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A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania: 

1. W Dziale Pomocy Środowiskowej: 
1.1. Rozpoczęto działania w ramach Porozumienia zawartego między PUP a MOPS na realizację Programu 

Aktywizacja i Integracja – prowadzenie nowej grupy 10 uczestników na okres sierpień – wrzesień. 
1.2. Rozpoczęto merytoryczne działania dotyczące realizacji uchwalonego przez Radę Miasta. Lokalnego 

Programu Osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Mikołów, znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialnej, z tytułu przyłączenia nieruchomości do miejskiej kanalizacji sanitarnej tj. 
pracownik socjalny nawiązał kontakt z osobami, które złożyły stosowne wnioski o przyznanie pomocy 
finansowej. 

1.3. Podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłączy kanalizacji 
sanitarnej dla nieruchomości objętych Lokalnym Programem Osłonowym na terenie Gminy Mikołów. 
Część przyłączy została zrealizowana. 

1.4. Trwa podpisywanie porozumień o współpracy między gminą a podmiotem/partnerem, który w związku z 
dostarczonymi towarami bądź świadczonymi usługami będzie przyznawać uprawnienia lub ulgi dla rodzin 
wielodzietnych w ramach programu „Liczna rodzina”. 

1.5. Skierowano nowych uczestników do Centrum Integracji Społecznej. 
1.6. Stworzono projekt w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja 

Poddziałanie 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
1.7. Realizowanie zarządzeń dot. programu „Liczna rodzina” tj.: zarządzenia Burmistrza Mikołowa nr 

370/343/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie opłat za korzystanie z Krytej Pływalni „Aqua Plant”, 
zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 369/342/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie opłat za korzystanie 
z otwartego Kąpieliska Miejskiego na terenie Ośrodka Rekreacyjnego  „PLANTY”, zarządzenia  Burmistrza 
Mikołowa nr 371/344/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie ulg i uprawnień w ramach samorządowego 
programu Gminy Mikołów „Liczna Rodzina” oraz wzoru porozumienia. 

1.8. Rozpoczęto realizację nowego zadania przydzielonego Ośrodkowi tj. przyznawanie i wypłacanie 
stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. 

1.9. Pracownicy Ośrodka wydają skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Programie 2015. 

1.10. Rozpoczęto działania w kierunku przeprowadzenia promocji i rekrutacji uczestników do projektu „Krok 
w przyszłość” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja 
Poddziałanie 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

2. W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych: 
2.1. W Sekcji Świadczeń Alimentacyjnych rozpoczęto przyjmowanie wniosków na nowy okres 

świadczeniowy 2015/2016. 
2.2. Trwają przygotowania do wchodzących i projektowanych zmian w przepisach (wewnętrzne szkolenia, 

reorganizacja pracy). 
2.3. Rozpoczęto realizację egzekucji należności na podstawie nowych przepisów. 
3. W Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej: 
3.1. Rozpoczęcie nowego roku świetlicowego 2015/2016: 
- utworzenie nowej grupy dla najmłodszych wychowanków, 
- podział na grupy, 
- przygotowano programy integracyjne dla poszczególnych grup i rozpoczęto ich realizację. 
3.2. Udział w konkursach: „Zdrowo i kolorowo – EkoBazar oczami dziecka” oraz „Zdrowo i kolorowo – 

ekobazarowy obiad z deserem” organizowanych przez Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie. 
 

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania: 

1. W Dziale Pomocy Środowiskowej: 
1.1. Zakończyła się częściowa realizacja Programu Aktywizacja i Integracja w okresie od sierpnia do 

września. 
1.2. Rozpoczęto procedurę „Niebieskiej Karty” w 4 przypadkach. 
1.3. Zakończono procedurę „Niebieskiej Karty” w 21 przypadkach. 

Zakończono przyjmowanie wniosków na stypendia szkolne w okresie 2015/2016 zgodnie z ustawowym 
terminem do 15 września 2015 roku. 

2. W Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej: 
2.1. Udział w Turnieju Piłki Nożnej „Razem Raźniej URSA CUP 2015” w ramach Ogólnopolskiej Kampanii 

Zachowań Trzeźwy Umysł organizowany przez Gminę i Miasto Czerwionka – Leszczyny, Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczyny. Nasza placówka zajęła III miejsce w kategorii wiekowej 6 
– 12 lat. 



 

2.2. Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod nazwą „Twoja ulubiona 
opowieść biblijna” organizowanego przez Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu. Jedna wychowanka 
placówki zajęła IV miejsce (nagrodą był tablet), a druga – wyróżnienie w kategorii dzieci w wieku od 4 do 
6 lat. 
 

3. W Dziale Księgowości: 
3.1. Terminowe uregulowanie zobowiązań z tytułu już realizowanych zadań własnych i zleconych ( faktury, 

wynagrodzenia i pochodne i inne). 
 

D - inne: 
1. W Dziale Pomocy Środowiskowej: 
1.1 Po pozytywnej weryfikacji przez Urząd Marszałkowski projektu w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie 

społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym pod nazwą „Krok w przyszłość” będą podejmowane zadania. 

2. W Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej: 
2.1. Udział w Biegu Charytatywnym realizowanym przez PKO BP. 



 

 


