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 Szanowni Państwo, 

Obowiązek sporządzenia i przedstawienia raportu o stanie Gminy wynika  

z dyspozycji art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 

2022 r., poz. 559) zgodnie, z którym Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie 

gminy raport o stanie gminy. Raport  obejmuje  podsumowanie  działalności  Burmistrza   

w roku   poprzednim,  w szczególności  realizację  polityk,  programów  i strategii, uchwał  rady  

gminy, i budżetu obywatelskiego. 

Za nami  rok 2021.  Naznaczony on był wieloma trudnościami również dla samorządów. 

Wbrew nadziejom nie zakończył on pandemii COVID -19, a dodatkowo jeszcze  przyszło nam 

się zmierzyć z nowym wyzwaniem  - kryzysem migracyjnym na granicy polsko – białoruskiej.  

Pomimo ograniczeń udało się też wiele osiągnąć: pozamykać inwestycje, złożyć wnioski, 

projekty, zawrzeć umowy oraz porozumienia. Raport stanowi podsumowanie działań jakie 

miały miejsce w naszej Gminie.  

 Poniższy dokument został stworzony na podstawie informacji z poszczególnych 

referatów Urzędu Miejskiego w Lipsku, jednostek organizacyjnych oraz w oparciu  

o realizowane uchwały podjęte przez Radę Miejską w Lipsku w 2021 roku.  

 Dane zawarte w niniejszym opracowaniu posłużą radnym oraz mieszkańcom naszej 

Gminy do zwiększenia wiedzy na temat samorządu oraz pracy Burmistrza w minionym roku.  

Zachęcam do zapoznania się z Raportem o stanie Gminy Lipsk za rok 2021 oraz do rozmowy 

na temat zgromadzonych tutaj informacji. Wszelkie uwagi, pomysły mieszkańców, oczekiwania 

związane z funkcjonowaniem miasta i Gminy, będą ważnym drogowskazem na dalszej drodze 

samorządowych działań.  

 

 

Szanowni Państwo! Zapraszam do lektury 

Burmistrz Lipska,  

Lech Łępicki 
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Gmina Lipsk leży w północno – wschodniej części woj. podlaskiego,  

w powiecie augustowskim, przy granicy z Białorusią. Miasto ze wszystkich 

stron otoczone jest biebrzańskimi bagnami i torfowiskami. Graniczy z południowo 

wschodnim krańcem Puszczy Augustowskiej – największym kompleksem leśnym w Polsce. 

Gmina Lipsk sąsiaduje z granicą polsko-białoruską oraz gminami Sztabin, Dąbrowa 

Białostocka, Nowy Dwór, Augustów i Płaska. 

Podstawową atrakcją turystyczną gminy są tereny należące do Biebrzańskiego Parku 

Narodowego, którego część znajduje się na obszarze gminy. Biebrzański Park Narodowy 

obejmuje swoimi granicami najbardziej naturalne, wartościowe przyrodniczo obszary Kotliny 

Biebrzańskiej. Położenie Lipska między Bagnami Biebrzańskimi a Puszczą Augustowską 

stwarza dogodne warunki dla rozwoju turystyki.  

Powierzchnia gminy wynosi 18442ha. Grunty rolne zajmują 11717ha, co stanowi 63,5% 

powierzchni całkowitej (z dominacją gruntów ornych), resztę stanowią lasy (22,1%) i nieużytki. 

Gmina Lipsk ma charakter typowo rolniczy. Na terenach wiejskich mieszkańcy zajmują się 

głównie uprawą zbóż, ziemniaków i truskawek oraz hodowlą bydła. Okolice Lipska to tereny 

bogate kulturowo, których specyfikę określa istniejące tu niegdyś pogranicze kultur i religii. 

Lipsk jest ośrodkiem zachowanych tu jeszcze tradycji rękodzielniczych m.in. pisankarstwa, 
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tkactwa. Działa tu suwalski oddział Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Od trzydziestu lat 

tradycje kultury ludowej kultywuje Zespół Regionalny Lipsk.  

Miejsca warte odwiedzenia: 

 układ urbanistyczny miasta Lipsk z 2 poł. XVI w; 

 cmentarz Żydowski założony pod koniec XVIII; 

 kościół neogotycki z 1906 r. p.w. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku; 

 Kopiec Wolności usypany w latach 1919 - 1922 znajdujący się przy Szkole 

Podstawowej w Lipsku; 

 zespół schronów bojowych z okresu II wojny światowej - pozostałości tzw. Linii 

Mołotowa budowanej przez Armię Czerwoną w latach 1940 – 1941. 

 Dom katolicki z XX wieku; 

 Szkoła w miejscowości Krasne wybudowana w 1936 r; 

 Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji oraz trasa turystyczno- rekreacyjna pod nazwą „ 

Szlak pisankowy”. Szlak rozpoczyna się pod największą pisanką umiejscowioną przed 

budynkiem Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji. Po szlaku prowadzi quest, który można 

pobrać w M-GOK-u, Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji oraz w barze „Alibi”. 

Poszukiwanie ukrytych pisanek oraz rozwiązywanie zagadek jest świetną zabawą nie 

tylko dla dzieci. Przy okazji pozwoli dotrzeć w najważniejsze i najciekawsze punkty 

naszego miasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.lipsk.pl/ 

https://www.lipsk.pl/ 
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Lipsk jest celem licznych wycieczek oraz pielgrzymek z uwagi na to, że urodziła się tu 

Błogosławiona Marianna Biernacka. Co roku odbywają się uroczystości ku czci 

błogosławionej, połączone ze zjazdem teściowych. Błogosławiona Marianna Biernacka jest 

patronka teściowych i życia nienarodzonego.                       

 STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI  

  

Kryteria wyszukiwania: 

 Pobyt stały 

gmina (dla całej bazy) 

Na dzień 31.12.2021 

 

grupowanie datą dzienną 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 52 40 92 

3 17 20 37 

4-5 40 31 71 

6 19 12 31 

7 16 14 30 

8-12 119 95 214 

13-15 74 51 125 

16-17 39 39 78 

18 24 26 50 

19-65 1685 0 1685 

19-60 0 1369 1369 

> 65 363 0 363 

> 60 0 762 762 

ogółem 2448 2459 4907 

 

 

W 2021 r. urodziło się 33 dzieci, zaś rok wcześniej 32. W gminie zmarło 93 osób,  

w roku poprzednim 88   
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25 września 2021r. z rąk Burmistrza 

Gminy Lipsk Pana Lecha Łępickiego 

11 par małżeńskich odebrało złote 

medale za długoletnie pożycie 

małżeńskie, przyznane im przez 

Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Z 

kolei 14 par małżeńskich otrzymało 

dyplomy pamiątkowe z okazji 

srebrnego jubileuszu.  

 

Władze gminy: 

Burmistrz - Lech Łępicki; 

Sekretarz- Dorota Kapla; 

Skarbnik – Anna Kudaj. 

Jednostki organizacyjne Gminy to: 

1. Urząd Miejski w Lipsku; 

2. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku; 

3. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku; 

4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku; 

5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku; 

6. Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku; 

7. Szkoła Podstawowa w Bartnikach; 

 

Urząd Miejski w  Lipsku zlokalizowany jest przy ul. Żłobikowskiego 4/2. Jest jednostką 

organizacyjną, przy pomocy, której Burmistrz  realizuje zadania wynikające z przepisów prawa 

oraz uchwał podejmowanych przez Radę Miejską. Zakres działania urzędu jest bardzo szeroki, 

począwszy od gminnej księgowości i prowadzenia różnego typu ewidencji, poprzez nadzór nad 

realizacją inwestycji, współpracę z podmiotami gospodarczymi, dbałość o dobry stan 

techniczny obiektów użyteczności publicznej, dróg i chodników, działania na rzecz środowiska 

naturalnego, po współpracę z organizacjami pozarządowymi, organizowanie wydarzeń 

kulturalnych, sportowych i innych.  

https://www.lipsk.pl/ 

 



7 
 

  Rada Miejska jest organem stanowiącym oraz kontrolnym, działa na sesjach poprzez 

swoje komisje oraz poprzez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady 

Miejskiej. W Radzie Miejskiej w  Lipsku zasiada 15 radnych. Przewodniczącym Rady jest Pan 

Tadeusz Krysiuk. Funkcję Wiceprzewodniczącego pełni Pan Aleksander Topolewski.  
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Przy Radzie działają następujące Komisje: 

Jednostką pomocniczą Gminy Lipsk są sołectwa. Wszystkie sołectwa działają na podstawie 

statutów uchwalonych przez Radę Miejską. W skład Gminy Lipsk wchodzi 30 sołectw: 

Bartniki, Kolonie Bartniki, Dolinczany Nowe, Dolinczany Stare,  Dulkowszczyzna, Jaczniki, 

Jasionowo,  Jałowo, Kolonie Lipsk, Kopczany, Krasne, Kurianka, Lichosielce, Lubinowo, 

Lipszczany, Nowe Leśne Bohatery, Nowy Lipsk, Nowy Rogożyn, Podwołkuszne, Rakowicze, 
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Rogożynek, Rygałówka, Siółko, Skieblewo, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Stary Rogożyn, 

Wołkusz, Wyżarne, Żabickie. 

 

  

1. W dniu 30.09.2021 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. 

„Zagospodarowanie byłego budynku administracyjnego na potrzeby Twórczego 

Ośrodka Lokalnej Aktywności (TOLA) w Lipsku”. Wartość wykonanych robót wraz  

z kosztem inspektora nadzoru, wyniosła 447.395,34 zł, natomiast kwota 

dofinansowania środkami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 to 85 % wydatków kwalifikowalnych. 

 

                             http://pomoyssobie.lipsk.pl 

  Operacja realizowana była w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług 

użyteczności publicznej, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Jej cel  

to wzrost jakości życia mieszkańców Gminy Lipsk poprzez podniesienie jakości  

i zwiększenie dostępności oferty społecznej i kulturalnej w ramach utworzonego Twórczego 

Ośrodka Lokalnej Aktywności. W ramach projektu wykonano zmianę pokrycia dachowego 

budybnku oraz elewację, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej zewnętrznej, przebudowę 

schodów zewnętrznych oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wykonawcą 

robót budowlanych była firma Wysbud Michał Wysocki. 
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 http://lisokolka.eu 

 

http:// isokolka.eu 

 

  2.  Dnia 02.09.2021 r. odbył się trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, 

niezabudowanej, położonej w gminie Lipsk, stanowiąca własność Gminy Lipsk, w ewidencji 

gruntów oznaczona jako działka: Nr 281/6, obręb 0001 Lipsk z wynikiem pozytywnym. Cena 

osiągnięta w przetargu- 57 500 zł.  

3. Dnia 19.10.2021 r. odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości: 

 działka, oznaczona nr geodezyjnym 130 o pow. 0,4200 ha, położona w obrębie 

Rogożynek, gmina Lipsk, stanowiąca własność Gminy Lipsk, posiadająca urządzoną 

księgę wieczystą KW SU1A/00016132/5. Cena osiągnięta w przetargu  41 000 zł netto; 
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 działka oznaczona nr geodezyjnym 132/2 o pow. 0,1200 ha, położona w obrębie 

Rogożynek, Gmina Lipsk, stanowiąca własność Gminy Lipsk, posiadająca urządzoną 

księgę wieczystą KW SU1A/00016132/5.  Cena osiągnięta w przetargu  28 000 zł netto; 

 działka oznaczona nr geodezyjnym 131/2 o pow. 0,1300 ha, położona w obrębie 

Rogożynek, Gmina Lipsk, stanowiąca własność Gminy Lipsk, posiadająca urządzoną 

księgę wieczystą KW SU1A/00016132/5. Cena osiągnięta w przetargu  22 000 zł netto. 

4. W związku z przyznaną promesą na kwotę w wysokości 10 450 000,00 zł  Gminie Lipsk  

z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: „Kompleksowa przebudowa 

 i rozbudowa trzech dróg gminnych: Nr 102734B - ul. Pustej, Nr 102746B - ul. Jermakowicza 

oraz Nr 102747B - ul. Grodzieńskiej w Lipsku” zlecono opracowanie programu funkcjonalno 

– użytkowego dla tej inwestycji. W związku ze specyfiką programu zadanie zostało 

zaplanowane w formule „zaprojektuj i zbuduj”, co oznacza, że najpierw wykonawca zadania 

opracuje dokumentację projektowo - kosztorysową, a następnie będzie prowadził roboty 

budowlane.  

Powstanie m.in. nowa ścieżka rowerowa, chodniki, zostanie wymieniona nawierzchnia oraz 

poprawione odwodnienie dróg. 

5. W ramach uzupełnienia subwencji ogólnej 

Gmina Lipsk otrzymała kwotę 1 729 331 zł na 

inwestycje wodno –kanalizacyjne, w tym:1 137 

221 zł na inwestycje w zakresie  kanalizacji 

oraz kwota 592 110 zł na wsparcie finansowe 

inwestycji w zakresie wodociągów  

i zaopatrzenia w wodę.  

 

 

 

 

 

 

Źródło: domena publiczna 
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6. Przekazano dofinansowanie na zakup ciągnika z kabiną oraz przednim tuzem dla Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Lipsku w kwocie 139 807 50 zł oraz 82 410 zł wydatkowano na 

zakup wraz montażem sita kanałowego. Środki pochodziły z dotacji z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Do Zakładu 

Gospodarki Komunalnej zakupiono zbiornik na paliwo wraz z montażem w kwocie  

23 616 00 zł, a także przekazano dotację w kwocie 40 000 zł na budowę garażu. 

 

 

7. Otrzymano nagrodę w kwocie 500.000 zł – dotyczy konkursu Rosnąca Odporność, 

nagroda została przyznana w wyniku wzrostu ilości zaszczepionych mieszkańców Gminy 

Lipsk. Otrzymana kwota będzie wydatkowana w 2022 roku.  

Foto. M. Rokita Foto. M. Rokita 
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8. W związku z kryzysem migracyjnym panującym na Polsko-Białoruskim pograniczu Gmina 

Lipsk otrzymała wsparcie z Budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 50.000 zł  

na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. W ramach otrzymanej dotacji 

zakupiono: Podkrzesywarkę do gałęzi, pilarkę łańcuchową, 7 par butów strażackich, 

ubranie bojowe NOMEX, 2 maski do aparatów tlenowych,  najaśnicę terenu akcji, zestaw 

sprzętu burzącego wraz z wyposażeniem,4 warniki do wody, 14 termosów transportowych 

o różnych pojemnościach i zastosowaniach. W ramach dotacji zakupiono również 782 litry 

oleju napędowego z przeznaczeniem dla jednostek OSP z terenu Gminy Lipsk. 

 

 

 

9. Przekazano dofinansowanie realizacji zadania 

związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, 

polegającego na remoncie chodnika w ciągu 

drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Dąbrowa 

Białostocka - Sokółka w miejscowości Lipsk 

w kwocie 50 000 zł. 

 

 

 

 

 

 

http.//lipsk.pl 

Foto. K. Skokowski 
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10.  Otrzymano pomoc finansową z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku – 

43 811 93 zł oraz na remont schodów w budynku Przychodni 9 901 zł. Wkład własny 

SPZOZ wyniósł 617,07 zł. 

Zakupiono m. in.: Bieżnię Kettler Sprinter 2.0, Rower stacjonarny Cardiostrong BX 70i, 

Atlas Kettler 2 stanowiskowy Kinetic System, Stół rehabilitacyjny KSR F, Biostymulator 

laserowy Laserotronic LT – 3, Multitronic MT – 3, Podwieszki do rehabilitacji (ćwiczenia 

rąk i nóg). Wymieniony sprzęt poprawi jakość życia w funkcjonowaniu osób 

niepełnosprawnych i ich samodzielnej egzystencji. 

 

 

 

11. Zakończono realizację zadań dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) mianowicie: 

https://www.wrotapodlasia.pl 
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 „Likwidacja barier w Urzędzie Miejskim w Lipsku w zakresie umożliwienia osobom 

niepełnosprawnych poruszania się i komunikowania poprzez zakup platformy schodowej” 

gdzie koszt całkowity zadania wyniósł 51 630 47zł. Kwota dofinasowania PFRON –  

14 332, 21zł, udział Banku Spółdzielczego w Suwałkach – 9 121,68 zł udział Gminy Lipsk 

– 28 176.58 zł. 

 

                                     Foto. K. Skokowski 

 „Likwidacja barier w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku  

w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnych poruszania się i komunikowania 

poprzez zakup platformy schodowej” gdzie koszt całkowity zadania wyniósł 37 679 37zł. 

Kwota dofinasowania PFRON – 12 226 20 zł, udział Gminy Lipsk – 25 453 17 zł. 
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12. W dniu 30.10.2021 r. zakończono realizację zadania pn. „Aktywni – kreatywni” remont 

świetlicy wiejskiej w Bartnikach i doposażenie 

świetlic wiejskich w 

Skieblewie 

 i Rygałówce zgodnie z 

ideą Smart Village w 

ramach Programu 

Odnowi Wsi 

Województwa 

Podlaskiego - Kreatywna Wieś. W ramach 

zadania wykonano od nowa łazienkę w Świetlicy 

Wiejskiej w Bartnikach – budynek Remizy OSP 

oraz zakupiono m.in. piekarnik, zmywarkę, namiot 3x6 m, termosy na gorące posiłki do 

Świetlic Wiejskich w Skieblewie i Rygałówce. Całość zadania wyniosła: 30 332 80 zł  

z czego 14 703 39 zł pochodziło z Budżetu Województwa Podlaskiego.   

 

 

13. W ramach nadania odpowiedniej oprawy i 

powagi Uroczystościom Państwowym 

obchodzonym w naszym mieście zakupiono 50 

kompletów flag państwowych o wymiarach 50 

x 80 cm z aluminiowym drzewcem oraz 10-cio 

metrowy maszt flagowy z flagą państwową, 

który został zamontowany w otoczeniu 

pomnika Zginęli za Polskę w Parku Miejskim w 

Lipsku. Koszt zakupu wyniósł 9 900 zł. 

Dodatkowo zakupiono  

i zamontowano na słupach 50 sztuk nowych 

uchwytów do flag z kwotę 2 249 67 złotych. 

 

 

Foto. K.Skokowski 

Foto. K. Skokowski 
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14. Gmina otrzymała wsparcie finansowe  w  ramach  Laboratoriów Przyszłości. Jest ono 

udzielane na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 

marca 2020 r. o zmianie ustawy  

 szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  

oraz  wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych  oraz  

niektórych  innych  ustaw  (Dz.U.  2020  poz.  568),  

zwanej  dalej  „ustawą”,  ze  środków  Funduszu  

Przeciwdziałania COVID-19. Zespół Szkół 

Samorządowych w Lipsku oraz SP w Bartnikach otrzymały  łączną kwotę  106 500 zł  

w programie.  Wsparcie przekazywane jest w całości z góry, bez konieczności wniesienia 

wkładu własnego. Jednocześnie, co najmniej 60% wsparcia otrzymanego przez dany podmiot 

planowane jest do wydatkowania do końca 2021 r. a nie więcej niż 40% –  w 2022 r. 

W ramach otrzymanego wsparcia planuje się 

zakupić: drukarki 3D, aparaty fotograficzne, 

mikrofony, statywy fotograficzne, lampy 

fotograficzne, lutownice, mikrokontrolery, roboty 

programowe, mikroskopy, zestawy pomocy 

dydaktycznych.  

W Zespole Szkół Samorządowych zakupiono 8 

komputerów do pracowni komputerowej  

za 5 684,56 zł. Do Przedszkola zakupiono ekran 

projekcyjny i projektor oraz drukarkę 

 do prowadzenia zajęć profilaktycznych za 3 995,99 zł. Foto. R. Magiera 

 

Do szkoły Podstawowej w Bartnikach planuje się zakupić następujące sprzęty: 

drukarkę 3 D, mikrokontroler z akcesoriami, stację lutowniczą, aparat fotograficzny, 

moktofon, lampę studyjną, statyf fotograficzny, zestaw kreatywne do budowania konstrukcji 

przestrzennych, dron edukayjny z mozliwoscią programowania, mikroskop.  

15. W dniu 20.12.2021 r., w ramach konkursu na realizację zadań publicznych związanych 
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 z działalnością pożytku publicznego, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – 

Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta z Augustowa otrzymało od Gminy Lipsk 

kwotę 8 000 zł na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu do transportu uczestników 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance”. 

 

 

 

16. Pomoc dla Powiatu Sokólskiego - dofinansowanie zakupu defibrylatora przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej w 

kwocie 10 000 zł. 

17. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - 

dofinansowanie zakupu radiowozu dla 

Komendy Powiatowej Policji w 

Augustowie w kwocie 5 000 zł. 

                                                                                                                        

 

18. Przyznano pomoc finansową Powiatowi Augustowskiemu na dofinansowanie kosztów 

usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności 

publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Powiatu w kwocie  

4 976 zł. 

19.Przebudowa oświetlenia ulicznego w Rogożynku 3 690 zł oraz montaż 3 nowych opraw 

LED na istniejących słupach w wsi Krasne. 

Fot. K. Anuszkiewicz Fot. K. Anuszkiewicz 

 

https://augustow.polic.gov.p

l 
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20. Zakupiono ozdobę świąteczną wraz z montażem w kwocie 17 909 95zł. 

 

                                 

 

21.Przyznano dotację dla Parafii Rzymsko - Katolickiej Przemienienia Pańskiego  

w Rygałówce w kwocie 10.000 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie obrazu Trójcy 

Świętej. 

 

Foto.A. Czarnecka-Orpik 

 

http:facebook.tepeel.pl 
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22. W dniu 28.04.2021 r. do Urzędu wpłynęło pismo ws. przyznanych środków z budżetu 

Województwa Podlaskiego na doposażenie jednostek OSP. Gmina Lipsk otrzymała łącznie 25 

tysięcy złotych. Łącznie za kwotę 32 605, 38 zł zakupiono sprzęt i wyposażenie dla 

Ochotniczych Straży Pożarnych.  

23. Rozpoczęto przyłączanie budynków użyteczności publicznej do gazociągu – 11 208 28 zł. 

 

http.//wrotapodlasia.pl 

 

[Zacytuj źródło tutaj.] 

Foto.A. Czarnecka-Orpik 

 

Źródło: domena publiczna 
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24. Rozpoczęto adaptację budynku byłej szkoły w Krasnem na potrzeby świetlicy – 5 800 zł. 

 

 

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Lipska 

w terminie do 31 maja, każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miejskiej 

sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni. 

Niniejsze sprawozdanie jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy 

Gminy z organizacjami pozarządowymi, która odbywała się na podstawie Programu 

współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 

2021.  

Projekt programu na rok 2021 zgodnie z Zarządzeniem Nr 249/20 Burmistrza Lipska z dnia 23 

września 2020 r. został poddany konsultacjom w dniach od 23.09.2020 r. do 07.10.2020 r. 

poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lipsku  

oraz na tablicy informacyjnej. Konsultacje były przeprowadzone w trybie określonym uchwałą 

Nr XXXVIII/316/10 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 08.10.2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
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wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. Zainteresowane podmioty miały możliwość wyrażenia swojej opinii oraz 

wnoszenia poprawek do przygotowanego projektu Programu. W ww. okresie żadna 

 z organizacji nie wniosła uwag. 

Celem głównym programu jest rozwój aktywności społecznej mieszkańców poprzez partnerską 

współpracę samorządu z organizacjami.  

Burmistrz Lipska, realizując w roku ubiegłym program współpracy ogłosił dwa konkursy ofert 

na realizację zadań publicznych w zakresie: 

1) upowszechniania kultury fizycznej, 

2) promocji i ochrony zdrowia, 

3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

4) kultury, 

5) krajoznawstwa i turystyki, 

6) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ww. ustawy. 

Pierwszy konkurs ogłoszony został 10 lutego 2021 r., który dotyczył następujących obszarów:  

 upowszechniania kultury fizycznej,  

 promocji i ochrony zdrowia, 

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

 kultury, 

 krajoznawstwa i turystyki. 

Na konkurs wpłynęło 8 ofert od 5 podmiotów. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano 

umowy na realizację 8 zadań. W ramach zleconych zadań organizacje pozarządowe 

zorganizowały 10-dniowy turnus wypoczynkowy z programem o charakterze terapeutyczno-

profilaktycznym dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin z problemem choroby 

alkoholowej lub, w których występują inne dysfunkcje rodzinne i społeczne, 4 wyjazdy na 

basen dla seniorów, wyjazd do Aquaparku dla osób niepełnosprawnych, spotkanie integracyjne 

polegające na wspólnym ubieraniu choinki w przestrzeni miejskiej, treningi, zawody 

spławikowe, turnieje piłki siatkowej, warsztaty z pielęgniarką oraz 10 spotkań warsztatowych 

z szeroko pojętego rękodzieła. Ponadto wykonano tablice turystyczne o charakterze 

informacyjnym. 
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Drugi konkurs ogłoszony został 23 czerwca 2021 r. na zadanie z zakresu działalności na rzecz 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie 

określonym w pkt 1-32a ww. ustawy. Konkurs dotyczył dofinansowania wkładu własnego 

organizacji pozarządowych ubiegających się o dotację ze źródeł zewnętrznych. W odpowiedzi 

na konkurs wpłynęły 2 oferty, które spełniły wymogi konkursowe. W związku z  powyższym 

podpisano 2 umowy. 

Zestawienie zawartych umów wraz z wysokością przyznanych dotacji: 

Lp. NAZWA ORGANIZACJI 

REALIZUJĄCEJ ZADANIA 
TYTUŁ ZADANIA 

PRZYZNANA 

KWOTA 

DOTACJI 

I. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 7.000,00 zł 

1. 

Ludowo Uczniowski Klub Sportowy, 

„Biebrza” Lipsk,  

ul. Szkolna 1, 16-315 Lipsk  

„Popularyzacja piłki 

siatkowej i 

wędkarstwa” 

3.500,00 zł 

2. 

Podlaska Szkoła Taekwon-do „Ko-Dang” 

Lipsk 

ul. Pusta 17/15, 16-315 Lipsk 

„Zdobądź formę” 3.500,00 zł 

II. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 5.000,00 zł 

1. 
Stowarzyszenie „Pomóż Sobie”,  

ul. Szkolna 4, 16-315 Lipsk 
„Ruch to zdrowie” 3.500,00 zł 

2. 
Towarzystwo Przyjaciół Lipska,  

ul. Szkolna 4, 16-315 Lipsk 

„Rehabilitacja                

i integracja” 
1.500,00 zł 

III. 
PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM  

I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 
12.000,00 zł 

3. 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 

Okręgowy w Suwałkach, ul. Kościuszki 

82/13,16-400 Suwałki 

 „Moda na życie bez 

uzależnień” 
10.000,00 zł 

4. Towarzystwo Przyjaciół Lipska, ul. 

Szkolna 4, 16-315 Lipsk 
„Aktywna rodzina” 2.000,00 zł 

IV. KULTURA 6.250,00 zł 

1. Towarzystwo Przyjaciół Lipska, ul. 

Szkolna 4, 16-315 Lipsk 
„Kreatywny Lipsk” 6.250,00 zł 



25 
 

V. KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA 4.000,00 zł 

1. Towarzystwo Przyjaciół Lipska, ul. 

Szkolna 4, 16-315 Lipsk 

„Lipsk - dobre 

miejsce” 
4.000,00 zł 

VI. 

DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ 

ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH ORAZ 

PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W 

ART.  3 UST. 3, W ZAKRESIE 

OKREŚLONYM W PKT 1-32A 

USTAWY 

 12.250,00 zł 

1. Towarzystwo Przyjaciół Lipska, ul. 

Szkolna 4, 16-315 Lipsk 

„Odkryj w sobie 

artystę” 
5.000,00 zł 

2. Towarzystwo Przyjaciół Lipska, ul. 

Szkolna 4, 16-315 Lipsk 

„Wyposażenie 

Pracowni TPL” 
7.250,00 zł 

 

Łączna wysokość środków przyznanych w formie dotacji w ramach konkursów ofert wyniosła 

46 500,00 zł, z tego podmioty dotowane wykorzystały 46 041,29 zł. 

Dodatkowo Burmistrz Lipska na podstawie artykułu 19 a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie – tzn. w trybie pozakonkursowym, uznając celowość zadania 

przyznał dotację na realizację poniżej wymienionego zadania publicznego. 

Lp. NAZWA ORGANIZACJI 

REALIZUJĄCEJ ZADANIA 
TYTUŁ ZADANIA 

PRZYZNANA 

KWOTA 

DOTACJI 

1. 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – 

Gospodarczych im. Króla Zygmunta 

Augusta w Augustowie, ul. Mostowa 12 D, 

16-300 Augustów. 

„Zakup samochodu do 

transportu uczestników 

Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Kuriance” 

8.000,00 

Łączna kwota dotacji w trybie uproszczonym to 8.000,00 zł, wydatkowana to 8.000 zł. 

W roku 2021 Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta 

Augusta w Augustowie kontynuowało prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 

w budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Kurianka, w Gminie Lipsk, na podstawie 

wyłonionej oferty w konkursie ogłoszonym w 2019 roku. Przeznaczona kwota dotacji  

na prowadzenie w 2021 roku wynosiła 707 834,75 zł.  
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Podsumowując współpracę pomiędzy gminą i organizacjami pozarządowymi w roku 2021 

należy uznać, że realizacja zadań  przebiegała w sposób prawidłowy. Organizacje wywiązały 

się z zobowiązań wynikających z zawartych umów, złożyły terminowo sprawozdania  

z wykonania zleconych zadań. Dotacje zostały rozliczone. Jedna z dotacji została wykorzystana 

niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 372,13 zł i została zwrócona z należnymi 

odsetkami. 

 

 

Gmina Lipsk od lat współpracuje ze Związkiem Komunalnym Biebrza, który pozyskuje 

fundusze z Unii Europejskiej na działania związane z promocją zachowań proekologicznych. 

Związek Komunalny Biebrza wspiera działania naszej gminy w gospodarowaniu odpadami 

komunalnymi. Dzięki inicjatywie Związku powstała Spółka BIOM utworzona w celu 

prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu realizacji zadań użyteczności publicznej, w 

szczególności zadań związanych z gospodarką odpadami. Ponadto Gmina Lipsk na zasadach 

porozumienia ze Związkiem Komunalnym Biebrza zrealizowała wspólnie zadanie sterylizacji 

i kastracji psów oraz kotów należących do właścicieli zamieszkałych na terenie Gminy. 

Zgodnie z ustaleniami Związek Komunalny Biebrza pokrył 90% kosztów, 10 % kosztów 

pokryli właściciele psów i kotów.  

Kolejnym związkiem, do którego należy Gmina Lipsk jest Związek Gmin Wiejskich 

integrujący samorządy wiejskie w celu podniesienia dobrobytu kulturalnego i materialnego 

gmin. Związek Gmin Wiejskich prowadzi wiele konferencji, szkoleń,  

a także organizuje szkolenia studyjne. Działania za pośrednictwem 

Związku pomagają walczyć o interesy członków, ułatwiają konsultacje z Wojewodą 
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Podlaskim, Urzędem Marszałkowskim, a także instytucjami mającymi w zakresie swego 

działania sprawy mieszkańców wsi.  

 Gmina Lipsk współpracuje również ściśle z Izbą Rolniczą, Agencją Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa oraz Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Organizacje te 

przygotowują szkolenia, konferencje. Dodatkowo Ośrodek Doskonalenia Rolniczego 

oddelegowuje pracownika, który w razie potrzeb pełni dyżury w Urzędzie Miejskim w Lipsku 

w celu doradczym dla okolicznych mieszkańców – właścicieli gospodarstw rolnych. 

       

              

 

 

 

  Wiele korzyści dla Gminy Lipsk niesie ze sobą współpraca ze stowarzyszeniem 

Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański – grupy dążącej do wdrażania  

i realizacji wielofunduszowej strategii rozwoju. W 

dniu 18.02.2022 r., w ramach konkursu 

ogłoszonego przez LGD Fundusz Biebrzański 

złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn.: 

„Zagospodarowanie budynku byłej szkoły 

podstawowej we wsi Krasne na potrzeby świetlicy 

wiejskiej”. Kosztorysowa wartość robót to  

237 747,38 zł, natomiast dofinansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2014 

- 2020 to 63,63 % kosztów kwalifikowanych, tj. 151 278,00 zł. 
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W dniu 21.03.2022 r. do LGD Fundusz Biebrzański złożono wniosek o dofinansowanie 

zadania pn. "Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku na potrzeby 

lokalnej społeczności”. Całkowita wartość zadania to 737 238,91 zł, natomiast planowane 

dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na  lata 

2014 - 2020 to 80 % kosztów kwalifikowanych, tj. 589 791,11 zł. Projekt dotyczy budowy 

obiektów małej architektury i placu zabaw (w tym montaż ławek z oparciem - 3 szt., śmietników 

z lampą solarną - 9 szt., stojaków na rowery -na 3 zapięcia -  5 szt., tablicy z regulaminem oraz 

instrukcją korzystania z urządzeń - 1 szt., zestawu „statek” - 1 szt., huśtawki podwójnej - 1 szt., 

huśtawki "Bocianie gniazdo" - 1 szt., huśtawki pojedynczej - 1 szt., belki do balansowania 

(3szt) - 1 kpl., ławki bez oparcia - 5 szt.), remontu murku wokół Kopca Wolności, a także 

wykonania ogrodzonej nawierzchni bezpiecznej piaskowej oraz wymiany części chodnika. 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku w odpowiedzi na konkurs ogłoszony 

przez Lokalną Grupę Działania – Fundusz Biebrzański, złożył wniosek o dofinansowanie 

Programu Aktywności Lokalnej. Wniosek został oceniony pozytywnie i dnia 9.10.2019 roku 

została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Lip-skok w przyszłość”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2021.  

