Zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania 

dziecka (przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej) wspólnie z powiatem 
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ponosi koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, rodzinnych 

domach dziecka  i rodzinach zastępczych. Obowiązek dotyczy dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej po 1 stycznia 2012 r. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo                                     

w rodzinnym domu dziecka gmina ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:  

 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej, 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej, 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i 

następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.  

W 2019 roku gmina współfinansowała pobyt 4 dzieci umieszczonych w rodzinach  

zastępczych spokrewnionych. Poniesione wydatki na ten cel to kwota – 9 661,53 zł. 

 

3.6 Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem                        

lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. 

 

Monitoring sytuacji dziecka prowadzony był na bieżąco przez asystenta rodziny                             

lub pracowników socjalnych w 12 rodzinach, liczba osób w rodzinach - 49 , w tym 28 dzieci. 

3.7 Sporządzanie sprawozdań rzeczowo  - finansowych z zakresu wspierania rodziny                  

i przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej. 

Sprawozdania były sporządzane i  przekazywane wojewodzie co pół roku. 

4.  Karta Dużej Rodziny. 

 

Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważniania Karty Dużej 

Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte 

we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz.  99 ).  

Łączne dofinansowanie z dotacji na realizację powyższego zadania wyniosło 645,54 złotych .  

Tabela nr 3 obrazuje liczbę złożonych wniosków o wydanie KDR i liczbę rodzin, którym 

wydano KDR. 

Tabela nr 3. Liczba złożonych wniosków o KDR i liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w 2019 r 

 p  Wyszczególnienie  Liczba   

1.  Wnioski rodzin wielodzietnych o przyznanie KDR lub wydanie duplikatu KDR, z 

tego  

103 

1.1.1  dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy o wydanie Karty  16 

1.1.2  dla nowego członka rodziny wielodzietnej będącej już w programie   1 

1.1.3  dla osoby ubiegającej się o przedłużenie terminu ważności Karty   4 

1.1.4  dla których zamówiono duplikat Karty  0  

1.2  zakończonych wydaniem decyzji odmownej   0  



106 

 

2.  Liczba rodzin, którym wydano Karty Dużej Rodziny  103 

3.  Liczba członków rodzin wielodzietnych, którym wydano Kartę Dużej Rodziny, z 

tego:   

242 

  Rodziców/małżonków  184 

  Dzieci   58 

4.  Liczba wydanych KDR  242 

 Źródło danych: sprawozdania MRP i PS z realizacji art. 19 pkt 6 ustawy o Karcie Dużej 

Rodziny  

 

5. Realizacja zadań wynikających z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz programu „ Dobry Start. 

 

Jedną z istotnych form wsparcia dla rodzin z Gminy Michów jest system wsparcia 

finansowego. Wsparcie to jest realizowane przede wszystkim przez system świadczeń 

rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych, który stanowi podstawowy instrument polityki 

rodzinnej,  a także poprzez świadczenia w ramach programu Dobry Start. Zadania te mają na 

celu zabezpieczenie finansowe rodzin z dziećmi i osób niepełnosprawnych w celu 

prawidłowego wypełniania funkcji rodzinnych, a w szczególności prokreacyjnej, opiekuńczej, 

wychowawczej i edukacyjnej. 

 

5.1 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                         

z ubezpieczenia społecznego 

 

 System świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym gminie o charakterze 

obowiązkowym z zakresu systemu zabezpieczenia społecznego, finansowanym ze środków                    

z budżetu państwa.  

W gminie Michów realizacją świadczeń rodzinnych zajmuje się Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Ustawa o świadczeniach rodzinnych zawiera następujące rodzaje świadczeń:   

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,   

2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka „ becikowe”, 

3) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne                                      

i specjalny zasiłek opiekuńczy,   

4) świadczenie rodzicielskie.  

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych są udzielane na okresy zasiłkowe, 

które trwają od 1 listopada danego roku do 31 października roku następnego. 

 Ogólna kwota zrealizowanych świadczeń rodzinnych w 2019 roku wyniosła                                

1 883 892,72 zł w tym: 

 

1.  Zasiłki rodzinne  754328,65 6546 

2.  Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego, z tytułu:  305633,03 2909 

2.1  urodzenia dziecka  17000,00 17 
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2.2  opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego  

21243,43 55 

2.3  samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do 

zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu 

ustawowego okresu jego pobierania  

0  0  

2.4  samotnego wychowywania dziecka  21774,91 126 

2.5  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego z 

tego:  

29381,04 280 

2.5.1  do 5 roku życia  3216,54  37 

2.5.2  powyżej 5 roku życia  26164,50 243 

2.6  rozpoczęcia roku szkolnego  38233,16 392 

2.7  podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem 

zamieszkania, z tego w związku z :  

