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Wprowadzenie
Ustawą z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych wprowadzono do wszystkich trzech samorządowych ustaw ustrojowych, tj.
ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym – dalej u.s.g., ustawy z 5.06.1998 r. o
samorządzie powiatowym – dalej u.s.p. i ustawy z 5.06.1998 r. o samorządzie województwa
– dalej u.s.w., nową instytucję prawną „raport o stanie j.s.t.”. Ustawa weszła już w życie
(31.01.2018 r.), jednakże jak stanowi jej przepis art. 15 (będący przepisem przejściowym),
wprowadzone zmiany stosuje się do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego
następujących po kadencji, w czasie której nowelizacja weszła w życie.
Raport o stanie gminy stanowi jeden z elementów wchodzących w skład katalogu
nowych uprawnień przyznanych nowelizacją radnym. Sam raport jest przygotowywany i
przedstawiany przez burmistrza miasta, jako organ wykonawczy gminy, jednakże to Radzie
Miejskiej pozostawiono najszersze uprawnienia w tym zakresie. Konsekwencją
przedstawienia raportu o stanie gminy jest bowiem obowiązek podjęcia przez Radę Miejską
uchwały w sprawie wyrażenia burmistrzowi wotum zaufania. Tym samym, Rada Miejska
mocą komentowanej nowelizacji uzyskała nowe uprawnienia kontrolne względem organu
wykonawczego.
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1. Profil geograficzno-administracyjny
Lipno jest miastem usytuowanym w południowo-wschodniej części województwa
kujawsko-pomorskiego na szlaku komunikacyjnym Warszawa-Toruń (E10). W latach 19751998 administracyjnie należało do województwa włocławskiego. Znajduje się w centralnym
rejonie ziemi dobrzyńskiej, geograficznie usytuowane jest na Pojezierzu Dobrzyńskim. Przez
Lipno przepływa rzeka Mień, która jest dopływem Wisły. Rzeka dzieli miasto na część
północną i południową. Na obszarze powiatu lipnowskiego znajduje się 29 jezior o
powierzchni większej niż 10 ha. Jeziora w większości wykorzystywane są dla potrzeb turystyki
i rekreacji, w szczególności położone w malowniczym krajobrazie w otoczeniu kompleksów
leśnych. Gmina miejska Lipno leży w centrum gminy wiejskiej Lipno, która z kolei graniczy z
siedmioma gminami wiejskimi: Skępe, Wielgie, Fabianki, Bobrowniki, Czernikowo, Kikół i
Chrostkowo. Odległość do stolicy Polski wynosi 160 km. Odległość do innych większych
ośrodków miejskich wynosi: do Torunia 54 km, Płocka 50 km, Włocławka 23 km. Miasto
Lipno posiada prawa miejskie od 1349 roku. Powierzchnia Lipna wynosi 10,88 km2,
zamieszkuje go 13 545 osób zameldowanych na stałe i 341 osób zameldowanych czasowo
(według danych z 31 grudnia 2018 roku). Powiat lipnowski został przywrócony w wyniku
przeprowadzonej reformy w 1999 roku. Sąsiaduje z powiatem rypińskim, włocławskim,
toruńskim, aleksandrowskim, golubsko-dobrzyńskim. Lipno jest największą gminą miejską i
siedzibą powiatu lipnowskiego, a co za tym idzie największym ośrodkiem urbanizacyjnym w
powiecie.

Położenie miasta; podział administracyjny województwa kujawsko-pomorskiego.
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2. Charakterystyka demograficzna
Miasto Lipno liczy 13 545 osób zameldowanych na pobyt stały oraz 341 osób
zameldowanych na pobyt czasowy (stan na dzień 31 grudnia 2018 roku). Elementami w
sposób istotny wpływającymi na stan liczbowy mieszkańców miasta Lipno są dwa główne
czynniki: przyrost naturalny i migracje. Obie te wielkości mają niestety wartości ujemne.
Głównymi powodami tej sytuacji jest malejąca liczba urodzeń ( na koniec 2018 roku - 112 )
oraz emigracja mieszkańców, w szczególności osób młodych, które po zdobyciu
wykształcenia nie wracają często do Lipna. Konsekwencją tego będzie starzenie się lokalnej
społeczności ( 169 zgonów na koniec 2018 roku ). Ruchliwość przestrzenna ludności, która
wypływa na poziom przyrostu naturalnego wynika w głównej mierze z kondycji
ekonomicznej mieszkańców oraz możliwości zapewnienia godnych warunków życia (praca,
mieszkanie, dostęp do usług, jakość i dostęp do oświaty). Poprawa koniunktury
gospodarczej, zapewniająca stabilizację oraz bezpieczeństwo finansowe mieszkańców,
będzie przekładać się na wzrost zawieranych małżeństw (135 ), a także wzrost liczby urodzin.
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Sprawozdanie finansowe

Wykonanie dochodów ogółem - 62.122.398,64 zł tj. 101,68 % wielkości planowanej
- dochody bieżące – 60.642.637,03 zł (101,65%)
- dochody majątkowe – 1.479.761,61 zł (102,92%) (2,39% udział w wydatkach ogółem)
Wykonanie wydatków ogółem – 61.472.627,15 zł tj. 96,03% wielkości planowanej
- wydatki bieżące – 56.803.289,74 zł (96,92 %)
- wydatki majątkowe – 4.669.337,41 zł (86,42%) (7,60% udział w wydatkach ogółem)
Wynik roku (+) 649.771,49 zł,
Nadwyżka operacyjna 3.839.347,29 zł
Zadłużenie na 31.12.2018 r. – 7.000.000,00 zł
Poziom wykonania dochodów bieżących w 2018 r.:
Lp. TREŚĆ

Plan na
31.12.2018

Wykonanie
2018

%
wykonania
planu

% struktura
wykonania

1

dotacje

24.290.699,06 23.809.605,30 98,02%

39,27%

2

subwencje

15.245.792,00 15.245.792,00 100,00%

25,14%

3

dochody
własne

20.124.300,00 21.587.239,73 107,27%

35,60%

59.660.791,06 60.642.637,03 101,65%

100%

Razem

Dochody własne; plan – 20.124.300,00 zł, wykonanie – 21.574.402,95 zł, w tym:
1) dochody z majątku gminy; plan – 77.220,00 zł; wykonanie – 86.271,67 zł.
Wpływy w tej grupie dochodów przedstawiały się następująco:
- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 219,85 zł,
- wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości – 13.817,99 zł,
- dzierżawa i najem – 66.321,89 zł,
- wpłata za wykonanie opinii szacunkowych przy wykupie lokali – 5.120,40 zł
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- wpłacone odsetki przy nieterminowych zapłatach – 791,54 zł.
2) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa (PIT ,CIT); plan – 9.107.734,00 zł,
wykonanie – 9.761.640,73 zł (107,18%) udział w dochodach własnych w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 9.080.296,00 zł (106,35%),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 681.344,73 zł (119,53%).
3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§
2007 i 2009); plan – 235.968,75 zł, wykonanie – 162.175,00 zł
- szkoły podstawowe plan - 162.175,00 zł, wykonanie – 88.381,25 zł (54,50%),
* dotacja w formie grantu z Urzędu Marszałkowskiego na przygotowanie pracy konkursowej
pn.”Ekologiczny edukator szkolny” plan – 650,00 zł, wykonanie – 650,00 zł,
* dofinansowanie projektu pn.”Nowa szkoła, nowe szanse – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów
klas VII i VIII współfinansowanego z Europejskiego Funduszu społecznego, plan – 0,00 zł,
wykonanie – 0,00 zł
*dotacja na dofinansowanie
współfinansowanego

projektu

„Nowoczesna

edukacja

w

mieście

z Europejskiego Funduszu Społecznego” plan – 161.525,00 zł, wykonanie - 87.731,25 zł
- gimnazja - dotacja na dofinansowanie projektu „Nowoczesna edukacja w mieście
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego” plan – 29.243,75 zł,
wykonanie – 29.243,75 zł (100%),
- przedszkola - dofinansowanie projektu pn.”Lipnowskie przedszkolaki – zwiększenie szans
edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego plan – 44.550,00 zł, wykonanie – 44.550,00 zł (100%),
Dochody majątkowe; plan – 1.437.863,49 zł, wykonanie – 1.479.761,61 zł,(102,92%) w tym:
1) z tytułu dotacji; plan – 1.282.863,49 zł, wykonanie – 1.312.746,61 zł w tym:
- dotacja celowa przekazana przez Gminę Lipno na realizację inwestycji w ramach
porozumienia dot. Cmentarza Komunalnego – 9.130,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
plan – 1.273.733,49 zł, wykonanie – 1.303.616,61 zł (102,35%)
2) dochody ze sprzedaży majątku; plan – 155.000,00 zł wykonanie - 167.015,00 zł (107,75%):
- za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 9.720,00 zł,
- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności – 157.295,00 zł.
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Wydatki inwestycyjne w 2018 r.
1.Budowa chodnika na osiedlu Armii Krajowej przy bloku nr 3 i 4 - budżet obywatelski
W 2018 roku wydatkowano 13.084,43 zł na budowę chodnika na osiedlu Armii
Krajowej przy bloku nr 3 i 4. Wykonawcą zadania była firma Dromost z Lipna. Zadanie
zakończono we wrześniu 2018 r.
2.Przebudowa ulicy Jaśminowej.
W 2018 roku wydatkowano 172.131,12 zł. W ramach tego zadania został wykonany
odcinek jezdni asfaltowej o szerokości 6 m wraz z chodnikiem jednostronnym. Wykonawcą
była firma Dromost z Lipna. Termin zakończenia prac nastąpił w październiku 2018 r.
3. Budowa ścieżki zdrowia łączącej osiedle Witonia i Park Miejski - budżet obywatelski
W 2018 roku wydatkowano 108.849,37 zł na budowę ścieżki zdrowia łączącej osiedle
Witonia i Park Miejski w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach tego zadania
wykonano prace ziemne związane z niwelacją terenu wykonawcą było Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o z Lipna, wykonano chodnik wykonawcą była firma Dromost z
Lipna oraz zakupiono i zamontowano urządzenia do ścieżki zdrowia wykonawcą była firma
Nowum z Szczytna. Termin zakończenia prac nastąpił w grudniu br.
4. Przebudowa ulicy Górna - Wschodnia.
W 2018 roku wydatkowano 466.824,48 zł. W ramach tego zadania wykonano
przebudowę ulicy Górna - Wschodnia
z kostki polbrukowej. Wykonawcą było
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Lipna. Zadanie wykonano w grudniu 2018 r.
5. Dotacja celowa do Cmentarza Komunalnego w Złotopolu.
W 2018 roku wydatkowano 27.630,00 zł. W ramach tego zadania wykonano alejki
z kostki brukowej, zakupiono oznaczenia do alejek cmentarnych oraz zmodernizowano
kaplicę cmentarną. Wykonawcą prac był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
6. Budowa budynku socjalnego.
W 2018 roku wydatkowano 255.045,50 zł. W ramach tego zadania planowane jest
wykonanie budynku 8 lokalowego przy ul. Komunalnej. Zadanie jest współfinansowane przez
Bank Gospodarki Krajowej. Wykonawcą zadania jest firma Fidem z Dobrzynia n/Wisłą. W
listopadzie 2018 r. rozpoczęto prace związane z wykonaniem budynku. Zakończenie budowy
planowane jest w maju 2019 r.
7. Wykup gruntów
W 2018 roku wydatkowano kwotę 9.740,00 zł. Wykupiono grunty przeznaczone pod
poszerzenie dróg ul. Leśna, Rolna, Kujawska, Kłokocka.
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8. Modernizacja sali biurowej i zakup systemów do głosowania elektronicznego oraz
nagrywania i transmisji wideo sesji Rady Miejski w Lipnie
W grudniu 2018 roku wykonano modernizację sali biurowej nr 17 na potrzeby sesji
Rady Miejskiej. W ramach zadania zakupiono: usługę udostępnienia w sieci Internet aplikacji
o nazwie e-Sesja, konfigurację aplikacji e-Sesja na tabletach, system konferencyjny JTS,
kamerę szybkoobrotową, uruchomienie usługi transmisji obrad na żywo przez Internet oraz
etui do tabletów. Dostawcą była firma MW CONCEPT Sp. z o.o. na kwotę 41.136,12 zł.
W ramach inwestycji zakupiono również telewizor, ekran projekcyjny, wzmacniacz, głośniki
i tablety na kwotę 15.052,00 zł od firmy MIX-Partner z Lipna. Ponadto zakupiono meble
biurowe od firmy FPUH Insadowski Waldemar na kwotę 1.500,00 zł oraz notebook na kwotę
4.186,92 z firmy ARTUS – Włocławek. Pozostałe wydatki dotyczyły remontu sali (materiały do
remontu) na kwotę 7.544,37 zł.
9. Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim
W 2018 roku wydatkowano 19.926,00 zł. W ramach tego zadania wykonano
klimatyzację w pomieszczeniach wydziału Gospodarki Komunalnej i Wydziału Finansowego.
Wykonawcą zadania była firma Apex - Elzer Sp.z.o.o z Włocławku. Zadanie zakończono w
lipcu 2018 r.
10. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5
W 2018 roku wydatkowano 404.333,33 zł. W ramach tego zadania wykonano boisko
wielofunkcyjne przy Szkole nr 5, wykonawcą była firma Monobet z Bobrownik. Całość
zadania zakończono w czerwcu. Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem ze
środków Unii Europejskiej.
11. Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz
sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej
W 2018 roku wydatkowano 1.389.507,94 zł. W ramach tego zadania wykonano
rozbudowę przedszkola wykonawcą zadania była firma Aldeco z Włocławka. Rozbudowa
przedszkola realizowana była z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej. Całość zadania
zostało zakończone w miesiącu sierpniu.
12. Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym
W 2018 roku wydatkowano kwotę 1.483.939,71 zł. W ramach tego zadania wykonano
przebudowę budynku OSP wykonawcą obiektu była firma Tymbud z Maszewa Dużego.
Przebudowa strażnicy zrealizowano z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej. Całość
zadania zostało zakończone w miesiącu październiku.
13. Modernizacja instalacji teleinformatycznej budynku MOPS w Lipnie
W ramach zadania dokonano wymiany sieci komputerowej spełniającej obowiązujące
wymagania, instalacji serwerowni (szafa z oprzyrządowaniem do serwerów komputerowych,
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termostat i wentylatory do szafy serwerowej), położono nowe przewody elektryczne. Prace
wykonała firma ,,Informatyk Paweł Rutkowski z Nadroża”, całość kosztowała 21.000,00 zł.
14. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta
W 2018 roku wydatkowano kwotę 10.200,00 zł. W ramach tego zadania wykonano
modernizacje oświetlenia na ul. Komunalnej, Sierakowskiego, Wodnej. Wykonawcą prac był
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
15. Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy
Wyszyńskiego
W 2018 roku wydatkowano 8.000,00 zł . W ramach tego zadania zlecono wykonanie
dokumentacji technicznej na oświetlenie ulicy Wyszyńskiego.
16. Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście
W 2018 roku wydatkowano kwotę 125.275,01 zł . W ramach tego zadania wykonano
przebudowę odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Narcyzowej, Jaśminowej, Wschodniej i
Górnej. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Lipna. Zadania
zakończono w grudniu 2018 r.
17.Utworzenie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w Lipnie
W 2018 roku wydatkowano kwotę 58 431,11 zł. W ramach tego zadania wykonano
ścieżki ekologiczne przy szkole podstawowej nr 3 i nr 2. Zadanie zostało sfinansowane w 85
% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wykonawcą prac była firma Sławbruk z Czernikowa, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i
Mentor Premium Przyrowa. Zadanie zakończono w wrześniu 2018 r.
Wieloletnia prognoza finansowa
W roku 2018 roczny wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art.
243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem wyniósł 2,43% i obniżył się w stosunku do
zaplanowanego (2,55%) o (-) 0,13%.
Lepsze wykonanie roku 2018 przyczyniło się do poprawy dopuszczalnych wskaźników
spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, liczonych na lata przyszłe. Wskaźniki te
(średnia arytmetyczna z 3 poprzednich okresów) na lata 2019-2021, które obliczane na
podstawie planu na koniec III kwartału roku 2018 rok osiągają wielkości:
- rok 2019 – 4,66% (roczny wskaźnik spłaty w 2019 roku na dzień 31.03.2018r – 1,62%),
- rok 2020 – 3,29% (roczny wskaźnik spłaty w 2020 roku – 2,26%),
- rok 2021 – 2,68% (roczny wskaźnik spłaty w 2021 roku – 2,04%),
liczone w oparciu o wykonanie roku 2018 wynoszą:
- rok 2019 – 6,42% (roczny wskaźnik spłaty w 2019 roku na dzień 31.03.2018r – 1,62%),
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- rok 2020 – 5,06% (roczny wskaźnik spłaty w 2020 roku – 2,26%),
- rok 2021 – 4,45% (roczny wskaźnik spłaty w 2021 roku – 2,04%).
W 2018 roku zaplanowano łącznie przedsięwzięcia na kwotę 6.427.505,83 zł z czego
wykonano zadania w kwocie 5.437.744,46 zł. Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć
przedstawia się następująco:
a) przedsięwzięcia bieżące (plan – 2.297.114,00 zł) wykonano w wysokości 2.017.463,83 zł tj.
87,83% wielkości planu
b) przedsięwzięcia majątkowe (plan – 4.130.391,83 zł) wykonano 3.420.280,63 zł tj. 82,81 %
wielkości planu.
Harmonogram spłat zadłużenia
Lata

Stan zadłużenia

Planowane spłaty

2018

7 000 000,00

1 122 000,00

2019

6 400 000,00

600 000,00

2020

5 400 000,00

1 000 000,00

2021

4 500 000,00

900 000,00

2022

3 600 000,00

900 000,00

2023

2 700 000,00

900 000,00

2024

1 800 000,00

900 000,00

2025

900 000,00

900 000,00

2026

0,00

900 000,00

Budżet obywatelski
Dążąc do wspierania i upowszechniania idei samorządowej, a także mając na celu
budowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w ramach budżetu na
2018 rok wyodrębniono kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie w mieście
Lipnie budżetu partycypacyjnego, zwanego również obywatelskim. Do rozdysponowania
środków wykorzystano formę konsultacji społecznych.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lipna w lipcu 2017 r. zostały przyjęte procedury
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie budżetu
partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2018 rok. Zgodnie z nimi w lipcu i sierpniu 2017
roku mieszkańcy miasta mieli możliwość zgłaszania pomysłów na projekty, które mogłyby
zostać sfinansowane w ramach tego budżetu. Ze środków budżetu partycypacyjnego
11

finansowane mogą być zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych
gminy. Wszystkie zgłoszone propozycje zostały ocenione pod kątem formalnym i
merytorycznym, a następnie we wrześniu 2017 roku odbyło się głosowanie na pozytywnie
zweryfikowane projekty. Pod głosowanie poddano 6 pomysłów. W głosowaniu na projekty
wzięły udział 392 osoby. W wyniku przeprowadzonego głosowania wyłoniono dwa
przedsięwzięcia inwestycyjne:
1.budowa chodnika na osiedlu Armii Krajowej przy bloku nr 3 i 4 oraz
2.budowa ścieżki zdrowia łączącej osiedle Witonia i Park Miejski.
Projekty, które otrzymały największą liczbę głosów mieszkańców miasta, zostały
zrealizowane w roku 2018. Koszt realizacji zadania numer 1 to 13.084,43 zł, a zadania numer
2 – 108.849,37 zł.
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Ład Przestrzenny:
Dla Gminy Miasta Lipna zostało opracowane „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Lipna” podjętym uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie
nr XXXIX/340/02 z dnia 9 września 2002 r.
Na terenie Miasta Lipna obowiązują dwa miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego:
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym obszar
terenów położonych w Lipnie w zakresie obejmującym obszar pomiędzy ul. Włocławskiej, ul.
Żeromskiego, ul. Dobrzyńskiej, uchwalony przez Radę Miejską w Lipnie uchwałą Nr
XV/I/2000 dnia 31 maja 2000 roku
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym obszar pomiędzy ul. 22
Stycznia a rzeką Mień na działkach o numerach ewidencyjnych 1036, 2250/2, 2251/2, 2251/1 i cz.
działki 1014, 1024, uchwalony przez Radę Miejską w Lipnie uchwałą nr L/413/2010 z dnia 27 lipca
2010 r.

