
 

PLAN DZIAŁANIA GMINY SŁAWNO 
 

1. Adres gminy 

Województwo Łódzkie 

Miejscowość Sławno 

Ulica - 

Nr domu 28a 

Nr lokalu - 

Kod pocztowy 26-332 

 

2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej 

Imię Halina 

Nazwisko Biskup 

Stanowisko Kierownik Referatu 

Nr telefonu 0-44 755-18-53 

Nr faksu 0-44 755-18-51 

Adres poczty e-

mail 

sekretariat@ugslawno.pl 

 

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

W ramach Projektu Integracji Społecznej, gmina przewiduje następujące działania: 

 

Usługi dla dzieci i młodzieży 

 

1/ Rozwój zorganizowanych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym                 

i szkolnym poprzez świetlice przedszkolne i zajęcia świetlicowe. Kwota alokacji 

178.894,85 zł. (49,73%). 

 

2/ Organizowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży. Kwota 

alokacji 20.859,70 zł. (5,80%). 

 

Usługi dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin 

 

3/ Aktywizacja lokalnego środowiska oraz podniesienie poziomu integracji społecznej  

poprzez organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych odbudowujących                      

i podtrzymujących lokalną tradycję oraz wspierających integrację międzypokoleniową, 

w tym organizowanie warsztatów i kursów, prezentowanie lokalnej twórczości                 

i dorobku kulturowego. 

Kwota alokacji 125.000,00 zł. (34,75%). 

 

Usługi dla osób starszych oraz rodzin 

 

4/ Zorganizowanie wyjazdów integracyjnych i turystyczno-krajoznawczych celem 

nawiązania nowych kontaktów  i znajomości. 

Kwota alokacji 35.000,00 zł. (9,72%). 

 

 

 

 

 



4. Czy planowane usługi są zgodne z zapisami w planach strategicznych gminy (w tym w 

strategii rozwiązywania problemów społecznych, jeśli istnieje)? 

TAK  

Proszę zacytować odpowiednie zapisy: 

1. Rozwój zorganizowanych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym 

poprzez świetlice przedszkolne i zajęcia świetlicowe jest zbieżny z celami Gminnej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015 Rozdział III Zakres       

i cele opracowania strategii: 

pkt 1 Edukacja podpunkt a, b, d 

 wzbudzenie potrzeb edukacyjnych wśród młodzieży szkolnej 

 wyrównywanie szans edukacyjnych małych dzieci 

 zapewnienie opieki połączonej z organizacją zajęć edukacyjnych. 

 

2/ Organizowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży jest zbieżne 

z celami Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015 

Rozdział III Zakres i cele opracowania strategii: 

pkt 2  Kultura, Sport, Czas wolny podpunkt c, h 

 podnoszenie sprawności fizycznej 

 organizowanie warsztatów, kursów, konkursów i rozgrywek 

pkt 3  Zdrowie podpunkt b, d 

 poprawa sprawności fizycznej mieszkańców gminy 

 promocja zdrowego stylu życia 

 

3/ Aktywizacja lokalnego środowiska oraz podniesienie poziomu integracji społecznej 

celem rozwiązywania lokalnych problemów poprzez organizowanie imprez kulturalno-

rozrywkowych odbudowujących i podtrzymujących lokalną tradycję oraz wspierających 

integrację międzypokoleniową, w tym organizowanie warsztatów i kursów, prezentowanie 

lokalnej twórczości i dorobku kulturowego jest zbieżne z celami Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015 Rozdział III Zakres i cele 

opracowania strategii: 

pkt 2  Kultura, Sport, Czas wolny podpunkt b, e, g, h 

 kultywowanie lokalnej tradycji i dorobku kulturowego 

 aktywizacja społeczności lokalnej w tym ułatwianie funkcjonowania w środowisku 

lokalnym osób starszych, niepełnosprawnych 

 organizowanie imprez kulturalno rozrywkowych 

 organizowanie warsztatów, kursów konkursów i rozgrywek. 

 

4/ Rozwój zainteresowań poprzez wyjazdy integracyjne celem nawiązania nowych 

kontaktów jest zbieżne z celami Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

na lata 2008-2015 Rozdział III Zakres i cele opracowania strategii: 

pkt 2  Kultura, Sport, Czas wolny podpunkt b, e, f 

 kultywowanie lokalnej tradycji i dorobku kulturowego 

 aktywizacja społeczności lokalnej w tym ułatwianie funkcjonowania w środowisku 

lokalnym osób starszych, niepełnosprawnych 

 wyjazdy integracyjne 

 

 

NIE 

Jeśli NIE, proszę o wyjaśnienie rozbieżności: 

Nie dotyczy 

 

 



 

 

5. Prognozowany harmonogram realizacji Planu Działania 

Główne etapy 

realizacji Planu 

Działania 

ROK 2008 ROK 2009 

Kwartały I II III IV I II III IV 

Przygotowanie 

dokumentacji 

konkursowej 

   x x    

Ogłoszenie konkursów    x x    

Podpisanie umów z 

usługodawcami 

    x    

Realizacja działań     x x x x 

Promocja 

realizowanych działań 

    x x x x 

Rozliczenie, 

sprawozdawczość 

       x 

 

6. Plan zapotrzebowania na środki finansowe 

TABELA 6.1. 

Rodzaje usług zgodnie z 

podziałem w punkcie 3, np.: 

 

Kwota (w złotych) % kwoty objętej Planem 

Działania 

Usługi dla dzieci i młodzieży  199.754,55 55,53 

Usługi dla dzieci i młodzieży, 

osób starszych oraz rodzin 
125.000,00 34,75 

Usługi dla osób starszych i 

rodzin 
35.000,00 9,72 

Razem: 359.754,55 100% kwoty objętej Planem 

Działania  

 

TABELA 6.2. 

Podział kwot Kwota 

zł % 

Kwota objęta Planem 

Działania 
359.754,55 100 

Kwota pozostająca nadal w 

dyspozycji gminy 
0,00 0 

RAZEM 359.74,55 100% kwoty alokowanej na 

gminę 

 

TABELA 6.3. 

Kwota w 

rozbiciu na 

kwartały* 

ROK 2008 ROK 2009 RAZEM 

 

Kwartały 

 

I II III IV I II III IV 

Kwota (w 

złotych) 

    89.939 89.939 107.926 71.950,

55 
359.754,

55 

* - szczegółowe dane dotyczące planowanych wydatków w rozbiciu na poszczególne miesiące będą 

przekazywane zgodnie z rozdziałem 3 Podręcznika Realizacji PI 

 



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  Tadeusz Wojciechowski 

Stanowisko Wójt Gminy Sławno 

Miejsce i data Sławno, 30.10.2008r. 

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej   

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Weryfikacja planu (WYPEŁNIA ROPS / KONSULTANT REGIONALNY): 

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? 

 

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

 

 


