
 
 
 
 
 
 

 

PPLL AANN  DDZZII AAŁŁ AANNII AA  
 
1. Adres gminy 

Województwo Mazowieckie 
Miejscowość Wierzbica 
Ulica Kościuszki 
Nr domu 73 
Nr lokalu  
Kod pocztowy 26-680 

 
2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej 

Imię Aneta 
Nazwisko Mazur 
Stanowisko dyrektor PSP im. St. śeromskiego w Wierzbicy 
Nr telefonu 666196808 
Nr faksu  
Adres poczty e-mail aneta@pc-tech.com.pl 

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

Zgodnie z potrzebami społecznymi, ustalonymi podczas warsztatów i spotkań roboczych 
Zespołu Roboczego oraz Zespołu Warsztatowego ds. opracowania Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych dla Gminy Wierzbica i merytorycznego opracowania Planu 
Działania, w skład których weszli pracownicy samorządowi, radni, przedstawiciele 
organizacji społecznych, szkół oraz lokalni liderzy; otwartych konsultacji społecznych,  
a takŜe z zapisami Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 
Gminy Wierzbica na lata 2008-2013 planujemy w 2009 realizację następujących działań 
i usług społecznych: 
 
I. Usługi na rzecz osób starszych  
1. Propagowanie aktywnego stylu Ŝycia poprzez wycieczki dla osób starszych odnośnie 

poznania historii i ludowych tradycji innych regionów Polski. 
2. Promowanie, pielęgnowanie i rozwijanie obyczajów oraz tradycji wierzbickich wsi, 

dziedzictwa kulturowego jako sposób na zagospodarowanie czasu wolnego osób 
starszych – „U nas - nic bez nas” (poprzez np. uruchomienie dla gminy muzeum 
regionalnego, stworzenie zeszytu regionalnego (np. z przepisami kulinarnymi, 
zdjęciami zabytków), wspólnych wieczornic, spotkań rękodzielniczych  i warsztatów 
itp.). 

Zrealizowana kwota alokacji na ww. działania i usługi społeczne na rzecz osób starszych 
wyniosła 5.180,00 zł, co stanowi 3,23 % alokacji środków PIS na rok 2008. 

Planowana kwota alokacji na ww. działania i usługi społeczne na rzecz osób starszych 
wynosi 29.000,00 zł, co stanowi 6,94 % alokacji środków PIS na rok 2009. 
 
II. Usługi dla dzieci i młodzieŜy: 
1. Rozwój zainteresowań, pasji, uzdolnień poprzez zagospodarowanie czasu wolnego oraz 
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organizację i prowadzenie kół zainteresowań oraz cyklicznych zajęć wokalnych, 
tanecznych, teatralnych, muzycznych, z języków obcych oraz korepetycji dla dzieci  
z ubogich, patologicznych rodzin itp. 

2. Zorganizowanie i prowadzenie innowacyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci 
i młodzieŜy, w tym organizację imprez sportowych (np. nauki pływania, boisk pełnych 
ruchu, zajęć zapaśniczych itp.) dla dzieci i młodzieŜy z terenu Gminy Wierzbica. 

3. Zorganizowanie zajęć sportowych dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej (m.in. 
korygujących wady postawy) z terenu Gminy Wierzbica. 

4. Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieŜy z programem 
zajęć ukierunkowanym na podniesienie wiedzy, umiejętności oraz poznanie innych 
regionów poprzez np. organizację półkolonii, obozów profilaktyczno-edukacyjnych, 
czy teŜ róŜnego rodzaju wycieczek itp. 

Zrealizowana (w trakcie realizacji) kwota alokacji na ww. działania i usługi społeczne dla 
dzieci i młodzieŜy wyniosła 62455,00 zł, co stanowi 38,99 % alokacji środków PIS na 
rok 2008. 

Planowana kwota alokacji na ww. działania i usługi społeczne dla dzieci i młodzieŜy 
wynosi 253000,00 zł, co stanowi 60,56 % alokacji środków PIS na rok 2009. 
 