Dnia 07.01.2020 r. rozpoczęła się realizacja projektu partnerskiego z Ośrodkiem Wspierania 

Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Podejmowane działania są kontynuowane. 

Planowane działania projektu to:  

• kursy zawodowe, 

• staże zawodowe, 

• kursy umiejętności miękkich, 

• indywidualne doradztwo zawodowe, 

• specjalistyczne doradztwo indywidualne, 

• wsparcie brokera rynku pracy, 

• wsparcie mentora, 
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• warsztaty rozwoju umiejętności społecznych, 

• inicjatywy lokalne, 

• wizyta studyjna. 

Projektem zostało objętych 26 osób – podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lipsku.  

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu odpowiadał za rekrutację 

uczestników, zawarcie i realizacje kontraktów socjalnych, przeprowadzenie doradztwa 

zawodowego, organizacje staży zawodowych oraz indywidualne wsparcie specjalistyczne.  

W 2021 roku zostało zawartych 26 kontraktów socjalnych, przeprowadzono 48 godzin 

indywidualnego doradztwa zawodowego na rzecz 12 uczestników, przeprowadzono 

specjalistyczne konsultacje indywidualne  (prawnicze i logopedyczne), oraz zorganizowano 3- 

miesięczne staże zawodowe dla 6 uczestników projektu.  

Ponadto Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku przeprowadził kursy 

i  szkolenia zawodowe dla 13 uczestników projektu (kurs „Pracownik gospodarczy”, Operator 

wózka widłowego, patent na sternika motorowodnego, Barista) przeprowadził warsztaty 

umiejętności społecznych dla 26 uczestników i zorganizował inicjatywy lokalne.  

W 2021 roku uczestnicy projektu zorganizowali poniższe inicjatywy lokalne: 

1. Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji wokół pisanki – 

uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach ogrodniczych, samodzielnie zaprojektowali 

teren wokół pisanki, zakupili i posadzili rośliny.  

2. Zagospodarowanie terenu przy Lokalnym Ośrodku Lokalnej Aktywności wokół placu 

zabaw dla dzieci – uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach ogrodniczych, samodzielnie 

zaprojektowali teren oraz zakupili i posadzili rośliny.  

3. Organizacja warsztatów rękodzieła tj. Domowe spa, tworzenie świec żelowych, 

produkcja domowych lizaków – warsztaty zorganizowane przez uczestników projektu dla 

siebie i swoich rodzin.  
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4. Organizacja meczu – turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży. Turniej odbył się na 

boisku “Orlik” przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku.  

W ciągu 2021 roku zorganizowano wiele kursów i szkoleń zawodowych, prowadzono 

doradztwo zawodowe przy wsparciu brokera pracy i mentora. Organizowano również 

specjalistyczne wsparcie indywidualne i przeprowadzono szereg inicjatyw lokalnych. 

Termin realizacji projektu: 07.01.2020 r.- 31.08.2021 r. 

Wartość projektu: 401 915,63 zł.  Dofinansowanie: 378 515,63 zł. 

Utworzenie spółki pod firmą BIOM TRANS 

W 2021 roku została powołana  nowa Spółka mającą 

na celu wykonywanie zadań własnych Gmin w zakresie 

zbierania i transportu odpadów komunalnych, co 

usprawniłoby system gospodarki odpadami z terenu Gminy, 

należącej do Związku Komunalnego Biebrza i będącej 

Wspólnikiem BIOM Sp. z o.o.  

O potrzebie jej utworzenia Gminy prowadziły rozmowy od dwóch lat. 

Przeprowadzone wcześniej przetargi na zbieranie odpadów potwierdziły konieczność jej 

powołania. Dnia 11 maja 2021 r. na zaproszenie Andrzeja Lićwinko -Przewodniczącego 

Zarządu Związku Komunalnego Biebrza spotkali się w Zabielu Wójtowie i Burmistrzowie 

Gmin zainteresowanych przystąpieniem do nowej Spółki i ustalili główne założenia jej 

funkcjonowania, to jest: 

- Właścicielami nowej Spółki w 100% byłyby Gminy. Bezpośrednio po spotkaniu 15 Gmin 

potwierdziło przystąpienie do niej, tj.: Gmina Augustów, Bargłów Kościelny, Goniądz, 

Gmina Grajewo, Miasto Grajewo, Janów, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Korycin, Krypno, 

Lipsk, Mońki, Rajgród, Sztabin. Każda z Gmin obejmie jednakowy udział w kapitale 

zakładowym Spółki w wysokości 30 tys. zł. 

- Nowa Spółka będzie świadczyć usługi zbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu 

Gmin, które ją utworzą i na podstawie umowy zawartej zgodnie z ,,in house”. Dla każdej  

 Gmin nowa Spółka przygotuje indywidualną kalkulację kosztów z tzw. ,,rozsądnym 

zyskiem”, który będzie ustalony przez nowe Zgromadzenie Wspólników. Gminy te nie będą 

ogłaszać przetargów publicznych oraz nowa Spółka nie będzie uczestniczyć w przetargach 
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ogłaszanych przez inne Gminy. Spółka BIOM i Spółki: Miasta Grajewa i Miasta i Gminy 

Mońki przekażą w użyczenie pojazdy do zbierania odpadów oraz pracowników do ich obsługi 

na podstawie porozumień pomiędzy poszczególnymi spółkami. Ponadto użyczą swoich 

obecnych baz magazynowo- transportowych do prowadzenia działalności nowej Spółki. 

Dodatkowo planuje się utworzenie bazy dla gmin Powiatu Augustowskiego w uzgodnieniu  

z Gminami, które przystąpią do nowej Spółki. 

 

1.) Dnia 14 października 2020 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem 

Augustowskim a Gminą Lipsk w celu realizacji nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz edukacji prawnej. W lokalu położonym w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury został 

usytuowany punkt poradnictwa obywatelskiego, w którym pomoc udzielana była przez 

organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego. Zadanie było 

realizowane na okres od dnia podpisania porozumienia do 31 grudnia 2021r. 

2.)Rada Miejska w Lipsku w dniu 16 grudnia 2020 roku  podjęła uchwałę Nr XIX/136/20  

w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2021. 

W dniu 1 lutego 2021 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie organizacji spraw 

społecznie użytecznych, pomiędzy Starostą Augustowskim reprezentowanym przez 

 p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie – Pana Andrzeja Krzywickiego  

 a Gminą Lipsk reprezentowaną przez Burmistrza Pana Lecha Łępickiego. Porozumienie 

zostało zawarte na okres od 1 lutego 2021r. do 24 grudnia 2021r.  
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W porozumieniu uwzględniono ogólną liczbę skierowanych osób uprawnionych -11, ogólną 

liczbę godzin wykonywania prac społecznie użytecznych 4320 oraz liczbę godzin w miesiącu 

do przepracowania przez 1 osobę uprawnioną 40. 

3.)W roku 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia, Burmistrz Lipska pozytywnie 

zaopiniowała wnioski 2 osób bezrobotnych, ubiegających się w powiatowym Urzędzie Pracy 

w Augustowie o środki z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie 

działalności gospodarczej.  

4.) W roku 2021 od 1 stycznia do 31 grudnia w Urzędzie Miejskim w Lipsku i jednostkach 

organizacyjnych, osoby bezrobotne podjęły zatrudnienie w następujących formach: 2 osoby 

odbyły staż, 15 osób zostało zatrudnionych na roboty publiczne, 9 osób wykonywało prace 

społecznie użyteczne. 

5.)W roku 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia zarejestrowano w Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej 7 podmiotów gospodarczych. 

 

 

W związku z nowym obowiązkiem nałożonym przez Marszałka Województwa 

Podlaskiego, wynikającym z realizacji uchwały Nr XXXIV/414/13 Sejmiku Województwa 

Podlaskiego z dn. 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla 

strefy podlaskiej”, na terenie miasta Lipsk prowadzona była  inwentaryzacja nieruchomości w 

Rolnictwo, gospodarka i ochrona 

środowiska 
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zakresie źródeł ogrzewania i c.w.u. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji możliwe 

było opracowanie i przyjęcie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego eliminacji 

najbardziej emisyjnych źródeł ogrzewania i zastąpienia ich ogrzewaniem bezemisyjnym lub 

niskoemisyjnym.  

Z dniem 1 lipca 2021 r. rusza Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek 

składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności 

Budynków dotyczy nie tylko budynków wielolokalowych oraz jednorodzinnych, lecz również 

lokali usługowych i budynków użyteczności publicznej. Każdy właściciel, czy zarządca 

budynku na złożenie deklaracji ma 12 miesięcy w przypadku źródeł uruchomionych przed 

 1 lipca. Z kolei w przypadku urządzeń uruchomionych po 1 lipca jest to 14 dni. 

W dniu 04.09 br. protokołem zdawczo – odbiorczym odebrano opracowany przez firmę Andrea 

Consulting z Suwałk „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lipsk na lata 2021 – 2025  

z perspektywą do 2027 r.” wraz z projektem „Prognozy oddziaływania na środowisko dla 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipsk na lata 2021 – 2025 z perspektywą  

do 2027r.” 

Dnia 10 września 2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu 

priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

W dniu 29.03.2021 r. na terenie sołectwa Skieblewo przeprowadzono udaną akcję 

kontrolowanego płoszenia  stada żubrów z terenów użytkowanych rolniczo przy pomocy petard 

hukowych. W działaniach brali udział pracownicy Nadleśnictwa Augustów, Nadleśnictwa 

Płaska, przedstawiciele Koła Łowieckiego Ratusz, Pracownik Urzędu Miejskiego  w Lipsku 

oraz członkowie OSP Lipsk. Akcję wsparli gospodarze ze Skieblewa przy użyciu ciągników. 

Działania przebiegały prawidłowo, zwierzęta przepędzono na skraj Puszczy Augustowskiej. 

 Dnia 30.03.2021 r. zwrócono się z wnioskiem do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 

o powołanie Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach 

produkcji rolnej- ujemne skutki przezimowania upraw. 
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Pandemia Covid-19 w 2021 roku. 

Kolejny rok trwania pandemii charakteryzował się przede wszystkim lepszą dostępnością 

środków ochronnych oraz środków do dezynfekcji. Rządowa Agencja Rezerw Materiałowych 

wsparła działalność samorządów gminnych przekazując środki ochronne za pośrednictwem 

Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego. Otrzymywane środki były przeznaczone 

 i przekazywane do jednostek pomocniczych gminy, Urzędu Miejskiego oraz szkół w celu 

ochrony dzieci i młodzieży. W Urzędzie Miejskim oraz jednostkach pomocniczych 

zastosowano środki bezpieczeństwa polegające na wprowadzeniu systemu pracy zdalnej, 

ograniczeniu przebywania osób postronnych.  

Drugi rok trwania pandemii Covid-19 rozpoczął się od informacji o zatwierdzeniu do użytku 

szczepionki przeciw Sars-Cov2. W związku z wyznaczonym harmonogramem od 15 stycznia 

prowadzono zapisy telefoniczne lub za pośrednictwem strony udostępnionej przez 

Ministerstwo Zdrowia. Do obsługi Mieszkańców Lipska zgłosił się SP ZOZ w Lipsku, gdzie 

utworzono punkt szczepień. Osoby starsze, schorowane oraz mające problemy z dotarciem do 

punktu szczepień miały możliwość skorzystania z transportu zapewnionego przez Gminę Lipsk 

dzięki pomocy druhów z jednostki OSP Lipsk. 
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Akcja szczepień trwała przez cały 2021 rok z mocnym osłabieniem w okresie letnim. Wobec 

trwającej stagnacji Wojewoda Podlaski skierował do Gmin pismo informujące o przekazaniu 

dotacji w wysokości 10.000 zł na cele promocji szczepień. Gmina Lipsk w dniu 5 września 

2021 r. zorganizowała festyn, w ramach którego przeprowadzono konkurs na hasło promujące 

akcję szczepień. Komisja konkursowa złożona z pracowników UM w Lipsku przyjęła 97 

zgłoszeń do konkursu z czego wytypowano 10 zwycięskich haseł i przekazano nagrody 

pieniężne. Podczas festynu istniała możliwość zgłaszania się do szczepienia. Liczba 

zaszczepionych, a właściwie przyrost procentowy po festynie promującym szczepienia,  

w odniesieniu do pozostałych gmin powiatu pozwoliła na uzyskanie nagrody w wysokości 

500.000 zł (2 miejsce w powiecie) z przeznaczeniem na cele związane ze zwalczaniem skutków 

Covid-19. Podkreślić należy, że otrzymana nagroda to efekt współdziałania SP ZOZ, 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku oraz pracowników Urzędu Miejskiego. 

 

https//www.kulturalipsk.pl/ 

 

https//www.kulturalipsk.pl/ 
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Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Gminy Lipsk ( obok współpracy z Policją i zagadnień 

związanych z zarządzaniem kryzysowym) polega w znacznej mierze na zabezpieczeniu 

funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie Gminy Lipsk zlokalizowanych 

jest 5 jednostek OSP.  

Są to : 

OSP Bartniki włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,  

wyposażona w średni samochód STAR L-70/ LE 12180 GBA 2,5/16 z 2004 r. 

OSP Lipsk włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, 

wyposażona w: 

średni samochód uterenowiony MAN TGM 18320 GBA 4,6/36 z 2019 r. 

średni samochód MAN TGM 13280 GBA 2,5/16 z 2008 r. 

samochód operacyjny Mercedes Benz 290GD z 1994 r. 

ciągnik siodłowy z cysterną KAMAZ 43118 GCBM 18/8 z 2015 r. 

oraz OSP Krasne wyposażona w średni samochód STEYR 10 S 23 GBA 2/30 

OSP Kurianka wyposażona w lekki samochód Daewoo Lublin II GLBM 04/1 z 1997 r.  

OSP Siółko wyposażona w średni samochód STAR 244L GBM 2,5/8 z 1988 r. 

 

Wyjazdowość jednostek w 2021 roku przedstawia się następująco: 
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Lp. Nazwa 

jednostki  

Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

Ogółem 

wyjazdów 

w 2021 r. 

Pozycja  

w rankingu 

stosunku do 

pozostałych 

jednostek 

na terenie 

powiatu 

1 OSP 

Bartniki 

(KSRG) 

8 10 0 18 14/15 

2 OSP Lipsk 

(KSRG) 

18 211 3 232 1/15 

3 OSP 

Krasne 

2 3 0 5 16/21 

4 OSP 

Kurianka 

2 1 0 3 17/21 

5 OSP 

Siółko 

5 2 1 8 14/21 

  

 

2021 rok był pod względem wyjazdowości do zdarzeń rekordowy. Wynika to po części z zadań 

realizowanych przez jednostki OSP w ramach walki z pandemią Covid-19 oraz kryzysu 

migracyjnego wywołanego przez Białoruś na początku września.  

Ochotnicza Straż Pożarna z Lipska na początku 2021 roku została włączona w akcję dowozów 

seniorów oraz osób mających trudności z poruszaniem do punktów szczepień. W ramach tego 

świadczenia udzielono pomocy ponad 20 osobom. Trudne warunki atmosferyczne panujące na 

początku 2021 roku sprawiły, że najstarszy samochód w taborze jednostki – Mercedes Benz 

290 GD wielokrotnie odmawiał posłuszeństwa lub miał problem z przedostaniem się od 

mieszkańców poprzez nieodśnieżone drogi.   

Na przełomie lutego i marca 2021 wszystkie jednostki OSP brały udział w akcji informacyjnej 

dotyczącej promocji szczepień oraz prawidłowych zachowań podczas pandemii. Każda 

jednostka otrzymała pakiet broszur z KP PSP w Augustowie do rozdysponowania wśród 

mieszkańców na terenie swojej działalności operacyjnej.  

W połowie września Ochotnicza Straż Pożarna z Lipska otrzymała zadanie zabezpieczenia 

logistycznego (dostaw wody) dla oddziałów wojskowych stacjonujących w Lipsku. 

W związku z tym, że zadanie zostało uznane jako miejscowe zagrożenie, każda dostawa wody 

jest liczona jako wyjazd alarmowy. Dostawy wody prowadzone są regularnie do chwili obecnej. 
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W  roku 2021 Gmina Lipsk pozyskała 25.000 zł w ramach dotacji z budżetu Województwa 

Podlaskiego na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Łącznie za 

kwotę 32605,38 zł zakupiono:  

3 szt. Ubrań specjalnych Rosenbauer 

13 par Rękawic SAFE grip-3 

4 szt. Hełmów bojowych Heros-Titan 

2 szt. Sygnalizatorów bezruchu 

Węże AQUA Flex w rozmiarach 52/20 oraz 75/20 – łącznie 7 szt. 

1 para Butów FHR model 006 

4 szt. Tłumic gumowych teleskopowych 

Deska ortopedyczna 

Zakupiony sprzęt rozdysponowano wg zapotrzebowania dla jednostek OSP. 

 

 

Gmina Lipsk co roku wprowadza wiele strategii i programów, aby wpłynąć na 

polepszenie jakości życia mieszkańców. 

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Lipsk. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom Gmina Lipsk  

w 2021 roku miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych psów na terenie Gminy 

Lipsk oraz utrzymanie tych zwierząt w schronisku Sonieczkowo w Żarnowie Pierwszym. 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami obejmuje: wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich 



39 
 

transport do schroniska, utrzymanie zwierząt w schronisku, opiekę weterynaryjną - 

podstawowe szczepienia i zabiegi, sterylizację lub kastrację zwierząt po uzgodnieniu tych 

zabiegów z lekarzem weterynarii oraz poszukiwanie przez schronisko nowych właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt. 

W 2021 roku z Gminy Lipsk odłowiono i zapewniono miejsce w schronisku dla 15 psów. Stan 

psów w schronisku w dniu 31 grudnia 2021 r. wynosił 7 psów. Dzienny koszt utrzymania 1 psa 

w schronisku w Żarnowie Pierwszym wynosił 6,90 zł brutto.  

Wydatki związane z realizacją całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt 

w roku 2021 wyniosły 9.686,30. 

 

 

W roku 2021 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku koordynował 

wdrażanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipsk.  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipsk na lata 2016-2021 jest 

dokumentem, który integruje działania wszystkich podmiotów życia społecznego 

w Gminie Lipsk. Strategia jest odpowiedzią na aktualną sytuację społeczno – ekonomiczną 

i stanowi szansę do wypracowania lepszych relacji pomiędzy mieszkańcami gminy 

a instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Tworzy schemat długofalowej wizji 

rozwiązywania problemów  społecznych i pozwoli postrzegać gminę, jako zintegrowaną 

społeczność lokalną. 

Strategia składa się z trzech części. Pierwsza część zawiera uwarunkowania zewnętrzne 

tworzenia strategii, podstawę prawną oraz podstawy strategiczno – programowe. Drugą część 

stanowią informacje ogólne dotyczące Gminy Lipsk oraz jej sytuacji społeczno – gospodarczej. 

Trzecia część natomiast zawiera najistotniejsze założenia polityki społecznej na lata 

2016 - 2021. 

W realizacji zadań ujętych w strategii uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego, 

organizacje pozarządowe i inne instytucje. Natomiast za koordynację jej wdrażania 

odpowiedzialny jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku. 

Zgodnie z uchwaloną strategią monitoring zapisów strategicznych prowadzi Zespół 

Oceniający. Polega on na systematycznym zbieraniu i analizowaniu informacji, które dotyczą 

realizowanych lub już zrealizowanych działań oraz modyfikacji kierunków działań 

w przypadku, gdy zostaną stwierdzone istotne zmiany społeczne. Podstawowym dokumentem 

w procesie monitoringu zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 
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Lipsk na lata 2016-2021 jest raport monitoringowy. Stanowi on informację o stopniu wdrożenia 

dokumentu na danym etapie. Jest podstawą do dokonywania oceny wdrażania strategii w 

kolejnych latach oraz podejmowania niezbędnych działań korygujących i wszelkich prac 

aktualizujących obowiązującą strategię lub opracowanie nowej strategii. 

 

 METODOLOGIA PRZYGOTOWANIA RAPORTU 

Raport monitoringowy za 2021 rok został przygotowany przez Miejsko–Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Lipsku przy współpracy następujących jednostek: 

 Urzędu Miejskiego w Lipsku, 

 Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, 

 Zespółu Szkół Samorządowych w Lipsku, 

 Szkoły Podstawowej w Bartnikach, 

 Zespołu Interdyscyplinarnego, 

 Miejsko–Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipsku, 

 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku, 

 Stowarzyszenia – Klubu Abstynenta „Przebiśnieg”, Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”,  

Towarzystwa Przyjaciół Lipska, 

 Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie, 

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, 

 Straży Granicznej w Lipsku 

 Posterunku Policji w Lipsku. 

 

Do każdego z wyżej wymienionych podmiotów Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lipsku wysłał pismo z prośbą o przygotowanie sprawozdania z realizacji w 2021 

roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipsk. Sprawozdania 

przygotowane przez te jednostki stanowiły podstawowe narzędzie pozyskania informacji na 

temat stopnia wdrożenia poszczególnych celów zawartych w Strategii. Ponadto, przy 

przygotowywaniu raportu monitoringowego wykorzystane zostały dane ze sprawozdań 

 z pomocy społecznej, jakimi dysponuje MGOPS w Lipsku, dane zawarte na stronach 

internetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, Urzędu Miejskiego w Lipsku 

oraz dane, które zostały przygotowane na prośbę MGOPS przez Powiatowy Urząd Pracy  

w Augustowie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie. 

 Zarządzeniem Burmistrza Lipska z dnia 8 marca 2017 r. numer 263/17 powołany został 
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Zespół Oceniający. W jego skład wchodzą przedstawiciele podmiotów, które realizują strategię 

oraz podmioty współdziałające w jej realizacji, w tym pracownicy Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadania zespołu zostały określone w wyżej wymienionym 

zarządzeniu. 

 

W skład Zespołu Oceniającego wchodzą: 

 Beata Szmygiel    - Przewodnicząca Zespołu, 

 Monika Kobeldzis           - Członek Zespołu 

 Emilia Krawczuk    - Członek Zespołu, 

 Teresa Sapieha   - Członek Zespołu, 

 Krystyna Krysiuk   - Członek Zespołu, 

 Wojciech Protasiewicz  - Członek Zespołu, 

 Anna Czarnecka – Orpik  - Członek Zespołu, 

 Izabela Wróbel   - Członek Zespołu, 

 Alina Saczek               - Członek Zespołu, 

 Ewa Renkowska   - Członek Zespołu, 

 Barbara Tarasewicz              - Członek Zespołu. 

 

Na spotkaniu, które odbyło się w dniu 22.02.2022 r., członkowie Zespołu Oceniającego 

dokonywali oceny stopnia wdrożenia poszczególnych celów i kierunków działań  

w poszczególnych obszarach problemowych. Ocena ta dokonywana była na podstawie 

siedmiopunktowej skali stopnia wdrożenia poszczególnych kierunków działań. Skala zawierała 

następujące oceny: 

 

1 – brak rozpoczęcia wdrożenia 

2 – rozpoczęcie przygotowania do wdrożenia 

3 – przygotowanie do wdrożenia w stopniu zaawansowanym 

4 – rozpoczęcie wdrożenia 

5 – wdrożenie w części 

6 – wdrożenie w stopniu zaawansowanym 

7 – wdrożenie w stopniu pełnym i skutecznym 

 

Decyzje podejmowane były w trybie głosowania jawnego, zwykłą większością głosów. Do 
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udziału w pracach zespołu z prawem głosu nie zostały zaproszone żadne osoby spoza członków 

zespołu. 

 

Rysunek 1. Obrazuje misję Gminy Lipsk oraz poszczególne cele strategiczne i operacyjne 

w ramach sześciu głównych priorytetów, przyjętych w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Lipsk na lata 2016-2021. 

 

Zgodnie z wizją zawartą w strategii, Gmina Lipsk ukierunkowana jest na rozwój gospodarczy, 

WIZJA 

Lipsk gminą rozwijającą się gospodarczo - zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz 
społecznie - poprawiając jakość życia społeczności lokalnej 

PRIORYTET I: Aktywnie rozwijający się lokalny rynek pracy 

Cel strategiczny 1: Poprawa sytuacji na rynku pracy 

 Cel operacyjny 1: Podnoszenie kwalifikacji i zwiększanie aktywności do zatrudnienia mieszkańców 

PRIORYTET II: Poprawa procesu opieki i wychowania w rodzinach 

Cel strategiczny 1: Pomoc rodzinom będącym w kryzysie 

 Cel operacyjny 1: Zmniejszenie skali dysfunkcji w rodzinach 

PRIORYTET III: Osoby zależne aktywnymi uczestnikami życia społecznego 

Cel strategiczny 1: Zwiększenie udziału osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych    

w życiu społecznym 

 Cel operacyjny 1: Aktywizowanie osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych 

PRIORYTET IV: Dzieci i młodzież przygotowane do wejścia w dorosłe życie 

Cel strategiczny: Podniesienie poziomu edukacji i pomoc w przygotowaniu dzieci i młodzieży do 

wejścia w dorosłe życie 

 Cel operacyjny 1: Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

PRIORYTET V: Poprawa oferty kulturalnej i turystycznej 

Cel strategiczny 1: Rozwijanie i promocja oferty kulturalnej, rozrywkowej i sportowej 

 Cel operacyjny 1: wzbogacenie oferty zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców 

 Cel operacyjny 2: Wzrost integracji i aktywności społecznej  

 Cel operacyjny 3: Rozwój promocji regionu 

Cel strategiczny 2: Zachowanie bogatej tradycji ludowej regionu 

PRIORYTET VI: Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców gminy 

Cel strategiczny 1: Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy 

 Cel operacyjny 1: Wzrost poczucia bezpieczeństwa publicznego 
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zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, oraz rozwój społeczny, przyczyniający się do 

polepszenia jakości życia społecznego jej mieszkańców. W strategii przyjęto sześć głównych 

obszarów działań (priorytetów) stanowiących najistotniejsze założenia szeroko rozumianej 

polityki społecznej Gminy na najbliższe lata (rys.1). W ramach każdego z priorytetów 

zidentyfikowane zostały najważniejsze cele strategiczne, a dla poszczególnych celów 

strategicznych bardziej szczegółowe cele operacyjne, nakreślające kierunki działań. 

 

 OCENA STOPNIA WDROŻENIA ZAPISÓW STRATEGICZNYCH 

 

Zespół Oceniający dokonał oceny sześciu przyjętych w strategii priorytetów, a w ramach 

każdego priorytetu poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków 

niezbędnych działań. W dalszej części rozdziału przedstawiona zostanie szczegółowa ocena 

wdrożenia każdego celu operacyjnego w ramach kolejnych priorytetów i celów strategicznych. 

 

 PRIORYTET I: Aktywnie rozwijający się lokalny rynek pracy 

 

W priorytecie I wyróżniono jeden cel strategiczny – poprawa sytuacji na rynku pracy. 

W ramach tego celu zidentyfikowano dwa cele operacyjne: podnoszenie kwalifikacji 

i zwiększenie aktywności do zatrudnienia mieszkańców oraz rozwój przedsiębiorczości, które 

określają szczegółowo kierunki działań przyjęte na lata 2016-2021. W dalszej części 

podrozdziału zostaną szczegółowo przedstawione poszczególne cele i kierunki działania. 

 

 Cel strategiczny 1: Poprawa sytuacji na rynku pracy 

 

 Cel operacyjny 1: Podnoszenie kwalifikacji i zwiększanie aktywności do 

zatrudnienia mieszkańców 

 

Tabela 1. Przedstawia ocenę stopnia wdrożenia celu operacyjnego: „Poprawa sytuacji na 

rynku pracy” w ramach priorytetu I: „Aktywnie rozwijający się lokalny rynek pracy” i celu 

strategicznego 1: „Podnoszenie kwalifikacji i zwiększanie aktywności do zatrudnienia 

mieszkańców” w 2021 roku. 

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację celu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lipsku. Podmiotami wspierającymi są Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie, 
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Urząd Miejski w Lipsku oraz organizacje pozarządowe. Narzędziem, dzięki któremu zmierzono 

wskaźniki jest analiza sprawozdań poszczególnych jednostek oraz dane pozyskane 

z Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie. 

 

 

Tabela 1. Ocena stopnia wdrożenia w 2021  r. celu operacyjnego 1. w ramach priorytetu I i 

celu strategicznego 1. 

Cel operacyjny 1: Podnoszenie kwalifikacji i zwiększanie aktywności do zatrudnienia 

mieszkańców 

Kierunki 

działania 

Źródła 

finansowania 

Podmioty 

realizujące 

Wskaźniki 

osiągania 

celu 

Osiągnięte 

wskaźniki 
Ocena 

Aktywizacja 

osób 

wchodzących i 

powracających 

na rynek pracy 

poprzez 

doradztwo 

zawodowe, 

psychologiczne 

oraz 

pośrednictwo 

pracy 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

MGOPS, 

PUP, NGO, 

Liczba 

przeprowad

zonych 

konsultacji i 

warsztatów 

98 

6 

Liczba 

podopieczn

ych ŚDS 

37 

Organizowanie 

lub 

współorganizow

anie kursów i 

szkoleń dla osób 

dorosłych 

pracujących 

i poszukujących 

pracy 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

MGOPS, 

NGO 

Liczba 

zorganizow

anych 

/współorgan

izowanych 

kursów i 

szkoleń 

22 

Realizacja 

instrumentów 

aktywizacji 

edukacyjnej 

umożliwiającej 

uzupełnienie lub 

podniesienie 

poziomu 

wykształcenia 

formalnego 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

MGOPS, 

NGO 

Liczba 

osób, która 

uzupełniła 

wykształcen

ie 

0 

Organizacja 

staży, praktyk, 

zajęć reintegracji 

zawodowej oraz 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

MGOPS, 

UM, NGO 

Liczba 

osób, która 

skorzystała 

ze wsparcia 

61 
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subsydiowanych 

miejsc pracy u 

lokalnych 

pracodawców 

Sfinansowanie 

udziału 

w CIS/KIS/ZAZ 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

MGOPS, 

UM, NGO, 

PUP 

Liczba 

osób, które 

otrzymały 

finansowani

e 

10 - CIS 

Udzielanie 

osobom 

i rodzinom 

dotkniętych 

bezrobociem 

wsparcia 

finansowego 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

MGOPS 

Liczba 

udzielonych 

świadczeń 

finansowyc

h 

377 

 

 

Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie, w 2021 roku 11 osób odbyło 

porady zawodowe, 11 osób skierowano do pracy. PUP w Augustowie nie dofinansował szkoleń 

i kursów podnoszących kwalifikacje. Jednakże 18 osób zostało skierowanych na roboty 

publiczne, 8 osób na staże, 9 osób na parce społeczno – użyteczne. W Urzędzie Miejskim w 

Lipsku 2 osoby bezrobotne przyjęto na staż, 15 osób bezrobotnych zatrudniono w ramach robót 

publicznych, 9 osób  przyjęto na prace społeczno – użyteczne. 

      

„Lip-skok” w przyszłość” projekt realizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji 

Pozarządowych w partnerstwie z Gminą Lipsk oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Lipsku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Projekt przewiduje 

kompleksową aktywizację społeczną, zawodową oraz pracę socjalną których celem jest 

zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego mieszkańców gminy Lipsk poprzez 

podniesienie poziomu aktywności życiowej, społecznej  

i zawodowej, podniesienie kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia, wzrost kompetencji i 

umiejętności, w grupie 26 osób z terenu gminy Lipsk. Uczestnicy projektu mieli możliwość 

wzięcia udziału w działaniach: kursy zawodowe – 12 osób , staże zawodowe – 6 osób, kursy 

umiejętności miękkich – 10 osób, indywidualne doradztwo zawodowe – 12 osób , 

specjalistyczne doradztwo indywidualne – 26 osób, wsparcie brokera rynku pracy – 12 osób, 

warsztaty rozwoju umiejętności społecznych – 26 osób. Okres realizacji projektu: od 
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07.01.2020 do 31.08.2021 r.  

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie sfinansował 10 osobom udział w Centrum Integracji 

Społecznej, a Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku opłacał dla tych osób 

składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. 