Aktualny stan rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w/g .
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych Gminy Miasta Lipna do roku 2018 – 2021 r.
Na terenie miasta Lipna funkcjonuje 82,7 km wodociągowej sieci rozdzielczej.
Wykonanych jest 2200 podłączeń do budynków mieszkalnych. Ujęcie komunalne dla miasta
Lipna składa się z trzech ujęć:
1. dwie studnie przy ulicy Kolejowej , jedna przy ul. Armii Krajowej;
2. dwie studni przy ulicy Polnej;
3. dwie studnie na terenie Fabryki Urządzeń Wentylacyjno - Klimatyzacyjnych „Konwektor”
przy ul. Wojska Polskiego.
Gospodarka ściekowa na terenie miasta Lipna odbywa się w oparciu o system
kanalizacji sanitarnej o długości sieci grawitacyjnej 31,3 km. Z sieci kanalizacyjnej korzysta
około 87 % mieszkańców miasta – długość przyłączy kanalizacyjnych wynosi 21,1 km.
Ścieki komunalne z miasta do oczyszczalni doprowadzane są siecią kanalizacji tłocznej
długości 2.709 m. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Mień, poprzez rów
melioracyjny o długości ok. 100 m.
Na terenie Gminy Miasta Lipna z usług wodociągowych korzysta 99 % odbiorców
ludności, a z usług kanalizacyjnych 85 %. Lokalny rynek odbiorców usług charakteryzuje się
stałą ich liczbą, przy równoczesnym wyraźnym spadku ilości poboru wody oraz minimalnym
wzroście ilości dostarczanych ścieków.
Sieci wodociągowo-kanalizacyjne, przy pomocy których dokonywane
rozprowadzanie wody lub transport ścieków wymagają remontów i konserwacji.
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jest

Lp.

Planowane przedsięwzięcia
wodociągowo - kanalizacyjne

Planowany termin realizacji

uwagi

nakłady w tyś zł
2018

2019

2020

2021

3

4

5

6

1

2

1

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Dobrzyńskiej, Mazowiecka, Kujawska,
Pomorska.

2

Modernizacja sieci wodociągowej
kanalizacyjnej ul. 3 Maja,
Mickiewicza, Włocławska,

3 000

3

Budowa kanalizacji ul. Orla – 300 m

40

4

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
ul. Kłokocka - 450 m

5

Budowa kanalizacji ul. Polna - 170 m

6

Budowa kanalizacji ul. Szczęśliwa

80

7

Modernizacja wodociągu i kanalizacji
ul. Ogrodowa

35

8

Modernizacja wodociągu ul. Szkolna

9

Budowa sieci wodociągowej
kanalizacyjnej ul. Cegielna

50

10

Modernizacja sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej w ul. Górnej.

100

11

Modernizacja kolektora sanitarnego
ul. Skępska

15

Modernizacja SUW ul. 11 Listopada

16

Modernizacja SUW Kolejowa

18

Budowa przepompowni lokalnej i
kanalizacji sanitarnej ul.
Wyszyńskiego, Łącznej, Środkowej i
Okrężnej

19

Budowa kanalizacji i przepompowni
lokalnej ul. Żeromskiego

20

Modernizacja wod-kan oś. Kwiatów

3000

3 000

90

90

50

50

40

35

50
3 000
3 000
480

200
100

14

100

100

100
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Planowane przedsięwzięcia na oczyszczalni ścieków

Lp.

Planowane przedsięwzięcia

Nakłady inwestycyjne

Planowany rok realizacji

[zł]

1

Optymalizacja pracy oczyszczalni
oraz jej modernizacja pod kątem
zwiększenia
efektywności
usuwania azotu i fosforu.

300 000 zł

2018-2020

2

Modernizacja oczyszczalni w
zakresie wymiany przestarzałych i
nieefektywnych urządzeń.

2 000 000 zł

2020-2021

Razem

2 300 000 zł

Doświadczenie pokazuje, że wieloletni plan ulega częstym zmianom z uwagi na
awaryjność sieci remonty dróg czy nowe budowy budynków. Plan przedsięwzięć rozwojowo
- modernizacyjny spółki może być korygowany w przypadku zmian rzeczowych kosztowych
lub czasowych uzasadniających taką konieczność. Przedsiębiorstwo od lat prowadzi działania
mające na celu zracjonalizowanie zużycia wody i wprowadzania ścieków. Najważniejsze
przedsięwzięcia zrealizowane przez Spółkę w zakresie racjonalizacji zużycia wody:
- systematyczna wymiana wodomierzy, które utraciły ważne cechy legalizacyjne,
- utrzymania właściwych proporcji pomiędzy produkcją a zakupem wody,
- modernizacja sieci wodociągowych,
- modernizacja SUW 11 Listopada.
Przedsiębiorstwo przewiduje realizację zadań ujętych w tabeli pkt 5 planu ze
środków własnych i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu. Na ten cel przeznaczone są środki z odpisów amortyzacyjnych.
Wielkość nakładów inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne lata prezentuje
poniższa tabela:
ROK

Wartość nakładów na urządzenia wod-kan w zł ( tabela 1 + 2 +3)

2018

3 915 000

2019

3 615 000

2020

4 920 000

2021

4 790 000

RAZEM

17 240 000
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Informacja o stanie mienia komunalnego
Zarządzeniem nr 20 z dnia 06.04.2016 roku Burmistrz Miasta Lipna został przyjęty plan
zagospodarowania gminnego zasobu nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2018 r. zasób
nieruchomości przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie
składników
komunalnego

Wartość
mienia księgowa
01.01.2018

Przychody
2018
(wartość
księgowa)

Rozchody
2018
(wartość
księgowa)

Wartość
księgowa
31.12.2018

Urząd Miejski
Wieczyste użytkowanie

1 474 315,00

0,00

0,00

1 474 315,00

Pozostałe grunty
niezabudowane

9 948 106,75

349 280,00

309 958,00

9 987 428,75

Drogi gminne gruntowe

3 635 513,00 320 922,00

Grunty pod budynkami
519 990,00
0,00
mieszkalnymi
Grunty zabudowane na
4 337 140,00 0,00
cele własne gminy
Grunty utwardzone
Budynki
mieszkalne
Razem

i

1 063 750,00 2 892 685,00
0,00

519 990,00

0,00

4 337 140,00

6 321 296,95 1 022 915,00 16 660,00
lokale

7 327 551,95

8 032 407,10 3 001 091,56 2 187 711,44 8 845 787,22
34268
35384
4 694 208,56 3 578 079,44
768,80
897,92
Podległe jednostki budżetowe

Środki trwałe jednostek 11478
1 941 004,77 0,00
podległych
977,59
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Budynki mieszkalne
16286
administrowane przez
0,00
0,00
817,86
ZGM
Pozostałe środki trwałe
875 377,49
32 786,50
0,00
17162
Razem
32 786,50
0,00
195,35
62909
OGÓŁEM
6 667 999,83 3 578 079,44
941,74

13419
982,36
16286
817,86
908 163,99
17194
981,85
65999
862,13

Ewidencja gruntów miejskich prowadzona jest w postaci arkuszy excel obejmująca:
obręb, numer działki, położenie nieruchomości, numer księgi wieczystej, powierzchnię
działki oraz wartość księgową. Ponadto prowadzone jest zestawienie zbytych i nabytych
nieruchomości w ciągu danego roku.
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Zarządzanie nieruchomościami :
Sprzedaż oraz nabycie nieruchomości komunalnych odbywa się na podstawie ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz w oparciu o przepisy
miejscowe podejmowane uchwałami przez Radę Miejską w Lipnie. Udostępnianie działek
budowlanych z zasobu następować będzie głownie w formie zbywania prawa własności.
Przewidywana sprzedaż działek w planowanym okresie dotyczyć będzie:
- terenów inwestycyjne przy ul. Skępskiej,
- teren pod budownictwo wielorodzinne przy ul. Wojska Polskiego,
- tereny pod budownictwo jednorodzinne przy ulicach: Żeromskiego, os. Błogosławionego
Jana Pawła II, os. Kwiatów.
- sprzedaży terenów pod poszerzenie dziełek budowlanych, które nie mogą być zbyte jako
nieruchomości odrębne, ze względu na jej usytuowanie i małą powierzchnie w związku z
czym mogą być zbywane w drodze bezprzetargowej jako grunt niezbędny do poprawienia
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele
mieszkaniowe w prawo własności następuje na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie Nr
III/8/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku.
Umowy dzierżawy gruntów komunalnych będą w dalszym ciągu kontynuowane.
Grunty przeznaczone do dzierżawy to: grunty rolne, ogródki działkowe, ogródki
przydomowe, zagospodarowanie drobną zielenią. W tym zakresie obowiązuję umowy
dzierżawy zawarte na czas określony od jednego roku do 10 lat.
Prognoza poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości oraz
nabycia nieruchomości do zasobów
W celu zapewnienia sprawnego gospodarowania zasobem nieruchomości (wyceny,
podziały, rozgraniczenia, wskazania granic, sporządzania odpisów z ksiąg wieczystych,
wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków) w okresie objętym niniejszym planem,
przewiduje się utrzymać wydatki w kolejnych latach budżetowych na poziomie niemniejszym
od poziomu budżetu poprzedniego.
Mając na względzie wydatki związane z nabywaniem nieruchomości do zasobów w
szczególności pod drogi z mocy prawa wynikające z decyzji wydawanych w trybie ustawy o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tj.
droga łącząca ul. Włocławską i Dobrzyńską oraz wydatki związane z poszerzeniem ulic.
Planowane wydatki związane z nabywaniem nieruchomości planuje się pozostawienie na
poziomie zbliżonym od roku 2015.
Przygotowany plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomościami określa jedynie
główne kierunki działań. W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia do sposobu i
formie jej zagospodarowania będą zapadały indywidualnie. Gminny zasób nieruchomości
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będzie wykorzystywany zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu gospodarki
nieruchomościami oraz ustaleniami wynikającymi z uchwał budżetowych na kolejne lata a
także zgodnie z następującymi aktami prawa miejscowego.
Program gospodarowania zasobem Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2020, został
zatwierdzony Radę Miejską w Lipnie Uchwałą NR XXV/156/2016 z dnia 29 sierpnia 2016
roku.
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Lipna
uchwalany przez Radę Miejską w Lipnie, w kształcie określonym przez art. 21 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r.. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) stanowi formalną podstawę
realizacji zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Wieloletni program zawiera zasady tworzenia i
wdrażania długookresowej strategii dotyczącej gospodarowania zasobem, a jednocześnie
daje podstawę organowi gminy do podejmowania bezpośrednich, bieżących decyzji
operacyjnych. Program wprowadza planową politykę dotyczącą gminnego zasobu, stanowi
na okres kilku lat, dla której punktem wyjścia są prawdziwe dane o zasobach i stanie,
potrzebach, ale przy uwzględnieniu realnych możliwości gminy. W miarę zaistniałej potrzeby
program będzie podlegał aktualizacji.
Głównym celem ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Miasta Lipna na lata 2016 – 2020” zwanym w dalszej części „Programem”,
jest dążenie do racjonalnego i efektywnego gospodarowania posiadanym zasobem
mieszkaniowym. Działania dotyczące mieszkalnictwa mają za zadanie utrzymanie zasobu na
dobrym poziomie technicznym. Zaspokojenie niezbędnych potrzeb mieszkaniowych przez
Gminę Miasta Lipna. Tworzenie warunków do poprawy sytuacji mieszkaniowej mieszkańców.
W miarę potrzeb niniejszy program będzie aktualizowany.
Realizacja celów określonych w § 1 nastąpi w szczególności poprzez zmniejszanie
niedoboru lokali socjalnych i komunalnych w wyniku budownictwa budynków komunalnych i
socjalnych, zakup lokali oraz adaptację lokali socjalnych.
Celem programu jest również systematyczna poprawa stanu technicznego
mieszkaniowego zasobu Gminy poprzez zmniejszanie kosztów utrzymania zasobu
mieszkaniowego poprzez racjonalną gospodarkę remontową. Pozyskiwanie środków
publicznych pochodzących z Unii Europejskiej i Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz z
uzyskanych pożyczek i kredytów na realizację przedsięwzięć związanych z budownictwem
mieszkaniowym. Efektywne zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy poprzez
racjonalizację gospodarki czynszowej poprzez stopniowe urealnienie czynszu.
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Informacja o stanie zasobu mieszkaniowego
Mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Lipna obejmuje lokale mieszkalne. Aktualnie Gmina
Miasta Lipna posiada 351 lokali mieszkalnych. Łączna powierzchnia lokali wynosi
12 479,11 m2 . Gmina Miasta Lipna posiada 76 lokali socjalnych o łącznej powierzchnia
2097,41 m2. Liczba lokali w budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy wynosi 88 w
tym 28 lokali socjalnych.
Gmina posiada 263 lokali mieszkalnych o powierzchni 9700.71 m2, położonych w
budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasta Lipna w zarządzie wspólnot
mieszkaniowych. Gmina zarządza 4 budynkami, gdzie nie jest właścicielem, w których jest 29
lokali o powierzchni 868,96 m2. Na terenie Gminy Miasta Lipna jest 64 wspólnot
mieszkaniowych. Aktualnie Gmina Miasta Lipna posiada 27 lokali użytkowych, łączna
powierzchnia użytkowa tych lokali wynosi: 561,79 m2.
Zgodnie z art.18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r., o ochronie praw lokatorów,
jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku
sądowego, właścicielowi przysługuje roszczenie do gminy o wypłatę odszkodowania. W
chwili obecnej z tytułu wypłaty odszkodowań za nie wykonanie wyroku sadowego
orzekającego eksmisję, Gmina Miasta Lipna miesięcznie obciążona jest kwotą 200 zł.
Do czynników mających istotny wpływ na stan techniczny budynków należy zaliczyć:
wiek budynku, rodzaj zabudowy, rodzaj konstrukcji budynku, rodzaj i stan pokrycia
dachowego, sposób podpiwniczenia i izolacji budynku, warunki gruntowe, sposób
utrzymania budynku, sposób użytkowania przez mieszkańców.
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali
Potrzeby Gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej wynikają przede wszystkim z
następujących przyczyn: stale wzrastającej ilości rodzin oczekujących na mieszkania,
ograniczonego zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna, stanu technicznego budynków i
lokali mieszkalnych. Aktualnie w Urzędzie Miejskim w Lipnie złożonych jest 395 wniosków na
przydział lokalu z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Lipna. W tym 39 wniosków
dotyczy przyznania uprawnień do lokalu socjalnego na podstawie wyroku sądowego
orzekającego eksmisję. W Urzędzie Miejskim w Lipnie jest złożonych 24 wniosków o zamianę
lokalu. W zdecydowanej większości wnioskodawcy chcą zamienić swój lokal na mieszkanie o
większym metrażu z uwagi na położenie lokalu oraz o znacznie lepszym standardzie.
Prognozowana liczba rodzin oczekujących na mieszkanie każdego roku zwiększa się o około
20 rodzin. Znaczna część liczby wnioskodawców, stara się o pomoc mieszkaniową z tytułu
niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i osiągania niskich dochodów. Jest to pomoc
fakultatywna gminy, wynikająca z ustawy o ochronie praw lokatorów, jako jedno z zadań
gminy.
Realizacja w poszczególnych latach planu remontów i modernizacji uzależniona będzie od
posiadanych środków finansowych w danym roku budżetowym. Gmina Miasta Lipna dążyć
będzie do utrzymania zasobów mieszkaniowych w stanie technicznym, co najmniej
niepogorszonym.
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Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżenia czynszu
Polityka czynszowa oraz warunki obniżania czynszu w latach 2016-2020 prowadzona
przez Gminę Miasta Lipna powinna zmierzać do takich stawek czynszu, które zapewniałyby
pokrycie niezbędnych kosztów utrzymania substancji mieszkalnej, nie tylko bieżących
kosztów utrzymania budynków, ale również umożliwiłyby pozyskanie środków na prace
remontowe. Wysokość miesięcznych stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej
lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie Gminy, ustalana jest w drodze Zarządzenia
Burmistrza Miasta Lipna z uwzględnieniem czynników obniżających stawkę czynszu ze
względu na lokale bez instalacji wodno-kanalizacyjnej (sutereny i poddasze), lokale z wodą
bez instalacji kanalizacyjnej, lokale wyposażone w instalację wodno-kanalizacyjną bez
ubikacji, lokale z ubikacją poza lokalem lecz w tym samym budynku, lokale wyposażone w
ubikację, lokale wyposażone w łazienkę, lokale wyposażone w łazienkę na poddaszu,
lokale z łazienką + centralne ogrzewanie, lokale z ciemną kuchnią, lokale z łazienką +
centralne ogrzewanie, lokale łazienką + centralne ogrzewanie + ciepła woda.
Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu będzie ulegać
zwiększeniu z uwagi na dostawy ciepłej wody i centralnego ogrzewania do lokalu.
Zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od wyposażenia lokalu w instalacje wodociągowe
i urządzenia sanitarne. Stawkę czynszu za lokal socjalny ustala się na poziomie 50% stawki
najniższego czynszu lokali mieszkalnych, obowiązujących w zasobie mieszkaniowym Gminy
Miasta Lipna, obecnie za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego wynosi 1.13 zł.
Regulacje dotyczące warunków obniżenia obniżania czynszu dla najemców o niskich
dochodach jest złożenie przez najemcę stosownego wniosku oraz deklaracji o wysokości
dochodów członków gospodarstwa domowego. Nieprzekroczenia progów dochodowych
określonych w tabelach w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego najemcy.
Brak zaległości w opłatach za używanie lokalu (czynsz oraz opłaty niezależne od
właściciela) oraz realizowania zgodnie z określonymi warunkami ewentualnego
porozumienia w sprawie spłat zaległości w ratach zawartego z podmiotem pełniącym rolę
wynajmującego. Stawka czynszu najmu po zastosowaniu obniżki i uwzględnieniu dodatku
mieszkaniowego, w przypadku jego przyznania, nie jest niższa niż stawka czynszu za lokal
wynajmowany, jako socjalny.
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Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i realizację
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Lipna
Przewiduje się następujące działania zmierzające do poprawy gospodarowania
komunalnym zasobem mieszkaniowym. Dotacje dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
wykonujących prace remontowe w budynkach wpisanych do rejestru zabytków. Ponadto
przewiduje się kompleksowe działania mające na celu zmniejszenia kosztów utrzymania
nieruchomości, w tym racjonalne wykorzystanie energii. Biorąc pod uwagę racjonalne
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Lipna oraz ochronę praw
lokatorów należy przyjąć w szczególności następujące zasady. Preferowanie zamian na lokal
mniejszy lub socjalny z zasobu gminy w przypadku osób posiadających zadłużenie z tytułu
opłat czynszowych i innych opłat należnych od lokatora. Stymulowanie zmian w ramach
zasobu tak, aby gospodarstwa domowe zajmowały lokale odpowiednie do wielkości rodzin,
jak i ich sytuacji materialnej. Dokonywanie podziału lokali mieszkalnych o dużych
powierzchniach użytkowych na mniejsze.
Wskazując lokal do wykonania eksmisji, w odniesieniu do osób uprawnionych do
otrzymania lokalu socjalnego, należy kierować się nie tylko datą wydania wyroku, ale
również powierzchnią lokalu socjalnego, względami społecznymi, uciążliwością dla innych
współmieszkańców.
Poprawa wykorzystania zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna powinna polegać na
kontynuowaniu procedury wypowiadania umów najmu najemcom zalęgającym z opłatą
czynszu, co winno być poprzedzone nie tylko zawarciem ugody, ale również propozycją
zamiany lokalu w ramach mieszkaniowego zasobu gminy na mniejszy i tańszy w eksploatacji.
Dodatkowymi działaniami Gminy Miasta Lipna mającymi na celu poprawę wykorzystania
i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2016-2020, będą
systematyczne przeprowadzanie weryfikacji umów najmu i wypowiadanie ich najemcom,
którzy mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe lub używają lokal w sposób sprzeczny
z umową lub niezgodnie z przeznaczeniem.
Racjonalne oszczędne i efektywne gospodarowanie środkami z budżetu gminy
przeznaczonymi na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego, podejmowanie działań
zmierzających do podnoszenia efektywności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy
m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Sprawowanie bieżącego
nadzoru nad terminowością regulowania opłat czynszowych oraz prowadzenie intensywnej
polityki windykacji. Adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych. Uczestnictwo gminy Miasta
Lipna realizacji remontów budynków wspólnot mieszkaniowych, których gmina Miasta Lipna
jest jednym ze współwłaścicieli.