III. Usługi dla rodzin:  
1. Pomoc w utrzymaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem, organizacja spotkań 

okolicznościowo - integracyjnych (poprzez np.: wigilie, spotkania opłatkowe, jajko 
wielkanocne, wspólne biesiady, kolędowanie, pikniki, wycieczki, itp.). 

2. Integracja z innymi krajami Unii Europejskiej poprzez np. naukę języków obcych, 
wycieczkę, poznanie tradycji i kultury innych społeczności, wymianę doświadczeń. 

3. Promocja i integracja wszystkich mieszkańców gminy Wierzbica poprzez 
zorganizowanie przeglądu dorobku artystycznego „Integracja kulturalna – Wierzbica 
2009” 

4. Tworzenie i rozwój miejsc działalności kulturalnej, oświatowej i patriotycznej poprzez 
np. tworzenie wiejskich centrów kultury z dostępem do Internetu, umoŜliwieniem 
korzystania z ośrodków kultury typu biblioteka, muzeum, itp. 

5. Zagospodarowanie czasu wolnego dla rodzin poprzez weekendowe spotkania 
wyjazdowe, kształtowanie właściwych postaw, a przede wszystkich poznanie samego 
siebie w myśl słów Jana Pawła II „Miarą człowieka jest jego wnętrze”. 

6. Podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu walkę z róŜnego rodzaju 
uzaleŜnieniami w gminie poprzez np. kampanię przeciw uzaleŜnieniom, spotkania  
z psychologami, terapeutami, czy teŜ samymi uzaleŜnionymi itp. 

7. Wykonanie projektu likwidacji barier – dostosowania obiektów uŜyteczności publicznej 
dla osób starszych, niepełnosprawnych, rodzin z małymi dziećmi. 

Planowana kwota alokacji na ww. działania i usługi społeczne dla dzieci i młodzieŜy 
wynosi 121198,15 zł, co stanowi 29,01 % alokacji środków PIS na rok 2009. 
 
IV. Wsparcie szkoleniowe i usługi eksperckie: 

1. Wyjazd studyjny lub wyjazdowe szkolenie m.in. dla liderów społeczności lokalnej, 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, uczestników 
Warsztatów Aktualizujących GSRPS. 

2. Szkolenie na temat pozyskiwania środków zewnętrznych (poza środkami BŚ) na 
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sfinansowanie zadań zaplanowanych w strategii. 
Planowana kwota alokacji na ww. działania i usługi społeczne dla dzieci i młodzieŜy 
wynosi 14561,85 zł, co stanowi 3,49% alokacji środków PIS na rok 2009. 

 
4. Czy planowane usługi są zgodne z zapisami w planach strategicznych gminy (w tym w 
strategii rozwiązywania problemów społecznych, jeśli istnieje)? 

TAK  
Proszę zacytować odpowiednie zapisy:      
Działanie I: „Usługi dla osób starszych” jest zbieŜne z celami strategicznymi  

i operacyjnymi Aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie Wierzbica na lata 2008 – 2013: 

Cel strategiczny nr II: „Gmina Wierzbica jest atrakcyjnym miejscem dla mieszkań-
ców i turystów, zaspakajającym potrzeby ludzkie w zakresie 
edukacji, kultury i rekreacji”. 

 Cel operacyjny II: „Rozwój i upowszechnianie kultury w społeczności lokalnej”. 
              Zadanie 3:  „Zaadaptowanie istniejących budynków (remiz i szkół)”. 

        Zadanie 7:  „Wspieranie i promowanie twórców ludowych przez organizację         
                            imprez”. 
        Zadanie 8: „Organizacja pokazów i kursów, np. szydełkowania, malarstwa,      

        rzeźbiarstwa, gry na instrumentach lub zdrowego odŜywiania”. 
     Cel operacyjny IV: „Podnoszenie świadomości wiedzy o regionie”. 

        Zadanie 2: „Organizowanie warsztatów regionalizmu”. 
        Zadanie 3: „Organizowanie wystaw i festynów promujących wiedzę o regionie”. 
        Zadanie 4: „Opracowanie cyklu wycieczek krajoznawczych”. 