W 2021 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku udzielił  377 

świadczeń finansowych dla osób i rodzin dotkniętych bezrobociem a 8 osób z projektu “Lip-

skok w przyszłość” otrzymało zasiłki pieniężne. 

Powyższy cel i działania w ramach tego celu zostały wdrożone w stopniu zaawansowanym. 

W kolejnych latach zalecane jest dalsze realizowanie działań zmierzających do podnoszenia 

kwalifikacji i zwiększania aktywności do zatrudnienia mieszkańców. 

 

 Cel operacyjny 2: Rozwój przedsiębiorczości 

 

W tabeli 2.  zawarta jest ocena stopnia wdrożenia celu operacyjnego 2: „Rozwój 

przedsiębiorczości” w ramach priorytetu I: „Aktywnie rozwijający się lokalny rynek pracy” 

i celu strategicznego 1: „Podnoszenie kwalifikacji i zwiększanie aktywności do zatrudnienia 

mieszkańców” w 2021  roku. 

 

Tabela 2. Ocena stopnia wdrożenia w 2021 r. celu operacyjnego 2. w ramach priorytetu I i 

celu strategicznego 1. 

Cel operacyjny 2:  Rozwój przedsiębiorczości 

Kierunki 

działania 

Źródła 

finansowania 

Podmioty 

realizujące 

Wskaźniki 

osiągania celu 

Osiągnięte 

wskaźniki 
Ocena 

 

Ulgi dla 

przedsiębiorców 

tworzących 

nowe miejsca 

pracy 

Budżet gminy UM 

Liczba 

przyznanych ulg 
0 

 

 

 

 

2 

Kwota 

udzielonych ulg 
0 

Organizowanie 

konkursów na 

najlepszą 

firmę/ 

najlepszego 

pracodawcę. 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

UM, NGO 

Liczba 

przeprowadzonyc

h konkursów 

0 

Utworzenie 

specjalnej strefy 

ekonomicznej 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

UM 

Liczba 

przedsiębiorców, 

która rozpoczęła 

0 
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działalności 

gospodarczą na 

terenie specjalnej 

strefy 

ekonomicznej 

Promocja i 

rozwój 

ekonomii 

społecznej 

 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

MGOPS, 

NGO 

Liczba warsztatów, 

szkoleń, wyjazdów 

studyjnych, 

 

0 

Liczba 

powstałych 

podmiotów 

ekonomii 

społecznej 

0 

Wsparcie 

doradcze, 

szkoleniowe i 

finansowe 

(dotacje, 

pożyczki, 

poręczenia) dla 

osób 

podejmujących 

samozatrudnieni

e w formie 

jednoosobowej 

działalności 

gospodarczej 

lub spółdzielni 

socjalnej 

Działalność 

własna 

Środki 

zewnętrzne 

UM, 

MGOPS, 

NGO 

Liczba 

przeprowadzonyc

h szkoleń, dotacji, 

pożyczek 

0 

 

Liczba 

powstałych 

podmiotów 

gospodarczych 

7 

 

Promocja gminy 

mająca na celu 

pozyskanie 

inwestorów 

zewnętrznych 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

UM, NGO 

Liczba 

materiałów 

promocyjnych 

 

0 

 

Za realizację tego celu odpowiada Urząd Miejski w Lipsku, przy współpracy  

z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipsku oraz organizacjami 

pozarządowymi. Narzędziem pozyskania danych są sprawozdania poszczególnych jednostek 

oraz dane uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie. 

 Urząd Miejski w Lipsku w 2021 roku pozytywnie zaopiniował 2 wnioski  osób 

bezrobotnych, ubiegających się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie o środki 

 z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności 

gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy nie przyznał dotacji na podjęcie działalności 

gospodarczej i refundację kosztów wyposażenia. W roku 2021 w Centralnej Ewidencji  
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i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zarejestrowanych nowych 7 podmiotów 

gospodarczych z terenu Gminy Lipsk. W Gminie Lipsk nie przyznano ulg dla przedsiębiorców 

tworzących nowe miejsca pracy, nie organizowano konkursów na najlepszą firmę bądź 

pracodawcę. Nie pojawiły się żadne materiały promujące gminę celem pozyskania inwestorów 

zewnętrznych. Z przyczyn obiektywnych, tj. braku inwestorów, brak terenu spełniającego 

wymogi - nie utworzono specjalnej strefy ekonomicznej. Nie podjęto również żadnych nowych 

działań w kierunku promocji i rozwoju ekonomii społecznej oraz promocji gminy mającej na 

celu pozyskanie inwestorów zewnętrznych. Działania w ramach rozwoju przedsiębiorczości 

zostały ocenione jako rozpoczęcie przygotowania do wdrożenia. W kolejnych latach szczególną 

uwagę powinno poświęcić się dla realizacji działań, które nie zostały zrealizowane  

w poprzednich latach, a które prowadzą do rozwoju przedsiębiorczości. Chodzi tu przede 

wszystkim o utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej, z ulgami dla przedsiębiorców, 

promocję gminy na zewnątrz, w celu pozyskania inwestorów oraz rozwój ekonomii społecznej. 

Działania, które zostały zrealizowane, powinny natomiast być nadal kontynuowane. 

 PRIORYTET II: Poprawa procesu opieki i wychowywania w rodzinach 

 

Priorytet II – Poprawa procesu opieki i wychowywania w rodzinach kierunkowany jest na 

działania z zakresu pomocy rodzinom będącym w kryzysie, a przede wszystkim zmniejszeniu 

skali dysfunkcji w rodzinach i wzmocnieniu kompetencji rodzicielskich. W dalszej części 

podrozdziału zostanie przedstawiona szczegółowa ocena priorytetu II i jego poszczególnych 

celów i kierunków działania. 

 

 Cel strategiczny 1: Pomoc rodzinom będącym w kryzysie 

 

 Cel operacyjny 1: Zmniejszenie skali dysfunkcji w rodzinach 

 

Tabela 3. przedstawia ocenę stopnia wdrożenia kierunków działań dla celu operacyjnego: 

zmniejszenie skali dysfunkcji w rodzinach w ramach priorytetu II – poprawa procesu opieki 

i wychowywania w rodzinach i celu strategicznego – pomoc rodzinom będącym w kryzysie. 

 

 

Tabela 3. Ocena stopnia wdrożenia w 2021  r. celu operacyjnego 1. w ramach priorytetu II i 
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celu strategicznego 1. 

Cel operacyjny 1: Zmniejszenie skali dysfunkcji w rodzinach 

Kierunki 

działania 

Źródła 

finansowania 

Podmioty 

realizujące 

Wskaźniki 

osiągania celu 

Osiągnięte 

wskaźniki 
Ocena 

Prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności w 

zakresie 

ograniczenia 

zjawiska 

alkoholizmu, 

nikotynizmu 

oraz narkomanii 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

MGOPS, NGO, 

Szkoła, SP ZOZ, 

Gminna 

Komisja ds. 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych 

Liczba spotkań, 26 

6 

Liczba 

przeprowadzony

ch konkursów i 

akcji 

profilaktycznych 

10 

Wysokość 

wsparcia 

finansowego 

przekazanego 

organizacjom 

pozarządowym 

ze środków 

GKds.RPA, 

9400 

 

Systematyczna 

edukacja 

środowiska 

lokalnego 

w celu 

podniesienia 

świadomości 

i wrażliwości na 

temat zjawiska 

przemocy 

w rodzinie. 

 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

 

MGOPS, NGO, 

Szkoła, SP ZOZ, 

Gminna 

Komisja ds. 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych 

Liczba broszur i 

ulotek 

dotyczących 

zjawiska 

przemocy 

1160 

 

Liczba zakładek 

na stronie 

internetowej 

MGOPS 

poświęconych 

przemocy i 

wsparciu osób 

dotkniętych 

przemocą w 

rodzinie 

1 

Tworzenie 

warunków dla 

prawidłowego 

funkcjonowania 

systemu 

przeciwdziałani

a przemocy w 

rodzinie, w tym 

Zespołu 

Interdyscyplinar

nego 

 

Budżet gminy 

Zespół 

Interdyscyplinar

ny, MGOPS, 

Policja, SP 

ZOZ, Gminna 

Komisja 

Rozwiązywania 

problemów 

Alkoholowych, 

Placówki 

oświatowe 

Liczba 

założonych 

„Niebieskich 

Kart” 

26 

Wspieranie 

rodzin 

 

Budżet gminy 
MGOPS 

 

Liczba osób 

512 
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dysfunkcyjnych 

poprzez dalszy 

rozwój 

poradnictwa 

specjalistyczneg

o oraz 

prowadzenie 

pracy socjalnej 

Środki 

zewnętrzne 

objętych 

wsparciem 

 

Realizacja 

programów 

dożywiania oraz 

wsparcia 

materialnego 

dla rodzin 

najuboższych. 

 

Budżet gminy 

Budżet 

Państwa 

Środki 

zewnętrzne 

MGOPS 

Liczba rodzin 

korzystających 

ze wsparcia 

materialnego 

51 

Liczba osób 

korzystających 

z programów 

dożywiania, w 

tym liczba 

dzieci 

66 rodzin, 

w tym   143 

dzieci 

12 dzieci  - 

V2 

 

Podmiotami realizującymi cel – zmniejszenie skali dysfunkcji w rodzinach są Miejsko–

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku, organizacje pozarządowe, placówki 

oświatowe, Zespół Interdyscyplinarny, Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Posterunek Policji w Lipsku, Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Lipsku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie. Dane 

za 2021 rok zostały pozyskane ze sprawozdań przekazanych przez wyżej wymienione 

instytucje dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku. 

W 2021 roku przeprowadzono 26 spotkań ( o 18 mniej niż w roku 2020) i 10 

konkursów/akcji z zakresu profilaktycznej działalności w zakresie ograniczenia zjawiska 

alkoholizmu, nikotynizmu i narkomanii (2 mniej niż w roku 2020). W związku z trwającym od 

marca 2020 roku okresem pandemii koronawirusa w Klubie Abstynenta „Przebiśnieg”  nie 

odbyło się żadne spotkanie. Klub nie zorganizował również mityngu otwartego jaki był co roku. 

Zespół Interdyscyplinarny w Lipsku przy współpracy z Miejsko – Gminną Komisją ds. 

Rozwiązywania Problemów w Lipsku zorganizował 1 konkurs plastyczny pt. „STOP 

przemocy”. Konkurs realizowano na terenie dwóch placówek oświatowych z terenu Gminy 

Lipsk. Łącznie wzięło w nim udział 32 dzieci (tyle samo dzieci co w roku 2020). Z uzyskanych 

informacji wynika, że wysokość wsparcia finansowego w celu ograniczenia zjawiska 

alkoholizmu, nikotynizmu i narkomanii wyniosła 9 400,00 zł: w tym: 7 400,00 zł otrzymał ZSS 

w Lipsku, 2000,00 otrzymała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 Edukacja środowiska lokalnego w celu podniesienia świadomości i wrażliwości na 

temat zjawiska przemocy odbywa się głównie poprzez udostępnianie broszur, ulotek, 
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informacji w mediach. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku, w tym: 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,  udostępnił ok. 100 

sztuk ulotek, ZSS- 200 ulotek, MGKRPA w Lipsku zakupił 860 ulotek. 

 Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lipsku, w zakładce - Jednostki 

Organizacyjne, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku istnieje zakładka 

poświęcona przemocy i wsparciu osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Zawiera ona 

podstawowe informacje dotyczące przemocy: definicja przemocy, rodzaje przemocy, jej skutki, 

informacje na temat „Niebieskiej Karty”, adresy i dane kontaktowe do osób świadczących 

bezpłatne wsparcie psychologiczne i prawne oraz informacje na temat zajęć dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie, prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Augustowie. W “Aktualnościach” przedstawiono aktualny wykaz instytucji rządowych  

i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie. Na dzień: 07.03.2022 r. powyższy artykuł posiadał 1240 

odsłon. Dodatkowo przedstawiono możliwość korzystania z aplikacji “Twój parasol”, dzięki 

której osoby doświadczające przemocy mogą uzyskać wsparcie, informacje. Dyskretny 

kontakt, możliwość wybrania telefonu alarmowego w nagłych wypadkach oraz posiada 

inofrmacje z zakresu prawa, bazy organizacji wspomagających. Na dzień: 23.02.2022 r. 

powyższy artykuł posiadał 3474 odsłony. 

 Z uzyskanych informacji wynika, że w 2021 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego  

w Lipsku wpłynęło 26 formularzy Niebieskich Kart. Pracownicy socjalni Ośrodka sporządzili 

2 Niebieskie Karty – A, funkcjonariusze Policji sporządzili 23 Niebieskie Karty -A, MGKRPA 

w Lipsku sporządziła 1 Niebieską Kartę – A. 

Pracownicy socjalni i przedstawiciele instytucji uczestniczących w realizacji procedury 

Niebieskiej Karty udzielają poradnictwa w zakresie własnych kompetencji. W toku procedury 

„Niebieska Karta”, pracownicy socjalni objęli pomocą w formie poradnictwa 46 osób. Według 

danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku 512 osób objętych było 

wsparciem w postaci pracy socjalnej. Ze wsparcia materialnego w formie zasiłków celowych 

na zakup żywności skorzystały 51 osób – 181 świadczeń, a z programów dożywiania 

skorzystało 143 dzieci z  66 rodzin oraz 25 dzieci na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola 

o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. 

Działania w ramach celu operacyjnego: zmniejszanie skali dysfunkcji w rodzinach 

w 2021  roku zostały zrealizowane w stopniu zaawansowanym. Działania te powinny być 

kontynuowane w kolejnych latach. 
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 Cel operacyjny 2: Wzmocnienie kompetencji rodzicielskich 

 

W poniższej tabeli zawarta jest ocena stopnia, w jakim w 2021 roku został wdrożony cel – 

wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, w ramach priorytetu – poprawa procesu opieki 

i wychowywania w rodzinach i celu strategicznego – pomoc rodzinom będącym w kryzysie. 

 

Tabela 4. Ocena stopnia wdrożenia w 2021 r. celu operacyjnego 2. w ramach priorytetu II i 

celu strategicznego 1. 

Cel operacyjny 2: Wzmocnienie kompetencji rodzicielskich 

Kierunki 

działania 

Źródła 

finansowania 

Podmioty 

realizujące 

Wskaźniki 

osiągania 

celu 

Osiągnięte 

wskaźniki 
Ocena 

Organizacja 

spotkań dla 

rodziców i 

opiekunów 

dotyczących 

rozwiązywania 

problemów 

opiekuńczo-

wychowawczych 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

 

Placówki 

oświatowe 

Liczba 

przeprowad

zonych 

spotkań 

9 

6 

Liczba 

konsultacji 

i porad 

udzielonych 

przez 

pedagoga 

szkolnego 

20 

Liczba 

konsultacji 

i porad 

udzielonych 

przez 

psychologa 

szkolnego 

0 

Pomoc rodzinom 

doświadczającym 

trudności w 

wypełnianiu 

podstawowych 

funkcji w postaci 

asystentury 

rodzinnej 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

 

MGOPS 

 

Liczba 

rodzin 

objętych 

asystenturą 

rodzinną 

12 

Organizowanie 

rodzinnych 

pikników, 

festynów, 

zawodów 

sportowych i oraz 

innych form 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

 

Szkoła, 

NGO, 

MGOPS, 

MGOK, 

Gmina 

Liczba 

imprez 
25 
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służących 

wzmacnianiu 

więzi 

w rodzinach 

 

Za realizację celu – wzmocnienie kompetencji rodzicielskich odpowiadają placówki 

oświatowe, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku, Urząd Miejski  

w Lipsku, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku oraz organizacje pozarządowe. 

W 2021 roku przeprowadzono 9 spotkań dotyczących rozwiązywania problemów 

opiekuńczo – wychowawczych. Pedagog szkolny udzielił łącznie 20 porad i konsultacji 

natomiast psycholog szkolny nie odbył ani jednej ze względu brak psychologa szkolnego na 

terenie placówek oświatowych.  Powyższe działania realizowane były przez placówki 

oświatowe. 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku zapewnił pomoc 12 rodzinom  

w postaci asystentury rodzinnej. Polega ona na towarzyszeniu rodzinom w poszukiwaniu 

rozwiązań ich trudnej sytuacji życiowej, podniesieniu umiejętności opiekuńczo – 

wychowawczych, radzenia sobie z problemami życia codziennego, czy prowadzenia 

gospodarstwa domowego. Efektem asystentury powinno być odzyskanie przez osoby nią objęte 

kontroli nad własnym życiem, nauczenie się samodzielności, a także spełniania roli rodzica  

w sposób zapewniający dzieciom bezpieczeństwo i sprzyjający ich rozwojowi. 

W Gminie Lipsk łącznie zorganizowano 25 imprez mających na celu wzmacnianie więzi  

w rodzinach. Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku zorganizował takie imprezy jak: biegi 

uliczne, piknik rodzinny, Dzień Matki, Dzień Rodzica, lekcje otwarte, Wigilia.     

W związku z zaawansowanym stopniem wdrożenia działań w zakresie wzmocnienia 

kompetencji rodzicielskich powinny być one kontynuowane w kolejnych latach. 

 PRIORYTET III: Osoby zależne aktywnymi uczestnikami życia społecznego 

Priorytet III nastawiony jest na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym osób zależnych,  

w tym na zwiększenie udziału osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych w życiu 

społecznym poprzez ich aktywizowanie oraz poprawę dostępności obiektów użyteczności 

publicznej dla tych osób. 

 

 Cel strategiczny 1: Zwiększenie udziału osób starszych, niepełnosprawnych  

i przewlekle chorych w życiu społecznym. 

 

 Cel operacyjny 1: Aktywizowanie osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle 
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chorych. 

 

Tabela 5. przedstawia ocenę wdrożenia działań z zakresu aktywizowania osób starszych, 

niepełnosprawnych i przewlekle chorych w ramach aktywnego uczestnictwa i zwiększania 

udziału osób zależnych w życiu społecznym. 

Za realizację działań z zakresu aktywizowania osób starszych, niepełnosprawnych 

i przewlekle chorych odpowiedzialne są organizacje pozarządowe, Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej i Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Augustowie. 

 

Tabela 5. Ocena stopnia wdrożenia w 2021  r. celu operacyjnego 1. w ramach priorytetu III i 

celu strategicznego 1. 

Cel operacyjny 1: Aktywizowanie osób starszych, niepełnosprawnych i 

przewlekle chorych 

 

Kierunki 

działania 

Źródła 

finansowania 

Podmioty 

realizujące 

Wskaźniki 

osiągania 

celu 

Osiągnięte 

wskaźniki 
Ocena 

Utworzenie 

„Klubu Seniora” 

 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

NGO, 

MGOK, 

Liczba 

uczestnikó

w 

15 

6 

Realizacja 

różnych form 

aktywności 

społecznej, 

edukacyjnej, 

kulturalnej oraz 

sportowej osób 

starszych, 

chorujących 

i niepełnospraw

nych 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

NGO, 

MGOK, 

SPZOZ 

Liczba 

aktywności 
145 

Organizacja 

imprez 

służących 

integracji oraz 

przełamywania 

stereotypów 

dotyczących 

osób 

niepełnosprawn

ych i chorych 

wśród 

społeczeństwa 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

NGO, 

MGOK 

Liczba 

imprez 
2 
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Od października 2016 roku, w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonuje Klub 

Seniora.  W 2021 roku uczestniczyło w nim 15 osób.  

W 2021 roku zrealizowano  różnych formy aktywności społecznej, edukacyjnej, 

kulturalnej  

i sportowej osób starszych, chorujących i niepełnosprawnych. MGOK w Lipsku zrealizował 

 4 aktywności, SP ZOZ – 3 aktywności, TPL – 135 aktywności (warsztatów). Miejsko – 

Gminny Ośrodek Kultury zorganizował 2 imprezy służące integracji osób niepełnosprawnych 

i chorych wśród społeczeństwa. 

Działania z zakresu aktywizowania osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle 

chorych zostały wdrożone w stopniu zaawansowanym. W kolejnych latach zaleca się dalsze 

realizowanie działań w ramach tego celu operacyjnego. 

 Cel operacyjny 2: Poprawa dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób 

starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych. 

 

Tabela 6. Przedstawia ocenę stopnia wdrożenia celu operacyjnego 2 – poprawa dostępności 

obiektów użyteczności publicznej dla osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych,  

w ramach priorytetu III – osoby zależne aktywnymi uczestnikami życia społecznego i celu 

strategicznego 1 – zwiększenie udziału osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle 

chorych w życiu społecznym. 

 

Tabela 6. Ocena stopnia wdrożenia w 2021 r. celu operacyjnego 2. w ramach priorytetu III i 

celu strategicznego 1. 

Cel operacyjny 2: Poprawa dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób 

starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych. 

Kierunki 

działania 

Źródła 

finansowania 

Podmioty 

realizujące 

Wskaźniki 

osiągania 

celu 

Osiągnięte 

wskaźniki 
Ocena 

Likwidacja 

barier 

architektoniczny

ch w obiektach 

użyteczności 

publicznej i 

przestrzeni  

publicznej. 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

UM, 

MGOPS, 

Placówki 

oświatowe 

Liczba 

obiektów 

dostosowan

ych do 

potrzeb 

osób 

starszych, 

niepełnospr

awnych 

i przewlekle 

chorych 

4 
7 

Zapewnienie Budżet gminy MGOPS Liczba osób 27 
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domowych 

usług 

opiekuńczych 

dla osób 

niesamodzielnyc

h w celu jak 

najdłuższego 

utrzymania ich 

w środowisku 

zamieszkania. 

Środki 

zewnętrzne 

objętych 

usługami 

opiekuńczy

mi 

Utworzenie 

Środowiskoweg

o Domu 

Samopomocy na 

terenie gminy 

Lipsk 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

UM, 

MGOPS, 

NGO 

Liczba 

podopieczn

ych ŚDS 

37 

 

Za realizację działań w ramach tego celu odpowiadają Urząd Miejski w Lipsku, placówki 

oświatowe, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku oraz organizacje 

pozarządowe. 

Na koniec 2021 roku na terenie Gminy Lipsk dostosowane zostały 4 obiekty do potrzeb osób 

starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych – w Zespole Szkół Samorządowych  

w Lipsku (winda), przy  Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,  przy Urzędzie 

Miejskim w Lipsku oraz przy Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji w Lipsku. 

Na terenie Gminy Lipsk w roku 2021 funkcjonowała pomoc w formie asystenta osoby 

niepełnosprawnej - z pomocy korzystało 14 osób, natomiast 5 osób objętych było 

specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Domowymi 

usługami opiekuńczymi objętych było 13 osób niesamodzielnych a wsparciem dla osób 

niepełnosprawnych, starszych u długotrwale chorych objęte były 4 osoby. Obie usługi mają na 

celu jak najdłuższe utrzymanie osób niesamodzielnych w środowisku zamieszkania.  

W grudniu 2016 roku na terenie Gminy Lipsk utworzono Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Kuriance. Jego podopiecznymi są osoby psychicznie chore i upośledzone 

umysłowo. Prowadzone są w nim m.in. zajęcia ruchowe, kulinarne, treningi umiejętności 

społecznych czy sposoby spędzania wolnego czasu. Na dzień 31.12.2021 roku ŚDS w Kuriance 

miał 37 podopiecznych. W dalszych latach zalecane jest utrzymanie funkcjonowania ŚDS-u 

i ewentualne zwiększenie liczby jego uczestników. Stanie się to możliwe jeśli znajdą się 

kandydaci z  terenu Gminy Lipsk i gmin będących z nią w porozumieniu, wyrażający chęć 

udziału. 

Stopień wdrożenia celu operacyjnego: poprawa dostępności obiektów użyteczności 
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publicznej dla osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych został oceniony jako 

wdrożony w stopniu zaawansowanym.  W kolejnych latach należy kontynuować działania 

w zidentyfikowanych obszarach problemowych. 

 

 PRIORYTET IV: Dzieci i młodzież przygotowane do wejścia w dorosłe życie. 

 

Priorytet IV ukierunkowywany jest na przygotowanie dzieci i młodzieży do wejścia  

w dorosłe życie. Obejmuje działania nastawione na podniesienie poziomu edukacji  

 przygotowaniu dzieci  

i młodzieży do wejścia w dorosłe życie, zwiększenie ich szans edukacyjnych i wzmacnianie 

kompetencji, które ułatwiają funkcjonowanie w dorosłym życiu. 

 

 Cel strategiczny 1: Podniesienie poziomu edukacji w przygotowaniu dzieci    

    i młodzieży do wejścia w dorosłe życie 

 

 Cel operacyjny 1: Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

W tabeli 7. zawarta jest ocena stopnia wdrożenia działań dla celu operacyjnego – 

zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w ramach priorytetu IV – dzieci  i młodzież 

przygotowane do wejścia w dorosłe życie i celu strategicznego 1 – podniesienie poziomu 

edukacji w przygotowaniu dzieci i młodzieży do wejścia w dorosłe życie. 

 

Tabela 7. Ocena stopnia wdrożenia w 2021 r. celu operacyjnego 1. w ramach priorytetu IV i 

celu strategicznego 1. 

Cel operacyjny1: Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

Kierunki 

działania 

Źródła 

finansowania 

Podmioty 

realizujące 

Wskaźniki 

osiągania celu 

Osiągnięt

e 

wskaźniki 

Ocena 

Wspieranie 

doskonalenia 

kadry 

pedagogicznej 

uwzględniającej 

nowoczesne 

techniki 

i potrzeby 

rozwojowe 

dzieci i 

młodzieży 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

Placówki 

oświatowe 

Liczba 

ukończonych 

szkoleń 

18 

6 

Liczba 

nauczycieli, 

którzy wzięli 

udział w 

szkoleniach 

o zróżnicowanej 

tematyce 

39 
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Prowadzenie 

zajęć z zakresu 

pomocy 

psychologiczno 

– pedagogicznej 

dla uczniów 

z trudnościami, 

deficytami 

rozwojowymi 

i zdolnych 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

Placówki 

oświatowe 

Liczba dzieci 

objętych 

pomocą 

368 

Liczba godzin 

zajęć 

75 

godz./tyg. 

 

 

 

Realizacja zajęć 

pozalekcyjnych 

i pozaszkolnych 

doskonalących 

wiedzę i 

umiejętności 

oraz 

rozwijających 

pasje 

i zainteresowani

a dzieci i 

młodzieży. 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

Placówki 

oświatowe 

Liczba zajęć 

pozalekcyjnych 

i pozaszkolnych 

10 

Liczba dzieci 

uczestniczących 

w zajęciach 

250 

Stypendia 

szkolne 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

Placówki 

oświatowe, 

UM, 

MGOPS 

Liczba 

przyznanych 

stypendiów 

104 

 

Wartość 

przyznanych 

stypendiów 

87 566,00 

zł 

 

Stworzenie 

systemu opieki 

nad dziećmi w 

wieku 0-3 lat 

oraz 

zwiększenie 

liczby miejsc w 

przedszkolu 

 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

Placówki 

oświatowe, 

UM 

Liczba 

utworzonych 

punktów 

1 

Liczba miejsc 

przedszkolnych 

 

 

 

25 

 

 

Doposażenie 

placówek 

oświatowych w 

sprzęt TIK oraz 

pomoce 

dydaktyczne 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

Placówki 

oświatowe, 

UM 

Liczba i rodzaj 

zakupionego 

sprzętu i 

pomocy 

dydaktycznej 

 

Zakup 

sprzętu i 

pomocy 

dydaktycz

nych w 

ramach 

projektu- 

„Laborator

ia 

przyszłośc

i”  
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25 

laptopów 

Poprawa 

infrastruktury 

placówek 

oświatowych 

(remont 

przedszkola, 

budowa miejsc 

zabaw 

i rekreacji, 

ogrodzenie, itp.) 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

Placówki 

oświatowe, 

UM 

 

Remont 

łazienek 

dziecięcyc

h w 

przedszkol

u 

 

Za realizację działań z tego zakresu odpowiadają przede wszystkim placówki oświatowe, 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku i Urząd Miejski w Lipsku. 

 Kadra pedagogiczna doskonaliła swoje umiejętności poprzez udział w 15 szkoleniach 

uwzględniających nowoczesne techniki i potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży. W sumie,  

w szkoleniach o zróżnicowanej tematyce wzięło udział 39 nauczycieli. 

 W zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla osób z trudnościami, 

deficytami rozwojowymi oraz osób zdolnych wzięło udział 20 uczniów w SP w Bartnikach (5 

godzin tygodniowo) oraz 255 uczniów  Szkoły Podstawowej w Lipsku ( 54 godziny 

tygodniowo) oraz 93 uczniów Przedszkola Samorządowego w Lipsku (25 godzin tygodniowo). 

 Wdrożone zostały działania z zakresu zwiększania szans edukacyjnych dzieci  

i młodzieży z terenu Gminy Lipsk. Zorganizowanych zostało wiele różnorodnych zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych doskonalących wiedzę i umiejętności oraz rozwijających 

pasje,  zainteresowania dzieci i młodzieży. Odbyło się 10 zajęć pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych, w których wzięło udział 250 dzieci. Zajęcia te realizowane były w placówkach 

oświatowych – 10 zajęć w ZSS w Lipsku.               

 W ZSS w Lipsku przyznano 34 stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, 

4 stypendia w SP w Bartnikach. Wsparcie materialne dzieci i młodzieży w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku w postaci zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych  

przedstawia się następująco: przyznano 1 zasiłek szkolny na kwotę 620,00 zł oraz  66  

stypendiów na kwotę 77 746,00 zł. Łączna wartość wyniosła 78 366,00 zł  z czego 73 800,00 

zł to kwota otrzymanej dotacji. 

W 2021 roku w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku funkcjonowały 4 grupy 

przedszkolne z czego 1 grupa grupa przedszkolna jest dla dzieci w wieku 2,5 – 3 lata mająca 

25 miejsc. Maksymalna liczba miejsc w każdej grupie wynosiła 25-cioro dzieci.   

Szkoła Podstawowa w Bartnikach wzięła udział w projekcie „ Laboratoria przyszłości”,  
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w związku z tym zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne.  Zespół Szkół Samorządowch 

zakupił 25 laptopów.  

  W ramach poprawy infrastruktury placówek oświatowych, przy  ZSS w Lipsku 

wykonano remont łazienek dziecięcych w przedszkolu.  

Na terenie Gminy Lipsk system opieki nad dziećmi w wieku 0-2 lata nie jest prowadzony. 

Poza tym działaniem, reszta została zrealizowana w stopniu zaawansowanym. W kolejnych 

latach powinno się kontynuować działania zwiększające szanse edukacyjne dzieci i młodzieży 

oraz przeprowadzić analizę zapotrzebowania na utworzenie w Gminie żłobków i klubów 

dziecięcych dla dzieci od 0 do 2 roku życia. 

 W 2021 roku powyższy cel został zrealizowany w stopniu zaawansowanym. 

 Cel operacyjny 2: Wzmocnienie kompetencji ułatwiających funkcjonowanie  

w dorosłym życiu 

 

Poniższa tabela przedstawia ocenę stopnia wdrożenia działań z zakresu wzmocnienia 

kompetencji ułatwiających funkcjonowanie w dorosłym życiu. 

 

Tabela 8. Ocena stopnia wdrożenia w 2021 r. celu operacyjnego 2. w ramach priorytetu IV  

 i celu strategicznego 1. 

Cel operacyjny 2: Wzmocnienie kompetencji ułatwiających funkcjonowanie w 

dorosłym życiu 

Kierunki 

działania 

Źródła 

finansowania 

Podmioty 

realizujące 

Wskaźniki 

osiągania celu 

Osiągnięte 

wskaźniki 
Ocena 

 

Kształcenie 

dzieci 

i młodzieży w 

ramach zajęć 

szkolnych oraz 

pozaszkolnych 

form edukacji 

w zakresie 

ekonomii 

i przedsiębiorc

zości 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

Placówki 

oświatowe, 

NGO 

Liczba 

przeprowadzony

ch zajęć 

4 

5  

Liczba 

zorganizowanyc

h akcji 

informacyjnych 

6 

 

Organizacja 

doradztwa 

zawodowego 

oraz szkoleń 

dot. rynku 

pracy i kariery 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

Placówki 

oświatowe, 

NGO 

Liczba 

przeprowadzony

ch zajęć 

30 
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zawodowej 

Rozwój 

wolontariatu 

i przygotowani

e do pracy 

wolontariuszy 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

Placówki 

oświatowe, 

NGO 

Liczba 

wolontariuszy 
40 

Liczba akcji, 

w której wzięli 

udział 

wolontariusze 

5 

 

Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację działań w ramach celu operacyjnego – 

wzmocnienie kompetencji ułatwiających funkcjonowanie w dorosłym życiu są placówki 

oświatowe przy wsparciu organizacji pozarządowych. 

W roku 2021 w ramach tego celu przeprowadzono 4 zajęcia w zakresie ekonomii  

i przedsiębiorczości oraz  30 zajęć dotyczących doradztwa zawodowego oraz szkoleń dot. 

rynku pracy i kariery zawodowej. Wszystkie te działania miały na celu przygotowanie dzieci  

i ułatwienie im startu w dorosłym życiu. Zorganizowano 6 akcji informacyjnych na ten temat. 

