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uchwala, co następuje : 
 

§1. Uchwala się „Lokalny Program Pomocy Społecznej obejmujący 
problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia na lata 2011-2015.” 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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1.Wstęp 

„Lokalny Program Pomocy Społecznej obejmujący problematykę dożywiania oraz 

zdrowego żywienia na lata 2011 – 2015” wskazuje na problemy związane z 

funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych na terenie gminy 

wiejskiej Lipno dotkniętych problemem niedożywienia oraz wyznacza kierunki działań 

mających na celu poprawę sytuacji w tym zakresie. Ponadto dokument ten określa 

mechanizmy wzmacniające efektywność zaplanowanych zmian w sferze społecznej 

niniejszej jednostki samorządu terytorialnego.  

„Lokalny Program Pomocy Społecznej obejmujący problematykę dożywiania oraz 

zdrowego żywienia na lata 2011 – 2015” skierowany jest do osób i rodzin 

borykających się  

z problemami społecznymi związanymi bezpośrednio z niedożywieniem rozumianym 

zarówno jako głód, jak i nieprawidłowe nawyki żywieniowe oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.   

W ramach niniejszego dokumentu przewidziano szereg dzia łań zmierzających  

do ograniczenia zidentyfikowanego na terenie opisywanej jednostki samorządu 

terytorialnego problemu niedożywienia, dotykającego przede wszystkim dzieci i 

młodzież oraz osoby korzystające z pomocy społecznej.   

Założeniem niniejszego Programu jest poprawa stanu zdrowia populacji gminy 

wiejskiej Lipno, a także poprawa warunków i jakości ich życia oraz zapobieganie ich 

wykluczeniu społecznemu.  

„Lokalny Program Pomocy Społecznej obejmujący problematykę dożywiania oraz 

zdrowego żywienia na lata 2011 – 2015”  opiera się na następujących założeniach: 

• otwartość instytucji publicznych na potrzeby środowiska lokalnego, 

• współpraca instytucji, organizacji i służb, zawieranie partnerstw, 

 



• angażowanie lokalnej społeczności, 

• przeciwdziałanie zjawisku niedożywienia, rozumianego zarówno jako g łód  

jak i nieodpowiednie nawyki żywieniowe, 

• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

• podejmowanie działań zintegrowanych, wielokierunkowych. 

Założeniem niniejszego Programu jest podjęcie działań w celu objęcia pomocą w 

formie posiłku osób nieobjętych dotychczas dożywianiem z różnych powodów, m.in. 

z powodu braku warunków technicznych, a także zwiększenie świadomości lokalnej 

społeczności dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, poprzez 

prowadzenie szeroko rozumianej edukacji żywieniowej mieszkańców, ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci  

i młodzieży. Wiele schorzeń cywilizacyjnych ma bowiem swoje uwarunkowania  

w utrwalonych z dzieciństwa błędnych nawykach żywieniowych.  

Dokument ten stanowi uzupełnienie Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych  

na terenie Gminy Lipno w latach 2007 - 2013. 

Przyjęte w „Lokalnym Programie Pomocy Społecznej obejmującym problematykę 

dożywiania oraz zdrowego żywienia na lata 20101– 2015” koncepcje są zgodne z 

założeniami zawartymi w ogólnopolskich dokumentach strategicznych, takich jak:  

− Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015; 

− Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski; 

− Narodowa Strategia Rozwoju na lata 2007 – 2013; 

− Strategia Polityki Społecznej na lata 2007 – 2013; 

− Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-

2013; 

− Narodowa Strategia Spójności; 

− Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. 

W dokumentach tych zakłada się realizację działań służących rozwojowi społeczno – 

gospodarczemu kraju, a co za tym idzie – podniesienie poziomu jakości życia 

 



obywateli. Ważnym elementem w tym zakresie jest budowanie zintegrowanych 

społeczności, w których 

każda osoba i rodzina będzie mogła realizować swoje plany i aspiracje życiowe,  

a w trudnych sytuacjach uzyskiwać niezbędną pomoc i wsparcie ze strony wspólnoty 

samorządowej oraz działających w jej ramach instytucji i organizacji. Podkreśla  

się także znaczenie kapitału ludzkiego, czyli zasobu wiedzy, umiejętności i 

potencjału, jaki tkwi w każdym człowieku.  

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie działań mających na celu 

ograniczenie zjawiska niedożywienia występującego wśród mieszkańców gminy 

wiejskiej Lipno, przyczyniając się jednocześnie do niwelacji wielu negatywnych 

skutków wynikających  

z niniejszego niepokojącego stanu rzeczy. Poza tym niezbędne jest wykonanie 

zadań wpływających na poprawę stanu zdrowia, podniesienie jakości życia 

mieszkańców oraz ich integrację z lokalnym społeczeństwem, w którym toczy się ich 

życie. Pomocny w tym zakresie jest „Lokalny Program Pomocy Spo łecznej 

obejmujący problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia na lata 2011 – 2015”, 

który zakłada wspólne działania lokalnych podmiotów oraz władz samorządowych z 

podległymi im jednostkami organizacyjnymi, na rzecz ograniczenia problemu 

niedożywienia oraz uaktywnienia i pobudzenia potencja łu grup oraz społeczności 

lokalnych, a także włączanie ich w pełne życie społeczne. Przedsięwzięcia w tym 

zakresie będą ukierunkowane na organizowanie dożywiania na terenie opisywanej 

jednostki samorządu terytorialnego oraz zwiększanie świadomości lokalnej 

społeczności dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie poprzez 

edukację społeczną, inicjowanie grup samopomocowych, zachęcanie mieszkańców 

do udziału w lokalnych inicjatywach, konkursach i warsztatach, promowanie dzia łań 

poruszających problem niedożywienia oraz zdrowego żywienia, a także budowanie 

pozytywnych związków między członkami społeczności.  

Niniejszy Program obejmuje obszar gminy wiejskiej Lipno, w zaplanowanych w jego 

ramach działaniach uczestniczyć będą mieszkańcy, grupy społeczne, instytucje, 

organizacje i inne podmioty z terenu niniejszej jednostki samorządu terytorialnego. 

W niniejszym Programie uwzględniono działania animacyjne, profilaktyczne, 

osłonowe  

 



i zapobiegające powstawaniu sytuacji, w których znajdują się osoby, rodziny, grupy 

społeczne, społeczności lokalne dotknięte problemem niedożywienia, a także  

w konsekwencji zagrożone ryzykiem wykluczenia społecznego. Dokument ten 

określa między innymi: cele programu, kierunki dzia łań, odbiorców, realizatorów, 

finansowanie, możliwe do osiągnięcia efekty oraz przeprowadzanie monitoringu i 

ewaluacji. 

Skuteczność zaplanowanych działań w „Lokalnym Programie Pomocy Społecznej 

obejmującym problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia na lata 2011 – 

2015” zależeć będzie między innymi od ścisłej współpracy społeczności lokalnej, 

instytucji, organizacji, podmiotów oraz środków finansowych, które zostaną 

przeznaczone  

na ich urzeczywistnienie.  

Podsumowując, niniejszy „Lokalny Program Pomocy Społecznej obejmujący 

problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia na lata 2011 – 2015” jest 

propozycją animacyjnych, zintegrowanych i planowanych kierunków działań w 

odniesieniu do członków społeczności lokalnych, rodzin i grup społecznych, który 

dąży do ograniczenia zidentyfikowanego  

na terenie gminy wiejskiej Lipno problemu niedożywienia, obejmującego zarówno 

niepokojące zjawisko głodu, jak i złe nawyki żywieniowe lokalnego społeczeństwa. 

 



2. Problem niedożywienia i złych nawyków żywieniowych  
w Polsce 

Z dostępnych badań opinii publicznej wynika, że: 

• Polacy lubią jeść i przykładają ogromną wagę do tradycji w jedzeniu. Jednak sposób 

odżywiania się Polaków, w porównaniu do mieszkańców krajów Europy Zachodniej 

oraz Stanów Zjednoczonych, znacznie się różni – Polacy przywiązują ogromną wagę 

do tradycji w jedzeniu. Pomimo otwarcia na kulturę zachodnią, nawyki żywieniowe 

odziedziczone po przodkach są wciąż głęboko zakorzenione. Aczkolwiek coraz 

częściej o stylu żywienia decyduje raczej tryb życia niż uwarunkowania społeczne. 

• Około 40% dochodów Polacy przeznaczają na jedzenie, dla porównania Francuzi 

tylko 14%. Gotowanie jest nadal domeną kobiet. Na co dzień zajmuje się tym 60%  

z nich i tylko 22% mężczyzn.  

• Co drugi Polak (51%) uważa swoją dietę za bardzo zdrową. Takiego samego zdania 

jest co trzeci Francuz (33%) i 41% Hiszpanów. Natomiast tylko 45% Polaków uważa, 

że je wystarczająco dużo warzyw i że świeże owoce i warzywa są znaczącym 

składnikiem ich codziennej diety – dla porównania we Francji tego zdania jest 69% 

respondentów, w Hiszpanii 40% i aż 76% w Niemczech. 

• 71% Polaków uważa, iż warto jest płacić więcej za owoce i warzywa, które nie rosną 

przy  pomocy sztucznych składników, a co drugi jest gotowy płacić więcej  

za żywność, która nie zawiera sztucznych dodatków.  

• 61% Polaków twierdzi, iż stara się włączać dużo witamin do swojej diety –  

tak samo postępuje 29% Francuzów, 8% Hiszpanów i 27% Niemców.  

• Z badań warunków życia ludności przeprowadzonego przez GUS wynika, że duża 

część społeczeństwa nie może w pełni zaspokoić swoich potrzeb żywieniowych. 

Okazało się, że prawie co drugie gospodarstwo domowe (44%) nie może sobie 

pozwolić na jedzenie mięsa, drobiu lub ryb chociażby co drugi dzień. Potrzeby 

żywieniowe w zakresie owoców i ich przetworów są tylko częściowo zaspokojone  

lub nie były zaspokojone w ogóle w 35% gospodarstw, w zakresie przetworów 

mlecznych w 28%, a w zakresie warzyw i ich przetworów - w 23%. Co więcej 5% 

ankietowanych przez GUS deklaruje, że nie starcza im pieniędzy nawet na najtańsze 

jedzenie i ubranie. 

• Według badań CBOS przeprowadzonych w 2000 roku tylko 14% ankietowanych 

przestrzega wszystkich podstawowych zaleceń dotyczących prawidłowego 

odżywiania się, co piąty badany (21%) codziennie spożywa mniej niż trzy posiłki, 

również co piąty (20%) nie zawsze zjada rano śniadanie. 

 



• Dla przeciętnego konsumenta ważne jest przede wszystkim to, czy kupowana 

żywność jest świeża. Znacznie mniejszą wagę przywiązuje on do tego, jaki jest skład 

kupowanych artykułów żywnościowych. Ponad jedna trzecia Polaków (36%) zawsze 

lub prawie zawsze zwraca uwagę na datę ważności produktów żywnościowych,  

a ponad jedna czwarta (27%) często o tym pamięta.  

• W 2004 aż 56% Polaków powiedziało, że nie czyta etykiety ze składem produktu 

(zawartości tłuszczu, obecności konserwantów), to o 3% mniej niż w 2002 roku. 

• Według raportu ONZ z 2006r. w Polsce 12,7% dzieci, żyje poniżej „linii ubóstwa” – 

national poverty lines. Jest to liczba dzieci, które żyją w ubóstwie, definiowanym jako 

dochód w rodzinie poniżej 50% średniej krajowej. W porównaniu do 1990 roku 

 ta liczba wzrosła o 4,3%. 
Źródło: Partnerstwo dla zdrowia: „Skutki nieprawidłowego odżywiania”  

Żywność bezpieczna dla zdrowia i prawidłowe żywienie należą do najważniejszych 

czynników środowiskowych kształtujących stan zdrowia człowieka od momentu jego 

poczęcia do późnej starości. Dlatego też znajomość zasad racjonalnego żywienia  

i ich realizacja posiadają zasadnicze znaczenie dla każdego człowieka. Nauczanie tych 

zasad i ich realizacja w praktyce winno odbywać się w domu rodzinnym, w przedszkolach 

i szkole, a także wszelkich innych placówkach publicznych, jak i firm prywatnych. Należy 

zauważyć, iż nawyki żywieniowe kształtowane u dzieci do 15. roku życia ulegają  

w późniejszych okresach tylko niewielkim modyfikacjom, co oznacza, że są one przez nich 

przenoszone w ich życie dorosłe.  

Populacja Polski, podobnie jak i całej Europy oraz świata z roku na rok coraz 

częściej zapada na choroby o podłożu nieodpowiedniego żywienia, m.in. układu 

krążenia, wiele rodzajów nowotworów, miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, otyłości, 

próchnicy zębów itp. Inne, które są najczęściej wynikiem niedoborów żywieniowych, 

to powiększenie tarczycy, które u dzieci przybiera postać wola endemicznego, 

niedobory wysokości i masy ciała, opóźnienie w rozwoju fizycznym, niedokrwistość z 

niedoboru żelaza, osteoporoza u kobiet po okresie menopauzy.  

Nieprawidłowe żywienie jest w Polsce powszechnym i poważnym problemem, choć 

najprawdopodobniej część nieprawidłowo odżywiających się osób, nie odczuwa 

jeszcze konsekwencji swojego postępowania. Niebezpieczeństwo niewłaściwego 

odżywiania polega również na tym, iż część zaburzeń jest niezauważalna w 

pierwszych stadiach, a objawia  

się już w postaci schorzeń. 

 



Prawidłowy sposób odżywiania to jedno z 12 uwarunkowań zdrowia wskazanych przez 

Światową Organizację Zdrowia. Zdrowe żywienie w okresie rozwojowym jest podstawą 

zdrowia psychofizycznego człowieka dorosłego, który z kolei jest podstawą zdrowego 

społeczeństwa. 

W związku z powyższym, pożywienie powinno być bezpieczne, co jak wskazuje dr Jadwiga 

Hamułka z SGGW, oznacza nie tylko szeroko rozumianą jakość zdrowotną (czystość 

mikrobiologiczną i technologiczną), ale przede wszystkim „wartości odżywcze gwarantujące 

dobry stan zdrowia". Prawidłowy sposób żywienia polega bowiem na dostarczeniu 

organizmowi wszystkich składników odżywczych (ponad 60.) w odpowiednich ilościach  

i wzajemnych proporcjach, odgrywając istotną rolę w całym życiu człowieka. Szczególnie 

ważne jest żywienie dzieci i młodzieży, bowiem ich sposób odżywania wpływa na ich rozwój 

fizyczny, intelektualny, emocjonalny oraz na zdolność uczenia się. Optymalna dieta powinna 

zapewnić dziecku prawidłowy wzrost, dobre zdrowie i samopoczucie oraz zmniejszenie 

ryzyka wystąpienia chorób wieku dorosłego. 

Z roku na rok coraz więcej dzieci ma problemy z otyłością i nadwagą, a jednocześnie 

niepokojąco zwiększa się liczba dzieci wymagających dożywiania przez państwo  

oraz organizacje charytatywne. Rozpowszechnia się ponadto w Polsce zwyczaj 

jedzenia produktów wysokoprzetworzonych, typu „fast foods” oraz styl od żywiania 

polegający  

na spożywaniu w ciągu dnia trzech, a nie czterech czy pięciu posiłków, jak to jest 

zalecane przez dietetyków. Ponadto obserwowalna jest nadkonsumpcja 

sprowadzająca się do spożywania większej ilości pożywienia, aniżeli wynika to z 

zapotrzebowania fizjologicznego organizmu. Dotyczy to szczególnie: zbyt dużej ilości 

energii pobieranej z pożywieniem, zbyt wysokiej ilości zawartej w pożywieniu energii 

pochodzącej z tłuszczów, nadmiaru tłuszczów zawierających jedno- i 

wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Towarzyszy temu zazwyczaj wysoka zawartość 

cholesterolu w pożywieniu. W diecie dzieci i młodzieży przeważa tak zwane 

„śmieciowe jedzenie”, to jest: chipsy, frytki, hamburgery, s łodycze, które są 

zazwyczaj dostępne również w szkolnych sklepikach. Dzieci zamiast spożywania 

podczas pobytu w szkole zdrowego, wartościowego pożywienia, spożywają 

niezdrowe, wysokoprzetworzone produkty, które nie są w stanie zapewnić wszystkich 

wymaganych substancji odżywczych gwarantujących odpowiedni rozwój fizyczny i 

psychiczny młodego człowieka. Przedstawiony schemat odżywiania się 

współczesnego społeczeństwa skutkuje nadwagą i otyłością dotykającą coraz 

 



częściej najmłodszych. To niepokojące zjawisko stwarza coraz bardziej realną wizję 

polskiego społeczeństwa dotkniętego licznymi schorzeniami cywilizacyjnymi 

wynikającymi z utrwalonych w dzieciństwie błędnych nawyków żywienia, co wiąże się 

z ponoszeniem przez Państwo ogromnych kosztów związanych   

ze świadczeniami zdrowotnymi oraz świadczeniami społecznymi w postaci wszelkich 

zasiłków, pomocy rzeczowej itp. 

Oprócz problemu związanego z otyłością i nadmierną nadwagą dzieci, młodzieży,  

jak i dorosłej części polskiego społeczeństwa, równie istotny jest występujący 

problem niedożywienia. Niedożywienie jest konsekwencją zbyt małego pobierania 

przez dłuższy czas pożywienia (zjawisko głodu) bądź niedostatecznego przyswajania 

składników energetycznych, witamin i składników mineralnych w racjach 

pokarmowych. 