72898,55 917 

2.7.1  zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się 

szkoła  

31979 283 

2.7.2  dojazdem do miejscowości, w której znajduje się 

szkoła  

41919,55 634 

2.8  wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej  104101,94 1122 

3  Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1 + 

w. 2) 

1059961,68 9455 

4.  Zasiłki pielęgnacyjne  200030,18 1055 

5.  Świadczenia pielęgnacyjne  430206,63 272 

6.  Specjalny zasiłek opiekuńczy  73912,90 120 

7.  Świadczenia opiekuńcze  (w.4 + w.5 + w.6)  704149,71 1447 

8.  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  24000 24 

9. Świadczenie rodzicielskie 95781,33 110 

 Razem (w. 3 + w. 7 + w. 8 + w. 9)  1 883 

892,72 

11036 

 

Liczba złożonych wniosków w 2019 r. dotyczących świadczeń rodzinnych wyniosła 322. 

Wydano 322 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych, w tym 1 decyzję 

stwierdzającą świadczenie nienależnie pobrane. 

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy opłacane są 

składki emerytalne i rentowe oraz składki zdrowotne. Wydatki poniesione w 2019 r. na ten 

cel wyniosły 122 245 zł.  
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5.2  Zasiłek dla opiekuna  

 Realizację  zadań  wynikających  z  ustawy  z  dnia  4  kwietnia  2014 r.   

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 2017 r. poz. 2092 ze zm.) w roku 2019 

przedstawią poniższe tabele.  

Tabela nr 4. Wydatki na zasiłki dla opiekunów finansowane z dotacji celowej z 

budżetu państwa. 

Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń Liczba osób 

Zasiłek dla opiekuna 
        

12400,00 
20 4 

Źródło danych: sprawozdania  rzeczowo – finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla 

opiekunów MRP i PS 

 

Tabela nr 5. Wydatki - składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 

za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna   

L.p.  Wyszczególnienie  Wydatki  Liczba świadczeń  

1.  

Składki na ubezpieczenia emerytalne  i 

rentowe opłacane za osoby pobierające 

zasiłek dla opiekuna  

3412 20 

2.  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające zasiłek dla 

opiekuna  

1116 20 

Źródło danych: sprawozdania  rzeczowo – finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla 

opiekunów MRP i PS 

 

5.3 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz działania podejmowane wobec 

dłużników alimentacyjnych. 

 

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 ze zm.) w roku 2019 

wypłacono 451 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 185 100 zł. Wydano 40 

decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących przyznania świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego Szczegółowe kwestie związane z realizacją zadania przedstawia tabela nr 6.  

 Tabela nr 6  Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2019 r. 

Wyszczególnienie 

     Miesiąc       

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  

-1-  -2-  -3-  -4-  -5-  -6-  -7-  -8-  -9-  
-

10-  

-

11-  

-

12-  

-

13-  
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Liczba rodzin 

pobierających 

świadczenia  z 

funduszu 

alimentacyjnego  

30  31 31 29 28  28  26  26  25  23 23 23  

Źródło danych: sprawozdania rzeczowo – finansowe z realizacji zadań przewidzianych                          

w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  MRP i PS 

 

Zobowiązania finansowe wobec budżetu Gminy Michów i budżetu państwa na dzień 

31.12.2019 r. posiadało:  

1) z tytułu zaliczek alimentacyjnych 10 dłużników alimentacyjnych,   

2) z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 38 dłużników,   

Zadłużenie dłużników alimentacyjnych wobec budżetu państwa oraz budżetu gminy                   

wg. stanu na dzień 31.12.2019 r. stanowiło kwotę:  

3) z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 105 085,34 zł. 

4) z  tytułu wypłaconych  świadczeń z funduszu alimentacyjnego  1 652 525,07 zł.  

5) z tytułu odsetek od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 581 691,23 

zł. 

W wyniku skutecznej egzekucji komorników sądowych oraz działań podjętych                        

przez Ośrodek:  

- z tytułu funduszu alimentacyjnego odzyskano kwotę w wysokości 51 062,88 zł.  Z w/w 

kwoty na dochody budżetu państwa przekazano 41 489,74 zł, w tym 27 129,91 zł. – odsetek                            

od wpłaconych kwot. 

Natomiast na dochody budżetu gminy przekazano 9 573,14zł. 

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej odzyskano kwotę w wysokości 0,00 zł.  

Ponadto organ właściwy dłużnika prowadził czynności zmierzające do ustalenia 

aktualnego miejsca pobytu dłużników alimentacyjnych, kierując wnioski, zapytania                                                   

m. in. do Komorników Sądowych, Policji,  Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowego 

Rejestru Karnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centrum 

Personalizacji Dokumentów.  

