
Załącznik nr 4 – Wzór planu działania 
PLAN  DZIAŁANIA 

 
1.Adres gminy 
Województwo Świętokrzyskie 
Miejscowość Wiślica 
Ulica Okopowa 
Nr domu  
Nr lokalu 8 
Kod pocztowy 28-160 
 
2.Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej 
Imię Jacek 
Nazwisko Balicki 
Stanowisko Sekretarz 
Nr telefonu (041)37-92-106 
Nr  faksu (041)37-92-106 
Adres poczty e-mail jacek.balicki@ug.wislica.pl 
 
3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych  
        Zgodnie z potrzebami społecznymi, ustalonymi podczas spotkań roboczych z zespołem 

reprezentującym społeczność lokalną oraz zapisami Strategii Rozwoju Polityki Społecznej Gminy 

Wiślica planujemy w 2008 –2009 realizację następujących usług  

I . Usługi dla dzieci i młodzieŜy 

Upowszechnianie aktywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieŜy (przy 

wykorzystaniu świetlic wiejskich oraz placów sportowo rekreacyjnych). 

1) Uzupełnianie oferty zajęć sportowo – rekreacyjnych, kół zainteresowań dla dzieci i 
młodzieŜy (np. organizację artystycznych i sportowych zajęć pozalekcyjnych). 

2) Nabywanie  umiejętności współŜycia i integrowania w przyjaźni oraz prawidłowe  
wypełnianie  podstawowych ról społecznych (np. poprzez imprezy integracyjne i wyjazdy 
edukacyjno-tematyczne). 

  
 

II . Usługi dla społeczności lokalnej 
 

Folklor i kultura środkiem zagospodarowania wolnego czasu wśród wszystkich grup społecznych 
oraz sposobem na przeciwdziałanie patologiom i promowanie zdrowego stylu Ŝycia wśród 
społeczności lokalnej 

1) Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych.(np. senior VS junior) 
2) Animowanie Ŝycia kulturalnego na terenie gminy.(poprzez organizację cyklicznych 

imprez kulturalnych, sportowych takich jak doŜynki,  festyny, turnieje, koncerty itp.) 
3) Organizacja szkoleń i warsztatów tematycznych (np. muzycznych, tanecznych, 

językowych). 
4) Kultywowanie regionalnych tradycji folklorystycznych, kulinarnych wśród społeczności 

lokalnej. 
 
 
 
 



4. Czy planowane usługi są zgodne z zapisami w planach strategicznych gminy 
    ( w tym w strategii rozwiązywania problemów społecznych, jeśli istnieje )? 
 
 TAK X 
Proszę zacytować odpowiednie zapisy: 
I. Usługi dla dzieci i młodzieŜy:  

1. Strategia Rozwoju Gminy Wiślica 

III Cel strategiczny  

WIŚLICA – gmina z tradycjami i osiągnięciami kulturalnymi  

Cel 2 operacyjny – Organizacja i rozwój kultury 

Cyt. Funkcjonujące na terenie gminy palcówki, prowadzące działalność kulturalną i sportową 

stanowią dobrą podstawę do rozwoju szeroko rozumianej kultury. Działania ich powinny być 

skierowane do wszystkich grup społecznych reprezentowanych w gminie.     

• VII Harmonogramy realizacyjne najwaŜniejszych zadań Gminy Wiślica do 2013 roku 

     Zadanie 4 – Program wspierania  działalności kulturalnej  

2.Strategia Rozwoju Polityki Społecznej: 

• Cel strategiczny  

Aktywna i zdrowa społeczność, wolna od patologii. 

Cel szczegółowy 5: 

Dobrze wykształcona społeczność, aktywna kulturalnie 

Cyt. Dobrze wykształcona społeczność będzie sprzyjała rozwojowi społeczno – 

ekonomicznemu gminy natomiast  duŜa aktywność kulturalna wpłynie pozytywnie  na 

atrakcyjność naszego regionu.   

II. Usługi dla społeczności lokalnej:  

1. Strategia Rozwoju Gminy Wiślica: 

III Cel strategiczny  

WIŚLICA – gmina z tradycjami i osiągnięciami kulturalnymi  

     Cel 2 operacyjny – Organizacja i rozwój kultury 

Cyt. Sprawna funkcjonująca kultura pozwoli na poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego – tak 

dla mieszkańców jak i dal gości.  

• VII Harmonogramy realizacyjne najwaŜniejszych zadań Gminy Wiślica do 2013 roku 

-      Zadanie 4 – Program wspierania  działalności kulturalnej cel 2 operacyjny – Organizacja i 

rozwój kultury 

2.Strategia Rozwoju Polityki Społecznej: 

• Cel strategiczny 1 

Aktywna i zdrowa społeczność, wolna od patologii. 

Cyt. Poszerzający się zakres patologii społecznych, dotykających coraz młodsze grupy osób, 

wymaga podejmowania zdecydowanych działań środowiskowych. 