W Polsce niedożywienie, w tym przede wszystkim dzieci, wynika z dwóch głównych 

przyczyn. A mianowicie pierwsza związana jest ze złymi zwyczajami żywieniowymi, 

natomiast druga - z problemami ekonomiczno-społecznymi rodziny, w której 

wychowują się dzieci. 

Około 18% wszystkich Polaków żyje w rodzinach, w których panuje ubóstwo i 

środków finansowych wystarcza tylko na pokrycie podstawowych wydatków. W 

rodzinach, których standard życia odpowiada minimum socjalnemu, (co piąte 

gospodarstwo) na żywność nie wydaje się więcej niż 6 zł dziennie dla każdego 

domownika. W rodzinach tych mieszka oko ło 28% wszystkich dzieci i młodzieży do 

lat siedemnastu. 

Przeprowadzone badania wśród biednych rodzin Polski korzystających z pomocy 

socjalnej, wykazały, iż ponad połowa dzieci nie odżywiała się prawidłowo. Dzieci te 

nie miały zapewnionych nawet trzech posi łków dziennie, albo posiłku z mięsem lub 

rybą co drugi dzień lub świeżych owoców i warzyw przynajmniej raz na dzień. Co 

dziewiąte z nich nie miało zapewnionych wszystkich tych trzech pozycji. Co siódmy 

rodzic w badanej grupie przyzna ł, że jego dziecku zdarza się być głodnym (ponad 

10% powiedziało, że dziecko odczuwa głód raz w tygodniu). Z danych GUS za 2004 

rok wynika, że ponad 40% rodzin nie stać  

na zjedzenie przynajmniej raz na dwa dni posi łku, w skład którego wchodziłoby 

mięso, drób czy ryba. Natomiast z informacji, jakie przedstawiają organizacje 

 



pozarządowe, zajmujące się dożywianiem dzieci w szkołach wynika, że co trzeci 

uczeń rozpoczyna naukę bez śniadania. Dzieci, które przychodzą z domu bez 

śniadania gorzej się uczą, mają trudności  

z koncentracją, są rozkojarzone, a czasem nawet przysypiają na lekcjach. To 

prowadzi do znacznie gorszych wyników w nauce, które nie są do końca zależne od 

zdolności czy pracy samego dziecka, a to zniechęca je do dalszego kształcenia. 

Niedobory jakościowe mogą prowadzić do opóźnienia rozwoju różnych funkcji 

psychomotorycznych, poznawczych, procesów uczenia się, zapamiętywania, 

zaburzeń zachowania i innych. Następstwa niedożywienia dotyczą praktycznie 

wszystkich narządów i układów. Rzadko kto łączy osteoporozę z dziećmi. 

Tymczasem coraz więcej z nich cierpi na wczesną odmianę tej choroby. Jednym z 

powodów może być nieprawidłowa dieta i niedożywienie. Niedobór wapnia powoduje 

zaburzenia mineralizacji kości, natomiast niedobory nienasyconych kwasów 

tłuszczowych wpływają na wzrost ryzyka rozwoju zmian miażdżycowych. Podobnie 

wpływają niedobory witamin antyoksydacyjnych (witamina E, B-karoten, kwas 

skorbinowy).  Niedostatek składników odżywczych powoduje między innymi 

zaburzenia wzrastania, zmniejszenie masy cia ła, zmniejszenie siły mięśni, ma wpływ 

na rozwój wady postawy. 

Niedobór składników odżywczych doprowadza m.in. do: 

• spadku kurczliwości mięśnia sercowego, 

• gorszego wykorzystania tlenu w p łucach (niewydolności oddechowej), 

• spadku utlenowania krwi, 

• niedotlenienia tkanek, niedodmę i skłonność do zapalenia płuc, 

• wzrostu częstości zakażeń, 

• trudności w gojeniu się ran, 

• zaburzeń odporności organizmu,  

• powikłań infekcyjnych, 

• większej skłonności do rozwoju chorób zakaźnych. 

 



Porównując wyniki licznych badań, na przykład Zespołu Realizacji Badań IS UMK 

„Pryzmat", czy Instytutu Żywienia i Żywności poruszających problematykę zdrowotną 

dzieci wynikającą z niedożywienia lub z nadwagi i otyłości z danymi podawanymi 

przez GUS, można zaobserwować, iż około 800 tys. polskich dzieci i nastolatków jest 

dotkniętych otyłością  

oraz niepokojącą nadwagą. Natomiast niedożywienie może dotykać ponad 2 miliony 

najmłodszych dzieci. 

Prof. dr A. Szczygieł podzielił problemy żywieniowe na: 

• niedożywienie lub nadmierne żywienie powodujące między innymi niedobór  

lub nadmiar masy ciała, 

• niedożywienie jakościowe, powodujące jawne lub utajone niedobory jednego 

lub kilku składników odżywczych, np. niedobory witamin (awitaminozy), 

niedobory białek itp.; ostre niedobory jakościowe ujawniają się w postaci 

objawów klinicznych, 

• nieodpowiedni dla organizmu stosunek poszczególnych sk ładników 

odżywczych pożywienia: mogą one być przyczyną powstawania miażdżycy, 

hiper- i hipowitaminozy, próchnicy zębów, osteoporozy, osteopeni, 

• niewłaściwy tryb żywienia spowodowany nieodpowiednim zestawieniem 

posiłków (doborem produktów), nieodpowiednią liczbą posiłków i przerwami 

czasowymi między nimi. 

Z licznych polskich badań wynika, iż wszystkie wymienione powyżej problemy, 

często są ze sobą skorelowane. Naukowcy zwracają uwagę na coraz większy wzrost 

problemów wynikających z nieprawidłowego żywienia, skutkujących otyłością, 

nadwagą lub niedożywieniem. 

Podstawą zdrowego żywienia jest spożywanie urozmaiconych produktów 

żywnościowych, dzięki czemu ich natura i właściwości odżywcze wzajemnie się 

uzupełniają i wzmacniają. Składniki odżywcze, takie jak białka, tłuszcze, 

węglowodany, sole mineralne i witaminy nie występują oddzielnie i tak też nie mogą 

być spożywane.  

 



Zatem najczęściej popełniane błędy żywieniowe to zbyt niskie spożycie mleka i jego 

produktów, np. serów, jogurtów, a także warzyw i tłuszczów pochodzenia roślinnego. 

Zdecydowanie wyższa niż zalecana w Polsce jest konsumpcja tłuszczów ogółem  

przy jednocześnie zbyt niskim olejów: sojowego, słonecznikowego, rzepakowego 

niskoerukowego oraz margaryn z ich udzia łem. Zbyt wysokie zaś jest spożycie mięsa 

i jego przetworów. 

Problem niedożywienia, a także otyłości oraz nadmiernej nadwagi polskiego społeczeństwa, 

w tym również dzieci stanowi istotny obszar interwencji władz krajowych, regionalnych  

oraz lokalnych mający na celu złagodzenie niniejszego niepokojącego zjawiska poprzez 

edukację żywieniową oraz podejmowanie działań interwencyjnych (realizacja programów 

poruszających problematykę dożywiania lub zdrowego żywienia, dotacje celowe, itp.) 

 
3.Charakterystyka gminy 

2.1. Lokalizacja  

Gmina wiejska Lipno usytuowana jest w środkowo – wschodniej części województwa 

kujawsko – pomorskiego, zajmując centralną część powiatu lipnowskiego.  
Rysunek 1. Położenie Gminy Lipno na tle województwa kujawsko – pomorskiego oraz powiatu 

lipnowskiego 

   

Źródło: http://www.lipno.nowoczesnagmina.pl/ 

 



Niniejsza jednostka samorządu terytorialnego graniczy z 7 gminami oraz 1 miastem:  

• od północy z gminą Kikół i Chrostkowo, 

• od wschodu z gminą Skępe i Wielgie, 

• od południa z gminą Fabianki, 

• z zachodu z gminą Czernikowo i Bobrowniki. 

Gmina Lipno składa się z 36 sołectw, do których należą: Barany, Białowieżyn, 

Biskupin, Brzeźno, Chlebowo, Chodorążek, Głodowo, Rumunki Głodowskie, Huta 

Głodowska, Grabiny, Ignackowo, Jankowo, Jastrzębie, Karnkowo, Rumunki 

Karnkowskie, Kolankowo, Kłokock, Komorowo, Krzyżówki, Lipno I, Lipno II, 

Łochocin, Maliszewo, Okrąg, Ostrowite, Ostrowitko, Ośmiałowo, Piątki, Popowo, 

Radomice, Tomaszewo, Trzebiegoszcz, Wichowo, Wierzbick, Zbytkowo i Z łotopole.   
Rysunek 2. Sołectwa należące do Gminy Lipno 

 

Źródło: http://www.lipno.nowoczesnagmina.pl/ 

Wiodącą funkcją opisywanej jednostki samorządu terytorialnego jest rolnictwo. 

Średnia wielkość gospodarstwa rolnego na analizowanym areale kszta łtuje się na 

poziomie 8,30 ha. Podstawowymi uprawami rolnymi Gminy Lipno są: żyto, pszenica, 

rzepak, ziemniaki, buraki cukrowe.  

 



2.2. Infrastruktura społeczna - diagnoza stanu obecnego 

Wskaźniki demograficzne mają zasadniczy wpływ na jakość życia, szanse 

rozwojowe             i tempo wzrostu poziomu życia gminy. Takie parametry jak: 

wykształcenie mieszkańców, gęstość zaludnienia, dodatni poziom przyrostu 

naturalnego, dodatnie saldo migracji, zachowanie równowagi pomiędzy płciami, 

właściwe proporcje pomiędzy grupami ludności      w wieku przedprodukcyjnym, 

produkcyjnym i poprodukcyjnym decydują o przyszłości analizowanej jednostki 

samorządu terytorialnego.  

2.2.1. Charakterystyka ludności Gminy Lipno 

Gminę Lipno zamieszkuje 11 444 osób (2009 r.), z czego 50,69% stanową kobiety, 

natomiast pozostałe 49,31% mężczyźni. Gęstość zaludnienia na terenie 

analizowanej jednostki samorządu terytorialnego wynosi 54,57 os./km2. 

W badanym okresie liczba ludności gminy wiejskiej Lipno ulega wahaniom. Na 

przełomie roku 2003 i 2004 spadła ona o 0,66%, z kolei na przełomie lat 2004 i 2005 

obiecująco wzrosła o 1,29%, by znów w roku 2006 spaść o 0,58%. Natomiast w 

latach 2007 – 2009 nastąpił korzystny wzrost liczebności lokalnej populacji o 0,8%. 

Zjawisko to znajduje wierne odzwierciedlenie w liczebności kobiet i mężczyzn Gminy 

Lipno w badanym okresie. W roku 2009 w porównaniu z rokiem 2004 (rok 

największego spadku liczby ludności Gminy Lipno), liczba kobiet wzrosła o 2,38%, 

natomiast mężczyzn o 2,25%.  
Tabela 1. Liczba ludności na terenie Gminy Lipno w latach 2003 - 2009 

 
Źródło: Dane GUS 

Sytuacja demograficzna opisywanej gminy korzystnie kszta łtuje się na tle 

województwa kujawsko – pomorskiego oraz całego kraju, gdzie w latach 2003 – 

2008 odnotowywano systematyczny spadek liczby ludności, zarówno kobiet jak i 

mężczyzn. Zgodnie  

z prognozami GUS-u dla województwa kujawsko – pomorskiego oraz Polski, ta 

niekorzystna tendencja utrzyma się do 2035. 

 

 



Wykres 1. Prognoza liczby ludności na lata 2008 – 2035 dla województwa kujawsko - 
pomorskiego 

 
Źródło: Dane GUS 
 
 

 
 

Wykres 2. Prognoza liczby ludności na lata 2008 – 2035 dla Polski 

 
Źródło: Dane GUS 

Przewiduje się, że ta niepokojąco kształtująca się prognoza ludności kraju  

oraz województwa kujawsko – pomorskiego, nie znajdzie odzwierciedlenia w 

populacji Gminy Lipno. Odnotowany w ostatnich latach na opisywanym areale wzrost 

 



liczby ludności jest spowodowany przede wszystkim dodatnim przyrostem 

naturalnym, ale również tendencją osiedlania się mieszkańców pobliskich miast na 

terenach wiejskich, w tym przede wszystkim sąsiedniego miasta Lipno oraz 

pobliskiego ośrodka ekonomiczno – gospodarczego, jakim jest miasto W łocławek. Ze 

względu na bezpośrednie graniczenie  

z miastem Lipno (centrum administracyjno – gospodarcze gminy miejskiej i wiejskiej 

Lipno), niewielką odległość od Włocławka (25 km) oraz walory przestrzenno – 

infrastrukturalne, gmina wiejska Lipno staje się swoistą „sypialnią” dla pracowników 

Włocławka oraz miasta Lipno.  

Opracowane przez GUS prognozy ludności dla Włocławka zakładają utrwalenie 

tendencji spadkowej lokalnej populacji do roku 2030, w którym liczba ludności 

zmniejszy  

się o ok. 17%, a więc spadnie poniżej 100 tys. osób. Niekorzystne prognozy 

demograficzne dla niniejszego miasta związane są głównie z procesem 

dezurbanizacji oraz przenoszeniem się lepiej sytuowanych mieszkańców do gmin i 

miast ościennych, m. in. gminy wiejskiej Lipno. W związku z powyższym w 

najbliższych latach przewiduje się systematyczny wzrost liczby ludności gminy 

wiejskiej Lipno, będący przede wszystkim skutkiem dodatniego przyrostu 

naturalnego, ale również osiedlania się na terenie opisywanego areału mieszkańców 

Włocławka oraz Lipna. 

 
Tabela 2. Poziom przyrostu naturalnego na terenie Gminy Lipno w latach 2003-2009 

 

 



Źródło: Dane GUS 

Jedną z korzystnych tendencji zaobserwowanych na terenie gminy wiejskiej Lipno 

jest niewątpliwie przyrost naturalny, który w badanym okresie (pomijając rok 2004) 

przyjmuje wartości dodatnie. Na koniec 2009 roku odnotowano wzrost w porównaniu  

z rokiem 2003 o 15,79%. Dodatnia wartość przyrostu naturalnego świadczy o 

przewadze liczby urodzeń żywych nad liczbą zgonów w danym roku kalendarzowym, 

co znajduje potwierdzenie w danych zawartych w tabel i 2. 
Tabela 3. Migracje na pobyt stały na terenie gminy wiejskiej Lipno w latach 2003 - 2009 

 
Źródło: Dane GUS 

Odwrotny trend do przyrostu naturalnego na terenie Gminy Lipno zarejestrowano  

w odniesieniu do salda migracji wewnętrznych. W latach 2003 – 2008 saldo migracji 

w ruchu wewnętrznym było ujemne, co świadczy o przewadze liczby wyjeżdżających  

niż napływających na opisywany areał. Jednak w roku 2009 odnotowano obiecujące 

dodatnie saldo migracji wewnętrznych, co oznacza wzrost liczby osób 

zainteresowanych osiedlaniem się na terenie opisywanej jednostki samorządu 

terytorialnego. Dodatni przyrost naturalny w zestawieniu z pozytywnym, 

odnotowanym w roku 2009, dodatnim saldem migracji pozwala rokować nadzieje na 

utrzymywanie się, a nawet wzrost dotychczasowej wzrostowej liczby ludności 

lokalnej.  

 
Wykres 3. Ruch naturalny ludności na terenie gminy wiejskiej Lipno w latach 2003 - 2009 

 



 
Źródło: Dane GUS 

Analizując szczegółowo migracje na pobyt stały, w tym przede wszystkim stan 

zameldowań w poszczególnych latach w gminie wiejskiej Lipno, można zauważyć w 

każdym roku znaczącą przewagę zameldowań z miast. Zaś pod względem 

wymeldowań z analizowanego obszaru, w badanym okresie odnotowano również 

przewagę wymeldowań do miasta. Sytuacja ta jest związana przede wszystkim z 

tym, iż na terenie gminy wiejskiej Lipno nie funkcjonuje żadna uczelnia wyższa, w 

związku z czym lokalna społeczność chcąca zdobyć wyższe wykształcenie, 

zmuszona jest do wyjazdu na uczelnie w większych miastach zlokalizowanych na 

terenie całego kraju, gdzie po ukończeniu edukacji osiedla się na stałe. Drugim pod 

względem ważności powodem migracji mieszkańców gminy wiejskiej Lipno do innych 

miast jest konieczność podjęcia przez nich pracy zarobkowej, w związku z 

niewystarczającą ilością w stosunku do zgłaszanych potrzeb miejsc pracy na 

opisywanym areale.  

 

 

 

 

 



Tabela 4. Wskaźniki modułu gminnego gminy wiejskiej Lipno w latach  2003 - 2009 

 
Źródło: Dane GUS 

Gęstość zaludnienia gminy wiejskiej Lipno w analizowanym okresie utrzymuje się na 

stałym poziomie 54 osób na 1 km2, pomijając rok 2004, w którym odnotowano 

niewielki spadek niniejszego wskaźnika. Świadczy to o stałym zainteresowaniu 

opisywanym areałem,  

jako miejscu dogodnym do osiedlania, co znajduje odzwierciedlenie w liczbie 

lokalnego społeczeństwa. Natomiast w tym samym okresie współczynnik feminizacji 

dla Gminy Lipno przyjmował w przeważającej ilości wartość równą 103, co oznacza, 

iż na 100 mężczyzn przypadają 103 kobiety z opisywanego areału.  

