
ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2019
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipie

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLV/427/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 
23 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipie,

Wójt Gminy Lipie
zarządza, co następuje:

§ 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie przyjęcia do 
realizacji  projektu socjalnego pn. ,,Paczka  Bożonarodzeniowa dla seniorów 80 + w gminie Lipie w roku 
2019, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, która stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 19 września 2019 r. do 3 października 
2019 r. 

§ 3. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny. 

§ 4. 1. Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone będą w formie zbierania pisemnych opinii 
i uwag mieszkańców na druku formularza, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. 1. Opinie i uwagi do przedmiotu konsultacji można składać:

a) w formie papierowej: pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie lub 
osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu.

b) w formie elektronicznej na adres e-mail:opslipie@uglipie.pl  w terminie określonym w §2 na 
formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Opinie i uwagi złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane 
w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanymi projektami uchwał.

§ 6. Informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych są dostępne na stronie internetowej 
gminy Lipie www.lipie.pl, w zakładce Aktualności, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Inne-  
Komunikaty oraz na oficjalnym profilu Facebook gminy Lipie. 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lipiu. 

§ 8. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów gminy. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 
Wójt Gminy Lipie

Bożena Wieloch
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.70.2019 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 19 września 2019 r. 

 

 

-PROJEKT- 

 

UCHWAŁA NR XII/.../2019 

RADY GMINY LIPIE 

z dnia …………………. 2019 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu socjalnego pn. „Paczka Bożonarodzeniowa 

dla seniorów 80 + "w gminie Lipie w roku 2019 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) oraz art.17 ust.2 pkt.3a ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) . 

Rada Gminy Lipie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji projekt socjalny pn. ,,Paczka Bożonarodzeniowa dla 

seniorów 80 +" w gminie Lipie w roku 2019, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lipiu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Gminy Lipie 

 

 

Zbigniew Bystrzykowski 

 

Projekt opracowała: Ilona Kubicka 
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Załącznik do uchwały Nr XII/.../2019 

Rady Gminy Lipie 

z dnia …………………… 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PROJEKT SOCJALNY 

 

,,Paczka BOŻONARODZENIOWA dla seniorów 80 + ” 

w gminie Lipie w roku 2019 

 

 

,,Czcić ludzi starszych to spełniać wobec nich trojaką powinność: 

akceptować ich obecność, pomagać im, doceniać ich zalety”.  

Jan Paweł II 
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1. WSTĘP 

          

           Starość to stan będący efektem starzenia się, ostatni okres życia u ludzi. Starość ma 

przede wszystkim wymiar biologiczny, lecz także poznawczy, emocjonalny i społeczny. 

Pojęcie starości w  znaczeniu medycznym to ogół zmian biologicznych zachodzących w ciele 

człowieka ( głównie zużycie narządów i zmniejszona regeneracja komórek) w wieku starszym 

czyli po 60-65 roku życia. W okresie starości ustaje intensywne odbudowywanie komórek, 

organizm jest mniej odporny na choroby, a układ nerwowy jest mniej aktywny. Tkanki 

ludzkie stają się odwodnione i mniej elastyczne, ulegają atrofii /zanik tkanek/. Obecnie                                          

w rozwiniętych społeczeństwach ludzie przeżywają 70-90 lat, przy czym statystycznie dłużej 

żyją kobiety. Dożywanie sędziwego wieku wiąże się ze znacznym rozwojem medycyny. 

Jednakże wydłużanie życia u ludzi prowadzi do pojawienia się w strukturze społeczeństwa 

znacznego odsetka osób niebędących samodzielnymi, ze względu na zaburzenia układu 

nerwowego związane z chorobą Alzheimera, której objawami są m.in. zaburzenia pamięci, 

zachowania i osobowości. W okresie minionych 30 lat obserwuje się w Polsce spowolnienie 

rozwoju demograficznego oraz znaczące zmiany w strukturze wieku jej mieszkańców. 

Trwający proces starzenia się ludności Polski będący wynikiem korzystnego zjawiska, jakim 

jest wydłużanie się trwania życia, jest pogłębiony niskim poziomem dzietności.                               

W końcu 2017 roku liczba ludności Polski wynosiła 38,4 mln, w tym ponad 9 mln stanowiły 

osoby w wieku 60 lat i więcej (ponad 24 %).  

