RADA GMINY
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UCHWAŁA NR .../.../2018

L. dz.

RADY GMINY ŚWIDWIN
z dnia

.2018r.

w sprawie wskazania Wiceprzewodnicz ącego Rady Gminy Świdwin do
podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla
Przewodniczącej Rady Gminy Świdwin

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz ądzie gminnym
(Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm .) i § 2 usł.2 rozporz ą dzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z
2000r., Nr 66, poz. 800 z pó źn. zm .) Rada Gminy świdwin uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza si ę radnego/4 kr4.I.S7vt-0-0.- KCISZUbec
Wiceprzewodniczącego Rady nminy świdwin do podpisywania polece ń
wyjazdów służbowych dla Przewodnicz ącej Rady Gminy świdwin.
—

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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w sprawie zmiany Statutu Gminy Swidwin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt I ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018r., poz. 994 z pó źn. zm.) Rada Gminy Swidwin, uchwała co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Świdwin uchwalonym uchwałą Nr XLV1111307/2018 Rady Gminy
Świdwin z dnia 28 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świdwin (Dz.
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018r., poz. 4937) wprowadza si ę następujące
zmiany:
1) § 17 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„§ 17. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwo łuje komisarz wyborczy na
dzień przypadaj ący w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady".
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Zaick(ier
z.1

fo

.
:

>od względem
rawnym

RAI , RAWNY

Katarzyna tocka-Krak
'.

_

.....

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Swidwin

W związku z nowelizacj ą ustawy o samorządzie gminnym zmiana
obowiązującego Statutu Gminy Swidwin sta ła się konieczna, a tym samym przyj ęcie
niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Projekt
UCHWAŁA NR I11/...../2018
RADY GMINY śWIDWIN
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia łania Wójta Gminy świdwin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z pó źn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post ępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.
2096) Rada Gminy Swidwin uchwa ła, co następuje:
V. Po rozpatrzeniu skargi Pani L.K. z dnia 22 pa ździernika 2018 r. oraz zapoznaniu si ę
ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Swidwin, skarg ę uznaje się
za bezzasadn ą.

§2. Uzasadnienie rozstrzygni ęcia stanowi załącznik do niniejszej uchwa ły.

p. Wykonanie uchwały powierza si ę Przewodniczącej Rady Gminy Swidwin zobowi ązując ją
do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przes łanie odpisu
niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak
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Załącznik do uchwały Nr I11/..../2018
Rady Gminy Świdwin
z dnia 28 grudnia 2018 r.

UZASADNIENIE
W dniu 23 października 2018 r. do Rady Gminy Świdwin wpłynęła skarga złożona
przez Panią L.K. na Wójta Gminy Świdwin Pana Kazimierza Lechockiego oraz Pana Lecha
Lipkę - Sołtysa Sołectwa Berkanowo.
Przewodnicząca Rady Gminy Świdwin w dniu 27 listopada 2018 r. przekaza ła skargę
Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzenia.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2018 r.
zapoznała się ze skargą oraz ustnym wyjaśnieniem Pana Kazimierza Lechockiego Wójta
Gminy Świdwin. W dniu 19.12.2018 r. Komisja zapozna ła się z pisemną informacj ą
Kierownika Referatu O światy, Kultury, Sportu i Zdrowia UG Świdwin.
W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie
dopatrzyła się w działalności Wójta Gminy Swidwin naruszenia przepisów prawa i uprawnie ń,
które mogłyby skutkować uwzględnieniem skargi, stąd też uznała skargę za bezzasadną.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że skarga Pani L.K. nie jest zasadna.

Projekt
UCHWAŁA NR III/ /2018
RADY GMINY ŚWID WIN

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia łania Sołtysa So łectwa Berkanowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. I 8b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z pó źn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks post ępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
późn. zm.) Rada Gminy Swidwin uchwała, co następuje:
*1. Po rozpatrzeniu skargi Pani L.K. z dnia 22 pa ździernika 2018 r. oraz zapoznaniu si ę
ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Świdwin, skargę uznaje się
za bezzasadną.
*2. Uzasadnienie rozstrzygni ęcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
*3. Wykonanie uchwały powierza si ę Przewodnicz ącej Rady Gminy Swidwin zobowiązuj ąc ją
do powiadomienia skar żącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przes łanie odpisu
niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak
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Załącznik do uchwały Nr III/. _12018
Rady Gminy Swidwin
z dnia 28 grudnia 2018 r.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2018 r. do Rady Gminy Swidwin wp łynęła skarga złożona
przez Panią L.K. na Wójta Gminy Swidwin Pana Kazimierza Lechockiego oraz Pana Lecha
Lipkę - Sołtysa Sołectwa Berkanowo,
Przewodnicząca Rady Gminy Swidwin w dniu 27 listopada 2018 r. przekaza ła skargę
Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzenia.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2018 r.
zapoznała się ze skargą oraz ustnym wyjaśnieniem Pana Kazimierza Lechockiego Wójta
Gminy Świdwin. W dniu 19.12.2018 r. Komisja zapozna ła się z pisemną informacj ą
Kierownika Referatu O światy, Kultury, Sportu i Zdrowia UG Świdwin.
W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie
dopatrzyła się w działalności Sołtysa Sołectwa Berkanowo naruszenia przepisów prawa i
uprawnień, które mogłyby skutkowa ć uwzględnieniem skargi, stąd też uznała skargę za
bezzasadną.
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy Świdwin uznaje, że skarga jest bezzasadna.
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UCHWAŁA NR
RADY GMINY SWIDWIN
z dnia
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w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nieruchomo ści o nr ewid. 6/15
obręb Smardzko
Na podstawie art. I 8 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorzą dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.)
po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Świdwińskiego. Rada Gminy Świdwin uchwala,
co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych Gminy Świdwin nieruchomo ść
oznaczoną w ewidencji gruntów jako dzia łka nr ewidencyjny 6/15 o powierzchni 0,2600
ha obręb 0042 Smardzko po łożoną w miejscowości Smardzko, stanowi ącą własność
Gminy Świdwin, dla której S ąd Rejonowy w Białogardzie prowadzi ksi ęgę wieczystą nr
KO2B/00029876/2.
§2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 zosta ło określone
na mapie stanowi ącej załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urz ędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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Uzasadnienie do projektu
uchwały w sprawie zaliczenia nieruchomo ści do kategorii dróg gminnych

Nieruchomo ść oznaczona w ewidencji gruntów jako dzia łka nr 6/15 obręb
Smardzko o powierzchni 0,2600 ha po łożona w miejscowo ści Smardzko stanowi
własność Gminy Świdwin. Nieruchomość stanowi drogę dojazdową do okolicznych
gospodarstw domowych.
Argumentem przewa żającym za podj ęciem uchwały jest fakt, że w przeważaj ącej
większości przypadków można uzyskać dofinansowanie z funduszy zewn ętrznych na
drogi zaliczone do sieci dróg publicznych.
W celu zapewnienia drodze zlokalizowanej na dzia łce nr 6/15 odpowiedniego
standardu podj ęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Województwo: zachodniopqmorskie
Jednostka ewidencyjna: 321606_2, Swidwin - Gmina
Obrę b: 0042, Smardzko
Dział ka,: 6/15
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Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWID WIN
z dnia
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nieruchomości o nr ewid. 85/8
obręb Krosino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.) oraz art. 7
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 19g5 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
2068 z późn. zm .) po zasięgnięciu opinii Zarz ądu Powiatu Świdwińskiego, Rada
Gminy Świdwin uchwala, co następuje:
1. Zalicza si ę do kategorii dróg gminnych Gminy Świdwin nieruchomość
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr ewidencyjny 85/8 o powierzchni
0,0502 ha obręb 0034 Krosino położoną w miejscowości Krosino, stanowiącą
własność Gminy Świdwin dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy
Wydział Ksiąg Wieczystych w Świdwinie prowadzi ksi ęgę wieczystą
nr KO2B/00029798/1.
§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 zosta ło
określone na mapie stanowi ącej załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy Świdwin.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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Uzasadnienie do projektu
uchwały w sprawie zaliczenia nieruchomo ści do kategorii dróg gminnych

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako dzia łka nr 85/8 obręb
Krosino o powierzchni 0,0502 ha po łożona w miejscowo ści Krosino stanowi własność
Gminy Świdwin. Nieruchomo ść stanowi drogę dojazdową do okolicznych gospodarstw
domowych.
Argumentem przeważającym za podj ęciem uchwały jest fakt, że w przeważaj ącej
większości przypadków mo żna uzyskać dofinansowanie z funduszy zewn ętrznych na
drogi zaliczone do sieci dróg publicznych.
W celu zapewnienia drodze zlokalizowanej na dzia łce nr 85/8 odpowiedniego
standardu podj ęcie niniejszej uchwa ły jest w pełni uzasadnione.

Województwo: zachodniopqmorskie
Jednostka ewidencyjna: 321606_2, Swidwin - Gmina
Obrę b: 0034, Krosino
Dział ka,: 85/8
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w sprawie wyra żenia zgody na nieodp łatne nabycie nieruchomo ści
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z pó źn. zm .) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1c
ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91 z pó źn. zm .) Rada Gminy Świdwin uchwala.
co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodp łatne nabycie przez Gmin ę Św idwin od Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddzia ł Terenowy w Koszalinie niżej wymienionych
nieruchomości stanowi ący ch działki:
1) nr ewidencyjny 64i2 o powierzchni 0,35 ha po łożona w obrębie 0076 Kluczkowo
dla której S ąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydzia ł Ksiąg
Wieczystych w Świdwinie prowadzi księgę wieczyst ą nr K028/00026036/1,
2) nr ewidencyjny 87/2 o powierzchni 0,3366 ha po łożona w obrębie 0077 Cieszeniewo
dla której S ąd Rejonowy w Bia łoaardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg
Wieczystych w Świdwinie prowadzi ksi ęgę wieczystą nr KO2B/00001466/3,
3) nr ewidencyjny 8713 o powierzchni 0,95 ha po łożona w obrębie 0077 Cieszeniewo
dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydzia ł Ksiąg
Wieczystych w Świdwinie prowadzi ksi ęgę wieczystą nr K028/00021721/5,
4) nr ewidencyjny 22 o powierzchni 0,71 ha po łożona w obrębie 0059 S ława dla której
Sąd Rejonowy w Bia łogardzie VI Zamiejscowy Wydzia ł Ksiąg Wieczystych
w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą nr K028/00024752/2,
5) nr ewidencyjny 65/1 o powierzchni 3,2502 ha po łożona w obrębie 0059 S ława dla
której S ąd Rejonowy w Bia łogardzie VI Zamiejscowy Wydzia ł Ksiąg Wieczystych
w Świdwinie prowadzi ksi ęgę wieczystą nr K0213/00029575/2,
6) nr ewidencyjny 10/1 o powierzchni 0,30 ha po łożona w obrębie 0042 Smardzko dla
której Sąd Rejonowy w Bia łogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w
Świdwinie prowadzi ksi ęgę wieczystą nr KO2B/00004672/1,
7) nr ewidencyjny 5515 o powierzchni 1,3169 ha po łożona w obrębie 0040 Rogalino dla
której S ąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydzia ł Ksiąg Wieczystych
w Świdwinie prowadzi ksi ęgę wieczystą nr KO2B, 00000182/1,
8) nr ewidencyjny 127/3 o powierzchni 0,45 ha po łożona w obrębie 0040 Rogalino dla
której brak jest ksi ęgi wieczystej.
9) nr ewidencyjny 78/7 o powierzchni 0,6944 ha po łożona w obrębie 0037 Bystrzyna
dla której Sąd Rejonowy w Bia łogardzie VI Zamiejscowy Wydzia ł Ksiąg
Wieczystych w Świdw inie prowadzi ksi ęgę wieczystą nr K02800030082/9,
I 0)nr ewidencyjny 76/46 o powierzchni 6.3523 ha po ło2ona w obrębie 0034 Krosino dla
której Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydzia ł Ksiąg Wieczystych
w Świdw inie prowadzi ksi ęgę wieczystą nr K02B100028842/8,
11)nr ewidencyjny 76/47 o powierzchni 1,7191 ha po łożona w obrębie 0034 Krosino dla
której S ąd Rejonowy w Bia łogardzie VI Zamiejscowy Wydzia ł Ksiąg Wieczysty ch
w Św idw inie prowadzi ksi ęgę wieczystą nr KO2B 00028842 '8.