Tabela 5. Ludność gminy wiejskiej Lipno w podziale na grupy społeczno – ekonomiczne  
w latach  2003 - 2009 

 
Źródło: Dane GUS 

Analizując natomiast strukturę populacji gminy wiejskiej Lipno, można 

zaobserwować,  

iż najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym – 61,7% ogółu 

ludności w roku 2009. W całym badanym okresie liczebność niniejszej grupy 

wskazuje tendencję wzrostową. W roku 2009 w porównaniu z rokiem 2003 liczba 

 



populacji w wieku produkcyjnym korzystnie wzrosła o 3,2%. Drugą pod względem 

liczebności grupę wiekową stanowią mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym 

(24,5% ogółu ludności w 2009 r.), których liczba z roku na rok niepokojąco spada, co 

jest niekorzystnym zjawiskiem w dynamice struktury wieku ekonomicznego ludności. 

Również niesprzyjającym zjawiskiem w niniejszej dynamice jest występująca w 

latach 2003 - 2009 dość stała liczba ludności w wieku poprodukcyjnym, wynosząca 

13,8%.  

Obecnie na terenie gminy wiejskiej Lipno największą grupę stanowią osoby w wieku 

produkcyjnym. Jednakże w przyszłości zwiększać się będzie procentowy udział osób  

w wieku poprodukcyjnym, co pociąga za sobą wiele konsekwencji. Znaczna część 

dochodów gminy będzie bowiem musiała być kierowana na zapewnienie 

odpowiednich warunków życia osobom w starszym wieku (np. opieka spo łeczna). 

Starzejące się społeczeństwo to także malejące przyrosty zasobów pracy. Poza tym 

wzrost liczby osób starszych prowadzi  

do zmiany struktury popytu – wpływa na mniejszy popyt na „nowinki” technologiczne,  

a większy na szeroką gamę usług związanych z opieką społeczną. 

Wykres 4. Wskaźnik obciążenia demograficznego gminy wiejskiej Lipno w latach  2003 – 2009 

 
Źródło: Dane GUS 

Wskaźnik obciążenia demograficznego zidentyfikowany na  analizowanym obszarze 

wiejskim jest dość wysoki, ponieważ na 100 osób w wieku produkcyjnym w analizowanym 

 



okresie przypadało w 2009 r. 62,2 osób w wieku nieprodukcyjnym. Niniejsze zjawisko 

przedstawia się niekorzystnie, bowiem świadczy o niesprzyjających tendencjach 

demograficznych występujących na terenie omawianej jednostki samorządu terytorialnego. 

Jednak w analizowanym okresie można zaobserwować pozytywnie kształtującą  

się tendencję spadkową niniejszego wskaźnika o 12,52%. Korzystnie natomiast dla gminy 

wiejskiej Lipno, kształtuje się poziom ludności w wieku poprodukcyjnym przypadających na 

100 osób w wieku produkcyjnym. Niniejszy wskaźnik obciążenia demograficznego przyjmuje 

dość niską wartość, wynoszącą w 2009 roku 22,4 osób w wieku poprodukcyjnym.  

W  analizowanym okresie odniesienia poziom ludności w wieku poprodukcyjnym 

przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym kształtuje się na dość stałym poziomie. 

2.2.2. Rynek pracy  

Na analizowanym obszarze w latach 2004 – 2007, podobnie jak w województwie 

kujawsko – pomorskim oraz kraju odnotowano spadek bezrobocia. Jednak w latach 

2007 – 2009 zaobserwowano wzrost niniejszego niekorzystnego zjawiska o 27,43%, 

co stanowi istotny problem gminy wiejskiej Lipno. Liczba bezrobotnych na terenie 

Gminy Lipno na koniec 2009 roku wynosi ła 1 338 osób, z czego 54,56% stanowi ły 

kobiety. Pomimo odnotowywanego w ostatnich latach wzrostu poziomu bezrobocia 

na terenie Gminy Lipno, w ostatnim roku badanego okresu w porównaniu do roku 

2003 bezrobocie w gminie spadło o 14,94%, w przypadku mężczyzn o 26,75%, 

natomiast w odniesieniu do kobiet - o 1,75%.  
Tabela 6. Struktura bezrobocia i zatrudnienia na terenie gminy wiejskiej Lipno  

w latach  2003 – 2009 

 
Źródło: Dane GUS 

W latach 2003 – 2005 zaobserwowano obiecującą tendencję wzrostową liczby 

pracujących o 19,57%. Jednak na przełomie lat 2005 i 2006 odnotowano znaczący 

spadek liczby pracującej części lokalnej społeczności o 16,76%. W ostatnich latach 

 



badanego okresu, tj. 2006 – 2009 znów zaobserwowano systematyczny wzrost 

liczby pracującej populacji gminy wiejskiej Lipno o 37,86%, co dodatnio wp łynęło na 

miejscowy rynek pracy. Analogiczne do odnotowywanych w latach 2003 – 2009 

wahań liczby pracujących ogółem, różnice zdiagnozowano zarówno w odniesieniu do 

kobiet, jak i mężczyzn, ze wskazaniem na większy odsetek kobiet w ogóle 

pracującego lokalnego społeczeństwa. Potwierdzają to wartości zamieszczone na 

wykresie 5. 

 
Wykres 5. Liczba pracujących na terenie gminy wiejskiej Lipno w latach 2003 - 2009 

 
Źródło: Dane GUS 

 

W gminie wiejskiej Lipno, podobnie jak na obszarze ca łego kraju, wysoki wśród 

bezrobotnych jest udział osób młodych oraz długotrwale bezrobotnych. 

Należy zauważyć, że do czynników zwiększających pozostawanie przez długi okres  

bez pracy zalicza się zaawansowany wiek, ograniczenia zdrowotne i brak 

odpowiedniego przygotowania zawodowego. Trudności ze znalezieniem pracy nie 

dotyczą jednak wszystkich grup ludności w jednakowym stopniu. Postęp 

technologiczny i rozwój gospodarki opartej na wiedzy stwarzają popyt przede 

wszystkim na wysokiej jakości kapitał ludzki. Niski poziom kwalifikacji wiąże się zaś z 

 



poważnymi trudnościami ze znalezieniem pracy, co ma miejsce na terenie 

analizowanej gminy.   

Problem bezrobocia dotyka także w dużym stopniu osób młodych. Ta grupa 

społeczna  

ma duże trudności ze znalezieniem pracy ze względu na: 

• wzrost przeciętnego trwania życia, a wraz z nim wydłużenie okresu aktywności 

zawodowej,  

• postęp technologiczny, 

• wysokie koszty pracy, 

• brak doświadczenia zawodowego i cenionych na rynku pracy umiejętności.   

2.2.3. Poziom wykształcenia ludności 

Na podstawie przedstawionych w tabeli 7 danych dotyczących wykształcenia 

mieszkańców gminy wiejskiej Lipno, opracowanych na podstawie danych GUS-u 

zebranych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 r., można 

zaobserwować, iż mieszkańcy opisywanego areału charakteryzują się niższym 

poziomem wykształcenia niż średnio mieszkańcy województwa kujawsko-

pomorskiego.  

Tabela 7. Wykształcenie mieszkańców gminy wiejskiej Lipno 

Rodzaj wykształcenia Liczba osób 
Udział  

w liczbie 
mieszkańców 

(w %) 
Mężczyźni Kobiety 

Wyższe  261 2,32 88 173 

Policealne  152 1,35 37 115 

Średnie 1 358 12,09 569 789 

Zasadnicze zawodowe 2 517 22,41 1 602 915 

Podstawowe ukończone 3 974 35,39 1 875 2 099 
Podstawowe nieukończone  
i bez wykształcenia 2 968 26,43 231 376 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS: Narodowy Spis Powszechny 2002 – Ludność 

 

Wykres 6. Poziom wykształcenia mieszkańców gminy wiejskiej Lipno w 2002 r. 

 



 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS: Narodowy Spis Powszechny 2002 – Ludność 

Jedynie 2,32% populacji opisywanej gminy wiejskiej posiada ło w 2002 r. 

wykształcenie wyższe. Równie niekorzystnie kształtuje się odsetek ludności Gminy 

Lipno znamionujący się wykształceniem policealnym – 1,35%. Wykształceniem 

średnim legitymuje się 12,09% lokalnej społeczności, zasadniczym zawodowym - 

22,41%, natomiast podstawowym ukończonym - 35,39% populacji gminy wiejskiej 

Lipno. Aż 26,43% mieszkańców nie posiada wykształcenia lub  posiada 

wykształcenie podstawowe nieukończone. 

Przedstawione dane dotyczą jednak roku 2002 i nie odzwierciedlają aktualnej 

sytuacji. Należy założyć, iż obecnie w gminie wiejskiej Lipno, podobnie jak i w całym 

kraju, liczba osób z wykształceniem wyższym jest nieco większa. Strukturę ludności 

gminy wiejskiej Lipno wg poziomu wykszta łcenia w 2002 r. przedstawia wykres 6. 

Podsumowując należy stwierdzić, iż gmina wiejska Lipno znamionuje się dość niskim 

wykształceniem lokalnej społeczności. Ponadto ponad połowa mieszkańców posiada 

jedynie wykształcenie podstawowe, zawodowe lub też nie posiada żadnego 

wykształcenia.  

Sytuacja ta jest bardzo niekorzystna w powiązaniu z istniejącym lokalnym 

bezrobociem. Osoby bezrobotne znamionujące się niskim poziomem wykształcenia 

mają znacznie bardziej ograniczone możliwości pozyskania pracy zarobkowej, co 

może skutkować w przyszłości nadal wysokim poziomem długotrwałego bezrobocia 

odnotowywanego na terenie gminy.  

 



Powodem tej niekorzystnej sytuacji jest także odnotowana tendencja odp ływu  

bardziej wykwalifikowanych kadr do innych miast oferujących wyższe zarobki i 

standard życia. 

2.2.4. Placówki użyteczności publicznej, stowarzyszenia i organizacje 
pozarządowe 

Na terenie gminy wiejskiej Lipno funkcjonują następujące placówki użyteczności 

publicznej, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe: 

Tabela 8. Placówki użyteczności publicznej, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe  
na terenie gminy wiejskiej Lipno 

Nazwa jednostki Miejsce 
funkcjonowania Charakterystyka działalności 

Stowarzyszenia : 

Ochotnicza 
Straż Pożarna Brzeźno 

TYP S (wyposażona w samochody bojowe). 

Zadaniem jednostki OSP jest ochrona przeciwpożarowa  
na terenie gminy, likwidacja skutków wypadków drogowych, 

klęsk żywiołowych oraz udział (w przypadku 
zadysponowania przez stanowisko dowodzenia Komendy 

Powiatowej PSP) w akcjach gaśniczych poza terenem 
gminy. 

Ochotnicza 
Straż Pożarna Chlebowo 

Typ KSRG (należący do Krajowego systemu Ratowniczo 
– Gaśniczego) 

Podstawowym celem jednostki OSP należącej do KSRG jest 
ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: 

walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, 
ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również 

poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne. 

Ochotnicza 
Straż Pożarna Chodorążek 

Typ M (wyposażona w motopompy). 

Zadaniem jednostki OSP jest ochrona przeciwpożarowa  
na terenie gminy, likwidacja skutków wypadków drogowych, 

klęsk żywiołowych oraz udział (w przypadku 
zadysponowania przez stanowisko dowodzenia Komendy 

Powiatowej PSP) w akcjach gaśniczych poza terenem 
gminy. 

Ochotnicza 
Straż Pożarna Jankowo 

TYP S (wyposażona w samochody bojowe). 

Zadaniem jednostki OSP jest ochrona przeciwpożarowa  
na terenie gminy, likwidacja skutków wypadków drogowych, 

klęsk żywiołowych oraz udział (w przypadku 
zadysponowania przez stanowisko dowodzenia Komendy 

Powiatowej PSP) w akcjach gaśniczych poza terenem 
gminy. 

Ochotnicza 
Straż Pożarna Karnkowo 

TYP S (wyposażona w samochody bojowe). 

Zadaniem jednostki OSP jest ochrona przeciwpożarowa  
na terenie gminy, likwidacja skutków wypadków drogowych, 

klęsk żywiołowych oraz udział (w przypadku 
zadysponowania przez stanowisko dowodzenia Komendy 

Powiatowej PSP) w akcjach gaśniczych poza terenem 

 



gminy. 

Ochotnicza 
Straż Pożarna Krzyżówki 

TYP S (wyposażona w samochody bojowe). 

Zadaniem jednostki OSP jest ochrona przeciwpożarowa  
na terenie gminy, likwidacja skutków wypadków drogowych, 

klęsk żywiołowych oraz udział (w przypadku 
zadysponowania przez stanowisko dowodzenia Komendy 

Powiatowej PSP) w akcjach gaśniczych poza terenem 
gminy. 

Ochotnicza 
Straż Pożarna Łochocin 

Typ KSRG (należący do Krajowego systemu Ratowniczo 
– Gaśniczego) 

Podstawowym celem jednostki OSP należącej do KSRG jest 
ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: 

walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, 
ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również 

poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne. 

Ochotnicza 
Straż Pożarna Maliszewo 

TYP S (wyposażona w samochody bojowe). 

Zadaniem jednostki OSP jest ochrona przeciwpożarowa  
na terenie gminy, likwidacja skutków wypadków drogowych, 

klęsk żywiołowych oraz udział (w przypadku 
zadysponowania przez stanowisko dowodzenia Komendy 

Powiatowej PSP) w akcjach gaśniczych poza terenem 
gminy. 

Ochotnicza 
Straż Pożarna Ostrowite 

Typ M (wyposażona w motopompy). 

Zadaniem jednostki OSP jest ochrona przeciwpożarowa  
na terenie gminy, likwidacja skutków wypadków drogowych, 

klęsk żywiołowych oraz udział (w przypadku 
zadysponowania przez stanowisko dowodzenia Komendy 

Powiatowej PSP) w akcjach gaśniczych poza terenem 
gminy. 

Ochotnicza 
Straż Pożarna Popowo 

TYP S (wyposażona w samochody bojowe). 

Zadaniem jednostki OSP jest ochrona przeciwpożarowa  
na terenie gminy, likwidacja skutków wypadków drogowych, 

klęsk żywiołowych oraz udział (w przypadku 
zadysponowania przez stanowisko dowodzenia Komendy 

Powiatowej PSP) w akcjach gaśniczych poza terenem 
gminy. 

Ochotnicza 
Straż Pożarna Radomice 

Typ KSRG (należący do Krajowego systemu Ratowniczo 
– Gaśniczego) 

Podstawowym celem jednostki OSP należącej do KSRG jest 
ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: 

walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, 
ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również 

poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne. 

Ochotnicza 
Straż Pożarna Trzebiegoszcz 

Typ M (wyposażona w motopompy). 

Zadaniem jednostki OSP jest ochrona przeciwpożarowa  
na terenie gminy, likwidacja skutków wypadków drogowych, 

klęsk żywiołowych oraz udział (w przypadku 
zadysponowania przez stanowisko dowodzenia Komendy 

Powiatowej PSP) w akcjach gaśniczych poza terenem 
gminy. 

Ochotnicza 
Straż Pożarna Wichowo 

TYP S (wyposażona w samochody bojowe). 

Zadaniem jednostki OSP jest ochrona przeciwpożarowa  

 



na terenie gminy, likwidacja skutków wypadków drogowych, 
klęsk żywiołowych oraz udział (w przypadku 

zadysponowania przez stanowisko dowodzenia Komendy 
Powiatowej PSP) w akcjach gaśniczych poza terenem 

gminy. 

Ochotnicza 
Straż Pożarna Wierzbick 

Typ M (wyposażona w motopompy). 

Zadaniem jednostki OSP jest ochrona przeciwpożarowa  
na terenie gminy, likwidacja skutków wypadków drogowych, 

klęsk żywiołowych oraz udział (w przypadku 
zadysponowania przez stanowisko dowodzenia Komendy 

Powiatowej PSP) w akcjach gaśniczych poza terenem 
gminy. 

Ochotnicza 
Straż Pożarna Zbytkowo 

Typ M (wyposażona w motopompy). 

Zadaniem jednostki OSP jest ochrona przeciwpożarowa  
na terenie gminy, likwidacja skutków wypadków drogowych, 

klęsk żywiołowych oraz udział (w przypadku 
zadysponowania przez stanowisko dowodzenia Komendy 

Powiatowej PSP) w akcjach gaśniczych poza terenem 
gminy. 

Ochotnicza 
Straż Pożarna Złotopole 

Typ M (wyposażona w motopompy). 

Zadaniem jednostki OSP jest ochrona przeciwpożarowa  
na terenie gminy, likwidacja skutków wypadków drogowych, 

klęsk żywiołowych oraz udział (w przypadku 
zadysponowania przez stanowisko dowodzenia Komendy 

Powiatowej PSP) w akcjach gaśniczych poza terenem 
gminy. 

Placówki oświatowe 

Szkoła 
Podstawowa 

Maliszewo, Piątki, 
Trzebiegoszcz, 

Jastrzębie  

Nadrzędnym celem placówek oświatowych jest 
wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na 
harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie 

nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania 
te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne 

wymiary pracy każdego nauczyciela. W szkole uczniowie 
kształcą swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej 
wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy  
w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele tworzą 
uczniom warunki do nabywania niniejszych umiejętności. 
Nauczyciele w szkole podstawowej dostosowują sposób 

przekazywania odpowiedniej wiedzy, kształtowania 
umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku 

aktywności dzieci, umożliwiają im poznawanie świata w jego 
jedności i złożoności, wspomagają ich samodzielność 
uczenia się, inspirują je do wyrażania własnych myśli  

i przeżyć, rozbudzają ich ciekawość poznawczą  
oraz motywację do dalszej edukacji. 