Realizacja budżetu obywatelskiego
Dążąc do wspierania i upowszechniania idei samorządowej, a także mając na celu
budowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w ramach budżetu na
2018 rok wyodrębniono kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie w mieście
Lipnie budżetu partycypacyjnego, zwanego również obywatelskim. Do rozdysponowania
środków wykorzystano formę konsultacji społecznych.
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Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lipna w lipcu 2017 r. zostały przyjęte procedury
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie budżetu
partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2018 rok. Zgodnie z nimi w lipcu i sierpniu 2017
roku mieszkańcy miasta mieli możliwość zgłaszania pomysłów na projekty, które mogłyby
zostać sfinansowane w ramach tego budżetu. Ze środków budżetu partycypacyjnego
finansowane mogą być zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych
gminy. Wszystkie zgłoszone propozycje zostały ocenione pod kątem formalnym i
merytorycznym, a następnie we wrześniu 2017 roku odbyło się głosowanie na pozytywnie
zweryfikowane projekty. Pod głosowanie poddano 6 pomysłów. W głosowaniu na projekty
wzięły udział 392 osoby. W wyniku przeprowadzonego głosowania wyłoniono dwa
przedsięwzięcia inwestycyjne:
1. budowa chodnika na osiedlu Armii Krajowej przy bloku nr 3 i 4,
2. budowa ścieżki zdrowia łączącej osiedle Witonia i Park Miejski.
Projekty, które otrzymały największą liczbę głosów mieszkańców miasta, zostały
zrealizowane w roku 2018. Koszt realizacji zadania numer 1 to 13.084,43 zł, a zadania numer
2 – 108.849,37 zł.

Gminny program rewitalizacji
Program Rewitalizacji Gminy Miasta Lipna na lata 2017 – 2023 został przyjęty
uchwałą Nr XLVII/336/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 4 lipca 2018 roku.
Program rewitalizacji jest narzędziem planowania, koordynowania i integrowania
różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji a także ubiegania się o środki finansowe na
realizację tych działań m. in. z funduszy unijnych. Taką funkcję spełnia niniejszy Program
Rewitalizacji Gminy Miasta Lipna.
Podstawą niniejszego programu jest art. 18 ustawy o samorządzie gminnym, gdzie nie
ma bezpośrednich odniesień do rewitalizacji. Dlatego dla zachowania spójności,
opracowanie zostało oparte o „Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w
celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, które wskazują na tryb
przygotowania, koordynowania i tworzenia programu rewitalizacji w odwołaniu do ustawy o
rewitalizacji z 2015 r.. Zapisy ustawy określają podstawowe pojęcia, gdzie rewitalizacja to
proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w
sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności,
przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy
rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. Z kolei program rewitalizacji - to wieloletni
program działań, którego celem jest wyprowadzenie wybranego obszaru ze stanu
kryzysowego.
Na potrzeby przeprowadzenia delimitacji i wyznaczenia obszarów zdegradowanych,
teren miasta podzielono na 9 jednostek strukturalnych, z których żadna nie przekracza 20%
całkowitej powierzchni miasta Lipna oraz nie jest zamieszkiwana przez więcej niż 30% ogółu
mieszkańców.
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W myśl art. 9.1. ustawy o rewitalizacji obszar zdegradowany to obszar gminy znajdujący
się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych,
w szczególności: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub
kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym
i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na
nim ponadto, co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:


gospodarczych,



środowiskowych,



przestrzenno-funkcjonalnych,



technicznych.

Jak wykazała analiza wskaźnikowa, stan kryzysowy występuje w 2 jednostkach
strukturalnych: 1 oraz 7. Obszary te łącznie stanowią 18,48% powierzchni miasta Lipna i są
zamieszkiwane przez 42,83% mieszkańców.
Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego,
cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne
znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Ponadto zgodnie z
art. 10 ustawy o rewitalizacji, obszar rewitalizacji nie może być:
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większy niż 20% powierzchni gminy oraz



zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.

Uwzględniając wyniki przeprowadzonych analiz oraz badań i konsultacji społecznych
a także powyższe wymagania określone w „Zasadach programowania przedsięwzięć
rewitalizacyjnych…”, w Gminie Miasta Lipna wyznaczono jeden spójny obszar rewitalizacji,
który w całości zajmuje jednostka strukturalna nr 7. Jest to z jednej strony obszar najbardziej
zurbanizowany, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, i który mają
istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego – dogodne położenie, wysoka koncentracja
podmiotów gospodarczych, występowanie terenów zdegradowanych, a także znaczny
potencjał społeczny. Tym samym wyznaczony obszar rewitalizacji stanowi 12,47 %
powierzchni miasta i jest zamieszkiwany przez 25,15% ogółu mieszkańców.
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zostało poddane
konsultacjom społecznym. W czasie ich trwania interesariusze rewitalizacji mieli możliwość
zgłaszania uwag do przygotowanej diagnozy oraz czynnego uczestnictwa w procesie
wyznaczenia obszarów wymagających rewitalizacji. W toku konsultacji ustalono przede
wszystkim możliwości podejmowania działań rewitalizacyjnych w poszczególnych badanych
obszarach zdegradowanych, które umożliwią prowadzenie skutecznego procesu rewitalizacji.
Dla Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Lipna określono następujące cele, kierunki
działań, przedsięwzięcia oraz wskaźniki:
CEL 1 . WZROST AKTYWNOŚCI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW - PRZECIWDZIAŁANIE
WYSTĘPOWANIU ZJAWISKA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO.
KIERUNEK DZIAŁAŃ 1.1: Realizacja różnych form reintegracji społecznej i zawodowej
mieszkańców obszaru rewitalizacji narażonych na problem wykluczenia społecznego
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 Aktywizacja społeczna
1.1.1.1. „Druga Szansa” - aktywne włączenie społeczne
1.1.1.2. Aktywni seniorzy

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2 Aktywizacja zawodowa
1.1.2.1 Program aktywizacji zawodowej dla mieszkańców
KIERUNEK DZIAŁAŃ 1.2: Realizacja i wsparcie rozwoju różnych form animowania aktywności
społecznej i kulturalnej mieszkańców obszaru rewitalizacji i całego miasta.
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Aktywizacja i animacja
1.2.1.1 Program aktywizacyjno – animacyjny dla mieszkańców
1.2.1.2 Aktywne i zdrowe społeczeństwo – program popularyzacji sportu w mieście Lipnie
CEL 2. STYMULOWANIE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ MIESZKAŃCÓW
KIERUNEK DZIAŁAŃ 2.1: Organizacja i wsparcie rozwoju różnych form doradztwa
i edukacji osób zamierzających uruchomić działalność gospodarczą.
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1 Szkolenia i warsztaty
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2.1.1.1 „Bądź przedsiębiorczy” – szkolenia oraz doradztwo zawodowe
CEL 3. POPRAWA DOSTĘPU MIESZKAŃCÓW DO MIEJSC I PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
SPRZYJAJĄCYCH INTEGRACJI
KIERUNEK DZIAŁAŃ
3.1: Modernizacja i renowacja zdegradowanych obiektów
i przestrzeni publicznych, służąca wytworzeniu miejsc koncentracji życia społecznokulturalnego miasta poprzez ich adaptację pod usługi społeczne, rekreacyjne, gospodarcze i
kulturalne.
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1 Modernizacja i adaptacja obiektów użyteczności publicznej
3.1.1.1 Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie
3.1.1.2 Adaptacja strażnicy OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.2 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
3.1.2.1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie
3.1.2.2 Utworzenie ścieżki zdrowia do Parku Miejskiego
Wszystkie wymienione przedsięwzięcia zostały zaplanowane do realizacji na obszarze
rewitalizacji. Nie planuje się działań poza tym obszarem.
Wskaźniki
Poszczególnym przedsięwzięciom przypisano adekwatne wskaźniki rezultatu i produktu,
których osiągnięcie będzie stanowić potwierdzenie dla zrealizowania celów rewitalizacji.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie wartości wskaźników w roku bazowym (2015) oraz
docelowym (2020).
Nazwa wskaźnika

Rodzaj wskaźnika
(produktu – P,
rezultatu – R,
delimitacyjny –
D)

Wartość w Wartość w
roku
roku
bazowym
docelowym
(2015)
(2023)

Udział osób w gospodarstwach domowych D
korzystających ze środowiskowej pomocy
społecznej w ludności ogółem na danym
obszarze (w %)

20,30 %

16,00 %

Udział rodzin formalnie uznanych za D
niezdolne do opieki nad dziećmi względem
ogółu rodzin na danym obszarze (w %)

0,57 %

0,47 %

Wskaźnik przestępstw kryminalnych
(popełnionych na danym obszarze)
na 100 mieszkańców

D

2,03

1,50 %

Udział przestrzeni zdegradowanej
w powierzchni ogólnej danego obszaru
(w%)

D

8,18 %

4,38 %
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Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub R
wykluczeniem społecznym, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu programu
(wskaźnik zgodny z LSR)

0

75

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub R
wykluczeniem społecznym poszukujących
pracy po opuszczeniu programu (wskaźnik
zgodny z LSR)

0

20

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub R
wykluczeniem społecznym pracujących 6
miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie
z pracującymi na własny rachunek)
(wskaźnik zgodny z LSR)

0

13

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub R
wykluczeniem
społecznym
objętych
usługami społecznymi świadczonymi w
interesie ogólnym w programie

0

50

Liczba zaktywizowanych osób zagrożonych R
ubóstwem oraz korzystających z pomocy
społecznej

0

220

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub P
wykluczeniem
społecznym
objętych
wsparciem w programie (wskaźnik zgodny z
LSR)

0

100

Liczba osób z niepełnosprawnościami P
objętych wsparciem w programie

0

3

Liczba wspartych w programie miejsc P
świadczenia usług społecznych istniejących
po zakończeniu projektu

0

1

Liczba działań skierowanych do lokalnej P
społeczności

0

14

Liczba osób biorących w organizowanych P
formach animacyjnych w tym osób z rodzin
korzystających z pomocy społecznej

0

500

R

0

1 000

Liczba
osób
biorących
udział
w R
wydarzeniach organizowanych w oparciu o
zrewitalizowany obiekt

0

500

P

0

1

Liczba osób korzystających
ze zrewitalizowanych obiektów

Liczba zrewitalizowanych budynków
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250

publicznych
Liczba działań prowadzonych
w zrewitalizowanych obiektach

P

0

10

Liczba osób korzystających
z nowych lub zaadoptowanych budynków
przeznaczonych na cele usług świadczonych
na poziomie lokalnych społeczności

R

0

100

Liczba nowych lub zaadoptowanych P
budynków przeznaczonych na cele usług
świadczonych na poziomie lokalnych
społeczności

0

1

Liczba wydarzeń organizowanych w oparciu P
o powstałe zaplecze

0

15

Liczba
osób
korzystających
z R
rewitalizowanych
obszarów
bądź
utworzonej / rekultywowanej przestrzeni w
miastach

0

2 000

objętych P

0

5 000

Liczba działań prowadzonych
w zrewitalizowanych obiektach

P

0

15

Liczba osób korzystających
infrastruktury – 1 000 osób

utworzonej R

0

1 000

Długość
utworzonych
ciągów P
komunikacyjnych – określona po wykonaniu
dokumentacji

0

Brak
danych

Powierzchnia
obszarów
rewitalizacją (m2)

Gminny Program Opieki nad zabytkami
Gmina Miasta Lipna realizowała w ubiegłym okresie „Gminny Program Opieki nad
zabytkami na lata 2019 – 2022 dla Gminy Miasta Lipna”. Został on przyjęty Uchwałą Rady
Miejskiej w Lipnie Nr VII/44/2019 z dnia 15 maja 2019 r.
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miasta Lipna formułuje szereg działań
samorządu w zakresie opieki nad zabytkami gminnymi. Wyznaczone kierunki i zadania
uwzględniają specyfikę dziejów Miasta i charakter jego dziedzictwa kulturowego oraz są
zgodne z celami wyznaczonymi w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
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Podstawowym, ogólnie pojętym założeniem niniejszego „Programu opieki nad
zabytkami” jest ukierunkowanie polityki Samorządu Gminnego, służącej podejmowaniu
planowanych działań dotyczących finansowania, inicjowania, wspierania oraz
koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz
upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. Jest to uzupełniający dokument
w stosunku do innych aktów planowania gminnego. Zadaniem Programu jest także
organizacja działań edukacyjnych i wychowawczych wobec miejscowej społeczności. Dla
realizacji powyższego założenia niezbędna jest realizacja szczegółowych celów określonych
m.in. w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, do których należą w szczególności:


włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych
wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;



uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego
i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody
i równowagi ekologicznej;



zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich
zachowania;



wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;



podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb
społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających
wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami;



określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje
konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;



podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych
z opieką nad zabytkami,



zapoznanie z zasobami dziedzictwa kulturowego, historią i zabytkami Miasta, w tym
także rozróżnienie obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa
i figurujących w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,



wspieranie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na opiekę nad
zabytkami,



uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków przy sporządzaniu i zmianie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta.

Uchwałą nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 listopada 2016 roku,
zostało przyjęte sprawozdanie Burmistrza Miasta Lipna z realizacji: Gminnego Programu
Opieki nad Zabytkami na lata 2013 – 2016 dla Miasta Lipna, które obejmowało okres od
maja 2013 do grudnia 2015 roku.
Kolejny okres sprawozdawczy obejmujący lata 2016 – 2017 został uwzględniony w
Nowym Gminnym Programie Opieki nad zabytkami na lata 2019 – 2022 dla Gminy Miasta
Lipna, który uwzględnia również zadania, które były realizowane w latach 2017-2018.
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Nowy, Gminny Program Opieki nad zabytkami na lata 2019 – 2022 dla Gminy Miasta
Lipna, uzyskał już taką pozytywną opinię i będzie przedłożony Radzie Miejskiej w Lipnie do
akceptacji i przyjęcia na najbliższej sesji. Jego założenia wpisują się w założenia i priorytety
wynikające z powiatowych i wojewódzkich dokumentów strategicznych dotyczących
Ochrony Zabytków.
Opieka nad zabytkami stanowi jeden z obszarów działania dla władz lokalnych. Jako
główne kierunki działań realizacji Programu opieki nad zabytkami Gminy Miasta Lipna w
ramach przyjętych priorytetów uznano:
1. Prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków.
2. Specjalistyczne rozpoznanie badawcze poszczególnych obiektów, zespołów oraz obszarów
zabytkowych związane z przygotowywanym lub realizowanym procesem inwestycyjnym.
3. Zintegrowana ochrona dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego.
4. Zahamowanie procesu degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich
zachowania.
5. Edukacja i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym gminy oraz
rozszerzenie systemu informacji turystycznej.
6. Promocja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego.
Zadaniami, które Gmina zamierza przeprowadzić w pierwszej kolejności:
a) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku miejskiego w Lipnie
b) Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum kina niemego w Lipnie.