W 2021 roku w Gminie Lipsk działało 40 wolontariuszy, którzy wzięli udział w 5 akcjach  

(3 akcje mniej niż w roku 2020). 

Działania w ramach tego celu wdrożone zostały w części  i powinny być zintensyfikowane  

w kolejnych latach. 

 PRIORYTET V: Poprawa oferty kulturalnej i turystycznej 

Priorytet V dotyczy działań zmierzających do poprawy oferty kulturalnej i turystycznej 

Gminy Lipsk. Zawiera szczegółowe działania dotyczące rozwijania i promocji oferty 

kulturalnej, sportowej i rozrywkowej poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania czasu 

wolnego mieszkańców, wzrost integracji i aktywności społecznej i rozwój promocji regionu. 

Zawiera również działania dążące do zachowania bogatej tradycji ludowej regionu, poprzez 

realizację działań zmierzających w kierunku zwiększenia dostępności do kultury, 

upowszechniania i wzbogacania oferty kulturalnej w społeczności lokalnej i podtrzymywania 

miejscowej tradycji i kultury. 

 Cel strategiczny 1: Rozwijanie i promocja oferty kulturalnej, rozrywkowej   

i sportowej 

 Cel operacyjny 1: Wzbogacenie oferty zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców 

Tabela 9. prezentuje ocenę stopnia wdrożenia w 2021 roku działań z zakresu wzbogacenia 

oferty zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców w ramach poprawy oferty kulturalnej 

 i turystycznej poprzez rozwijanie i promocję oferty kulturalnej, rozrywkowej i sportowej. 

Za realizację działań z zakresu wzbogacania oferty zagospodarowania czasu wolnego 
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mieszkańców odpowiedzialne są placówki oświatowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

w Lipsku, Urząd Miejski w Lipsku przy współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

Tabela 9. Ocena stopnia wdrożenia w 2021 r. celu operacyjnego 1. w ramach priorytetu V  

i celu strategicznego 1. 

Cel operacyjny 1: wzbogacenie oferty zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców 

Kierunki 

działania 

Źródła 

finansowania 

Podmioty 

realizujące 

Wskaźniki 

osiągania celu 

Osiągnięte 

wskaźniki 
Ocena 

Organizacja 

czasu wolnego 

dzieci, 

młodzieży 

oraz dorosłych 

poprzez 

rozwijanie 

oferty 

sportowej, 

kulturalnej 

i artystycznej 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

Placówki 

oświatowe, 

MGOK,  

NGO, Gminna 

Komisja 

Rozwiązywani

a Problemów 

Alkoholowych 

Liczba i rodzaj 

zajęć 

 

56 

 

5 

Liczba 

uczestników 

zajęć i wydarzeń 

814 

Organizacja 

półkolonii dla 

dzieci 

i młodzieży 

podczas ferii 

i w okresie 

wakacyjnym 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

MGOK, 

Placówki 

oświatowe, 

NGO 

 

 

Liczba 

zorganizowanyc

h półkolonii 

Liczba 

uczestników 

1 

 

50 

Organizacja 

konkursów, 

wiedzy, 

artystycznych, 

czytelniczych, 

itp. 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

MGOK, 

Placówki 

oświatowe, 

NGO 

Liczba 

zorganizowanyc

h konkursów 

16 konkursów 

zorganizowany

ch 

3 konkursy 

zewnętrzne 

 

Liczba 

uczestników 

280 

uczestników 

konkursów 

zewnętrznych i 

wewnętrznych 

 

Organizacja 

spotkań dla 

mieszkańców 

ze znanymi 

ludźmi 

kultury, 

polityki, sztuki 

oraz z ludźmi 

z pasją 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

MGOK, NGO 

Liczba 

zorganizowanyc

h spotkań 

0 

Liczba 

uczestników 
0 

Organizacja Budżet gminy MGOK, UM, Liczba 15 imprez 
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uroczystości 

i imprez 

kultywujących 

lokalne 

tradycje oraz 

zwyczaje 

z okazji świąt 

narodowych, 

religijnych 

i ważnych 

rocznic 

Środki 

zewnętrzne 

Placówki 

oświatowe, 

NGO 

zorganizowanyc

h imprez 

 

Prowadzenie 

treningów 

drużyn 

sportowych 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

MGOK, 

Placówki 

oświatowe, , 

NGO 

Liczba drużyn 

sportowych 
4 

Liczba 

uczestników 
52 

Organizowani

e imprez 

o charakterze 

sportowym 

(rajdy 

rowerowe, 

turnieje, 

mecze oraz 

zawody 

i turnieje 

sportowe, itp.) 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

MGOK, 

Placówki 

oświatowe, 

NGO, SPZOZ 

Liczba 

zorganizowanyc

h imprez 

sportowych 

4 imprezy 

Liczba 

uczestników 
355 

Rozwój 

Miejsko-

Gminnego 

Ośrodka 

Kultury 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

MGOK 

Powiększenie 

bazy lokalowej 
0 

Ilość 

zakupionego 

sprzętu 

(nagłośnieniowe

go 

komputerowego, 

klimatyzacji, 

regałów 

bibliotecznych) 

2 

Rozwój 

świetlic 

wiejskich 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

UM 
Doposażenie  

świetlic w sprzęt 
0 

 

W 2021 roku mieszkańcy Gminy Lipsk mogli skorzystać z  oferty spędzania czasu wolnego  

w postaci zajęć i wydarzeń sportowych, kulturalnych i artystycznych. W ubiegłym roku miało 

miejsce 56 zajęć  i wydarzeń, w których wzięło udział 814 uczestników, mogących się 

powtarzać w różnych formach aktywności. W ZSS w Lipsku funkcjonowały różnego rodzaju 

koła zainteresowań oraz koła taneczne. TPL zorganizował 36 warsztatów z rękodzieła po 10 

osób w każdym z nich. Stowarzyszenie “Pomóż sobie” z Lipska zorganizowało 1 wyjazd   
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do Aquaparku  do Suwałk. 

Podczas ferii zimowych w ramach organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, MGOK  

w Lipsku zorganizował zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat pod nazwą „Zimowe warsztaty 

artystyczne” a w okresie wakacyjnym  „Wakacje dzieciom”. 

Placówki oświatowe oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku organizowały 

konkursy o różnej tematyce. MGOK w Lipsku był organizatorem 2 konkursów, Szkoła 

Podstawowa w Bartnikach była organizatorem 8 konkursów, natomiast ZSS w Lipsku 

zorganizował 6 konkursów a dodatkowo w 3 konkursach  wziął udział.  Ponadto, uczniowie 

ZSS w Lipsku brali udział w zajęciach sportowych, tanecznych, rytmiczno-muzycznych, 

informatycznych, plastycznych i przedmiotowych.    

W Gminie Lipsk organizowane były uroczystości i imprezy kultywujące lokalne tradycje 

oraz zwyczaje z okazji świąt narodowych, religijnych i innych ważnych rocznic. Na terenie 

gminy zorganizowano łącznie 15 imprez ( o 8 mniej niż w roku 2020). Istotnym jest, że na 

terenie gminy działają również kluby, stowarzyszenia i inne formy aktywności społeczności 

lokalnej, m.in.: Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji, Stowarzyszenie 

Twórców Ludowych, Stowarzyszenie „Pomóż Sobie”, Towarzystwo Przyjaciół Lipska, 

Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „Biebrza”, Podlaska Szkoła Taekwon-do „Ko-Dang”, 

Klub Abstynenta „Przebiśnieg”, Klub Seniora, 6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby 

Granicznej „Żubry”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, koło gitarowe, Grupa Mażoretek DREAM 

GIRLS, Zespół Regionalny Lipsk, FotoClub Lipsk. Co więcej, w MGOK w Lipsku odbywają 

się zajęcia z Zumby dla dorosłych oraz prowadzony jest chór dla dorosłych. W szkole  

i przedszkolu odbywają się zajęcia z Zumby dla dzieci prowadzone przez firmę zewnętrzną 

 a dodatkowo przy ZSS w Lipsku, od wielu lat, prowadzony jest chór szkolny. 

W ramach zadania publicznego M-GKRPA w Lipsku zorganizowała otwarty konkurs ofert  

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, promocji i ochrony zdrowia, przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i promocji twórczości lokalnej oraz 

działań i inicjatyw kulturalnych. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

profilaktycznym, promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, prowadzenie zajęć 

zachęcających do aktywnego spędzania wolnego czasu bez używek, wspieranie rozwoju 

zainteresowań dzieci i młodzieży, podniesienie wiedzy dotyczącej działania alkoholu oraz 

innych substancji psychoaktywnych.  

W ramach zadania „Aktywna rodzina” zorganizowano spotkanie z Mikołajem, które miało 

na celu integrację rodzin, poprzez spędzanie wolnego czasu bez używek, podniesienie poziomu 
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wiedzy w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, 

popularyzację abstynencji wśród dzieci i młodzieży. W spotkaniu wzięło udział około 200 osób.  

Natomiast w ramach zadania „Moda na życie bez uzależnień” zorganizowano turnus 

wypoczynkowy z programem terapeutyczno – profilaktycznym dla 10 dzieci z rodzin 

zagrożonych problemem alkoholizmu. 

W 2021 roku w Gminie Lipsk funkcjonowały 4 drużyny sportowe liczące 52 uczestników. 

Zorganizowano 4 imprezy sportowe. Łącznie wzięło udział 355 uczestników. 

Wszystkie działania mające na celu wzbogacenie oferty zagospodarowania czasu wolnego 

zostały wdrożone w części na co istotny wpływa miała pandemia koronawirusa i związane  

z nią ogólnokrajowe obostrzenia. W związku z powyższym, w miarę możliwości w kolejnych 

latach należy te działania kontynuować. 

 

 Cel operacyjny 2: Wzrost integracji i aktywności społecznej 

Tabela 10. Przedstawia ocenę wdrożenia celu operacyjnego - wzrost integracji i aktywności 

społecznej w ramach priorytetu – poprawa oferty kulturalnej i turystycznej i celu strategicznego 

- rozwijanie i promocja oferty kulturalnej, sportowej i rozrywkowej. Działania w tym zakresie 

realizowane były przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Miejski, placówki oświatowe 

przy udziale organizacji pozarządowych. 

 

Tabela 10. Ocena stopnia wdrożenia w 2021 r. celu operacyjnego 2. w ramach priorytetu V 

 i celu strategicznego 1. 

Cel operacyjny 2: Wzrost integracji i aktywności społecznej 

Kierunki 

działania 

Źródła 

finansowania 

Podmioty 

realizujące 

Wskaźniki 

osiągania 

celu 

Osiągnięte 

wskaźniki 
Ocena 

Podejmowanie 

i realizacja 

inicjatyw 

obywatelskich 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

NGO, 

MGOK, 

Placówki 

oświatowe 

Liczba 

inicjatyw 
7 

5 

Organizacja 

imprez 

integrujących 

społeczeństwo 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

NGO. 

MGOK, 

Placówki 

oświatowe 

Liczba 

imprez 
12 

Utworzenie 

Lipskiego 

Ośrodka 

Aktywności 

Lokalnej 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

NGO, UM, 

MGOK 

Liczba 

powstałych 

dokumentó

w (typu 

statut, 

regulamin, 

zarządzenie 

0 
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W 2021 roku podjęto 7 inicjatywy obywatelskich i zorganizowano łącznie 12 imprez 

integrujących społeczeństwo.  

Powyższy cel został wdrożony w części na co istotny wpływa miała pandemia 

koronawirusa i związane z nią ogólnokrajowe obostrzenia. W związku z powyższym, w miarę 

możliwości w kolejnych latach należy te działania kontynuować. 

 

 Cel operacyjny 3: Rozwój promocji regionu 

 

W tabeli 11. ujęta została ocena stopnia wdrożenia działań zmierzających do rozwoju 

promocji regionu w ramach poprawy oferty kulturalnej i turystycznej, poprzez rozwijanie 

i promocję oferty kulturalnej, sportowej i rozrywkowej. 

 

Tabela 11. Ocena stopnia wdrożenia w 2021 r. celu operacyjnego 3. w ramach priorytetu V  

i celu strategicznego 1. 

Cel operacyjny 3: Rozwój promocji regionu 

Kierunki 

działania 

Źródła 

finansowania 

Podmioty 

realizujące 

Wskaźniki 

osiągania 

celu 

Osiągnięte 

wskaźniki 
Ocena 

Promocja na 

zewnątrz 

walorów 

wypoczynko

wo-

rekreacyjnyc

h, dobrych 

warunków 

życia oraz 

możliwości 

inwestycyjny

ch w gminie, 

w celu 

pozyskania 

turystów i 

nowych 

mieszkańców 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

UM, 

MGOK, 

NGO 

Liczba 

materiałów i 

artykułów 

reklamowych 

0  

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba 

materiałów na 

stronie 

internetowej 

0 

Liczba 

publikacji 
0 

Promocja 

gminy 

(publikacje, 

tworzenie 

produktów 

turystycznyc

h np. gry 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

NGO, 

MGOK, 

UM 

Liczba 

wydanych 

publikacji, 

liczba 

produktów 

turystycznych 

 

 

 

2 
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miejskie) 

 

 

Zwiększenie 

reklamy 

gminnego 

kalendarza 

imprez 

kulturalnych 

i sportowych 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

 

MGOK 

 

Liczba 

materiałów i 

artykułów 

reklamowych 

 

 

0 

Aktualizacja 

i wydanie 

informatora 

turystyczneg

o odnośnie 

regionu 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

MGOK 

Ilość 

wydanych 

egzemplarzy 

300 

Prowadzenie 

portalu dot. 

informacji 

kulturalnej 

i turystycznej 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

MGOK,NG

O, UM 

Liczba 

publikacji na 

stronie 

internetowej 

35 

Liczba 

odwiedzin 

strony 

161 922 

Organizacja 

szkoleń 

i warsztatów 

z zakresu 

prowadzenia 

agroturystyki 

Budżet gminy 

Środki 

zewnętrzne 

MGOK, 

NGO 

Liczba 

zorganizowan

ych szkoleń 

0 

Liczba 

uczestników 
0 

 

Za realizację tego celu odpowiedzialne są Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku, Urząd 

Miejski w Lipsku oraz organizacje pozarządowe. W 2021 roku promowano Gminę za pomocą 

publikacji, oraz Gry Miejskiej „ Czarna perła” - Gracz wciela się w rolę detektywa Maksa 

poszukującego tajemniczej postaci i niezwykle cennej czarnej perły. Aby wygrać, grający musi 

odnaleźć zaginionego Bernarda Bonda i czarną perłę na podstawie wskazówek, które będzie 

zdobywać podczas trasy gry.  

MGOK w Lipsku wydał 300 informatorów turystycznych odnośnie regionu. 

 Na portalu dotyczącym informacji kulturalnej i turystycznej zamieszczonych zostało  

35 publikacji mających  161 922 odsłon. 

W 2021 roku nie organizowano żadnych szkoleń, ani warsztatów z zakresu prowadzenia 

agroturystyki. W związku z powyższym działanie to powinno być zrealizowane w kolejnych 

latach, a pozostałe działania prowadzące do rozwoju promocji regionu powinny być nieustannie 
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kontynuowane. 

 

 Cel strategiczny 2: Zachowanie bogatej tradycji ludowej regionu 

 

 Cel operacyjny 1: Zwiększenie dostępności do kultury poprzez   upowszechnienie   

i wzbogacenie oferty kulturalnej w społeczności lokalnej / działania służące 

podtrzymywaniu miejscowej tradycji i kultury 

 

Tabela 12. przedstawia stopień wdrożenia działań zwiększających dostępność do kultury 

poprzez upowszechnianie i wzbogacanie oferty kulturalnej w społeczności lokalnej oraz 

działania służące podtrzymywaniu miejscowej tradycji i kultury. 

 

Tabela 12. Ocena stopnia wdrożenia w 2021 r. celu operacyjnego 1. w ramach priorytetu V 

i celu strategicznego 2. 

Cel operacyjny 1: Zwiększenie dostępności do kultury poprzez upowszechnianie i 

wzbogacanie oferty kulturalnej w społeczności lokalnej / działania służące 

podtrzymywaniu miejscowej tradycji i kultury 

Kierunki 

działania 

Źródła 

finansowania 

Podmioty 

realizujące 

Wskaźniki 

osiągania celu 

Osiągnięte 

wskaźniki 

Oce

na 

Remont 

budynku 

muzeum 

Utworzenie 

nowych 

pracowni w 

muzeum 

Doposażenie 

domu kultury 

muzeum, 

świetlic 

wiejskich 

w odpowiedn

ią bazę 

Budżet gminy 

Środki UE 

MGOK, 

UM, NGO 

Utworzenie 

pracowni w 

muzeum 

Remont 

muzeum 

( MGOK w 

Lipsku) 

 

4 

Zwiększenie 

zatrudnienia 

specjalistów 

– 

animatorów 

kultury 

Budżet gminy 

Środki UE 

 

MGOK 

Zwiększenie liczby 

zatrudnionych 

animatorów 

0 

Konkursy 

związane 

z tradycją 

Budżet gminy 
MGOK, 

NGO 

Liczba 

przeprowadzonych 

konkursów 

1 
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regionu Liczba 

uczestników 
20 

Prowadzenie 

warsztatów 

dot. ginących 

zawodów np. 

pisankarstwa 

Budżet gminy 
MGOK, 

NGO 

Liczby 

prowadzonych 

zajęć w ciągu roku 

1 

30 

uczestników 

(MGOK w 

Lipsku) 

 

Za realizację tego celu odpowiedzialni są przede wszystkim Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury i Urząd Miejski w Lipsku, a także organizacje pozarządowe. W tym celu operacyjnym 

Zespół Oceniający stwierdził, iż cel został zrealizowany w stopniu zaawansowanym. 

 W 2021 roku miał miejsce remont  Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji. Wymieniono 

blachę na dachu, ściany zewnętrzne budynku, placówka została również ocieplona. Pojawił się 

podjazd dla osób niepełnosprawnych. 

W roku 2021 odbyły się  warsztaty wykonywania tradycyjnych pisanek wielkanocnych 

oraz konkurs na „Najładniejszą Gminną Pisankę Wielkanocną”.  Udział wzięło 30 uczestników. 

 

 PRIORYTET VI: Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców gminy 

 

Priorytet VI zawiera działania odnoszące się do poprawy warunków życia i zdrowia 

mieszkańców Gminy Lipsk poprzez zwiększenie poczucia bezpieczeństwa jej mieszkańców 

i prowadzenie profilaktyki i prewencji społecznej oraz poprzez poprawę zdrowia mieszkańców. 

Szczegółowy opis podjętych działań i ocena stopnia ich wdrożenia zawarta jest 

w kolejnych punktach tego podrozdziału. 

 

 Cel strategiczny 1: Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy 

 

 Cel operacyjny 1: Wzrost poczucia bezpieczeństwa publicznego 

Poniższa tabela zawiera ocenę stopnia wdrożenia działań w kierunku wzrostu poczucia 

bezpieczeństwa publicznego. Za realizację tych działań odpowiedzialne są: Policja oraz Urząd 

Miejski i Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku. 
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Tabela 13. Ocena stopnia wdrożenia w 2021 r. celu operacyjnego 1. w ramach priorytetu VI  

i celu strategicznego 1. 

Cel operacyjny 1: Wzrost poczucia bezpieczeństwa publicznego 

Kierunki 

działania 

Źródła 

finansowania 

Czas 

realizacji 

Wskaźniki 

osiągania 

celu 

Osiągnięte 

wskaźniki 
Ocena 

Prowadzenie 

cyklicznych 

akcji kontroli 

drogowych 

W ramach 

działalności 

własnej 

Policja/Stra

ż Graniczna 

Liczba 

przeprowad

zonych 

akcji 

24 

 

6 

    Dokonywanie 

wycinki drzew 

i krzewów 

ograniczających 

widoczność w 

ruchu 

drogowym 

Budżet 

zarządcy dróg 
UM/ZGK 

Liczba 

wyciętych 

drzew i 

krzewów 

23 

 

W 2021 roku codzienne kontrole drogowe były prowadzone przez funkcjonariuszy 

Posterunku Policji w Lipsku,  przeprowadzili  oni 24 akcje kontroli drogowych. 

W celu zapewnienia lepszej widoczności w ruchu drogowym oraz zwiększenia 

bezpieczeństwa mieszkańców Urząd Miejski w Lipsku podjął decyzję o wycince 23 drzew 

ograniczających widoczność bądź zagrażających bezpieczeństwu mieszkańcom Gminy Lipsk.  

Powyższy cel został wdrożony w stopniu zaawansowanym. 

Działania powinny być kontynuowane w kolejnych latach, by zapewnić nieustanny wzrost 

bezpieczeństwa publicznego. 

 

 Cel operacyjny 2: Prowadzenie profilaktyki i prewencji społecznej 

 

Tabela 14. przedstawia ocenę stopnia wdrożenia działań z zakresu profilaktyki i prewencji 

społecznej w ramach poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców gminy. Za realizację 

poniższych działań odpowiedzialne są placówki oświatowe, służby mundurowe oraz 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku. 
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Tabela 14. Ocena stopnia wdrożenia w 2021 r. celu operacyjnego 2. w ramach priorytetu VI 

 i celu strategicznego 1. 

Cel operacyjny 2: Prowadzenie profilaktyki i prewencji społecznej 

Kierunki działania 
Źródła 

finansowania 

Czas 

realizacji 

Wskaźniki 

osiągania celu 

Osiągn

ięte 

wskaźn

iki 

Ocena 

Opracowywanie 

i realizowanie programów 

profilaktyczno 

- edukacyjnych w placówkach 

oświatowych 

W ramach 

działalności 

własnej 

Placówki 

oświatowe 

Liczba 

zrealizowanych 

programów 

7 

5 

Liczba dzieci 

i młodzieży 

objętych 

programem 

220 

Realizacja przedsięwzięć 

edukacyjno - 

informacyjnych poświęconych 

przestępczości i jej skutkom 

W ramach 

działalności 

własnej 

Policja, 

Placówki 

oświatowe 

Liczba 

przedsięwzięć 

edukacyjno 

- informacyjnych 

9 

Organizacja akcji 

podnoszących świadomość 

mieszkańców w zakresie 

bezpieczeństwa 

W ramach 

działalności 

własnej 

Policja, 

Straż 

Pożarna, 

Straż 

Graniczna 

Liczba 

przeprowadzonych 

akcji 

2 

 

Prowadzenie zajęć 

edukacyjnych dla dzieci i 

młodzieży szkoły 

podstawowej i gimnazjalnej 

na temat zasad 

bezpieczeństwa w ruchu 

pieszym (Bezpieczna droga do 

szkoły) 

Budżet gminy 

Placówki 

oświatowe, 

Policja 

Liczba 

przeprowadzonych 

zajęć edukacyjnych 

34 

Szkolenia dla młodzieży w 

zakresie zasad ruchu 

drogowego z możliwością 

uzyskania karty rowerowej 

W ramach 

działalności 

własnej 

Placówki 

oświatowe, 

Policja 

Liczba 

przeprowadzonych 

szkoleń 

3 

szkolen

ia 

Organizowanie konkursów 

wiedzy o ruchu drogowym 

W ramach 

działalności 

własnej 

Placówki 

oświatowe, 

Policja 

Liczba 

zorganizowanych 

konkursów 

0 

Powszechna edukacja 

w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy ofiarom 

wypadków drogowych 

W ramach 

działalności 

własnej 

Placówki 

oświatowe, 

Policja, SP 

ZOZ 

Liczba 

przeprowadzonych 

spotkań 

4 

Liczba 

przeprowadzonych 

pokazów 

4 

Rozpowszechnianie działań 

prewencyjnych, 

edukacyjnych, dotyczących 

ryzykownych zachowań, 

nawiązywania przypadkowych 

znajomości, zawierania 

znajomości przez Internet 

W ramach 

działalności 

własnej 

Placówki 

oświatowe, 

Policja 

Liczba 

przeprowadzonych 

akcji 

17 

 

W ubiegłym roku opracowano i zrealizowano 7 programów profilaktyczno-edukacyjnych  
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w placówkach oświatowych, którymi objętych zostało 220 uczniów szkół  z terenu Gminy 

Lipsk. 

Placówki oświatowe zrealizowały 9 (5 więcej niż w roku 2020) przedsięwzięć edukacyjno-

informacyjnych poświęconych przestępczości i jej skutkom. Tylko Posterunek Policji w Lipsku  

przeprowadził akcje podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa – 

 2 akcje. Straż Graniczna w Lipsku nie realizowała żadnych spotkań ze względu na sytuację 

epidemiologiczną w kraju i na świecie związaną z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

W ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono 34 zajęcia edukacyjne 

dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu pieszym. 

W obu placówkach przeprowadzono 3 szkolenia  dla młodzieży w zakresie zasad ruchu 

drogowego z możliwością uzyskania karty rowerowej. Nie odbył się żaden konkurs wiedzy  

o ruchu drogowym.  Odbyły się 4 spotkania edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz 4 pokazy z udzielania pierwszej pomocy  

 o 2 więcej niż w roku 2020). Przeprowadzono również 17 akcji, podczas których edukowano 

odnośnie ryzykownych zachowań, nawiązywania przypadkowych znajomości i zawierania 

znajomości przez Internet. 

Działania z obszaru prowadzenia profilaktyki i prewencji społecznej wdrożone zostały 

wdrożone w części, w związku z powyższym powinny być również kontynuowane w kolejnych 

latach. 

 

 Cel strategiczny 2: Poprawa zdrowia mieszkańców gminy 

 

Poniższa tabela zawiera ocenę stopnia wdrożenia działań w kierunku poprawy zdrowia 

mieszkańców Gminy Lipsk, za które odpowiedzialny jest przede wszystkim Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku, a w niektórych działaniach również placówki 

oświatowe. 

 

Tabela 15. Ocena stopnia wdrożenia w 2021 r. celu strategicznego 2. w ramach priorytetu VI. 

Cel strategiczny 2: Poprawa zdrowia mieszkańców gminy 

Kierunki działania 
Źródła 

finansowania 

Czas 

realizacji 

Wskaźnik

i 

osiągania 

celu 

Osiągnięte 

wskaźniki 
Ocena 

Organizowanie 

i wspieranie akcji 

oraz programów 

Budżet gminy 

NFZ 

Środki 

SP ZOZ 

Liczba 

przeprowa

dzonych 

8 6 
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profilaktycznych 

i konsultacji 

medycznych. 

zewnętrzne akcji 

Liczba 

przeprowa

dzonych 

konsultacji 

41 

Organizacja badań 

medycznych 

Budżet gminy 

- NFZ 
SP ZOZ 

Liczba 

badań 
1750 

Prowadzenie działań 

edukacyjno-

informacyjnych nt. 

zdrowego styl życia. 

 

Budżet gminy 

NFZ 

Środki 

zewnętrzne 

SP ZOZ, 

Placówki 

oświatowe

, NGO 

 

Liczba 

realizowan

ych 

działań 

 

 

45 

Wspieranie rozwoju 

usług opieki 

środowiskowej dla 

osób przewlekle 

chorych starszych 

i niepełnosprawnych. 

Budżet gminy 

NFZ 
SP ZOZ 

Liczba 

osób i 

badań 

421 osób 

Stworzenie 

możliwości 

prowadzenia usług 

rehabilitacyjnych 

Budżet gminy 

NFZ 
SP ZOZ 

Liczba 

zabiegów 
8210 

Rozwój opieki 

długoterminowej 

i geriatrycznej 

Budżet gminy 

NFZ 
SP ZOZ 

Liczba 

osób 
8 

 

W Gminie Lipsk opieka zdrowotna zapewniona jest na odpowiednim poziomie. 

Funkcjonujący Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiada poradnie: 

rehabilitacyjną, poradnie lekarzy rodzinnych, poradnię ginekologiczno-położniczą, pracownię 

EKG, gabinet zabiegowy, gabinet szczepień, laboratorium analityczne. 

W 2021 roku w naszej Gminie zorganizowano i wspierano 8 akcji i programów 

profilaktycznych, przeprowadzono 41 konsultacji. Zrealizowano 45 działań edukacyjno-

informacyjnych odnośnie zdrowego stylu życia ( o 10 więcej niż w roku 2020), wykonano 1750 

badań medycznych, przeprowadzono 8210 zabiegów rehabilitacyjnych. 421 osób przewlekle 

chorych, starszych i niepełnosprawnych zostało przebadanych (o 94 osoby więcej aniżeli w 

roku 2020). Opieką długoterminową i geriatryczną objętych było 8 osób. 

 W 2021 roku działania w zakresie poprawy zdrowia mieszkańców gminy zostały 

wdrożone w stopniu zaawansowanym i powinny być kontynuowane w kolejnych latach. 

 

WNIOSKI KOŃCOWE 
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W poniższej tabeli przedstawiono średnią ocenę stopnia wdrożenia dla poszczególnych 

priorytetów, stanowiących główne obszary ukierunkowania Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Lipsk na lata 2016-2021. 

 

Tabela 16. Ocena stopnia wdrożenia poszczególnych priorytetów 

Priorytet 
Średnia ocena stopnia 

wdrożenia 

I: Aktywnie rozwijający się lokalny rynek pracy 4 

II: Poprawa procesu opieki i wychowywania w rodzinach 6 

III: Osoby zależne aktywnymi uczestnikami życia społecznego 6,5 

IV: Dzieci i młodzież przygotowane do wejścia w dorosłe życie 5,5 

V: Poprawa oferty kulturalnej i turystycznej 4,5 

VI:  Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców gminy 5,7 

 

 

W najbardziej zaawansowanym stopniu wdrożone zostały działania zmierzające 

 do poprawy procesu opieki i wychowywania w rodzinach, aktywnego uczestnictwa osób 

zależnych w życiu społecznym, oraz poprawiły się warunki życia i zdrowia mieszkańców 

gminy. Istotnym minusem jest brak psychologa szkolnego. Przygotowania dzieci i młodzieży 

do wejścia w dorosłe życie oraz poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców gminy 

uplasowały się na podobnym poziomie co w roku 2020. W dalszym ciągu nie zrealizowano 

utworzenia systemu opieki nad dziećmi w wieku 0-2 lat. 

Działania z zakresu poprawy oferty kulturalnej i turystycznej wdrożone zostały w stopniu 

rozpoczęcia do wdrożenia. Gmina Lipsk posiada coroczną ofertę zagospodarowania czasu 

wolnego w postaci różnorodnych zajęć, imprez, warsztatów, konkursów oraz innych form 

integracji i aktywności społecznej aczkolwiek rok 2021 był kolejnym rokiem pandemii 

koronawirusa stąd też powyższe możliwości nie mogły zostać wykorzystane ze względów 

niezależnych od poszczególnych jednostek. Walory wypoczynkowo-rekreacyjne są promowane 

na zewnątrz w celu pozyskania turystów. Prowadzona jest profilaktyka i prewencja społeczna. 

Można zauważyć poprawę zdrowia mieszkańców i wzrost poczucia bezpieczeństwa.  

W priorytecie aktywnego rozwoju lokalnego rynku pracy,  poprawie uległ cel podnoszenia 

kwalifikacji i zwiększenia aktywności do zatrudnienia mieszkańców. Silnym wskaźnikiem 

wskazującym powyższą poprawę była liczba przeprowadzonych działań w ramach 

kontynuowanego od roku 2020 projektu „Lip-skok w przyszłość”.  
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Jednakże nie została utworzona specjalna strefa ekonomiczna, nie organizowano 

konkursów na najlepszą firmę / najlepszego pracodawcę, nie wystąpiły ulgi dla 

przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Nie podjęto również żadnych działań 

w kierunku promocji i rozwoju ekonomii społecznej i promocji gminy, dzięki którym można 

by pozyskać zewnętrznych inwestorów. Stąd też działania w zakresie rozwoju 

przedsiębiorczości lokalnego rynku pracy oceniono jako rozpoczynające do wdrożenia.            

Raport monitoringowy za rok 2021 jest ostatnim z obowiązującej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Lipsk na lata 2016-2021. 

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 za rok 2021. 

 

Gmina Lipsk opracowała i realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 uchwalony Uchwałą  

nr XIX/138/20 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 grudnia 2020 r. Gminny Program  ma na 

celu zmniejszenie skali przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności pomocy 

 i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

 

Program zawiera następujące cele szczegółowe: 

1.Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Lipsk 

2. Podnoszenie wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Lipsk na temat zjawiska przemocy  

w rodzinie. 

3. Ochrona ofiar przemocy w rodzinie. 

4. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych, korekcyjno – edukacyjcyh 

 i profilaktycznych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

5. Podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji przedstawicieli różnych instytucji działających 

na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Przygotowanie Programu poprzedziła diagnoza zjawiska oparta na analizie danych. Działania 

wyznaczone w Programie mają charakter ciągły. 