• Cel szczegółowy 2 

WWyyssookkii   ppoozziioomm  aakkttyywwnnoośśccii   zzaawwooddoowweejj   ii   ssppoołłeecczznneejj   ddoossttoossoowwaannyy  ddoo  ppoott rr zzeebb  rr yynnkkuu  zzee  

sszzcczzeeggóóllnnyymm  uuwwzzggllęęddnniieenniieemm  uussłłuugg  ttuurr yyssttyycczznnyycchh..  

Cyt. Wspieranie lokalnych przedsięwzięć i rozwiązań podejmowanych na rzecz poprawy jakości 

Ŝycia mieszkańców społeczności lokalnej. 

Cyt. Zwiększenie aktywności mieszkańców wsi. 

• Cel szczegółowy  4: 

RRóówwnnee  wwaarr uunnkkii   ddoossttęęppuu  ddoo  uussłłuugg  ssppoołłeecczznnyycchh  oossóóbb  nniieeppeełłnnoosspprr aawwnnyycchh   

ii   ssttaarr sszzyycchh  oorr aazz  iinnnnyycchh  wwyykklluucczzoonnyycchh..    

  

• Cel szczegółowy 5: 
DDoobbrr zzee  wwyykksszzttaałłccoonnaa  ssppoołłeecczznnoośśćć,,  aakkttyywwnnaa  kkuull ttuurr aallnniiee..  

  

 

 
 NIE  
Jeśli  NIE, proszę o wyjaśnienie rozbieŜności: 
 
 

 
4. Prognozowany harmonogram realizacji Planu Działania 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Główne etapy 
realizacji 

Planu 
Działania 

ROK  2008 ROK  2009 

Kwartały I II III IV I II III IV 

Przygotowanie planu 
przez zespół roboczy 
uspołecznienie, 
zatwierdzenie przez 
wójta, Radę 
konsultanta, ROPS 
Plan finansowy 

 X X      

Ogłoszenie konkursów 
i spotkania 
konkursowe, zawarcie 
umów na realizację 
usług 

  X      

Zapotrzebowanie 
środków finansowych   
na realizacje usług 

  X      

Realizacja usługi I.1   X X X X X  

Realizacja usługi I.2   X X X X X  

Realizacja usługi II.1   X X X X X X 

Realizacja usługi II.2   X X X X X X 

Realizacja usługi II.3   X X X X X X 

Realizacja usługi II.4   X X X X X X 

Sprawozdawczość, 
realizacja umów, 
usług, negocjacje 
małych grantów 

   X    X 

Ocena działań 
aktualizacja planu po 
ewaluacji strategii 

   X    X 

Końcowa ocena, 
przygotowanie 
sprawozdań 

       X 



5. Plan  zapotrzebowania na środki finansowe 
 

Kurs średni NBP z dnia podpisania porozumienia 3,6250 PLN -  tabela kursów 13/A/NBP/2008 z 
dnia 18.01.2008 roku 
 
 

Kwota Podział kwot 

zł % 

Kwota objęta planem 
działania 

274  050,00 100 

Kwota pozostająca nadal w 
dyspozycji gminy 

- 0 

RAZEM 274  050,00 100% kwoty alokowanej 
na gminę 

 
Kwota w 
rozbiciu na 
kwartały* 

ROK  2008 ROK  2009 

Kwartały I II III IV I II III IV 

RAZEM 

Kwota ( w  
złotych )  

0 0 30 701,00 51 000,00 50 000,00 49 000,00 70 000,00 23 349,00 274 050,00 

*  - szczegółowe dane dotyczące planowanych wydatków w rozbiciu na 
poszczególne miesiące będą przekazywane zgodnie z rozdziałem 3 podręcznika 
Realizacji PIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaje usług zgodnie z 
podziałem w punkcie 3, np.: 

Kwota ( w złotych ) % kwoty objętej Planem 
Działania 

Usługi dla osób starszych - - 
Usługi dla dzieci i młodzieŜy 121 000,00 44,2% 
Usługi dla rodzin -  
Usługi łączone ( np.: dla dzieci 
i osób starszych ) 

153 050,00 55,8% 

Wsparcie szkoleniowe 
(szkolenia, warsztaty, wizyty 
studyjne, itp. )- do 10% 
alokacji 

- - 

Razem: 274  050,00 100% kwoty objętej 
Planem Działania 



 
 
6. Oświadczam, Ŝe informacje zawarte w niniejszym opisie usług społecznych są   
zgodne z prawdą. WyraŜam zgodę na udostępnienie niniejszego planu innym 
instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. 
 
Imię i nazwisko osoby uprawnionej Stanisław Krzak  
Stanowisko Wójt Gminy Wiślica 
Miejsce i data Wiślica 30.06.2008 
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej  

 
7. Weryfikacja planu ( WYPEŁNIA ROPS/ KONSULTANT RE GIONALNY): 
 
Czy wszystkie pola zostały właściwie  wypełnione przez gminę?  

Czy prognozowany koszt działań jest zgodny z kwotą alokowaną 
na daną gminę? 

 

Czy zakres planowanych usług jest zgodny z zapisami  w planach 
strategicznych gminy, w tym w społeczności w strategii 
rozwiązywania problemów społecznych? 

 

 
PODPIS: ........................................                                  DATA: ............................... 
 