Program Ochrony Środowiska
Firma Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska, ul. Nowy Świat 10a/15 z Poznania na
zlecenie Gminy Miasta Lipna jest wykonawcą opracowania pn.: Program Ochrony
Środowiska dla Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2022, z perspektywą do roku 2026, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego Programu Ochrony
Środowiska z przeprowadzeniem strategicznej oceny wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
i opiniami.
Cel niniejszego opracowania
Powszechne zainteresowanie problematyką ochrony środowiska w każdej dziedzinie
życia człowieka wymaga opracowywania syntetycznych dokumentów, które zbierają
informacje o stanie środowiska przyrodniczego człowieka oraz wyznaczają cele ekologiczne,
które prowadzą w konsekwencji do zrównoważonego rozwoju obszaru.
Ważne jest również, aby prowadzić ciągłą aktualizację zamierzonych działań,
dostosowywać je do aktualnej sytuacji i mierzyć ich stopień wykonania. Przeprowadzanie
analiz czasowych pozwala określić obszary, które faktycznie się rozwijają, a nad którymi
trzeba nadal pracować.
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Celem Programu jest przedstawienie wytycznych do racjonalnych działań na dalsze
lata i poprawa stanu środowiska przyrodniczego, bądź utrzymanie dobrego poziomu tam
gdzie został on osiągnięty w wyniku realizacji założeń poprzedniego projektu.
Zawarte w nim rozwiązania inwestycyjne oraz organizacyjne i informacyjne
przyczynią się do właściwego, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju gospodarowania
zasobami przyrodniczymi. Niniejszy dokument jest wypełnieniem obowiązku Gminy Miasta
Lipna w zakresie aktualizacji strategicznych dokumentów gminnych, co pozwala władzom na
bieżąco kontrolować stan środowiska oraz planować na tej podstawie działania służące
ochronie środowiska.
Wynikiem procesu planowania jest Program zawierający wizję rozwoju systemu
zarządzania ochroną środowiska, określający opcje i warunki rozwiązań. Jest on także
ważnym środkiem informacji, narzędziem kontroli i materiałem wykorzystywanym do
rozwoju systemu w przyszłości.
Niniejszy dokument spełnia wymogi „Wytycznych do opracowania wojewódzkich,
powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska opracowanych przez Ministerstwo
Środowiska opublikowanych we wrześniu 2015 r.”
Program Ochrony Środowiska zostanie przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie w
drugim półroczu 2019, obecnie jest w uzgodnieniach.

30

Informacja z realizacji zadań oświatowych
Do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta
Lipna uczęszcza 1688 uczniów i dzieci. Z tego
- do przedszkoli miejskich - 225
- szkół podstawowych - 1303
- publicznego gimnazjum 160
W/w placówkach oświatowych zatrudnionych jest 194 nauczycieli i stanowi to 173,15 etatu.
Z tego:
- stażystów 7 i stanowi to 6,41 etatu
- kontraktowych 17 i stanowi to 14,64 etatu
- mianowanych 43 i stanowi to 38,12 etatu
- dyplomowanych 127 i stanowi to 113,98 etatu
(ponieważ rok szkolny nie pokrywa się z rokiem finansowym dane w zakresie uczniów oraz
nauczycieli podano w ujęciu średniorocznym).
3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli - pomoc w formie dopłaty do czesnego dla
studiujących nauczycieli otrzymało 13 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,
dla których gmina jest organem prowadzącym na kwotę 12.972 zł.
4. Awans zawodowy nauczycieli - przeprowadzono 2 postępowania egzaminacyjne na
stopień nauczyciela mianowanego, koszt obsługi komisji to kwota 1.000 zł
6. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - Pomoc w formie dopłaty do kosztów leczenia
otrzymało 16 nauczycieli na kwotę 5.000 zł.
7. Dowożenie uczniów do szkół - Gmina Miasta Lipna realizowała zadanie dowożenia
uczniów do szkół poprzez:
- codzienny dowóz 1 dziecka do Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Dobrzyniu
n/W
- codzienny dowóz 2 dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Toruniu,
- codzienne dowożenie własnym transportem czworga dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych
we Włocławku oraz dowożenie na zajęcia trzech uczniów niepełnosprawnych do Zespołu
Szkół Specjalnych w Lipnie.
- zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci Niedowidzących i Niewidomych w Bydgoszczy zgodnie z
zawartym porozumieniem z dnia 04.09.2017 Nr 107/2017.
Gmina zapewniła w czasie transportu opiekę nad dziećmi, koszt dowożenia za rok 2018 to
kwota 144.761,89 zł.
8. Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych . Pomoc z tytułu stypendium otrzymało
44 uczniów na kwotę 17.700 zł.
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9. Dotacja dla żłobka - Gmina Miasta Lipna przekazywała dotację dla jednego
Niepublicznego żłobka. Roczna dotacja to kwota 48.000 zł, średnia miesięczna liczba dzieci
za rok 2018 wynosi 10,
10. W roku 2018 dotowano 5 niepublicznych placówek oświatowych. Były to:
- Prywatna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Lipnie . Roczna dotacja dla tej
placówki to 247.702,00 zł. Z tej kwoty 9.026,80 zł to kwota przekazana ze wskazaniem na
opiekę nad uczniem niepełnosprawnym. Dotacja ta obejmuje 49 uczniów od miesiąca
stycznia do m-ca sierpnia 2018 r. oraz od miesiąca września do miesiąca grudnia 2018 r. 28
uczniów.
- 3 niepubliczne przedszkola ( Niepubliczne Przedszkole W Parku, Niepubliczne Przedszkole
Promyczek, Niepubliczne Przedszkole Rodzinne ) Dotacja roczna dla tych placówek to
2.258.166,67 zł, stanowi ona 75 % wydatków ponoszonych na jedno dziecko w placówce
publicznej. Z powyższej kwoty 426.933,43 zł to dotacja dzieci niepełnosprawne.
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Uśmiech Malucha” – placówka ta otrzymała kwotę
51.235,65 zł. Dotacja stanowi 40 % wydatków ponoszonych na jedno dziecko w
przedszkolach publicznych.
12. W 2018 roku 7 pracodawcom wypłacono kwotę 63.069,08 zł jako dofinansowanie za
kształcenie młodocianych pracowników.
13. W 2018 roku łączna kwota pomocy na stypendia szkolne wyniosła 283 288,30 zł
Liczba świadczeniobiorców wyniosła 298 uczniów w tym:
Uczniowie szkoły podstawowej - 156 uczniów,
Uczniowie gimnazjum - 79 uczniów,
Uczniowie szkól ponadgimnazjalnych - 63 uczniów.
14. W roku 2018 planowana dotacja celowa na wyprawkę szkolną wyniosła 3804,35 zł.
Dotacja została wykorzystana w całości. Pomocą objęto 11 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
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Sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Miasta Lipno z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Program współpracy Gminy Miasta Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego został przyjęty Uchwałą Nr
XXXVIII/271/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 listopada 2017 roku.
Program w 2018 roku obejmował współpracę na rzecz mieszkańców Miasta Lipna w
zakresie zadań publicznych określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz
w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwalony przez Radę Miejską Program jako priorytet zadania określa następujące
zakresy działań:
- kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
- ratownictwa i ochrony ludności
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.
Podobnie jak w innych latach Program na 2018 rok zakładał współpracą z
organizacjami pozarządowymi w dwóch wymiarach: finansowym oraz pozafinansowym.
Współpraca Finansowa:
Współpraca finansowa określona Programem polegała na zleceniu podmiotom
realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, poprzez:
a) powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy
na sfinansowanie jego realizacji,
b) wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy na
częściowe dofinansowanie jego realizacji.
Realizując ten obszar współpracy finansowej Burmistrz ogłosił dwa otwarte konkursy
ofert na wykonanie w 2018 roku zadań publicznych:
- 28 lutego 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego;
- 06 lutego 2018 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania.
Konkursy zostały skierowane do organizacji prowadzących działalność pożytku
publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Lipna. Ogłoszenia
o
konkursach
zostały
umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lipnie, na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Lipnie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Lipnie.
I. Konkursy na wykonanie zadań publicznych w obszarach:
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- upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
wysokość środków budżetowych wynosiła 17.000,- ;

i dziedzictwa narodowego, gdzie

- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - wysokość środków
budżetowych wynosiła 48.000,W ramach konkursów wpłynęło 7 ofert:
- 6 ofert w zakresie działań na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego złożonych przez:
Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri
Stowarzyszenie Zielona Lipa
Stowarzyszenie Historyczno-Patriotyczne "Tożsamość"
Klub Seniora "Nawojka"
Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej
Fundacja Nowoczesny Konin
- 1 oferta w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, które
złożył: Niepubliczny Żłobek "Uśmiech Malucha" Justyna Wszelaki - Lipno, ul. Źródlana 15
W celu dokonania oceny ofert powołana została przez Burmistrza Miasta Lipna
Komisja Konkursowa. W jej skład wchodzili przedstawiciele organu wykonawczego jednostki.
Burmistrz Miasta Lipna, po zapoznaniu się z protokołami i propozycjami Komisji
Konkursowych, dokonał rozstrzygnięcia konkursów i przyznał dotacje na realizację zadań
publicznych (Zarządzenie Nr 21/ 2018 z dnia 30 marca 2018 roku, Zarządzenie Nr 10/2018 z
dnia 28 lutego 2018 roku).
W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przyznano
dotacje dla 5 organizacji:
1. Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri otrzymało dotację w wysokości 9.000,zł. na realizację zadania Przegląd Twórczości Filmowej "Pola i inni". Koszt całkowity zadania
wyniósł 66.191,16 zł. Termin realizacji zadania obejmował okres od 10 maja do 30 września
2018 roku.
2. Stowarzyszenie Zielona Lipa otrzymało dotacje w wysokości 5.000,- zł. na zadanie:
Organizacja Festiwalu "Zielona Lipa 2018". W ramach projektu zorganizowano jednodniowy
festiwal muzyki rockowej, który odbył się w nowo wyremontowanej muszli koncertowej w
Parku Miejskim w Lipnie. Całkowity koszt zadania wyniósł 30.368,30 zł.
3. Stowarzyszenie Historyczno-Patriotyczne "Tożsamość" otrzymało dotację w wysokości
2.000,- zł. na zadanie pn. Impreza historyczno-artystyczna "Śpiewanie na Powstanie".
Całkowity koszt zadania 2.406,10 zł.
4. Klub Seniora Nawojka otrzymało dotacje w wysokości 500,- zł. z przeznaczeniem na
realizację zadania "Śpiewający Senior". W/w kwota została w całości przeznaczona na 49
Dzień Seniora. Całość zadania wyniosła 850,- zł.
5. Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej otrzymało dotację w wysokości 500,- zł.
z przeznaczeniem na publikację Gazety Lipnowskiej. Całość zadania wyniosła 3.700,- zł.
6. W zakresie działań na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
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dotacja przyznana została: Niepublicznemu Żłobkowi "Uśmiech Malucha" Justyna Wszelaki.
Na wykonanie zadania Stowarzyszenie otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 48.000,zł.
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
W 2018 roku wydano nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
1) do spożycia poza miejscem sprzedaży:
a) do 4,5% - 17
b) od 4,5% do 18% - 16
c) powyżej 18% - 15
2) do spożycia w miejscu sprzedaży:
a) do 4,5% - 4
b) od 4,5% do 18% - 1
c) powyżej 18% - 0
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych (stan na 31.12.2018r.)
a) do spożycia poza miejscem sprzedaży - 42
b) do spożycia poza miejscem sprzedaży - 7
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Sprawozdanie ze świadczonych form pomocy i pracy środowiskowej
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie zasięgiem swojego działania obejmuje
teren miasta Lipna i realizuje zadania wynikające z Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o
świadczeniach rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Zaliczki Alimentacyjnej, Pieczy
zastępczej, Ustawy o pomocy Państwa w wychowaniu dzieci czyli zadania z zakresu zadań
zleconych administracji rządowej jak również zadań własnych gminy.
Zadania realizowane przez MOPS w 2018 roku:
1.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
2.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
3.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
4.Dożywianie dzieci,
5. Dożywianie osób najuboższych w jadłodajni ośrodka,
6. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania tych osób,
7. Udzielanie schronienia i ponoszenie odpłatności za pobyt bezdomnego w schronisku,
8. Sprawianie pogrzebu,
9. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych,
10.Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców
gminy,
11. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

przepisach o

12. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
13. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych, zasiłków
pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia
dziecka, z tyt. samotnego wychowywania, urlopu wychowawczego, z tyt. wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej,
14.Wypłacanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,
15. Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
16. Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę , która zrezygnuje z
zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad
długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny,
17. Karty Dużej Rodziny,
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18. Świadczenia wychowawcze 500+,
19. Wspieranie rodziny „Dobry start” 300+,
20. Zespół Interdyscyplinarny,
21. Praca socjalna.
Ponadto Ośrodek podejmuje działania w zakresie aktywizacji osób długotrwale
bezrobotnych, opieki nad dziećmi i młodzieżą zagrożoną patologią społeczną oraz
kompleksowego zaspakajania potrzeb środowisk wymagających specjalnego wsparcia.
W ośrodku działa asystent rodziny, który okresowo wspiera rodzinę, aby w
przyszłości samodzielnie potrafiła pokonać trudności życiowe , zwłaszcza dotyczące opieki i
wychowania dzieci. Asystent rodziny towarzyszy rodzinom we wprowadzaniu zmian w swoim
myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu , koniecznych do tego , aby środowisko rodzinne
sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. W 2018r. asystent rodziny objął
wsparciem 9 rodzin. Kwota dotacji na koszty zatrudnienia asystenta w 2018 r. w rozdziale
85504 Wspieranie rodziny wyniosła 40.703 zł.
W 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie objął różnorodną formą
pomocą 1136 rodzin. W ramach zadań realizowanych przez Ośrodek wydatkowany budżet w
poszczególnych rozdziałach przedstawiał się następująco:

Zasiłki stałe
Rok 2017

Rok 2018

Liczba osób

236

229

Liczba świadczeń

2404

2239

Kwota wydatkowana ogółem ( w zł.)

1.273.908

1.207.113

- dotacja

W roku 2018 realizacja wypłat zasiłków stałych była finansowana
Wojewody Kujawsko -Pomorskiego.

ze środków

Zasiłki okresowe
Rok 2017

Rok 2018

Liczba osób

903

755

Liczba świadczeń

6541

5448

Powody przyznania:
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- bezrobocie

5966

4720

- długotrwała choroba

72

124

- niepełnosprawność

471

520

- inne niż wymienione wyżej np. po
opuszczeniu zakładu karnego

32

84

Kwota wydatkowana ( w zł ) dotacja

2.353.612

1.950.633

Ochrona zdrowia – finansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe i
przeprowadzenia rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania decyzji.
Rok 2017

Rok 2018

39

42

Rok 2017

Rok 2018

Liczba osób (wydanych decyzji)

39

42

Liczba świadczeń

39

42

Kwota wydatkowana ( w zł)

1086

1.370

Liczba osób (wydanych decyzji)

Domy Pomocy Społecznej – opłata za pobyt
Ośrodek pokrył koszty pobytu 12 mieszkańców Lipna w DPS w Nowej Wsi,
Ugoszczu, Rzeżewie, Wichulcu, Dębcach ,Szczutowie, w Wielkiej Nieszawce i Kurowie. W
2018 roku średni miesięczny koszt opłat za pobyt tych osób wyniósł: 31.894 zł. MOPS pokrył
w całości koszty pobytu 11 osób , zaś w jednym przypadku w kosztach partycypowała rodzina
dopłacając 1000 zł. miesięcznie.

Rok 2017

Rok 2018

Liczba osób

10

12

Liczba świadczeń

115

132

Kwota wydatkowana ( w zł)

303.486

382.732

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
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Rok 2017

Rok 2018

Liczba osób ( pobierających zasiłek
stały) objętych ubezpieczeniem
zdrowotnym

218

219

Liczba świadczeń

2258

2139

Kwota wydatkowana ogółem(w zł)
- dotacja

110.833

104.915

Liczba
osób
(pobierających
świadczenie pielęgnacyjne) objętych
ubezpieczeniem zdrowotnym

93

97

Liczba świadczeń

944

992

Kwota wydatkowana ( w zł)

84.226

92.018

195.059

196.933

Ogółem wydatkowano ( w zł)

Świadczenia wychowawcze
Od 01.04.2016 roku MOPS realizuje zasiłki wychowawcze zgodnie z ustawą z dnia 11
luty 2016 r. ( Dz.U. z 2016.poz.195 ze zm. ) pomoc państwa w wychowaniu.

Rok 2017
Liczba rodzin korzystających

1217 w tym: 1925 dzieci

Rok 2018
1125 w tym: 1777 dzieci

Liczba świadczeń

20269

19114

Kwota wydatkowana na świadczenia

10.241.892

9.666.140

Pozostałe wydatki ( w zł)

0

0

Ogółem wydatkowano ( w zł)

10.241.892

9.666.140

Składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia ( tj.
świadczenia pielęgnacyjne , z tyt. pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla
opiekunów)
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Rok 2017

Rok 2018

Liczba świadczeń

1304

1249

Kwota wydatkowana (w zł)

362.978

369.984

Świadczenia rodzinne
Rodzaj świadczenia

Rok 2017

Rok 2018

Liczba świadczeń

14071

`13640

Kwota wydatkowana ( w zł)

1.652.150

1.598.726

Liczba świadczeń

66

52

Kwota wydatkowana ( w zł)

66.000

52.000

Liczba świadczeń

273

259

Kwota wydatkowana ( w zł)

105.702

99.845

Liczba świadczeń

1260

1161

Kwota wydatkowana ( w zł)

249.387

230.887

Zasiłki rodzinne

Z tyt. urodzenia dziecka

Urlop wychowawczy

Z tytułu samotnego wychowywania

Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego
Liczba świadczeń

928

974

Kwota wydatkowana ( w zł)

100.120

104.500

Liczba świadczeń

817

761

Kwota wydatkowana ( w zł)

81.700

76.007

Rozpoczęcie roku szkolnego

Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
Liczba świadczeń

249

251

Kwota wydatkowana ( w zł)

22.417

21.543

Z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
Liczba świadczeń

2553

40

2431

Kwota wydatkowana ( w zł)

242.535

230.945

Liczba świadczeń

7230

6988

Kwota wydatkowana ( w zł)

1.106.190

1.104.606

Liczba świadczeń

856

924

Kwota wydatkowana ( w zł)

1.198.263

1.358.711

Zasiłki pielęgnacyjne

Świadczenia pielęgnacyjne

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
Liczba świadczeń

128

103

Kwota wydatkowana ( w zł)

128.000

103.000

Liczba świadczeń

2788

2393

Kwota wydatkowana ( w zł)

884.922,43

765.740

Liczba świadczeń

394

413

Kwota wydatkowana (w zł)

202.755

219.619

Fundusz Alimentacyjny

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z budżetu państwa na podstawie art.5
ust.3 o świadczeniach rodzinnych ( złotówka za złotówkę) wprowadzonych od
01.01.2016r.
Liczba świadczeń

1221

1302

Kwota wydatkowana ( w zł )

70.876,71

73.025

Liczba świadczeń

233

179

Kwota wydatkowana (w zł)

120.657

95.429

Zasiłek dla opiekuna

3

Jednorazowe świadczenie na
podstawie ustawy o wspieraniu
kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem”(świadczenia)
Kwota wydatkowana (w zł)

12.000

Świadczenie rodzicielskie

591.290

Ogółem wydatkowano ( w zł )

6.894.353,14
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6.737.873

Wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego
Są to dochody wyegzekwowane na podstawie Ustawy z dnia 07.09.2007 r. (Dz.U. z
2017, poz.489) o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z Ustawą jest to
60% należne na rzecz budżetu państwa tyt. funduszu alimentacyjnego oraz 40% należne
gminie wierzyciela. Na konto Gminy Miasta Lipna przekazano kwotę 14.110,51 zł.
Wpływy z różnych dochodów
Są to dochody wyegzekwowane na podstawie Ustawy z 22.04.2005 r. (Dz.U. z 2005,
Nr. 86, poz.732 ze zm.) o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej. W 2018 roku na konto Gminy Miasta Lipna przekazano kwotę 14.354,28 zł.