W 2019 r. zostały podjęte działania wobec dłużników alimentacyjnych, które polegały                    

na wysłaniu 27 wezwań dłużnikom alimentacyjnym do stawienia się w OPS w Michowie                  

w celu ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika 

alimentacyjnego,  a także stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby 

uprawnionej. Przyjmowano również oświadczenia majątkowe, co wiąże się                                                     

z przeprowadzeniem wywiadów z dłużnikami oraz przekazaniem ich do odpowiednich 

organów. 

Poinformowano 23 dłużników o przyznanych świadczeniach z funduszu 

alimentacyjnego.  

Do 4 dłużników wysłano zawiadomienia o wszczęciu postępowania dotyczącego 

uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.  

Wydano 1 decyzję uznającą dłużnika za uchylających się i 3 decyzje o umorzeniu 

tego postępowania.  

Skierowano 2 wnioski do Prokuratury o ściganie dłużnika za przestępstwo określone                        

w art. 209 § 1 ustawy z dnia  6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego oraz 1 wniosek do Starosty 

Powiatowego w Lubartowie o zatrzymanie prawa jazdy.  
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W związku z wydaniem decyzji przyznających świadczenie z funduszu wysłano                      

29 pism do komorników z prośbą o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego.  

Dwóch dłużników zobligowano do zarejestrowania w PUP a wobec 1 wysłano 

wniosek o aktywizację zawodową. Wysłano do komorników sądowych 18 informacji                                                     

z przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych, 2 razy wysłano zapytanie z prośbą                         

o ustalenie adresu. W związku z wnioskami z innych gmin o podjęcie działań wobec 

dłużników wysłano 15 informacji o efektach podjętych działań. Wysłano 20 wniosków  do 

innych gmin       z prośbą o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych. 

Ponadto w związku z nowym brzmieniem art. 209 Kk skierowano do prokuratury                            

20 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu, ponieważ                            

z zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji wynikało, że dłużnik  ma zaległość 

przekraczającą równowartość 3 kwot miesięcznych alimentów. 

 

 5.4  Świadczenie wychowawcze  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Michowie jest organem realizującym zadania 

wynikające  z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 

z 2019 r.  poz. 2407 ze zm.). Ogólna kwota zrealizowanych świadczeń wychowawczych w 2019 

roku wyniosła 4 944672,50 zł. Łącznie ze wsparcia Programu „Rodzina 500+” w Gminie 

Michów,                      w roku 2019 skorzystało 996 dzieci. Dane dotyczące liczby złożonych 

wniosków i wydanych decyzji /informacji przedstawia tabela nr 7. 

Tabela nr 7. Dane dotyczące liczby wniosków oraz decyzji administracyjnych 

Lp.  Wyszczególnienie  Liczba   

1  Liczba złożonych „unikatowych” wniosków o ustalenie 

prawa do świadczenia wychowawczego   

592 

2  Liczba decyzji/informacji wydanych w sprawach 

dotyczących świadczenia wychowawczego  

592 

2.1  Liczba wniosków przekazanych przez organ właściwy do 

rozpatrzenia wojewodzie   

33 

3.   Liczba decyzji/informacji od wojewody przyznających 

prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie 

których realizowana jest w gminie wypłata tego świadczenia 

34 

Źródło danych: sprawozdania  MRP i PS 

 

5.5 Program „Dobry start” 

W 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Michowie realizował rządowy program 

skierowany do rodzin z dziećmi „Dobry start” W ramach programu wypłacono 714 

świadczeń na kwotę 214 200 zł,  
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6 .  Realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Michowie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia                           

4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na podstawie ww. 

ustawy jest przyznawane i wypłacane jednorazowe świadczenie - z tytułu urodzenia się 

żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą 

zagrażającą życiu w wysokości 4.000 zł. 

W roku 2019 wypłacono z tego tytułu 1- jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł. 

 

Podsumowanie 

 

 Analiza w zakresie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Michowie w obszarze 

pomocy społecznej wskazuje, że realizowane zadania ukierunkowane są na wsparcie i poprawę 

życia mieszkańców Gminy Michów i są zbieżne z lokalną polityką społeczną jak również                             

z przyjętymi celami w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michów. 