 



Szkoła 
Podstawowa 

oraz Publiczne 
Gimnazjum 

Radomice, 
Karnkowo, 
Wichowo 

Nadrzędnym celem placówek oświatowych jest 
wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na 
harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie 

nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania 
te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne 

wymiary pracy każdego nauczyciela. W szkole uczniowie 
kształcą swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej 
wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy  
w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele tworzą 
uczniom warunki do nabywania niniejszych umiejętności. 
W gimnazjum nauczyciele wprowadzają uczniów w świat 

wiedzy naukowej, wdrażają ich do samodzielności, 
pomagają im w  podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku 

dalszej edukacji i przygotowują  do aktywnego udziału  
w życiu społecznym. 

Parafie i kościoły 

Kościół 
Parafialny 

Rzymskokatolic
ki drewniany i 
murowany pw. 

Matki Bożej  
Częstochowskie

j 

Brzeźno 

Związek wyznaniowy o charakterze chrześcijańskim 
Kościół 

Parafialny 
Rzymskokatolic

ki murowany 
pw. Św. Jadwigi 

Karnkowo 

Kościół 
Parafialny 

Rzymskokatolic
ki drewniany 

pw. Św. 
Mateusza 

Ostrowite 

Obiekty sportowo - rekreacyjne 

boisko sportowe 
i sala 

gimnastyczna 
 

przy Gimnazjum 
w Radomicach, 

przy Szkole 
Podstawowej  
w Jastrzębiu 

- 

zespół boisk 
sportowych 

/łącznie z 
boiskami do gry 
w piłkę plażową/ 

i sala 
gimnastyczna 

przy Gimnazjum 
w Karnkowie 

boisko sportowe 
przy Szkole 

Podstawowej  
w Piątkach, przy 

Szkole 

 



Podstawowej  
w Maliszewie,  
przy Szkole 

Podstawowej  
w 

Trzebiegoszczu, 
przy Szkole 

Podstawowej  
w Wichowie 

boisko do gry w 
piłkę nożną Popowo 

boiska do gry w 
piłkę siatkową 

plażową 
Maliszewo 

Jednostki organizacyjne 

Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 
Lipno 

Cele GOPS w Lipnie: 
a)  zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób  

i rodzin oraz umożliwienie bytowania w warunkach 
odpowiadających godności człowieka, 

b)  doprowadzanie w miarę możliwości do życiowego 
usamodzielnienia osób oraz ich integracji ze środowiskiem, 
c)  zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych 

osób i rodzin, umożliwienie osobom i rodzinom 
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których  

nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, 
możliwości i uprawnienia. 

       Nadto celem funkcjonowania GOPS jest wykonywanie 
zadań pomocy społecznej w zakresie  ustalonym ustawami. 

GOPS realizuje zadania: 
  - własne gminy; 

  - własne gminy o charakterze obowiązkowym; 
  - zlecone gminie przez administrację rządową; 

  - wynikające z odrębnych ustaw w zakresie pomocy 
społecznej; 

Samorządowa 
Administracja 

Placówek 
Oświatowych 
Gminy Lipno 

Lipno 

Jednostka organizacyjna Gminy Lipno utworzona w celu 
realizowania zadań gminy z zakresu oświaty. 

Podstawowym zadaniem SAPO jest zarząd organizacyjny, 
administracyjno – gospodarczy i finansowo- księgowy 

placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy 
Lipno, a w szczególności: 

-prowadzenie spraw administracyjno – gospodarczych, 
zaopatrzenia i remontów placówek oświatowych  

(z wyłączeniem inwestycji), 
-organizowanie dowozu uczniów do szkół, 

-obsługa kadrowa, finansowo – księgowa placówek  
i organizowanie wynagrodzeń dla pracowników, 

-gospodarowanie funduszem płac, 
-prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie 

realizowanych zadań, 
-opracowywanie wniosków do budżetu gminy w zakresie 

oświaty, 
-nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej  
i organizacyjnej dyrektorów placówek oświatowych. 

 



Biblioteka 
Publiczna 

Gminy Lipno  
z siedzibą  

w Radomicach 

Radomice 
filie biblioteczne  

w Jastrzębiu, 
Karnkowie, 

Trzebiegoszczu  
i Wichowie 

Biblioteki prowadzą działalność statutową polegającą  
na gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu  

i udostępnianiu zbiorów bibliotecznych. Ponadto prowadzą 
działalność informacyjno-bibliograficzną, popularyzację 

książki i czytelnictwa. 

Przedstawione w powyższej tabeli placówki użyteczności publicznej, stowarzyszenia  

i związki wyznaniowe zlokalizowane na terenie gminy wiejskiej Lipno zapewniają 

mieszkańcom dostęp do podstawowych usług społecznych, mających na celu 

zapewnienie podstawowych potrzeb w niniejszym zakresie, m.in. edukacji, rekreacji i 

sportu, integracji lokalnej, bezpieczeństwa i pomocy społecznej. 

Na terenie gminy wiejskiej Lipno nie funkcjonuje żadna placówka z zakresu 

kształcenia wyższego. W związku z powyższym mieszkańcy korzystają z usług 

uczelni zlokalizowanych przede wszystkim w pobliskim W łocławku, Toruniu oraz 

Łodzi. 

Na terenie gminy nie funkcjonuje również dom kultury. W tej sytuacji zadania 

związane z kulturą wykonywane są przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 

Radomicach i jej filie – w Trzebiegoszczu, Jastrzębiu, Karnkowie i Wichowie.            

W placówce w Radomicach i filialnym oddziale w Wichowie mieszkańcy gminy mają 

możliwość skorzystania z komputerów podłączonych do Internetu. Ponadto 

mieszkańcy gminy mają możliwość korzystania z infrastruktury kulturalnej miasta 

Lipna.  

2.2.5. Pomoc społeczna 

Placówką realizującą zadania pomocy społecznej na terenie gminy wiejskiej Lipno 

jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. Adresatami wsparcia socjalnego  

są najczęściej rodziny cierpiące niedostatek z powodu ubóstwa bądź bezrobocia, 

rodziny wielodzietne, rodziny niewydolne opiekuńczo i wychowawczo, osoby 

niepełnosprawne, rodziny dotknięte przemocą i uzależnieniami.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie (GOPS) jest jednostką organizacyjną 

gminy wiejskiej Lipno i działa na podstawie: 

  1)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, 

poz.1591 z późn. zm.);  

 



  2)  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo łecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 

2009r.  

Nr 175, poz.1362 z późn. zm.);  

  3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 

1240); 

  4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r  

Nr 139, poz. 992 z późn. zm.); 

  5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

(Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz.7 z późn. zm.); 

  6)  innych przepisów z zakresu pomocy społecznej. 

Poniżej przedstawiono dane dotyczące rodzaju i skali pomocy społecznej w gminie 

wiejskiej Lipno. 

Tabela 9. Liczba beneficjentów pomocy społecznej oferowanej przez GOPS w Lipnie 

Powód trudnej sytuacji życiowej 
Liczba rodzin Liczba osób w tych rodzinach 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 
Ubóstwo 771 700 615 612 2933 2846 2859 2380 
Sieroctwo 0 1 1 0 0 3 3 0 
Potrzeba ochrony macierzyństwa 10 8 130 108 53 32 743 625 
Bezrobocie 546 495 391 392 2087 2002 1586 1494 
Niepełnosprawność 68 104 108 101 196 355 386 348 
Długotrwała choroba 98 124 77 76 291 495 295 264 

Bezradność w sprawach opiekuńczo -
wychowawczych i prowadzeniu 
gospodarstwa domowego 

39 56 45 36 118 296 184 125 

w tym: - rodziny niepełne 11 18 37 32 34 57 137 104 
              - rodziny wielodzietne 28 39 8 4 84 244 47 21 
Alkoholizm 20 0 0 49 97 0 0 274 
Narkomania 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trudności w przystosowaniu się do 
życia po opuszczeniu zakładu karnego 

3 0 1 0 3 0 2 0 

Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa 2 1 6 4 5 6 22 11 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie  

Na podstawie danych przedstawionych w powyższej tabeli można zaobserwować,  

iż najliczniejszą grupę beneficjentów pomocy społecznej oferowanej przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie stanowią osoby dotknięte ubóstwem – 612 

rodzin w roku 2009, co stanowi 2 380 osób (20,80% populacji Gminy Lipno). 

 



Analizując powyższe dane odnotowano obiecująco kształtującą się tendencję 

systematycznego spadku liczby rodzin objętych pomocą społeczna. W latach 2006 – 

2009 liczba niniejszych rodzin spadła o 20,62%, a tym samym o 18,85% osób 

wchodzących w skład tych rodzin. 

Drugim istotnym problemem społecznym zdiagnozowanym na terenie gminy wiejskiej Lipno 

jest bezrobocie. W ostatnim roku badanego okresu odniesienia liczba rodzin korzystających 

ze świadczeń pieniężnych oferowanych przez GOPS w Lipnie kształtowała się na poziomie 

392 rodzin, czyli 1 494 osób (13,05% wszystkich mieszkańców gminy wiejskiej Lipno).  

W badanym okresie również odnotowano systematyczny spadek ilości rodzin dotkniętych 

bezrobociem – 28,21% spadek w roku 2009 w porównaniu z rokiem 2006. 

Dość znaczący odsetek lokalnej ludności, bo aż 5,46% (108 rodzin w 2009r.) korzysta  

ze świadczeń społecznych mających na celu ochronę macierzyństwa. Liczba rodzin 

dotkniętych niniejszym problem w roku 2009 w porównaniu z rokiem 2006 drastycznie 

wzrosła o 98 rodzin.  

Ponadto 3,04% mieszkańców w 2009r. korzystało z pomocy społecznej przeznaczonej  

dla osób niepełnosprawnych – 101 rodzin. W roku 2009 w porównaniu z rokiem 2006 liczba 

rodzin dotkniętych niniejszym problemem społecznym zwiększyła się o 48,53%. Należy 

jednak zauważyć, iż liczba niniejszych rodzin w roku 2009 w porównaniu z rokiem 2008 

obiecująco spadła o 6,48%.  

Dość znaczącym odsetkiem lokalnej populacji są osoby dotknięte długotrwałą chorobą – 

2,31% w 2009r. Analizując dane zawarte w powyższej tabeli można zaobserwować 

korzystny spadek liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej o 22,45%, a tym samym 

o 9,28% osób.  

Ponadto mieszkańcy gminy wiejskiej Lipno borykają się z problemem alkoholizmu (2,39% 

ogólnej liczby mieszkańców), bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych  

i prowadzeniu gospodarstwa domowego (1,09% lokalnej społeczności) oraz zdarzeń 

losowych i sytuacji kryzysowej (0,10% populacji Gminy Lipno). 

 

 

 

 

2.2.5.1. Pomoc społeczna w zakresie dożywiania i zdrowego żywienia 
Powszechnie występujący na terenie Polski problem niedożywienia oraz nieodpowiedniego 

żywienia w stopniu znaczącym dotyka również gminę wiejską Lipno. Główną przyczyną 

niedożywienia w polskich rodzinach jest ubóstwo.  

 



Ubóstwo - to pojęcie ekonomiczne i socjologiczne opisujące brak dostatecznych środków 

materialnych dla zaspokojenia potrzeb jednostki, w szczególności w zakresie: jedzenia, 

schronienia, ubrania, transportu i podstawowych potrzeb kulturalnych i społecznych. 

Ubóstwo jest jednym z najbardziej znaczących składników warunkujących patologię życia 

społecznego. 

Według badań przeprowadzonych w lipcu 2008 r. przez GfK Polonia na zlecenie Polskiej 

Akcji Humanitarnej blisko 52% dzieci miejskich oraz 35% wiejskich wymaga dożywiania 

w szkołach1. Niedożywienie negatywnie skutkuje w sferze medycznej, psychologicznej,  

jak i społecznej, bowiem obniża odporność organizmu, zmniejsza jego wydolność (również 

umysłową), podnosi ryzyko pojawienia się przewlekłych chorób i dysfunkcji. W sferze 

społecznej, szczególnie jeżeli jest powiązane z ubóstwem, niesie ze sobą 

niebezpieczeństwo wykluczenia społecznego, a także w przypadku dzieci - gorszych 

wyników w szkole, co przekłada się na mniejsze szanse na rynku pracy, a w dalszej 

perspektywie – także na niższą pozycję społeczną.  

Należy nadmienić, iż niedożywienie nie jest tylko i wyłącznie efektem „obiektywnego” 

ubóstwa. Niedożywienie to także efekt złego żywienia oraz wadliwego kształtowania 

zachowań żywieniowych. Wyniki licznych badań wskazują, iż problemy pojawiające  

się w organizacji żywienia rodzinnego, spowodowane np. późniejszym powrotem do domu 

rodziców niż dzieci, niechęć wielu dzieci do korzystania ze stołówek szkolnych, przed-

kładanie pustych kalorii i przekąsek nad ciepły obiad mogą prowadzić do niedożywienia.  

W  przypadkach tych nie wynika ono jednak z niedostatku jedzenia, lecz z nieprawidłowego 

odżywiania się. W związku z powyższym rozwiązanie problemu niedożywienia powinno  

być realizowane nie tylko przez bezpośrednie dożywianie, ale również w promowaniu wśród 

osób dotkniętych tym problem, w tym wśród dzieci właściwych nawyków żywieniowych2. 

Gmina wiejska Lipno, za pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie  

oraz  gminnych placówek oświatowych i kulturalnych podejmuje działania mające na celu 

złagodzenie na swoim terenie problemu niedożywienia, w tym również promowanie 

właściwych nawyków żywieniowych wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem 

najmłodszych. Jednak właściwie jedynym programem ogólnokrajowym poruszającym 

tematykę dożywiania i zdrowego żywienia, który Gmina Lipno realizuje od 2006r.  

jest Wieloletni Program p.n.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego 

wydaje gorące posiłki uczniom i młodzieży oraz potrzebującym osobom dorosłym.  

                                                
1 „Do szkół przychodzą głodne dzieci”, Rzeczpospolita z 04.12.2008 r. 

2 Anna Giza-Oleszczuk – „Problem niedożywienia dzieci w Polsce”, Niedożywienie dzieci w Polsce – na drodze do rozwiązania 
problemu”, Danone. 

 



Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” funkcjonuje na podstawie 

ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o jego ustanowieniu3, zwanej dalej „ustawą o Programie 

dożywiania”. Program przyjęty został na lata 2006-2009, przy czym na podstawie  

art. 17 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych  

z realizacją wydatków budżetowych4, czas realizacji Programu przedłużono do 2013 r.  

Cele Programu obejmują: 

• wsparcie dla gmin w wykonywaniu zadań własnych w zakresie dożywiania ze 

szczególnym uwzględnieniem osób z terenów dotkniętych wysokim poziomem 

bezrobocia i ze środowisk wiejskich; 

• poprawę zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia; 

• upowszechnianie zdrowego stylu żywienia; 

• poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach; 

• rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci 

i młodzieży5 

Gmina Lipno realizuje niniejszy Program na podstawie porozumienia zawartego z wojewodą, 

przy pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. 

Zakres podmiotowy pomocy obejmuje dzieci do 7 roku życia, uczniów do ukończenia 

szkoły ponadgimnazjalnej oraz osoby dorosłe, które znalazły się w sytuacjach 

wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej 

dalej „ustawą o pomocy społecznej”, w szczególności osoby samotne, w podeszłym 

wieku, chore lub niepełnosprawne. Przedmiotowy zakres pomocy obejmuje posiłek, 

świadczenie pieniężne na zakup żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci 

produktów żywnościowych. Zasadą jest udzielanie świadczenia w postaci posiłku, ale 

tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma takiej możliwości lub gdy pomoc w tej 

formie byłaby nieuzasadniona z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną, pomoc 

może być udzielona w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego 

na zakup posiłku lub żywności, a także w formie świadczenia rzeczowego6.  

                                                
3 Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania  
(Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.). 

4 Dz. U. Nr 219, poz. 1706. 

5 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie „Informacja o wynikach kontroli skuteczności i prawidłowości realizacji przez 
Gminy Województwa Małopolskiego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2006-2009”,    
s. 14. 
6 Art. 3 pkt 1 ustawy o Programie dożywiania i §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji 
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186 ze zm.). 

 



Wojewoda w ramach przyznanej dotacji może uwzględnić środki na utworzenie nowego  

lub doposażenie istniejącego punktu przygotowywania lub wydawania posiłków. Może 

przyznać też środki na pokrycie kosztów dowozu posiłków do osób, którym taką formę 

pomocy przyznano7. 

Do pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy  

o pomocy społecznej. Dotyczy to w szczególności zasady przyznawania świadczeń w drodze 

decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego8. 

W poniższych tabelach przedstawiono strukturę placówek na terenie Gminy Lipno 

uczestniczących w Programie Wieloletnim „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”  

z dotychczasowych lat realizacji tj. z lat 2006 – 2010 oraz założeń na lata następne tj. na lata 

2011 – 2013 (przewidziany okres trwania Programu „Pomoc państwa w dożywianiu”). 