Wspieranie rodziny „Dobry start” 300+
Wypłacono 1615 świadczeń na kwotę 484.500 zł. zgodnie z decyzjami na podstawie
art.187a ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2018 r, poz.998).

Ośrodki pomocy społecznej
Oprócz wynagrodzeń, pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego zawiera
koszty funkcjonowania Ośrodka takie jak: koszty telefonów, badań lekarskich, usług i zakupy
materiałów biurowych, wyposażenia, koszty odpisu na ZFŚS, koszty delegacji służbowych,
opłaty za energię elektryczną, zakup opału olejowego, koszty wody i ścieków.
Wydatek w tym rozdziale w 2018 roku wyniósł ogółem 978.642,42 zł. z tym na
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i
składki na PEFRON .
Ośrodki pomocy społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie w roku 2018 dokonał inwestycji pod
nazwą „Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku MOPS” polegającej na wymianie
sieci komputerowej spełniającej obowiązkowe wymagania, instalacji serwerowni (szafa z
oprzyrządowaniem do serwerów komputerowych, termostat i wentylatory do szafy
serwerowej). Położenia nowych przewodów elektrycznych spełniających wymagania
sprzętowe serwerowni. Inwestycja wyniosła 21.000 zł i jest ściśle związana z dostosowaniem
się do wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego MOPS w Lipnie w związku z Ustawą o
Ochronie Danych Osobowych ( RODO).
Usługi opiekuńcze

Rok 2017
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Rok 2018

Liczba środowisk ( rodzin)

154

141

Liczba godzin

35922

37115

Kwota ( w zł)

651.627,70

712.706,49

W 2018 r. pracę w 141 środowiskach wykonywało 26 opiekunek środowiskowych.
Natomiast dochody z usług opiekuńczych w 2018r. wynosiły 179.773,45zł. i zostały
przekazane na konto Urzędu Miejskiego w Lipnie.

Usługi opiekuńcze „Opieka 75+
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej brał udział w programie „Opieka 75+” Udzielano
wsparcia osobom w wieku powyżej 75 lat zamieszkującym na terenie Gminy Miasta Lipna.
Świadczenie usług opiekuńczych oznacza, że gmina realizuje usługi na podstawie umowy o
pracę. Środki finansowe z programu przeznaczone mogą być wyłącznie na zwiększenie liczby
godzin usług dla osób ,które już korzystały z tych usług lub na dofinansowanie usług u
nowych osób.
Program daje możliwość dofinansowania kosztów zatrudnienia pracownika na
podstawie umowy o pracę w wysokości 50% dodatkowych godzin. W 2018r. ilość
przepracowanych godzin u 27 osób w wieku powyżej 75 lat środowisk wyniosła 3940 a
średni koszt jednej godziny pracy wyniósł 13,58 zł. Z programu zostało pokryte 50 % kosztu
czyli 6,80 zł na łączną kwotę 26.760,40 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Rok 2017

Rok 2018

Liczba środowisk ( rodzin)

24

35

Liczba godzin

10428

12245

Kwota w ( zł)

609.631,19

689.758,68

Zakres tych usług obejmuje współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania
pedagogicznego, logopedycznego ,rehabilitacyjnego i asystenta osoby niepełnosprawnej
skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi i są dostosowane do szczegółowych
potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia i świadczone w miejscu zamieszkania. W ramach
tych usług zatrudnionych było 35 terapeutów na umowę zlecenie.
Wpływy z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 35.555,92 zł.
i zostały przekazane na konto Urzędu Miejskiego w Lipnie.
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Dodatki mieszkaniowe
Typy mieszkań

Rok 2017

Rok 2018

Liczba świadczeń

1443

1256

Kwota wydatkowana ( w zł)

237.379,73

197.789,96

Liczba świadczeń

505

446

Kwota wydatkowana ( w zł)

77.345,33

66.839,92

Liczba świadczeń

12

12

Kwota wydatkowana ( w zł)

2.159,96

2.431,04

Liczba świadczeń

17

2

Kwota wydatkowana ( w zł)

2.926,00

308,86

Liczba świadczeń

1414

1175

Kwota wydatkowana ( w zł)

243.525,27

205.437,37

Liczba świadczeń ogółem

3391

2891

Kwota wydatkowana ogółem ( w zł)

563.336,29

472.807,15

Mieszkania komunalne

Spółdzielcze

Zakładowe

Własnościowe

Inne (w tym wspólnoty)

Ponadto w 2018 roku Ośrodek dla 40 rodzin dofinansowywał dodatek energetyczny.
Wypłacono 460 świadczeń na kwotę 4.579,43 zł.
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Pozostała działalność
Wydatki w tym rozdziale finansowane ze środków własnych Gminy Miasta Lipna.
Forma pomocy

Rok 2017

Rok 2018

Zasiłki celowy i celowy specjalny (osoby)

551

447

Kwota wydatkowana ( w zł)

65.982,40

64.830,81

Pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych
w schronisku (osoby)

17

16

Kwota wydatkowana ( w zł)

67.861

53.780

Zdarzenia losowe (osoby)

0

0

Pokrycie kosztów pogrzebu (osoby)

2

6

Kwota wydatkowana ( w zł)

5442

16.526

Ogółem wydatkowano ( w zł )

139.285,40

135.136,81

Wydatki poniesione w 2018 roku w rozdziale 852 30 § 3110 finansowane są z dotacji
Wojewody jak i ze środków własnych gminy miasta Lipna.
Kwota dotacji po zmniejszeniu udziału % gminy miasta Lipna do 20% przeznaczona na
realizację Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 wynosiła:
243.600 zł .
Forma pomocy
Dożywianie uczniów w szkołach + dzieci z
Przedszkoli + Jadłodajnia MOPS ( 756 osób)
Pomoc w formie świadczenia rzeczowego
(paczka żywnościowa - 141 osób)

Rok 2017

Rok 2018

281.000 zł

236.600

7.599,66 zł.
5000 zł

Zasiłki celowe na zakup żywności

7.000
0

Rozdział 85230 § 3110 Zakup żywności na realizację Programu „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 finansowany ze środków własnych gminy miasta
Lipna
45

W 2018 roku w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą
w formie gorącego posiłku - ( zupa z wkładką ) w jadłodajni Ośrodka oraz dożywianie dzieci w
przedszkolach i szkołach skorzystało ponad 756 osób na kwotę 60.900 zł.

Rok 2017

Rok 2018

Liczba osób korzystających z posiłków

821

756

Liczba świadczeń

106508

89901

Wydatkowano ze środków własnych ( w zł)

73.400

60.900

Wydatkowano z dotacji budżetu państwa(w zł)

0

0

Ogółem wydatkowano ( w zł)

73.400

60.900

Łącznie na realizację w/w programu wydatkowano 304.500 zł.

Rodziny zastępcze
Ten rozdział obejmuje opłaty ponoszone przez Gminę Miasta Lipna z tyt. pobytu
dzieci z terenu miasta w rodzinach zastępczych, Domach Dziecka lub Placówkach
Opiekuńczo-Wychowawczych.
Rok 2017

Rok 2018

Liczba dzieci

26

26

Ogółem wydatkowano (w zł)

347.633,31

309.246,93

W 2018 roku Ośrodek realizował Ogólnopolski program „Karta Dużej Rodziny”, który
wspiera rodziny wielodzietne 3+. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają zagwarantowane
m.in. ulgi przy przejazdach publicznym transportem kolejowym, opłacie paszportowej,
zwolnienie z opłat za wstęp do parków narodowych, kin, teatrów itp. W sumie karta
uprawnia do zniżek w ponad 300 miejscach. Karta przyznawana jest każdemu członkowi
rodziny – rodzicom dożywotnio a dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku nauki.
W 2018 roku wydano 20 kart na łączną kwotę wydatków związanych z wydaniem
karty 283,55 zł.
Problemy społeczne będące wynikiem zmian politycznych i gospodarczych, jakie
dokonały się w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, stanowią przed władzami samorządowymi
nowe wyzwania. Jednym z podstawowych narzędzi realizacji lokalnej polityki społecznej jest
strategia rozwiązywania problemów społecznych.
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Dlatego też Uchwalą Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 lutego 2014r.została przyjęta
do realizacji Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Lipno w
latach 2014-2020.
Strategia ta nastawiona jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej,
współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą
społeczną w gminie oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej
jak: edukacja ,ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc osobom
niepełnosprawnym, zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Działania kierowane są głównie
do środowisk pozostających na marginesie życia społecznego, wykluczonych społecznie lub
zagrożonych tym zjawiskiem.
Ustawa z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
nakłada na gminy obowiązek realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej. Zgodnie z art. 176 pkt.1 wyżej cytowanej ustawy do zadań gminy należy realizacja
gminnych programów .
W związku z tym Uchwałą z dnia 3 lutego 2016 roku został przyjęty do realizacji
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2020 którego
głównym założeniem jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dla dzieci i rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu
przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz
zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.
Zadania
tego
Programu
koncentrują się nie tylko na dziecku, ale całej rodzinie również w sytuacjach, gdy dziecko
umieszczone zostaje poza biologiczną rodziną w celu odzyskania przez nią funkcji
opiekuńczych.
Rodzina to najważniejsze środowisko w życiu każdego człowieka, które kształtuje
osobowość, system wartości i styl życia. Ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny
odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami.
W przypadku dezorganizacji życia rodziny nie jest ona w stanie realizować
podstawowych zadań ,łamane są reguły a zachowanie poszczególnych członków rodziny
stają się niezgodne z normami prawnymi, moralnymi oraz z oczekiwaniami społecznym.
Ustawa z 29 lipca 2005 roku definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe lub
powtarzające się umyślne działanie narażające osoby na niebezpieczeństwo utraty życia,
zdrowia, naruszenie ich godności, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną
powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym a także wywołuje cierpienia
i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
W celu właściwego podejmowania działań w tym zakresie Uchwalą z dnia 03 luty
2016 roku przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018.
W 2018 roku MOPS realizując Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie objął ochroną i niósł pomoc osobom dotkniętym tym problemem poprzez
funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego. Odbyły się 44 spotkania Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz 239 spotkań grup roboczych.
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W 2018 roku członkowie zespołu Policja sporządziła 42 formularzy „Niebieskich Kart”
w tym MOPS w Lipnie - 1 .
MOPS w Lipnie współpracował z organizacjami pozarządowymi (”Caritas”, OHP,
fundacje i stowarzyszenia) w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na
pomoc rzeczową lub bezpośrednio samą pomoc rzeczową.
W dniu 20 grudnia 2018 roku w sali Miejskiego Centrum Kulturalnego wzorem lat
ubiegłych Ośrodek przygotował Wieczerzę wigilijną dla osób bezdomnych, samotnych
i dotkniętych ubóstwem. Środki finansowe na uroczystą kolację pozyskano od sponsorów
i środków własnych Gminy Miasta Lipna. Reasumując pomoc i możliwości finansowe Ośrodka
należy stwierdzić, że tut. Ośrodek w pełni realizuje wciąż rosnące zadania i potrzeby
podejmując działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób, rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem.
Aby powyższe zadania były w kolejnych latach w pełni realizowane niezbędne jest
zabezpieczenie środków finansowych na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników MOPS-u,
zabezpieczenie środków na pracę Zespołu Interdyscyplinarnego oraz dokonanie niezbędnych
remontów elewacji budynku Ośrodka.
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Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Zadanie 1
Działalność punktów konsultacyjnych w Lipnie.
Prowadzenie Punktów Konsultacyjnych stanowi jeden z głównych kierunków działań
w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, psychospołecznej i prawnej. Główne cele
działalności Punktów na terenie Gminy Miasta Lipna to:
1) zwiększenie wiedzy mieszkańców Miasta Lipna w obszarze rozwiązywania
problemów
związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych i innych środków
odurzających oraz z przemocą w rodzinie,
2) zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych
oraz osób doświadczających przemocy domowej.
Wymienione cele były realizowane poprzez następujące działania:
- całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanych przez klienta,
- dokonanie wstępnej diagnozy i oceny sytuacji rodzinnej,
- informowanie o możliwości pomocy oraz kompetencjach poszczególnych służb, które mogą
zaangażować się w profesjonalną systemową pomoc dla osób uzależnionych, jej rodziny,
- motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii
w zakładach lecznictwa odwykowego, kierowanie tych osób do leczenia specjalistycznego
- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
- udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzinom,
- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia oraz udzielanie
informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
- uruchomienie interwencji, za zgodą osoby doznającej przemocy, w przypadku rozpoznania
zjawiska przemocy domowej.
Punkty konsultacyjne oferowały w 2018 roku mieszkańcom Lipna następujące formy
pomocy:
a) pomoc prawna
W 2018 roku pomoc prawna udzielana jest przez radcę prawnego w ramach umowy
zawartej pomiędzy Gminą Miasta Lipna a panią Katarzyną Wesołowską-Karasiewicz. Punkt
pomocy prawnej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem na terenie Miasta Lipna działał w
budynku Urzędu Miejskiego w Lipnie. Istotą porozumienia było stworzenie lokalnego
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systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom oraz zwiększenie
dostępności do specjalistycznej pomocy w Lipnie.

b) pomoc psychoterapeuty uzależnień
- w każdy wtorek miesiąca w godz. od 11.00-18.00 dyżurowali pracownicy z Ośrodka Terapii
Uzależnień CEDR - Mokowo, który wykonywał usługi udzielania specjalistycznej
pomocy
terapeutycznej osobom uzależnionym i zażywającym szkodliwe substancje psychoaktywne
(w tym alkohol). Indywidualnych sesji terapeutycznych odbyło się 378. Założono 19 kart
pacjenta, w grupie terapeutycznej (29 nowych osób) średnio, systematycznie uczestniczy
około 8 osób. Osoby, które odbyły terapię w punkcie terapeutycznym mają możliwość
podjęcia terapii uzupełniającej w ośrodku w Mokowie.
- w każdy poniedziałek w Lipnie, przy ul. Kościuszki 12 prowadzony był punkt konsultacyjny
dla osób uzależnionych od środków odurzających (narkotyki). Zajęcia prowadzi terapeuta
Zbigniew Celebucki. Przyjęto 91 osób. Udzielono porad i konsultacji indywidualnych. Praca
miała charakter interwencji kryzysowej w trudnych emocjonalnie sytuacjach wynikających z
faktu uzależnienia bliskiej osoby. Poradnictwo związane z budowaniem możliwych
konstruktywnych rozwiązań sytuacji problemowych. Konsultacje służyły udzielaniu wsparcia i
budowaniu poczucia kompetencji do radzenia sobie z sytuacją związaną z uzależnieniem
bliskiej osoby. Raz w tygodniu prowadzony był punkt psychologiczno-terapeutyczny w
wymiarze dwóch godz. przez pana Radosława Wysockiego.
c) prowadzenie grup motywacyjno-edukacyjnych dla osób pijących szkodliwie
i ryzykownie.
- Grupa wsparcia dla osób uzależnionych spotyka się w czwartki od godziny 16:00 do 19:00,
grupę prowadzi terapeuta Wiesław Konopnicki, a współprowadzącym jest Jacek Gajewski.
Odbyło się 49 spotkań, systematycznie uczęszczało 11 osób. Łącznie pomocą objęto 698
osób. Średnio od 9 do 15 osób.
- Grupa Wsparcia dla Osób Współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików, spotkania
odbywają się w piątki od godziny 16:00 do 19:00 zajęcia prowadzi Katarzyna Szymańska.
Grupa odbyła 45 spotkań Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 365 osób.
Zadanie 2
Finansowanie kosztów badania przez biegłego psychiatrę sądowego i psychologa osób
w przedmiocie uzależnienia na potrzeby wniosków kierowanych do Sądu Rejonowego
w Lipnie o wszczęcie postępowania w celu poddania się leczeniu przymusowemu
Ze środków profilaktyki ponosi się koszty badania osoby uzależnionej przez biegłego
psychiatrę sądowego i biegłego psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu (383,64 zł za jedną osobę). Aby sprawy o zobowiązanie do podjęcia
leczenia odwykowego nie zostały przez Sąd Rejonowy w Lipnie odrzucone z uwagi na brak
opinii biegłych, MKRPA w Lipnie nawiązała współpracę z osobami, które znajdują się na liście
biegłych psychiatrów i psychologów.
Zadanie 3
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Finansowanie kosztów sądowych zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w
sprawach cywilnych, oraz działalność MKRPA.
W ramach gminnego programu sfinansowano koszty postępowania sądowego
związane ze złożeniem wniosku przez MKRPA do Sądu Rejonowego w Lipnie o zobowiązanie
uczestnika do podjęcia leczenia odwykowego. Złożono 5 wniosków, koszt złożenia wniosku
wynosi 40 zł. W okresie sprawozdawczym do Zespołu Interwencyjno-Motywującego MKRPA
w Lipnie zgłosiły się 71 osób Wysłano łącznie 128 wezwań na rozmowy dotyczące
uzależnienia od alkoholu (dla osób zgłoszonych oraz świadków). Efektem tych działań było
dobrowolne podjęcie terapii przez kilka osób oraz 6 wniosków do Sądu o zastosowanie
przymusowego leczenia odwykowego. Członkowie MKRPA podejmując interwencję i
prowadząc motywację do podjęcia terapii współpracują z terapeutami z Ośrodka
Odwykowego w Mokowie, kuratorami sądowymi. Prowadzone są trzy zespoły interwencyjno
– motywacyjne: w poniedziałek od godz. 15:00 – 17:00 p. Regina Strulak, Krystyna
Rodkiewicz, środa od godz. 16:00 – 18:00 p. Iwona Świtalska – Zaborowska, p. Mieczysław
Jastrzębski, czwartek p. Barbara Danielecka, p. Izabela Kopczyńska 15:00 – 16:00.
Zadanie 4
Działalność Punktu Informacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie, w tym
finansowanie specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Celem zadania jest wsparcie dla osób doświadczających przemocy domowej.
Specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przyjmował w każdy czwartek
miesiąca w godz. 12.00 - 14.00
Pomoc w Punkcie Konsultacyjnym polega głównie na wysłuchaniu ofiary przemocy,
udzieleniu wsparcia psychicznego i motywowaniu jej do zerwania ze sprawcą. Udzielana jest
również pomoc prawna, w tym sporządzanie różnego rodzaju pozwów oraz wniosków
zarówno do Sądu jak i innych instytucji tj. Prokuratura Rejonowa, Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

Zadania specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej:
-rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia oraz udzielanie
informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymywania przemocy,
-uruchomienie interwencji, za zgodą osoby doznającej przemocy, w przypadku rozpoznania
zjawiska przemocy domowej,
-udzielanie porad w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
-kierowanie osób doświadczających przemocy na grupę wsparcia,
-motywowanie osób dotkniętych przemocą domową do podjęcia działań zmierzających do
poprawy własnej sytuacji życiowej,
-uświadamianie ofierze jej prawa do nietykalności osobistej,
-prowadzenie ścisłej współpracy z MKRPA, MOPS, Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym
oraz specjalistami zatrudnionymi w RPK w Lipnie.
Osoby doznające przemocy często wymagają wszechstronnej pomocy specjalistów.
Dzięki możliwości skorzystania z porad tego typu na terenie swojej gminy mają łatwiejszy
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dostęp do fachowej pomocy, co pozytywnie rokuje na poprawę ich sytuacji rodzinnej i
„wychodzenie z przemocy”. W punkcie udzielono ogółem 28 porad.

