
Sprawozdanie z realizacji 

 „GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY LIPINKI NA LATA 2017-

2022” 

 

Stan realizacji projektów – czerwiec 2018 r. 

Projekt nr 1. Podtrzymanie tradycji ludowych – warsztaty dla dzieci i młodzieży w 

Gminnym Centrum Kultury wraz z doposażeniem Klubów Młodzieży w Lipinkach, Krygu i 

Wójtowej 

GCK złożył wniosek o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego.  

Tytuł wniosku: ”Dziedzictwo lokalne z historią Gminy Lipinki” 

     Zadanie ma na celu organizację spotkań dla dzieci i młodzieży z tematyki dotyczącej dziedzictwa 

kulturowego, lokalnych tradycji gminy Lipinki prowadzonych przez mieszkańców gminy – miłośników 

Ziemi Lipińskiej. (m. in. emerytowanych nauczycieli, lokalnych pasjonatów historii). Celem i efektem 

zadania obok oczywiście zaznajomienia uczestników z historią Lipinek i okolicy, ich dawnymi 

właścicielami, ciekawymi postaciami historycznymi i zabytkami gminy będzie zaangażowanie 

młodego pokolenia w zebranie dostępnych materiałów na temat dziedzictwa kulturowego, twórców 

ludowych, np. publikacji, wzmianek, starych fotografii, tekstów, nagrań itp. oraz zebranie ustnych 

przekazów od osób, które pamiętają dawnych właścicieli Lipinek i mogą dostarczyć ciekawych 

informacji niedostępnych w publikacjach. Przewidziana jest również praca przy usystematyzowaniu i 

obróbce graficznej materiałów zebranych przez młodzież pod okiem animatorów. Na podsumowanie 

zostanie ogłoszony konkurs „ Lipinki dawniej i dziś” w kategorii : fotografia lub prezentacja 

multimedialna, wręczenie nagród i zaprezentowanie najlepszych prac na wystawie pokonkursowej. 

Zostanie również wykonana stała wystawa dawnych fotografii w dworze w Lipinkach.. Spotkania 

będą odbywały się w budynku GCK w Lipinkach, przewidywana ilość  zaangażowanych w zadanie to 

około 40 osób. Zajęcia będą odbywały się od sierpnia do listopada. Przewidziana ilość spotkań to co 

najmniej 4. Uczestnikami projektu będą dzieci i młodzież z Gminy Lipinki, a także osoby 

zainteresowane, miłośnicy Lipinek i okolicy. Oprócz zajęć przewidzianych GCK planujemy zajęcia w 

terenie , które przybliżą uczestnikom dziedzictwo architektoniczne ( dwór, park, kaplica 

Straszewskich, barokowy Kościół, kopalnie, kiwony itp.) Zadanie to będzie realizowało zaspokojenie 

potrzeb społeczności lokalnej, integracji międzypokoleniowej, wzbogacenie oferty turystycznej co jest 

oczekiwane w społeczeństwie.     Zwiększy to zainteresowanie społeczności lokalnej tradycją, kulturą, 

przewiduje aktywację różnych grup społecznych i wiekowych, przez co w rezultacie nastąpi 

zacieśnienie więzi międzypokoleniowej. Pozwoli to na integrację z osobami zagrożonymi 

wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnymi i różnymi grupami społecznymi.  

Do realizacji tego zadania niezbędne będzie zakupienie laptopa z drukarką i oprogramowania do 

obróbki zdjęć, aparatu fotograficznego i kamery oraz rzutnika i nagłośnienia. Do wykonania stałej 

wystawy dawnych fotografii potrzebny jest zakup sztalug, materiałów typu papier fotograficzny, 

natyramy, gilotyna, lakownica i materiały biurowe. Przewidziany jest również zakup nagród na 

konkurs oraz poczęstunek dla uczestników. 



Wniosek został oceniony pozytywnie 

Całkowity koszt  realizacji zadania: 26 500,00 zł 

Wnioskowana  kwota pomocy: 25 000,00 zł 

 

 

 

Projekt nr 2. Droga ku samodzielności – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w gminie Lipinki. 