Tabela 10. Struktura placówek uczestniczących w programie „Pomoc Państwa w zakresie 
dożywiania” na terenie Gminy Lipno – rok 2006 

Placówki 

Liczba szkół i placówek 
w gminie w tym objętych programem 

ogółem w tym na wsi ogółem w tym na wsi 

w których 
dyrektor 
udzielił 
pomocy  

na 
podstawie  

art.. 6a 
ustawy* 

1 2 3 4 5 
przedszkola -  - - - - 

szkoły podstawowe 8 8 8 8  - 
w tym z oddziałami 

przedszkolnymi 8 8 8 8  - 

gimnazja 3 3 3 3  - 
szkoły 

ponadgimnazjalne - - - - - 

ogółem 11 11 11 11 0 
* ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.) 

Źródło: GOPS w Lipnie 

Tabela 11. Struktura placówek uczestniczących w programie „Pomoc Państwa w zakresie 
dożywiania” na terenie Gminy Lipno – rok 2007 

placówki 
Liczba szkół i placówek 

w gminie w tym objętych programem 
ogółem w tym na wsi ogółem w tym na wsi w których 

                                                
7 § 8-9 rozporządzenia w sprawie realizacji Programu. 

8 Art. 106 ust. 1 i 4 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

 



dyrektor 
udzielił 
pomocy  

na 
podstawie  

art.. 6a 
ustawy* 

1 2 3 4 5 
przedszkola  - - - - - 

szkoły podstawowe  8 8 8 8 -  
w tym z oddziałami 

przedszkolnymi 8 8 8 8  - 

gimnazja 3 3 3 3  - 
szkoły 

ponadgimnazjalne - - - - - 

ogółem 11 11 11 11 0 
* ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.) 

Źródło: GOPS w Lipnie 

Tabela 12. Struktura placówek uczestniczących w programie „Pomoc Państwa w zakresie 
dożywiania” na terenie Gminy Lipno – rok 2008 

placówki 

Liczba szkół i placówek 
w gminie w tym objętych programem 

ogółem w tym na wsi ogółem w tym na wsi 

w których 
dyrektor 
udzielił 
pomocy  

na 
podstawie  

art.. 6a 
ustawy* 

1 2 3 4 5 
przedszkola  - - - - - 

szkoły podstawowe  8 8 8 8 -  
w tym z oddziałami 

przedszkolnymi 8 8 8 8  - 

gimnazja 3 3 3 3  - 
szkoły 

ponadgimnazjalne - - - - - 

ogółem 11 11 11 11 0 
* ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.) 

Źródło: GOPS w Lipnie 

Tabela 13. Struktura placówek uczestniczących w programie „Pomoc Państwa w zakresie 
dożywiania” na terenie Gminy Lipno – rok 2009 

placówki 
Liczba szkół i placówek 

w gminie w tym objętych programem 
ogółem w tym na wsi ogółem w tym na wsi w których 

 



dyrektor 
udzielił 
pomocy  

na 
podstawie  

art.. 6a 
ustawy* 

1 2 3 4 5 
przedszkola  - - - - - 

szkoły podstawowe  8 8 8 8 -  
w tym z oddziałami 

przedszkolnymi 8 8 8 8  - 

gimnazja 3 3 3 3  - 
szkoły 

ponadgimnazjalne - - - - - 

ogółem 11 11 11 11 0 
* ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.) 

Źródło: GOPS w Lipnie 

 

Tabela 14. Struktura placówek uczestniczących w programie „Pomoc Państwa w zakresie 
dożywiania” na terenie Gminy Lipno – rok 2010 

placówki 

Liczba szkół i placówek 
w gminie w tym objętych programem 

ogółem w tym na wsi ogółem w tym na wsi 

w których 
dyrektor 
udzielił 
pomocy  

na 
podstawie  

art.. 6a 
ustawy* 

1 2 3 4 5 
przedszkola  - - - - - 

szkoły podstawowe  7 7 7 7 -  
w tym z oddziałami 

przedszkolnymi 7 7 7 7  - 

gimnazja 3 3 3 3  - 
szkoły 

ponadgimnazjalne - - - - - 

ogółem 10 10 10 10 0 
* ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.) 

Źródło: GOPS w Lipnie 

Tabela 15. Struktura placówek uczestniczących w programie „Pomoc Państwa w zakresie 
dożywiania” na terenie Gminy Lipno – założenia na lata 2011 – 2013 

placówki 
Liczba szkół i placówek 

w gminie w tym objętych programem 
ogółem w tym na wsi ogółem w tym na wsi w których 

 



dyrektor 
udzielił 
pomocy  

na 
podstawie  

art.. 6a 
ustawy* 

1 2 3 4 5 
przedszkola  - - - - - 

szkoły podstawowe  7 7 7 7 -  
w tym z oddziałami 

przedszkolnymi 7 7 7 7  - 

gimnazja 3 3 3 3  - 
szkoły 

ponadgimnazjalne - - - - - 

ogółem 10 10 10 10 0 
* ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.) 

Źródło: GOPS w Lipnie 

W latach 2006 – 2009 Programem Wieloletnim pn.: „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” objętych było 8 Szkół Podstawowych z oddziałami przedszkolnymi na 

terenie gminy wiejskiej Lipno, tj. Szkoła Podstawowa w Maliszewie, Szkoła 

Podstawowa w Piątkach, Szkoła Podstawowa w Trzebiegoszczu, Szkoła 

Podstawowa w Jastrzębi, Szkoła Podstawowa w Radomicach, Szkoła Podstawowa 

w Karnkowie, Szkoła Podstawowa w Wichowie oraz Szkoła Podstawowa w 

miejscowości Ostrowite. Od roku 2010 liczba Szkół Podstawowych objętych 

dożywianiem zmalała o jedną, tj. Szkołę Podstawową w miejscowości Ostrowite  

z powodu jej zamknięcia.  

Ponadto w latach 2006 – 2010 dożywianie prowadzone jest w trzech gminnych 

Gimnazjach, tj. Gimnazjum w Radomicach, Gimnazjum w Karnkowie oraz 

Gimnazjum w Wichowie. W kolejnych latach realizacji rządowego Programu pn.: 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przewiduje się utrzymanie liczby gminnych 

placówek oświatowych objętych niniejszym Programem z roku 2010, tj. 7 Szkó ł 

Podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz 3 gimnazja.  

W poniższych tabelach przedstawiono liczbę punktów żywieniowych na terenie 

Gminy Lipno w latach 2007 – 2009: 

 
Tabela 16. Liczba punktów żywieniowych na terenie Gminy Lipno – rok 2007 

 



 
Źródło: Sprawozdanie z realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za okres I-XII 2007 

 

Tabela 17. Liczba punktów żywieniowych na terenie Gminy Lipno – rok 2008 

 
Źródło: Sprawozdanie z realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za okres I-XII 2007 

 

Tabela 18. Liczba punktów żywieniowych na terenie Gminy Lipno – rok 2009 

 
Źródło: Sprawozdanie z realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za okres I-XII 2007 
 
Na koniec 2009 roku na terenie opisywanej jednostki samorządu terytorialnego 

funkcjonowało 8 punktów żywieniowych. W Zespole Szkół w Radomicach (Szkoła 

Podstawowa oraz Gimnazjum), w Zespole Szkół w Karnkowie (Szkoła Podstawowa  

 



oraz Gimnazjum) oraz w Zespole Szkół w Wichowie (Szkoła Podstawowa oraz 

Gimnazjum) funkcjonują stołówki szkolne, w których są wytwarzane i wydawane 

uczniom posiłki. W Szkole Podstawowej w Maliszewie, w Szkole Podstawowej w 

Piątkach, w Szkole Podstawowej w Trzebiegoszczu oraz w Szkole Podstawowej w 

Jastrzębi nie funkcjonują stołówki szkolne. W związku z powyższym gorące posiłki 

dla uczniów, młodzieży i pozostałych osób dorosłych objętych dożywianiem, 

przygotowywane są w wymienionych powyżej stołówkach szkolnych zlokalizowanych 

w poszczególnych Zespołach Szkół i następnie przewożone gminnym busem do 

punktów wydawania posiłków w placówkach oświatowych, w których nie funkcjonuje 

stołówka szkolna. 
Tabela 19. Liczba punktów żywieniowych doposażonych w ramach Programu „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” na terenie Gminy Lipno w latach 2006 – 2009 wraz z założeniami  
na lata 2011 - 2013 

 
Źródło: GOPS w Lipnie 
Gmina Lipno troszcząc się o standard oraz komfort wytwarzania i wydawania 

posiłków, przeprowadzała w latach 2007 – 2008 doposażenie istniejących na jej 

terenie punktów żywieniowych, w tym stołówek szkolnych oraz punktów wydawania 

posiłków. Koszty doposażenia obejmujące zakup m.in. naczyń, nakryć stołowych 

oraz sztućców niezbędnych do wytwarzania i wydawania posi łków zostały 

dofinansowane z dotacji budżetu Państwa w ramach Programu „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania”. W roku 2007 doposażono wszystkie wówczas istniejące 

stołówki szkolne oraz punkty wydawania posi łków. Ponadto  

w niniejszym roku utworzono jeden punkt dożywiania mieszczący się w Zespole 

Szkół w Wichowie, gdzie posiłki są przyrządzane i wydawane. Natomiast w roku 

2008 doposażono jedynie połowę bazy żywieniowej na terenie gminy wiejskiej Lipno. 

Ponadto Gmina Lipno w latach 2011 - 2013 zamierza ubiegać się dofinansowanie 

doposażenia funkcjonujących trzech stołówek szkolnych oraz 4 punktów wydawania 

posiłków, w celu zagwarantowania komfortowych higienicznych warunków 

wytwarzania i podawania posiłków mieszkańcom, w tym przede wszystkim dzieciom i 

młodzieży. 

 



W poniższych tabelach przedstawiono liczbę mieszkańców gminy wiejskiej Lipno 

korzystających dotychczas z pomocy w ramach Wieloletniego Programu pn.: „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” w latach 2007 – 2009 
Tabela 20. Struktura mieszkańców Gminy Lipno objętych Wieloletnim Programem pn.: „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” – rok 2007 

 
Źródło: Sprawozdanie z realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za okres I-XII 2007 
Tabela 21. Struktura mieszkańców Gminy Lipno objętych Wieloletnim Programem pn.: „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” – rok 2008 

 
Źródło: Sprawozdanie z realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za okres I-XII 2007 
Tabela 22. Struktura mieszkańców Gminy Lipno objętych Wieloletnim Programem pn.: „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” – rok 2009 

 



 
Źródło: Sprawozdanie z realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za okres I-XII 2007 
Z danych zawartych w powyższych tabelach wynika, iż na koniec 2009 r. pomocą w 

formie dożywiania objęte były 624 osoby, 56 dzieci do 7 roku życia, 567 uczniów do 

czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 1 osoba otrzymująca pomoc na 

podstawie  

art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Należy zaobserwować, iż liczba mieszkańców 

gminy wiejskiej Lipno objęta pomocą w zakresie dożywienia w ramach Programu 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z roku na rok systematycznie spada. W 

roku 2009 liczba beneficjentów niniejszego Programu w porównaniu z rokiem 2007 

spadła o 31,20%. Największy spadek beneficjentów odnotowano wśród osób 

otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej, bowiem 

zanotowano tu zmniejszenie o 98,7% w roku 2009 w porównaniu z rokiem 2007.  

Dożywianie na terenie gminy wiejskiej Lipno obejmuje przygotowanie i wydanie 

mieszkańcom do niego upoważnionym, w tym przede wszystkim dzieciom i 

młodzieży, jednego gorącego posiłku. Ponadto codziennie do każdego posiłku 

dodatkowo dokładany jest produkt pochodzenia mlecznego np. jogurt, ser ek, mleko 

oraz owoce sezonowe, np. jabłka. 

Pomoc w zakresie dożywiania na terenie gminy Lipno nie jest prowadzona w dni 

wolne od nauki szkolnej, np. w wakacje, ferie zimowe, weekendy.  

 



W założeniach na lata następne odnośnie realizacji Programu „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania”, przewiduje się spadek liczby osób objętych Programem do 650 

osób w roku obecnym, tj. roku 2010 oraz do 600 osób w latach kolejnych, tj. lata 

2011 – 2013, co przedstawiono w poniższej tabeli: 
Tabela 23. Struktura mieszkańców Gminy Lipno objętych Wieloletnim Programem pn.: „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” – założenia na lata 2010 – 2013 

 
Źródło: GOPS w Lipnie 

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, iż w latach 2011 – 2013 przewiduje  

się spadek liczby uczniów i młodzieży objętych przedmiotowym Wieloletnim 

Programem z zakresu dożywiania. Ponadto prognozuje się, iż w analizowanym 

okresie nie zostanie objęta pomocą żadna osoba dorosła otrzymująca pomoc na 

podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej. 

Szczegółowe rozbicie kosztów Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

realizowanego na terenie gminy wiejskiej Lipno w latach 2007 – 2009 oraz założenia 

na lata 2011 – 2013 przedstawiono w poniższej tabeli: 
Tabela 24. Koszty Wieloletniego Programu pn.: „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 

realizowanego na terenie Gminy Lipno 

 

 



 
Źródło: GOPS w Lipnie 

Na podstawie przedstawionych powyżej danych jasno wynika, iż w latach 2007 – 

2009  

wraz ze spadającą liczbą beneficjentów Programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” systematycznie zmniejszały się koszty ponoszone w ramach niniejszego 

Programu. W roku 2009 koszty Programu zmala ły w porównaniu z rokiem 2007 o 

151 678 zł, tj. o 43,33%. Jednak w założeniach realizacji niniejszego Programu na 

lata następne przewiduje się wzrost kosztów poniesionych na dożywianie 

mieszkańców gminy wiejskiej Lipno. W bieżącym roku realizacji Programu, tj. w roku 

2010 przewidziano koszty w wysokości 219 856 zł, w tym 73 288 zł stanowić będą 

środki własne Gminy Lipno, natomiast dotację z budżetu Państwa przewidziano w 

wysokości 146 568 zł, co stanowi 66,66% całkowitej wartości kosztów Programu. W 

założeniach na kolejne lata realizacji niniejszego Programu, zaprognozowano 

systematyczny wzrost jego kosztów – zwiększenie kosztów Programu  

w roku 2013 w porównaniu z rokiem 2010 o 67,56%. 

W zakresie promocji zdrowia oraz zdrowego żywienia na terenie gminy wiejskiej 

Lipnodo każdego posiłku w ramach dożywiania dokładany jest produkt pochodzenia 

mlecznego np. jogurt, serek, mleko oraz owoce sezonowe, np. jab łka. Dodatkowo 

promocja zdrowia i aktywności fizycznej jest prowadzona poprzez zachęcanie dzieci, 

młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy do aktywnego spędzania czasu 

wolnego. Przy każdej z 7 placówek oświatowych na terenie opisywanej jednostki 

samorządu terytorialnego zlokalizowane są boiska sportowe oraz place zabaw 

zachęcające do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego. Ponadto na 

terenie Gminy Lipno zlokalizowany jest kompleks boisk sportowych wybudowanych 

w ramach Programu „Orlik 2012”, gwarantujący atrakcyjne i komfortowe warunki 

uprawiania sportu wszystkim mieszkańcom.  

 



Oprócz Wieloletniego Programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Gmina 

Lipno nie realizuje żadnego innego Programu lub projektu krajowego, regionalnego  

czy też lokalnego z zakresu dożywiania oraz zdrowego żywienia.  

2.3. Analiza SWOT 

Analiza SWOT jest jedną z najprostszych i najczęściej stosowanych technik 

analitycznych. Skrót SWOT pochodzi od czterech angielskich s łów: Strenghts (silne 

strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse), Threats (zagrożenia). 

Powyższe pojęcia należy rozumieć następująco:  

• SZANSE - to zewnętrzne zjawiska i tendencje występujące w otoczeniu, które 

odpowiednio wykorzystane będą impulsem rozwoju oraz osłabią występujące 

negatywne zjawiska.  

• ZAGROŻENIA - to wszystkie zewnętrzne zjawiska postrzegane jako bariery  

dla rozwoju gminy, utrudnienia, dodatkowe koszty dzia łania. Istnienie 

zagrożeń musi być brane pod uwagę przy planowaniu podejmowanych 

działań. 

• MOCNE STRONY - to walory wynikające z uwarunkowań wewnętrznych 

gminy, które w pozytywny sposób wyróżniają ją spośród innych. Mocne strony 

mogą być zarówno obiektywnie dane przez naturę (np. liczba osób w wieku 

produkcyjnym) jak i być zasługą lokalnej społeczności (np. wysoki poziom 

mobilności i przedsiębiorczości). 

• SŁABE STRONY - to konsekwencja ograniczeń zasobów i niedostatecznego 

ukształtowania uwarunkowań wewnętrznych. Mogą one dotyczyć całej gminy,  

jak i jej części. Mogą dotyczyć wszystkich aspektów funkcjonowania gminy,  

bądź jej poszczególnych elementów. 

Właściwe zdiagnozowanie poszczególnych czynników pozwoli na osiągnięcie celów, 

którym służy analiza SWOT. Celem tym jest: 

• unikanie zagrożeń,  

• wykorzystywanie szans, 

• wzmacnianie słabych stron, 

• opieranie się na mocnych stronach. 