 Cel strategiczny nr III:  „Gmina Wierzbica zapewnia mieszkańcom wysoki poziom 
usług medycznych i wysoki stopień zaspokojenia potrzeb 
ludzi”.  

Cel operacyjny II: „Poprawa zaspokojenia potrzeb wyŜywienia i schronienia, stanu 
zabezpieczenia materialnego oraz opieki i pomocy społecznej”. 

      Zadanie 17: „Zmniejszenie stopnia marginalizacji niektórych grup społecznych”.

Cel strategiczny nr IV: „Gmina Wierzbica wspiera mieszkańców w ich aktywnym 
                                          działaniu na rzecz podejmowania inicjatyw gospodarczych 
                                          oraz zapewnia im opiekę i bezpieczeństwo”. 

   Cel operacyjny I: „Przełamywanie stereotypów, barier, złych nawyków  
    i przyzwyczajeń  oraz wzmacnianie więzi społecznych”. 

         Zadanie 5: „Podtrzymywanie lokalnych tradycji i zwyczajów ludowych”. 

Działanie II: „Usługi dla dzieci i młodzieŜy”  jest zbieŜne z celami strategicznymi  
i operacyjnymi Aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie Wierzbica na lata 2008 – 2013: 

Cel strategiczny nr II: „Gmina Wierzbica jest atrakcyjnym miejscem dla     
                                        mieszkańców i turystów, zaspakajającym potrzeby ludzkie  
                                        w zakresie edukacji, kultury i rekreacji”. 

  Cel operacyjny I: „Poprawa systemu edukacji na obszarze gminy”. 



 
 
 
 
 
 
 

4 

         Zadanie 2: „Modernizacja placówek oświatowych, doposaŜenie w sprzęt    
   dydaktyczny”. 

         Zadanie 3: „Wspieranie działalności kół zainteresowań w szkołach i innych    
        form edukacji nieformalnej w szkołach i przedszkolach”. 

      Cel operacyjny III: „Rozwój usług sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców”. 
               Zadanie 8: „Organizowanie turniejów sportowych (np. międzyszkolnych  
                                    i międzysołeckich)”. 
               Zadanie 9: „Upowszechnianie aktywnych i bezpiecznych form spędzania 
                                  wolnego czasu przez dzieci i młodzieŜ”.  

      Cel operacyjny IV: „Podnoszenie świadomości wiedzy o regionie”. 
          Zadanie 4: „Opracowanie cyklu wycieczek krajoznawczych”.  

Cel strategiczny nr III:  „Gmina Wierzbica zapewnia mieszkańcom wysoki poziom 
 usług medycznych i wysoki stopień zaspokojenia potrzeb   
 ludzi”.  

 Cel operacyjny II: „Poprawa zaspokojenia potrzeb wyŜywienia i schronienia, stanu     
                                  zabezpieczenia materialnego oraz opieki i pomocy społecznej”. 
        Zadanie 5: „Udostępnienie w popołudniowych godzinach szkolnych świetlic   

                             socjoterapeutycznych”. 
      Zadanie 12: „Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci  
                                   i młodzieŜy z rodzin patologicznych, zagroŜonych wykluczeniem 
                                  społecznym”. 

       Zadanie 17: „Zmniejszenie stopnia marginalizacji niektórych grup 
                            społecznych”. 

Działanie III: „Usługi dla rodzin:” jest zbieŜne z celami strategicznymi i operacyjnymi 
Aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  
w Gminie Wierzbica na lata 2008 – 2013: 

   Cel strategiczny nr I: „Gmina Wierzbica zapewnia rodzinom wysoki stopień 
   zaspokojenia potrzeb ludzkich i pomoc w trudnych sytuacjach 
   rodzinnych”. 

  Cel operacyjny II: „Rozwiązywanie problemów dotyczących rodziny”. 
          Zadanie 1: „Stworzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin w celu rozpoznania 

         zagroŜeń i uzaleŜnień dzieci i młodzieŜy”. 
          Zadanie 3: „Tworzenie systemu wsparcia i edukacji dla rodzin zagroŜonych 

          uzaleŜnieniami i przemocą”. 