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie NOWA PERSPEKTYWA w Bieczu w ramach 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej. 

Projektem są objęte osoby: 

- niepełnosprawne  

- bierne zawodowo  

- bezrobotne 

w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym zamieszkujące teren 

Gminy Lipinki 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020. 

 

2017 rok 

Kwota dotacji: 168,050 zł ( w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadania 

publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 września 2003 o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie) 

W ramach zadania zrealizowano: 

 Reintegracja zawodowa realizowana w formie staży zawodowych – 20 uczestników 

projektu 

 Szkolenia zawodowe – 33 uczestników projektu 

 Szkolenia kompetencyjne: 

- warsztat komunikacji interpersonalnej – 13 osób 

- warsztat umiejętności międzyludzkich – 21 osób 

- indywidualne poradnictwo prawne – 35 osób 

 

Po zakończeniu 6-cio miesięcznych staży zawodowych wszyscy uczestnicy projektu objęci tą 

formą wsparcia otrzymali zatrudnienie. 

 

Wartość całego projektu 507 377,53 zł 

80% środki unijne 

20% środki własne  



  

2018 rok – w trakcie realizacji 

 

Projekt realizuje Stowarzyszenie NOWA PERSPEKTYWA w Bieczu w ramach otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej. 

Kwota otrzymanej dotacji: 102.188,51 zł 

 

Projekt nr 3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez aktywne 

spędzanie czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży 

Projekt realizowany przez kluby sportowe działające na terenie gminy Lipinki., poprzez 

organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. 

Kluby sportowe działające na terenie gminy: 

1. Ludowy Klub Sportowy „NAFTA Kryg 

2. Uczniowski Klub Sportowy „BŁYSKAWICA” przy SP w Krygu 

3. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy LIPINKI 

4. Uczniowski Klub Sportowy „GIMSPORT” 

5. Ludowy Klub Sportowy „Wójtowa” 

 

Zadania realizowane w ramach projektu: szkolenia treningowe, zajęcia sportowo-

rekreacyjne, imprezy sportowe ( Piknik Sportowy, Bieg Uliczny im. Kazimierza 

Świerzowskiego, szachy, zajęcia pozalekcyjne z gier zespołowych). 

 

Na realizację projektu przeznaczono kwotę 17.000 zł (2017 rok) i 17.000 (2018 rok) z budżetu 

Gminy Lipinki – w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

 

Projekt nr 5. Aktywizacja osób starszych – Klub Seniora w Krygu i Wójtowej 

 

2017 r.  

W budynku wiejskim w Wójtowej zorganizowano „Dzień Seniora” . Uczestniczyło ok. 150 

osób. Koszt 7.623,05 zł 

GCK zorganizował IX Gminny Konkurs Pisanek Wielkanocnych, w którym uczestniczyli m.in. 

Zespół „Wójtowiacy”, Koło Gospodyń Wiejskich z Wójtowej, Stowarzyszenie Kobiet Wsi Kryg 

Zespół Pieśni i Tańca „Wójtowiacy” brał udział w przeglądach pieśni biesiadnej w 

Podegrodziu i w Warszawie. 

 

 

 

 

 



Projekt nr 7. Prowadzenie zróżnicowanych form opieki nad dziećmi poprzez wzbogacenie 

oferty zajęć programowych oraz poprawę warunków opieki i wychowania w Placówce 

Wsparcia Dziennego w Lipinkach 

Dane za 2017 rok 

Do Placówki Wsparcia Dziennego w Lipinkach i Oddziału w Wójtowej uczęszczało w ciągu 

całego roku łącznie 142 wychowanków. W zajęciach uczestniczyli uczniowie ze szkoły 

podstawowej, pochodzący z różnych rodzin: rozbitych, niewydolnych wychowawczo, z 

problemem alkoholowym, z rodzin borykających się z kłopotami finansowymi czy 

bezrobociem. Do tej grupy zalicza się również dzieci, których rodzice pracują zawodowo i nie 

mają możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem w godzinach popołudniowych.  