 

Cel  szczegółowy Wskaźniki 

Diagnozowanie 

zjawiska przemocy 

- Liczba przekazanych sprawozdań – 11 

- Liczba rodzin którym przyznano pomoc finansową z powodu przemocy w 
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w rodzinie na terenie 

Gminy Lipsk. 

rodzinie - 2 

Podnoszenie wiedzy 

i świadomości 

mieszkańców Gminy 

Lipsk na temat 

zjawiska przemocy 

w rodzinie. 

- Liczba rozpowszechnionych broszur i ulotek- 1142 

- Liczba rozpowszechnionych plakatów - 82 

- Liczba zakładek na stronie internetowej dotyczących przemocy- 3 

- Liczba artykułów w lokalnej prasie - 0 

- Liczba  zajęć edukacyjcnych dla rodziców  przerowadzonych w 

placówkach oświatowych - 17) 

- Liczba  zajęć edukacyjcnych dla rodziców  przerowadzonych w 

placówkach oświatowych - 5 

 Liczba zorganizowanych i współorganizowanych imprez (m. in. konkursy 

plastyczne, udział w przedstawieniach, uczestnictwo w pogadankach na 

temat przemocy w rodzinie, mających na celu wzmacnianie więzi 

rodzinnych) –  18 

Ochrona ofiar 

przemocy w 

rodzinie. 

- Liczba uruchomionych procedur „Niebieskich Kart”- 26 (w tym: 16 

wszczynających) 

- Liczba udzielonych informacji, porad oraz konsultacji - 246 

- Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie -  49 

Zwiększenie 

skuteczności działań 

interwencyjnych, 

korekcyjno – 

edukacyjnych i 

profilaktycznych 

wobec osób 

stosujących przemoc 

w rodzinie. 

- Liczba prowadzonych  postępowań przygotowawczych dotyczących   

przemocy w rodzinie- 12 

- Liczba interwencji związanych z przemocą w rodzinie- 72 

- Liczba osób objętych nadzorem kuratora rodzinnego, w których członek 

rodziny został skazany z art. 207 par. 1 kk - 6 

-  Łączna liczba osób wobec których zastosowano środki zapobiegawcze w 

formie izolacji sprawcy przemocy – 8 

- Liczba prowadzonych postępowań dotyczących przemocy w rodzinie – 12 

- Liczba osób biorących udział w programach korekcyjno – edukacyjnych - 

0 

- Liczba wniosków do M-GKRPA  o podjęcie czynności zmierzających do 

orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu- 8  

Podnoszenie 

poziomu wiedzy i 

kompetencji 

przedstawicieli 

- Liczba przeszkolonych osób z zakresu przeciwdziałania 

 przemocy w rodzinie – 61  

- Liczba zorganizowanych spotkań – 10 
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różnych instytucji 

działających na rzecz 

przeciwdziałania 

przemocy w 

rodzinie. 

 

Realizatorem zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Lipsk 

jest: 

 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku i działający przy nim 

Miejsko-Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Lipsku, 

 Posterunek Policji w Lipsku, 

 Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipsku, 

 Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku, 

 Szkoła Podstawowa w Bartnikach, 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku, 

 Podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Raz w roku Radzie Miasta i Gminy Lipsk składane jest sprawozdanie z realizacji Programu  

i działań Zespołu Interdyscyplinarnego. Sprawozdanie przygotowywane jest  w oparciu 

 o informacje uzyskane od podmiotów współrealizujących Program oraz działających  

w Zespole Interdyscyplinarnym. 

 

Monitorowaniem realizacji Gminnego Programu oraz czuwaniem nad prawidłowym 

wykonywaniem zadań zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejsko -  

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku. 

 

Systematyczna ewaluacja Programu stanowi podstawę do jego doskonalenia, a co za tym idzie, 

wprowadzenia ewentualnych korekt, nowych rozwiązań wynikających z dynamiki 

zmieniających się uwarunkowań społecznych oraz doświadczeń podmiotów realizujących.   

  

Ad. 1 Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu 

opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą 

w rodzinie. 
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 Trudno określić w sposób jednoznaczny skalę zjawiska przemocy w rodzinie, zarówno  

na poziomie ogólnopolskim, jak i lokalnym. Zdecydowanie najpoważniejszą trudnością  

w diagnozowaniu wielkości zjawiska przemocy w rodzinie jest uzyskanie wiarygodnych, 

rzeczywistych danych, charakteryzujących rozmiar przemocy. Nadal wiele przypadków 

przemocy w rodzinie nie jest zgłaszanych, głównie z powodu strachu, wstydu oraz braku 

wiary w skuteczność prawa i obowiązujących procedur. Trudność w jednoznacznym 

określeniu rozmiarów zjawiska związana jest także z wielością danych zbieranych przez 

różnorodne instytucje, pośrednio i bezpośrednio analizujące przypadki stosowania przemocy 

w rodzinie. 

 

Wyjściową wartością na temat rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie w skali gminy mogą 

być dane opracowane przez Posterunek Policji w Lipsku. Najbardziej trafnym spośród 

dostępnych wskaźników obrazujących skalę zjawiska jest liczba interwencji domowych 

przeprowadzonych przez funkcjonariuszy policji. Jak wynika z danych statystycznych  w roku 

ubiegłym na terenie gminy Lipsk przeprowadzono 65  interwencje domowe (o 7 mniej niż  

w roku 2020). Policjanci wypełnili 23 formularze „Niebieska Karta - A”. 

 

Jeżeli przemoc w rodzinie ma charakter umyślnych, długotrwałych i powtarzających się 

zachowań sprawcy, polegających na zadawaniu zależnej od niego ofierze cierpień 

psychicznych i fizycznych, mamy do czynienia z przestępstwem znęcania się, za które grozi 

kara pozbawienia wolności. W roku ubiegłym prowadzono 6 postępowań wobec sprawców 

przemocy z art. 207 §1 kk (o 1 mniej aniżeli w roku 2020)   

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku udzielał poradnictwa socjalnego, 

świadczonego przez pracowników socjalnych. Pracownicy socjalni obejmowali rodziny 

dotknięte przemocą kompleksową pracą socjalną, współdziałając także z innymi specjalistami, 

w tym z policją, pedagogami szkolnymi, asystentem rodziny, kuratorami sądowymi 

 i przedstawicielami ochrony zdrowia, głównie w ramach realizacji procedury „Niebieskie 

Karty”. Łączna liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa: 46 . 

 

Podczas pracy socjalnej, posiedzeń grup roboczych informowano o instytucjach działających 

na terenie gminy Lipsk, powiatu augustowskiego, zajmujących się problematyką przemocy. 

Przekazywano ulotki informacyjne, przedstawiające dane teleadresowe placówek 

świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą domową, pomoc terapeutyczną dla osób 
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dotkniętych przemocą i sprawców przemocy, pomoc osobom uzależnionym  

i współuzależnionym. 

Rozpowszechniano materiały profilaktyczne i informacyjne, które dotyczyły zjawiska 

przemocy  

w rodzinie. Podczas posiedzeń grup roboczych, przedstawiciele poczczególnych jednostek, 

przekazywali ulotki i broszury, które zostały zakupione w roku 2019 (Nie walcz z rodziną, 

zawalcz  

o rodzinę!, Doświadczasz przemocy ze strony najbliższych? Nie pozwól na to!). 

Pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiali możliwości 

aplikacji moblinej “Twój Parasol” dzięki której osoby doświadczające przemocy w rodzinie 

mogą uzyskać wsparcie i informacje. Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt a także 

możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach. Posiada także 

informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa jak również 

oferuje dostęp do materiałów edukacyjnych oraz do bazy organizacji oferujących wsparcie 

osobom dotkniętym przemocą. 

 

M-GKRPA w Lipsku rozpowszechniała ulotki i plakaty edukacyjno – profilaktyczne dla dzieci 

i młodzieży i dorosłych dotyczących zjawiska przemocy kampanii „ Przemoc boli: Uczymy się 

dobrych zachowań”, „ Nie tylko słowa. Przemoc ma wiele twarzy”, „Zachowanie, agresja, 

przemoc; Nie bądź obojętny. Reaguj. pomóż!”, „Cyberprzemoc. Naucz się chronić i reagować!”, 

„Cyberprzemoc. Atak z ukrycia”,  „Przemoc dzieci w czasach pandemii. Cyberprzemoc 

 i przemoc werbalna”, „ Przemoc dzieci w czasach pandemii. Przemoc fizyczna i realna”. 

 

Realizatorzy Programu udostępniali na bieżąco ulotki i broszury, umieszczali plakaty  

na tablicach informacyjnych na temat zjawiska przemocy na terenie własnych jednostek 

(placówki oświatowe, służba zdrowia). 

 

Na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w 

zakładce Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie są umieszczone podstawowe informacje 

dotyczące zjawiska przemocy oraz dane kontaktowe do osób świadczących bezpłatne 

poradnictwo psychologiczne i prawne osobom z powiatu augustowskiego.   
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Istotnym problemem występującym w rodzinach dotkniętych przemocą jest nadużywanie 

alkoholu, głównie przez sprawców przemocy. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Lipsku obejmował pomocą społeczną ogółem  173 rodziny. Powodami przyznania pomocy 

społecznej było najczęściej ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba i bezrobocie. Ze względu 

na przemoc w rodzinie, pomoc społeczną przyznano 1 rodzinie. 17 rodzin uzyskało pomoc 

społeczną w roku ubiegłym z powodu alkoholizmu. Pracownicy socjalni motywowali do 

podjęcia lub kontynuowania leczenia odwykowego osoby z problemem alkoholowym, 

zwłaszcza że wystąpienie problemu uzależnienia stanowi ryzyko pojawienia się w rodzinie 

problemu przemocy domowej. 

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipsku  

po rozpoznaniu w trakcie rozmowy zjawiska przemocy udzielała stosownego wsparcia osobom 

dotkniętym przemocą i informacji o możliwościach jej powstrzymania, o funkcjonowaniu 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz o procedurze „Niebieskiej Karty”. 

W 2021 r. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Lipsku odbyła 12 posiedzeń. Do Komisji wpłynęło 12 wniosków o wszczęcie postępowania 

wobec osoby nadużywającej alkoholu. Wnioski zostały złożone przez: 

- Członków rodzin – 7 wniosków, 

- Komendę Powiatową Policji w Augustowie Posterunek Policji w Lipsku – 1 wniosek, 

- Zespół Interdyscyplinarny – 3 wnioski, 

- Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie – 1 wniosek 

( przekazane według właściwości). 

Na posiedzenia Komisji zapraszano osoby uzależnione oraz członków ich rodzin. Wobec 

osób zgłoszonych podjęto następujące działania: 

 przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywujące oraz pogadanki na temat 

szkodliwości napojów alkoholowych oraz wszelkich zagrożeń związanych  

z nadmiernym spożywaniem alkoholu, 

 na badanie do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu i wskazaniu rodzaju i miejsca zakładu leczniczego skierowano 6 osób, 

 złożono 8 wniosków do Sądu o zobowiązanie do poddania się leczenia odwykowego 

w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych istnieje w Lipsku Punkt Konsultacyjny, w którym zatrudniony jest  
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Starszy Instruktor Terapii Uzależnień, do którego Komisja kieruje na dłuższą rozmowę osoby 

z problemem alkoholowym. W Punkcie Konsultacyjnym w Lipsku w roku 2021 udzielono 201 

porad indywidualnych, w tym: 

- 53 porad osobom uzależnionym, 

- 27 porad osobom pijącym szkodliwie, 

- 70 porad osobom współuzależnionym,   

- 9 porad sprawcom przemocy, 

- 20 porad ofiarom przemocy, 

- 22 porady  DDA i dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. 

W ramach zadania publicznego zorganizowano otwarty konkurs ofert na realizację 

zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, promocji i ochrony zdrowia, 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i promocji twórczości 

lokalnej oraz działań i inicjatyw kulturalnych. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom  

i patologiom społecznym zadanie miało na celu prowadzenie działań o charakterze 

terapeutyczno-profilaktycznym, promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, 

prowadzenie zajęć zachęcających do aktywnego spędzania wolnego czasu bez używek, 

wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży, podniesienie wiedzy dotyczącej 

działania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, popularyzacji abstynencji wśród 

dzieci i młodzieży i ich rodzin. 

W ramach zadania ,,Aktywna rodzina” zorganizowano spotkanie z Mikołajem, które miało na 

celu integrację rodzin,  poprzez spędzanie wspólnego czasu bez używek, podniesienie poziomu 

wiedzy w zakresie szkodliwości  spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, 

popularyzację abstynencji wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin. W spotkaniu udział wzięło 

około 200 osób. Natomiast w ramach zadania “Moda na życie bez uzależnień” zorganizowano 

turnus wypoczynkowy z programem terapeutyczno -  profilaktycznym dla 10 dzieci z rodzin 

zagrożonych problemem alkoholizmu.  

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego  - Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia  

w Augustowie prowadziła kompleksową terapię i psychoterapię osób uzależnionych  

od alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych oraz udzielała pomocy terapeutycznej dla 

osób współuzależnionych. 

W roku 2021 udzielono konsultacji i porad : 

• 71 porad w Poradni Leczenia Uzależnień 
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• 41 porad dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, środków 

psychoaktywnych oraz członków ich rodzin; 

• 6 porad, konsultacji dla osób doświadczających przemocy w rodzinie; 

• 11 porad w związku z przemocą fizyczną osób uzależnionych od alkoholu 

W stosunku do osób przyjętych w Punkcie Pomocy dla Osób Doświadczających Przemocy 

 w Augustowie udzielono bądź przeprowadzono: 

 19 sesji psychoterapii indywidualnej dla członków rodziny 

dotyczącej problematyki alkoholowej i narkotykowej; 

 4 sesje psychoterapii indywidualnej z osobą uzależnioną od 

narkotyków; 

 17 sesji psychoterapii indywidualnej z osobami uzależnionymi od 

alkoholu; 

 5 rozmów z pedagogami szkolnymi; 

 21 tele-porad z kuratorami sądowymi i społecznymi; 

 9 członkom rodziny udzielono wsparcia psychoterapeutycznego. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Augustowie świadczyło pomoc prawną 

i psychologiczną mieszkańcom miasta i gminy Lipsk. Jeżeli Zespół Interdyscyplinarny zgłosi 

informację o prowadzeniu procedury Niebieskiej Karty to Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Augustowie zaprasza osobę stosującą przemoc do udziału w programie korekcyjno 

– edukacyjnym. W roku 2021 Posterunek Policji w Lipsku  nie zgłosił nikogo do udziału  

w programie korekcyjno – edukacyjnym. 

Placówki oświatowe z terenu gminy Lipsk prowadziły wśród dzieci i młodzieży zajęcia 

profilaktyki w zakresie agresji i przemocy, które odbywało się  między innymi poprzez 

organizowanie zajęć w ramach szkolnego programu, czasu wolnego oraz organizowanie 

konkursów. Odbywały się również zajęcia edukacyjne  dla rodziców Zespół Szkół w Lipsku 

realizował program wychowawczo-profilaktyczny w obszarze Bezpieczeństwo - profilaktyka 

zachowań ryzykownych, który dotyczył dbałości o stan bezpieczeństwa dzieci. Wychowawcy 

klas oraz Rada Pedagogiczna podjęli działania  mające na celu ograniczenie zjawiska agresji 

 i przemocy. W placówce uświadamiano uczniom, czym jest przemoc i agresja, jakie są 

symptomy tego zjawiska. Organizowano pogadanki na temat zasad bezpieczeństwa W szkole 

 i poza nią. Na bieżąco obserwowano uczniów podczas lekcji 

i przerw, przeprowadzano rozmowy z rodzicami, zgłaszano niepokojące sytuacje. Z racji 
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częściowej nauki zdalnej na bieżąco udzielana była pomoc uczniom i rodzicom w celu 

rozwiązywania i monitorowania sytuacji kryzysowych.  

 Placówki oświatowe z terenu gminy Lipsk uczestniczyły w III edycji konkursu 

plastycznego "STOP przemocy", organizowanego przez MGOPS w Lipsku przy współpracy 

z Miejsko – Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

  

Ad 2. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. 

Porozumieniem nr 1/2019 z dnia 16 września 2019 roku zawarto porozumienie 

pomiędzy Gminą Lipsk a Powiatem Suwalskim w sprawie pomocy mieszkańcom Gminy Lipsk 

w zakresie udzielania specjalistycznych usług osobom, które znalazły się w sytuacji 

kryzysowej. Na podstawie porozumienia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy może udzielać pomocy mieszkańcom 

Gminy Lipsk w sytuacjach kryzysowych we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Lipsku. Porozumienie zawarto na okres od 01 września 2019 r. do 31 

grudnia 2021 r. W okresie sprawozdawczym nie kierowano osób do Specjalistycznego 

Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy, ponieważ nie było takiej konieczności. 

Realizując działanie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,  

na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku 

udostępniono wykazy oraz aktualne bazy teleadresowe Ośrodków Interwencji Kryzysowej, 

organizacji pozarządowych świadczących usługi osobom i rodzinom dotkniętym przemocą, 

placówek udzielających tymczasowego schronienia dla ofiar przemocy, Powiatowych Centrów 

Pomocy Rodzinie, Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Zespołów Interdyscyplinarnych, funkcjonujących  

na terenie województwa podlaskiego, celem ich upowszechnienia. 

Ad. 3 Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych 

Zarządzeniem Nr 91/11 z dnia 5 grudnia 2011 r. Burmistrz Lipska powołał Zespół 

Interdyscyplinarny. Następnie skład Zespołu Interdyscyplinarnego zmieniano Zarządzeniem Nr 

293/2014 Burmistrza Lipska z dnia 28 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr 26/15 Burmistrza 

Lipska z dnia 20 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 46/15 Burmistrza Lipska z dnia 21 kwietnia 

2015 r., Zarządzeniem  Nr  95/14 Burmistrza Lipska z dnia 16 października 2015 r., 

Zarządzeniem Nr 266/17 Burmistrza Lipska z dnia 14 marca 2017r., Zarządzeniem Nr 474/2018 

Burmistrza Lipska z dnia 31 października 2018r., Zarządzeniem Nr 507/18 Burmistrza Lipska 

z dnia 31 grudnia 2018r., Zarządzeniem Nr 97/2019 Burmistrza Lipska z dnia 21 czerwca 
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2019r., Zarządzeniem Nr 124/19 Burmistrza Lipska z dnia 23 września 2019 r., Zarządzeniem 

Nr 158/19 Burmistrza Lipska z dnia 26 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 242/20 z dnia 31 

sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 320/21  dnia 30 marca 2021 r. 

Zespół Interdyscyplinarny działa w oparciu o: 

 Uchwałę Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 17 lutego 2011 r. 

zmienioną Uchwałą Nr XXVII/206/21 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2021 r.  w 

sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 

 Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lipsk wprowadzony przez 

Burmistrza Lipsk Zarządzeniem Nr 138/12 z dnia 3 lipca 2012 r., 

 Porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym. 

 

Miejsko - Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Lipsku składał się z 14 osób, 

przedstawicieli następujących instytucji: 

1. Beata Szmygiel- Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Lipsku, 

2. Halina Sierocka- Przewodnicząca Miejsko –Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w 

Lipsku, Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - Koordynator w Miejsko – Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Lipsku, 

3. Katarzyna Parfieńczyk - Pielęgniarka w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Lipsku, 

4. asp. sztab. Paweł Borodziuk- Dzielnicowy Zespołu ds. Prewencji Posterunku Policji  

w Lipsku, 

5. Marzena Hawrylik- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bartnikach, 

6. Barbara Aleksiejczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku, 

7. Andrzej Stanisław Litwińczuk- Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

„Poradnia Zdrowia Psychicznego - Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia” w 

Augustowie, 

8. Krystyna Bohdan- Kurator zawodowy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej  

w Sądzie Rejonowym w Augustowie, 

9. Leonarda Żabicka - Przedstawiciel organizacji pozarządowej tj. ,, Caritas ” w Lipsku, 

10. Wioleta Żabicka- Przedstawiciel Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Lipsku, 

11. asp. sztab. Wojciech Protasiewicz – Kierownik Posterunku Policji w Lipsku, 
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12. Sylwia Borko – Starszy Specjalista  Pracy Socjalnej w Miejsko – Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Lipsku 

13. Monika Kobeldzis – zastępca Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lipsku. 

 

W roku 2021 odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

W roku 2021 do Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipsku wpłynęło 26 formularzy 

„Niebieskie Karty- A” , w tym: 16 wszczynających.  Stosowanie procedury „Niebieskie Karty” 

przez uprawnione podmioty przedstawia się następująco: 

 

Liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart – A” przez pracowników 

socjalnych 

 

 wszczynających 

2 

 

2 

Liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart – A” przez Policję 

 

 wszczynających 

 

23 

 

13 

Liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart – A” przez Miejsko - Gminną 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

 wszczynających 

1 

 

 

1 

Liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart – C” podczas posiedzeń ZI/grup 

roboczych 

19 

Liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart – D” podczas posiedzeń ZI/grup 

roboczych 

15 

 

Współpraca przedstawicieli poszczególnych jednostek w ramach pracy Zespołu 

Interdyscyplinarnego przejawia się poprzez tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania 

problemów związanych z przemocą w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Grupy robocze 

są tworzone przez Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Skład grupy 

roboczej uzależniony jest od miejsca zamieszkania rodziny, występujących problemów  oraz 

struktury rodziny. Pracownicy socjalni i przedstawiciele instytucji uczestniczących w realizacji 

procedury Niebieskiej Karty udzielają poradnictwa podczas posiedzeń grup roboczych w 

zakresie własnych kompetencji. 

Liczba rodzin objętych pomocą grup roboczych 28 
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Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

 kobiety 

 mężczyźni 

 dzieci 

49 

26 

6 

17 

Liczba osób objętych pomocą grup roboczych ogółem (ofiary, sprawcy, 

świadkowie) 

 kobiety 

 mężczyźni 

 dzieci 

96 

 

34 

36 

23 

Liczba utworzonych grup roboczych 19 

Liczba posiedzeń grup roboczych 99 

 

Zakończenie procedury „Niebieskie Karty” na skutek ustania przemocy w rodzinie  

i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz 

po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy nastąpiło bądź z powodu braku zasadności 

podejmowania działań nastąpiło w 17 rodzinach. 

 

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI 

Istotnym działaniem ze względu na podnoszenie efektywności pracy z rodziną dotkniętą 

przemocą, było doskonalenie kadr pracujących ze sprawcami i ofiarami przemocy w rodzinie.  

W związku z panującą w roku 2021 pandemią koronawirusa, system szkoleń stacjonarnych był 

zawieszony. Asystenci rodziny oraz pozostali pracownicy podnosili swoje kwalifikacje, 

umiejętności  poprzez wiedzę zdobywaną w trakcie szkoleń online, bezpłatnych webinariów,  

e-konsultacji bądź  

z dostępnej literatury.   

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, Grup Roboczych w Lipsku odbyli 

szkolenie: 

“Współpraca KRPA i ZI w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom” - 19 osób 

“Substancje psychoaktywne a przemoc” – 19 osób 

“Procedura Niebieskie Karty „krok po kroku” –  1 osoba 

“Dokumentacja Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych. Opracowanie, realizacja, 

ewaluacja i monitoring Programów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie. Realizacja obowiązków wynikających z tzw. Ustawy 

antyprzemocowej”- 1 osoba. 
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FINANSOWANIE 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku zapewnia obsługę 

organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, zgodnie z art. 9a, 

ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz.U.2020.poz.218 ze zm.) 

 Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lipsku na lata 2021-2025 

są środki własne Gminy Lipsk przeznaczone na realizację Programu. 

Wydatki na realizację Programu ogółem poniesione w roku 2021 wynosiły 4 514,01 

zł, przeznaczone były m. in. na: nagrody konkursowe, zakup materiałów i zakup programu, 

usługi pocztowe. 

 

Potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

i ochrony ofiar przemocy w gminie Lipsk: 

 

 Większa ilość oraz zróżnicowanie przedsięwzięć edukacyjno - profilaktycznych dla 

dzieci i młodzieży szkół podstawowych, uwrażliwianie na krzywdę i przemoc; 

 Stałe podnoszenie świadomości społecznej z  zakresu budowania relacji bez przemocy, 

której nasilenie obserwujemy w ubiegłych latach z powodu pandemii COVID -19; 

 Poszerzanie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętności wszystkich członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach, 

superwizjach,  konferencjach, seminariach, wizytach studyjnych; 

 Zaangażowanie wszystkich podmiotów w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinach, 

celem usprawnienia i polepszenia współpracy między nimi; 

 Wdrażanie standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy m.in. poprzez 

wykorzystanie pracy socjalnej  w pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. 

 

Podsumowanie 

Systematyczna ocena Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie stanowi podstawę do jego doskonalenia,  
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a w następstwie nanoszenia ewentualnych korekt oraz nowych rozwiązań, które wynikają  

z bieżących sytuacji i zdarzeń  oraz doświadczeń podmiotów realizujących Program. 

Od ponad dziesięciu lat w gminie Lipsk budujemy system przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. Cała praca Zespołu Interdyscyplinarnego odbywa się wysiłkiem wielu osób - 

wysiłkiem bezcennym bo bezpłatnym. Wszystko to w ramach obowiązków służbowych, często 

w czasie wolnym od pracy, bez wynagrodzenia finansowego. 

Jako Zespół Interdyscyplinarny borykamy się z wieloma problemami tj. organizacją 

pracy, obiegiem dokumentów, scalaniem zespołu, monitorowaniem pracy w grupach roboczych 

a co najważniejsze analizą indywidualnych przypadków przemocy. Na powyższe trudności 

ciężko znaleźć rozwiązanie, bo na pracę w/w Zespołu składa się wiele podmiotów, które pracują 

na wielu obszarach w których trudno jest się czasami odnaleźć. 

Osoby pracujące na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zdają sobie sprawę, że 

wiele przypadków przemocy, zostaje umorzonych, dla eksmitowanych sprawców nie ma lokali 

socjalnych a pomoc psychologiczna dla osób pokrzywdzonych jest niewystarczająca. 

Rok 2021 z powodu wystąpienia pandemii COVID -19, obostrzeń, nauki zdalnej był 

rokiem o ogromną liczbą założonych Niebieskich Kart. Pandemia spowodowała nasilenie 

zjawiska przemocy, cierpiały przez to całe rodziny. Zespół Interdyscyplinarny wraz 

 z odpowiednimi służbami na bieżąco reagowały na takie zdarzenia.  

Członkowie zespołu zdają sobie sprawę, że jest jeszcze wiele do zrobienia w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Należy także podkreślić, że  interdyscyplinarne 

podejście a więc wielokierunkowe do zagadnienia przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest 

daleko skuteczniejszą metodą działania niż te stosowane uprzednio. Znaczna część instytucji 

zajmujących się zjawiskiem przemocy domowej działa nie w pojedynkę, a w sposób 

skoordynowany, co z kolei znacząco wpływa na szybkość i skuteczność podejmowanych 

działań.  

Z przebiegu spotkań grup roboczych wynika, że interdyscyplinarność ma wiele zalet – 

szybki i pełny przepływ informacji pomiędzy służbami,  możliwość podjęcia działań 

zaplanowanych i skoordynowanych, nie powielających się i nie wykluczających się wzajemnie. 

W trakcie spotkań zapoznaliśmy się z procedurami poszczególnych instytucji, które starają się 

maksymalnie wspierać rodziny w trudnych sytuacjach życiowych. 

Osoby tworzące Zespół Interdyscyplinarny cały czas rozwijają się i zbierają cenne 

doświadczenie w swej pracy. Dzięki  takiemu doświadczeniu kroki podejmowane w przyszłości  

z całą pewnością pozwolą na coraz skuteczniejsze działania. 
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Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(Dz.U.2020.821 t.j. ze zm.), który zobowiązuje do złożenia radzie gminy rocznego 

sprawozdania z realizacji zadań  z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb 

związanych z realizacją zadań do dnia 31 marca każdego roku. 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej porządkuje  

i reguluje kwestie związane z pomocą dziecku i rodzinie przez państwo i samorządy. System 

ma za zadanie wzmocnić wsparcie dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka, przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a w konsekwencji  

w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. Pomoc dotyczyć ma również rodzin, które 

sprawują pieczę zastępczą nad dziećmi, pozbawionymi opieki rodzicielskiej. 

Zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej  (Dz.U.2020.821 t.j. ze zm.) do zadań własnych  gminy należą: 

 Opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. 

Zgodnie z Uchwałą Nr II/25/18 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 17 grudnia 2018 r. został 

przyjęty Gminny Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lipsk na lata 2019 – 2021. Przyjęty 

Program wyznacza kierunki działań dla instytucji, placówek i organizacji działających  

w obszarze pomocy rodzinie łącząc działania podejmowane przez sektory publiczne oraz 

pozarządowe. Głównym celem gminnego programu jest wspieranie rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez zintegrowane i spójne 

działania na rzecz dziecka i rodziny, mające wpływ na wzmocnienie lub odzyskanie zdolności 

do właściwego wypełniania funkcji rodzicielskich oraz odpowiedniego pełnienia ról 

społecznych. 

 Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny. 

W 2021 roku Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku zatrudniono 

 2 asystentów rodziny: jeden asystent rodziny na podstawie umowy o pracę w systemie 

zadaniowego czasu pracy (3/4 etatu asystenta) oraz jeden asystent zatrudniony na umowę 

zlecenie w systemie zadaniowym (1/4 etatu asystenta). W 2021 roku ze względu na stan 

pandemii koronawirusa w kraju szkolenia stacjonarne były odwoływane. Stąd też  asystenci 

rodziny doskonalili swą wiedzę poprzez samokształcenie przy wykorzystaniu materiałów 

dydaktycznych znajdujących się w zasobach Ośrodka, portalach internetowych. Asystenci 

rodziny uczestniczyli w bezpłatnych webinariach, e-spotkaniach, e-konsultacjach. 
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Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 

dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych przez: 

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny 

oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa.   

 Wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych jest podstawowym zadaniem asystenta rodziny. Ustawa o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje asystenta do udzielania indywidualnych konsultacji 

wychowawczych, kształtowania prawidłowych wzorców rodzicielskich. Do innych zadań  

należą m. in. pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, 

wychowawczych, w aktywizacji społecznej i zawodowej oraz motywowanie rodziców i dzieci 

do skorzystania z innych form pomocy i integracji. Do obowiązków asystenta rodziny należy 

także realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet  

w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2020 poz. 1329). 

 Asystenci rodziny, w trakcie swej pracy, współpracują z policjantem dzielnicowym, 

kuratorami, pedagogami, wychowawcami,  organizacjami pozarządowymi, Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipsku. W 2021 roku asystenci rodziny 

pracowali łącznie z 12 rodzinami, w tym liczba dzieci wynosiła 28. Problemy wstępujące  

w rodzinach to bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego połączone z współistniejącym ubóstwem, bezrobociem, 

wielodzietnością, alkoholizmem, konfliktem małżeńskim, problemami szkolnymi dzieci, 

niepełnosprawnością, przemocą itd. Powyższe problemy przyczyniały się do zachwiania 

prawidłowego funkcjonowania tychże rodzin w środowisku. Wspieranie rodzin odbywa się za 

zgodą rodziny, wyrażoną na piśmie i aktywnym udziałem jej członków. W przypadku 

czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną, asystent rodziny i pracownicy socjalni 

współpracują z rodzicem biologicznym i osobami z nią związanymi, tj. Kierownikiem Zespołu 

ds. pieczy zastępczej, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziną zastępczą celem 

stabilizacji i stworzenia warunków umożliwiających powrót dzieci do domu rodzinnego.  

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi zgromadzeń i przemieszczania się 

spowodowanymi stanem edpidemi koronawirusa niemożliwym było przeprowadzenie 

posiedzenia w dotychczasowej formie – stąd też asystent rodziny przygotowywał pisemną 

opinię dotyczącą rodziców biologicznych omawianych dzieci w których zawierał informacje o 

możliwości powrotu dziecka do rodziny biologicznej. W 2021 roku asystent rodziny 

współpracował z jedną rodziną celem powrotu dzieci do rodzica biologicznego. W odniesieniu 
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do rodziny z którymi współpracował -  Asystent rodziny był członkiem grup roboczych. W 

ramach poradnictwa specjalistycznego, członkowie rodzin są informowani przez asystenta, 

pracowników socjalnych o możliwości skorzystania z pomocy instytucji i organizacji 

działających na terenie gminy, powiatu. 

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających 

  

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych, rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej (zgodnie z art.29 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Rodzina wspierająca pomaga 

rodzinie przezwyciężającej trudności w opiece i wychowywaniu dziecka, prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. 

Na tablicy ogłoszeń w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Lipsku  zamieszczona jest informacja o możliwości zastania rodziną wspierającą.  

W 2021 roku na terenie gminy nie ustanowiono rodzin wspierających. 

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci. 

Na terenie Gminy Lipsk nie ma placówek wsparcia dziennego. 