Począwszy od 2026 r. rozpocznie się z kolei dynamiczny wzrost liczby osób w wieku                  

80 lat i więcej. Będzie to związane z wchodzeniem w wiek późnej starości bardzo licznej 

grupy osób, liczebność osób w wieku 80 lat i więcej zwiększy się dwukrotnie. Obecnie na 100 

młodych w Polsce przypada 112 seniorów. 
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2.  SYTUACJA DEMOGRAFICZNA GMINY  

 

Gmina Lipie położona jest w północnej części województwa śląskiego. Jest jedną                                      

z dziewięciu gmin wchodzących w skład powiatu kłobuckiego. Mieści się w powiecie 

kłobuckim. W skład gminy wchodzi 21 miejscowości. Gmina  podzielona  jest na                                     

19 sołectw. Gmina Lipie sąsiaduje: od północy z gminą Działoszyn i gminą Pątnów, od 

zachodu  z gminą Rudniki, od południa z gminą Krzepice i Opatów, a od wschodu  z gminą 

Popów. Gmina Lipie  zajmuje obszar 99,07 km
2
,  co  stanowi  11,14 % powierzchni powiatu 

kłobuckiego. 
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Według danych - stan na dzień 31.12.2018 r. gmina liczyła 6288 mieszkańców, w tym                

3176  kobiet  i  3112 mężczyzn. 

 

Wykres 1  Statystyka mieszkańców według płci 

 

                             

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy na dzień 31.12.2018 r. 

 

Z danych statystycznych mieszkańców w podziale według płci w 2018 r. obserwowało się 

nieznaczną przewagę  kobiet / 2 %  więcej niż mężczyzn /, a  więc w strukturze płci 

liczniejsza to populacja kobiet. 

W gminie Lipie w 2018 r. zamieszkiwało  1105 osób w wieku od 0 - 18 lat,  od 19 - 60 lat 

zamieszkiwało 1820 osób, w wieku od 19 - 65 lat – 2136  mieszkańców, powyżej 60 roku 

życia – 809 osób,  powyżej 65 roku życia 418  mieszkańców.  

 

Wykres 2  Statystyka mieszkańców według wieku. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy  na dzień  31.12.2018 r. 
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Wśród mieszkańców gminy Lipie w wieku poprodukcyjnym  grupa seniorów 80 +  stanowi 

około 5%  całej populacji gminy. Problemy osób starszych w gminie Lipie stanowią ważną 

kwestię  natury społecznej. Liczby mówią same za siebie, przybywa osób starszych, wydłuża 

się ich średnia długość życia. Starość jest ostatnią fazą cyklu rozwoju osobniczego człowieka. 

Środowisko życia starszych mieszkańców gminy Lipie jest bardzo zróżnicowane, tak jak                   

i warunki życia. W środowisku jest pewna grupa osób aktywnych, głównie kobiet, które 

zrzeszają się w kołach gospodyń wiejskich. Jednak wiele osób jest samotnych, które nie 

podejmują żadnych aktywności, rzadko wychodzą z domu. Ludzie starsi mają problemy 

zdrowotne, finansowe. Często wymagają pomocy osób drugich. Osoby te mają zapewnioną 

opiekę i pomoc ze strony tutejszego Ośrodka. W obecnych czasach obserwujemy także 

nasilenie konfliktów międzypokoleniowych. Dzieci często opuszczają swoich rodziców i nie 

wywiązują się ze sprawowania opieki nad nimi. Ponadto szybki rozwój techniczny sprawia, 

że osoby te nie nadążają  za rozwojem naukowo – technicznym. 

Kolejnym problemem z jakim stykają się starsi ludzie jest brak wsparcia ze strony rodziny, 

sąsiadów oraz samotność. Osoby te pragną kontaktu z innymi ludźmi, wymiany doświadczeń. 

Osoby starsze oczekują na  zainteresowanie zarówno ze strony społeczności lokalnej jak i 

władz lokalnych. Wsparcie społeczne jest potrzebne ludziom w każdym wieku. Jednak osoby 

starsze potrzebują go szczególnie, a potrzeba ta nasila się w miarę jak pojawia się 

niesamodzielność.  

Osoby starsze winny mieć zapewnioną możliwość godnego i bezpiecznego życia.                    

Oczekują oni na zainteresowanie ze strony władz lokalnych, a tym samym wsparcia 

społecznego. 

Szczególna rola jeżeli chodzi o problemy ludzi starszych spoczywa na samorządzie gminnym. 