W ramach zajęć na świetlicy zorganizowano m. In.: zajęcia plastyczne, tematyczne, ruchowe 

– gry i zabawy sportowe, zabawy integracyjne, manipulacyjne dydaktyczne, sprawnościowe, 

spotkania z dietetykiem, piesze wycieczki, imprezy okolicznościowe. 

Koszt utrzymania Świetlicy w Lipinkach i w Wójtowej ( w tym wynagrodzenie 5 osób 

zatrudnionych w wymiarze 3 etatów, zakup materiałów i pomocy dla dzieci korzystających z 

usług świetlicy oraz  żywność w celu  organizowanych imprez okolicznościowych)– 125.408 zł 

 

Projekt nr 9. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku przedszkola w 

Lipinkach wraz z zakupem wyposażenia oraz modernizacją placu zabaw 

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, 

Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich 

Wniosek został oceniony pozytywnie na etapie formalnym, finansowym i merytorycznym 

oraz spełnia kryteria wyboru projektów określone w Regulaminie konkursu. Na mocy 

Uchwały Nr 463/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 roku, 

projekt został umieszczony na 3 miejscu listy rezerwowej z uwagi na ograniczoną liczbę 

środków.  

Poniesiono koszt w wysokości 19.620 zł za opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz 

dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu. 

Wartość projektu 1 797 305,70 zł 

Maksymalna kwota dofinansowania 1 342 729,24 zł 

 

Projekt nr 10. Modernizacja budynku remizy OSP w Krygu wraz z zagospodarowaniem 

ternu wokół obiektu 

OSP w Krygu złożyła wniosek przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Beskid Gorlicki w 

ramach strategii rozwoju lokalnego. Wniosek dot. budowy ogólnodostępnej siłowni 

zewnętrznej składającej się z 7 zew. urządzeń + utwardzenie placu o pow. 166 m2.Projekt 



został oceniony pozytywnie przez Radę Programową Stowarzyszenia LGD i spełniał wszystkie 

warunki określone w regulaminie, jednakże zadanie to nie zmieściło się w limicie środków 

przeznaczonych na nabór, a tym samym zadanie znajduje się na liście rezerwowej. 

Planowany ponowny nabór wniosków w III kwartale. 

Koszt całkowity zadania – 53.313,14 zł 

Kwota dofinansowanie – 49.600,00 zł 

 

 

Projekt nr 11. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku szkoły w Krygu w celu 

dostosowania go do potrzeb przedszkola wraz z modernizacją boiska sportowego i 

zagospodarowaniem terenu wokół szkoły 

Utwardzono plac manewrowy przy Szkole Podstawowej – 14.514 zł 

 

Projekt nr 12. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku wiejskiego z remizą OSP w 

Wójtowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu 

Opracowano dokumentacje projektową przebudowy remizy OSP. 

Koszt 25.000 zł 

Wykonano roboty budowlane na parterze budynku  w części wykorzystywanej na potrzeby 

OSP (modernizacja szatni z zapleczem). Koszt prac budowlanych 64.972,80 zł. 

 

Złożono wniosek o dofinansowanie wykonania Otwartej Strefy Aktywności w Wójtowej na 

działce 1112/9.  W ramach zadania zakłada się:  

- montaż urządzeń wraz z oświetleniem i monitoringiem Otwartej Strefy Aktywności 

- wykonanie ogrodzenia 

- montaż urządzeń strefy relaksu 

- montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci 

 

Wniosek złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Został oceniony pozytywnie. 

Do tej pory poniesiono wydatki w kwocie 2.103 zł( projekt 1.353 zł i podkłady geofizyczne 

750 zł) 

Koszt całkowity 89.653 zł 

Wnioskowana kwota 44.826 zł 

 

Projekt nr 13. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 

Gmina Lipinki realizuje projekt pn. „ Głęboka modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej na terenie  gmin Ziemi Gorlickiej” . Podmiotem realizującym jest 

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej a partnerem Gmina Lipinki.  