 



W oparciu o sporządzoną diagnozę stanu infrastruktury i sytuacji społecznej 

funkcjonującej na terenie gminy wiejskiej Lipno, przeprowadzono analizę SWOT, 

którą przedstawiono poniżej. Z uwagi na materię opracowywanego dokumentu z 

zakresu polityki społecznej zagadnienia ujęte w tabelach ograniczono do sfer 

mających wpływ na politykę społeczną. 

 

 

 

Tabela 25. Analiza SWOT gminy wiejskiej Lipno 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• bliskość miasta Lipna umożliwiająca 
korzystanie z usług oferowanych w mieście 
powiatowym; 

• dogodne położenie komunikacyjne gminy 
umożliwiające lokowanie działalności 
gospodarczej; 

• wysoki wskaźnik lesistości; 
• środowisko naturalne w nienaruszonym 

stanie, wolne od przemysłu i zanieczyszczeń; 
• ekologiczne rolnictwo o dużych zdolnościach 

dostosowawczych; 
• istnienie terenów do lokowania działalności 

gospodarczej i usługowej; 
• rozwinięta infrastruktura techniczna w postaci 

wodociągów, sieci energetycznych, telefonii 
przewodowej umożliwiająca nieskrępowane 
prowadzenie działalności gospodarczej; 

• prorozwojowa polityka władz gminy 
doceniających wagę rozwoju gospodarczego;  

• działalność społeczna grupy aktywnych 
liderów wśród lokalnej społeczności; 

• kompetentne i sprawne działanie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie; 

• zaangażowana i wykształcona kadra 
pedagogiczna w prowadzonych przez gminę 
placówkach oświatowych; 

• bardzo dobry stan techniczny gminnych 
obiektów oświatowych wraz z przyszkolnymi 
boiskami i salami sportowymi; 

• niższe od przeciętnych wskaźniki 
zachorowalności ludności spowodowane 
brakiem czynników środowiskowych; 

• dobrze rozwinięta infrastruktura edukacyjna 
na terenie gminy; 

• dominacja rolnictwa skutkująca niewielkimi 
możliwościami dywersyfikacji prowadzonej 
działalności gospodarczej; 

• duży udział dróg o nawierzchni gruntowej  
w kategorii dróg gminnych; 

• niedostatnie rozwinięty system selektywnej 
zbiórki odpadów oraz niewystarczająca 
świadomość mieszkańców gminy w tym 
zakresie; 

• brak sieci kanalizacji sanitarnej, brak 
lokalnych rozwiązań w postaci grupowych  
i przydomowych oczyszczalni ścieków; 

• niepokojąco wysokie wskaźniki bezrobocia 
na terenie gminy, zwłaszcza w grupie osób 
młodych i absolwentów; 

• niezadowalający poziom wykształcenia 
mieszkańców; 

• niska siła nabywcza miejscowej ludności 
oznaczająca niski poziom popytu 
wewnętrznego warunkującego rozwój 
lokalnych przedsiębiorstw; 

• rozdrobnienie rolnictwa oraz niedostateczne 
wykorzystanie dostępnych form współpracy 
w postaci grup producenckich; 

• apatia dużej części lokalnej społeczności; 
• niezadowalający poziom aktywności 

zawodowej i społecznej mieszkańców; 
• wysoki poziom ubóstwa, skutkujący m.in. 

niedożywieniem społeczności; 
• występowanie postaw roszczeniowych  

i bierności wśród osób korzystających  
z pomocy społecznej; 

• istnienie wielu barier architektonicznych 
utrudniających osobom niepełnosprawnym 
dostęp do dóbr i usług; 

 



• funkcjonowanie na terenie gminy biblioteki 
wraz z 4 filiami; 

• funkcjonowanie jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych, skupiających lokalną 
społeczność oraz dbających  
o bezpieczeństwo gminy wiejskiej Lipno; 

• wysoki wskaźnik komputeryzacji placówek 
edukacyjnych na terenie gminy; 

• duży areał niezabudowanych gruntów 
pozwalający na racjonalne zaplanowanie ich 
zagospodarowania; 

• realizacja programów, mających na celu 
złagodzenie zjawiska niedożywienia części 
populacji gminy. 

• brak funkcjonujących klubów, stowarzyszeń 
itp. zagospodarowujących w efektywny 
sposób wolny czas lokalnej społeczności; 

• niekorzystna struktura demograficzna 
populacji gminy wiejskiej Lipno – tendencja 
spadkowa liczby mieszkańców w wieku 
przedprodukcyjnym w stosunku do 
systematycznego wzrostu mieszkańców  
w wieku produkcyjnym; 

• niski poziom wykształcenia mieszkańców – 
teoretycznie mniej kompetentnych 
pracowników; 

• nieprowadzenie pomocy w formie dożywiania 
dzieci i młodzieży w dni wolne od nauki 
szkolnej, tj. w wakacje, ferie zimowe  
i weekendy; 

• brak realizacji programów i zadań z zakresu 
edukacji żywieniowej społeczeństwa 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• panująca ogólnokrajowa tendencja  
do osiedlania się na terenie mniejszych miast 
oraz wsi zlokalizowanych w niedalekim 
sąsiedztwie od głównych ośrodków 
ekonomiczno–gospodarczych; 

• utrzymujący się wzrost gospodarczy   
 i wynikająca stąd poprawa jakości życia 
ludności; 

• dotacje z Unii Europejskiej przyznawane  
w ramach funduszy pomocowych; 

• wzrost liczby urodzeń spowodowanych 
prorodzinną polityką państwa; 

• utrzymanie się pozytywnych trendów 
dotyczących podnoszenia poziomu 
wykształcenia wśród mieszkańców; 

• efekty realizowanych w skali krajowej, 
wojewódzkiej i powiatowej programów  
w zakresie polityki społecznej, koordynacja 
tych działań; 

• członkostwo kraju w UE – możliwość 
ubiegania się o środki finansowe z funduszy 
strukturalnych; 

• rozwój agroturystyki i turystyki; 
• dynamiczny rozwój sektora małych               

 i średnich przedsiębiorstw; 
• ułatwienie formalności związanych  

z zakładaniem własnej działalności 
gospodarczej; 

• zwiększenie wydatków społeczeństwa  
na budownictwo. 

 
 

• konkurencja pomiędzy gminami        
 w zabieganiu o środki pomocowe oraz 
lokalizacje inwestycji; 

• zatrzymanie się rozwoju gospodarczego; 
• niewłaściwa polityka państwa wobec 

samorządów; 
• odpływ najbardziej przedsiębiorczych  

i wykształconych osób z terenu gminy; 
• utrudnienia organizacyjne w dostępie do 

środków pomocowych UE, brak 
wystarczających środków na „wkład własny”; 

• tendencje dotyczące wzrostu przestępczości 
na terenie gminy, zwłaszcza w odniesieniu 
do nieletnich i młodocianych; 

• dalsze pogarszanie opłacalności produkcji 
rolnej i ubożenie mieszkańców; 

• rozwarstwianie się społeczeństwa, podział na 
biednych i bogatych; 

• dalsze obniżanie standardów podstawowych 
usług zdrowotnych finansowanych w ramach 
NFZ; 

• powiększanie się obszarów patologii 
społecznych na terenie gminy, pojawianie się 
nowych zagrożeń (narkomania); 

• bierność i pasywność osób objętych pomocą 
społeczną, nasilanie się postaw 
roszczeniowych; 

• niewystarczający strumień środków  
na zadania pomocy społecznej; 

• emigracja młodych ludzi do większych miast 
w poszukiwaniu pracy. 

 

 



2.4. Problemy społeczne gminy z zakresu niedożywienia, w tym 
zdrowego żywienia 

Na podstawie wyników przeprowadzonej diagnozy stanu obecnego infrastruktury 

społecznej na terenie gminy wiejskiej Lipno, w tym przede wszystkim z zakresu 

problematyki niedożywienia i zdrowego żywienia, zidentyfikowano główny problem 

wraz ze wskazaniem jego przyczyn i skutków w sferze spo łecznej analizowanej 

jednostki samorządu terytorialnego. Określenie problemu głównego, umożliwia z 

kolei zdefiniowanie celów niniejszego Lokalnego Programu Pomocy Spo łecznej 

obejmujący problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia, a także działań, które 

należy podjąć dążąc do realizacji zamierzonych celów. Na tej podstawie 

sporządzono drzewo problemów - jest to kompleksowy diagram, przedstawiający 

logiczne związki przyczynowo – skutkowe pomiędzy sytuacjami postrzeganymi jako 

negatywne w danym obszarze oraz wskazujący problem główny, jego przyczyny i 

skutki.  

W konsekwencji drzewo problemów umożliwia określenie efektywnego kształtu 

gminy wiejskiej Lipno borykającej się z licznymi problemami społecznymi 

wynikającymi  z występującego na jej terenie negatywnego i niepokojącego zjawiska 

niedożywienia,  w tym również nieodpowiedniego żywienia, pozwalając jednocześnie 

na zniwelowanie problemów wynikających z istniejącej sytuacji. 

Głównym problemem gminy wiejskiej Lipno w sferze spo łecznej dotyczącej głodu i 

zdrowego żywienia jest: 

 
 

Rysunek 3. Drzewo problemów 

Problem społeczny dotyczący niedożywienia na terenie gminy wiejskiej Lipno 

 



 
Źródło: opracowanie własne 
 
Problem niedożywienia, objawiający się głodem oraz nieodpowiednimi nawykami 

żywieniowymi wśród społeczeństwa jest niepokojącym, narastającym zjawiskiem nie 

tylko w Polsce, ale również na świecie. Prawidłowe żywienie jest najważniejszym 

warunkiem, który trzeba spełnić, aby zapewnić dziecku zgodny z potencjałem 

osobniczym rozwój fizyczny i intelektualny, który owocuje w jego życiu dorosłym. 

Dzieci i młodzież stanowią grupę ludności najbardziej narażoną na ujemne skutki 

wynikające z błędów w żywieniu, bowiem wśród najmłodszych grup wiekowych 

szczególnie łatwo dochodzi do zaburzeń w rozwoju somatycznym, spowodowanych 

brakiem zbilansowania diety. Zjawisko to dotyczy zarówno niedoboru jak i nadmiaru 

poszczególnych składników pokarmowych. Według publikacji Regionalnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Krakowie „Ubogie dzieci Małopolski”9, co piąte dziecko żyje w 

rodzinie wspieranej przez pomoc spo łeczną. W większości  

są to dzieci doświadczające poważnego niedostatku, który obejmuje zarówno 

podstawowe kwestie związane z przetrwaniem, jak i potrzeby związane z uczestnic-

                                                
9 Dane w oparciu o badania przeprowadzone na podstawie 212 wypełnionych kwestionariuszy ankiet. 

 



twem w życiu społecznym10. Niedożywienie dzieci najczęściej ma miejsce w 

rodzinach dotkniętych ubóstwem. Według badań przeprowadzonych w lipcu 2008 r. 

przez GfK Polonia na zlecenie Polskiej Akcji Humanitarnej blisko 52% dzieci miej-

skich oraz 35% wiejskich wymaga dożywiania w szkołach11. Problem niedożywienia 

dzieci i młodzież, staje się tym istotniejszy, ze względu na fakt, iż błędy żywieniowe w 

okresie dorastania, ujawniają się u osób dorosłych jako tzw. „choroby cywilizacyjne”, 

które z kolei pociągają za sobą znaczące nakłady ponoszone przez Państwo na 

opiekę zdrowotną oraz opiekę społeczną. Ponadto osoby dotknięte chorobami, 

będącymi skutkiem powikłań wynikających z nieodpowiednich nawyków 

żywieniowych oraz niedoborów pożywienia (głodu), realnie ograniczają efektywność 

przyswajania wiedzy przez najmłodszych oraz wykonywania pracy zarobkowej przez 

osoby dorosłe, co skutkuje ich niskimi szansami na rynku pracy, a tym samym 

wzrastającym poziomem bezrobocia długotrwałego, które niesie za sobą wiele 

problemów społecznych, m.in. ubóstwa i wykluczenia spo łecznego.  

Nie zawsze jednak niedożywienie jest efektem ubóstwa: pojawia się również jako 

efekt złego żywienia oraz nieodpowiednich nawyków żywieniowych. W związku z 

powyższym rozwiązanie problemu niedożywienia nie leży jedynie w dożywianiu osób 

dotkniętych ubóstwem, ale również w promowaniu wśród mieszkańców, w tym 

przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, właściwych nawyków żywieniowych. 

Problemem niedożywienia może być dotknięty każdy mieszkaniec, bez względu na 

jego pochodzenie i stan materialny. Ma to odzwierciedlenie szczególnie w przypadku 

niedożywienia wynikającego ze złych nawyków żywieniowych, które nie zapewniają 

dostarczenia organizmowi niezbędnych składników pokarmowych warunkujących 

jego prawidłowy rozwój i funkcjonowanie. W takim przypadku pomimo sta łego, 

systematycznego,  czasami również nadmiernego spożywania posiłków 

znamionujących się niskim wartościami odżywczymi, organizm nie otrzymuje 

wymaganych substancji odżywczych i witamin, co skutkuje jego niedożywieniem. 

Jednak bardziej drastycznym pod względem zdrowotnym, jak i społecznym jest 

problem niedożywienia ściśle związany ze zjawiskiem głodu. Liczne badania 

                                                
10 „Ubogie dzieci Małopolski – Badanie ankietowe w szkołach podstawowych i gimnazjalnych województwa małopolskiego”, 

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków 2007. 

11 „Do szkół przychodzą głodne dzieci”, Rzeczpospolita z 04.12.2008 r. 

 



społeczne oraz ankiety przeprowadzane wśród dyrektorów szkół oraz matek 

potwierdzają ogromną skalę niedożywienia, w tym głodu na terenie RP, którym 

dotknięte jest bez wyjątku każde województwo. Najczęściej zjawisko niedożywienia, 

w tym głodu ma miejsce w rodzinach dotkniętych ubóstwem, w których brakuje 

środków finansowych nie tylko na potrzeby związane z uczestnictwem w życiu 

społecznym, ale przede wszystkim na przetrwanie tj. na zakup żywności, opłacenie 

wszelkich rachunków itp. Pociąga to za sobą liczne negatywne konsekwencje, 

zarówno w sferze zdrowotnej, jak i spo łecznej, m.in. wyższa podatność na 

zachorowalność, niebezpieczeństwo wykluczenia społecznego oraz powstawanie 

wielu dysfunkcji organizmu, skutkujących mniejszą efektywnością wykonywanej 

pracy zarobkowej oraz spadkiem atrakcyjności na rynku pracy, co  

w konsekwencji budzi realne zagrożenie długotrwałego bezrobocia.  

Grupy osób najbardziej zagrożonych niedożywieniem, w tym przede wszystkim ściśle 

związanym ze zjawiskiem głodu to: 

− gospodarstwa samotnych kobiet wychowujących dzieci; 

− rodziny wielodzietne; 

− rodziny dotknięte bezrobociem; 

− rodziny dotknięte przemocą w rodzinie; 

− rodziny dotknięte alkoholizmem oraz narkomanią; 

− osoby dotknięte przewlekłymi chorobami lub niepełnosprawne; 

− osoby w podeszłym wieku; 

− bezdomni; 

− ofiary handlu ludźmi; 

− młodzież opuszczająca całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz 

osoby opuszczające zakłady karne, znamionujące się brakiem umiejętności w 

przystosowaniu do życia; 

− uchodźcy; 

− rodziny lub osoby dotknięte zdarzeniami losowymi, powodującymi ich sytuację 

kryzysową; 

− rodziny lub osoby dotknięte klęskami żywiołowymi lub ekologicznymi. 

Przeciwdziałanie zjawisku niedożywienia mieszkańców to zapobieganie 

powstawaniu, ograniczenie czy wreszcie eliminowanie tego zjawiska oraz jego 

 



licznych skutków zdrowotno – społecznych, w tym przede wszystkim wykluczenia 

społecznego. Jest to proces bardzo trudny, wymagający kompleksowego podejścia 

do problemów społecznych i współpracy wielu instytucji zaangażowanych w niesienie 

pomocy osobom tego potrzebującym. 

Biorąc pod uwagę skalę problemów przedstawionych na powyższym drzewie 

problemów,  

z którymi boryka się gmina wiejska Lipno „Lokalny Program Pomocy Społecznej 

obejmujący  

problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia na lata 2011 – 2015” będzie 

przede wszystkim ukierunkowany na grupy i spo łeczności najbardziej zagrożone 

niedożywieniem. 

 

3. Cele i efekty programu 

3.1. Cele programu 

Zgodnie z logiką interwencji cel główny powinien odnosić się do zidentyfikowanego 

powyżej głównego problemu społecznego gminy wiejskiej Lipno. W związku z 

powyższym celem głównym gminy wiejskiej Lipno, dla której sporządzano niniejszy 

„Lokalny Program Pomocy Społecznej obejmujący  problematykę dożywiania oraz 

zdrowego żywienia na lata 2011 – 2015” jest:  

 
Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe: 

• poprawę poziomu życia rodzin o niskich dochodach; 

• poprawę stanu zdrowia mieszkańców, w tym przede wszystkim dzieci i 

młodzieży; 

• kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych; 

• pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, w których występują uzależnienia, przemoc, 

niepełnosprawność oraz niewydolność opiekuńczo – wychowawcza, 

• zwiększenie wiedzy na temat potrzeb i problemów grup i spo łeczności, 

Ograniczenie problemu społecznego dotyczącego niedożywienia na terenie 
gminy wiejskiej w Lipno, poprzez objęcie 100% mieszkańców gminy wiejskiej 

Lipno, w tym  5 646 beneficjentów GOPS w Lipnie Lokalnym Programem 
Pomocy Społecznej obejmującym problematykę dożywiania oraz zdrowego 

żywienia na lata 2011 – 2015 

 



• zwiększenie świadomości lokalnej społeczności dotyczącej wpływu żywienia  

i aktywności fizycznej na zdrowie, 

• zapobieganie marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans dla 

grup marginalizowanych m.in. osób niepe łnosprawnych, długotrwale 

bezrobotnych, młodzieży, która wcześnie zakończyła edukację, czy też była 

wychowywana poza rodziną biologiczną, 

• zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego, 

• wypracowanie modelu działań środowiskowych opartych na współdziałaniu 

różnych instytucji i organizacji oraz mieszkańców, 

• prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, 

aktywizującym  

i integracyjnym. 