Rezultatem podejmowanych działań jest zauważalny spadek osób i rodzin korzystających ze 

wsparcia pieniężnego z pomocy społecznej. Ma to związek z realizowanym od dnia 1 kwietnia 

2016 r. Programem „Rodzina 500 plus”, Programem „Dobry Start” oraz możliwością dalszego 

korzystania przez mieszkańców gminy z żywności pochodzącej z Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym. Innym powodem spadku osób i rodzin korzystających ze wsparcia 

jest częsta emigracja mieszkańców w celach zarobkowych za granicę oraz większe możliwości 

zatrudnienia w kraju. Nadal, jednak, zauważa się utrzymującą się na tym samym poziomie liczbę 

rodzin borykających się z problemami opiekuńczo wychowawczymi, które wymagają wsparcia 

asystenta rodziny, wsparcia prawnego, terapeutycznego, psychologicznego. Kontynuowane więc 

będą działania zmierzające do niwelowania powyższych problemów przy współpracy wszystkich 

podmiotów, działających na rzecz rodziny na terenie Gminy. Działania wspierające będą 

podejmowane również w stosunku do osób starszych, niepełnosprawnych m.in. kontynuacja 

usług opiekuńczych, praca socjalna. 

 

Opr. A. Jabłońska 
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Fundusz sołecki  

 

Fundusz sołecki odgrywa ważną rolę w ożywieniu naszych  środowisk wiejskich, przyczynia 

się do  podniesienia jakości życia mieszkańców naszej Gminy, podniósł znaczenie zebrania 

wiejskiego i jest ważnym krokiem w zwiększeniu podmiotowości naszych sołectw. 

 

W roku 2019 z funduszu sołeckiego wydatkowano 350.788,85 z czego 19,653% tj. kwota 

68.940,53 zł zostanie zwrócona z budżetu państwa w 2020 roku. 

 

 

Opis wykonanych w 2019 r. przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem  

na poszczególne sołectwa:  

 

L.p. Sołectwo Zadanie Wykonanie 
1. Aleksandrówka 1) Remont drogi gminnej – wysypanie tłuczniem 

2)Zakup art. spożywczych na imprezę integracyjną 
            10.832,08 
                 997,18 

  Razem sołectwo Aleksandrówka 11.829,26 
2. Anielówka 1)Remont drogi - wysypanie tłuczniem 11.470,79 
  Razem sołectwo Anielówka 11.470,79 
3. Budki 1)Remont dróg gminnych – wysypanie tłuczniem  12.148,20 
  Razem sołectwo Budki 12.148,20 
4. Elżbietów 1)Odwodnienie budynku remizy strażackiej  

2) Montaż zadaszenia przy drzwiach wejściowych do 

budynku OSP 

3) Instalacja szamba 

4) Materiały na remont i wykonanie łazienki w 

budynku OSP 

8.000,00 
 

500,00 
2698,00 

 
3972,91 

  Razem sołectwo Elżbietów 15.170,91 
5. Gawłówka 1)Remont budynku po byłej szkole – płytki, klej,  fugi 

i grunt 

2)Ułożenie płytek w budynku po byłej szkole 

3)Zakup mebli do budynku po byłej szkole 

4) Zakup pieca do ogrzewania i butli gazowej 

2.591,99 
 

7.950,00 
2990,03 

912,50 
  Razem sołectwo Gawłówka  14.444,52 
6. Gołąb 1)Wyposażenie świetlicy wiejskiej  

2)Zakup mundurów strażackich   
19.531,61 

2.000,00 
  Razem sołectwo Gołąb 21.531,61 
7. Gołąb kol. 1)Remont drogi gminnej – wysypanie tłuczniem  

2)Zakup pawilonu ogrodowego 

3)Zakup lamp oświetlenia ulicznego 

- 
1.809,00 

- 
  Razem sołectwo Gołąb kol. 1.809,00 
8. Katarzyn I 1)Remont drogi gminnej – wysypanie tłuczniem  14.225,59 
  Razem sołectwo Katarzyn I 14.225,59 
9. Katarzyn II 1)Dokumentacja projektowo-kosztorysowa  

    budowy budynku gospodarczego  
8.595,00 

  Razem sołectwo Katarzyn II 8595,00 
10. Meszno  1)Wiata blaszana i materiały potrzebne do jej 

usytuowania na działce gminnej 
16.592,02 
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  Razem sołectwo Meszno 16.592,02 
11. Miastkówek 1)Nagrzewnica do budynku świetlicy wiejskiej 

2)Toaleta drewniana  

3)Materiały do remontu budynku świetlicy wiejskiej 

229,00 
                  498,00 

5.521,82 
  Razem  sołectwo Miastkówek 6.248,82 
12.  Michów 1)Budowa szaletu publicznego 45.000,01 
  Razem sołectwo Michów 45.000,01 
13. Młyniska 1)Wymiana dachu na remizie strażackiej  12.267,08 

  Razem sołectwo Młyniska 12.267,08 
14. Natalin -  
  Razem sołectwo Natalin  
15. Rudno 1)Wykonanie ogrodzenia i poprawa nawierzchni przy 

budynku Remizy Strażackiej  

2)Malowanie dachu oraz naprawa drzwi  garażowych 

3)Zakup piecyków do ogrzewania remizy  

4) Doposażenie remizy strażackiej: stoły, krzesła, 

naczynia i mundury strażackie 

12.830,50 
 

6.494,62 
4.810,47 

 
7.482,81 

  Razem sołectwo Rudno 31.618,40 
16. Rudzienko I  1) Materiały do ogrodzenia działki gminnej 