Zadanie 5
Promocja ogólnopolskiego systemu pomocy ofiarom przemocy „Niebieska Linia”
poprzez współfinansowanie telefonu zaufania, zgodnie z porozumieniem
Zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie współfinansowania KujawskoPomorskiej Niebieskiej Linii - Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ze
środków profilaktyki współfinansuje się działalność w/w instytucji. Osoby dyżurujące przy
telefonie 0-800-154-030 pracują codziennie od godz. 17.00 do 21.00. Są to prawnicy,
psycholodzy, osoby przeszkolone w zakresie mediacji rodzinnych. Zgodnie z zawartym
porozumieniem kwota z tytułu współfinansowania Niebieskiej Linii stanowi iloczyn liczby
mieszkańców na stałe zamieszkujących w gminie wg stanu na dzień 31 grudnia roku
poprzedniego.
W roku 2018 udzielono 553 porady prawne, 524 porady psychologiczne, 375
konsultacji terapeutyczno-psychologicznych, zarejestrowano i poprowadzono 344 nowych
spraw osób indywidualnych, udzielono 10 porad internetowych, poprowadzono 7 zastępstw
procesowych, 24 spotkania mediacyjne z udziałem skonfliktowanych członków rodzin.
Przeprowadzono szkolenia:
a) dla kuratorów sądowych,
b) pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
c) członków Zespołów Interdyscyplinarnych,
c) szkolenie "Rodzina wolna od przemocy"
d) szkolenie dla nauczycieli i pedagogów pt. "Podejrzenie przemocy domowej wobec dziecka
- diagnoza i interwencja"
Zadanie 7
Udział w kampanii „Postaw na rodzinę” promującej wartości rodzinne
W dniu 3 maja 2018 roku odbył się PIKNIK RODZINNY zorganizowany na PUK Arenie
przez Burmistrza Miasta Lipna, Miejskie Centrum Kulturalne, Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji oraz Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dla wszystkich pokoleń zostały zaplanowane różnorodne atrakcje. Były zabawy i
konkursy dla dzieci, atrakcje dla dorosłych, bezpłatne dmuchane zjeżdżalnie, zamki,
pyszności kulinarne, malowanie twarzy, zabawy z balonami.
Wszystkie atrakcje cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczestników pikniku. Jak
na prawdziwy piknik przystało, nie zabrakło też występów artystycznych.
Zadanie 8
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Finansowanie zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży oraz zajęć
uczących konstruktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Prowadzenie zajęć
profilaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych.
W roku 2018 prowadzono cztery świetlice profilaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze:
w Lipnie, przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie (5 nauczycieli), przy Publicznym Gimnazjum
Nr 1 (świetlica funkcjonowała w terminie od 02 stycznia 2018 roku do 08 czerwca 2018
roku), przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie (4 nauczycieli) oraz przy Szkole Podstawowej
Nr 2 w Lipnie (8 nauczycieli) obejmując swoją opieką 114 dzieci w wieku 7-16 lat. Zajęcia w
świetlicach prowadzone były 2 razy w tygodniu po 2 godziny dziennie. Dzieci i młodzież
uczęszczająca do świetlic objęta jest fachową opieką wychowawczą, rozwija własne
zainteresowania, uczy się kulturalnego spędzania wolnego czasu oraz zapoznaje się z
treściami z zakresu profilaktyki uzależnień. Zajęcia zawierają też treści dotyczące radzenia
sobie ze stresem oraz rozwiązywania konfliktów. Dzieci zjadają podczas pobytu
podwieczorek, uzyskują ponadto pomoc przy odrabianiu lekcji i występujących często
kłopotach w nauce. Prowadzone były zajęcia z instruktorem artterapii mające na celu
rozwijać zainteresowania z zakresu muzyki i plastyki.
Zadanie 9
Zorganizowanie i sfinansowanie letniego obozu socjoterapeutycznego dla dzieci
uczestniczących do świetlic środowiskowych.
W terminie 13-22 lipca 2018 roku 50 dzieci ze świetlic środowiskowych uczestniczyło
w letnim obozie socjoterapeutycznym w Władysławowo-Chłapowo. W ramach umowy
wykonawca jest zobowiązany zapewnić:
- przejazd na trasie Lipno-Władysławowo-Chłapowo -Lipno,
- zakwaterowanie w pokojach i pełne wyżywienie (4 posiłki podczas dnia),
- realizację programu wychowawczo-opiekuńczego i socjoterapetycznego,
- wykwalifikowana kadrę wychowawczą, socjoterapeutyczną i medyczną,
- ubezpieczenie uczestników kolonii,
- całodniową wycieczkę na Hel (Fokarium, Zespół Latarni Morskich, Starówka),
- całodniową wycieczkę do Trójmiasta (zwiedzanie Centrum Nauki „Eksperyment“ w Gdyni,
ZOO w Oliwie, zwiedzanie Pomnika Obrońców Wybrzeża na Westerplatte,, Skwer Kościuszkimolo
południowe,
zwiedzanie
min.
pomnik
Marynarza
Polski);
- uczestnictwo w imprezach fakultatywnych wskazanych w ofercie.
Zadania 10
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych”:
MKRPA w roku 2018 roku współfinansowała szkolenia:
- Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi modyfikacje procedury zobowiązania do leczenia odwykowego i nowe obowiązki i
uprawnienia dla gmin i gminnych komisji;
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- Dopalacze i narkotyki w myśl nowych przepisów. Nowe sposoby odurzania się dzieci i
młodzieży. Szybka diagnoza i profilaktyka;
- Profilaktyka uzależnień (narkotyki, dopalacze, papierosy, alkohol, cyberprzemoc)
- Letnia internetowa Akademia Coachingu Kryzysowego;
- Postępowanie w przedmiocie ubezwłasnowolnienia, przymusowego leczenia odwykowego,
przyjęcia do domu opieki społecznej oraz kierowanie na leczenie osoby chorej psychicznie. W
szkoleniu uczestniczyli członkowie MKRPA .
MKRPA w Lipnie w roku 2018 dofinansowała także:
a) tradycyjnie wyjazdy członków grupy AA i ich rodzin na dni skupienia modlitewnego do
Lichenia, na Jasną Górę do Częstochowy jako działań wspomagających długofalowy proces
terapii.
b) Piknik Trzeźwościowy na terenie ośrodka odwykowego w Czerniewicach dla osób
uzależnionych i ich rodzin.
c) w roku 2018 byliśmy ponownie organizatorem „Biesiady bezalkoholowej”, która miała
miejsce w restauracji „Marsylio” w Lipnie, na której bawiło się około 150 osób z terenu Lipna,
Płocka, Sierpca, Skępego, Kikoła i Torunia, propagując możliwość spędzania czasu wolnego i
dobrej zabawy bez alkoholu. Ważnym elementem terapeutycznym biesiady jest udział w niej
współmałżonków oraz dzieci osób uzależnionych od alkoholu.
d) w sierpniu 2018 r. odbył się spływ kajakowy na rzece Drwęcy, uczestnikami byli
członkowie Grupy Wsparcia dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych.
W związku ze zwiększoną liczbą osób korzystających z porad terapeutycznych MKRPA
postanowiła wynająć dodatkowe pomieszczenie, które mieści się w Lipnie przy ul. Kościuszki
12/23.
MKRPA sfinansowała ponadto Kampanię, „Zachowaj Trzeźwy Umysł. Zostały
sfinansowane nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych.
Realizacja Zadania - „ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej, szczególnie dla dzieci i młodzieży”:
1.Wzorem lat ubiegłych miasto Lipno przystąpiło do udziału w ogólnopolskiej kampanii
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Do kampanii udało nam się zachęcić wszystkie szkoły
podstawowe, Gimnazjum Publiczne nr 1 w Lipnie. Aktywnie włączyli się przedstawiciele
MKRPA. W szkołach odbyły się pogadanki, prelekcje, przedstawienia o charakterze
profilaktycznym. Dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym „Na skrzydłach nadziei”.
Laureatom konkursu zostały wręczone nagrody.
2. W maju 2018r nastąpiła realizacja programu „Dopalacze – stop”. Program był
realizowany w szkołach na terenie Miasta Lipna. Materiały edukacyjne skierowane
bezpośrednio do młodzieży oraz rodziców dotyczące zagrożenia dopalaczami, radzenia sobie
w sytuacji wystąpienia problemu oraz wykaz instytucji pomocowych zostały dostarczone do
szkół oraz innych instytucji tj. MOPS, Sąd, Policja. Oferta programowa została wzbogacona o
spotkania z terapeutami, dzieci oraz rodziców. Zajęcia odbyły się na terenie szkół.
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3. W lutym 2018 r. odbyły się w szkołach podstawowych na terenie Miasta Lipna spektakle
profilaktyczne, które poprowadził "Teatr Kurtyna” z Krakowa.
Także w miesiącu lutym przeprowadzono program o charakterze profilaktyki
uzależnień dla młodzieży szkolnej (LO Lipno, ZSZ Lipno) pt. kuszenie śmierci przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży szkolnej.
4. Zorganizowano we współpracy Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w
Lipnie szereg edukacyjnych szkoleń dla młodzieży z zakresu profilaktyki:
a) HIV/AIDS:
- szkolenie w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie (2h lekcyjne - 36 uczniów),
- szkolenie w Szkole Podstawowej nr 5 w Lipnie (2h lekcyjne - 51 uczniów),
- szkolenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Lipnie (2h lekcyjne - 49 uczniów).
Prowadzącym szkolenia był edukator, człowiek bezpośrednio dotknięty chorobą AIDS.
b) Uzależnień:
-

szkolenie w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie (2h lekcyjne - 39 uczniów)
szkolenie w Szkole Podstawowej nr 5 w Lipnie (2h lekcyjne - 108 uczniów).
szkolenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Lipnie (2h lekcyjne - 37 uczniów)
szkolenie w Gimnazjum Prywatnym

Prowadzącą szkolenia z zakresy uzależnień był psycholog o specjalności wspomaganie
rozwoju, psycholog transportu. Na co dzień zajmująca się przeprowadzaniem konsultacji
psychologicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
c) dofinansowanie prelekcji pn. "Uzależnienia behawioralne i psychosomatyczne" którą
przeprowadzili prof. Roman Ossowski oraz Beata Ziółkowska.
Ze środków MKRPA zostało też zakupionych 130 paczek świątecznych dla dzieci
uczęszczających do świetlic środowiskowych oraz dla dzieci nagrodzonych w kampaniach
profilaktycznych.
Łączna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w mieście Lipnie w roku 2018
wyniosła 17.290.709,15 zł. z tego wartość sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości:
do 4,5% alkoholu (piwo) – 7.819.225,92 zł.
od 4,5% do 18% alkoholu – 1.562.994,89 zł.
oraz powyżej 18% – 7.908.488,34 zł.
Na realizację zadań programowych MKRPA w Lipnie w roku 2018 dysponowała
łącznym budżetem w kwocie : 378.377,- Wydane zostało łącznie : 365.048,84 złotych, w tym:
§ 4110 ( składki na ubezpieczenia społ.) – 5.420,05
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) – 148.068,64
§ 4210 ( zakup materiałów i wyposaż) – 40.309,79
§ 4220 ( zakup środków żywności) – 18.829,90
§ 4260 (zakup energii) - 1.762,86
§ 4300 ( zakup usług pozostałych) – 143.355,90
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§ 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) - 1,12
§ 4430 (różne opłaty i składki) - 1.437,55
§ 4700 (szkolenia) - 5.863,03.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie
W 2018 roku zorganizowane lub współorganizowane zostały następujące imprezy
kulturalne, oraz zajęcia dla dzieci i dorosłych:
Styczeń:
●

Warsztaty integracyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnie

●

Międzyszkolne Jasełkowanie

●

Orszak Trzech Króli

●

Warsztaty dla seniorów pt. „Jak uniknąć wyłudzenia”

●

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

●

Spotkanie Noworoczne PZERiI z WTZ Lipno

●

Koncert Noworoczny w wykonaniu podopiecznych MCK w Lipnie

●

Koncert Noworoczny w wykonaniu Składu Kameralnego Symfoników Bydgoskich

●

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego z aktorką Małgorzatą Potocką

●

Biesiada PZERiI

●

Cykl spotkań pt. „Projekt zdrowie”
Luty:

●

Koncert charytatywny w wykonaniu Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie

●

Organizacja ferii zimowych dla dzieci z Lipna

●

Cykl spotkań pt. „Projekt zdrowie”
Marzec:

●

Wieczorek literacki Sławomira Ciesielskiego

●

Koncert charytatywny dla Fundacji DKMS

●

Cykl spotkań pt. „Projekt zdrowie”

●

Koncert na Dzień Kobiet- Polski Elvis Mirosław Deredas

●

Dzień Kobiet Klubu Seniora Nawojka

●

Regionalny Konkurs Piosenki Dowolnej w Skępem
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●

II Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Żołnierze Wyklęci” połączony z koncertem rapera
„Tadka”

●

Misterium Pańskie w Parafii bł Biskupa Michała Kozala

●

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski-eliminacje

Kwiecień:
●

Konkurs plastyczny Dzieło Roku

●

Seans filmowy organizowany razem z Parafią pw. WNMP w Lipnie

●

Przegląd Teatrów Młodzieżowych im W Rapackiego
Maj:

●

Święta 1-3 maja

●

Koncert charytatywny „Budzik”

●

Festiwal Nauki

●

konkurs wokalny „Śpiewać każdy może”

●

Przegląd Twórczości Filmowej „Pola i inni”

●

Dzień Matki -Klub Seniora Nawojka
Czerwiec:

●

Maraton Rowerowy MTB Lipno

●

Miejski Dzień Dziecka

●

Dzień Matki Polskiego Związku Niewidomych

●

Koncert w wykonaniu podopiecznych MCK w Lipnie pt. „Dzieci Dzieciom”

●

Wystawa fotograficzna Marcina Jaworskiego „100 twarzy”

●

Konkurs „Dzieciaki Przedszkolaki”

●

Wystawa prac plastycznych podopiecznych MCK w Lipnie

●

Obchody Święta Patrona Miasta

●

Spektakl pt. „Cyrkoza”

●

„Koncert na łące”

●

KID FUN FIT -pokaz tańca

●

Koncert raperów w Muszli Koncertowej w Parku Miejskim

●

Światowy Dzień Inwalidy
Lipiec:
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●

Zajęcia wakacyjne dla dzieci z Lipna
Sierpień

●

Zajęcia wakacyjne dla dzieci z Lipna

●

Śpiewanie na Powstanie-rocznica Powstania Warszawskiego

●

Obchody Święta Wojska Polskiego

●

Obchody Solidarności
Wrzesień:

●

Dni Lipna

●

Dzień Seniora

●

Narodowe Czytanie

●

Warsztaty integracyjne dla PZN

●

Festiwal Smaku w Łochocinie
Październik

●

Pokaz tańca szkoły Art Dance

●

Dzień Białej Laski

●

Wystawa prac plastycznych wykonanych przez PZN

●

Spotkanie z aktorką Mają Komorowską

●

Spektakl teatralny „Król Ciapciak”

●

Inauguracja roku akademickiego UTW w Lipnie
Listopad:

●

Narodowe Święto Niepodległości

●

„Mówimy szeptem” -SP nr 3 w Lipnie

●

Wystawa fotograficzna Michała Gromady pt. Twoja Kobiecość” oraz spotkanie z
Martą Manowską

●

Wieczór poezji w SP nr3 w Lipnie

●

Konkurs wiedzy o sejmie
Grudzień:

●

Promocja kalendarza na 2019r wydanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi
Dobrzyńskiej w Lipnie oraz spotkanie z ks. Budkiewiczem

●

Mikołajki na Placu Dekerta

●

Spotkanie opłatkowe PZN
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●

Spotkanie opłatkowe Klubu Seniora Nawojka

●

Spotkanie opłatkowe MOPS

●

Wystawa prac plastycznych autorstwa Zdzisława Ostrowskiego

●

Uczczenie rocznicy Stanu Wojennego

Zajęcia cykliczne organizowane w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie:
Każdego miesiąca przez instruktorów Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie
prowadzone są następujące zajęcia: zajęcia baletowe, nauka gry na instrumentach, nauka
śpiewu, break dance, zajęcia plastyczne, warsztaty rękodzielnicze, zajęcia teatralne,
warsztaty cyrkowe, zajęcia taneczno-fitnessowe, joga, taniec brzucha, gimnastyka dla
seniora oraz spotkania integracyjne dla dzieci i młodzieży.
Od października 2018 roku podjęto również współpracę ze Szkołą Tańca Art Dance z
Sierpca. Szkoła ta prowadzi naukę tańca towarzyskiego dla dzieci i dorosłych oraz lekcje
tańca nowoczesnego HIP HOP.
Nadal realizowany jest projekt „Kino Szkoła” - edukacja filmowa dla dzieci i młodzieży
ze szkół powiatu lipnowskiego. Jest to Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej dla
uczniów, będący propozycją zajęć edukacyjnych, wykorzystujących film w praktyce
wychowawczej. Głównym celem projektu jest modelowanie postaw moralnych młodych
widzów poprzez kontakt z dziełami sztuki filmowej. Każde spotkanie poprzedzone jest
prelekcją, a po seansie nauczyciele otrzymują profesjonalne materiały dydaktyczne, będące
rozwinięciem tematyki podejmowanej w prezentowanym filmie.
W kinie Nawojka działa również Dyskusyjny Klub Filmowy „SE(A)NS”. Dzięki temu
można obejrzeć nietuzinkowe filmy z różnych zakątków świata. Każde spotkanie okraszone
jest prelekcją, której celem jest wywołanie ciekawej dyskusji wśród klubowiczów.
Kilkakrotnie wciągu roku udaje się zaprosić wybitne osobowości ze świata filmu. Projekt
otrzymał wsparcie finansowe z Filmoteki Narodowej w wysokości 4.250,- zł.
Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie współpracuje również ze znaczna liczbą
stowarzyszeń, instytucji, placówek szkolnych i edukacyjnych zarówno na terenie miasta jak i
powiatu lipnowskiego. Mimo trudnej sytuacji ekonomicznej w naszym regionie staramy się
pozyskiwać wsparcie materialne i finansowe od firm i przedsiębiorstw działających w naszym
otoczeniu. Nasza placówka aktywnie współpracuje z lokalnymi artystami, ludźmi kultury oraz
zespołami muzycznymi. Skutecznie realizujemy takie zadania jak inicjowanie działań
wynikających z potrzeb środowiska lokalnego, dążymy do stworzenia możliwości
uczestnictwa w różnorodnych zajęciach kulturalnych możliwie największej liczbie
mieszkańców naszego regionu.
Przychody własne Miejskiego Centrum Kulturalnego w roku 2018 to 124.181,56 zł.
Na tą kwotę składa się:
1. Wynajem sali – 19.377,02 zł
2. Zajęcia z instruktorami dla dzieci i dorosłych – 21.298,43 zł
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3. Sprzedaż biletów – kino – 30.852,62 zł
4. Przychody z wynajmu lokalu dla MBP – 14.508,90 zł
5. Przychody z wynajmu lokalu „Bakalarka” – 25.363,45 zł
6. Dofinansowanie DKF-u z Filmoteki Narodowej – 4.250,00 zł
7. Pozostałe przychody (w tym finansowe, darowizny) – 8.531,14 zł.