  Cel strategiczny nr II: „Gmina Wierzbica jest atrakcyjnym miejscem dla 
                                         mieszkańców i turystów, zaspakajającym potrzeby ludzkie  
                                         w zakresie edukacji, kultury i rekreacji”. 

    Cel operacyjny I: „Poprawa systemu edukacji na obszarze gminy”. 
          Zadanie 4: „WdroŜenie systemu kształcenia ustawicznego dla dorosłych na 

        terenie gminy (kursy doszkalające i zawodowe)”. 
  Cel operacyjny II: „Rozwój i upowszechnianie kultury w społeczności lokalnej”. 

          Zadanie 1: „Wybudowanie nowych i modernizacja istniejących świetlic 
    środowiskowych z odpowiednią bazą (komputer, róŜnego rodzaju 
    gry, itp.)”. 

          Zadanie 3: „Zaadaptowanie istniejących budynków (remiz i szkół)”. 
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       Cel operacyjny IV: „Podnoszenie świadomości wiedzy o regionie”. 
          Zadanie 1: „Zaadaptowanie istniejących budynków (remiz i szkół)”. 
          Zadanie 2: „Organizowanie warsztatów regionalizmu”. 
          Zadanie 3: „Organizowanie wystaw i festynów promujących wiedzę  
                               o regionie”.                    
         Zadanie 4: „Opracowanie cyklu wycieczek krajoznawczych”. 

Cel strategiczny nr III:  „Gmina Wierzbica zapewnia mieszkańcom wysoki poziom 
 usług medycznych i wysoki stopień zaspokojenia potrzeb 
 ludzi”.  

 Cel operacyjny II: „Poprawa zaspokojenia potrzeb wyŜywienia i schronienia, stanu    
                                  zabezpieczenia materialnego oraz opieki i pomocy społecznej”. 
       Zadanie 11: „Akcje informacyjne z zakresu przeciwdziałania uzaleŜnieniom  

                              i patologiom wśród dzieci i młodzieŜy”. 
        Zadanie 16: „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego”. 
        Zadanie 17: „Zmniejszenie stopnia marginalizacji niektórych grup 
                             społecznych”. 

  Cel strategiczny nr IV: „Gmina Wierzbica wspiera mieszkańców w ich aktywnym     
                                           działaniu na rzecz podejmowania inicjatyw gospodarczych 
                                           oraz zapewnia im opiekę i bezpieczeństwo”. 

    Cel operacyjny I: „Przełamywanie stereotypów, barier, złych nawyków  
    i przyzwyczajeń  oraz wzmacnianie więzi społecznych”. 

          Zadanie 5: „Podtrzymywanie lokalnych tradycji i zwyczajów ludowych”. 

 Cel strategiczny nr V: „Promowanie zrównowaŜonego rozwoju lokalnej gospodarki  
                                          i zwiększenie zatrudnienia wśród mieszkańców gminy”. 
        Cel operacyjny II: „Stymulowanie lokalnego rynku pracy i wzrost konkurencyjności 

    mieszkańców gminy na zewnętrznych rynkach pracy”. 
                     Zadanie 1: „Podniesienie poziomu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
                                         oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy”. 

Działanie IV: „Wsparcie szkoleniowe i usługi eksperckie”: jest zbieŜne z celami strate-
gicznymi i operacyjnymi Aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Gminie Wierzbica na lata 2008 – 2013: 

   Cel strategiczny nr I: „Gmina Wierzbica zapewnia rodzinom wysoki stopień 
     zaspokojenia potrzeb ludzkich i pomoc w trudnych sytuacjach 
     rodzinnych”.  

  Cel operacyjny I: „Doskonalenie współpracy instytucji działających na rzecz 
                                 rodziny”. 

         Zadanie 3: „Organizacja szkoleń, spotkań i wymiana doświadczeń między 
     przedstawicielami róŜnych instytucji działających na rzecz 
     rozwiązywania problemów rodziny”. 

      Cel operacyjny III: „Działania na rzecz usamodzielnienia mieszkańców gminy”. 
       Zadanie 13: „Pomoc doradcza i informacyjna dla rolników aplikujących po 

    środki finansowe z Unii Europejskiej i inne źródła finansowania”. 