2)Integracja mieszkańców sołectwa 

3) Lustro drogowe i kamery 

4)Siatka do siatkówki i ławki 

5) Zakup oświetlenia ledowego i akumulatora  

6) Zakup lakierobejca, pędzli, termosów i piłek 

               8.667,20 
3.500,00 
1.038,16 

99,00 
       - 

                  453,66 
  Razem sołectwo Rudzienko I 13.758,02 
18. Trzciniec 1) Altanka oraz materiały potrzebne do przygotowania 

podłoża (kostka) 
16.510,87 

  Razem sołectwo Trzciniec 16.510,87 
19 Wypnicha 1) Samochód strażacki  

2) Umundurowanie dla strażaków 

3) Zakup pieca do budynku OSP 

4) Zakup części do remontu pieca 

5)Transport wieńca dożynkowego 

12.000,00 
3.400,00 
2215,85 

600,00 
300,00 

  Razem sołectwo Wypnicha 18.515,85 

20. Węgielce 1)Zakup kosiarki, paliwa 

2)Wykonanie altanki  

3)Remont drogi gminnej – wysypanie tłuczniem  

2.000,00 
10.359,60 

3310,73 

  Razem sołectwo Węgielce 15.670,33 

21. Ostrów 1)Remont dróg gminnych – wysypanie tłuczniem 12.554,65 

  Razem sołectwo Ostrów 12.554,65 
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22. Rudzienko II 1)Remont dróg – wysypanie tłuczniem 

2)Zakup materiałów spożywczych na organizację 

imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 

3)Organizacja dożynek wiejskich – art. spożywcze 

4)Organizacja dożynek wiejskich – zakup namiotu 

8.000,00 
2096,90 

 
851,96 

 

  Razem sołectwo Rudzienko II 10.948,86 

24. Rawa 1)Wykonanie placu zabaw i boiska 21.135,00 

  Razem sołectwo Rawa 21.135,00 

25. Giżyce 1)Ułożenie kostki brukowej wokół budynku remizy 

2)Zakup altanki  

3) Remont remizy OSP  

4) Organizacja imprezy integracyjnej 

8.700,00 
5.500,00 
3.892,95 

651,11 

  Razem sołectwo Giżyce 18.744,06 

  OGÓŁEM 350.788,85 

 

Fundusz sołecki jest wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje jego 

częścią. 

 

 

INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ W 2019  R. 

W 2019 roku Rada Gminy Michów podjęła 67 uchwał. 

Szczegółowy wykaz uchwał: 

Lp. Nr uchwały Data podjęcia Treść Realizacja Uwagi 

1. V/26/2019 30 stycznia 2019 W sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Michów 

na lata 2019-2025 

Uchwała zrealizowana  

2. V/27/2019 30 stycznia 2019  W sprawie zmian w budżecie 

gminy w 2019 r. 
Uchwała zrealizowana  

3. V/28/2019 30 stycznia 2019  W sprawie określenia 

przystanków 

komunikacyjnych, których 

właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina 

Michów oraz warunków i 

zasad korzystania z tych 

obiektów 

Uchwała stosowana 

 

Dz. Urz. 

Woj. 

Lub. poz. 

1032 

4. V/29/2019  30 stycznia 2019 W sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i 

Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2019 r. 

Uchwała zrealizowana 

  

 

5. VI/30/2019  28 luty 2019 W sprawie zmian w budżecie 

gminy w 2019 r. 
Uchwała zrealizowana  

 

 

6. VI/31/2019  28 luty 2019 W sprawie wyrażenia zgody 

za zawarcie kolejnej umowy 
Uchwała zrealizowana  
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dzierżawy z 

dotychczasowym dzierżawcą  

7. VI/32/2019 28 luty 2019 W sprawie przyjęcia 

programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Michów w 

2019 roku 

Uchwała zrealizowana  Dz. Urz. 

Woj. 

Lub. poz. 

1852 

8. VI/33/2019 28 luty 2019 W sprawie przekazania do 

zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu projektu 

regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy 

Michów 

Uchwała zrealizowana 

 

 

9. VI/34/2019 28 luty 2019 Zmieniająca uchwałę Nr 

XII/69/2011 Rady Gminy 

Michów w sprawie 

zarządzenia poboru podatku 

od nieruchomości, rolnego i 

leśnego od osób fizycznych 

w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów i 

określenia wynagrodzenia za 

inkaso. 

Uchwała stosowana 

 

Dz. Urz. 

Woj. 

Lub. poz. 