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej
I . Status formalno-prawny biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie jest samorządowej instytucji kultury, wpisaną
do Rejestru Instytucji Kultury Nr 3 z dnia 01 stycznia 2008 r. prowadzonego przez
organizatora. Wszystkie swoje zadania realizuje w siedzibie głównej w Lipnie ul. Piłsudskiego
22, w której znajdują się: czytelnia, wypożyczalnia dla dorosłych i oddział dla dzieci. Poza
siedzibą główną na terenie miasta funkcjonują 2 filie biblioteczne. Filia Biblioteczna Nr 2 –
ul. Nieszawska 6, Filia Biblioteczna Nr 4 – Os. Sikorskiego 15.
Kierunki rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie wyznaczają następujące
cele strategiczne;
1. Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników.
a) prowadzenie działalności kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców.
2. Modernizacja pomieszczeń i zakup sprzętu bibliotecznego.
3. Poprawa, jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności.
a) dostosowanie struktury zakupów zbiorów do oczekiwań użytkowników,
b) selekcja książek zniszczonych, zaczytanych i zdezaktualizowanych,
c) zwiększenie nakładów na zakup nowości bibliotecznych.
4. Informatyzacja procesów bibliotecznych.
a) wdrażanie zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK +.
b) stworzenie katalogu komputerowego dla posiadanych zbiorów bibliotecznych.
5. Działalność informacyjno-edukacyjna.
a) zaspakajanie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej,
b) zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci internetowej,
c) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej zbiorów własnych i innych,
d) opracowywanie bibliografii regionalnej miasta Lipna i powiatu lipnowskiego.
6. Działalność kulturalna.
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Popularyzacja książki i czytelnictwa; organizacja spotkań autorskich, spotkań z ciekawymi
ludźmi, konkursów, lekcji bibliotecznych, wycieczek, wystaw, prelekcji, akcji czytelniczych.
7. Promocja biblioteki i czytelnictwa
a) promocja biblioteki i jej działalności w środowisku lokalnym, w mediach,
w Internecie.
Sieć placówek bibliotecznych na terenie miasta Lipna tworzą:
1. Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 22;


Oddział dla Dzieci.



Wypożyczalnia dla dorosłych.



Czytelnia.

2. Filia nr 2, ul. Nieszawska 6 (Szpital)
3. Filia nr 4, ul. Os. Sikorskiego 15;


Oddział dla dzieci.



Wypożyczalnia dla dorosłych.



Czytelnia.

1. Biblioteka Główna wraz z oddziałem dla dzieci, wypożyczalnią i czytelnią, mieszczą się
w budynku Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. Zajmują aktualnie 5
pomieszczeń o łącznej powierzchni 280 m. Biblioteka na podstawie umowy użyczenia
ponosi koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń, są to: (ogrzewanie OC, energia
elektryczna, woda, wywóz nieczystości, dozór budynku przez firmę ochraniarską) –
proporcjonalnie do zajmowanych pomieszczeń w budynku ( 24, 55%) ( refaktury MCK
w Lipnie). Ponadto biblioteka ponosi nakłady związane z naprawą, wymianą
i konserwacją budynku.
2. Filia Biblioteczna Nr 2 zajmuje 2 pomieszczenia w budynku lipnowskiego szpitala
o łącznej powierzchni 50 m². Filia nie ponosi kosztów utrzymania lokalu
bibliotecznego za wyjątkiem wynagrodzenia bibliotekarza, zakupu nowości
wydawniczych i czasopism.
3. Filia Biblioteczna Nr 4 zajmuje pomieszczenia w budynku o powierzchni 142 m². Filia
ponosi koszty utrzymania budynku ( ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz
nieczystości, Internet, telefon, zakup książek, prenumerata czasopism). Cały budynek
wymaga gruntownego remontu: ocieplenia, otynkowania, nowej elewacji, wymiany
okien, drzwi, podłóg, instalacji elektrycznej.

II.

Budżet Biblioteki wykonany na koniec 2018 roku

Kwoty dotacji dla MBP w Lipnie wpływały zgodnie z zatwierdzonym planem
budżetowym. Wydatki były dokonywane zgodnie z planem, w myśl obowiązujących
przepisów. W realizacji budżetu zachowana została dyscyplina budżetowa.
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Ogółem -

429.772,77

Dotacja organizatora – 412.000,00
Dotacje z innych podmiotów publicznych ogółem – 17.400,00
W tym:
- 7400,00 - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zakup nowości
wydawniczych,
- 10000,00 - Starostwo Powiatowe ( porozumienie),
- 372,77 - dochody własne ( makulatura, odsetki bankowe).

1. Podstawowe dane liczbowe
1. Liczba odwiedzin w bibliotekach ogółem

21421



w tym w wypożyczalniach

17459



w tym w czytelniach

2746



w tym liczba użytkowników

1216

1998

2. Liczba zarejestrowanych czytelników
ogółem


w tym płci żeńskiej



w tym płci męskiej

1463
535

3.Liczba osób korzystających z komputerów

1215

4.Liczba udzielonych informacji

4167

5.Liczba wypożyczeń i udostępnień książek
ogółem

47417



w tym na zewnątrz



w tym na miejscu

45449
1968
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6.Liczba wypożyczeń
czasopism ogółem


w tym na zewnątrz



w tym na miejscu

i

2872

udostępnień

1160
1712

7. Liczba zatrudnionych
ogółem w tym:

9

pracowników

1) 7 osób na pełnych etatach:


1
osoba
dyrektora,



6
osób
na
bibliotekarskich.

na

7

stanowisku

1

stanowiskach
6

2) 2 osoby na ½ ;


½ etatu główna księgowa,

2



½ pracownik gospodarczy.

½
½

3) Etaty przeliczeniowe ogółem

8,00
8.Komputeryzacja biblioteki

III.

13 komputerów

Zbiory biblioteczne

Na dzień 31 grudnia 2018 roku księgozbiór MBP w Lipnie liczył ogółem 48477 wol.,
o łącznej wartości 331 851,92 zł.
W poszczególnych placówkach wygląda to następująco:
1. Biblioteka Główna – stan faktyczny księgozbioru – 32177 wol., wartość – 233978.03
zł.
2. Filia Nr 2 – stan faktyczny księgozbioru – 4646 wol., wartość – 27588,88 zł
3. Filia Nr 4 –stan faktyczny księgozbioru – 11654 wol., wartość – 70285.01 zł
1. Struktura zakupu
W 2018 roku zbiory MBP w Lipnie powiększyły się o 604 wol., z tego z zakupu 604
wol. na łączną kwotę zł. 14800,00 zł. Z budżetu biblioteki zakupiono 308 wol. na kwotę
7400,00
zł.
Z programu operacyjnego MKiDN pozyskano kwotę w wysokości 7400,00 zł, za którą
zakupiono 296 nowości wydawniczych. W procesie uzupełniania księgozbioru preferowano
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nowości zarówno z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, dla dzieci, lektury szkolne oraz
wydawnictwa z literatury popularnonaukowej, w tym zbiory o tematyce regionalnej.
W ciągu roku wycofano z zasobów w wyniku selekcji 5786 wol. na kwotę 803,62 zł. Były to
książki zniszczone, zaczytane, niezwrócone przez czytelników oraz zdezaktualizowane.
Selekcja jest obowiązkiem i koniecznością każdej biblioteki, a przy tym zadaniem niezmiernie
ważnym w procesie uaktualniania księgozbiorów. Uzupełnienie zbiorów stanowią
czasopisma i prasa bieżąca kupowane do bibliotek drogą prenumeraty. Biblioteka
prenumeruje 2 tytuły czasopism ( ogółem 5 egzemplarzy czasopism dla 3 placówek
bibliotecznych).

2. Liczba zakupionych zbiorów i darów
ROK 2018

Ogółem

604

Ze środków
organizatora
biblioteki

Z MKiDN

308

296

Dary

-

3. Wydatkowane środki na zakup zbiorów
ROK 2018

Ogółem

Ze środków
organizatora biblioteki

Książki

14800,00

7400,00

7400,00

-

Prenumerata
czasopisma

2317,00

2317,00

-

-

IV.

Z MKiDN

Użytkownicy biblioteki i odwiedziny w ciągu roku

1. Czytelnicy
W roku 2018 zarejestrowano ogółem – 1998 czytelników w tym:


Biblioteka Główna – 1135 czytelników,



Filia Biblioteczna Nr 2 - 347 czytelników,
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Inne



Filia Biblioteczna Nr 4 - 516 czytelników.

2. Struktura czytelników wg wieku

Ogółem do 5 lat

6 -12 lat

13-15 lat

16-19
lat

20-24
lata

25-44
lata

45-60
lat

Powyżej
60 lat

1998

401

95

99

79

406

532

335

15

3. Struktura czytelników wg zajęcia
Ogółem

Osoby uczące się

1998

689

Osoby pracujące

Pozostali

756

553

V. Wykorzystanie usług bibliotecznych

1. Liczba wypożyczeń i udostępnień w ciągu roku
ROK 2018

Książek

Czasopism

Na zewnątrz

45449

1160

Na miejscu

1968

1712

2. Formy promocji biblioteki i czytelnictwa
Rodzaje form pracy

Liczba
imprez
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Liczba
użytkowników

Imprezy
użytkowników.

organizowane

przez

bibliotekę

dla
14

1216

13

192

13

1024

6
W tym:


Lekcje i wycieczki do biblioteki
W tym:



Zajęcia edukacyjne ( spotkania autorskie, konkursy
czytelnicze, głośne czytanie, wieczory literackie,
spotkania
z ciekawymi ludźmi, pogadanki, opowiadania bajek,
zajęcia świetlicowe, akcje czytelnicze, wystawy,
akcje czytelnicze
i imprezy integracyjne).

3

VI. Komputeryzacja biblioteki i automatyzacja procesów bibliotecznych
Wszystkie placówki biblioteczne na terenie miasta Lipna są skomputeryzowane i mają
dostęp do Internetu. W MBP znajduje się 13 stanowisk komputerowych. Spośród ogólnej
liczby sprzętu 8 komputerów dostępnych było dla użytkowników biblioteki. Pozostały sprzęt
wykorzystywany jest w pracy poszczególnych działów bibliotecznych.
Biblioteka Główna i filie biblioteczne wyposażone są w sprzęt peryferyjny (drukarki,
urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki) oraz aparaty fotograficzne. Bibliotekarze pracują
w systemie bibliotecznym MAK +. Dostęp do bazy dla użytkowników możliwy jest w
systemie online z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet. Zbiory opracowane
komputerowo, jako procent ogólnej liczby zbiorów na koniec 2018 roku - 56%.
VII. Zadania powiatowe
14 września 2018 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem
Lipnowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z siedzibą w Lipnie, przy ul.
Sierakowskiego 10 b, 87-600 Lipno, w imieniu, którego działają Starosta Lipnowski - Krzysztof
Baranowski oraz Wicestarosta Lipnowski – Anna Smużewska zwanym dalej „Przekazującym”
a Gminą Miasta Lipno reprezentowaną przez Burmistrza Pawła Banasika, z siedzibą w Lipnie
Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno, zwana dalej „Przyjmującym”, przy kontrasygnacie: Skarbnika
Powiatu Lipnowskiego i Skarbnika Miasta Lipna. Przedmiotem porozumienia jest realizacja
przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań powiatowej biblioteki publicznej, o których mowa
w art. 19 ust.3, w zw. z art. 20 a ustawy o bibliotekach. Na wykonywanie zadań powiatowej
biblioteki publicznej w 2018 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie otrzymała dotację w
kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Dotacja została przeznaczona na
częściowe finansowanie wynagrodzeń pracowniczych za miesiąc październik 2018 roku. MBP
w Lipnie, jako jedyna biblioteka w powiecie lipnowskim tworzy i opracowuje bibliografię
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regionalną dla miasta Lipna i terenu powiatu lipnowskiego. Poza korzystaniem z księgozbioru
czytelnicy z terenu powiatu lipnowskiego odwiedzający lipnowską bibliotekę podejmują
także wiele innych aktywności: zasięgają informacji u bibliotekarzy, korzystają z Internetu,
biorą udział w spotkaniach organizowanych w bibliotece. Wśród nowych form działalności,
które zostały dobrze ocenione przez mieszkańców z terenu powiatu lipnowskiego znalazły
się: udostępnianie informacji lokalnych, prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi, akcje
plenerowe, lekcje i wycieczki uczniów. Przy MBP w Lipnie działa Lipnowska Grupa Literacka
skupiająca poetów z terenu miasta Lipna, powiatu lipnowskiego i powiatu toruńskiego.
Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie realizuje zadnia na rzecz sieci bibliotek publicznych
powiatu lipnowskiego poprzez:
- Systematyczną współpracę z bibliotekami z terenu powiatu lipnowskiego.
- Analizę działalności bibliotek w zakresie rozwoju czytelnictwa.
- Inspirowanie działalności bibliotek na rzecz popularyzacji wiedzy o regionie.
- Upowszechniania czytelnictwa i promocję bibliotek w środowisku lokalnym.
- Organizację wspólnych imprez kulturalnych (wycieczki, lekcje biblioteczne, wystawy,
konkursy, akcje czytelnicze, Dzień Bibliotekarza, zebrania Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich.).
VIII. Działalność informacyjna biblioteki
1) Udzielanie
informacji
bibliograficznych,
bibliotecznych,
regionalnych, w oparciu o materiały własne, innych bibliotek.

faktograficznych,

2) Udzielanie odpowiedzi na pytania czytelników e-mailem w ramach usługi Zapytaj
bibliotekarza.
3) Udzielanie informacji i pomoc czytelnikom w korzystaniu z elektronicznych katalogów
bibliotek, elektronicznych baz danych, pomoc w korzystaniu z Internetu.
4) Bezpłatne korzystanie z Internetu w celach edukacyjno-informacyjnych.
5) Wyszukiwanie informacji o nowościach wydawniczych o tematyce regionalnej i pod
kątem przydatności do księgozbioru podręcznego.
6) Opracowywanie bibliografii regionalnej.
7) Udostępniania czasopism i prasy codziennej na miejscu oraz na zewnątrz.
8) Organizowanie lekcji bibliotecznych dotyczących przysposobienia czytelniczego.
9) Oprowadzanie po bibliotece wycieczek dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
z terenu miasta Lipna i powiatu lipnowskiego.
IX. Działalność kulturalna
W 2018 roku placówki biblioteczne na terenie miasta Lipna pracowały w oparciu o
roczne plany pracy oraz plany cząstkowe np. plan zajęć na okres ferii zimowych, wakacji
letnich i Tygodnia Bibliotek. Lipnowska biblioteka była organizatorem wielu imprez o
charakterze kulturalno-edukacyjnym skierowanych zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i
młodzieży. Realizowane działania powstawały we współpracy ze szkołami, przedszkolami,
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towarzystwami i organizacjami społecznymi. Jednym z priorytetowych zadań było krzewienie
idei czytania oraz organizowanie inicjatyw upowszechniających książkę wśród dzieci
i młodzieży, w ramach ogólnopolskiej kampanii Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom.
Obok stałych zajęć kameralnego czytania bajek, zajęć plastycznych, prezentacji
multimedialnych, rywalizacji konkursowych organizowano spotkania autorskie z pisarzami,
spotkania z ciekawymi ludźmi oraz lekcje z zakresu przysposobienia bibliotecznego oraz
lekcje o regionie.
a)

Metody i formy pracy z czytelnikiem dziecięcym: konkursy wiedzy, turnieje
czytelnicze, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne., imprezy integracyjne, ferie
zimowe, wakacje w bibliotece, czytanie bajek, warsztaty plastyczne i literackie.
Wychodzenie z ofertą czytelniczą do przedszkoli: Akcja - Lipnowscy bibliotekarze
czytają w przedszkolach, „ Mobilna biblioteka”. Przyjmowanie wycieczek szkolnych w
ramach Dni Otwartych w Bibliotece oraz Tygodnia Bibliotek. Na najmłodszych
czytelników czekał „ Kącik Malucha i Kącik Małego Czytelnika” z bogatym zbiorem
książek – zabawek, malowankami i przyborami plastycznymi oraz grami
edukacyjnymi.