 Cel strategiczny nr II: „Gmina Wierzbica jest atrakcyjnym miejscem dla 
                                        mieszkańców i turystów, zaspakajającym potrzeby ludzkie  
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                                        w zakresie edukacji, kultury i rekreacji”. 
   Cel operacyjny I: „Poprawa systemu edukacji na obszarze gminy”. 

         Zadanie 7: „Przeprowadzenie szkoleń w zakresie komunikacji społecznej”. 

  Cel strategiczny nr III: „Gmina Wierzbica zapewnia mieszkańcom wysoki poziom 
                                           usług medycznych i wysoki stopień zaspokojenia potrzeb 
                                           ludzi”.  

 Cel operacyjny II: „Poprawa zaspokojenia potrzeb wyŜywienia i schronienia, stanu 
zabezpieczenia materialnego oraz opieki i pomocy społecznej”. 

      Zadanie 16: „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego”. 

  Cel strategiczny nr IV: „Gmina Wierzbica wspiera mieszkańców w ich aktywnym 
działaniu na rzecz podejmowania inicjatyw gospodarczych 
oraz zapewnia im opiekę i bezpieczeństwo”. 

   Cel operacyjny I: „Przełamywanie stereotypów, barier, złych nawyków i 
  przyzwyczajeń  oraz wzmacnianie więzi społecznych”. 

         Zadanie 2: „Pobudzanie inicjatyw społecznych”. 

   Cel strategiczny nr V: „Promowanie zrównowaŜonego rozwoju lokalnej gospodarki  
 i zwiększenie zatrudnienia wśród mieszkańców gminy”. 

  Cel operacyjny I: „Zwi ększenie wydajności i atrakcyjności lokalnej gospodarki”. 
         Zadanie 4: „Intensyfikacja współpracy gospodarczej w regionie”. 
         Zadanie 9: „Tworzenie zintegrowanych programów rozwoju”. 

 
NIE 

Jeśli NIE, proszę o wyjaśnienie rozbieŜności: 
 
 
5. Prognozowany harmonogram realizacji Planu Działania 
 

Główne etapy realizacji Planu Działania ROK 2008 ROK 2009 

Kwartały  I II III IV I II III IV 

Przygotowanie Planu Działania         

Upowszechnianie i promocja działań         

Ogłoszenie konkursu          

Podpisywanie umów z wykonawcami         

WdraŜanie Planu Działania         

Realizacja usługi dla osób starszych:         

Propagowanie aktywnego stylu Ŝycia.          

Promowanie, pielęgnowanie i rozwijanie 
obyczajów oraz tradycji wierzbickich wsi, 
dziedzictwa kulturowego jako sposób na 
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zagospodarowanie czasu wolnego osób 
starszych – „U nas - nic bez nas”.  

Realizacja usługi dla dzieci i młodzieŜy:         

Rozwój zainteresowań, pasji, uzdolnień 
poprzez zagospodarowanie czasu wolnego  

        

Zorganizowanie i prowadzenie innowa-
cyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych,  

        

Zorganizowanie zajęć sportowych dzieci i 
młodzieŜy niepełnosprawnej 

        

Organizacja wypoczynku zimowego i 
letniego dla dzieci i młodzieŜy. 

        

Realizacja usługi dla rodzin:         

Pomoc w utrzymaniu kontaktów z rodziną 
i środowiskiem, organizacja spotkań 
okolicznościowo – integracyjnych 

        

Integracja z innymi krajami Unii 
Europejskiej. 

        

Promocja i integracja wszystkich 
mieszkańców gminy Wierzbica „Integra-
cja kulturalna – Wierzbica 2009”. 

        

Tworzenie i rozwój miejsc działalności 
kulturalnej, oświatowej i patriotycznej. 

        

Zagospodarowanie czasu wolnego dla 
rodzin. 

        

Podejmowanie działań profilaktycznych 
mających na celu walkę z róŜnego rodzaju 
uzaleŜnieniami w gminie. 