12)nr ewidencyjny 76 ,21 o powierzchni 0.1999 ha po łożona w obrębie 0034 Krosino dla
której Sąd Rejonowy w Bia łouardzie VI Zamiejscowy Wy dzia ł Ksiąg Wieczystych
w Sw idwinie prowadzi księgę wieczyst ą nr KO2B4O00 I 6611/3.
13)nr ewidencyjny 1031 o powierzchni 0,3125 ha po łożona w obrębie 0035 Przymiarki
dla której S ąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wy dzia ł Ksiąg
Wieczystych w Świdw inie prowadzi księgę wieczyst ą nr KO2B 00024611 , 2,
14)nr ewidencyjny 141/27 o powierzchni 1,7426 ha po łożona Vt obrębie 0022 Lekowo
dla której S ąd Rejonowy w Bia łogardzie VI Zamiejscowy Wydzia ł Ksiąg
Wieczysty ch w Świdw inie prowadzi księgę wieczystą nr K028/00014651' I ,
15)nr ewidencyjny 141/390 powierzchni 0.8554 ha po łożona w obrębie 0022 Lekowo
dla której S ąd Rejonowy w Bia łogardzie VI Zamiejscowy Wydzia ł Ksiąg
Wieczystych w Swidwinie prowadzi ksi ęgę wieczystą nr K02B100025101/1,
16)nr ewidencyjny 143/160 powierzchni 5,1525 ha po łożona w obrębie 0022 Lekowo
dla której S ąd Rejonowy w Bia łogardzie VI Zamiejscowy Wydzia ł Ksiąg
Wieczysty ch w Swidwinie prowadzi ksi ęgę wieczyst ą nr K0213100016923 73,
17)nr ewidencyjny 72/1 o powierzchni 0,26 ha po łożona w obrębie 0025 Berkanow o dla
której S ąd Rejonowy w Bia łogardzie VI Zamiejscowy Wydzia ł Ksiąg Wieczystych
w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą nr K02110000043510,
18)nr ewidencyjny 73/4 o powierzchni 0,3814 ha po łożona w obrębie 0025 Berkanowo
dla której brak jest ksi ęgi wieczystej,
19)nr ewidencyjny 73/5 o powierzchni 0,5551 ha po łożona w obrębie 0025 Berkanowo
dla której brak jest ksi ęgi wieczystej,
20)nr ewidencyjny 73/6 o powierzchni 0,5870 ha po łożona w obrębie 0025 Berkanowo
dla której brak jest ksi ęgi wieczystej,
21 )nr ewidencyjny 73/8 o powierzchni 0,5114 ha po łożona w obrębie 0025 Berkanowo
dla której brak jest ksi ęgi wieczystej,
22)nr ewidencyjny 73/9 o powierzchni 0,6074 ha po łożona w obrębie 0025 Berkanowo
dla której brak jest ksi ęgi wieczystej.
23)nr ewidencyjny 36/27 po łożona w obrębie 0029 Łąkowo dla której S ąd Rejonowy
w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydzia ł Ksiąg Wieczystych w Swidwinie prowadzi
księgę wieczystą nr K02B100022091/6,
24)nr ewidencyjny 92/5 o powierzchni 0.6758 ha po łożona w obrębie 0031 Oparzno dla
której S ąd Rejonowy w Bia łouardzie VI Zamiejscowy Wydzia ł Ksiąg Wieczystych
w Swidwinie prowadzi księgę wieczystą nr K021100013224/2.
§ 2. Przej ęte nieruchomo ści określone w § I przeznaczone zostan ą na realizacj ę
inwestycji infrastrukturalnych zwi ązanych z kulturą fizyczn ą, pomocą społeczną,
usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalny ch oraz zak ładaniem cmentarzy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
Przewodnicząca Rady
mgr Anna Olejniczak
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UZASADNIENIE
Wójt Gminy podj ął działania maj ące na celu nieodp łatne nabycie nieruchomo ści
obj ęty ch niniejsz ą uchwalą do zasobu Gminy Sw idwin.
Nieruchomości przeznaczone zostan ą na realizacj ę inwestycji infrastrukturalny ch
s łużący ch wykonywaniu zadań własnych Gminy Św idw in w zakresie kultury fizycznej.
pomocy społecznej, usuwaniu i oczyszczaniu ścieków komunalnych oraz zak ładaniu
cmentarzy komunalnych.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zgodnie z art. 24 ust.5 pkt I lit.c ustawy z dnia
19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomo ściami rolnymi Skarbu Pa ństwa
może w drodze umowy, nieodp łatnie przekaza ć na w łasność jednostce samorz ądu
terytorialnego nieruchomo ści jeżeli są przeznaczone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowa ń i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy na cele zwi ązane z realizacj ą inwestycji
infrastrukturalnych s łużących wykonywaniu zadań własnych
Planowane inwestycje uj ęte są w studium uwarunkowa ń i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Swidwin uchwalonym uchwa łą Nr XIII/65/2015
Rady Gminy Swidwin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyst ąpienia do sporządzenia
zmiany „Studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Świdwin".
Gmina Świdwin nie posiada możliwości realizacji planowanych zamierze ń
inwestycyjnych w oparciu o grunty w łasne.
Po otrzymaniu pozytywnej deklaracji o przekazaniu w/w nieruchomo ści Gmina zleci
sporządzenie operatów szacunkowych okre ślenia warto ści rynkowej prawa w łasności oraz
innych wymazanych ustawowo dokumentów.
Podj ęcie niniejszej uchwaly niezb ędne jest do przeprowadzenia procedury przej ęcia
nieruchomości.
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w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomo ściach
w obrębie Przymiarki na rzecz ich wspó łwłaściciela
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204
.) Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża si ę zgodę na sprzedaż udziałów w nieruchomo ściach położonych
w obrębie 0035 Przymiarki oznaczonych w ewidencji gruntów jako dzia łki:
4) działka nr 10/20 ujawniona w ksi ędze wieczystej nr KO2B/00015648/4,
prowadzonej przez S ąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydzia ł Ksiąg
Wieczystych w Świdwinie,
2) działka nr 10/18 ujawniona w ksi ędze wieczystej nr KO2B/00015554/8
prowadzonej przez S ąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydzia ł Ksiąg
Wieczystych w Swidwinie,
N; działka nr 10/26 ujawniona w ksi ędze wieczystej nr K028/00015555/5
prowadzonej przez S ąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydzia ł Ksiąg
Wieczystych w Swidwinie,
na rzecz innego wspó łwłaściciela działek.
2. Na rzecz innego wspó łwłaściciela działek, o którym mowa w ust. 1, zostaną
sprzedane następujące udziały:
I ) udział do 1/8 w działce nr 10/20,
2) udział do 1/80 w działce nr 10/18,
3) udział do 1/72 w działce nr 10/26.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicz ąca Rady
mgr Anna Olejniczak
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UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie wyra żenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomościach
w obrębie Przymiarki na rzecz ich wspó łwłaściciela
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białogardzie z dnia 17.10.2012 r. Gmina naby ła
spadek po mieszkańcu zmarłym w 2010 r. ostatnio stale zamieszkałym w Przymiarkach.
W związku z odrzuceniem spadku przez rodzin ę, zgodnie z ustawą, gmina stała się
spadkobiercą po zmarłym z dobrodziejstwem inwentarza.
To Gmina jako spadkobierca ponosi odpowiedzialno ść za długi spadkowe. Taki dług został
zaciągnięty przez zmarłego w wysokości 11.050 zł. Z chwilą śmierci mieszkańca pozostał dług
do spłacenia w wysokości 8.662 zł. Poręczycielem zaciągniętego kredytu by ła siostra
zmarłego, która ten d ług spłaciła w całości.
Siostra zmarłego, która posiada udzia ły w nieruchomościach wymienionych
w uchwale, zwróciła się z wnioskiem o nabycie udziałów gminy. Swój wniosek uzasadni ła
tym, że spłaciła dług brata. Zgodnie z obowi ązującymi przepisami prawa gmina mo że zbyć w
drodze bezprzetargowej udzia ł w nieruchomości na rzecz innych wspó łwłaścicieli.
Gmina wyzbędzie się udziału, którego sprzeda ż w drodze przetargu jest utrudniona,
z uwagi na współwłasność.
Koszty zawarcia umowy notarialnej poniesie nabywca udzia łu.
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w sprawie wyra żenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej
stanowiącej działkę nr 53 w miejscowości Krosino
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
dzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1,
o samorzą
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2018 r.
poz. 220 14 •) Rada Gminy Świdwin uchwala się, co następuje:
§ 1 Wyraża się zgodę na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej
o powierzchni 812 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów dzia łką ewidencyjną nr 53
położoną w obrębie 0034 Kiosino dla której S ąd Rejonowy w Białogardzie
VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Świdwinie prowadzi księgę
wieczystą nr KO2B/00022819/6.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodniczący Rady
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UZASADNIENIE
Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy stanowiąca działkę nr 53 położona
w Krosinie jest zabudowana basenem przeciwpo żarowym. Przed pięcioma laty
dwóch mieszkańców Krosina wyst ąpiło o wydzierżawienie ww. nieruchomości
z przeznaczeniem basenu na hodowl ę ryb. Wnioskodawca oświadczył w swoim
wniosku, że nie będzie utrudniał d:istępu na cele pożarnicze. Jednocze śnie stwierdza,
że w związku z dzierżawą basenu zadba o jego estetyk ę jak również o otoczenie
basenu.
W świetle powyższego podj ęcie uchwały jest uzasadnione.
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w sprawie wyra żenia zgody na wydzier żawienie nieruchomo ści gruntowej stanowi ącej
działki nr 91 i 93 w miejscowo ści Kartlewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzą dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zrn.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 .)
Rada Gminy Świdwin uchwala, co nast ępuje:
§ 1 Wyraża się zgodę na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych oznaczonych
w ewidencji gruntów działkami ewidencyjnymi nr 91 i 93 o powierzchni całkowitej 1,46 ha
położonych w obrębie 0020 Kartlewo stanowi ących własność Gminy Swidwin dla których
Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Swidwinie
prowadzi ksi ęgę wieczystą nr KO2B/00023551/6.
§ 2 Wykonanie uchwa ły powierza si ę Wójtowi Gminy
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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UZASADNIENIE
Uchwała Rady Gminy jest wymagana w przypadku. gdy po umowie zawartej na
czas oznaczony do lat 3 strony zamierzaj ą zawrzeć kolejne umowy, których przedmiotem
jest ta sama nieruchomo ść . W tej sytuacji Wójt Gminy mo że zawrze ć umowę wyłącznie za
zgodą Rady Gminy.
Niniejsza uchwa ła dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
na okres do 3 lat. a mianowicie grunty o powierz% ca łkowietej 1,46 ha wchodz ące w skład
działki nr 911 93. położone w miejscowości Kartlewo- umowa dzier żawy zawarta na okres
3 lat wygas ła 03.09.2018 r.
Dotychczasowy dzierż awca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy
dzierżawy ww. nieruchomo ści na okres 3 lat. z przeznaczeniem na cele rolne.
Dzierżawca ww. gruntów N%yra ża chęć kontynuowania dzier żawy. dzięki czemu
Gmina zyska dodatkowy dochód.