Budynki użyteczności publicznej objęte te projektem: 

 szkoła w Lipinkach (dawna nazwa Publiczne Gimnazjum w Lipinkach) 



 szkoła w Krygu ( dawna nazwa Zespół Szkół w Krygu) 

 Urząd Gminy Lipinki 

 

3 sierpnia 2017 r. w Nowym Sączu podpisana została umowa między Związkiem Gmin Ziemi 

Gorlickiej a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na dofinansowanie 

projektu.  

Dofinansowanie inwestycji w 60% kosztów kwalifikowanych pochodzić będzie z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, w 

ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa 

efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR. 

Koszt całej inwestycji to kwota 23 701 744,77 zł, przy maksymalnej wartości dofinansowania 

14 155 574,37 zł. co stanowi 60 %  kosztów kwalifikowanych. Zadania zostaną  realizowane w 

latach 2017-2019. 

Przekazano 5.538,46 zł do ZGZG za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o 

dofinansowanie projektu oraz kwotę 17.134,80 zł na pokrycie kosztów pośrednich projektu. 

Projekt na etapie ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na 

realizację robót. 

Projekty uzupełniające: 

Projekt nr 1  Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lipinkach wraz z zagospodarowaniem 

terenu wokół szkoły 

Złożono wniosek o dofinansowanie zagospodarowania przestrzeni publicznej przy SP w 

Lipinkach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt zakłada modernizację 

układu komunikacyjnego, który ma się składać z dróg wewnętrznych, chodników ( ciągów 

pieszych), stanowisk postojowych dla samochodów osobowych ( w tym jedno dla osoby 

niepełnosprawnej) oraz stanowiska „Kiss &  ride” ( czyli wysadź pasażera i odjedź, robiąc 

miejsce innym).  Ponadto zaprojektowano ogrodzenie szkoły w nowej lokalizacji oraz 

ogrodzenie segmentowe w chodnikach w celu ochrony pieszych i oddzielenia ich od jezdni 

oraz uniemożliwienia im przekroczenia jezdni w miejscach niedozwolonych. 

Poniesiono wydatek na dokumentacje projektową w kwocie 40.000 zł 

Koszt całkowity 572.406,32 zł 

Wnioskowana dotacja 364.222,00 zł 

Wkład własny 208.184,32 zł 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 1013/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2018 

roku, po ocenie wniosku i uzyskaniu 23/26 punktów, wniosek gminy Lipinki znalazł się na 7 

miejscu i mieści się w limicie środków dostępnych dla tego naboru i zostanie poddany 

szczegółowej ocenie merytoryczno – finansowej. 

Planowane ostateczne rozstrzygnięcie przewidywane jest na październik 2018 r. 



 

Projekt nr 3 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Wójtowej z modernizacją placu zabaw 

 

W ramach prac modernizacyjnych zamontowano nowe drzwi zewnętrzne – 4 szt. oraz 

wykonano nowe tynki, gruntowanie, malowanie ścian, nowe posadzki, montaż nowych 

opraw oświetleniowych, malowanie grzejników, rur, drzwi w sali lekcyjnej. 

Kwota 40.799,76 zł 

 

 

Projekt nr 8 Budowa ścieżek rowerowych 

 

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, 

Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski tytuł projektu „Rozbudowa systemu 

ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy 

komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice” – budowa ścieżek 

rowerowych. Umowa o dofinansowanie podpisana 13 marca 2018 roku. 

Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Gorlice ( Partner Wiodący), Gminą Biecz oraz 

Gminą Sękowa. Umowa Partnerstwa zawarta 3 lutego 2017 roku. 

Projekt obejmuje budowę ścieżek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszych w 

miejscowości: 

 Lipinki o dł. 1065 m 

 Wójtowa o dł. 1055 m 

 Kryg o dł. 1246 m 

 Bednarka o dł. 125 m 

 Pagorzyna o dł. 490 m 

Zakłada się wykonanie elementów małej architektury tj: 

- wiaty wraz z zadaszeniem 

- stojaki rowerowe 

- ławki 

- kosze 

W ramach zadania poniesiono wydatek w kwocie 42.163,32 zł. 

 