 Finansowanie: 

Zgodnie z art. 176 pkt 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań 

własnych gminy należy finansowanie podnoszenia kwalifikacji przez asystentów oraz kosztów 

związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych przez rodziny 

wspierające. 

a) finansowanie podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny 

W 2021 roku asystenci rodziny brali udział w bezpłatnych webinariach, e-konsultacjach, oraz 

szkoleniach online płatnych i bezpłatnych. 

b) finansowanie kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny 

wspierające 

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej (zgodnie z art. 29 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Rodzina wspierająca otrzymuje 

zwrot kosztów związanych z udzieleniem pomocy. W roku 2021 na terenie gminy Lipsk nie 

ustanowiono rodzin wspierających. 

 Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 

dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku pre-adopcyjnym 
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Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa, że 

co do zasady finansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej należy do obowiązku powiatu. 

Jednakże, na mocy art. 191 ust. 9 i 10 w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej 

gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 

pierwszy w pieczy zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w pieczy zastępczej,  

w wysokości: 

1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.  

Obowiązek współfinansowania przez gminę nie dotyczy dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej przed 1 stycznia 2012 r. (art. 238 ust. 1). 

W 2021 Gmina Lipsk współfinansowała pobyt 11 dzieci w pieczy zastępczej –  koszt  

ten wyniósł: 115 012,61 zł.   

 Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny 

oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej,   

z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.    

W roku 2021 r. Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku sporządził,  

a następnie przekazał wymagane sprawozdania rzeczowo – finansowe z wykonywania przez 

gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do Podlaskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem 

i przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej, 

zamieszkałego na terenie gminy.        

Pracownicy socjalni oraz asystent rodziny na bieżąco monitorowali sytuacje rodzin 

zagrożonych kryzysem oraz przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych. Pracownicy prowadzili działalność informacyjno – edukacyjną a w razie 

konieczności reagowali oraz stosownie do problemów i potrzeb udzielali odpowiedniego 

wsparcia, w tym: przydzielenie asystenta rodziny. 

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021  

za rok 2021 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny Gminy Lipsk na lata 2019-2021 tworzył lokalny 

system ochrony oraz wsparcia dzieci i rodzin, w szczególności rodzin przeżywających 
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trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Jego koordynowanie  

i monitorowanie powierzono Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipsku. 

Działania podejmowane w ramach Programu adresowane były do rodzin wychowujących 

dzieci, dotkniętych m.in. przemocą, problemem uzależnień, zagrożonych ubóstwem, 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Praca  

z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu dzieci realizowane były przez służby społeczne 

pracujące na rzecz dziecka i rodziny, również w obszarze oświaty, kultury i sportu, przy udziale 

organizacji pozarządowych. 

 

Głównym celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 było: 

Wspieranie rodzin w wypełnianiu i przywracaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej 

 

Cel główny był realizowany poprzez cele szczegółowe, tj. 

1. Promowanie wartości rodziny, wspieranie form organizacji wolnego czasu i działania 

edukacyjne służące umacnianiu więzi rodzinnych. 

2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb socjalno – bytowych rodzin z dziećmi. 

3. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin. 

Działanie I.  

Organizowanie różnorodnych form integracji rodzin (festynów, pikników rodzinnych, 

inicjatyw sportowo-rekreacyjnych, imprez okolicznościowych). 

 

Stowarzyszenie „Pomóż sobie” dzięki środkom zewnętrznym,   zorganizowało 2 formy 

integracji rodziny – “Piknik rodzinny”, “Wieczerza Wigilijna” w której uczestniczyło około 

50 osób. 

 

Szkoła Podstawowa w Bartnikach zorganizowała 7 spotkań integracyjnych: „Bal 

karnawałowy”, „ Zabawa Walentynkowa”, „Dzień Dziecka”, „Święto Pieczonego Ziemniaka”, 

„Zabawa Andrzejowa”,  „ Mikołajki”,  „ Spotkanie opłatkowe”. 

Uczniowie szkoły w Bartnikach wzięli udział w 1 akcji MEN – „Razem na Święta”. 

 

Towarzystwo Przyjaciół Lipska organizowało 2 przedsięwzięcia: „Festyn Promujący grę 

miejską” oraz „Spotkanie z Mikołajem”.  
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Zespół Szkół w Lipsku promował integrację rodzinną poprzez organizację 8 imprez 

rodzinnych pikników, festynów, zawodów sportowych, itp. (m. in. : Dzień Matki, Dzień Babci 

i Dziadka, itd. ). 

W 2021 r Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku zorganizował 7 form integracji 

rodziny, które były realizowane ze środków własnych, przy współpracy z USC w Lipsku, bądź 

ze środków MKiDN: Obchody 3 Maja, Dzień Seniora, Dożynki, Lekcja biblioteczna, 

Uroczystości w Jasionowie, Złote Gody, Święto Odzyskania Niepodległości. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku w ramach projektu „Lip-skok w 

przyszłość zorganizował 2 mecze integracyjne, w których mogli wziąć udział wszyscy 

mieszkańcy gminy Lipsk. 

 

Działanie II. 

Wspieranie rodzin poprzez realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 

„Karta Dużej Rodziny”. 

 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień rodzinom wielodzietnym 

zarówno w instytucjach publicznych jak i w formach prywatnych. Jej posiadacze mają 

możliwość skorzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej, transportowej na terenie 

całego kraju. Wspieranie rodzin w 2021 roku poprzez Karty Dużej Rodziny na terenie gminy 

Lipsk przedstawia się następująco: 

 

Liczba złożonych wniosków Karty Dużej Rodziny w rodzinach wielodzietnych 7 

Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny 7 

 

 

Działanie III. 

Konkursy, warsztaty, spotkania o różnym charakterze, jako inwestycja w rozwój 

zainteresowań dzieci i młodzieży. 

 

 Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku przy 

współpracy z Miejsko – Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 



95 
 

w Lipsku organizował III edycję konkursu plastycznego „STOP PRZEMOCY”. Celem 

konkursu było eliminowanie zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży, 

kształtowanie wśród dzieci i młodzieży empatii i szacunku wobec drugiego człowieka, 

podnoszenie świadomości i wrażliwości dzieci i młodzieży na temat negatywnych 

konsekwencji wynikających ze stosowania i doświadczania przemocy (rówieśniczej, 

rodzinnej, sąsiedzkiej, szkolnej, w literaturze, w telewizji, w grach multimedialnych), 

pogłębianie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy, rozwijanie umiejętności artystycznych, 

twórczych dzieci i młodzieży. Konkurs adresowano do uczniów klas IV - VIII szkół 

podstawowych z gminy Lipsk: Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku oraz Szkoły 

Podstawowej w Bartnikach. W roku 2021 wpłynęły 32 prace które były wykonane różnymi 

technikami, reprezentowały wysoki poziom artystyczny pod względem wykonania jak  

i prezentowanego przekazu. Komisja Konkursowa oceniała prace pod względem kreatywności, 

kompozycji, umiejętności użycia technik plastycznych, spójności przekazu artystycznego, 

estetyki, walorów edukacyjnych, zgodności z tematyką i celami konkursu. 

Towarzystwo Przyjaciół Lipska zorganizowało szereg spotkań warsztatowych w których 

wzięły udział rodziny. W trakcie spotkań rodziny mogły zacieśnić więzi, poświęcić więcej 

uwagi swemu dziecku, wspólnie kreatywnie spędzić czas. Łączna liczba przeprowadzonych 

warsztatów: 8. 

 

Stowarzyszenie „Pomóż sobie” zorganizowało 3 warsztaty prozdrowotne: Wyjazd  

do Aquaparku w Suwałkach, Spotkanie z psychologiem, tworzenie galaretek 3D, Spotkanie 

 z pielęgniarkami wraz z ogniskiem. Udział wzięło 74  uczestników. 

 

W 2021 r Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku zorganizował następujące spotkania 

warsztatowe dla dzieci i młodzieży, które w większości były finansowane ze środków  

własnych: 

1. Młodzieżowa Orkiestra Dęta – spotkania mające na celu naukę gry na instrumentach 

oraz opracowanie utworów muzycznych. Spotkania odbywały się regularnie 3 razy w tygodniu 

(z wyłączeniem okresów wprowadzonych ograniczeń i zawieszenia działalności ośrodków 

kultury).  

2. Koło gitarowe – spotkania mają na celu naukę gry na gitarze oraz opracowanie 

utworów muzycznych indywidualnie i w zespole.  
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3. Mażoretki grupa taneczna „DreamGirls” – spotkania mają na celu rozwój ruchowy 

 i taneczny dzieci i młodzieży.  

4. Zajęcia na Orliku – zajęcia sportowe mające na celu szkolenie umiejętności gry  

w piłkę nożną. Zajęcia odbywały się 2 - 3razy w tygodniu w dwóch grupach wiekowych.  

5. Zajęcia tańca nowoczesnego Hip-Hop – zajęcia mające na celu rozwój ruchowy 

 i taneczny dzieci i młodzieży.  

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku  organizował także 4 formy warsztatów 

 i zajęć dla dorosłych, w których łącznie wzięło udział 65 osób: 

1. Klub Seniora – regularne spotkania, mające na celu integrację, rehabilitację, 

przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych. Spotkania odbywały się 1 raz w tygodniu. 

Realizowane ze środków własnych 

2. Chór „Cantabile” –  spotkania mają na celu integrację, nabycie umiejętności  

i kompetencji muzycznych. Realizowane ze środków własnych. 

3. Zumba – zajęcia taneczno – rekreacyjne Zumba – spotkania odbywały się 1 raz  

w tygodniu, brało w nich udział. Dedykowane były osobom dorosłym. Zajęcia odpłatne. 

4. Zespół Po prostu tak – zespół stworzony prze grupę nauczycieli, komponujących   

i wykonujących własne utwory. 

W 2021 r. Biblioteka Publiczna w Lipsku zorganizowała 2 konkursy  z nagrodami ze środków 

własnych: Gminny Konkurs Plastyczny dla Przedszkolaków oraz Konkurs na najładniejszą 

Gminną Pisankę.  

Bliblioteka Publiczna zorganizowała również „Lekcję bibioteczną” – udział w niej wzięły 

przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Lipsku wraz z rodzicami, którzy zostali 

zaangażowani w zabawę w teatr.  

Szkoła Podstawowa w Bartnikach była organizatorem 7 form spędzania wolnego czasu:  

szkolne konkursy: „Zimowe ptaki”, „ Najpiękniejsza palma”, „ Choć jeden dzień szkołą być”, 

„ Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS  wypadkom zapobiegamy”, „ Dokarmiamy 

ptaki”, „Maska misia”, „ Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa”.   

Zespół Szkół w Lipsku organizował bądź był uczestnikiem konkursów, warsztatów, spotkań o 

różnym charakterze, m. in.: 
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• zajęcia rzeźbienia w mydle, 

• warsztaty pisankarskie,  

• realizacja ścieżki „Spacerkiem po Lipsku”,   

• działalność koła tanecznego „Mała Pasja” oraz pozostałych zajęć pozaszkolnych: 

Teakwondo, mażoretki, nauka gry na gitarze, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, schola, zumba, 

zajęcia tańca hip-hop, koła przedmiotowe, itp. 

• konkursy: 

- recytatorskie, 

- plastyczne, np. “Zimowe ptaki”, “Ptasia zima nad Biebrzą”; “Szczęsliwy ząb”, “Lego 

Challenge”, “Z pamiętnika zdalnego ucznia” 

- sportowe, np. “ Igrzyska Dzieci”, “ Igrzyska Młodzieży Szkolnej” 

- przedmiotowe, np. “Konkurs Matematyczny Kangur” 

• realizacja projektu “Tablet i fiolka – naukowa demolka”; 

• realizacja Programu “Szkolny Klub Sportowy”. 

 

Działanie IV.  

 Prowadzenie monitoringu funkcjonowania rodzin zagrożonych kryzysem lub 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku zapewnia swoim podopiecznym 

pomoc w postaci pracy socjalnej bądź możliwość współpracy z asystentem rodziny. Miejsko – 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku zatrudniał trzech pracowników socjalnych i 

dwóch asystentów rodziny. Ośrodek spełnia wskaźnik zatrudnienia jaki jest przewidziany w 

ustawie o pomocy społecznej, dotyczący proporcjonalności do liczby mieszkańców. Praca 

asystenta rodziny z rodziną odbywa się za jej zgodą. Nie występuje rodzina, która została 

zobligowana do współpracy przez sąd rodzinny. 

 

Wywiad środowiskowy pracownika socjalnego polega na uzyskaniu szczegółowych 

informacji dotyczących danej osoby lub rodziny, stosunków osobistych i majątkowych 

tych osób, ich trybu życia i stanu zdrowia. Przeprowadza się go w sprawach dotyczących 

przyznania pomocy społecznej, w postępowaniu w sprawach rodzinnych i opiekuńczych 

oraz w sprawach karnych. W roku 2021 przeprowadzono łącznie 512 wywiadów 

środowiskowych. 
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Powyższe wywiady przeprowadzano także w rodzinach w których prowadzona była procedura 

„Niebieska Karta”. W problem przemocy było uwikłanych 26 rodzin. W roku 2021 pomoc 

społeczną przyznano 173 rodzinom w których łącznie było 476 osobom.  Ze względu na 

przemoc w rodzinie pomoc społeczną przyznano 1 rodzinie. 17 rodzinom przyznano pomoc 

społeczną z powodu alkoholizmu.   

 

Kierując się dobrem małoletnich dzieci, Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejsko – 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku występował z wnioskiem do Sądu 

Rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny. W roku 2021  złożono 1 wniosek. 

 

Placówki oświatowe z terenu gminy Lipsk obserwowały na bieżąco sytuacje uczniów z rodzin 

zagrożonych kryzysem by w razie konieczności udzielić wsparcia (przeprowadzano rozmowy 

profilaktyczne z rodzicami, kierowano na badania do poradni specjalistycznych). 

Placówki oświatowe mają możliwość skierowania uczniów na badania do Poradni 

Psychologioczno – Pedagogicznej.  

W roku 2021 – Szkoła Podstawowa w Bartnikach  nie skierowała żadnego ucznia do Poradni. 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Augustowie obejmowała pomocą 5 rodzin   

z gminy Lipsk. Pomocą Poradni objęto 15 osób z terenu gminy Lipsk. 

 

Działanie V. 

Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych, rodzinnym domu dziecka, regionalnej placówce opiekuńczo 

terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku proadopcyjnym. 

 

W przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną, asystent rodziny  

i pracownicy socjalni współpracują z rodzicem biologicznym i osobami z nią związanymi,  

tj. Kierownikiem Zespołu ds. pieczy zastępczej, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej 

oraz rodziną zastępczą celem stabilizacji i stworzenia warunków umożliwiających powrót 

dzieci do domu rodzinnego. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi 

zgromadzeń i przemieszczania się spowodowanymi stanem epidemii koronawirusa 

nimożliwym było uczestnictwo osobiste asystenta rodziny w  posiedzeniach zespołu do spraw 

okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Przygotowywano 

pismene opinie dotyczące rodziców biologicznych omawianych dzieci. W 2021 roku asystent 

rodziny współpracował z jedną rodziną celem powrotu dzieci do rodzica biologicznego. 
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Próbowano nawiązać współpracę z pozostałymi rodzicami biologicznymi dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej – bezskutecznie. 

Gmina Lipsk współfinansuje pobyt dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. W roku 2021 finansowano pobyt 11 dzieci – łączny  

koszt: 115 012,61 zł.  

 

Działanie VI.  

Zapewnienie pomocy finansowej  i rzeczowej  rodzinom z dziećmi. 

 

Świadczenia realizowane z pomocy społecznej były przyznawane z takich przyczyn jak: 

alkoholizm, ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, wielodzietność. Analizę osób objętych pomocą 

w roku 2021 przedstawia poniższa tabela. 

 

Liczba rodzin objętych pomocą ogółem: 173 

Liczba rodzin objętych pomocą w związku z bezradnością w sprawach opiekuńczo 

– wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 

w tym: 

 w rodzinie niepełnej 

w rodzinie wielodzietnej 

18 

 

 

12 

2 

Liczba rodzin objętych pomocą w związku z przemocą w rodzinie 1 

Liczba rodzin objętych pomocą w związku z wielodzietnością 27 

Liczba rodzin objętych pomocą w związku z ubóstwem 106 

Liczba rodzin objętych pomocą w związku z bezrobociem 54 

Liczba rodzin objętych pomocą w związku z niepełnosprawnością 49 

Liczba rodzin objętych pomocą w związku z alkoholizmem 17 

 

Funkcjonujący od 2016 roku Rządowy Program Rodzina 500+ służy rodzinom na częściowe 

pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem 

dziecka. Analizę rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych w roku 2021 

przedstawia poniższa tabela. 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych ogółem 403 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych na 1 dziecko 307 
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Liczba rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych na 2 dzieci      171 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych na 3 dzieci 53 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych na 4 dzieci 10 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych na 5 dzieci 3 

 

Analiza zrealizowanych świadczeń w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych przedstawia 

poniższa tabela. 

Wyszczególnienie:  

Liczba rodzin 

Liczba osób w rodzinie 

ogółem W tym dzieci 

Zasiłki rodzinne 

 w tym do 5 lat 

 w tym od 5 do 18 lat 

 w tym od 18 do 21 lat 

 w tym powyżej 21 lat 

167 

75 

239 

61 

4 

 

642 

231 

517 

189 

4 

334 

126 

283 

98 

2 

Dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym: 

 urodzenia dziecka 

 samotnego wychowywania 

dziecka 

 rozpoczęcia roku szkolnego 

 wychowania w rodzinie 

wielodzietnej 

145 

8 

0 

124 

38 

578 

38 

0 

524 

197 

306 

22 

0 

283 

128 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka 

19 78 40 

Świadczenia rodzicielskie 11 X X 

 

Podsumowując wartości wykazano, że zadania w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych 

zrealizowano na kwotę  1 518 051, 59 zł, o 92 822, 66 zł mniej niż w roku 2020. 

 

W 2021 roku ze świadczenia „Za życiem”  nie skorzystała żadna rodzina. 

 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lipsku wpłynęło 18 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, z czego wszystkie, tj. 18 decyzji było decyzjami przyznającymi świadczenie 
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z funduszu alimentacyjnego. Łączna kwota przyznanych świadczeń z funduszu to: 132 250,79 

zł, o 15 419  zł więcej niż w roku 2022.  

W 2021 roku do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło  

50  wniosków w sprawie dodatku mieszkaniowego. W okresie sprawozdawczym wydano 49 

decyzji przyznających, 1 decyzję o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. 

W 2021 r. z dodatków energetycznych korzystało 5 rodzin. 

 

W szczególnych sytuacjach życiowych rodziny mogły skorzystać z 4 form usług skierowanych  

do osób niepełnosprawnych, starszych i długotrwale chorych co przedstawia poniższa tabela. 

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych 13 

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi 

5 

Liczba osób korzystających z usługi asystenta osoby niepełnosprawnej 14 

 

Pomoc rzeczowa realizowana w trybie i na zasadach wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej obejmuje w szczególności zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania 

osobie bądź rodzinie, która jest tego pozbawiona. Ważnym i stale rozwijającym się działaniem 

kierowanym do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno – bytowej jest 

pośrednictwo pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w 

przekazywaniu używanej odzieży, obuwia, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego, zabawek. 

Działanie VII. 

Objęcie dożywianiem wszystkich potrzebujących dzieci. 

Rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno – bytowej udzielono wsparcia w 

formie dożywiania wszystkich dzieci, które tego wymagały. W ramach wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w roku 2021 udzielono 

wsparcia w takich formach jak: 

- zasiłki celowe na zakup żywności –  51 osób - 181 świadczeń, 

- dożywianie dzieci – 143 dzieci, 

w tym: 

- pomoc w formie posiłku niewymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, w tym 

wydania decyzji administracyjnej – 12 dzieci. 
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W 2021 roku  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydawał skierowania do 

otrzymania pomocy żywnościowej osobom spełniającym kryteria w ramach programu 

operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) realizowanego w ramach 

Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej potrzebującym (FEAD). Zadanie polegało na 

zorganizowaniu i przeprowadzeniu dystrybucji bezpłatnej żywności najbiedniejszym i 

najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy Lipsk we współpracy z Bankiem Żywności w 

Suwałkach . W gminie Lipsk dystrybucją żywności zajmowało się Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społeczno – Gospodarczych i. Zygmunta Augusta w Augustowie i Zespół Parafialny 

„CARITAS” w Lipsku i Rygałówce.  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku 

wydał 70 nowych skierowań do otrzymania żywności (140 osób) z Podprogramu 2020. 

„Na codzienne zakupy” – tak nazywa się program realizowany przez Biedronkę  

i Caritas Polska. Beneficjenci programu otrzymują specjalne karty płatnicze umożliwiające 

płatności za zakupy spożywcze w Biedronce – nie więcej jednak niż 200 złotych miesięcznie. 

Na terenie gminy Lipsk specjalne karty płatnicze otrzymały 6 osób (w kategorii wieku 60+), 

które otrzymały po 150 zł każda . 

Kolejnym projektem realizowanym przez Biedronkę i Caritas była "Spiżarnia Caritas". 

Program miał na celu zapobiec marnowaniu się żywności i pomoc najbiedniejszym. Sklep 

Biedronka przekazywał dla Caritas jedzenie z krótkim terminem ważności: pieczywo, mięso, 

wędliny, owoce, warzywa, które było wydawane najbardziej potrzebującym rodzinom. W roku 

2021 na terenie gminy Lipsk pomoc otrzymało 18 rodzin, w tym: 50 osób. 

Działanie VIII. 

Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

Formą pomocy skierowaną do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych był wypoczynek letni w Gdyni 

pod nazwą “Wypoczynek – mimo wszystko” dla 15 dzieci  

od 30.06.2021 do 09.07.2021 – 10 dzieci, 

od 10.07.2021 do 19.07.2021 – 5 dzieci 

zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suwałkach w wyniku powierzenia 

zadania przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku wytypowali 15 dzieci z gminy Lipsku, które były 

uczestnikami wypoczynku.   

 

W 2021 r. M-GOK zorganizował 2 formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży: 
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1. „Zimowe warsztaty artystyczne” – zorganizowane w czasie ferii zimowych w dniach 10 

– 15 stycznia 2021 r. W ramach zajęć organizowane były warsztaty plastyczne, kulinarne oraz 

muzyczne. Zorganizowano częściowo ze środków własnych oraz odpłatna działalność. 

2. „Wakacje dzieciom” – zorganizowane w czasie wakacji w dniach 5-16 lipca 2021 r. W 

ramach zajęć organizowane były gry, zabaway, konkursy z nagrodami, zajęcia muzyczne, 

plastyczne, sportowo –rekreacyjne, fotograficzne, kulinarne oraz karaoke. Zorganizowano 

częściowo ze środków własnych oraz odpłatna działalność. 

Stowarzyszenie „Pomóż sobie” zrealizowało 1 wyjazd do stadniny koni w Żarnowie, 1 wyjazd 

do Wioski Indiańskiej w Supraślu, oraz 1 wyjazd do Wioski Indiańskiej Puszczykówka koło 

Suchowoli w którym uczestniczyło 170 osób. 

Działanie IX. 

Realizacja programów  profilaktyczno - edukacyjnych dla rodzin i dzieci. 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku nie realizował projektów 

socjalnych. 

Szkoła Podstawowa w Bartnikach realizowała 3 programy: 

1. Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny, 

2. Kampania profilaktyczna “ Przemoc boli”. 

Stowarzyszenie „Pomóż sobie” zrealizowało 1 spotkanie z pielęgniarką w którym 

uczestniczyły 23 osoby. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku zrealizował 3 programy 

profilaktyczno – edukacyjne w których uczestniczyło 26 osób. Łączna liczba szkoleń, prelekcji, 

porad dla rodziców zrealizowanych przez SPZOZ w Lipsku wyniosła w 2021 roku – 6. 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Augustowie prowadziła indywidualne 

konsultacje dla rodziców na terenie Poradni z chwilą zgłoszenia. 

Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku (w tym Przedszkole Samorządowe w Lipsku) 

realizuje  Szkolny Program Profilaktyczno - Wychowawczy. Integralną część programów 

stanowią działania podejmowane przez członków zespołu wychowawczego, dyrekcję szkoły, 

wychowawców klas, pedagogów szkolnych oraz opiekunów. Podczas realizacji programów  

poruszane były zagadnienia w obszarze: 

1. bezpieczeństwa, profilaktyki zachowań ryzykownych,  w tym: ograniczenia zjawiska 

agresji i przemocy; 

2. kultury, wartości, wzorów i norm zachowąń; 
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3. relacji, kształtowania postaw społecznych; 

4. zdrowia, edukacji zdrowotnej. 

Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku realizował m. in.: 

1. „ Czyste powietrze wokół nas” 

2. „Kleszcz mały i duży nic dobrego nie wróży” 

3. „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 

4. „Po zdrowie marsz! Czyli moje zabawy podwórkowe” – akcja zdalna 

5. „Spacerkiem po Lipsku”; 

6.  „Dziel się uśmiechem” 

7. „Mleko i przetwory mleczne. Warzywa i owoce w szkole”; 

8. „ Znajdź właściwe rozwiązenie” 

9. „Trzymaj formę” 

10. „Znamię, znam je” 

11. „Szczęśliwy ząb” 

12. „Masz problem – powiedz” 

13. „Babskie pogaduchy” 

14. „Recepta na zdrowie” 

 

Działanie X. 

Wsparcie materialne dzieci i młodzieży w postaci stypendiów. 

Wsparcie materialne dzieci i młodzieży w postaci zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych 

przedstawia poniższa tabela: 

 

Kwota otrzymanej dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych 78 366,00 zł 

Kwota wkładu własnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych 7 836,60 zł 

Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych 1 

Wartość wypłaconych zasiłków szkolnych 620,00 zł 

Liczba wypłaconych stypendiów 66 

Wartość wypłaconych stypendiów 77 746,00 zł 

 

Działanie XI. 

Przeciwdziałanie przestępczości i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży 
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Podmioty działające na terenie miasta i gminy Lipsk  prowadzą działania zapobiegawcze na  

rzecz przeciwdziałania  niedostosowaniu  społecznemu, przestępczości i uzależnieniom wśród 

dzieci i młodzieży. 

 

Zespół Szkół w Lipsku realizował program wychowawczo-profilaktyczny w obszarze 

profilaktyki zachowań ryzykownych, który dotyczył dbałości o stan bezpieczeństwa dzieci, w 

tym: ograniczenia zjawiska agresji i przemocy. W placówce uświadamiano uczniom, czym jest 

przemoc i agresja, jakie są symptomy tego zjawiska. Organizowano pogadanki na temat zasad 

bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Na bieżąco obserwowano uczniów podczas lekcji i przerw, 

przeprowadzano rozmowy z rodzicami, zgłaszano niepokojące sytuacje, realizowano program 

“Stop wulgaryzmom”, „Nie pal przy mnie, proszę”. Uczniowie szkoły wzięłi udział w III edycji 

konkursu plastycznego “STOP przemocy”,  wykonano gazetki tematyczne:  „Bezpieczna 

szkoła”, „Baw się i bądź bezpieczny”. 

 

W Szkole Podstawowej w Bartnikach kadra pedagogiczna przeprowadzała rozmowy z 

rodzicami podczas wywiadówek bądź też w trakcie spotkań indywiduwalnych. 

 

W szkołach z terenu gminy Lipsk dzielnicowy tutejszego Posterunku Policji  przeprowadzał 

rozmowy profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą na temat zachowań ryzykownych i 

odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych (łącznie 1 rozmowa). 

Działanie XII. 

Umożliwienie rodzinom dostępu do poradnictwa specjalistycznego przez rozwój instytucji 

działających na rzecz rodziny, informowanie o miejscach pomocy. 

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest 

świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w 

rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. Mieszkańcy 

gminy są informowani na temat dostępności do specjalistycznej pomocy, tj. o instytucjach 

mogących udzielić porad psychologicznych, specjalistycznych, prawnych poprzez ulotki, 

plakaty bądź też strony internetowe jak również przekaz słowny. 

Na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomcoy Społecznej w Lipsku 

udostępniono wykazy oraz aktualne bazy teleadresowe Ośrodków Interwencji Kryzysowej, 

organizacji pozarządowych świadczących usługi osobom i rodzinom dotkniętym przemocą, 

placówek udzielających tymczasowego schronienia dla ofiar przemocy, Powiatowych Centrów 

Pomocy Rodzinie, Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 
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Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Zespołów Interdyscyplinarnych, funkcjonujących na 

terenie województwa podlaskiego, celem ich upowszechnienia. Powyższe dane teleadresowe 

są przedstawione na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka. 

Pracownicy socjalni udzielali pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa socjalnego – 46 osób. 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku nieodpłatnie udostępniał pomieszczenie czytelni 

dla potrzeb radcy prawnego, który udzielał bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom Lipska, 

zapewniając na miejscu dostęp do komputera i internetu. 

W Szkole Podstawowej w Bartnikach udzielono informacji dotyczących bezpłatnych porad 

psychologicznych 10 zainteresowanym osobom. 

Pracownicy Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku współpracują m. in. z Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną w Augustowie, pracownikami tutejszego Ośrodka, kuratorami 

Sądu dla Nieletnich, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinioe w Augustowie, Policją. 

Złożono 16 wniosków do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie oraz 2 

wnioski do Sądu Rodzinnego. Na podstawie opinii poradni i obserwacji nauczyciela utworzono 

8 grup na zajęcia korekcyno –  kompensacyjych, 6 grup zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

6 grup zajęć rozwijających uzdolnienia,  5 zajęć rewalidacyjnych . 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Augustowie świadczy pomoc prawną i 

psychologiczną mieszkańcom miasta i gminy Lipsk. Jeżeli Zespół Interdyscyplinarny zgłosi 

informację o prowadzeniu procedury Niebieskiej Karty to Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Augustowie zaprasza osobę stosującą przemoc do udziału w programie korekcyjno 

– edukacyjnym. W roku 2021 nie zgłoszono osób do udziału w programie korekcyjno – 

edukacyjnym. 

W listopadzie 2021 roku Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku w związku z napiętą sytuacją 

w pasie przygranicznym udostępnił na swojej stronie informację o Dziecięcym Telefonie 

Zaufania dla dzieci i młodzieży, które mogą czuć się zagrożone i zaniepokojone tą sytuacją. 

Działanie XIII. 

Zapewnienie pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie 

 

Pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie zapewniał Zespół Interdyscyplinarny, 

działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku, którego dane 

zawiera poniższa tabela:   

Liczba zespołów interdyscyplinarnych 1 
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Liczba zorganizowanych spotkań dotyczących przemocy w rodzinie (grup roboczych) 99 

Liczba rodzin objętych pomocą ZI/grup roboczych 28 

Liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę „Niebieskie Karty” 16 

Liczba Niebieskich Kart – A założonych przez pracownika socjalnego wszczynającego 

procedurę 

2 

Liczba osób objętych pomocą grup roboczych 

 - kobiety 

 - mężczyźni 

 - dzieci 

93 

34 

36 

23 

 

Liczba zakończonych procedur „Niebieska Karta” 17 

 

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy mogły skorzystać z poradnictwa Starszego 

Instruktora Terapii Uzależnień, który motywował do podjęcia leczenia odwykowego, 

wspierał osoby współuzależnione. W powyższym punkcie konsultacyjnym  można było 

uzyskać wsparcie w formie poradnictwa oraz informacje o możliwościach uzyskania pomocy, 

kompetencjach poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, powiatu. W roku 2021 

udzielono 201 porad indywidualnych. 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w 

Augustowie prowadziła kompleksową terapię i psychoterapię osób uzależnionych od alkoholu, 

narkotyków, środków psychoaktywnych oraz udzielała pomocy terapeutycznej dla osób 

współuzależnionych. 

W roku 2021 udzielono konsultacji i porad : 

• 71 porad w Poradni Leczenia Uzależnień 

• 41 porad dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, środków 

psychoaktywnych oraz członków ich rodzin; 

• 6 porad, konsultacji dla osób doświadczających przemocy w rodzinie; 

• 11 porad w związku z przemocą fizyczną osób uzależnionych od alkoholu 

W stosunku do osób przyjętych w Punkcie Pomocy dla Osób Doświadczających Przemocy w 

Augustowie udzielono bądź przeprowadzono: 

 19 sesji psychoterapii indywidualnej dla członków rodziny dotyczącej problemtayki 

alkoholowej i narkotykowej; 

 4 sesje psychoterapii indywidualnej z osobą uzależnioną od narkotyków; 
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 17 sesji psychoterpaii indywidualnej z osoabami uzależnionymi od alkoholu; 

 5 rozmów z pedagogami szkolnymi; 

 21 tele-porad z kuratorami sądowymi i społecznymi; 

 9 członkom rodziny udzielono wsparcia psychoterapeutycznego. 

 

Działanie XIV. 

Kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na przymusowe leczenie można skierować 

osoby, które w związku ze swoją chorobą alkoholową: powodują rozkład życia rodzinnego, 

powodują demoralizację nieletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, 

uchylają się od pracy. 

W roku 2021 do Miejsko – Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Lipsku wpłynęło 12 wniosków o wszczęcie postępowania wobec osoby nadużywającej 

alkoholu. Wnioski zostały złożone przez: 

- Komendę Powiatową Policji w Augustowie Posterunek Policji w Lipsku – 1 wniosek, 

- Zespół Interdyscyplinarny – 3 wnioski, 

- Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie – 1 wniosek 

( przekazane według właściwości). 

Na posiedzenia Komisji (12 posiedzeń w trakcie 2021 roku)  zapraszano osoby uzależnione 

oraz członków ich rodzin. Wobec osób zgłoszonych podjęto następujące działania: 

• przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywujące oraz pogadanki na temat 

szkodliwości napojów alkoholowych oraz wszelkich zagrożeń związanych  

z nadmiernym spożywaniem alkoholu, 

• na badanie do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu i wskazaniu rodzaju i miejsca zakładu leczniczego skierowano 8 osób, 

• złożono 8 wniosków do sądu o zobowiązanie do poddania się leczenia odwykowego w 

zakładzie lecznictwa odwykowego. 

 

Działanie XV. 

Rozwijanie systemu asystentury rodzinnej. 
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Wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych jest podstawowym zadaniem asystenta rodziny. Ustawa o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje asystenta do udzielania indywidualnych konsultacji 

wychowawczych, kształtowania prawidłowych wzorców rodzicielskich. Do innych zadań  

należą m. in. pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, 

wychowawczych, w aktywizacji społecznej i zawodowej oraz motywowanie rodziców i dzieci 

do skorzystania z innych form pomocy i integracji. Do obowiązków asystenta rodziny należy 

także realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w 

ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U.2020.1329 t.j.). 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku mając na względzie dobro dzieci i 

rodziny w roku 2021 zatrudniał 2 asystentów rodziny prowadzących pracę z rodziną. Swoim 

wsparciem w skali roku obejmowali łącznie 12 rodzin z terenu gminy, w tym: 1 rodzina objęta 

wsparciem w związku z pobytem dzieci w pieczy zastępczej. Asystenci rodziny 

opracowywali i realizowali plan pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w 

konsultacji z pracownikami socjalnymi. Współpracowali w przypadku dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej z koordynatorem pieczy zastępczej, jak również z innymi podmiotami i 

osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. Problemy wstępujące 

w rodzinach to bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego połączone z współistniejącym ubóstwem, bezrobociem, 

wielodzietnością, alkoholizmem, konfliktem małżeńskim, problemami szkolnymi dzieci, 

niepełnosprawnością, przemocą itd. Powyższe problemy przyczyniały się do zachwiania 

prawidłowego funkcjonowania tychże rodzin w środowisku. Wspieranie rodzin odbywa się za 

zgodą rodziny, wyrażoną na piśmie i aktywnym udziałem jej członków. 

W roku 2021 roku asystenci rodziny nie obejmowali wsparciem rodzin/osób w ramach ustawy 

“Za życiem” 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił „Program asystent rodziny na rok 2021”, 

dotyczący dofinansowania kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów 

rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19. Celem 

programu  było  wzmocnienie roli asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny. Wartość 

dotacji uzyskanej z umowy zawartej pomiędzy Wojewodą a Urzędem Miasta i Gminy Lipsk 

wynosiła 2000,00 zł. Dodatek otrzymał 1 asystent. Łączne wydatki na realizację zadania 

wspierania rodziny w roku 2021 wyniosły łącznie: 64 063,43 zł, w tym:  62 063,43 zł wkładu 
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własnego, z czego:  60 113,23 zł środków własnych na pochodne i inne wydatki  związane z 

zatrudnieniem asystentów rodziny. 

Działanie XVI. 

Doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz 

dzieci i rodziny. 

Rozwój współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i 

rodziny (szkoły, Posterunek Policji, służba zdrowia, organizacja pozarządowa, Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) przejawia się poprzez wspólne spotkania 

w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego jak i dodatkowych rozmów dotyczących 

zachowań patologicznych w rodzinach, wymianę informacji i doświadczeń. W roku 2021 

odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Utworzono 19 grup roboczych 

celem przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które odbyły łącznie 99 posiedzeń. 

 

Działanie XVII.  

Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji i umiejętności pracowników 

zaangażowanych w pracę na rzecz rodziny. 

By móc skutecznie pomagać należy stale podnosić swoje kwalifikacje i nabywać nowe 

umiejętności w związku z tym asystent rodziny, pracownicy socjalni systematycznie 

uzupełniają swoją wiedzę uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach. W związku z panującą 

w roku 2021 pandemią koronawirusa, system szkoleń stacjonarnych był zawieszony, szkolenia 

odbywały się on-line. Asystenci rodziny oraz pozostali pracownicy podnosili swoje 

kwalifikacje, umiejętności  poprzez wiedzę zdobywaną w trakcie szkoleń:  

“Współpraca KRPA i ZI w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom” - 19 osób 

“Substancje psychoaktywne a przemoc” – 19 osób 

“Procedura Niebieskie Karty „krok po kroku” –  1 osoba 

“Dokumentacja Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych. Opracowanie, realizacja, 

ewaluacja i monitoring Programów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie. Realizacja obowiązków wynikających z tzw. Ustawy 

antyprzemocowej”-  

1 osoba, e-konsultacji bądź z dostępnej literatury.  

 

Efektami przeprowadzonych działań przez instytucje rządowe i samorządowe oraz 

organizacje pozarządowe jest: 

 przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej, 
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 wzrost świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny  

i poprawnych relacji rodzinnych, 

 większa otwartość w dzieleniu się problemami i prośba o pomoc na linii rodzic – 

dziecko, 

 poprawa codziennego funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi, 

 reagowanie i wspieranie rodzin na bieżąco celem zminimalizowania negatywnych 

zachowań a tym samym stworzenie skutecznego systemu  wsparcia dla rodziny i 

dziecka w sytuacjach kryzysowych, 

 wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez niwelowanie 

zachowań niewłaściwych i agresywnych, 

 zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin celem zapobiegania 

powstawaniu sytuacji kryzysowych. 

 

Potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Lipsk: 

 

 Ciągłe podwyższanie kwalifikacji, poszerzanie wiedzy oraz umiejętności 

pracowników Ośrodka poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach, celem 

wprowadzania nowych metod w pracy z rodziną; 

 Utrzymanie etatu asystenta rodziny; 

 Zwiększanie świadomości z zakresu charakteru pracy asystenta rodziny  wśród 

różnych grup zawodowych – a tym samym zwiększanie obszarów pomocy rodzinom 

w kryzysie. Mimo kilku lat funkcjonowania asystenta rodziny nadal obserwuje się 

brak świadomości jego funkcji i roli w rodzinie; 

 Ciągła i efektywna współpraca celem wymiany informacji pomiędzy Miejsko-

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Lipsku a poszczególnymi instytucjami 

oraz podmiotami zaangażowanymi w udzielanie wsparcia rodzinom; 

 Wdrażanie nowych metod pracy z rodziną i dziećmi z rodzin z problemami 

opiekuńczo – wychowaczymi; 

 worzenie systemu oparcia społecznego rodzin poprzez zabezpieczenie środków 

finansowych, organizację różnych form wsparcia (np. usługi opiekuńcze); 
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 Zabezpieczenie środków finansowych na wydatki związane z ustawowym wymogiem 

partycypacji Gminy Lipsk w kosztach umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej  

i prowadzeniem spraw administracyjnych związanych z realizacją zadania. 

 

Biorąc pod uwagę charakter i dynamikę problemów z jakimi boryka się współczesna 

rodzina każdego dnia, konieczny jest systematyczny monitoring i odpowiednie działanie w 

przypadku zaistniałych potrzeb. Podejmowanie stosownych działań, będących odpowiedzią na 

potrzeby  

w zakresie realizacji zadania przyczyni się do dalszego sprawnego rozwoju systemu opieki nad 

dzieckiem i rodziną w gminie. 

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2021 rok 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych należy do zadań własnych gminy, które reguluje ustawa z dnia 26 października 

1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1119 z późn. zm.). Realizacja powyższych zadań prowadzona była na podstawie 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 

uchwalonego Uchwałą Nr XIX/134/20 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 grudnia 2020 r. 

Program stanowił kontynuację zadań realizowanych w Gminie Lipsk w latach 

poprzednich. Adresowany był do wszystkich mieszkańców gminy, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu,  osób współuzależnionych, osób z grup 

ryzyka, dzieci i młodzieży. Głównym zadaniem programu była profilaktyka, a także stworzenie 

warunków służących zmniejszaniu szkód społecznych związanych z używaniem  

i nadużywaniem alkoholu.  

      Na realizację zadań przewidzianych w programie przeznacza się środki 

uzyskiwane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 

18² ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody  

z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane są jedynie 

na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.  

W Gminie Lipsk w 2021 roku działania wynikające z Programu Profilaktyki  
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i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegały m.in. na: 

1.Kontynuacji działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych  

od alkoholu i członków ich rodzin. W 2021 r. Starszy Instruktor Terapii Uzależnień udzielił 201 

porad indywidualnych, w tym: 

- 53 porad osobom uzależnionym, 

- 27 porad osobom pijącym szkodliwie, 

- 70 porad osobom współuzależnionym,   

- 9 porad sprawcom przemocy, 

- 20 porad ofiarom przemocy, 

- 22 porad DDA i dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.; 

2.Rozpowszechnianiu ulotek i plakatów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych dotyczących zjawiska przemocy kampanii pn. ,,Przemoc boli”: Uczymy 

się dobrych zachowań, Nie tylko słowa. Przemoc ma wiele twarzy, Zachowanie, agresja, 

przemoc, Nie bądź obojętny. Reaguj, pomóż!, Cyberprzemoc. Naucz się chronić i reagować!, 

Cyberprzemoc. Atak z ukrycia, Przemoc dzieci w czasach pandemii. Cyberprzemoc i przemoc 

werbalna, Przemoc dzieci w czasach pandemii. Przemoc fizyczna i realna; 

3.Rozpowszechnianie działalności komisji i jej zadań mi.in. poprzez zakup ulotek: 

Jesteśmy po to, by pomagać! Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gdy bliska 

osoba pije. Czym jest współuzależnienie?; 

4.Rozpowszechnianie materiałów profilaktycznych odnośnie profilaktyki zdrowotnej  

w ciąży: Nie piję alkoholu w ciąży. Czym jest FAS i FASD?, Odpowiedzialni rodzice. 

Profilaktyka zdrowotna w ciąży; 

5. Udziale w kampanii ,,Przeciw pijanym kierowcom”: Broszury Prawda o alkoholu. Co 

powinieneś wiedzieć, Nie daj się nabrać. Poznaj fakty o alkoholu, Kierowco! Czy wiesz, że …, 

Widzisz pijanego kierowcę? Zareaguj!, Piłeś wczoraj alkohol? Być może wciąż nie powinieneś 

prowadzić!, Jazda po alkoholu? Wiele zależy od Ciebie!, Pijani kierowcy rujnują życie, 

Przejażdżka z pijanym kierowcą? Nie, dziękuję!, Wysokie kary dla pijanych kierowców, On też 

myślał, że to blisko i że zna drogę na pamięć … Nigdy nie prowadź po alkoholu!, Za kierownicą 

zawsze trzeźwy!; 

6. Prowadzeniu na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży; 

7.Pomocy osobom podejmującym leczenie odwykowe w stacjonarnym lub 

niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego (np. wynagrodzenia biegłych sądowych za 

sporządzenie opinii, opłaty sądowe); 
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8.Szkoleniu członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego; 

9.Dofinansowaniu kosztów Klubu Abstynenckiego „Przebiśnieg” w Lipsku; 

10.Zakupiono 55 porad terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych od 

alkoholu i narkotyków oraz dla członków ich rodzin w Niepublicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej ,,Poradni Zdrowia Psychicznego – Poradni Terapii Uzależnień  

i Współuzależnienia” w Augustowie; 

11.Przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych.  

 

W 2021 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Zadania miały na celu prowadzenie 

działań o charakterze terapeutyczno-profilaktycznym, promowanie zdrowego stylu życia 

wolnego od uzależnień, prowadzenie zajęć zachęcających do aktywnego spędzania wolnego 

czasu bez używek, wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży, podniesienie wiedzy 

dotyczącej działania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, popularyzacji 

abstynencji wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin.  

W ramach zadania ,,Aktywna rodzina” zorganizowano spotkanie z Mikołajem, które 

miało na celu integrację rodzin poprzez spędzanie czasu wolnego bez używek, podniesienie 

poziomu wiedzy w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych, popularyzację abstynencji wśród dzieci i młodzieży.  W spotkaniu udział 

wzięło około 200 osób. Natomiast w ramach zadania ,,Moda na życie bez uzależnień” 

zorganizowano turnus wypoczynkowy z programem terapeutyczno-profilaktycznym dla  

10 dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholizmu.  

 

Działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipsku.        

 

W 2021 r. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Lipsku odbyła 12 posiedzeń. Do Komisji wpłynęło 12 wniosków o wszczęcie 

postępowania wobec osoby nadużywającej alkoholu. Wnioski zostały złożone przez: 

- członków rodzin – 7 wniosków, 

- Komendę Powiatową Policji w Augustowie Posterunek Policji w Lipsku – 1 wniosek; 

- Zespół Interdyscyplinarny – 3 wnioski; 

- Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie – 1 

wniosek (przekazanie wg właściwości).  
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Na posiedzenia Komisji zapraszano osoby uzależnione oraz członków ich rodzin. 

Wobec osób zgłoszonych podjęto następujące działania: 

• przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywujące oraz pogadanki na temat 

szkodliwości napojów alkoholowych oraz wszelkich zagrożeń związanych  

z nadmiernym spożywaniem alkoholu, 

• po rozpoznaniu w trakcie rozmowy zjawiska przemocy udzielała stosownego 

wsparcia osobom dotkniętym przemocą i informacji o możliwościach jej powstrzymania,  

o funkcjonowaniu Zespołu Interdyscyplinarnego oraz o procedurze „Niebieskiej Karty”, 

założono 1 Niebieską Kartę-A, 

• na badanie do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu i wskazaniu rodzaju i miejsca zakładu leczniczego skierowano 8 osób, 

• złożono 8 wniosków do sądu o zobowiązanie do poddania się leczenia 

odwykowego  

w zakładzie lecznictwa odwykowego.  

 

Dochody za 2021 r. z tytułu rocznych opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych wyniosły 89.898,77 zł, zaś wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 

wyniosły 65.695,35 zł. Środki uzyskane z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych  

w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml 

tzw. małpki wyniosły 9.028,87 zł, zaś wydatki przeznaczone na realizację międzysektorowej 

polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu wyniosły 5.659,00 zł.   

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok 

 

Podstawą prawną działań realizowanych przez gminę w zakresie przeciwdziałania 

narkomanii jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U.  

z  2020 r. poz. 2050 z późn.). Zgodnie z art. 10 w/w ustawy przeciwdziałanie narkomanii należy 

do zadań własnych gminy. W celu realizacji zadań Burmistrz opracowuje Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomanii, który stanowi część gminnej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych. Uwzględnia się w nim działalność wychowawczą, edukacyjną, 

informacyjną i profilaktyczną prowadzoną w szkołach i placówkach systemu oświaty, a także 

diagnozę w zakresie występujących w szkołach i placówkach systemu oświaty czynników 

ryzyka i czynników chroniących.  
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W drugiej połowie 2020 roku, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, na terenie gminy Lipsk 

została przeprowadzona ,,Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych”. Raport przedstawia 

wyniki badań ankietowych obejmujących podstawowe problemy społeczne związane  

 nadużywaniem alkoholu, nikotyny, dopalaczy i narkotyków, uzależnieniem od hazardu, 

przemocą w rodzinie oraz w środowisku szkolnym, cyberprzemocą, a także postawami 

społecznymi wobec tych zjawisk. Dane dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych uzyskane 

zostały w drodze anonimowych badań ankietowych, przeprowadzonych w gminie Lipsk wśród 

trzech grup reprezentujących trzy lokalne środowiska: dorosłych mieszkańców, dzieci 

 i młodzieży szkolnej, sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży alkoholu.  

Realizacja zadań wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzona 

była na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr XIX/135/20 z dnia 16 grudnia 2020 roku. 

Głównym celem programu było prowadzenie działań profilaktycznych poprzez poszerzenie 

wiedzy dzieci i młodzieży na temat szkodliwego działania środków psychoaktywnych - 

przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, pomoc rodzicom w rozpoznawaniu problemu narkotykowego.  

    Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku, 

zgodnie z budżetem na 2021 rok, zaplanowano kwotę 4.800,00 zł. W ramach przeciwdziałania 

narkomanii w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku przeprowadzono akcje wychowawczo-

profilaktyczne. Wydatki poniesione wyniosły 3.440,00 zł (zakupiono materiały i pomoce 

dydaktyczne). 

W 2021 roku do Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Lipsku nie zgłosiła się żadna osoba ani członek rodziny, w związku z podejrzeniem 

zażywania narkotyków.  
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W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Lipsk była organem prowadzącym dla  

 przedszkola, 2 szkół podstawowych (w tym jednej szkoły z oddziałem przedszkolnym t. j. 

Szkoła Podstawowa w Bartnikach, Bartniki 8, 16-315 Lipsk, Szkoła Podstawowa Anastazji 

Milewskiej w Lipsku oraz Przedszkole Samorządowe w Lipsku tworzyły Zespół Szkół 

Samorządowych w Lipsku).  

W roku szkolnym 2020/2021 w stosunku do roku szkolnego 2019/2020 sieć szkół 

podstawowych uległa zmianie w związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2020 r. Szkoły 

Podstawowej w Rygałówce. ( Uchwała NR XIV/104/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r. Rady 

Miejskiej w Lipsku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Lipsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych od dnia 1 września 2020 r. Sieć szkół zabezpiecza w pełni aktualne potrzeby 

mieszkańców Gminy.  

Granice obwodu szkoły od dnia 1 września 2020 r, w roku 2021 nie uległy zmianie. 

1)Szkoła Podstawowa im. Anastazji Milewskiej w Lipsku - Dulkowszyzna, Jałowo, 

Jasionowo, Kolonie Lipsk, Krasne, Kurianka, Lipsk, Nowy Lipsk, Nowy Rogożyn, 

Podwołkuszne,  

Rogożynek, Skieblewo, Stary Rogożyn, Wyżarne, Żabickie, Dolinczany, Jaczniki, Kopczany 

(część Nr 1-10), Lichosielce, Lipszczany, Rakowicze, Rygałówka, Siółko, Lipsk Murowany.  

2) Szkoła Podstawowa w Bartnikach - Bartniki, Kopczany (część Nr 11 i wzwyż), Lubinowo, 

Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz, Sołojewszczyzna.  
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Do kompetencji Rady Miejskiej należy ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych. Sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych umożliwia dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Lipsk spełnienie 

obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich oraz realizację prawa 

do korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat. Uchwałą Rady 

Miejskiej NR XIV/105/21 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych 

przez Gminę Lipsk publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych od 1 września 2020 r. ustala się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lipsk:  

1) Samorządowe Przedszkole w Lipsku wchodzące w skład Zespołu Szkół Samorządowych w 

Lipsku, ul. Miejska 4, 16-315 Lipsk;  

2) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bartnikach, Bartniki 8,16-315 Lipsk  

Stan organizacji szkół podstawowych roku szkolnym 2020/2021. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

według 

arkusza 

Liczba 

uczniów 

według 

SIO 

w tym: 

0 I II III IV V VI VII VIII 

1. Szkoła 

Podstawowa w 

Lipsku 

16 264 - 25 33 34 29 14 49 42 38 

2. Szkoła 

Podstawowa w 

Bartnikach 

5 24 - 3 - 5 3 3 3 3 4 

 Ogółem  288 - 28 33 39 32 17 52 45 42 

 

Stan organizacji przedszkoli publicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego 

na terenie gminy. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba dzieci 
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1. Samorządowe Przedszkole w 

Lipsku w tym: 

4 77 

2. Oddział przedszkolny w Szkole 

Podstawowej w Bartnikach 

1 5 

 

Działalność szkół opierała się na corocznych planach pracy zatwierdzonych przez rady 

pedagogiczne, planie nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektorów, programie 

ministerialnym i programie profilaktyki.  

Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych wynikających z ramowych planów nauczania 

przeznaczono dodatkowe środki budżetowe na realizację zajęć: rewalidacyjnych, korekcyjno- 

kompensacyjnych, a także nauczania indywidualnego. Szkoły realizowały zajęcia wspierające 

indywidualne potrzeby uczniów w wyrównaniu wiedzy i umiejętności. Dla uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zajęcia prowadzili logopeda i pedagog.  

Podejmowano działania zapobiegawczo- profilaktyczne oraz kontynuowano współpracę z 

instytucjami wspomagającymi. 

Tygodniowa liczba godzin zajęć dodatkowych. 

Lp. Placówka Biblioteka Świetlica Logopeda Pedagog 

1. Szkoła Podstawowa 

w Bartnikach 

3 7 1 - 

2. Zespół Szkół 

Samorządowych w 

Lipsku 

30 40 20 20 

 

III. Stan bazy lokalowej oświaty.  

Oblicze współczesnej szkoły charakteryzuje wysoki poziom wyposażenia w środki techniczne 

do nauki. Wszystkie szkoły wyposażone są w pracownie komputerowe. W miarę możliwości 

zgodnie z współczesnymi standardami i wymogami technicznymi sprzęt jest udoskonalany. 
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Baza do działalności oświatowej 

 

3. Urządzenia rekreacyjno – sportowe.  

Oprócz sal gimnastycznych (stan jak tabela nr 3) przedszkole i szkoły wykorzystywały  

do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej inne urządzenia rekreacyjno 

sportowe, co obrazuje tabela poniżej. 

Urządzenia rekreacyjno – sportowe. 

Wyszczególnienie Obiekty sportowe/ urządzenia 

Samorządowe Przedszkole Plac zabaw 

Szkoła Podstawowa w Lipsku -zestaw do zabaw i ćwiczeń dla kl. I-III 

-boisko Orlik 

-sala gier i zabaw „Radosna szkoła” 

Szkoła Podstawowa w Bartnikach -boisko do piłki nożnej i siatkówki 

-plac zabaw, w tym huśtawki, mini 

karuzela 

 

 

Wyszczególnienie Liczba pomieszczeń 

 Sale 

lekcyjne 

pracownie Sale 

gimnastyczne 

Gabinety 

lekarskie 

świetlice stołówki 

komputerowa językowa 

SP w Lipsku 24 2 0 1 1 1 1 

SP w Bartnikach 6 1 0 1 0 0 0 

Samorządowe 

Przedszkole 

5 0 0 0 0 0 0 

Ogółem 35 3 0 2 1 1 1 
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IV. Kadra i system doskonalenia zawodowego.  

Burmistrz Lipska zatwierdził arkusze i aneksy do arkusza organizacji pracy szkoły na rok 

szkolny 2020/2021 dla 2 placówek oświatowych:  

1) Szkoła Podstawowa w Bartnikach  

2) Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa w 

Lipsku i Samorządowe Przedszkole w Lipsku.  

Na podstawie zatwierdzonych arkuszy i aneksów organizacji pracy szkoły w w/w placówkach 

w roku szkolnym 2019/2020 zatrudnionych było:  

Samorządowe Przedszkole w Lipsku:  

-etatów pedagogicznych: 4 pełnozatrudnionych (nauczyciel dyplomowany) + 14 nauczycieli 

dopełniających etat;  

- pracowników administracyjnych: 1 (intendent/ pomoc kuchenna);  

- pracowników obsługi: 1 kucharka i jedna pomoc kuchenna niepełnozatrudniona + 3 

sprzątaczki (w tym 1 niepełnozatrudniona).  

Szkoła Podstawowa im. Anastazji Milewskiej w Lipsku :  

- etatów pedagogicznych 37 (1 - nauczyciel kontraktowy, 5 – nauczycieli mianowanych, 31 – 

nauczycieli dyplomowanych);  

- sekretarz szkoły 1 etat;  

- kierownik administracyjno- gospodarczy 1 etat;  

- operator urządzeń audiowizualnych 0,5 etatu;  

- sprzątaczka – 5 etatów;  

- palacz sezonowy X- IV- 5 etatów;  

- woźny – 1 etat.  

Szkoła Podstawowa w Bartnikach:  

- etatów pedagogicznych 16 (nauczyciel mianowany-2 , nauczyciel dyplomowany- 14;  

- pracowników obsługi : woźny 0,5 etatu, sprzątaczki 0,75 etatu.  

Dla zabezpieczenia odpowiedniego nauczania w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z 

wymogami prawa i potrzebami, poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 

wyniosły:  

- Szkoła Podstawowa w Bartnikach – 850 zł;  

- Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku – 4 944 zł.  

Z wyodrębnionych środków dofinansowuje się:  

1) studia podyplomowe;  
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2) kursy, szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje dla nauczycieli;  

3) kursy, szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje dla osób zajmujących stanowiska 

kierownicze;  

4) uzyskanie innych uprawnień nauczycielskich (np. rekomendowanych programów 

profilaktycznych, egzaminatorów, ekspertów);  

5) szkolenia rad pedagogicznych;  

6) koszty przejazdów nauczycieli uczestniczących w formach doskonalenia zawodowego.  

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli 

posiada kwalifikacje do nauczania co na najmniej 2 przedmiotów. Efektem podejmowanych 

działań jest niewątpliwie bardzo dobra struktura z zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli, 

co przedkłada się na dobre osiągnięcia uczniów w nauce. 

V. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz szkół.  

a) Dowożenie uczniów  

 

W roku szkolnym 2020/2021 dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy prowadzone było 

we wszystkich szkołach.  

Dowożenie młodzieży szkolnej do szkół i przedszkola prowadzone było trzema samochodami 

typu Autosan H9-21 i samochodem marki Volkswagen przystosowanym do przewozu osób 

niepełnosprawnych stanowiących własność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowaczego  

w Sokółce. Najwcześniejszy wyjazd uczniów z punktów zbiorczych na poszczególnych trasach 

było o godz. 6.40, powrót do domu po 7 godzinach lekcyjnych, tj. wyjazd ze szkoły o godz. 

14.30, powrót do domu ok. godz.15.10 w czwartki po 8 godzinach lekcyjnych wyjazd ze szkoły 

o godz. 15.15 powrót około godz. 16.00  

We wszystkich przypadkach przy dowożeniu zapewniona była opieka.  

Ogółem na dowożenie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wydatkowano  

kwotę 265 491,90 zł.  

b) Dożywianie  

Udzielenie pomocy w zakresie dożywiania to zadanie własne gminy, realizowane zgodnie z 

ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U z 2019 r. poz.1507).  

Jednym z kryteriów udzielenia pomocy w postaci bezpłatnego obiadu jest dochód na 1 członka 

rodziny. Wszystkie placówki oświatowe organizowały dożywianie. Obiady dowożone były 
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przez dostawcę (firmę zewnętrzną) wyłonioną na podstawie procedury przetargowej zgodnie z 

ustawą Prawo Zamówień Publicznych.  

W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania objętych było 97 

uczniów na łączną kwotę 49 733,50 zł. 

Dożywianie uczniów 

 Liczba uczniów 

korzystająca z dożywiania 

Kwota 

Samorządowe Przedszkole 9 4 824,00 zł 

Szkoła Podstawowa w 

Lipsku 

69 34 329,50 zł  
 

Szkoła Podstawowa w 

Bartnikach 

19 10 580,00 zł  

 

Ogółem 97 49 733,50 zł  

 

 

c) Pomoc materialna o charakterze socjalnym  

Uczniom, spełniającym kryteria określone w rozdziale 8a Pomoc materialna dla uczniów 

ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 1327) 

przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków z budżetu państwa (90 % i budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego 10 %) przyznawanej w formie stypendium szkolnego i 

zasiłku szkolnego.  

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 

brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub 

narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Zasiłek szkolny 

może być przyznany uczniowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z 

powodu zdarzenia losowego (np. zgon żywiciela rodziny, ciężka choroba, bezrobocie, 

zniszczenie mienia w skutek klęski żywiołowej takiej jak powódź, pożar itp.) O zasiłek szkolny 
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można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 

uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.  

W roku szkolnym 2020/2021 wydano 48 decyzji w sprawie stypendium szkolnego na łączną 

kwotę 48 080 zł, oraz 4 decyzje w sprawie zasiłku szkolnego na kwotę 1 235,00 zł . 

Pomoc materialna dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Lipsk. 

Stypendia szkolne Zasiłek szklony 

 Liczba 

uczniów 

Kwota Liczba 

uczniów 

Kwota 

Szkoła Podstawowa w Bartnikach 8 7 259 

zł 

4 1 235 zł 

Szkoła Podstawowa w Lipsku 40 41 283 

zł 

- - 

Samorządowe Przedszkole w Lipsku - - - - 

Ogółem 48 48 542 

zł 

4 1 235 zł 

 

Pomoc materialna dla uczniów – nakłady finansowe i źródła finansowania 

Źródło finansowania Wydatki (zł) 

Środki własne gminy 8 185,80 zł  
 

Dotacja z budżetu Wojewody Podlaskiego 73 672,20 zł  

 

Ogółem 81 858,00 zł  

 

 

d) Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) szkoła może udzielać 

stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce może 
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być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę 

zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to 

stypendium. 

Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie 

wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co 

najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr),  

w którym przyznaje się to stypendium.  

Łączna wartość przyznanych w roku szkolnym 2020/2021 stypendiów we wszystkich szkołach 

za wyniki w nauce wyniosła: 10 120,00 zł.  

e) „Darmowe podręczniki”  

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych wyniosła 34 876,79 zł czyli  

- Szkoła Podstawowa w Bartnikach – 2 809, 23 zł.  

- Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku – 32 067, 56 zł.  

f) Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  

Na podstawie art. 122 ustawy prawo oświatowe ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) pracodawcom, 

którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, 

przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Na podstawie wniosku złożonego przez 

pracodawcę, burmistrz przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji. Na powyższy cel gmina 

otrzymuje środki finansowe w postaci dotacji celowej ze środków Funduszu Pracy. W okresie 

od stycznia 2021 do grudnia 2021 r. wydano 4 decyzje przyznające dofinansowanie kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników na łączna kwotę 29 630,28 zł.  

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli  

Zgodnie z Uchwałą nr XXV/208/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2018 r.  

w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.  

Stosując się do Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, w roku 2021 w 

listopadzie przyznano zapomogi zdrowotne wysokości w sumie 1 850,00  zł (6osób). W roku 

2021 wnioski zostały rozpatrzone w czerwcu i wypłacono kwotę 2 050 zł (8 osób). 

Zdalna szkoła  

Mijający rok szkolny 2020/2021 był bodaj najtrudniejszy z dotychczasowych. Jeszcze  

 ubiegłym roku szkoły do marca pracowały w trybie stacjonarnym, a potem, na skutek 

lockdownu, przeszły na pracę online i tak było aż do jego zakończenia. W tym roku natomiast 
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mieliśmy różne rodzaje nauczania - stacjonarne, hybrydowe i zdalne. Uczniowie, nauczyciele  

i rzecz jasna rodzice kilka razy musieli dostosowywać się do innego trybu nauczania,  

a dyrektorzy szkół i podejmować wiele decyzji organizacyjnych, by zapewnić ciągłość 

kształcenia i pracy szkół.  

Rok szkolny 2020/2021 – kalendarium najważniejszych zmian w systemie oświaty 

wynikających z epidemii koronawirusa:  

- od 9 listopada 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. – klasy I-III szkoły podstawowej przeszły na 

kształcenie na odległość;  

- od 18 stycznia 2021 r. do 22 marca 2021 – klasy I-III szkoły podstawowej – nauczanie 

stacjonarne;  

- od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci 

 i młodzieży w całym kraju – kształcenie na odległość,  

- od 12 kwietnia do 25 kwietnia 2021 r. – kształcenie na odległość  

- od 26 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r. lekcje w trybie hybrydowym w klasach I-III. Uczniowie 

z pozostałych klas mieli zajęcia na dotychczasowych zasadach – kształcenie na odległość.  

- 27 marca 2021 r. – 18 kwietnia 2021 r. – zamknięte przedszkola;  

- od 3 maja br. klasy I-III szkoły podstawowej w całym kraju wróciły do nauki w trybie 

stacjonarnym;  

- od 15 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. klasy IV-VIII szkoły podstawowej i uczniowie szkół 

ponadpodstawowych – nauka w trybie hybrydowym;  

- od 31 maja 2021 r. uczniowie powrócili do regularnej nauki stacjonarnej.  

XI. Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły  

W szkołach nie jest prowadzona obsługa płacowa i księgowa. Obsługa księgowo – finansowa 

dla szkół wykonywana jest przez Urząd Miejski w Lipsku.  