RADA GMINY
w świdwinie
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UCHWAŁA NR
RADY GMINY SWIDWIN
Z dnia 14 listopada 2018 r.
zmieniaj ąca uchwa łę w sprawie Regulaminu utrzymania czysto ści i porządku na terenie Gminy Świdwin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. I oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 wrze śnia 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), po zasi ęgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Swidwin uchwala, co nast ępuje:
§ 1. W załączniku do uchwa ły Nr XXX/160/2017 Rady Gminy Swidwin z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie przyj ęcia Regulaminu utrzymania czysto ści i porządku na terenie Gminy Swidwin, wprowadza si ę
następujące zmiany:
1. Zmienia się treść §3, który otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniaj ą utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomo ści
poprzez:
1) selektywne zbieranie powsta łych na terenie nieruchomo ści odpadów komunalnych z podzia łem na
następujące frakcje:
a) papier (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury);
b) tworzywa sztuczne i metale (w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateria łowe);
c) szkło;
d) odpady ulegaj ące biodegradacji.
2) wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów zebranych w sposób selektywny,
z podzialem na frakcje okre ślone w pkt 1) oraz umieszczenie ich w odpowiednich workach lub
pojemnikach w przypadku spó łdzielni mieszkaniowych;
3) wyznaczenie na terenie nieruchomo ści miejsca do ustawienia pojemników s łużących do zbierania
odpadów komunalnych zmieszanych. W łaściciel nieruchomości odpowiada za korzystanie z tych że
pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem oraz za odpowiedni stan porz ądkowy;
4) ustawienie pojemników na odpady zmieszane w miejscu widocznym w dniu odbioru, przed wej ściem na
teren nieruchomości;
5) oddzielne gromadzenie nieczysto ści ciek łych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy,
w przypadku prowadzenia dzia łalności rolniczo-hodowlanej, któr ą należy wykorzystywać zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawo żeniu (Dz. U. z 2018 r., poz. 1259);
6) uprzątanie przez właścicieli nieruchomo ści, niezwłocznie po opadach: b łota, śniegiti lodu z powierzchni
chodników (od granicy nieruchomo ści do krawędzi chodnika), przy czym za taki chodnik uznaje si ę
wydzieloną część drogi publicznej s łużącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy
nieruchomości, a także nieruchomości, w tym z podwórzy, przej ść, bram, itp. (przy czym nale ży to
realizować w sposób niezak łócaj ący ruchu pieszych i pojazdów), oraz posypanie piaskiem chodnika;
7) niezw łoczne usuwanie z terenu nieruchomo ści materialu rozbiórkowego i resztek materia łów
budowlanych, powsta łych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;
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8) wykonywanie obowi ązków, o których mowa w pkt 4-0) na terenie budowy nale ży do wykonawcy robót
budowlanych.".
2. Zmienia się tre ść §4, który otrzymuje brzmienie:
4. Gmina zapewnia:
1) w zamian za uiszczon ą opłatę za gospodarowanie odpadami gmina wyposa ży nieruchomość,
w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz poniesie koszty utrzymania tych
pojemników w odpowiednim stanie porządkowym, technicznym i sanitarnym (niezb ędne mycie
i dezynfekcja pojemników);
2) w zamian za uiszczon ą opłatę za gospodarowanie odpadami gmina wyposa ży nieruchomość, w worki do
zbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych;
3) w przypadku selektywnej zbiórki odpadów, wyposa żenie nieruchomości, na której zamieszkuj ą
mieszkańcy w pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz w worki
przeznaczone do zbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych;
4) w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów, wyposa żenie nieruchomo ści, na której zamieszkuj ą
mieszkańcy w pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych zebranych w sposób
nieselektywny.".

3. Zmienia si ę treść §6 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. Odpady komunalne zebrane w sposób selektywny nale ży zbierać do worków o pojemno ści 120 I.".
§ 2. Wykonanie uchwa ły powierza się Wójtowi Gminy Świdwin.
§ 3. Uchwa ła wchodzi w życie po up ływie 14 dni od dnia og łoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

mgr Anna Olejniczak
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr

/

/2018

Rady Gminy Świdwin
z dnia ..... . 2018 roku

zmieniaj ąca uchwalą w sprawie Regulaminu utrzymania czysto ści i porządku na terenie
Gminy świdwin

Gmina Świdwin od 01.012019 r. wprowadza system gospodarowania odpadami
komunalnymi polegaj ący na odbiorze bezpo średnio z nieruchomości odpadów selektywnie
zbieranych z podzia łem na następujące frakcje:
a) papier (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury);
b) tworzywa sztuczne i metale (w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe
z
tworzyw
sztucznych,
odpady
opakowaniowe
wielomateriałowe);
c)
szkło.
Gmina wyposaży nieruchomo ść, w worki do zbierania selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych.
Zmiana systemu gospodarowania odpadami wp łynie na lepszą segregacj ę
"u
źródła"
W związku z powyższym podj ęcie uchwały jest uzasadnione.
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Projekt
UCHWAŁA NR
/ /2018
RADY GMINY ŚWIDWIN
z dnia
2018r.

w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki op łaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Świdwin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorz ądzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 wrze śnia 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), Rada Gminy Świdwin
uchwała, co następuje:
§1.Dokonuje się wyboru metody ustalenia op łaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w taki sposób, że w przypadku nieruchomo ści, na której zamieszkuj ą mieszkańcy, opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszka ńców zamieszkuj ących
daną nieruchomość oraz stawki opiaty ustalonej NA, 2.
§2.1.Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysoko ści 13 zł
miesięcznie od każdej osoby zamieszkuj ącej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne
są gromadzone i odbierane w sposób selektywny.
2.Ustala si ę wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 26 zł
miesięcznie od każdej osoby zamieszkuj ącej daną nieruchomo ść, jeżeli odpady komunalne
nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny.
3.Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysoko ści 65 zł
miesięcznie od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje pi ęcioro mieszkańców i więcej,
jeżeli odpady komunalne s ą gromadzone i odbierane w sposób selektywny oraz 130 z ł, jeżeli
odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny. Od pozosta łych osób
zamieszkuj ących na nieruchomo ści, których gospodarstwa domowe licz ą mniej niż 5 osób opłatę
ustala si ę w sposób wskazany w *2 ust. 1 i 2.
§3.Traci moc Uchwała nr XV1/85/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki op łaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Świdwin.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin.
§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodnicząca Rady
mgr Anna Olejniczak

Zatwierdz
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Uzasadnienie
do projektu uchwa ły Rady Gminy Świdwin Nr ...../...../2018 w sprawie
wyboru metody i ustalenia stawki op łaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Świdwin

Rada gminy, w drodze uchwa ły dokonuje wyboru metody ustalenia op łaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala stawk ę takiej opłaty;
dopuszcza się stosowanie wi ęcej niż jednej metody ustalenia op łat na obszarze
gminy.
Rada gminy, okre ślaj ąc stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, bierze pod uwag ę:
1) liczbę mieszkańców zamieszkuj ących daną gminę;
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzaj ą odpady
nieregularnie, w szczególno ści to, że na niektórych nieruchomo ściach odpady
komunalne powstaj ą sezonowo.
Rada gminy okre śla wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane
i odbierane.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.
Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być
wykorzystane na cele niezwi ązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Z pobranych op łat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmuj ą koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawid łowego postępowania z odpadami
komunalnymi.
W przeci ągu ostatnich latach znacz ąco wzrosły opłaty, które Gmina Świdwin
ponosi za odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów. Nowelizacje ustawy
o utrzymaniu czysto ści i porządku w gminach nakładaj ą nowe obowi ązki, które
wiążą się z dodatkowymi kosztami. Aktualne stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi nie pokrywaj ą wszystkich wydatków, jakie Gmina Świdwin
ponosi na system gospodarowania odpadami. Stawki op łaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi powinny być ustalone na takim poziomie, żeby pokrywały
wszystkie wydatki. Z wylicze ń wynika, że stawki na poziomie 13 i 26 zł zapewnią
bilansowanie si ę systemu.
W związku z powyższym podj ęcie uchwały jest uzasadnione.
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Świdwinie
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z dnia 26 listopada 2018 r.
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UCHWAŁA NR

RADY GMINY ŚWIDWiN
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyj ęcia Programu Opieki nad zwierzę tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ści
zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. osamorz ą dzie gminnym (Dz. U. 22018 r.,
poz. 994 ze zm.) oraz art. Ha ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz ąt (Dz. U. 22017 r.,
poz. 1840 ze zm.), po zasi ęgni ęciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdwinie. Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami w Ś widwinie, Koł a Łowieckiego „.Jele ń" z siedzibą w Barwicach. Ko ł a Łowieckiego „Sokół"
z siedzibą w Biał ogardzie, Kola Łowieckiego „Sokór z siedzibą w _:;widwinie, Kola Łowieckiego „Cyranka"
z siedzibą w Ś widwinie oraz Kola Łowieckiego „Sł onka" z siedzib ą w Ś widwinie, Rada Gminy Ś widwin uchwala,
co następuje:
§ 1. Przyjmuje si ę Program opieki nad zwierz ę tami bezdomnymi °Kiz zapobiegania bezdomno ści zwierząt
na terenie Gminy Świdwin w 2019 r. stanowi ący załącznik
do niniejszej uchwa ły.
§ 2. Wykonanie uchwał y powierza si ę Wójtowi Gminy Ś widw in.
§ 3. Uchwa ła wchodzi w życie po up ływie 14 dni od dnia og ł oszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

Przewodnicz ąca Rady

mgr Anna Olejniczak
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UZASADNIENIE
Art. M a ustawy o ochronie zwierz ąt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840
ze zm.) zobowi ązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwa ły, corocznie do dnia 31 marca,
programu opieki nad zwierz ętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ści zwierz ąt.
Stanowi to wype łnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierz ętom przez gminę.
wynikaj ącego z art. 11 ust. I ww. ustawy.
W zwi ązku z powyższym przygotowany zosta ł „Program opieki nad zwierz ętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ści zwierząt na terenie Gminy Swidwin w 2018 roku".
który stanowi za łącznik do niniejszej uchwa ły. Obejmuje on swoim zakresem realizacj ę takich
zadań jak:
1) Zapewnienie opieki zwierz ętom bezdomnym z terenu Gminy;
2) Opieka nad wolno żyj ącymi kotami. w tym ich dokarmianie i usypianie ślepych miotów;
3) Odławianie bezdomnych zwierz ąt oraz obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierz ąt w
schronisku;
4) Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierz ąt;
5) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierz ąt gospodarskich;
Zapewnienie ca łodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarze ń drogowych
z udzia łem
zwierząt.
6) Edukacj ę społecze ństwa w zakresie opieki nad zwierz ętami.
Na podstawie art. I la ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz ąt.

