
  
 

AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA 
GMINY BUDZISZEWICE 

W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
(wg stanu na dzień 08.01.2010 r.) 

 
1. Adres gminy 

Województwo łódzkie 
Miejscowość Budziszewice 
Ulica Jana.Chryzostoma Paska  
Nr domu 66 
Nr lokalu - 
Kod pocztowy 97-212 

 
2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej 

Imię Małgorzata  
Nazwisko Piwońska 
Stanowisko Inspektor – Koordynator Gminny PPWOW 
Nr telefonu 44 710-23-89 wew.28 
Nr faksu 44 710-23-89  
Adres poczty e-
mail 

mp@budziszewice.com.pl  

 
 
3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków) 

Zgodnie z potrzebami społecznymi, ustalonymi podczas warsztatów i spotkań roboczych 
Zespołu Roboczego w ramach Projektu Integracji Społecznej, a także z zapisami Gminnej 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Budziszewice na lata 2008-2015 
planujemy w 2009 i 2010r.  działania ukierunkowane na dzieci i młodzież  oraz  wszystkich 
mieszkańców gminy. Zrealizowane zostaną one w ramach następujących  projektów. 
 
1.Pierwszy projekt  będzie obejmował usługi na rzecz dzieci i młodzieży. 
W ramach projektu odbędzie się:  
 Zorganizowanie różnych form spędzania wolnego czasu mających na celu rozwój dzieci i   
 młodzieży oraz profilaktykę społeczną w tym np. organizacja i prowadzenie świetlic 
wiejskich,  kursów, kółek zainteresowań,  wycieczki turystyczno-krajoznawcze (wyprawy 
rekreacyjno – szkoleniowe, wycieczki edukacyjne) i zdrowotną poprzez rozszerzenie oferty 
usług medycznych i miejsc ich realizacji. 
 
Planowana kwota alokacji na ww. działania i usługi społeczne dla dzieci i młodzieży 
wynosi 67289,43 PLN, co stanowi 57,37 %   alokacji środków PIS na lata 2009-2010  
(w tym zakontraktowane w 2009 r. – 51353,00 PLN, niezakontraktowane – 9160,20PLN, 
 z różnic kursowych – 6776,23 PLN) 

 



 
2.Drugi projekt będzie obejmował usługi na rzecz wszystkich mieszkańców gminy 
 (dzieci i młodzież, rodziny i seniorzy).  
W ramach projektu planuje się (z uwzględnieniem możliwości wykorzystania istniejącej 
bazy lokalowej): 
 - zorganizowanie różnych form spędzania wolnego czasu. 
- organizowanie różnych form edukacyjnych służących rozwojowi zainteresowań i   
     umiejętności.  
- organizowanie imprez o zasięgu lokalnym. 
- organizacja różnych form aktywizacji i rozwoju dla seniorów (organizacja spotkań,   
    festynów międzypokoleniowych). 
- utworzenie sekcji np. robótek ręcznych, tradycji itp. 
 
Planowana kwota alokacji na ww. działania i usługi społeczne dla wszystkich 
mieszkańców gminy wynosi 41000,00 PLN, co stanowi 34,96 %   alokacji środków PIS na 
lata 2009-2010 (w tym zakontraktowane w 2009 r. – 41000,00 zł PLN, niezakontraktowane 
– 0,00PLN, z różnic kursowych – 0,00 PLN) 
 
3. Przewiduje się także zorganizowanie wizyty studyjnej celem wykorzystania bazy dobrych 
praktyk w innej gminie na zadanie integracyjne, rozwijające integrację i poszerzające wiedzę 
na temat form realizacji usług społecznych. 
 
Planowana kwota alokacji na zorganizowanie wizyty studyjnej wynosi 9000,00 PLN, co 
stanowi 7,67 %   alokacji środków PIS na lata 2009-2010 (w tym zakontraktowane w 2009 
r. – 0,00 zł PLN, niezakontraktowane – 0,00 PLN, z różnic kursowych – 9000,00PLN) 

 
 

 
 
4. Czy planowane usługi są zgodne z zapisami w planach strategicznych gminy (w tym w 
strategii rozwiązywania problemów społecznych, jeśli istnieje)?  
TAK zgodne z Gminna Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Budziszewice na 
lata 2008-2015 

 
Proszę zacytować odpowiednie zapisy: 

 
Cele strategiczne i operacyjne rozwoju Gminy Budziszewice:  
 
1.,, Integracja oraz zwiększenie aktywności i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez 
stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju. Realizacja tego celu strategicznego ma 
za zadanie rozszerzenie ofert spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.  
Cel zostanie osiągnięty poprzez: 
1.Stworzenie systemu identyfikacji potrzeb i problemów (…) 
3.Rozszerzenie oferty usług i miejsc ich realizacji,  
4.Rozszerzenie oferty edukacyjnej (…) 
6.Zorganizowanie festynu międzypokoleniowego, 
7.Kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym, 
8.Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa przed zjawiskami patologii społecznej (…) 
16. Promowanie aktywnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i 
młodzież.(…) 
18. Pogadanki dla najmłodszych dzieci z zakresu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym” 
 



2. ,,Pobudzenie aktywności i otwartości mieszkańców do wspólnego działania na rzecz 
gminy oraz poprawa przepływu informacji. Realizacja tego celu strategicznego ma za zadanie 
propagowanie dobrych wzorców spędzania wolnego czasu, zwiększenie integracji społecznej 
oraz pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnego działania. Cel ten zostanie osiągnięty 
poprzez: 
1. Analizowanie potrzeb mieszkańców, 
2. Organizowanie imprez o zasięgu lokalnym, 
3.Organizowanie różnych  form spędzania wolnego czasu,  np. form edukacyjnych,  
     kulturalnych itp.  (…) 
4. Pełniejsze wykorzystanie istniejącej bazy lokalowej (…) 
10.Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa zamieszkiwania w gminie. 
 