1561 

10.  VII/35/2019 29 marca 2019 W sprawie zmian w budżecie 

gminy w 2019 r. 
Uchwała zrealizowana 

 

 

11. VII/36/2019 29 marca 2019 W sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 

2019-2021 

Uchwała stosowana  

12. VIII/37/2019 17 maja 2019 W sprawie zmian w budżecie 

gminy w 2019 roku 
Uchwała zrealizowana 

 

 

13. VIII/38/2019 17 maja 2019  W sprawie określenia 

szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, 

oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od 

opłat, jak również trybu ich 

pobierania 

Uchwała stosowana Dz. Urz. 

Woj. 

Lub. poz. 

3464 

14. VIII/39/2019 17 maja 2019  W sprawie uchwalenia 

„Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy 

Michów” 

Uchwała stosowana 

 

Dz. Urz. 

Woj. 

Lub. poz. 

3465 

15. VIII/40/2019 17 maja 2019 W sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty i 

ustalenia stawki opłaty za 

pojemnik 

Uchwała zrealizowana Dz. Urz. 

Woj. 

Lub. poz. 

3447 
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16. VIII/41/2019 17 maja 2019 W sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej 

przez właściciela 

nieruchomości  

Uchwała zrealizowana Dz. Urz. 

Woj. 

Lub. poz. 

3448 

17. VIII/42/2019 17 maja 2019 W sprawie regulaminu 

określającego wysokość 

stawek i szczegółowe 

warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz 

wysokości nagród organu 

prowadzącego i dyrektorów 

szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę 

Michów 

Uchwała stosowana 

 

Dz. Urz. 

Woj. 

Lub. poz. 

3466 

18. IX/43/2019 25 czerwca 2019 W sprawie udzielenia wotum 

zaufania Wójtowi Gminy za 

2018 rok  

Uchwała zrealizowana  

19. IX/44/2019 25 czerwca 2019 W sprawie rozpatrzenia i 

zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze 

sprawozdaniem Wójta 

Gminy z wykonania budżetu 

za 2018 rok 

Uchwała zrealizowana  

20. IX/45/2019 25 czerwca 2019 W sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi 

Gminy z tytułu wykonania 

budżetu za 2018 r. 

Uchwała zrealizowana 

 

 

21. IX/46/2019 25 czerwca 2019  W sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Michów 

na lata 2019-2025 

Uchwała zrealizowana  

22. IX/47/2019 25 czerwca 2019 W sprawie zmiany w 

budżecie gminy w 2019 r. 
Uchwała zrealizowana 

 

 

23. IX/48/2019 25 czerwca 2019 W sprawie zbycia 

nieruchomości rolnej 

stanowiącej własność Gminy 

Michów 

Uchwała zrealizowana  

24. IX/49/2019 25 czerwca 2019  W sprawie zbycia 

nieruchomości zabudowanej 

stanowiącej własność Gminy 

Michów 

Uchwała zrealizowana 

 

 

25. IX/50/2019 25 czerwca 2019  W sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność 

Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w 

Michowie  

Uchwała zrealizowana 

 

 

26. X/51/2019 25 lipca 2019 W sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Michów 

na lata 219-2025 

Uchwała zrealizowana 

 

 

27. X/52/2019 25 lipca 2019 W sprawie zmian w budżecie 

gminy w 2019 r. 
Uchwała zrealizowana  
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28. X/53/2019 25 lipca 2019  W sprawie wniesienia skargi 

do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w 

Lublinie na Zarządzenie 

Zastępcze Wojewody 

Lubelskiego z dnia 31 maja 

2019 r. Nr PN-

II.4131.1.5.2019 w sprawie 

nadania nazwy szkoły  

Uchwała zrealizowana  

29. X/54/2019 25 lipca 2019  W sprawie przedłużenia 

terminu do załatwienia skargi 

grupy nauczycieli Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w 

Michowie na działalność 

Dyrektora Szkoły  

Uchwała zrealizowana    

30. X/55/2019 25 lipca 2019  W sprawie zlecenia Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy 

Michów przeprowadzenia 

kontroli w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w 

Michowie  

Uchwała zrealizowana  

31. XI/56/2019 23 sierpnia 2019 W sprawie zmian w budżecie 

gminy w 2019 r. 
Uchwała zrealizowana  

 

 

32. XI/57/2019 23 sierpnia 2019  W sprawie wskazania 

nowego terminu załatwienia 

skargi grupy nauczycieli 

Zespołu szkół 

Ogólnokształcących w 

Michowie na działalność 

Dyrektora szkoły 

Uchwała zrealizowana  

33. XI/58/2019 23 sierpnia 2019  W sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół 

podstawowych 

prowadzonych przez Gminę 

Michów oraz określenia 

granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych, od dnia 

1 września 2019 roku 

Uchwała stosowana  Dz. Urz. 