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm.) projekt przedmiotowej uchwa ły konsultowany by ł
z organizacjami społecznymi, których statutowym celem dzia łania jest ochrona zwierz ąt,
działającym na obszarze gminy oraz Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Swidwinie.
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Załącznik do uchwa ły Nr
Rady Gminy Ś widwin
z dnia 14 listopada 20 I 8 r.

Program opieki nad zwierz ętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ści zwierzą t na terenie Gminy
Swidw in w 2019 roku
WPROWADZENIE
Podstawą prawn ą „Programu opieki nad zwierz ętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ści
zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2019 roku" jest art. Ila ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 ze zm.).
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierz ąt domowych, w szczególno ści psów i kotów. w tym
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Bezdomność zwierząt jest problemem bardzo ziozonym. Jego przyczyny tkwi ą w ludzkich zachowaniach,
a główne z nich to:
l ) Porzucanie zwierz ąt przez w łaścicieli;
2) Pozbywanie si ę zwierząt z hodowli:
3) Ucieczki zwierząt;
4) Niekontrolowane rozmna żanie.
§ I. L
G łównym celem Programu jest opieka nad zwierz ętami bezdomnymi oraz przeciwdzia ł anie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ś widwin. Program jest wyrazem wype ł nienia obowiązku prawnego
nał ożonego na gminy a jego cel realizowany jest poprzez podejmowanie dzia ła ń takich jak:
1) Zapewnienie opieki zwierz ętom bezdomnym z terenu Gm in
2) Opieka nad wolno Żyj ącymi kotami. w tym ich dokarmianie i usypianie ś lepych miotów;
3) Od ławianie bezdomnych zwierz ąt oraz obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierz ąt w schronisku:
4) Poszukiwanie nowych wla ścicieli dla zwierz ąt;
5) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierz ąt gospodarskich;
6) Zapewnienie ca ł odobowej opieki we łerynaryjnej w przypadkach zdarze ń drogowych z udzia łem zwierząt,
2. Wykonawcami programu s ą :
1) Referat Rolny. Ochrony Ś rodowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ś widwin we współ pracy ze
Strażą Gminną oraz organizacjami spo ł ecznymi, których statutowym celem dzia łania jest ochrona zwierz ąt oraz
przeciwdzia łanie bezdomności zwierz ąt. Gmina Swidwin podpisa ła porozumienie z Towarzystwem Opieki nad
Zwierzętami w Świdwinie w sprawie pomocy w opiece nad psami bezdomnymi (w wyj ątkowych sytuacjach —
w przypadku zgłosze ń o bezdomnych psach podczas świ ąt lub w godzinach wieczornych opieka nad
zwierz ętami do czasu przybycia pracowników schroniska) oraz kotami wolno żyj ącymi z terenu gminy
Świdwin;
2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierz ąt prowadzone przez VET-ZOO SERWIS lek. wet. Zenon Jazdzewski
z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka.

§ 2.

Realizacja za łożonych celów:

1. Zapewnienie opieki zwierz ętom bezdomnym z terenu gminy:
) Wy lapywanie bezdomnych zwierz ąt realizowane b ędzie w porozumieniu ze Stra żą Gminną ;
2) Zapewnienie miejsc w Schronisku dla Bezdomnych Zwierz ą t prowadzone przez VET-ZOO SERWIS lek. wet.
Zenon Jażdżewski z siedzib ą ul. M. Konopnickiej 62. 64-980 Trzcianka wszystkim zwierz ętom pozostaj ącym
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bez właściciela lub odebranych na skutek zaniedba ń i innych działań określonych w ustawie o ochronie
zwierząt, odłowionym z terenu Gminy Świdwin;
3) Zapewnienie opieki weterynaryjnej, schronienia i wy żywienia bezdomnym psom od łowionym z terenu Gminy
oraz zwierzętom, które utraci ły właściciela (w szczególno ści psom i kotom), a tak że w przypadku zgłoszenia
przez mieszkańca Gminy o fakcie napotkania zwierz ęcia chorego lub rannego do Stra ży. Policji lub organizacji
społecznej zajmuj ącej si ę pomoc ą zwierzętom. Gmina Swidwin wspó łpracuje z nast ępującymi lecznicami
weterynaryjnymi;
- Przychodnia Weterynaryjna „Ró żana" lek. wet. Piotr Piwowarczyk, ul. Ró żana 9, 78-300 Świdwin,
2. Opieka nad wolno żyj ącymi kotami, w tym ich dokarmianie:
1) Dokarmianie kotów wolno żyjących przez pracowników Urz ędu Gminy Świdwin lub inspektorów
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Świdwinie;
2) Wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji wolno zyj ących kotów. Sterylizacje lub kastracje b ędą
prowadzone we wspó łpracy z organizacjami spo łecznymi, których statutowym celem dzia łania jest ochrona
zwierząt;
3) Usypianie ś lepych miotów.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt:
) Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Swidwin od ławiane będą przez pracowników Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt prowadzone przez VET-ZOO SERWIS lek. wet. Zenon Ja żdżewski z siedzibą ul. M. Konopnickiej
62. 64-980 Trzcianka po zg łoszeniu przez pracowników Referatu Rolnego, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej lub Stra ży Gminnej;

2) Odławianie bezdomnych zwierz ąt będzie prowadzone za pomoc ą specjalistycznego sprz ętu. który jest
bezpieczny dla zdrowia i życia zwierząt;
3) Zwierzęta w schronisku b ędą poddawane 14-dniowej kwarantannie, odrobaczane, leczone, szczepione
przeciwko w ściekliźnie, sterylizowane, kastrowane oraz znakowane (mikro czipy).
4. Poszukiwanie nowych w łaścicieli dla zwierząt:
I ) Umieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Schroniska dla Zwierz ąt;
2) Umieszczanie na stronie internetowej Urz ędu Gminy Świdwin informacji dotycz ących zwierz ąt bezdomnych;
3) Udostępnianie gabloty informacyjnej na og łoszenia adopcyjne:
4) Zakup i wydawanie karmy dla Towarzystwa Opieki nad Zwierz ętami w Swidwinie oraz skierowanie na
szczepienie dla nowych w łaścicieli psów i kotów;
5) Zakup karmy dla właściciela gospodarstwa rolnego wskazanego w ust. 5;
6) Promowanie prawid łowych postaw i zachowa ń ludzi w stosunku do zwierz ąt;
7) Propagowanie wolontariatu na rzecz ochrony zwierz ąt:
8) Uświadamianie potencjalnym w łaścicielom zwierz ąt plaw i obowi ązków wynikaj ących z faktu nabycia.
posiadania zwierzęcia.
5. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierz ą t gospodarskich:
W celu zapewnienia miejsca dla zwierz ąt gospodarskich. które uciek ły, zagubi ły się lub zwierząt odebranych

w wyniku interwencji w sprawach dotycz ących traktowania niezgodnie z przepisami Ustawy o ochronie
zwierząt wskazuje si ę gospodarstwo prowadzone przez Panią Agnieszkę Tokarską, które po łożone jest
w miejscowości Oparzno.
6. Zapewnienie ca łodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarze ń drogowych z udzia łem
zwierząt:
Zwierzęta. które ucierpia ły w wyniku zdarze ń drogowych będą trafialy pod opiek ę :
- Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt prowadzonego przez VI:T-ZOO SERWIS lek. wet. Zenon Ja żdżewski
z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka.
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§ 3.

Realizacja Programu:

1. Program realizowany b ędzie z budżetu Gminy Świdwin ze środków zapisanych w bud żecie na 2019 r. na
kwotę 45.000,00 z!.
2. Środki te wydatkowane będą na zadania okre ś lone w niniejszym programie, w szczególno ści na:
1) odlawianie bezdomnych zwierząt:
2) zapewnienie opieki w schronisku;
3) kastracj ę i sterylizacj ę bezdomnych psów i wolno żyj ących kotów;
4) dokarmianie wolno żyj ących kotów;
5) zapewnienie cał odobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarze ń drogowych z udzialem zwierz ąt;
6) zakup karmy dla Towarzystwa Opieki nad Zwierz ętami w Ś widwinie.