        

Wykonanie projektu likwidacji barier – 
dostosowania obiektów uŜyteczności pub-
licznej dla osób starszych, niepełno- 
sprawnych, rodzin z małymi dziećmi. 

        

Usługi szkoleniowe:         

Wyjazd studyjny         

Szkolenie na temat pozyskiwania środków 
zewnętrznych (poza środkami BŚ) 

        

Promocja realizowanych projektów przez 
wykonawców 

        

Monitoring i ewaluacja realizowanych 
projektów i Planu Działania 

        

Opracowanie raportu i sprawozdań z 
realizacji Planu Działania 
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6. Plan zapotrzebowania na środki finansowe 
TABELA 6.1a  Rok 2008  

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

Kwota (w złotych) % kwoty obj ętej Planem 
Działania 

Usługi dla osób starszych 5180,00 3,23% 
Usługi dla dzieci i młodzieŜy 62455,00 38,99% 
Usługi dla rodzin   
Usługi dla osób starszych oraz 
dzieci i młodzieŜy   
Usługi dla osób starszych oraz 
rodzin   
Usługi dla dzieci i młodzieŜy 
oraz rodzin   
Usługi dla dzieci i młodzieŜy, 
osób starszych oraz rodzin   

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

  

Razem: 67635,00 42,22% 
 
TABELA 6.1b  Rok 2009  

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

Kwota (w złotych) % kwoty obj ętej Planem 
Działania 

Usługi dla osób starszych 29000,00 6,94% 
Usługi dla dzieci i młodzieŜy 253000,00 60,56% 
Usługi dla rodzin 121198,19 29,01% 
Usługi dla osób starszych oraz 
dzieci i młodzieŜy   
Usługi dla osób starszych oraz 
rodzin   

Usługi dla dzieci i młodzieŜy 
oraz rodzin   
Usługi dla dzieci i młodzieŜy, 
osób starszych oraz rodzin   
Wsparcie szkoleniowe 
(szkolenia, warsztaty, wizyty 
studyjne, itp.) – do 10% alokacji 

14561,85 3,49% 

Razem: 417760,00 100% 
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TABELA 6.1c  Rok 2008 i 2009 ł ącznie  
Rodzaje usług zgodnie z 

podziałem w punkcie 3, np.: 
Kwota (w złotych) % kwoty obj ętej Planem 

Działania 
Usługi dla osób starszych 34180,00 7,04% 
Usługi dla dzieci i młodzieŜy 315455,00 64,99% 
Usługi dla rodzin 121198,19 24,97% 
Usługi dla osób starszych oraz 
dzieci i młodzieŜy   
Usługi dla osób starszych oraz 
rodzin   
Usługi dla dzieci i młodzieŜy 
oraz rodzin   
Usługi dla dzieci i młodzieŜy, 
osób starszych oraz rodzin   

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

14561,85 3% 

Razem: 485395,04 100% 
 
TABELA 6.2.  

Kwota Podział kwot 
zł % 

Kwota objęta Planem 
Działania 485395,04 100 

Kwota pozostająca nadal w 
dyspozycji gminy 0 0 

RAZEM 485395,04 100% kwoty alokowanej na 
gminę 

 
TABELA 6.3.  

Kwota w 
rozbiciu na 
kwartały* 

ROK 2008 ROK 2009 

Kwartały I II III IV I II III IV 

RAZEM 

Kwota  
(w złotych) 0,

00
 

0,
00

 

52
06

6,
00

 

15
56

9,
00

 

11
21

79
,0

0 

13
87

36
,8

9 

80
83

3,
00

 

86
01

1,
15

 

485395,04 

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  Dariusz Myśliwiec 
Stanowisko Wójt Gminy Wierzbica 
Miejsce i data Wierzbica, dnia 15.11.2008 r. 

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej  

 
 
 
 

 
8. Weryfikacja planu (WYPEŁNIA ROPS / KONSULTANT REGIONALNY): 
 
Czy wszystkie pola zostały właściwie wypełnione przez gminę?  
Czy prognozowany koszt działań jest zgodny z kwotą alokowaną na daną 
gminę? 

 

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

 

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

 