3. ,,Zmniejszenie zjawiska osamotnienia i izolacji osób starszych oraz integracja 
międzypokoleniowa. Realizacja tego celu strategicznego ma za zadanie organizowanie 
różnych form aktywizacji i rozwoju osób starszych, zapobieganie izolacji seniorów oraz 
integracja międzypokoleniowa. Cel zostanie osiągnięty poprzez: (…) 
2.Organizowanie spotkań i wyjazdów dla seniorów,  
3.Utworzenie sekcji robótek ręcznych, tradycji, obrzędów itp.” 

 
NIE 

Jeśli NIE, proszę o wyjaśnienie rozbieżności: 
 

 
Nie dotyczy 

 
5. Prognozowany harmonogram realizacji Planu Działania 

 
Główne etapy 

realizacji Planu 
Działania 

ROK 2008 ROK 2009 ROK 2010 

Kwartały I II III IV I II III IV I II III IV 

Przygotowanie i 
aktualizacja Planu 
Działania 

   X     X    

Upowszechnianie i 
promocja działań 

   X     X    
Ogłoszenie konkursu     X X    X   
Podpisywanie umów z 
wykonawcami 

    X X    X   

Wdrażanie Planu Działania     X X X X X X X  
PPWOW DiM 1/2009/ 1 
Usługi dla dzieci i 
młodzieży 

    X X X      

PPWOW DiM 1/2009/2 
Usługi dla dzieci i 
młodzieży 

    X X X      

PPWOW DiM 1/2009/3 
Usługi dla dzieci i 
młodzieży 

    X X X      

PPWOW DiM 1/2009/4 
Usługi dla dzieci i 
młodzieży 

    X X X      

PPWOW M 1/2009 
Usługa dla mieszkańców: 

     X       



Pokaz umiejętności 
strażackich  
PPWOW M 1 2009 
Usługa dla mieszkańców: 
Festyn na cygańską nutę 

     X       

PPWOW M 2/2009 
Usługi dla dzieci i 
młodzieży  

     X X      

PPWOW M 1/2009/1  
Usługi dla mieszkańców 
gminy Jednodniowy piknik 
rodzinny 

      X      

PPWOW M 1/2009/2  
Usługi dla mieszkańców 
gminy 

      X      

PPWOW M 1/2009/3  
Usługi dla mieszkańców 
gminy 

      X      

PPWOW M 1/2009/4 
Usługi dla mieszkańców 
gminy 

      X      

Wycieczka edukacyjna dla 
dzieci i młodzieży 

         X X  
Rehabilitacja dla 
najmłodszych 

         X   

Wyjazd studyjny          X   
Promocja realizowanych 
projektów przez 
wykonawców 

         X X  

Monitoring i ewaluacja 
realizowanych projektów i 
Planu Działania 

    X X X X X X X  

Opracowanie raportu i 
sprawozdań z realizacji 
Planu Działania 

        X  X  

 

 
6. Plan zapotrzebowania na środki finansowe 
 
TABELA 6.1. 
 

Rodzaje usług* zgodnie z podziałem w 
punkcie 3 

Kwota (w złotych) % kwoty obj ętej 
Planem Działania 

Usługi dla dzieci i młodzieży           67.289,43 57,37% 

Usługi łączone dl dzieci, młodzieży, rodziny i 
osób starszych – czyli dla wszystkich 
mieszkańców 

41.000,00 34,96% 

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

9.000,00 7,67% 

Razem: 117.289,43 100% kwoty objętej 
Planem Działania  

* Gminy, które zakończyły opracowywanie PD wg poprzedniego wzoru korygują tabelkę przy najbliższej aktualizacji 
Planu. 
 
 
 



 
TABELA 6.2. 

Kwota Podział kwot 
zł % 

Kwota objęta Planem 
Działania 117.289,43 100 

Kwota pozostająca nadal w 
dyspozycji gminy - - 

RAZEM 117.289,43 100% kwoty alokowanej na gminę 
 

Przyjęty kurs Euro wyliczono w oparciu o średni kurs NBP z 14.04.2008 r. (data podpisania 
Porozumienia z ZW) 1 EURO=3,4295 PLN    Tabela numer 73/A/NBP/2008 z dnia 2008-04-14 
Aktualizacja Planu Działania na rok 2010  - przewalutowanie wg kursu na dzień 08.01.2010 r. 
1 EUR = 4,1084  Tabela numer 5/A/NBP/2010 z dnia 08.01.2010r. 

 

TABELA 6.3. 
 
Kwota 
w 
rozbiciu 
na 

ROK 2009 ROK 2010 

Kwartały  I II III IV I II III IV 

RAZEM 

Kwota 
(w 
złotych) 

11838,25 31415,10  49099,65 0,00 9160,20 15776,23      0,00 0,00 

 
117.289,43 

 
* - szczegółowe dane dotyczące planowanych wydatków w rozbiciu na poszczególne miesiące będą przekazywane 
zgodnie z rozdziałem 3 Podręcznika Realizacji PIS 
 
7. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym opisie usług społecznych są zgodne z 
prawdą. Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego planu innym instytucjom oraz 
ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. 
 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  Marian Holak  

Stanowisko Wójt Gminy Budziszewice 

Miejsce i data Budziszewice, dnia 01.03.2010 roku 

Podpis i pieczęć osoby 
uprawnionej  

 
 

 
8. 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 szczególności w strategii 
rozwiązywania problemów społecznych? 

 

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



 