Postanowienia ko ńcowe:
* 4I. Dla realizacji Programu opieki nad zwierz ętami bezdomnymi Gmina mo że udzielać organizacjom
społ ecznym, których statutowym celem dzialania jest ochrona zwierz ąt pomocy w ró żnych formach,
W szczególności w postaci:
1) promocji podejmowanych dzia ł ań, zwlaszcza w środkach masowego przekazu:
2) wsparcia finansowego:
3) bezp łatnego udostępniania lokalu na spotkania otwarte o charakterze edukacyjnym:
4) współ pracy w pozyskiwaniu środków z innych źródeł .
2. W przypadku pojawienia si ę skarg mieszkań ców dotyczących błąkających si ę zwierząt, a posiadaj ących
wł aścicieli, a tak że w sprawach niehumanitarnego traktowania zwierz ąt. pracownicy Urz ędu Gminy Ś widwin
prowadzi ć będą kontrole. sprawdzaj ąc jednocze ś nie czy nie są łamane prawa zwierz ąt.
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Projekt
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UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ŚWIDWIN
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie przyj ęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia łania Narkomanii w Gminie Swidwin
na rok 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz ądzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze z:m.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trze źwości i przedwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137)
oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018
r. poz. 1030 ze zm.) Rada Gminy Świdwin uchwala, co nast ępuje:
§ 1. Przyjmuje si ę Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świdwin na rok 2019
w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
*2. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy Świdwin.
*3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
Przewodnicząca Rady
mgr Anna Olejniczak
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I. WPROWADZENIE
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdzia łania Narkomanii na rok 2019 stanowi lokaln ą strategi ę w zakresie profilaktyki
oraz minimalizacji szkód spo łecznych i indywidualnych wynikaj ących z używania alkoholu
i narkotyków. Program okre śla kierunki podejmowania dzia łań w zakresie profilaktyki
i rozwi ązywania problemów alkoholowych, wskazuje podmioty odpowiedzialne za ich
realizacj ę, określa źródła finansowania tych zadań, przedstawia równie ż zadania własne gminy
wynikaj ące z art. 4' ustawy z dnia 26 pa ździernika 1982 r. o wychowaniu w trze źwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi. Zgodnie z tre ścią tej ustawy zadania zwi ązane z profilaktyk ą
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wykonuje si ę w szczególno ści przez: tworzenie
warunków sprzyjaj ących realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje
do powstrzymywania si ę od spożywania alkoholu; dzia łalność wychowawczą i informacyjną;
ograniczenie dostępności alkoholu; leczenie, rehabilitacj ę i reintegracj ę osób uzależnionych od
alkoholu; zapobieganie negatywnym nast ępstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz
przeciwdzia łanie przemocy w rodzinie.
Na zadaniach tych nale ży skupić szczególną uwagę, dlatego że konsumpcja alkoholu ma
istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek, jak i rodzin, a jej
konsekwencje dotycz ą nie tylko osób pij ących szkodliwie, ale wp ływają na całą populacj ę.
Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód spo łecznych, tj.: zak łócenia bezpiecze ństwa
publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo
i bezrobocie. Dlatego dzia łania w zakresie zapobiegania problemom alkoholowym
i rozwiązywania ich powinny by ć przedmiotem szczególnej troski ze strony organów
administracji rządowej i samorządowej.
Gminny Program zawiera równocze śnie zadania własne gminy w obszarze profilaktyki
narkomanii wynikaj ące z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia łaniu narkomanii.
Narkomania to drugi problem, na którym nale ży skupić uwagę, ponieważ powszechność
narkotyków wcze śniej była problemem g łównie dużych miast, dzisiaj s ą one obecne
w miasteczkach oraz wsiach.
Podstawą prawną podejmowanych dzia łań w zakresie profilaktyki i rozwi ązywania
problemów alkoholowych jest Ustawa z dnia 26 pa ździernika 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. O przeciwdzia łaniu narkomanii, w zakresie przeciwdzia łania
przemocy w rodzinie - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia łaniu przemocy w rodzinie.
Program przedstawia zadania własne gminy z Ustawy o wychowaniu w trze źwości
i przeciwdzia łaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. z późniejszymi zmianami.
Zgodnie z treścią tej ustawy zadania w zakresie przeciwdzia łania alkoholizmowi wykonuje si ę
przez odpowiednie kształtowanie polityki spo łecznej, w szczególno ści:
• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu,
• udzielanie rodzinom, w których wyst ępują problemy alkoholowe, pomocy
psychospo łecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemoc ą w rodzinie,
• prowadzenie profilaktycznej dzia łalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
w szczególno ści dla dzieci i m łodzieży,
• wspomaganie działalności instytucji, stowarzysze ń i osób fizycznych, s łużących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
• podejmowanie interwencji w zwi ązku z naruszeniem przepisów okre ślonych w art. 13'
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
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Gminny Program zawiera równocze śnie zadania własne gminy w obszarze profilaktyki
i terapii narkomanii zapisane w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia łaniu narkomanii
oraz dzia łania w ramach lokalnego systemu przeciwdzia łania przemocy w rodzinie - zgodnie
z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia łaniu przemocy w rodzinie. Nale żą do nich:
• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagro żonych uzale żnieniem od alkoholu i narkotyków;
• udzielanie rodzinom, w których wyst ępują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy
psychospo łecznej i prawnej, a w szczególno ści ochrony przed przemoc ą w rodzinie;
• prowadzenie profilaktycznej dzia łalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej
w zakresie rozwi ązywania problemów alkoholowych i przeciwdzia łania narkomanii,
w szczególno ści dla dzieci i m łodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj ęć
sportowych;
• wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarz ądowych i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii;
• pomoc spo łeczna osobom i rodzinom osób uzale żnionych dotkni ętych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego.
Do zadań własnych gminy w zakresie przeciwdzia łania przemocy w rodzinie nale ży
w szczególności:
• realizacja i opracowanie gminnego systemu przeciwdzia łania przemocy w rodzinie oraz
ochrona ofiar przemocy w rodzinie;
• prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdzia łania przemocy
w rodzinie;
• zapewnienie osobom dotkni ętym przemoc ą w rodzinie miejsc w o środkach wsparcia;
• tworzenie zespo łów interdyscyplinarnych.
Realizacja w/w zada ń prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Przeciwdzia łania
Przemocy w Rodzinie uchwalonego na lata 2018 - 2023.
Według szacunków Pa ństwowej Agencji Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych
(PARPA) większość osób spożywa alkohol w sposób, który nie powoduje negatywnych
konsekwencji dla nich i dla osób z ich otoczenia. Jadnak kilkana ście procent doros łych
Polaków spo żywa alkohol problemowo. Szacuje si ę, że w grupie tej znajduje się ok 900 tys.
osób uzależnionych oraz ponad 2 mln osób pij ących alkohol ryzykownie lub szkodliwie.
Szkody powodowane przez alkoholizm, jak i ryzykowne oraz szkodliwe spo żywanie alkoholu
występują w wielu wymiarach:
• jednostkowym - oddzia łują negatywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne osób pij ących;
• społecznym -- negatywne oddzia ływanie na zdrowie fizyczne i psychiczne cz łonków
rodzin, przemoc w rodzinie, zak łócenia bezpiecze ństwa publicznego, przest ępczo ść,
ubóstwo, bezrobocie etc;
• ekonomicznym - koszty: leczenia osób uzale żnionych jak i wspó łuzaleznionych,
systemu pomocy spo łecznej, zaangażowania wymiaru sprawiedliwo ści, przedwczesnej
umieralności, spadek wydajno ści pracy etc.
Alkoholizm jest jednym z najpoważniejszych współczesnych problemów spo łecznych.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) (wydanie z 2009 r.) alkohol znajduje si ę na
trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów chorób
i urazów ma zwi ązek z alkoholem. Alkoholizm oraz problemy alkoholowe stanowi ą istotne
zagrożenie dla zdrowia publicznego. Nadu żywanie alkoholu prowadzi nie tylko do poważnych
problemów spo łecznych i zdrowotnych w życiu jednostki, ale powoduje szkodliwe nast ępstwa
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natury emocjonalnej oraz spo łeczno-ekonomicznej na poziomie rodziny i spo łeczeństwa.
Nadużywanie alkoholu wyraźnie zmienia swoje oblicze. Zwi ększa si ę zdecydowanie ilo ść
kobiet nadużywaj ących alkoholu. Poza tym liczne kampanie reklamowe napojów alkoholowych
spowodowały, że młodzie ż zaakceptowa ła, iż alkohol — zwłaszcza piwo, czyli pozornie
niegroźny napój — jest niezbędnym elementem kultury m łodzieżowej.
Kluczową rolę w polskim systemie rozwi ązywania problemów alkoholowych
i przeciwdzia łania narkomanii odgrywaj ą samorządy gmin, które na mocy ustawy
o wychowaniu w trze źwości i przeciwdzia łaniu alkoholizmowi oraz przeciwdzia łaniu
narkomanii są odpowiedzialne za rozwi ązywanie tych problemów w spo łecznościach
lokalnych.
Realizacja zadań związanych z rozwi ązywaniem problemów alkoholowych
i przeciwdziałaniem narkomanii prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia łania Narkomanii uchwalanego
corocznie przez Rad ę Gminy.
Zadania przewidziane do realizacji, zapisane w poni ższym programie, są kontynuacj ą
zadań realizowanych w latach wcze śniejszych i stanowi ą spis działań będących zadaniami
własnymi gminy, które będą realizowane w roku 2019.
Aby eliminować niekorzystny wpływ alkoholizmu na spo ł eczność gminy, konieczne
jest prowadzenie dzia łań o charakterze profilaktycznym oraz ró żnych form promocji zdrowego
stylu życia. Wszelkie dzia łania w zakresie prowadzenia dzia łań profilaktycznych
(upowszechnianie sportu i rekreacji, programy profilaktyczne, itp.) s ą jedną
z najskuteczniejszych form zapobiegania negatywnym zjawiskom wyst ępuj ącym w placówkach
oświatowych. Szczególnie ważną rolę odgrywaj ą działania o charakterze profilaktycznym,
które realizowane s ą przez wszystkie szko ły na terenie naszej gminy. Zaj ęcia profilaktyczne na
terenie szkó ł prowadzone s ą przez pedagogów szkolnych i nauczycieli.
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie od lat prowadzą cykliczne
spotkania profilaktyczne z dzie ćmi, młodzieżą oraz rodzicami na terenie dzia łania jednostki,
których tematem jest problematyka za żywania środków odurzaj ących, używania alkoholu oraz
palenia papierosów. Podczas spotka ń z uczniami informuj ą o odpowiedzialno ści prawnej
nieletnich zwi ązanej z czynami karalnymi oraz przejawami demoralizacji, zwi ązanymi
bezpośrednio z u żywaniem w/w substancji.
Ustawodawca wskazał gminom źródło pozyskania środków finansowych na realizacj ę
wskazanych zadań własnych. Jest to tzw. fundusz alkoholowy, czyli dochód gminy pochodz ący
z opłat za korzystanie z zezwole ń na detaliczn ą sprzedaż napojów alkoholowych i nie może być
przeznaczony na inne cele. Oznacza to, że środki pochodzące z tych opiat, są ściśle powiązane
z realizacj ą gminnego programu i nie mogą być przeznaczone na inne, nie zwi ązane
z przeciwdzia łaniem alkoholizmowi i narkomanii, zadania.
Zadania finansowane mog ą być również z dotacji celowych, a tak że darowizn, zapisów
i innych wpływów od osób prawnych i fizycznych, jak te ż środków pozyskanych z funduszy
zewnętrznych: rządowych, pozarządowych, programów celowych.
Skuteczna realizacja tego programu opiera si ę na współpracy z poni żej wymienionymi
instytucjami:
• placówki lecznictwa odwykowego — Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w Świdwinie, Wojewódzki O środek Terapii Uzale żnienia od
Alkoholu i Wspóluzależnienia w Stanominie,
• Gminny Ośrodek Pomocy Spo łecznej w Świdwinie,
• Gminna Komisja Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych,
• Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdzia łania Przemocy w Rodzinie,
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•
•
•
•
•
•

placówki oświatowe na wszystkich poziomach edukacji,
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Swidwinie,
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Swidwinie,
Komenda Powiatowa Policji,
kuratorzy sądowi,
organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Adresatami Programu s ą w szczególności:
1. Konsumenci alkoholu i narkotyków,
2. Osoby pijące ryzykownie i szkodliwie, osoby za żywaj ące środki psychoaktywne oraz
osoby uzależnione od nikotyny,
3. Rodziny osób z problemami uzale żnień oraz przemocy,
4. Dzieci i młodzież szkolna,
5. Mieszkańcy gminy.
Gminny Program okre śla zakres i form ę realizacji zadań wynikaj ących z ustaw. Jego
nadrzędnym celem jest tworzenie spójnego systemu dzia łań profilaktycznych i naprawczych,
zmierzaj ących do:
a) zapobiegania powstawania nowych problemów alkoholowych i narkomanii,
b) zmniejszania rozmiarów problemów, które aktualnie wyst ępuj ą,
c) zwiększenia działań niezbędnych do radzenia sobie z już istniej ącymi problemami.
Alkoholizm, narkomania czy nikotynizm to choroby, która rozwijaj ą się latami,
niepostrzeżenie. Skutki uzależnień nie ograniczaj ą się jedynie do ograniczeń fizycznych czy
psychicznej degradacji samego uzale żnionego, one dotykaj ą wszystkich osób, które żyj ą,
pracują czy przyjaźnią się z osobą uzależnioną.