W roku szkolnym 2020/2021 otrzymaliśmy subwencję oświatową w wysokości 3 472 275 zł. i 

dotacje na zadania oświatowe wyniosły 190 166,16 zł. Wydatki na zadania oświatowe wyniosły 

6 575 812,62 zł. 

X. Analiza wyników egzaminu ósmoklasistów.  

Centralna Komisja Egzaminacyjna co roku przedstawia sprawozdanie z egzaminu ósmoklasisty 

wraz z wynikami.  

Uczniowie klas ósmych przystąpili do egzaminu zgodnie z zasadami określonymi  

w informatorze o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego wydanego 

przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na rok szkolny 2020/2021 oraz wytycznymi 
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dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu ósmoklasisty. Egzamin 

odbył się w dniach: 25 maja język polski, 26 maja matematyka, 27 maja język obcy nowożytny, 

przebiegał bez zakłóceń. Na podstawie analizy dokonanej przez OKE w Łomży wyniki 

egzaminów przedstawiają się następująco  

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2021:  

Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku  

Do egzaminu przystąpiło 37 uczniów.  

Średnie wyniki z egzaminu z poszczególnych przedmiotów:  

- j. polski – 62 %  

-matematyka -52% 16 
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-j. rosyjski- 61% liczba zdających uczniów: 10.  

-j. angielski – 72% liczba zdających uczniów: 27.  

Szkoła Podstawowa w Bartnikach  

Do egzaminu przystąpiło 4 uczniów.  

Nie uwzględniono wyników tych szkół, w których do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 

mniej niż 5 uczniów ponieważ na średnie wyniki takich szkół, mogą znacząco wpłynąć 

osiągnięcia edukacyjne pojedynczego ucznia. 

 

 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 

Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy m.in. wykonywanie 

uchwał Rady Miejskiej. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej 

Burmistrz Gminy Lipsk, przy pomocy Urzędu Miejskiego, realizował uchwały podjęte przez 

Radę Miejską w Lipsku w 2021 r. w sposób określony uchwałami. W 20221 roku Rada Miejska  

obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z planem pracy rady przyjętym Uchwałą 

Nr XIX/147/20 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lipsku na 2021 r. z dnia 16 

grudnia 2020 r. Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. 

Dz. U. z 2022 r. poz.559 ) wszystkie uchwały zostały przedłożone w terminie 7 dni  

od ich podjęcia według właściwości do nadzoru prawnego Wojewody oraz nadzoru prawnego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
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 W myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały 

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwały stanowiące akty prawa 

miejscowego opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wszystkie 

uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem procedur  

i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.  

We wskazanym okresie Rada Miejska w Lipsku podjęła ogółem 68 uchwał. 

Uchwały zostały lub są realizowane na bieżąco przez następujące referaty i jednostki 

organizacyjne Urzędu Miejskiego: 

Fn. – Referat Finansowy -  21 uchwał; 

Or.  -  Referat Organizacyjny – 17 uchwał; 

GTK – Referat Inwestycji, Gruntów, Ochrony Środowiska i Rozwoju – 17 uchwał; 

M- GOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku – 9 uchwał; 

USC – Urząd Stanu Cywilnego -  2 uchwały; 

Poo – Stanowisko ds. pozamilitarnych ogniw obronnych, p. poż. – 2 uchwały. 

Stan realizacji uchwał: zrealizowano uchwał, w trakcie realizacji pozostaje   uchwał.2 r. poz. 

559 ) wszystkie uchwały zostały przedłożone w terminie 7 dni od ich podjęcia według 

właściwości do nadzoru prawnego Wojewody oraz nadzoru prawnego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

 

Lp.  

nr.  uchwały 

 data 

                       

       w sprawie: 

referat,  

jednostka 

realizująca 

    stan realizacji 

                                                         Sesja Nr XX 26 lutego 2021 r. 

1. XX/148/21 Uchwała w sprawie 

zmiany uchwały w 

sprawie inkasa podatku 

od nieruchomości, 

rolnego i leśnego. 

Fn. Podjęcie uchwały jest spowodowane 

zmianą inkasenta w sołectwie 

Rakowicze. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego dnia 26. 

02.2021 r. pod poz. 907. 

Uchwała realizowana. 

2. XX/149/21 Uchwała w sprawie 

przystąpienia Gminy 

Lipsk do realizacji 

Programu "Asystent 

osobisty osoby 

niepełnosprawnej" 

realizowanego ze 

środków 

Solidarnościowego 

MGOPS Głównym celem programu „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej” – 

edycja 2021 jest 

wprowadzenie usługi asystenta jako 

formy ogólnodostępnego wsparcia m.in. 

poprzez ograniczenie 

skutków niepełnosprawności oraz 

stymulowanie osoby niepełnosprawnej 

do podejmowania 
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Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

aktywności społecznej. Uchwała w 

trakcie realizacji. 

3. XX/150/21 Uchwała w sprawie 

rozpatrzenia petycji 

dotyczącej uzyskania 

przez Rząd RP pisemnej 

gwarancji od 

producentów szczepionek 

na COVID-19. 

Or. Nie uwzględnia się petycji wniesionej w 

dniu 11 grudnia 2020 roku, dotyczącej 

uzyskania przez Rząd 

RP pisemnej gwarancji ze strony 

producentów szczepionek, że w 

przypadku jakichkolwiek powikłań są oni 

gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszty 

prawne i finansowe wystąpienia 

niepożądanych odczynów 

poszczepiennych. 

Uchwała zrealizowana. 

4. XX/151/21 Uchwała w sprawie 

rozpatrzenia petycji 

dotyczącej obrony 

prawdy, godności i 

wolności człowieka 

Or. Nie uwzględnia się petycji z dnia 20 

grudnia 2020 r., dotyczącej podjęcia 

przez Radę Miejską w Lipsku 

uchwały w obronie prawdy, godności i 

wolności człowieka. 

Uchwała zrealizowana. 

 

5. XX/152/21 Uchwała w sprawie 

warunków i trybu 

przyznawania nagród za 

osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, 

upowszechniania i 

ochrony kultury. 

Or. Burmistrz Lipska przyznaje nagrody z 

własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1) komisji Rady Miejskiej właściwej do 

spraw kultury; 

2) instytucji kultury; 

3) stowarzyszeń i innych jednostek 

organizacyjnych, których statutowy 

zakres działania obejmuje zadania 

z dziedziny kultury i sztuki; 

4) nieformalnych grup twórczych. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego dnia 02.03. 

2021 r. pod poz. 947. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

6 XX/153/21 Uchwała w sprawie 

wyrażenia zgody na 

ustanowienie 

służebności przesyłu na 

nieruchomości położonej 

przy ul. Saperów, 

stanowiącej własność 

Gminy Lipsk. 

 

 

GTK. Na działce stanowiącej własność Gminy 

Lipsk planowana jest budowa stacji 

regazyfikacji LNG, 

stanowiącej własność i wchodząca w 

skład Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z 

o.o. z siedzibą w 

Białymstoku przy ul. Gen. St. 

Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok. Z 

uwagi na fakt, iż gestor sieci zwrócił 

się o ustanowienie służebności przesyłu 

na powierzchni 1824,5 m2, w celu 

uregulowania sposobu 

korzystania z przedmiotowej działki, na 

której znajduje się urządzenie 

przesyłowe, przygotowano stosowną 

uchwałę. 
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Uchwała zrealizowana. 

7 XX/154/21 Uchwała w sprawie 

wyrażenia zgody na 

ustanowienie  

służebności 

przesyłu na 

nieruchomości 

stanowiącej 

własność Gminy 

Lipsk.  

 

 

  

GTK. Oddział Białystok zwrócił się z 

wnioskiem o ustanowienie służebności 

przesyłu polegającej na 

lokalizacji urządzenia 

elektroenergetycznego w postaci 

kontenerowej stacji transformatorowej 

wraz 

z wejściami i wyjściami linii kablowych 

SN i nN oraz złączem kablowym o pow. 

zajęcia wraz z 

terenem eksploatacyjnym ok. 24 m2, 

linii kalowych SN i nN wraz ze słupami 

o pow. zajęcia wraz z 

terenem eksploatacyjntm ok.51 m2 na 

części działki ewid. nr 164/2, położonej 

w obrębie 

ewidencyjnym Rogożynek. 

Przeprowadzenie ww. przyłącza ma na 

celu modernizację oświetlenia 

ulicznego w miejscowości Rogożynek. 

Uchwała zrealizowana. 

8. XX/155/21 Uchwała w sprawie 

zmian opłat w 2021 za 

korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

przeznaczonych do 

spożycia w miejscu 

sprzedaży, w lokalach 

gastronomicznych na 

terenie Gminy Lipsk. 

 

Or. Zwalnia się przedsiębiorców z II i III 

raty opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 

1 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, należnej w 2021 roku 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia w miejscu 

sprzedaży. 

.Zwraca się część opłaty, o której mowa 

w § 1 w wysokości odpowiadającej 

jednej trzeciej opłaty 

rocznej pobranej od przedsiębiorców, 

którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 

2021 w terminie do dnia 

31 stycznia 2021 r. Opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego dnia 02.03. 2021 r. pod poz. 

948. 

Uchwała zrealizowana 
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                                                         Sesja Nr XXI 31 marca 2021 r. 

9. XXI/156/21 Uchwała w sprawie 

udzielenia 

pomocy finansowej 

Województwu 

Podlaskiemu 

 

 

Fn. Pomoc finansowa została udzielona w 

formie dotacji celowej ze środków 

budżetu na 2021 rok w wysokości do 

kwoty 50.000 zł.  

Uchwała zrealizowana.  

10. XXI/157/21 Uchwała w sprawie 

udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi 

Augustowskiemu 

Fn. Udzielona została z budżetu Gminy Lipsk 

pomocy finansowej Powiatowi 

Augustowskiemu na dofinansowanie 

kosztów usług polegających na realizacji 

powiatowych przewozów osób o 

charakterze 

użyteczności publicznej na liniach 

komunikacyjnych przebiegających na 

obszarze Powiatu Augustowskiego. 

 Pomoc finansowa została udzielona w 

formie dotacji celowej ze środków 

budżetu na 2021 rok w wysokości do 

kwoty 4.976 zł. 

Uchwała zrealizowana. 

 

11. XXI/158/21 Uchwała w sprawie 

zmian w budżecie gminy 

na 2021 rok 

Fn. Uchwała miała zastosowanie w 

działalności finansowej gminy. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego dnia 

16.04.2021 r. pod poz. 1654. 

Uchwała zrealizowana. 

12. XXI/159/21 Uchwała w sprawie 

zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na 

lata 2021-2034. 

Fn. Uchwała miała zastosowanie w 

działalności finansowej gminy. 

Uchwała realizowana. 

13. XXI/160/21 Uchwała w sprawie 

niewyrażenia zgody na 

wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego w 2022 roku. 

Fn. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie 

środków funduszu sołeckiego w budżecie 

gminy na 2022 rok. 

Uchwała zrealizowana. 

 

 

14. XXI/161/21 Uchwała w sprawie 

przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz 

zapobiegania 

bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Lipsk 

w 2021 roku 

GTK. Opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego 

dnia 16.04.2021 r. pod poz.1654. 

Uchwała zrealizowana. 
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15. XXI/162/21 Uchwała w sprawie 

wyrażenia stanowiska 

dotyczącego poparcia 

budowy Via Carpatia po 

trasie przebiegu DK 

Nr 8 i połączenia jej z Via 

Baltica w miejscowości 

Raczki 

GTK. Rada Miejska w Lipsku poparła budowę 

drogi Via Carpatia po drodze krajowej 

DK Nr 8, trasą 

Korycin – Suchowola – Sztabin – 

Augustów – Raczki i połączenie jej z Via 

Baltica w miejscowości Raczki. 

Uchwała zrealizowana. 

                                                         Sesja Nr XXIII 29 kwietnia 2021 r. 

16. XXII/163/21 Uchwała w sprawie 

zmian w budżecie gminy 

na 2021 r. 

Fn. Uchwała miała zastosowanie w 

działalności finansowej gminy. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego dnia 

06.05.2021 r. pod poz.1886. 

 Uchwała zrealizowana. 

17. XXII/164/21 Uchwała sprawie 

ustalenia wysokości diet 

oraz zwrotu kosztów 

podróży 

przewodniczącym 

organów wykonawczych 

jednostek pomocniczych 

Gminy Lipsk 

Fn. Ustalona została  miesięczna 

zryczałtowana dieta przewodniczącym 

organów wykonawczych jednostek 

pomocniczych Gminy Lipsk - sołtysom 

w wysokości 120 zł. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego dnia 

05.05.2021 r. pod poz.1843. 

 Uchwała w trakcie realizacji 

18. XXII/165/21 Uchwała w sprawie 

przyjęcia projektu 

regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy 

Lipsk w celu przekazania 

go do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu 

Poo. Przyjęty został projekt regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie gminy Lipsk 

stanowiący załącznik do uchwały, celem 

przekazania do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu. 

Uchwała zrealizowana. 

                                             Sesja Nr XXIII 16 czerwca 2021 r. 

19. XXIII/166/21 Uchwała w sprawie  

zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania 

finansowego 

Samodzielnego 

Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w 

Lipsku za 2020 rok 

Fn. Zatwierdzone roczne sprawozdanie 

finansowe Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Lipsku za rok 2020, na które składa 

się: Zatwierdza roczne sprawozdanie 

finansowe Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Lipsku za rok 2020, na które składa 

się: 
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a) bilans na dzień 31 grudnia 2020 r., 

który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę 920 765,88 zł; 

b) rachunek zysków i strat za okres od 

01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

wykazujący zysk netto 

w wysokości 111 055,63 zł; 

c)informacja dodatkowa 

Uchwała zrealizowana. 

20. XXIII/167/21 Uchwała w sprawie 

udzielenia wotum 

zaufania Burmistrzowi 

Lipska. 

 

Or. Udzielone zostało się wotum zaufania 

Burmistrzowi Lipska z tytułu 

rozpatrzenia raportu o stanie Gminy za 

rok 2020. 

Uchwała zrealizowana. 

21. XXIII/168/21 Uchwała w sprawie 

zatwierdzenia 

sprawozdania 

finansowego i 

sprawozdania z 

wykonania budżetu 

Gminy Lipsk za 2020 

rok. 

 

Fn. Zatwierdzone zostało sprawozdanie 

finansowe i sprawozdanie z wykonania 

budżetu gminy Lipsk za 

2020 rok. 

Uchwała zrealizowana. 

22. XXIII/169/21 Uchwała w sprawie 

udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Lipska.  

 

Or. Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu 

sprawozdania finansowego i 

sprawozdania 

z wykonania budżetu za rok 2020, na 

wniosek Komisji Rewizyjnej, Rada 

Miejska w Lipsku udziela absolutorium 

Burmistrzowi Lipska z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2020. 

Uchwała zrealizowana. 

23. XXIII/170/21 Uchwała w sprawie 

zmian w budżecie gminy 

na 2021 rok. 

 

Fn. Na podstawie uchwały wprowadzono 

zmiany w budżecie gminy na 2021 r. 

i prowadzono działalność finansową 

gminy. 

Uchwała zrealizowana. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego dnia 

29.06.2021 r. pod poz. 2584. 

24. XXIII/171/21 Uchwała w sprawie 

określenia wzoru wniosku 

o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz 

wzoru deklaracji o 

dochodach gospodarstwa 

domowego za okres 

trzech miesięcy 

kalendarzowych 

poprzedzających dzień 

MGOPS. W myśl  art.7 ust.1e ustawy o dodatkach 

mieszkaniowych Rada Gminy została 

zobowiązana do podjęcia w terminie do 

1 lipca 2021 r. uchwały określającej 

wzór wniosku o 

przyznanie dodatku mieszkaniowego 

oraz wzór deklaracji o dochodach 

gospodarstwa 

domowego. 

Uchwała zrealizowana. 
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złożenia wniosku o 

dodatek mieszkaniowy. 

 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego dnia 

17.06.2021 r. pod poz. 2585. 

25. XXIII/172/21 Uchwała zmieniająca 

uchwałę NR XXI/161/21 

z dnia 31 marca 

2021 roku w sprawie 

przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz 

zapobiegania 

bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Lipsk 

w 2021 roku 

 

GTK. Uchwała zrealizowana. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego dnia 

22.06.2021 r. pod poz. 2510. 

26. XXIII/173/21 Uchwała w sprawie 

utworzenia spółki 

z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

 

Or. Rada Miejska wyraziła zgodę na 

utworzenie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością pod firmą: 

BiomTrans 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością zwanej dalej Spółką, 

której wspólnikami będą: Gmina 

Augustów, 

Gmina Bargłów Kościelny, Gmina 

Goniądz, Gmina Grajewo, Miasto 

Grajewo, Gmina Janów, Gmina 

Jasionówka, Gmina Jaświły, Gmina 

Knyszyn, Gmina Korycin, Gmina 

Krypno, Gmina Lipsk, Gmina Mońki, 

Gmina Nowinka, Gmina Rajgród, 

Gmina Sztabin. 

Uchwała zrealizowana. 

Sesja Nr XXIV 11 sierpnia 2021 r. 

27. NR 

XXIV/174/21 

Uchwała w sprawie 

utworzenia spółki z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

Or. W związku z tym, iż Gminy: Miasto 

Grajewo oraz Mońki wycofały się 

ostatecznie z utworzenia spółki Rada 

Miejska podjęła uchwałę. 

 

Uchwała zrealizowana. 

28. XXIV/175/21 Uchwała w sprawie 

zmian w budżecie gminy 

na 2021 r. 

 

Fn. Na podstawie uchwały wprowadzono 

zmiany w budżecie gminy na 2021 r. 

i prowadzono działalność finansową 

gminy. 

Opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego 

dnia 18.08.2021 r. pod poz. 3180. 

Uchwała zrealizowana. 
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29. XXIV/176/21 Uchwała w sprawie 

określenia średniej ceny 

jednostki paliwa 

w gminie Lipsk na rok 

szkolny 2021/2022. 

 

GTK  Do wyliczenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Lipsk na rok szkolny 

2021/2022, przyjęto 

średnie ceny paliw: oleju napędowego i 

benzyny w okresie od 01.07.2020 r. do 

30.06.2021 r., 

obowiązujące na stacji paliw znajdującej 

się na terenie Lipska oraz z uwagi na brak 

stacji LPG na 

terenie Gminy Lipsk przyjęto średnią 

cenę gazu w okresie od dnia 01.07.2020 

r. do dnia 

30.06.2021 r. obowiązującą na stacji 

benzynowej znajdującej się na terenie 

sąsiadującej Gminy 

Dąbrowa Białostocka. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego dnia 

18.08.2021 r. pod poz. 3176. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

30. XXIV/177/21 Uchwała w sprawie 

wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości 

stanowiących własność 

Gminy Lipsk 

GTK. Przedmiotem niniejszej uchwały jest 

wyrażenie zgody na zbycie w drodze 

przetargu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Lipsk 

działek tj.: 

a) działka oznaczona nr geodezyjnym 130 

o pow. 0,4200 ha, położona w obrębie 

Rogożynek, 

gmina Lipsk, stanowiąca własność 

Gminy Lipsk, posiadająca urządzoną 

księgę wieczystą KW 

SU1A/00016132/5. 

b) działka oznaczona nr geodezyjnym 

131/2 o pow. 0,1300 ha, położona w 

obrębie Rogożynek, 

gmina Lipsk, stanowiąca własność 

Gminy Lipsk, posiadająca urządzoną 

księgę wieczystą KW 

SU1A/00016132/5. 

c) działka oznaczona nr geodezyjnym 

132/2 o pow. 0,1200 ha, położona w 

obrębie Rogożynek, 

gmina Lipsk, stanowiąca własność 

Gminy Lipsk, posiadająca urządzoną 

księgę wieczystą KW 

SU1A/00016132/5. 

Uchwała zrealizowana. 

31. XXIV/178/21 Uchwała w sprawie 

zgody na udzielenie 

GTK. Wyrażona została zgoda na udzielenie 

bonifikaty w wysokości do 99 % od 

opłaty rocznej za oddanie Zakładowi 
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bonifikaty od opłat 

rocznych za trwały zarząd 

Gospodarki Komunalnej w Lipsku na 

działalność statutową w trwały zarząd 

nieruchomości stanowiących 

Własność Gminy Lipsk.  

Uchwała zrealizowana. 

 

32.  XXIV/179/21 Uchwała w sprawie 

określenia wzoru wniosku 

o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz 

wzoru deklaracji o 

dochodach gospodarstwa 

domowego za okres 

trzech miesięcy 

kalendarzowych 

poprzedzających dzień 

złożenia wniosku o 

dodatek mieszkaniowy 

 

MGOPS Uchwała w trakcie realizacji. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego dnia 

18.08.2021 r. pod poz. 3177. 

33. XXIV/180/21 Uchwała w  sprawie 

przyjęcia regulaminu 

udzielania pomocy 

materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie 

Gminy Lipsk 

MGOPS Uchwała w trakcie realizacji. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego dnia 

18.08.2021 r. pod poz. 3178. 

34. XXIV/181/21 Uchwała w sprawie 

przyjęcia regulaminu 

dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków 

na terenie Gminy Lipsk. 

Poo. Uchwała w trakcie realizacji. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego dnia 

18.08.2021 r. pod poz. 3179. 

Sesja Nr XXV 29 września 2021 r. 

35. XXV/182/21 Uchwała w sprawie 

zmian w budżecie gminy 

na 2021 r. 

Fn. Na podstawie uchwały wprowadzono 

zmiany w budżecie gminy na 2021 r. 

i prowadzono działalność finansową 

gminy. 

Opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego 

dnia 08.10.2021 r. pod poz. 3859. 

Uchwała zrealizowana. 

36. XXV/183/21 Uchwała w sprawie 

przyjęcia Programu 

Ochrony Środowiska dla 

GTK. W "Programie Ochrony Środowiska dla 

Gminy Lipsk na lata 2021-2025 z 

perspektywą do 2027 
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Gminy Lipsk na lata 

2021-2025 z perspektywą 

do 2027 r. wraz z 

prognozą oddziaływania 

na środowisko 

 

r.” uwzględniono następujące 

zagadnienia: 

− charakterystykę gminy, uwzględniającą 

dane: demograficzne, gospodarcze oraz o 

stanie 

infrastruktury i środowiska; 

− uwarunkowania zewnętrzne i 

wewnętrzne realizacji Programu Ochrony 

Środowiska na szczeblu 

gminnym; 

− cele i priorytety ekologiczne dla Gminy 

Lipsk; 

− analizę jakości środowiska na terenie 

gminy wraz z planowanymi działaniami 

ekologicznymi; 

− harmonogram realizacji działań 

ekologicznych na terenie Gminy Lipsk; 

− propozycję systemu wdrażania oraz 

monitorowania Programu. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

37. XXV/184/21 Uchwała w sprawie 

pomnika 

przyrody "Modrzewie 

Jesionowskie" 

GTK. Pomnikiem przyrody na terenie Gminy 

Lipsk jest grupa drzew - 9 szt. z gatunku 

modrzew europejski 

(Larix decidua Mill.), w wieku ok. 120 

lat, rosnąca w miejscowości Krasne, w 

pobliżu domu nr 68, na terenie 

Leśnictwa Jesionowo, oddział 334 fx, 

stanowiąca własność Lasów 

Państwowych. 

Pomnikowi przyrody nadaje się nazwę 

„Modrzewie Jesionowskie". 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego dnia 

05.10.2021 r. pod poz. 3741. 

Uchwała zrealizowana. 

38. XXV/185/21 Uchwała w sprawie 

przekazania wniosku 

według właściwości 

Or. Rada Miejska w Lipsku stwierdziła brak 

własnej właściwości w rozpoznaniu 

wniosku z dnia 3 września 2021 r. i 

przekazuje go według właściwości 

Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Samorządowych w Lipsku. 

Uchwała zrealizowana. 

                                                  Sesja Nr XXVI 15 listopada 2021 r. 

39. XXVI/186/21 Uchwała w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia 

Burmistrza Lipska 

Or. Ustala się Burmistrzowi Lipska 

wynagrodzenie miesięczne w 

następującej wysokości: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 

8.200,00 zł; 
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2) dodatek funkcyjny w kwocie 2.520,00 

zł; 

3) dodatek specjalny w kwocie 

wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 

w kwocie 3.216,00 zł. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

40. XXVI/187/21 Uchwała w sprawie 

określenia zasad 

udzielania dotacji na 

sfinansowanie prac 

konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót 

budowlanych przy 

zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków 

GTK. Niniejsza uchwała określa zasady 

udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach 

znajdujących się na terenie Gminy 

Lipsk, wpisanych do rejestru zabytków. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego dnia 

19.11.2021 r. pod poz. 4439. 

 Uchwała zrealizowana. 

41. XXVI/188/21 Uchwała w sprawie 

zmian w budżecie gminy 

na 2021 rok 

Fn. Na podstawie uchwały wprowadzono 

zmiany w budżecie gminy na 2021 r. 

i prowadzono działalność finansową 

gminy. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego dnia 22. 11. 

2021 r. pod poz. 4472. 

Uchwała zrealizowana. 

42. XXVI/189/21 Uchwała w sprawie 

wysokości stawek 

podatku od 

nieruchomości 

Fn. Uchwała w trakcie realizacji. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego dnia 19. 11. 

2021 r. pod poz. 4440. 
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43. XXVI/190/21 Uchwała w sprawie 

przyjęcia "Programu 

Współpracy Gminy Lipsk 

z organizacjami 

pozarządowymi 

podmiotami 

prowadzącymi 

działalność pożytku 

publicznego i 

stowarzyszeniami 

jednostek samorządu 

terytorialnego na rok 

2022 

GTK. Uchwała w trakcie realizacji. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego dnia 19.11. 

2021 r. pod poz. 4441. 

Sesja Nr XXVII 10 grudnia 2021 r. 

44. XXVII/191/21 Uchwała w sprawie 

udzielenia dotacji 

celowej Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. 

Przemienienia Pańskiego 

w Rygałówce 

Fn. Udzielono dotacji Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia 

Pańskiego w Rygałówce pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej w 

wysokości 10.000,00 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych) na wsparcie 

renowacji zabytkowego obrazu Trójcy 

Świętej z 1 poł. XIX w. wpisanego do 

rejestru zabytków ruchomych 

województwa podlaskiego pod Nr rej. B 

- 175. 

Uchwała zrealizowana. 

45. XXVII/192/21 Uchwała w sprawie 

zmian w budżecie gminy 

Lipsk na 2021 rok 

Fn. Na podstawie uchwały wprowadzono 

zmiany w budżecie gminy na 2021 r. 

i prowadzono działalność finansową 

gminy. 

Opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego 

dnia 21.12.2021 r. pod poz. 5250. 

Uchwała zrealizowana. 

46. XXVII/193/21 Uchwała w sprawie 

zmiany Wieloletniej  

Prognozy Finansowej 

Gminy Lipsk na lata 

2021-2034 

Fn. Na podstawie uchwały wprowadzono 

zmiany w budżecie gminy na 2021 r. 

i prowadzono działalność finansową 

gminy 

Uchwała zrealizowana. 

47. XXVII/194/21 Uchwała w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

Gminy Lipsk na lata 

2022-2034. 

Fn. Uchwała w trakcie realizacji. 

 

48. XXVII/195/21 Uchwała w sprawie 

uchwalenia budżetu 

Gminy Lipsk na 2022 r. 

Fn.  Uchwała w trakcie realizacji. 
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Opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego 

dnia 21.12.2021 r. pod poz. 5251. 

49. XXVII/196/21 Uchwała w sprawie 

udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi 

Augustowskiemu. 

Fn. Podpisano umowę o udzielenie z 

budżetu Gminy Lipsk pomocy 

finansowej Powiatowi Augustowskiemu 

na dofinansowanie kosztów usług 

polegających na realizacji powiatowych 

przewozów osób o charakterze 

użyteczności publicznej na liniach 

komunikacyjnych przebiegających na 

obszarze Powiatu Augustowskiego. 

Pomoc finansowa została udzielona w 

formie dotacji celowej ze środków 

budżetu na 2022 rok w wysokości do 

kwoty 6 169 zł. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

50. XXVII/197/21 Uchwała w sprawie 

Gminnego Programu 

Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych na rok 

2022 

USC Uchwała w trakcie realizacji. 

 

51. XXVII/198/21 Uchwała w sprawie 

przyjęcia Gminnego 

Programu 

Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2022 

USC Uchwała w trakcie realizacji. 

52. XXVII/199/21 Uchwała w sprawie 

rocznego planu potrzeb 

w zakresie prac 

społecznie użytecznych 

na rok 2022 

Or. Uchwała w trakcie realizacji. 

53. XXVII/200/21 Uchwała w sprawie 

uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i 

porządku na terenie 

Gminy Lipsk 

GTK Uchwała w trakcie realizacji. 

Opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego 

dnia 14.12.2021 r. pod poz. 5086. 

54. XXVII/201/21 Uchwała w sprawie 

szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia 

usług w zakresie 

odbierania odpadów 

komunalnych od 

właścicieli 

nieruchomości i 

zagospodarowania tych 

odpadów 

GTK Uchwała w trakcie realizacji. 

Opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego 

dnia 14.12.2021 r. pod poz. 5087. 
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55.  XXVII/202/21 Uchwała w sprawie 

wyboru metody ustalenia 

opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości 

tej opłaty 

GTK Uchwała w trakcie realizacji. 

Opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego 

dnia 14.12.2021 r. pod poz. 5088. 

56. XXVII/203/21 Uchwała w sprawie 

zwolnienia w części z 

opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

właścicieli 

nieruchomości 

zabudowanych 

budynkami 

mieszkalnymi 

jednorodzinnymi 

kompostujących 

bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w 

kompostowniku 

przydomowym 

GTK Uchwała w trakcie realizacji. 

Opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego 

dnia 14.12.2021 r. pod poz. 5089. 

57. XXVII/204/21 Uchwała w sprawie 

wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

składanej przez 

właściciela 

nieruchomości 

GTK Uchwała w trakcie realizacji. 

Opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego 

dnia 14.12.2021 r. pod poz. 5090. 

58. XXVII/205/21 Uchwała w sprawie 

zmiany uchwały Rady 

Miejskiej w Lipsku z 

dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie Gminnego 

Programu 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na 

lata 2021-2025 

MGOPS Uchwała w trakcie realizacji. 

59. XXVII/206/21 Uchwała sprawie zmiany 

uchwały z dnia 17 lutego 

2011 r. Nr IV/25/11 

Rady Miejskiej w Lipsku 

w sprawie trybu i 

sposobu powoływania i 

odwoływania członków 

zespołu 

MGOPS Uchwała w trakcie realizacji. 
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interdyscyplinarnego 

oraz szczegółowych 

warunków jego 

funkcjonowania. 

60. XXVII/207/21 Uchwała w sprawie 

Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na 

lata 2022-2024 

MGOPS  Uchwała w trakcie realizacji. 

61. XXVII/208/21 Uchwała w sprawie 

przystąpienia Gminy 

Lipsk do realizacji 

Programu „Asystent 

osobisty osoby 

niepełnosprawnej”- 

edycja 2022 

realizowanego ze 

środków Funduszu 

Solidarnościowego 

MGOPS Uchwała w trakcie realizacji. 

62. XXVII/209/21 Uchwała w sprawie 

wyrażenia zgody na 

przeprowadzenie 

konsultacji społecznych 

do projektu Strategii 

Rozwiązywania 

Problemów Społecznych 

Gminy Lipsk na lata 

2022-2030 

MGOPS Uchwała w trakcie realizacji. 

63. XXVII/210/21 Uchwała w sprawie 

przyjęcia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Lipsku 

na 2022 r. 

Or. Uchwała w trakcie realizacji. 

64. XXVII/211/21 Uchwała w sprawie 

przyjęcia planu pracy 

Komisji Skarg 

Wniosków i Petycji Rady 

Miejskiej w Lipsku na 

2022 r. 

Or. Uchwała w trakcie realizacji. 

65. XXVII/212/21 Uchwała w sprawie 

przyjęcia planu pracy 

Komisji Finansów 

i planowania Rady 

Miejskiej w Lipsku na 

2022 r. 

Or. Uchwała w trakcie realizacji. 

66. XXVII/213/21 Uchwała w sprawie 

przyjęcia planu pracy 

Komisji Kultury oświaty 

i spraw społecznych 

Rady Miejskiej w Lipsku 

na 2022 r. 

Or. Uchwała w trakcie realizacji. 
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67. XXVII/214/21 Uchwała w sprawie 

przyjęcia planu pracy 

Komisji Gospodarki i 

środowiska Rady 

Miejskiej w Lipsku na 

2022 r. 

Or. Uchwała w trakcie realizacji. 

68.  XXVII/215/21 Uchwała w sprawie 

przyjęcia planu pracy 

Rady Miejskiej w Lipsku 

na 2022 r. 

Or. Uchwała w trakcie realizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 