b) Metody i formy pracy z czytelnikiem dorosłym: organizacja spotkań autorskich,
odczytów, prelekcji i wystaw, konkursów plastycznych oraz spotkań z ciekawymi
ludźmi. Włączanie się w organizację „Narodowego czytania” oraz akcję „Uwalniania
książek”. Biblioteka jest miejscem spotkań członków Lipnowskiej Grupy Literackiej.
Spotkania odbywają się w każdy pierwszy piątek każdego miesiąca.
c) Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników bibliotek: W 2018 roku lipnowscy
bibliotekarze specjalną troską otaczali osoby starsze i niepełnosprawne korzystające
ze zbiorów bibliotecznych. W 2018 roku biblioteka kontynuowała współpracę i
zacieśniła kontakty z Klubem Seniora „Nawojka” w Lipnie, Polskim Związkiem
Emerytów Rencistów i Inwalidów, Polskim Związkiem Niewidomych, Warsztatem
Terapii Zajęciowej w Lipnie oraz Domem Środowiskowym „Koniczynka”. Placówki
biblioteczne prowadziły wiele działań kulturalno-edukacyjnych adresowanych do
użytkowników tej grupy, aby ułatwić im uczestnictwo w kulturze oraz zapobiegać
wykluczeniu społecznemu. Organizowane były: spotkania z ciekawymi ludźmi,
spotkania autorskie, zajęcia tematyczne, konkursy czytelnicze. Biblioteka realizowała
bezpłatną usługę „Książka na telefon”.
X. Formy upowszechniania czytelnictwa
1. Lekcja biblioteczna „Internetowe niebezpieczeństwo”- 15 stycznia w czytelni ucz.
klasy Vc ze SP. nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Lipnie uczestniczyli w lekcji bibliotecznej,
przeprowadzonej w formie warsztatów. Efektem końcowym warsztatów było
wykonanie oraz prezentacja plakatów edukacyjnych obrazujących skutki
nieprzestrzegania zasad bezpiecznego surfowania w Sieci.
2. Ferie z Biblioteką - W ramach ferii zimowych zorganizowano zajęcia dla dzieci.
Bibliotekarze przeprowadzili: gry i zabawy edukacyjne, głośne czytanie, zajęcia
plastyczne i literackie, konkursy, zagadki literacki, spotkanie z mistrzem kominiarskim
oraz przedstawicielem PUK w Lipnie. Czytelnicy odwiedzający bibliotekę mogli
skorzystać z bezpłatnego dostęp do komputerów i Internetu w czytelni oraz „Kącika
Malucha” z bogatym zbiorem kolorowych książek-zabawek.
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3. Promocja wydawnictw regionalnych - 02 marca w Sali Kameralnej MCK w Lipnie
odbyło się spotkanie literackie Bożeny i Sławomira Ciesielskich, poświęcone promocji
wydawnictw autorskich o Skępem. W spotkaniu uczestniczyło grono przyjaciół,
znajomych i sympatyków. Organizatorzy: MCK w Lipnie, MBP w Lipnie oraz Urząd
Miejski w Lipnie.
4. Kobieta – odwaga i sukces w biznesie - 05 marca w wypożyczalni dla dorosłych
odbyło się spotkanie dla przedsiębiorczych kobiet zarówno tych, które prowadzą
własne biznesy, jak również tych, które dopiero myślą o założeniu firmy. Gośćmi
specjalnymi były autorki książki „Kobieta na swoim” Joanna Czerska-Thomas oraz
Justyna Niebieszczańska. W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 pań.
5. Konkurs plastyczny ”Tu mieszkam”- 07 marca w czytelni odbyło się uroczyste
rozstrzygnięcie konkursu szkolnego na najpiękniejszy herb miasta Lipna „Tu
mieszkam”. Konkurs przeznaczony był dla ucz. kl. IV- VII lipnowskich szkół
podstawowych. Organizatorem konkursu było Koło Patriotyczne pod kierunkiem
Magdaleny Charyton ze SP. nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Lipnie.
6. Dzień Poezji - W ramach przypadającego 21 marca Światowego Dnia Poezji
w czytelni zostały przeprowadzone warsztaty poetyckie. Zaproszenie na warsztaty
przyjęła klasa VI integracyjna, ze SP. nr 2 pod opieką nauczyciela języka polskiego
Małgorzaty Kowalskiej-Tuszyńskiej i nauczyciela wspomagającego Jolanty
Stępczyńskiej.
7. Czytelnia miejscem spotkań - 20 marca czytelnia gościła uczniów dwóch klas piątych
ze SP. nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Lipnie. Spotkanie miało charakter rekreacyjny,
ponieważ uczniowie przynieśli ze sobą gry stolikowe. Celem spotkania w bibliotece był
trening przygotowujący piątoklasistów do szkolnych rozgrywek łamigłówkowych.
8. Tomik poezji dla czytelników - 21 marca z okazji Światowego Dnia Poezji
w wypożyczalni dla dorosłych zrobiło się wiosennie i poetycko. Specjalnie na to święto
bibliotekarze przygotowali dla czytelników tomiki poezji znanych poetów
regionalnych.
9. Światowy Dzień Książki Dziecięcej - 05 kwietnia oddział dla dzieci zaprosił uczniów kl.
II SP nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Lipnie na imprezę promującą literaturę dziecięcą.
Uczestnicy spotkania brali udział w różnych konkurencjach, w których musieli wykazać
się wiedzą, aktywnością ruchową oraz umiejętnością pracy w grupie.
10. Zaczytane przedszkolaki w bibliotece - 06 kwietnia w ramach obchodów Światowego
Dnia Książki Dziecięcej, Filia Biblioteczna Nr 4 gościła „Motylki” – grupę dzieci w wieku
3 i 4 lat z Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Lipnie wraz
z wychowawczynią Dorotą Puwalską-Pipczyńską.
11. Akcja „Żonkile”- 09 kwietnia czytelnia zaprosiła ucz. kl. IV. SP. nr 2 im. Wł.
Broniewskiego w Lipnie wraz z opiekunem, Panią Wiolettą Zajączkowską na spotkanie
w ramach akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”. Uczniowie otrzymali, przygotowane
przez
bibliotekarzy
papierowe
żonkile
–
symbol
pamięci,
nadziei
i szacunku. Młodzi w skupieniu obejrzeli film pt. „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w
getcie warszawskim 1943” przygotowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN.
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12. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - 23 kwietnia Miejska Biblioteka Publiczna
w Lipnie postanowiła uczcić w sposób wyjątkowy i ciekawy Światowy Dzień Książki i
Praw Autorskich. Bibliotekarzy z koszem papierowych, czerwonych róż i książek można
było
spotkać
na
ulicach
naszego
miasta,
w
urzędach
oraz
w Nowym Centrum Lipna. Każdy czytelnik wypożyczający w tym dniu książki otrzymał
różę, zakładkę i książkowy upominek.
13. Konkurs plastyczny na plakat - 10 maja w wypożyczalni dla dorosłych odbyło się
uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na plakat z okazji 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. Na konkurs napłynęło 65 prac. W plastycznym
zmaganiach udział wzięli uczniowie kl. IV-VII z lipnowskich szkół podstawowych.
Oceniając prace jury wzięło pod uwagę: estetykę pracy, zgodność
z tematem i samodzielność jej wykonania. Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić
5 prac a 13 wyróżnić.
14. Żywa Książka - W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, 10 maja w czytelni
lipnowskiej biblioteki odbyło się spotkanie z cyklu „ Człowiek-Książka”. Bohaterem
Żywej Biblioteki był Pan Krzysztof Suchocki – prezes lipnowskiego koła Polskiego
Związku Niewidomych.
15. Warsztaty, „Kiedy przychodzi kryzys”- biblioteka znalazła się w gronie placówek
uczestniczących w programie „Globalnie w Bibliotekach”. Otrzymaliśmy ważne i
ciekawe zadanie do zrealizowania – przeprowadzenie warsztatów dla dzieci p,.n.,
„Kiedy przychodzi kryzys”. 14 maja do czytelni lipnowskiej biblioteki przybyła grupa
dziennikarska ze Szkoły Podstawowej nr 2. Na spotkaniu uczniowie zdobyli wiedzę na
temat pomocy humanitarnej, kryzysów humanitarnych i wyzwań globalnych.
16. Tydzień Czytania Dzieciom - W ramach XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania
Dzieciom biblioteka zaprosiła kl. II b SP nr 2 do Oddziału dla dzieci. Podczas spotkania
nie zabrakło zagadek literackich oraz konkursu na najładniejsze czytanie. Drugoklasiści
z upominkami i nagrodami pełni radości wrócili do szkoły.
17. Akcja „Uwolnij książkę” - 12 czerwca bibliotekarze wzorem minionych lat
przeprowadzili Ogólnopolską Akcję Uwalniania Książek, dzieląc się z mieszkańcami
radością czytania. Uwolniliśmy ponad 150 książek, pochodzących głównie z darów
przekazanych bibliotece przez czytelników. Książki zostały uwolnione w miejscach
publicznych ( urząd, apteka, cukiernia, sklep, ławka), jak również w miejscach
specjalnie oznaczonych ( Biblioteka Główna i Filia Nr 4) . W ramach akcji uczniowie kl.
V i VI ze SP. nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Lipnie, dokonali wymiany swoich już
przeczytanych książek na inne.
18. Lekcja patriotyzmu w bibliotece – 12 czerwca w ramach obchodów 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości, czytelnia gościła grupę uczniów z Koła
Patriotycznego działającego, przy SP. nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Lipnie. Dla dzieci
zostały przygotowane zagadki krajoznawcze i historyczne dotyczące naszego kraju
oraz wspólne rozwiązywanie krzyżówki.
19. Lipnowscy bibliotekarze uczestniczyli w obchodach Święta Flagi i obchodach Dnia
Dziecka.
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20. Akcja „Wakacje z biblioteką”- w czytelni i oddziale dla dzieci zorganizowano zajęcia
dla najmłodszych. Przeprowadzono: zajęcia plastyczne, konkursy czytelnicze, gry
planszowe i ruchowe, głośne czytanie oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Codziennie
w godzinach otwarcie biblioteki do dyspozycji były gry planszowe
i edukacyjne oraz bezpłatny dostęp do Internetu. Zorganizowano: warsztaty dotyczące
zasad udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia praktyczne przeprowadził pracownik firmy
DRWAL BHP i P.POŻ. Warsztaty o segregacji śmieci i recyklingu, które przeprowadził
pracownik Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie. Wycieczkę na miejskie
wysypisko śmieci. Dzieci po wysypisku oprowadzał pracownik PUK w Lipnie. Spotkanie
z pracownikiem odpowiedzialnym za promocję zdrowia w Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipnie. Na uczestników wakacyjnych zajęć czekała
również wyjątkowa niespodzianka. Dzięki wsparciu finansowemu MCK w Lipnie
mogliśmy wybrać się do restauracji „Czary mary” na pizzę.
21. Dotacja na zakup nowości wydawniczych - biblioteka otrzymała dotację na zakup
nowości wydawniczych w wysokości 7400,00 zł. Środki finansowe pochodzą z
Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 –
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Celem Programu jest
wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Za
otrzymaną dotację zakupiono 296 nowości wydawniczych.
22. Narodowe Czytanie - 08 września miasto Lipno ponownie dołączyło do dziesiątek
miejscowości w całej Polsce, w których odbywała się 7. edycja ogólnopolskiej akcji
Narodowego Czytania. Celem akcji jest promocja czytelnictwa oraz propagowanie
wybitnych dzieł polskiej literatury narodowej. Tegoroczna edycja przypada dokładnie
w roku obchodów 100-lecia obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę.
Fragmenty „Przedwiośnia” S. Żeromskiego zaprezentowali przedstawiciele władz
samorządowych, radni, literaci, artyści, księża oraz znane i lubiane osoby z życia
kulturalnego i społecznego naszego miasta. Ogółem w lipnowskiej odsłonie
Narodowego Czytania udział wzięło 29 osób. Przygotowano również muzyczną
niespodziankę okraszoną dźwiękami gitary i mandoliny. Muzycy zagrali cztery utwory
patriotyczne z okresu walki o niepodległość: „Legiony”, „Rozszumiały się wierzby
płaczące”, „Deszcz jesienny deszcz” oraz „Suliko”. Całość wydarzenia uświetnił
okolicznościowy tort w formie książki, przygotowany specjalnie na tę okazję. Wszyscy
uczestnicy Narodowego Czytania otrzymali upominki, w postaci egzemplarza książki
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego z pamiątkowym stemplem. Książki ufundowała
Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie. Warsztat Terapii Zajęciowej TPD w Lipnie
charytatywnie przekazał dla uczestników Narodowego Czytania zakładki do książek.
23. „Mała książka – wielki człowiek” – czytelniczy projekt dla najmłodszych. Każdy
trzylatek, który odwiedził i zapisał się do biblioteki, otrzymał w prezencie Wyprawkę
Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za
każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z
księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
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24. „Globalnie w bibliotekach”- biblioteka znalazła się gronie 70 bibliotek, które
zakwalifikowały się do drugiej edycji programu „Globalnie w bibliotekach”
realizowanego przez Polską Akcję Humanitarną we współpracy z Fundacją Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego.
25. „Czytam sobie w bibliotece”- 10 października w czytelni odbyły się zajęcia plastyczne,
w których uczestniczyli uczniowie kl. VI c Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława
Broniewskiego w Lipnie wraz z opiekunem. Zajęcia przebiegały pod hasłem
„Uczniowie z SP nr 2 mnóstwo książek czytają i wszystkich do tego zachęcają!!!
26. Warsztaty - 24 października do czytelni przybyli uczniowie klasy VI ze Szkoły
Podstawowej nr 2. W tym dniu bibliotekarze przeprowadzili warsztaty na podstawie
specjalnego scenariusza wprowadzającego w tematykę głodu. Podczas spotkania pt.,
„Co się dzieje, jak się nie je” uczniowie mogli porozmawiać o trudnym temacie głodu,
o którym czasem słyszą w mediach lub w rozmowach dorosłych. Zaprezentowane
filmy skłoniły dzieci do dyskusji na poważny temat dotyczący miejsc występowania
głodu oraz skali tego zjawiska.
27. Wycieczka do biblioteki -14 listopada oddział dla dzieci po raz pierwszy odwiedzili
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Skępem. Celem spotkania była prezentacja zbioru
książek zabawek dla różnych grup wiekowych oraz zapoznanie się z funkcjonowaniem
biblioteki.
28. Księga Stulecia Niepodległości - biblioteka otrzymała w darze najnowszą publikację
Ośrodka KARTA pt. „Księga Stulecia Niepodległości”. Znajduje się w niej 60 wydarzeń,
które zdaniem autorów miały decydujący wpływ na stulecie, w okresie od stycznia
1918 do września 2018 roku.
29. Światowy Dzień Pluszowego Misia - 23 i 27 listopada do oddziału dla dzieci
przyjechały przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego w Maliszewie oraz z Przedszkola
Rodzinnego w Lipnie. Podczas tego spotkania nie zabrakło tańców misiowych oraz
zabaw.
30. Autorka powieści historycznych w bibliotece - 03 grudnia gościem wypożyczalni dla
dorosłych była autorka powieści historycznych – Pani Renata Czarnecka. Spotkanie
poprowadziła zanana i lubiana dziennikarka „Nowości Lipnowskich” Małgorzata
Chojnicka. Pisarka w barwny i ciekawy sposób opowiadała o swojej twórczości
i fascynacji polską historią oraz inspiracji kobietami, które odegrały ważną rolę
w dziejach dawnych.
31. Podziękowanie od Prezydenta RP - Narodowe Czytanie. Biblioteka otrzymała
podziękowanie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za udział
i organizację tegorocznej VII edycji Narodowego Czytania. Wyrazem tego
podziękowania jest okolicznościowy egzemplarz „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.
Książka będzie stanowiła miłą pamiątkę i na pewno wzbogaci księgozbiór biblioteki.
XI. REALIZOWANE PROJEKTY I PROGRAMY W 2018 ROKU
1. Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości
wydawniczych dla bibliotek”. Dotacja w wysokości 7405,00 zł Liczba zakupionych
książek – 296 vol.
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2. Program MAK+ elektroniczny, zintegrowany system biblioteczny, stworzony
i rozwijany przez Instytut Książki. Katalogowanie zbiorów bibliotecznych.
3. Program Rozwoju Bibliotek.
XII. Promocja biblioteki oraz działań na rzecz rozwoju czytelnictwa
W 2018 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie promowała swe działania poprzez:


stronę internetową biblioteki: www: biblioteka-lipno.pl,



profil na Facebooku,



portal społecznościowy terazlipno.pl



współpracę z Telewizją Kablową,



media lokalne: Gazetę Pomorską, Nowości Lipnowskie, CLI - Tygodnik Regionu
Lipnowskiego, Echo Lipna - Biuletyn Urzędu Miejskiego w Lipnie,



stronę internetową Urzędu Miejskiego w Lipnie;,



stronę Programu Rozwoju Bibliotek; www.biblioteki.org/pl- zakładka „Pochwal się”,



stronę SBP; www.sbp.pl,



kronice biblioteki.

Wykaz imprez sportowych zrealizowanych przez MOSiR
Miesiąc
Styczeń

Nazwa imprezy sportowej
- WOŚP – turniej piłki nożnej oraz pierwszy oddech pod wodąLipnowska Liga Halowa - rozpoczęcie

Luty

- Ferie Zimowe na Sportowo
- Halowy Turniej Tenisa Ziemnego

Marzec

- Otyliada – Kryta Pływalnia
- Lipnowska Liga Halowa - zakończenie

Kwiecień

- Lipnowska Liga Tenisa Ziemnego – rozpoczęcie
- Lipnowska Liga Orlika ( piłka nożna ) - rozpoczęcie

Maj

- Święto Flagi
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- Turniej Tenisa Ziemnego
- Rajd Rowerowy dla dzieci
- III Lipnowska Spartakiada Szkolna 2017/2018– zakończenie
Czerwiec

- Dzień Dziecka
- Miting Pływacki
- Bieg Nocny
- Lipnowska Liga Orlika ( piłka nożna ) - zakończenie

Lipiec

- Gry i zabawy sportowe dla dzieci - Orlik

Sierpień

- Gry i zabawy sportowe dla dzieci - Orlik

Wrzesień

- Dni Lipna – turnieje sportowe
- Lipnowski Bieg Uliczny ( biegi z cyklu grand prix woj.
Kujawsko - pomorskiego )
- Turniej Tenisa Ziemnego
- IV Lipnowska Spartakiada Szkolna 2018/2019 - rozpoczęcie

Październik

- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora MOSiR Lipno
- Lipnowska Amatorska Liga Piłki Siatkowej – rozpoczęcie

Listopad

- Lipnowski Bieg Niepodległości

Grudzień

- Lipnowska Amatorska Liga Piłki Siatkowej - zakończenie
- Mikołajki dla przedszkolaków
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