CELE GMINNEGO PROGRAMU:
1. rozpoznawanie problemów alkoholowych i narkomanii na terenie gminy;
2. zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniej ących problemów alkoholowych
w tym szczególnie zwi ązanych z przemoc ą domową;
3. zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych i narkomanii na terenie
gminy;
4. kreowanie i propagowanie zdrowego i trze źwego trybu życia.
Warunki niezb ędne do osiągnięcia celów gminnego programu:
1. zwiększenie dostępności do programów terapeutycznych dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków;
2. zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów edukacyjnych,
profilaktycznych oraz ucz ących umiej ętności potrzebnych do życia bez
alkoholu i narkotyków;
3. budowanie skutecznych form kontroli prawnej i spo łecznej nad szkodliwym
postępowaniem osób nadużywaj ących alkoholu, środków psychoaktywnych oraz
przeciwdziałaniu przemocy;
4. organizowanie kampanii profilaktycznych i edukacyjnych.
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II. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
2.1. Zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu:
1) udzielenie dotacji Wojewódzkiemu O środkowi Terapii Uzale żnienia od Alkoholu
i Wspóluzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na dzia łalność Poradni Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Wspóluzale żnienia w Swidwinie,
2) przeprowadzanie rozmów z osobami uzale żnionymi i motywowanie ich do podj ęcia
leczenia odwykowego;
3) finansowanie konsultacji bieg łych: psychologa i psychiatry orzekaj ących w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu;
4) udzielanie wsparcia psychologicznego osobom uzale żnionym, kierowanie do Poradni
Uzależnień osoby uzale żnione i podejmuj ące leczenie odwykowe;
5) wnioskowanie do sądów o zobowiązanie do leczenia odwykowego;
6) zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych dla instytucji wspó łdziałaj ących: szkoły,
policja, Gminny Ośrodek Pomocy Spo łecznej (zwany dalej GOPS);
7) rozprowadzanie materia łów edukacyjnych i informacyjnych w śród uzależnionych i
współuzależnionych zainteresowanych tyciem w trze źwości;
8) finansowanie szkole ń terapeutów z zakresu profilaktyki i rozwi ązywania problemów
alkoholowych;
9) organizowanie i finansowanie lokalnych narad, seminariów i innych form spotka ń
związanych z podnoszeniem kwalifikacji ludzi pracuj ących na rzecz osób
uzależnionych i ich rodzin;
spotkań
związanych
festynów,
konkursów,
pogadanek,
10)organizowanie
z profilaktyką uzależnień i bezpieczeństwem;
11)realizowanie programów terapeutycznych przeznaczonych dla m łodzieży zagrożonej
uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;
12) finansowanie zaj ęć edukacyjno- terapeutycznych dla m łodzieży, rodziców oraz całych
rodzin;
13)dofinansowanie szkole ń terapeutów odbywaj ących się w ramach zdobywania
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników placówek leczenia uzale żnienia
od alkoholu;
14) dofinansowanie remontu i adaptacji placówek terapeutycznych;
15) doposażenie placówek lecznictwa odwykowego;
16) zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów w placówce;
17) prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzale żnionych i ich rodzin;
18) dofinansowanie terapii podtrzymuj ącej w Ośrodku Terapii Uzale żnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia.
2.2. Udzielanie rodzinom, w których wyst ępują problemy alkoholowe i narkotykowe
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególno ści ochrony przed przemoc ą
w rodzinie:
1) działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie
motywowania, informowania i wnioskowania o leczenie przymusowe;
2) udzielanie pomocy rodzinom, w których wyst ępują problemy zwi ązane
z nadużywaniem alkoholu oraz narkotyków, pomocy psychospo łecznej i prawnej,
a w szczególno ści ochrony przed przemoc ą w rodzinie;
3) dofinansowanie pracy terapeutycznej z rodzin ą;
8

4) dofinansowanie programów psychoterapii wspó łuzależnienia;
5) pomoc w kierowaniu ofiar przemocy do o środków całodobowych;
6) zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy m.in.
psychologicznej i prawnej dla członków rodziny dotkni ętych problemem alkoholowym
oraz narkotykowym poprzez wspó łpracę z instytucjami i organizacjami
zaangażowanymi w realizacj ę programu;
7) zwiększenie skuteczno ści interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy
i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny spowodowanych nadu żywaniem alkoholu
i narkotyków;
8) wspieranie rodzin w zakresie wdra żania systemu pomocy w wychowywaniu dzieci bez
stosowania przemocy i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi,
jak również z uzależnieniami;
9) organizowanie lokalnych kampanii edukacyjnych na rzecz przeciwdzia łania przemocy
w rodzinie;
10) edukacja publiczna w zakresie tematyki dat. przeciwdzia łaniu przemocy;
11) wspieranie i koordynowanie pracy interdyscyplinarnych zespo łów ds. pomocy dziecku
i rodzinie z problemem alkoholowym;
12) tworzenie systemowego wsparcia i terapii dla dzieci z P łodowym Zespołem
Alkoholowym (Feta! Alcohol Syndrome — FAS) oraz dla ich rodziców i opiekunów;
13) organizowanie i/lub finansowanie zaj ęć dla rodziców dzieci uczęszczaj ących na zaj ęcia,
maj ących na celu podniesienie ich kompetencji wychowawczych.
14) współpraca z instytucjami zajmuj ącymi się pomocą dla ofiar przemocy w rodzinie (S ąd,
Policja, GOPS, szko ły, organizacje pozarz ądowe).
2.3. Prowadzenie profilaktycznej dzia łalności informacyjno- edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w szczególno ści dla dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie zaj ęć sportowych i kulturalnych:
l) dofinansowanie, koordynacja oraz nadzór i kontrola realizacji programów
profilaktycznych w gminnych szkołach;
2) wszechstronne wspieranie, w tym finansowanie kszta łcenia pedagogów szkolnych,
nauczycieli, pracowników GOPS-u i członków Gminnej Komisji Rozwi ązywania
Problemów Alkoholowych w dziedzinie profilaktyki;
3) prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych zwi ązanych z profilaktyk ą problemów
alkoholowych i narkotykowych;
4) prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem materia łów edukacyjnych;
5) prowadzenie na terenie szkó ł i innych placówek o światowych i opieku ńczowychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i m łodzieży;
6) podejmowanie dzia łań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców;
7) dofinansowanie organizowanych zaj ęć pozalekcyjnych maj ących na celu proponowanie
alternatywnych form sp ędzania czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkni ętych
problemem alkoholowym;
8) organizowanie zaj ęć sportowo-rekreacyjnych w ramach profilaktyki i wychowania
w trzeźwości;
9) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku, dofinansowanie profilaktycznoterapeutycznych obozów i kolonii dla dzieci i m łodzieży z rodzin dotkniętych lub
zagrożonych problemem alkoholowym i narkotykowym;
10)organizowanie i dofinansowanie spektakli profilaktycznych dla dzieci i m łodzieży
szkolnej zwi ązanych z wszelkimi uzale żnieniami i przemocą;
li) wspieranie lokalnych jak i wybranych ogólnopolskich kampanii profilaktycznych (m.in.
Zachowaj Trze źwy Umysł);
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12)promowanie imprez bezalkoholowych w spo łeczności lokalnej (Andrzejki, Miko łajki,
Jasełka, Dzień Wiosny, Dzie ń Dziecka i in.);
13)dofinansowanie do widowisk teatralnych i artystycznych o tematyce uzale żnień i in.);
14)współpraca z organizacjami pozarz ądowymi i związkami wyznaniowymi maj ąca na celu
promocj ę zdrowia i propagowanie trze źwego trybu życia;
15)współpraca na rzecz zwi ększenia bezpiecze ństwa ruchu drogowego;
16)organizowanie czasu wolnego i finansowanie pozalekcyjnych zaj ęć sportowych oraz
imprez towarzyszących dla dzieci i m łodzieży (rajdy, turnieje, wycieczki, zawody);
17)uzupełnianie wyposażenia, remonty oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia
zajęć tarapeutyczno-profilaktycznych w świetlicach wiejskich;
18)dofinansowanie szkole ń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej
z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiej ętności prowadzenia zaj ęć profilaktycznych
organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów;
19)podejmowanie dzia łań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, maj ących na celu
ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzeda ży
alkoholu osobom poni żej 18 roku życia.
2.4. Ograniczenie dostępności do alkoholu:
napoj ów
punktów
sprzedaży
1) opiniowanie
zgodności
usytuowania
alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Świdwin;
2) podejmowanie interwencji wobec osób łamiących zakaz reklamy alkoholu i zakazy
spożywania alkoholu;
3) podejmowanie działań edukacyjnych dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz
działań kontrolnych i interwencyjnych
4) zakres kontroli, o której mowa w pkt 3 obejmuje:
a) zgodność prowadzenia działalności z posiadanym zezwoleniem,
b) przestrzeganie warunków ustawy,
c) przestrzeganie warunków i zasad sprzeda ży napojów alkoholowych,
d) przestrzeganie porz ądku publicznego wokół miejsca sprzedaży napojów
alkoholowych,
e) przestrzeganie zakazu sprzedawania alkoholu osobom nieletnim,
f) przestrzeganie zakazu stosowania reklamy alkoholu.
2.5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
1) stała współpraca z Policj ą, GOPS, Sądem —Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,
kuratorami rodzinnymi, pedagogami szkolnymi, szko łami w celu podnoszenia
skuteczności podejmowania działań;
2) współpraca z Wojewódzkim O środkiem Terapii Uzale żnienia od Alkoholu
i Wspóluzależnienia w Stanominie oraz Poradni ą Uzależnień w Świdwinie;
3) wspieranie grup samopomocowych dzia łających na terenie gminy i miasta
Swidwin;
4) inicjowanie i wspieranie innych działań wynikających z potrzeb środowiska;
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów okre ślonych w art. 13 1
i 15 ustawy oraz wyst ępowanie przed sądem w charakterze oskar życiela publicznego;
6) opiniowanie przez Gminną Komisj ę Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodno ści lokalizacji punktu
sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy;
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7) zlecanie organizacjom pozarz ądowym realizacji zada ń publicznych służących
przeciwdzia łaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, ochronie i promocji zdrowia
w oparciu o przepisy ustawy o dzia łalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
8) dofinansowanie i wspieranie podmiotów takich jak Komenda Powiatowa Policji,
Gminny Ośrodek Pomocy Spo łecznej, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
oraz stowarzysze ń działaj ących na terenie gminy w dzia łaniach służących
rozwiązywaniu problemów uzale żnień.
2.6. Baza materialna, organizacyjna i merytoryczna dla realizacji programu:
1)ewidencjonowanie wp ływów za wydanie zezwole ń na sprzedaż alkoholu.
2) wspieranie materialne dla podmiotów zajmuj ących się statutowo rozwi ązywaniem
problemów alkoholowych na terenie gminy,
3) analizowanie ofert programowo-szkoleniowych sk ładanych przez instytucje
stowarzyszenia i osoby fizyczne,
4) korzystanie z ofert w zakresie otwartego leczenia odwykowego Poradni Odwykowej
w Swidwinie,
5) korzystanie z materia łów edukacyjnych Państwowej Agencji Rozwi ązywania
Problemów Alkoholowych, pełnomocnika Wojewody, fundacji, stowarzysze ń
i organizacji zajmuj ących się problemem uzale żnień od alkoholu oraz przemoc ą
w rodzinie
III. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Ustala si ę wynagrodzenie dla cz łonków Gminnej Komisji Rozwi ązywania Problemów
Alkoholowych w formie diet w kwocie 10% minimalnego wynagrodzenia za prac ę w 2019 r.,
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia II wrze śnia 2018 r. w sprawie wysoko ści
minimalnego wynagrodzenia za prac ę oraz wysoko ści minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1794) obowi ązuj ącego w dniu posiedzenia Komisji za..
1) każdy udział w posiedzeniu komisji,
2) każdą kontrolę placówki prowadzącej sprzedaż napojów alkoholowych.
IV, ZASADY USYTUOWANIA MIEJSC SPRZEDAŻY I PODAWANIA NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY ŚWID WIN.
Na terenie gminy Swidwin obowi ązują zasady usytuowania miejsc sprzeda ży
i podawania napojów alkoholowych zgodnie z ustaw ą i Uchwalą Nr XLVIII/301/2018 Rady
Gminy Świdwin z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzeda ży
i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Świdwin.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Źródłem finansowania zada ń Gminnego Programu są środki własne Gminy Świdwin
pochodzące z wpłat za wydane zezwolenia na sprzeda ż napojów alkoholowych okre ślone
w uchwale bud żetowej.
2. Koordynacj ę realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie, merytoryczne
i finansowe jego rozliczenie prowadzi pracownik Urzędu Gminy Świdwin odpowiedzialny
za profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
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Uzasadnienie
Prowadzenie dzia łań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii nale ży do zadań własnych gminy.
Przyjęcie Gminnego programu profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych
oraz Przeciwdzia łania Narkomanii na rok 2019, jest niezb ędne do realizacji okre ślonych w nim
celów, wychodzących naprzeciw istotnym problemom spo łeczno ści lokalnej w obszarze
profilaktyki uzale żnień.
Podstawowym celem Programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów,
ograniczenie szkód zdrowotnych i spo łecznych osób uzale żnionych, propagowanie zdrowego
stylu życia bez używek, promowanie postaw ważnych dla profilaktyki i rozwi ązywania
problemów uzale żnień. Rozmiar występujących problemów alkoholowych i narkotykowych
stanowi poważne zagrożenie dla społecznego i ekonomicznego funkcjonowania mieszkańców
naszej Gminy.
Szczególną uwagę należy zwrócić na problem spożywania alkoholu i narkotyków przez
dzieci i młodzież, dlatego ważnym elementem programu s ą działania zmierzaj ące
do wyeliminowania picia alkoholu oraz zażywania narkotyków przez dzieci i m łodzież. W tym
celu konieczne jest prowadzenie profilaktyki i propagowanie zdrowego stylu życia.
Programy profilaktyczne i edukacyjne powinny obj ąć oprócz dzieci i młodzieży
również rodziców i opiekunów, bowiem ich uzale żnienie cał kowicie dezorganizuje życie
rodzinne i wpływa negatywnie na rozwój dzieci.
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PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWID WIN
z dnia
w sprawie ustalenia dop łaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod ę
na terenie Gminy Świdwin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 24 ust. 6
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod ę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.)
Rada Gminy Świdwin uchwała, co następuje:
1. 1. Ustala się dopłatę dla I grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego
zaopatrzenia w wod ę obsługiwanych przez Gminny Zak ład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o. w Świdwinie w wysokości 1,59 zł netto do każdego m' sprzedanej wody.