Cele związane z realizacją przedmiotowej inwestycji zostały zaprezentowane w 

formie drzewa celów (rysunek 4). 

Rysunek 4. Drzewo celów 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 



Powyższe cele „Lokalnego Programu Pomocy Społecznej obejmującego 

problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia na lata 2011 – 2015” będą 

realizowane przede wszystkim przez planowane projekty do realizacji wśród 

mieszkańców dotkniętych  

lub zagrożonych problemem niedożywienia, w tym szczególnie projekty planowane  

do realizacji przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych.  

3.2. Efekty Programu 

Przewiduje się, że wdrożenie niniejszego „Lokalnego Programu Pomocy Społecznej 

obejmującego problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia na lata 2011 – 

2015” przyniesie szereg efektów spo łecznych, które wskazano w opracowanym 

powyżej drzewie celów.  

Do niniejszych efektów Programu można zaliczyć: 

• Poprawę stanu zdrowia mieszkańców, w tym przede wszystkim dzieci i 

młodzieży,  

co będzie skutkować ograniczeniem kosztów ponoszonych przez Państwo na 

opiekę zdrowotną oraz zmniejszeniem udziału mieszkańców gminy wiejskiej 

Lipno korzystających z pomocy społecznej; 

• Ograniczenie trudności w nauce i przyswajaniu wiedzy przez dzieci oraz 

zwiększenie efektywności w wykonywaniu pracy zarobkowej osób doros łych, 

co w efekcie wpłynie na zwiększenie ich szans na rynku pracy, a tym samym 

spadek poziomu długotrwałego bezrobocia. W konsekwencji realnie wp łynie to 

na zmniejszenie udziału mieszkańców gminy wiejskiej Lipno korzystających z 

pomocy społecznej; 

• Wzrost poczucia własnej wartości mieszkańców gminy wiejskiej Lipno, 

skutkujący realnym zmniejszeniem zjawiska wykluczenia spo łecznego. 

Oprócz wymienionych powyżej w drzewie celów efektów realizacji Programu można 

wymienić następujące rezultaty, które również są istotne z punktu widzenia celów, 

jakie przyjęto w założeniach niniejszego dokumentu: 

• Usprawnienie przepływu i dostępu do informacji; 

• Planowanie i realizowanie zadań w odpowiedzi na realne potrzeby mieszkańców; 

• Skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie istniejących zasobów; 

• Zmniejszenie kosztów finansowych realizowanych zadań; 

 



• Podwyższenie jakości realizowanych zadań; 

• Stworzenie płaszczyzny zaangażowania mieszkańców; 

• Wzrost poczucia przynależności do danej społeczności i odpowiedzialności  

za procesy w niej zachodzące; 

• Wzrost zaangażowania organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania 

działań środowiskowych; 

• Powstanie nowych organizacji pozarządowych; 

• Powstanie lokalnych grup działania; 

• Realizacja projektów inicjowanych i współorganizowanych przez lokalne 

społeczności; 

• Stały monitoring potrzeb środowiska. 

Wymienione powyżej efekty „Lokalnego Programu Pomocy Społecznej 

obejmującego problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia na lata 2011 – 

2015” zostaną osiągnięte dzięki realizacji działań dążących do ograniczenia 

niepokojącego zjawiska niedożywienia, objawiającego się głodem oraz 

nieodpowiednimi nawykami żywieniowymi wśród mieszkańców gminy wiejskiej Lipno. 

4. Sposób realizacji programu  

W realizacji niniejszego Programu czynny udzia ł będą brały następujące jednostki: 

• Urząd Gminy w Lipnie; 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie; 

we współpracy z następującymi partnerami: 

• Jednostki organizacyjne gminy: Ośrodek Kultury, szkoły, przedszkola, biblioteka 

publiczna; 

• Organizacje pozarządowe; 

• Lokalni przedsiębiorcy; 

• Inne podmioty publiczne i niepubliczne. 

 

Zadania pomiotów realizujących program: 

1. Do zadań gminy należy: 

 



• zabezpieczenie środków finansowych na realizację programu; 

• monitorowanie realizacji programu przez podmioty uczestniczące w jego realizacji; 

• wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipnie koordynowanie  

i okresowa ocena realizacji programu;  

• nadzór nad realizacją programu na poziomie wszystkich zaangażowanych 

podmiotów. 

2. Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie należy:  

• wspólnie z Gminą Lipno koordynowanie i okresowa ocena realizacji programu;  

• rozeznanie  potrzeb w zakresie liczby mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, 

wymagających pomocy w formie dożywiania; 

• współpraca z podmiotami wymienionymi powyżej realizującymi Lokalny Program 

Pomocy Społecznej obejmujący problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia 

na lata 2011 – 2015; 

• przyznawanie świadczeń w formie gorącego posiłku na podstawie decyzji 

administracyjnych; 

• koordynacja działań edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia; 

• zbieranie informacji w zakresie realizacji programu od wszystkich podmiotów 

realizujących program. 

3. Do zadań Dyrektorów 7 gminnych placówek oświatowych należy: 

• organizowanie żywienia dzieci i młodzieży na terenie stołówek szkolnych  

oraz poprzez odpowiednio wyposażone punkty wydawania posi łków; 

• organizowanie wśród dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców zajęć i konkursów  

z zakresu zdrowego żywienia; 

• rozeznanie potrzeb w zakresie liczby dzieci wymagających pomocy w formie 

dożywiania we współpracy z pedagogami szkolnymi;  

• współpraca z Gminą Lipno mająca na celu poprawę bazy żywieniowej w szkołach; 

• współpraca z podmiotami wymienionymi powyżej realizującymi program w zakresie 

dożywiania dzieci i młodzieży oraz prowadzenia edukacji z zakresu zdrowego 

żywienia; 

 



• zbieranie danych w zakresie realizacji programu (co kwarta ł) i przekazywanie  

ich do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. 

 
5. Beneficjenci programu - odbiorcy programu 

Niniejszy Lokalny Program Pomocy Społecznej obejmujący problematykę dożywiania  

oraz zdrowego żywienia na lata 2011 – 2015 będzie skierowany do wszystkich 

mieszkańców gminy wiejskiej Lipno ze szczególnym uwzględnieniem następujących 

odbiorców: 

a. dzieci do 7 roku życia, 

b. uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 

c. osoby i rodziny znajdujące się w sytuacji: 

• ubóstwa; 

• sieroctwa; 

• bezdomności; 

• bezrobocia; 

• niepełnosprawności; 

• długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

• przemocy w rodzinie; 

• potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 

wielodzietnych; 

• braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej 

całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze; 

• trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 

Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 

 



• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

• alkoholizmu lub narkomanii; 

• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;  

• klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

6. Opis planowanych działań wraz z harmonogramem ich realizacji 

W celu realizacji założonych celów i rezultatów (efektów) niniejszego „Lokalnego 

Programu Pomocy Społecznej obejmującego problematykę dożywiania oraz 

zdrowego żywienia na lata 2010 – 2015” zaplanowano działania opisane w tabeli nr 

26. 

Przy realizacji „Lokalnego Programu Pomocy Społecznej obejmującego 

problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia na lata 2011 – 2015” ważną rolę 

odgrywać będzie partnerstwo nawiązane z instytucjami i jednostkami samorządu 

terytorialnego.  

 



Tabela 26. Działania planowane do realizacji w ramach Programu  

L
.
p
. 

Plan
owa
ne 

dział
anie 

Cele 
działani

a 
Krótki opis 
działania 

Instyt
ucje i 
podmi

oty 
uczest
nicząc

e 

Okre
s 

realiz
acji 

Miern
ik 

realiz
acji 

Przew
idywa

ne 
nakła

dy  
do 

ponie
sienia 
(PLN)  

1 Kont
ynua
cja 

Wiel
oletn
iego 
Prog
ramu 
„Po
moc 
pańs
twa  
w 

zakr
esie 
doży
wiani

a” 

1. 
Dożywi

enie 
dzieci w 
szkołac

h  
oraz 

zapewni
enie 

posiłku 
osobom 
dorosły
m jego 

pozbawi
onym. 

2. 
Popraw
a stanu 
zdrowia 
mieszka
ńców, w 

tym 
przede 
wszystk

im 

Program 
przewiduje 
otrzymanie 
pomocy w 

następujących 
formach: 

- posiłek, ze 
szczególnym 

uwzględnienie
m posiłku 
gorącego; 

- zasiłek 
celowy na 

zakup posiłku 
lub żywności 
(w tym zakup 

posiłku 
dzieciom 

przebywający 
w placówkach 
oświatowych, 
gdzie rodzice 
zobowiązani 

są do 
pokrywania 

Gmina 
Lipno  
przy 

pomoc
y 

Gminn
ego 

Ośrod
ka 

Pomoc
y 

Społec
znej  

w 
Lipnie; 
gminn

e 
placów

ki 
oświat
owe 

posiad
ające 
bazę 
żywien
iową  

Zgod
nie z 
przew
idywa
nym 

okres
em  

realiz
acji 

progr
amu: 
„Pom

oc 
państ
wa w 
zakre

sie 
doży
wiani
a”, tj. 
lata 

2010 
- 

2013 

Liczb
a 

osób 
objęty

ch 
progr
amem 
„Pom

oc 
państ

wa  
w 

zakre
sie 

doży
wiani

a”  
na 

tereni
e 

Gmin
y 

Lipno 

1 057 
456,0

0 

 



dzieci i 
młodzie
ży 

poprzez 
ogranic
zenie 

zjawisk
a 

niedoży
wienia. 

3. 
Popraw

a 
poziom
u życia 
rodzin  

o 
niskich 
dochod

ach; 

4. 
Pomoc 
rodzino

m 
dysfunk
cyjnym, 

 w 
których 
występu

ją 
uzależni

enia, 
przemo

c, 
niepełn
ospraw
ność 
oraz 

kosztów 
żywienia); 

- świadczenia 
rzeczowe w 

postaci 
produktów 

żywnościowyc
h, 

- tworzenie 
nowych lub 

doposażenie 
istniejących 

punktów 
przygotowywa

nia lub 
wydawania 
posiłków; 

- dowozu 
posiłków 
osobom 

uprawnionym 
do ich 

otrzymywania 

lub 
odpow
iednie 
warun

ki  
do 

wydaw
ania 

produk
tów 
żywno
ściowy

ch 

 



niewydo
lność 

opiekuń
czo – 

wychow
awcza; 

5. 
Zapobie

ganie 
margina

lizacji 
osób  

i rodzin 
poprzez 
wyrówn
ywanie 
szans 

dla grup 
zagrożo

nych 
margina
lizacją 

2 Roz
wój 

bazy 
żywi
enio
wej 
na 

teren
ie 

gmin
y 

wiejs
kiej 
Lipn

o 

1. 
Dożywi

enie 
dzieci w 
szkołac

h  
oraz 

zapewni
enie 

posiłku 
osobom 
dorosły
m jego 

pozbawi
onym. 

Przeprowadze
nie w ramach 
działania m.in. 
następujących 

zadań: 

- rozbudowa, 
modernizacja  
i doposażenie 

istniejącej 
bazy 

żywieniowej 
gminy, w tym 

przede 
wszystkim 
stołówek 

Gmina 
Lipno  
przy 

pomoc
y 

Gminn
ego 

Ośrod
ka 

Pomoc
y 

Społec
znej  

w 
Lipnie; 

Działa
nie 

ciągłe  
w 

horyz
oncie 
czaso
wym 
Progr
amu 

Liczb
a 

utwor
zonyc

h  
lub 

dopos
ażony

ch 
punkt

ów 
wytwa
rzania  

lub 
wyda

60 00
0,00 

 



2. 
Popraw
a stanu 
zdrowia 
mieszka
ńców, w 

tym 
przede 
wszystk

im 
dzieci i 
młodzie
ży 

poprzez 
ogranic
zenie 

zjawisk
a 

niedoży
wienia. 

3. 
Popraw

a 
poziom
u życia 
rodzin  

o 
niskich 
dochod

ach; 

4. 
Pomoc 
rodzino

m 
dysfunk
cyjnym,  

w 
których 

szkolnych; 

- utworzenie 
we wszystkich 

gminnych 
placówkach 
oświatowych 
kompleksowo 
wyposażonych 

stołówek 
szkolnych 

gwarantującyc
h odpowiednie 

warunki 
sanitarne 

przygotowywa
nia, 

wydawania  
i spożywania 

posiłków. 

gminn
e 

placów
ki 

oświat
owe 

wania 
posiłk

ów 

 



występu
ją 

uzależni
enia, 

przemo
c, 

niepełn
ospraw
ność 
oraz 

niewydo
lność 

opiekuń
czo – 

wychow
awcza; 

3 Reali
zacj

a 
wielo
letni
ch 

prog
ramó

w  
z 

zakr
esu 

prom
owa
nia 

zdro
weg

o 
żywi
enia 

1. 
Kształto
wanie 

właściw
ych 

nawykó
w 

żywieni
owych; 

2. 
Zwiększ

enie 
świado
mości 

lokalnej 
społecz
ności 

dotyczą
cej 

wpływu 
żywieni

Uczestnictwo 
w wieloletnich 
programach 

obejmujących: 

- pomoc w 
rozpowszechni

aniu wśród 
mieszańców, 
w tym przede 

wszystkim 
wśród dzieci i 

młodzieży 
zdrowych 

pokarmów, 
takich jak  

np. mleko i 
inne produkty 

nabiałowe, 
owoce 

sezonowe, 
warzywa; 

Gmina 
Lipno  
przy 

pomoc
y 

Gminn
ego 

Ośrod
ka 

Pomoc
y 

Społec
znej  

w 
Lipnie; 
gminn

e 
placów

ki 
oświat
owe; 

gminn

Działa
nie 

ciągłe  
w 

horyz
oncie 
czaso
wym 
Progr
amu 

Liczb
a 

osób 
objęta 
progr
amem 
wielol
etnim  

z 
zakre

su 
prom
owani

a 
zdrow
ego 
żywie

nia  
na 

tereni
e 

Gmin

20 00
0,00 

 



a  
i 

aktywno
ści 

fizyczne
j na 

zdrowie
. 

3. 
Popraw
a stanu 
zdrowia 
mieszka
ńców, w 

tym 
przede 
wszystk

im 
dzieci i 
młodzie
ży; 

- konkursy i 
warsztaty z 

zakresu 
wiedzy i 

umiejętności 
przygotowywa

nia 
pełnowartościo
wych posiłków; 

e 
instytu

cje 
kultury

; 
lokaln

e  
i 

ponadl
okalne 
podmi

oty 
gospo
darcze 

y 
Lipno 

4 Orga
niza
cja 

lokal
nych 
konk
ursó

w  
i 

wars
ztató
w o 

tema
tyce 
zwią
zane

1. 
Kształto
wanie 

właściw
ych 

nawykó
w 

żywieni
owych. 

2. 
Zwiększ

enie 
świado
mości 

lokalnej 
społecz

Przeprowadze
nie w ramach 
działania m.in. 
następujących 

zadań: 

- organizacja 
gminnych  

oraz lokalnych 
konkursów  

na 
przygotowanie 
pełnowartościo

wego, 
zdrowego 

posiłku  wśród 
mieszkańców, 

Gmina 
Lipno 
przy 

pomoc
y 

Gminn
ego 

Ośrod
ka 

Pomoc
y 

Społec
znej  

w 
Lipnie; 
gminn

Działa
nie 

ciągłe  
w 

horyz
oncie 
czaso
wym 
Progr
amu 

Liczb
a 

osób  
z 

teren
u 

Gmin
y 

Lipno 
uczes
tniczą
cych 

w 
konku
rsach  

i 

20 00
0,00 

 



j  
ze 

zdro
wym 
żywi
enie
m 

ności 
dotyczą

cej 
wpływu 
żywieni

a i 
aktywno
ści 

fizyczne
j na 

zdrowie
. 

3. 
Popraw
a stanu 
zdrowia 
mieszka
ńców, w 

tym 
przede 
wszystk

im 
dzieci i 
młodzie
ży; 

4. 
Prowad
zenie 

działań 
o 

charakt
erze 

informa
cyjnym, 
edukac
yjnym, 
aktywiz
ującym i 

kół gospodyń 
wiejskich, 

uczniów, itp. 