Woj. 

Lub. poz. 

4914 

34. XII/59/2019 17 września 2019 W sprawie udzielenia przez 

Gminę Michów pomocy 

finansowej Powiatowi 

Lubartowskiemu 

Uchwał zrealizowana. 

 

 

35. XII/60/2019 17 września 2019 W sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Michów 

na lata 2019-2025 

Uchwał stosowana 

 

 

36. XII/61/2019 17 września 2019 W sprawie zmiany w 

budżecie gminy w 2019 r. 
Uchwała zrealizowana  

37. XIII/62/2019 30 września 2019 W sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Michów 

na lata 2019-2025 

Uchwała zrealizowana  

38. XIII/63/2019 30 września 2019 W sprawie zmiany w 

budżecie gminy w 2019 r. 
Uchwała zrealizowana 

 

 

39. XIII/64/2019 30 września 2019 zmieniająca uchwałę w 

sprawie regulaminu 

określającego wysokość 

stawek i szczegółowe 

warunki przyznawania 

Uchwała stosowana  Dz. Urz. 

Woj. 

Lub. poz. 

5555 
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nauczycielom dodatków 

do wynagrodzenia 

zasadniczego, 

szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za 

godziny 

ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych 

zastępstw oraz 

wysokość nagród 

organu prowadzącego i 

dyrektorów szkół i 

przedszkoli 

prowadzonych przez 

Gminę Michów. 
 

40. XIII/65/2019 30 września 2019 W sprawie zasięgnięcia od 

Komendanta Wojewódzkiego 

Policji w Lublinie informacji 

o kandydacie na ławnika  

Uchwała zrealizowana 

  

 

41 XIII/66/2019 30 września 2019 W sprawie powołania 

zespołu ds. zaopiniowania 

kandydatów na ławników  

Uchwała zrealizowana 

 

 

42. XIII/67/2019 30 września 2019 W sprawie uchwalenia 

regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy Michów 

Uchwała stosowana  

43. XIII/68/2019 30 września 2019 W sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z 

dotychczasowym dzierżawcą 

Uchwała zrealizowana  

44. XIV/69/2019 30 października 

2019 

W sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Michów 

na lata 2019-2025 

Uchwała zrealizowana  

45. XIV/70/2019 30 października 

2019 

W sprawie zmiany w 

budżecie gminy w 2019 r.  
Uchwała zrealizowana 

 

 

46. XIV/71/2019 30 października 

2019 

W sprawie wyboru ławników 

do Sądu Rejonowego w 

Lubartowie na kadencję 

2020-2024 

Uchwała zrealizowana 
 

 

47. XIV/72/2019 30 października 

2019 

Zmieniająca uchwałę w 

sprawie uchwalenia 

regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy Michów  

Uchwała stosowana Dz. Urz. 

Woj. 

Lub. poz. 

5930 

48. XIV/73/2019 30 października 

2019 

Zmieniająca uchwałę w 

sprawie powołania Komisji 

Skarg, Wniosków i petycji 

Rady Gminy Michów 

Uchwała stosowana 

 

 

49. XIV/74/2019 30 października 

2019 

O przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego 
Uchwała w trakcie 

realizacji 
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planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów na 

obszarze gminy Michów  

 

50. XIV/75/2019 30 października 

2019 

W sprawie wskazania 

nowego terminu załatwienia 

skargi grupy nauczycieli 

Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w 

Michowie na działalność 

Dyrektora szkoły  

Uchwała zrealizowana  

51. XV/76/2019 29 listopada 2019  W sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

finansowej Gminy Michów 

na lata 2019-2026  

Uchwała zrealizowana  

52.  XV/77/2019 29 listopada 2019 W sprawie zmiany w 

budżecie gminy w 2019 r.  
Uchwała zrealizowana  

 

 

53. XV/78/2019 29 listopada 2019 

r. 

W sprawie obniżenia średniej 

ceny skupu żyta 

przyjmowanej do obliczania 

podatku rolnego na 2020 rok 

Uchwała stosowana Dz. Urz. 

Woj. 

Lub. poz. 

7382 

54. XV/79/2019 29 listopada  2019 W sprawie określenia 

wysokości stawek podatku 

od nieruchomości 

obowiązujących na terenie 

gminy Michów na rok 2020 

Uchwała stosowana Dz. Urz. 

Woj. 

Lub. poz. 

7383 

55. XV/80/2019 29 listopada 2019 W sprawie określenia 

wysokości rocznych stawek 

podatku od środków 

transportowych na 2020 rok 

Uchwała stosowana. 

 

Dz. Urz. 

Woj. 

Lub. poz. 

7421 

56. XV/81/2019 29 listopada 2019 W sprawie przyjęcia 

„Programu współpracy 

Gminy Michów z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie na rok 

2020”. 