2. Ustała się dopłatę dla II grupy taryfowej odbiorców us ług zbiorowego zaopatrzenia
w wodę obsługiwanych przez Gminny Zak ł ad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w
Świdwinie w wysokości 1,59 zł netto do każdego m' sprzedanej wody.
3.Dopłatę udziela się na okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
4. Dopłaty o których mowa w ust. 1 b ędą przekazywane z bud żetu Gminy dla
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Świdwinie na podstawie
comiesięcznych faktur według ilości sprzedanej wody dla odbiorców I i II grupy
taryfowej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy Świdwin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem I stycznia 2019 r.
Przewodnicz ąca Rady

mgr Anna Olejniczak

Zatwierdzam

w

ględom

formain:p.•
RAD(' 4,ŁWNY

Kalarzy na Mr.-ka-Krak

Uzasadnienie
/ ..../2018 w sprawie ustalenia
do uchwały Rady Gminy Świdwin Nr ..
dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod ę na terenie Gminy Świdwin

Podstawę prawną podj ęcia przedmiotowej uchwa ły stanowi art. 24 ust. 6
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod ę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zrn.).
Rada gminy może podj ąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub
wszystkich taryfowych grup odbiorców us ług. Dopłatę gmina przekazuje
przedsiębiorstwu wodoci ągowo-kanalizacyjnemu. Ustalono dop łatę dla I i II grupy
taryfowej w wysokości 1,59 zł netto do l m' wody.
W związku z powyższym podj ęcie uchwały jest uzasadnione.

FRADA GMINY
w 6,J,Iciu.in;e

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Świdwin

wp łyn ęło dn.
dz.

L.

112...a..„

załe.>

Z dnia

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu os łonowego „Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2019-2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie
gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art.17 ust.2 pkt 4 i art.110 ust.10 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo łecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.),
w związku z uchwalą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 pa ździernika 2018 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na. lata 20 192023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007), uchwala, co następuje:

§ l. Uchwala si ę wieloletni program osłonowy „Posi łek w szkole i w domu" na lata 20192023, stanowi ący załącznik do niniejszej uchwa ły.
§ 2. Traci moc uchwa ła Nr ,CCCV/278/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 16 stycznia 2014
r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu os łonowego w zakresie dożywiania
„Pomoc gminy w zakresie do żywiania" na lata 2014-2020.
§ 3. Wykonanie uchwa ły powierza się Wójtowi Gminy Świdwin.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z moc ą obowiązująca od dnia 1 stycznia
2019 roku.

Załącznik do uchwały nr

Rady Gminy Świdwin
z dnia

Program osłonowy „Posi łek w szkole i w domu"
na lata 2019-2023

Podstawa prawna programu

Wieloletni program os łonowy „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 jest
programem os łonowym w rozumieniu art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym
w zakresie pomocy spo łecznej, o których mowa w art. 17 ust.! pkt 3 i pkt 14 w/w ustawy.
Program jest utworzony i przyj ęty przez Radę Gminy Śvvidwin, w związku z ustanowieniem
przez Rad ę Ministrów wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na
lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007),
Program osłonowy realizowany będzie w latach 2019-2023 i swoim zasi ęgiem
obejmie mieszkańców Gminy Świdwin.

Cel programu osłonowego

Celem programu os łonowego jest zapewnienie pomocy zarówno osobom starszym,
niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowuj ą się w rodzinach
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin
w udzieleniu pomocy w formie posi łku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego
na zakup posi łku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych.
Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i m łodzieży w wieku
szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w sto łówce szkolnej.
Celem programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom
prowadzącym publiczne szkoty podstawowe realizuj ącym kształcenie ogólne w zakresie
szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spo żywania posiłków w szkołach.
Ze środków przekazanych gminie w ramach programu dofinansowane zostan ą
zarówno posiłki wydawane w sto łówkach, ale równie ż te dowożone osobom doros łym, w tym
osobom niewychodzącym z domu ( np. ze wzgl ędu na podeszły wiek czy

niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotowa ć sobie codziennie gorącego posiłku.
W programie przeznacza si ę środki na dowóz posi łków.

W ramach programu opracowane zosta ły 3 moduły:
1. moduł dla dzieci i młodzieży;
2. moduł dla osób dorosłych ;
3. moduł organizacji sto łówek oraz miejsc spo żywania posiłków w szkołach.

Celem modułu 1 i 2 programu jest zapewnienie posi łku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz
objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepe łnosprawnych
i samotnych.
W ramach modułów I i 2 program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
1) posiłek;
2) świadczenie pieni ężne na zakup posi łku lub żywności;
3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
Celem modułu 3 programu jest wzmocnienie opieku ńczej funkcji szko ły podstawowej
poprzez tworzenie warunków umo żliwiaj ących spożywanie przez uczniów posi łku w trakcie
pobytu
w szkole.

Ocena sytuacji warunkuj ącej realizacj ę programu osłonowego
Na terenie Gminy Swidwin zamieszkuj ą rodziny, które nie spe łniaj ą kryteriów
ustawowych do udzielenia świadczeń z pomocy społecznej, a które z uwagi na trudn ą
sytuacj ę życiową w jakiej się znajduj ą, wymagaj ą wsparcia. Wieloletni rządowy program
„Posiłek
w szkole i w domu" na lata 2019-2023 umo żliwi udzielenie pomocy zarówno dzieciom, które
wychowują się w rodzinach znajduj ących się w trudnej sytuacji, jak równie ż osobom
starszym, niepe łnosprawnym, o niskich dochodach.
W 2017 roku 559 osób otrzymało wsparcie w ramach programu „Pomoc pa ństwa
w zakresie dożywiania" , w tym 228 osób skorzysta ła z posiłku a 427 osób ze świadczenia
pieniężnego na zakup produktów i żywności. W ramach realizowania dożywiania w 2017 r.
w trybie art. 6a ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 2 uczniów objęto pomocą w postaci posiłku bez
wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego.
W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu os łonowego,
zasadne staje si ę wprowadzenie niniejszego programu os łonowego.
Podmioty realizuj ące program os łonowy
Koordynatorem programu os łonowego na terenie gminy jest Wójt.

1 i 2 moduł programu realizuje Gminny O środek Pomocy Spo łecznej w Swidwinie
jako samorządowa jednostka pomocy spo łecznej we współpracy z innymi samorz ądowymi
jednostkami organizacyjnymi gminy ( szko łami) oraz szko łami lub przedszkolami
prowadzonymi przez inne samorz ądy gminne albo podmiotami prowadz ącymi szkoły lub
przedszkola niepubliczne, do których ucz ęszczaj ą dzieci i młodzież z terenu Gminy Świdwin.
Do zadań gminy należy:

1) koordynowanie modułu 1 i 2 programu w gminie;
2) przyznawanie pomocy za po średnictwem Kierownik Gminnego O środka Pomocy
Społecznej w Świdwinie wynikającej z programu;
3) przekazywanie rocznej informacji o realizacji modu łu I i 2 programu w gminie do
właściwego wojewody.
Realizatorem 3 modu łu programu są organy prowadz ące publiczne szko ły podstawowe.
Do zadań organów prowadzących należy:
1) weryfikacja wniosków dyrektorów szkó ł pod względem prawidłowości i kompletności
danych zawartych w tych wnioskach;
2) wystąpienie do wojewody właściwego ze wzgl ędu na siedzibę szkoły z wnioskiem
o udzielenie wsparcia finansowego;
3) kontrola sposobu i terminowości wykonania zadań, na które zosta ło przyznane
wsparcie.
4) ocena efektów realizacji modułu 3 programu i złożenie sprawozdania wojewodzie.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu os łonowego

W ramach 1 modułu dla dzieci i młodzieży udziela się wsparcia osobom spełniaj ącym
warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej oraz spełniaj ącym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym
mowa
w art.8 w/w ustawy:
I ) dzieciom do czasu podj ęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu uko ńczenia szko ły ponadpodstawowej lub szko ły
ponadgimnazjalnej
- w formie posiłku, świadczenia pieni ężnego na zakup posi łku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy ucze ń albo dziecko nie spe łnia wymagań,
o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posi łku, odpowiednio dyrektor szko ły lub
przedszkola informuje o środek pomocy społeczne, właściwy ze wzgl ędu na miejsce
zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posi łku.
Przyznanie takiej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie
i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przy czym liczba
dzieci i uczniów, którym ma by ć udzielona pomoc w w/w sposób nie mo że przekroczy ć 20%
liczby uczniów i dzieci otrzymuj ących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy

w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesi ącu wrześniu tej liczby z miesi ąca
czerwca.