- warsztaty 
kulinarne 

organizowane 
dla 

mieszkańców 
z zakresu 

przygotowywa
nia 

pełnowartościo
wych, 

zdrowych 
pokarmów 

wraz z 
technikami ich 
estetycznego 
podawania; 

- publikacja w 
lokalnej 
gazetce  

i biuletynach 
przepisów 

mieszkańców 
gminy wiejskiej 

Lipno, które 
zajęły 

pierwsze 
miejsca w 
lokalnych 

konkursach  
o tematyce 
zdrowego 
żywienia; 

 

e 
placów

ki 
oświat
owe; 

gminn
e 

instytu
cje 

kultury
; 

lokaln
e 

stowar
zyszen

ia, 
związk

i 
aktywn

ości 
lokaln

ej, 
społec
zno – 
zawod
owe 

organi
zacje  
oraz 
kluby 
(Koła 

Gospo
dyń 

Wiejsk
ich, 

OSP 
itp.), 

lokaln
e 

warsz
tatach  

o 
temat
yce 

związ
anej  
ze 

zdrow
ym 
żywie
niem 

 



integrac
yjnym; 

5. 
Wyprac
owanie 
modelu 
działań 
środowi
skowyc

h 
opartyc

h na 
współdz
iałaniu 

różnych 
instytucj

i  
i  

organiz
acji 
oraz 

mieszka
ńców  

 i 
ponadl
okalne 
podmi

oty 
gospo
darcze 

5 Eduk
acja 
żywi
enio
wa 

dzie
ci i 

młod
zieży 
jako 
jede
n z 

głów
nych 

1. 
Kształto
wanie 

właściw
ych 

nawykó
w 

żywieni
owych. 

2. 
Zwiększ

enie 
świado
mości 

Przeprowadze
nia w ramach 
działania m.in. 
następujących 

zadań: 

- przekaz 
wiedzy na 

temat 
prawidłowego 
żywienia: 

pogadanki, 
warsztaty o 
tematyce 
żywieniowej 

Gmina 
Lipno  
przy 

pomoc
y 

Gminn
ego 

Ośrod
ka 

Pomoc
y 

Społec
znej  

w 

Działa
nie 

ciągłe  
w 

horyz
oncie 
czaso
wym 
Progr
amu 

Liczb
a 

dzieci  
i 

młodz
ieży  

z 
teren

u 
Gmin

y 
Lipno 
uczes
tniczą

10 00
0,00 

 



elem
entó

w 
eduk
acji 
zdro
wotn

ej  

lokalnej 
społecz
ności 

dotyczą
cej 

wpływu 
żywieni

a 
 i 

aktywno
ści 

fizyczne
j na 

zdrowie
. 

3. 
Popraw
a stanu 
zdrowia 
mieszka
ńców, w 

tym 
przede 
wszystk

im 
dzieci i 
młodzie
ży; 

4. 
Prowad
zenie 

działań 
o 

charakt
erze 

informa
cyjnym, 
edukac

oraz promocji 
aktywności 
fizycznej 
(budowa i 

funkcje układu 
pokarmowego, 

rodzaje i 
znaczenie 

składników, 
znaczenie dla 

zdrowia 
aktywności 
ruchowej), 

kształtowanie 
prawidłowych 

nawyków 
żywieniowych 
(regularność 

posiłków, 
codzienne 

spożywanie 
owoców i 
warzyw, 

niejedzenie 
przed 

telewizorem  
i komputerem, 

odpowiedni 
dobór 

produktów na 
dojadanie), 

kształtowanie 
umiejętności 

wyboru 
zdrowych, 

wartościowych 
produktów 

spożywczych  
(zasady 

Lipnie; 
gminn

e 
placów

ki 
oświat
owe; 

gminn
e 

instytu
cje 

kultury
; 

ca  
w 

progr
amac

h 
eduka

cji 
żywie
niowe

j 

 



yjnym, 
aktywiz
ującym  

i 
integrac
yjnym. 

komponowani
a 

prawidłowych 
posiłków); 

- pobudzanie 
zachowań 

sprzyjających 
zdrowiu: 

zapoznanie 
dzieci i 

młodzieży z 
zachowaniami 
prozdrowotny
mi (czystość 
ciała, jego 

hartowanie, 
konieczne 

profilaktyczne 
zabiegi 

zdrowotne, 
zasady higieny 

podczas 
przygotowywa

nia i 
spożywania 

posiłków) oraz 
ich 

inspirowanie  
do 

podejmowania 
samodzielnych 
prób dbania o 

własne 
zdrowie,  

jako 
najważniejszej 

wartości 

- utrwalenie 

 



pożądanych 
zachowań i 

przyzwyczajeń 
zdrowotnych  

i 
żywieniowych: 

okresowe 
pogadanki 

edukacyjne, 
warsztaty 
żywieniowe 
obejmujące 

przygotowywa
nie na 

zajęciach 
lekcyjnych 

oraz poza nimi 
w formie 

konkursów 
pełnowartościo
wych posiłków 
oraz czynne 
uczestnictwo 
w wszelkich 
dyscyplinach 
sportowych; 

6 Eduk
acja 
żywi
enio
wa 

mies
zkań
ców, 

w 
tym 
prze
de 

1. 
Kształto
wanie 

właściw
ych 

nawykó
w 

żywieni
owych. 

2. 
Zwiększ

Przeprowadze
nia w ramach 
działania m.in. 
następujących 

zadań: 

- przekaz 
wiedzy na 

temat 
prawidłowego 
żywienia: 

pogadanki, 

Gmina 
Lipno  
przy 

pomoc
y 

Gminn
ego 

Ośrod
ka 

Pomoc
y 

Społec

Działa
nie 

ciągłe  
w 

horyz
oncie 
czaso
wym 
Progr
amu 

Liczb
a 

miesz
kańcó

w  
z 

teren
u 

Gmin
y 

Lipno 
uczes

20 00
0,00 

 



wszy
stki
m 

rodzi
ców 

enie 
świado
mości 

lokalnej 
społecz
ności 

dotyczą
cej 

wpływu 
żywieni

a  
i 

aktywno
ści 

fizyczne
j na 

zdrowie
. 

3. 
Popraw
a stanu 
zdrowia 
mieszka
ńców, w 

tym 
przede 
wszystk

im 
dzieci i 
młodzie
ży; 

4. 
Prowad
zenie 

działań  
o 

charakt
erze 

warsztaty o 
tematyce 
żywieniowej 

oraz promocji 
aktywności 
fizycznej 
(budowa i 

funkcje układu 
pokarmowego, 

rodzaje i 
znaczenie 

składników, 
znaczenie dla 

zdrowia 
aktywności 
ruchowej), 

kształtowanie 
prawidłowych 

nawyków 
żywieniowych 
(regularność 

posiłków, 
codzienne 

spożywanie 
owoców i 
warzyw, 

niejedzenie 
przed 

telewizorem  
i komputerem, 

odpowiedni 
dobór 

produktów na 
dojadanie), 

kształtowanie 
umiejętności 

wyboru 
zdrowych, 

wartościowych 

znej  
w 

Lipnie; 
gminn

e 
placów

ki 
oświat
owe; 

gminn
e 

instytu
cje 

kultury
; 

tniczą
ca  
w 

progr
amac

h 
eduka

cji 
żywie
niowe

j 

 



informa
cyjnym, 
edukac
yjnym, 
aktywiz
ującym  

i 
integrac
yjnym. 

produktów 
spożywczych  

(zasady 
komponowani

a 
prawidłowych 

posiłków); 

- zachęcanie 
rodziców  

do wspólnego 
z rodzina 

przygotowywa
nia posiłków  

z 
zachowaniem 

zasad 
zdrowego 
żywienia; 

- zachęcanie 
mieszkańców, 

w tym 
rodziców do 
aktywnego 
spędzania 

czasu z 
rodziną; 

- warsztaty 
kulinarne o 
tematyce 

dotyczącej 
przygotowywa

nia 
pełnowartościo
wych posiłków; 

- konkursy i 
warsztaty 
kulinarne  

 



dla rodzin 
dotyczące np. 

wspólnego 
przygotowywa
nia posiłków, 
wspólnego 
aktywnego 
spędzania 

czasu 
wolnego, itp. 

- warsztaty z 
zakresu 
wiedzy  

i umiejętności 
korzystania  
z informacji 

zamieszczany
ch  
na 

opakowaniach 
produktów 

spożywczych; 

- powrót do 
„korzeni 

kulinarnych”- 
zachęcanie do 
żywienia 

tradycyjnego, 
domowego  

z 
niskoprzetworz

onych 
produktów 

 

 



7. Finansowanie programu  
Działalność władz lokalnych napotyka często na różnego rodzaju ograniczenia 

budżetowe, które w znaczącym stopniu wstrzymują realizację kompleksowych 

działań mających na celu niwelację zidentyfikowanych problemów, w tym również w 

sferze społecznej. Sytuacja ta zmusza więc jednostki samorządu terytorialnego oraz 

podległe im jednostki organizacyjne i pomocnicze do poszukiwania dodatkowych, 

zewnętrznych źródeł finansowania.  

Uchwalony przez Gminę Lipno „Lokalny Program Pomocy Społecznej obejmujący  

problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia na lata 2011 – 2015” nie zmienia 

istotnie sytuacji i możliwości finansowych gminy, ale umożliwia bardziej przejrzyste 

określenie kierunków i priorytetów, a tym samym strukturę planowanych wydatków w 

zakresie dożywiania mieszkańców oraz promowania wśród nich zdrowego żywienia. 

W związku z powyższym uchwalenie przez przedmiotową jednostkę samorządu 

terytorialnego „Lokalnego Programu Pomocy Spo łecznej obejmującego problematykę 

dożywiania oraz zdrowego żywienia na lata 2011 – 2015” istotnie zwiększa szansę 

dostępu do różnych form strukturalnej pomocy ze środków krajowych i 

zagranicznych, co umożliwia realizowanie założonych celów i zadań, dążących do 

niwelacji zidentyfikowanych na danym obszarze problemów sfery spo łecznej, tj. 

problemów związanych z niedożywieniem. 

Do podstawowych źródeł finansowania działań podejmowanych w ramach 

„Lokalnego Programu Pomocy Społecznej obejmującego problematykę dożywiania 

oraz zdrowego żywienia na lata 2011 – 2015” dla Gminy Lipno należy zaliczyć: 

• środki unijne – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekty systemowe  

dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie; 

• środki własne gminy; 

• środki pochodzące z budżetu państwa; 

• środki własne podmiotów zaangażowanych w działania w ramach „Lokalnego 

Programu Pomocy Społecznej obejmującego problematykę dożywiania oraz 

zdrowego żywienia na lata 2011 – 2015”; 

 



• konkursy w ramach grantów instytucji i organizacji o zasięgu krajowym; 

• środki ofiarowane przez sponsorów; 

• środki pozyskiwane przez partnerów programu.  

Szczegółowe rozbicie zaplanowanych działań wraz z ich prognozowaną wartością  

oraz źródłami finansowania zawarto w tabeli 27. 

Tabela 27. Źródła finansowania zaplanowanych działań 

Działanie 
Wartość 
działania  

(w zł) 
Źródła finansowania 

Kontynuacja Wieloletniego Programu 
„Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” 

1 057 456,00  środki własne GOPS w Lipnie; środki 
zewnętrzne: środki krajowe w 

ramach Wieloletniego Programu 
„Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” 

Rozwój bazy żywieniowej na terenie 
gminy wiejskiej Lipno 

60 000,00 środki własne GOPS w Lipnie; środki 
zewnętrzne krajowe i zagraniczne 

Realizacja wieloletnich programów  
z zakresu promowania zdrowego 

żywienia 

20 000,00 środki własne GOPS w Lipnie; środki 
zewnętrzne krajowe i zagraniczne 

Organizacja lokalnych konkursów  
i warsztatów o tematyce związanej  

ze zdrowym żywieniem 

20 000,00 środki własne GOPS w Lipnie; środki 
zewnętrzne krajowe i zagraniczne 

Edukacja żywieniowa dzieci i młodzieży 
jako jeden z głównych elementów 

edukacji zdrowotnej 

10 000,00 środki własne GOPS w Lipnie; środki 
zewnętrzne krajowe i zagraniczne 

Edukacja żywieniowa mieszkańców, w 
tym przede wszystkim rodziców 

20 000,00 środki własne GOPS w Lipnie; środki 
zewnętrzne krajowe i zagraniczne 

RAZEM 1 187 456,00 zł 
 

8. Sposoby monitorowania, ewaluacji i oceny programu 

Monitoring i ewaluacja przedmiotowego „Lokalnego Programu Pomocy Spo łecznej 

obejmującego problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia na lata 2011 – 

2015” będą prowadzone na bieżąco przez jego realizatora, tj. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Lipnie. 

Celem bieżącego monitoringu będzie obserwacja zmian ilościowych i jakościowych, 

jakie pojawiają się podczas realizacji zaplanowanych poszczególnych dzia łań. W 

 



przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności między założeniami a rezultatami 

na bieżąco będą dokonywane zmiany w przyjętych założeniach lub metodach pracy.  

Po zakończeniu realizacji „Lokalnego Programu Pomocy Społecznej obejmującego 

problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia na lata 2011 – 2015” zostanie 

przygotowany raport końcowy podsumowujący całość podejmowanych działań. 

Będzie w nim dokonana ocena zrealizowanych przedsięwzięć oraz rezultatów, jakie 

one przyniosły. Wskazane zostaną także te metody i formy działań, które powinny 

być kontynuowane w latach następnych. 

9. Uzasadnienie realizacji programu 
Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie poszczególnym osobom lub 

grupom społecznym przezwyciężenie trudnych sytuacji, w których się znajdują i nie 

są w stanie sami   ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i 

możliwości. Oprócz pomocy w wychodzeniu z problemów społecznych swoich 

podopiecznych, zadaniem pomocy społecznej jest też zapobieganie powstawaniu 

tych sytuacji poprzez podejmowanie dzia łań zmierzających do usamodzielnienia tych 

osób oraz ich integracji ze środowiskiem.  

Za potrzebą realizacji działań zmierzających do uruchomienia „Lokalnego Programu 

Pomocy Społecznej obejmującego problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia 

na lata 2011 – 2015”, a tym samym ograniczeniem zdiagnozowanego na terenie 

gminy wiejskiej Lipno problemu niedożywienia jej mieszkańców przemawiają dane o 

ponoszonych wydatkach na dożywianie dzieci i młodzieży oraz potrzebujących osób 

dorosłych, a także dane o wysokim poziomie bezrobocia długotrwałego oraz 

informacje mówiące o trudnej sytuacji materialnej wielu rodzin i osób.  

Z analizy niniejszych danych wynika, że na terenie gminy wiejskiej Lipno na dzień 

31.12.2009r. zarejestrowanych by ło 1 338 bezrobotnych, w tym 608 mężczyzn i 730 

kobiet. Najliczniejszą grupę beneficjentów pomocy społecznej oferowanej przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie stanowią osoby dotknięte ubóstwem – 

612 rodzin w roku 2009, co stanowi 2 380 osób (20,80% populacji Gminy Lipno). 

Ponadto należy zauważyć, iż w roku 2009 z pomocy społecznej korzystało 36 rodzin 

(125 osób) dotkniętych bezradnością w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i 

prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym rodziny niepe łne (32 rodziny, tj. 104 

 



osoby) i rodziny wielodzietne (4 rodziny, tj. 21 osób). Ponadto w 2009 roku pomocą w 

formie posiłku objętych było 624 osób, co stanowi 5,45% mieszkańców gminy 

wiejskiej Lipno. 

Z licznych ogólnodostępnych badań o tematyce społecznej wynika, iż właśnie 

ubóstwo, bezrobocie oraz bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i 

prowadzeniu gospodarstwa domowego, są głównymi przyczynami niedożywienia 

mieszkańców,  

w tym również dzieci i młodzieży. Przyczyną niedożywienia mogą być także 

nieodpowiednie nawyki żywieniowe, które dotykają mieszkańców bez względu na ich 

wiek, sytuację materialną lub status społeczny. Niedożywienie, rozumiane zarówno 

jako głód, jak i nieodpowiednie nawyki żywieniowe stanowi istotny problem spo łeczno 

– zdrowotny współczesnego społeczeństwa, skutkujący m.in. licznymi powikłaniami 

chorobowymi, a tym samym zwiększonymi wydatkami budżetowymi na opiekę 

zdrowotną oraz opiekę społeczną, a także mniejszymi szansami na rynku pracy, co 

skutkuje zwiększającymsię poziomem bezrobocia oraz niską samooceną osób 

dotkniętych niedożywieniem, w tym przede wszystkim głodem skutkującą 

wykluczeniem społecznymi. W związku z powyższym należy podjąć działania mające 

na celu niwelację niniejszego niekorzystnego stanu rzeczy, konsekwentnie dążąc do 

ograniczenia zjawiska niedożywienia wśród mieszkańców gminy wiejskiej Lipno, 

czego wyrazem jest niniejszy dokument.  

Cele i działania przyjęte w niniejszym programie wynikają również z diagnozy 

sporządzonej w oparciu o dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie 

oraz zapisy „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy 

Lipno w latach 2007 - 2013”. 

Zaproponowane w niniejszym dokumencie dzia łania, to przede wszystkim podjęcie 

intensywnej walki i działań dążących do niwelacji negatywnych zjawisk nieoderwalnie 

towarzyszących niedożywieniu, w tym przede wszystkim głodu.  

Realizacja „Lokalnego Programu Pomocy Społecznej obejmującego problematykę 

dożywiania oraz zdrowego żywienia na lata 2011 – 2015”, będzie sfinansowana ze 

środków własnych Gminy Lipno oraz dostępnych środków zewnętrznych, w tym 

 



przede wszystkim ze środków krajowych w ramach Wieloletniego Programu pn.: 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dostępnych środków unijnych. 
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