Uchwała stosowana Dz. Urz. 

Woj. 

Lub. poz. 

7384 

57. XV/82/2019 29 listopada 2019  W sprawie załatwienia skargi 

grupy nauczycieli Zespołu 

szkół Ogólnokształcących w 

Michowie na działalność 

Dyrektora Szkoły  

Uchwała zrealizowana  

58. XV/83/2019 29 listopada 2019  W sprawie rozpatrzenia 

petycji dotyczącej 

wprowadzenia Polityki 

Zarządzania Konfliktem 

Interesów 

Uchwała zrealizowana 
 

 

59. XVI/84/2019 20 grudnia 2019  W sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

finansowej Gminy Michów 

na lata 2019-2026 

Uchwała zrealizowana  

60. XVI/85/2019 20 grudnia 2019 W sprawie zmiany w Uchwała zrealizowana  
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budżecie gminy w 2019 r.  

61. XVI/86/2019 20 grudnia 2019 W sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Michów 

na lata 2020-2026 

Uchwał stosowana  

62. XVI/87/2019 20 grudnia 2019 W sprawie uchwały 

budżetowej gminy na rok 

2020 

Uchwała stosowana  

63. XVI/88/2019 20 grudnia 2019 W sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i 

Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2020 r.  

Uchwała stosowana  

64. XVI/89/2019 20 grudnia 2019 W sprawie ustalenia średniej 

ceny jednostki paliwa w 

gminie Michów na rok 

szkolny 2019/2020 

Uchwała stosowana Dz. Urz. 

Woj. 

Lub. poz. 

7710 

65. XVI/90/2019 20 grudnia 2019 W sprawie określenia rodzaju 

świadczeń w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli 

oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania  

Uchwała stosowana Dz. Urz. 

Woj. 

Lub. poz. 

7711 

66. XVI/91/2019 20 grudnia 2019 W sprawie wyboru metod 

ustalania opłaty  

i ustalania stawek opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  

i ustalenia stawki opłaty za 

pojemnik  

 

Uchwała 

niezrealizowana 

Dz. Urz. 

Woj. 

Lub. poz. 

7712 

67. XVI/92/2019 20 grudnia 2019 W sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej 

przez właściciela 

nieruchomości oraz 

warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą 

środków komunikacji 

elektronicznej 

Uchwała 

niezrealizowana  

Dz. Urz. 

Woj. 

Lub. poz. 

7713 

  

Objaśnienia: 

- „uchwała zrealizowana” – uchwała, której postanowienia zostały zrealizowane; 

- „uchwała w trakcie realizacji”- uchwała, której postanowienia są w trakcie realizacji, 

zostaną zrealizowane w określonym czasie; 

- „uchwała stosowana” – uchwała, której zadania są stosowane podczas realizacji zadań 

Gminy  

(np.: pobór opłat, regulaminy, programy itp.); 

- „uchwała niezrealizowana” – uchwała, wobec której Organ Nadzoru stwierdził nieważność. 
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ZAKOŃCZENIE 

 
Gmina Michów to nasz wspólny dom. Dom, który razem budujemy, rozwijamy i o 

który powinniśmy dbać. To od nas samych zależy, jak wyglądać będzie nasza mała ojczyzna i 

jak będzie się w niej żyć. Na komfort naszego życia składa się wiele czynników: od poziomu 

edukacji po wyposażenie straży pożarnej, od kanalizacji po organizowane dla mieszkańców 

uroczystości. Od sprawnego naprawiania dziur w drogach po ciekawe, aktualne materiały na 

stronie internetowej. Do tego wszystkiego dochodzą czynnik prawne oraz jak to w życiu – 

pieniądze.. Samorząd to nie urząd gminy. Samorząd to mieszkańcy, którzy od urzędu 

oczekują zapewnienia najlepszego poziomu usług publicznych. I to staramy się robić. 

Efektem tej pracy jest ilość wykonanych inwestycji, a także wysokość przyznanych 

dofinansowań w ramach realizacji inwestycji z funduszy zewnętrznych. Jednak 

najważniejszym dla mnie miernikiem jest zadowolenie mieszkańców. 

 Podkreślić należy fakt, iż Raport nie jest monografią, opisującą w szczegółach każdą z 

dziedzin aktywności Gminy, ale zbiorem danych oraz innych informacji pozyskanych z 

zasobów Gminy Michów, przetworzonych na potrzeby tego dokumentu. Dzięki temu 

publikacja ta zawiera informacje pozwalające ocenić i przeanalizować różne zagadnienia, 

związane z rozwojem społeczno-gospodarczym Gminy Michów w ostatnim roku. 

 

     Wójt Gminy Michów  

 

  (-) mgr inż. Janusz Jankowski  