Dlatego też władze lokalne wystąpiły z propozycją obdarowania mieszkańców 80 letnich                  

i starszych świątecznymi paczkami bożonarodzeniowymi. Wśród nich znajdą się osoby 

ubogie, samotne i niepełnosprawne. Paczki te mają utwierdzić seniorów w przekonaniu                                 

o przynależności do społeczności lokalnej oraz wywołać pozytywne emocje i uśmiech na 

twarzy, a przez to  i wzmocnienie więzi społecznych. Ponadto każda paczka zawierać będzie 

życzenia świąteczne skierowane dla seniorów od władz lokalnych oraz upominki świąteczne 

wykonane przez uczniów szkół z terenu gminy Lipie. Pragniemy w ten sposób wyjść                              

z inicjatywą projektu socjalnego  dla osób starszych i poprzez wsparcie rzeczowe  w formie                 

,, paczki świątecznej ” kultywować tradycję więzi międzypokoleniowych poprzez 

umieszczenie w każdej z paczek upominku od uczniów.  
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Projekt  socjalny ,, Paczka Bożonarodzeniowa dla seniorów 80 + ”  w gminie Lipie w roku 

2019  ma na celu także włączenie dzieci i młodzieży w życie seniorów z terenu gminy Lipie  

i  wsparcie  osób starszych poprzez własnoręczne wykonanie upominków świątecznych.  

Akcja ma podjąć aktywizację dzieci i seniorów oraz  zbliżać pokoleniowo. 

 

3. CEL PROJEKTU 

 

Celem projektu jest przygotowanie paczek świątecznych dla beneficjentów tj. seniorów  

w wieku 80 + wraz z upominkami świątecznymi wykonanymi własnoręcznie przez uczniów 

szkół z terenu gminy Lipie oraz życzeniami świątecznymi skierowanymi dla seniorów przez 

władze lokalne. 

Paczki świąteczne mają utwierdzić beneficjentów w przekonaniu o przynależności do 

społeczności lokalnej oraz zapobiec poczuciu osamotnienia, porzucenia, zapomnienia 

i alienacji. Wręczenie paczek wraz z upominkami ma na celu wywołanie pozytywnych 

emocji, uśmiechu na twarzy oraz wzmocnienia poczucia więzi społecznych. Obdarowanie 

paczkami świątecznymi to także okazja do kultywowania tradycji, stanowi też namiastkę do 

integracji międzypokoleniowej. 

Władze gminy obdarowując seniorów paczkami pragną pokazać, że seniorzy odgrywają 

bardzo ważną rolę w życiu społeczności lokalnej gminy Lipie oraz swoim działaniem 

obejmują także wsparciem osoby doświadczające ubóstwa, występującego wśród osób 80 +. 

 

 

4. ZADANIA PROJEKTU 

 

 zmniejszenie poczucia osamotnienia, szczególnie w okresie świątecznym, 

 wzrost poczucia własnej wartości, 

 kultywowanie tradycji , 

 zaangażowanie szkół w działania na rzecz środowiska lokalnego, wsparcie rzeczowe 

w formie ,, paczki  bożonarodzeniowej”. 

 

 

- 5 - 

Id: 3510AD79-259D-4037-A69E-FCC30C9BC4CD. Podpisany Strona 8



 
 

5. ODBIORCY 

 

Osoby w wieku 80 lat i więcej tj. 80 + zamieszkałe na terenie gminy Lipie. 

Projekt powstał z myślą o ludziach starszych, które borykają się z różnymi problemami tj. 

 samotność i osamotnienie, 

 brak poczucia własnej wartości, 

 dezaprobata  własnej starości. 

 

6. ORGANIZATORZY 

 

Organizatorami projektu są Gmina Lipie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu. 

Do współpracy zaproszono także  szkoły  z terenu gminy Lipie. 

7. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI 

 

Paczki świąteczne – bożonarodzeniowe z żywnością  wraz z upominkami od uczniów  

i życzeniami świątecznymi złożonymi przez władze lokalne zostaną rozwiezione do posesji 

osób starszych przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Lipiu. 

TERMIN:  grudzień 2019 r. 

 

8. HARMONOGRAM 

 

1. Ustalenie szczegółów dotyczących  zorganizowania dowozu paczek do posesji oraz 

sporządzenie listy seniorów  w wieku 80+. 

2. Ustalenie listy produktów żywnościowych składających się na paczkę żywnościową. 

3. Zamówienie paczek żywnościowych zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych. 

4. Przygotowanie kartek z życzeniami świątecznymi  oraz upominków wykonanych 

przez uczniów szkół z terenu gminy Lipie. 

5. Rozwiezienie paczek do posesji każdego seniora 80+ z terenu gminy Lipie przez 

pracowników GOPS w Lipiu. 
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9. ZAKŁADANE  REZULTATY 

 

Wręczenie paczek świątecznych ma na celu wsparcie osób starszych 80+, w tym samotnych, 

niepełnosprawnych, odrzuconych, które w okresie Świąt Bożego Narodzenia pozostają 

niejednokrotnie samotne. Obdarowanie tych osób paczkami świątecznymi pozwoli 

uczestnikom projektu choć na chwilę poczuć ciepło zbliżających  się Świąt Bożego 

Narodzenia  oraz zapobiec poczuciu osamotnienia, czy odrzucenia. 

Uczestnicy projektu mają szansę poczucia choć na chwilę, że przynależą do społeczności 

lokalnej, w której odgrywają bardzo ważną rolę. Dodatkowo rozmowa z pracownikami 

pozwoli na wzmocnienie więzi społecznych, zmniejszenie poczucia osamotnienia, 

odrzucenia. Projekt stanowi szansę na wypracowanie pozytywnych relacji 

międzypokoleniowych. Wręczenie świątecznych paczek wraz z życzeniami skierowanymi do 

seniorów od władz lokalnych i podarunkami od uczniów pozwoli uczestnikom projektu  

w większym stopniu zaspokoić  potrzebę przynależności i uznania oraz szacunku. 

Podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej poprzez kontakt  

z seniorami wpłynie pozytywnie  na łamanie stereotypu starości. 

10. FINANSOWANIE 

 

Podarunki świąteczne w formie  paczek żywnościowych  zostaną sfinansowane ze środków 

własnych gminy Lipie, w zależności od potrzeb. Przewiduje się koszt 30.000,00 zł. /300 

paczek x 100 zł./. 

Uczestnicy projektu będą kwitować odbiór paczek na przygotowanych przez pracowników 

GOPS pokwitowaniach. 
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11. ZAKOŃCZENIE 

 

Realizowany projekt jest wsparciem najbardziej potrzebującej części społeczności lokalnej 

oraz odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę poczucia przynależności, akceptacji i uznania, 

zwłaszcza w tak ważnym dla każdego człowieka okresie Świąt Bożego Narodzenia. Święta te 

kojarzą się ze spokojem, ciepłem, szczęściem, serdecznością i miłością rodziny. Jednak jak to 

często bywa nawet w takim magicznym okresie Świąt Bożego Narodzenia zdarza się, że 

wiele osób pozostaje samotnych w swoich domach. Pojawia się wtedy uczucie odrzucenia  

i osamotnienia. Dlatego tak ważnym jest zahamowanie tego procesu poprzez odwiedziny  

seniorów przez pracowników socjalnych w ich domostwach, złożenie życzeń, wręczenie 

paczek oraz rozpoznanie potrzeb tych osób, a także w razie konieczności udzielenie pomocy 

w postaci pracy socjalnej.  

Wobec powyższego realizacja niniejszego projektu jest zasadna. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art.17 ust.2 pkt.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm. ) do zadań własnych gminy należy min. opracowywanie 

i realizacja projektów socjalnych. Prognozy demograficzne wskazują na fakt starzenia się 

mieszkańców lokalnej społeczności. Koniecznym jest więc dostosowanie metod i form 

wsparcia seniorów do ich potrzeb, a także podjęcie innowacyjnych rozwiązań mających na 

celu zapewnienia  jak najlepszych warunków życia tej grupy seniorów. 

Założenia do niniejszego programu osłonowego opracowano w oparciu o dane 

statystyczne dotyczące seniorów 80 + zamieszkujących na terenie gminy Lipie. 

Wręczenie paczek świątecznych ma na celu wsparcie osób starszych 80+, w tym 

samotnych, niepełnosprawnych, odrzuconych, doświadczających ubóstwa, które w okresie 

Świąt Bożego Narodzenia pozostają niejednokrotnie samotne. Obdarowanie tych osób 

paczkami świątecznymi pozwoli uczestnikom projektu choć na chwilę poczuć ciepło 

zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz zapobiec poczuciu osamotnienia czy 

odrzucenia. Program będzie realizowany ze środków własnych gminy. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.70.2019 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 19 września 2019 r.  

 

Formularz konsultacji 

 

Formularz zgłoszenia uwag dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Imię i nazwisko osoby lub nazwa organizacji składającej formularz, adres, telefon 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Proponowane rozwiązania/uwagi do projektu uchwały 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

…………………………………………. 

data i podpis 
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