W ramach 2 modułu dla osób dorosłych udziela się wsparcia w postaci posi łku,
świadczenia pieniężnego na zakup posi łku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych osobom spe łniającym warunki otrzymania pomocy wskazane
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo łecznej oraz spe łniającym kryterium
dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art.8 w/w ustawy, osobom
i rodzinom znajduj ącym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej, w szczególno ści osobom starszym, chorym
i niepełnosprawnym.
Gmina może zorganizować dowóz posiłków do tych grup mieszkańców gminy.

W ramach 3 modułu przewiduje si ę następuj ące działania:
1) doposażenie i poprawę standardu funkcjonuj ących stołówek ( własna kuchnia
i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonuj ą, tak aby mogły
zostać uruchomione, lub stworzenie nowych sto łówek;
2) wsparcie w zakresie adaptacji i wyposa żenia pomieszcze ń przeznaczonych do
spożywania posiłków, tzw. jadalni.
Wsparcia dla danej szko ły udziela się w ramach tylko jednego działania.
Realizacja w/w działań może być prowadzona formie zakupu:
1) usług remontowo- adaptacyjnych s łużących poprawie standardu funkcjonowania
stołówek szkolnych lub miejsc spożywania posiłków;
2) niezbędnego wyposażenia kuchni w sto łówkach szkolnych ( zgodnie z wytycznymi
zawartymi w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023)
3) niezbędnego wyposażenia miejsc spo żywania posiłków, w szczególno ści stołów,
krzeseł, zastawy sto łowej, tac, koszy na odpady, termosów gastronomicznych.

Finansowanie programu osionowego

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z bud żetu państwa
otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rz ądowego programu „Posi łek w szkole
i w domu" na lata 2019-2023.

Monitoring programu

Z realizacji programu os łonowego sporządzana będzie roczna informacja, uwzgl ędniająca
obszar danych zawartych w wieloletnim rz ądowym programie „Posiłek w szkole i w domu"
na lata 2019-2023 przyj ętym uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 pa ździernika 2018 r.
(M.P. z 2018 r., poz. 1007)

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Świdwin
z dnia

RADA GMINY
w świciumic

wp łyn ęł o dn,
L. dz,

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach
wieloletniego rządowego programu „Posi łek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie
gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art.8 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1508 ze zm.) w zwi ązku z uchwałą Nr 140 Rady
Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rz ądowego
programu „Posi łek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007)
uchwala, co następuje:

1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy
o pomocy społecznej w celu udzielenia wsparcia formie posi łku, świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych osobom i rodzinom wymienionym w uchwale Rady Ministrów z dnia 15
października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rz ądowego programu „Posi łek
w szkole i w domu" na lata 2019-2023 spe łniaj ącym warunki otrzymania pomocy
wymienione w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo łecznej.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/279/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 16 stycznia 2014
r. w sprawie podwy ższenia kryterium dochodowego uprawniaj ącego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie do żywiania w formie posi łku, świadczenia pieni ężnego na
zakup posiłku lub żywności dla osób obj ętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie do żywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata
2014-2020.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy Świdwin.
§ 4. Uchwała wchodzi w tycie po up ływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z moc ą obowiązująca od dnia 1 stycznia
2019r.

UZASADNIENIE
Do uchwały w sprawie podwy ższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia
wsparcia w ramach wieloletniego rz ądowego programu „Posi łek w szkole i w domu" na
lata 2019-2023

Art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym zastrzega
do wyłącznej właściwości rady gminy stanowienie w innych sprawach zastrze żonych
ustawami do kompetencji rady gminy.
Prawo do świadcze ń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli
dochód osoby samotnie gospodaruj ącej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo łecznej. Kryterium dochodowe od dnia I października 2018 r.
stanowią kwoty: 701,00 zł. dla osoby samotnie gospodaruj ącej oraz 528,00 zł, na osobę
w rodzinie ( rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej).
W dniu 15 października 2018 r. zosta ła podjęta uchwała Nr 140 Rady Ministrów
w sprawie ustanowienia wieloletniego rz ądowego programu „Posi łek w szkole i w domu" na
lata 2019-2023. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy
w formie posi łku, świadczenia pieniężnego na zakup posi łku lub żywności oraz świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Wsparciem w ramach programu zostan ą
objęte osoby i rodziny spe łniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spo łecznej oraz spe łniaj ące kryterium dochodowe w wysoko ści do
150% kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy.
Adresatami w/w programu są m.in.:
1. dzieci do czasu podj ęcia nauki w szkole podstawowej;
2. uczniowie do czasu uko ńczenia szko ły ponadpodstawowej lub szko ły
ponadgimnazjalnej;
3. osoby i rodziny znajduj ące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo łecznej, w szczególno ści osoby starsze, chore
i niepełnosprawne.
Powyższa uchwała Rady Ministrów wejdzie w życie I stycznia 2019 r. i z tym samym dniem
utraci moc dotychczas obowi ązuj ąca uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013
r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Zatem zasadne jest
uchylenie uchwały Nr XXX1V/279/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniaj ącego do przyznania nieodp łatnie
pomocy w zakresie do żywiania w formie posi łku, świadczenia pieniężnego na zakup posi łku
lub żywności dla osób obj ętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 i podj ęcie
przedłożonej uchwały.
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w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podró ży
przysługuj ących sołtysom.

Na podstawie art. 37 b ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie
gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z póź. zm .) Rada Gminy Swidwin uchwala, co
następuje:
§ 1. Sołtysi Gminy Świdwin otrzymuj ą dietę w formie rycza łtu miesięcznego w
wysokości 320,00z1.
§ 2. Dieta obejmuje w szczególno ści: udział w posiedzeniach i komisjach Rady Gminy Świdwin,
naradach organizowanych przez Wójta Gminy Swidwin oraz za wykonywanie czynno ści na terenie
gminy.
§ 3. Sołtysom przysługuje zwrot kosztów podróży z tytułu wykonywania funkcji poza granicami
Gminy Swidwin.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy.

5. Uchwała wchodzi w tycie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
mgr Anna Olejniczak
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w sprawie określenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy świdwin

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r., poz.994, z póź. zm.) Rada Gminy Świdwin uchwa ła, co następuje:

§1.1. Ustala się miesięczną zryczałtowaną dietę dla radnych Rady Gminy Świdwin z
wyłączeniem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady:
3) dla radnych w wysokości 50 9A,
2) dla przewodniczących komisji

55P zł,

2. Jeżeli następuje zbieg uprawnie ń do więcej niż jednej zryczałtowanej diety
przysługuje jedna dieta.
§2.1. Dieta określona w §1 ust. I ulega obniżeniu
1) za nieobecność na sesji 20%,

2. Maksymalna wysoko ść obniżenia diety to 50%
§3. Traci moc uchwa ła Nr 111/13/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie
określenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Świdwin.
§4.Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy
§5. Uchwała wchodzi w tycie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
mgr Anna Olejniczak
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w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy świdwin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz ądzie gminnym
(Dz. U. z 2018r., poz. 994 z pó źn. zm .), art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21
listopada 2008r. o pracownikach samorz ądowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1260 z pó źn. zm .) oraz
§ 3 pkt 1) i § 6 rozporz ądzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorz ądowych (Dz. U. z 2018r., poz. 936) Rada Gminy świdwin uchwala, co
nast ępuje:
§ 1.1. Usta ła się miesięczne wynagrodzenie dla Wójta Gminy świdwin Pana Kazimierza
Lechockiego - w nast ępującej wysokości:

ił .

1) Wynagrodzenie zasadnicze

O

2) Dodatek funkcyjny
3) Dodatek specjalny w wysoko ści» % wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego
4) Dodatek za wieloletni ą pracę 20% wynagrodzenia zasadniczego

4. 440
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(słownie: Mi211..i:VICCii,...~.104.. złotych 00/100).

2. Ponadto Wójtowi przys ługuj ą świadczenia okre ślone innymi przepisami tj.: nagrody
jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 2. Traci moc uchwa ła Nr 111/16/2014 Rady Gminy świdwin z dnia 30 grudnia 2014r. w
sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy świdwin.
§ 3. Wykonanie uchwa ły powierza sig Przewodnicz ącej Rady Gminy świdwin.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia z mocą obowiązuj ącą od 19 listopada 2018r.

Przewodnicz ąca Rady
mgr Anna Olejniczak
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Rady Gminy świdwin
z dnia 28 grudnia 2018 roku

zał .... .

w sprawie dokonania zmian w bud żecie gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994 z pó ź. zm .) Rada Gminy Świdwin uchwała, co
następuje:
*1. Dokonuje się zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1
§2. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka si ę:
1. Po stronie dochodów budżetu kwotą

29 018 288,70 zł

w tym: - dochody bie żące

27 711 774,59 zł

- dochody maj ątkowe
a) dotacja na zadania zlecone

1 306 514,11 zł
8 758 304,64 zł

2. Po stronie wydatków budżetu kwotą

28 825 602,70 zł

w tym: - wydatki bie żące

26 996 578,72 zł

- wydatki maj ątkowe

1 829 023,98 zł

a) wydatki zadań zleconych

8 758 304,64 zł

3. Przychodem ( wolne środki )

687 824,00 zł

4. Rozchodem (spłata kredytów i po życzek)

880 510,00 zł

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady
mgr Anna Olejniczak
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Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr dokumentu
Datapodj ęcia
Rodzaj
Dział

Rozdzia ł

111/...
2018-12-28
Plan wydatków

Paragraf

700

Treść

Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami

10 000,00

Zakup usług pozostałych

1000000

Pozosta ła działalność

10 000,00

Zakup usług pozosta łych

10 000,00

Administracja publiczna

25 000,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

20 000,00

4300

Zakup usług pozosta łych

11 036,25

4440

Odpisy na zak ładowy fundusz świadcze ń socjalnych

8 963,75

Pozostała działalność

5 000,00

Różne opłaty i składki

5 000,00

70095
4300
750
75023

75095
4430
764
-

Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa

19 400,00

Ochotnicze straże pożarne

15 000,00
5 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4000,00

4430

Różne opłaty i składki

6 000.00

Straż gminna (miejska)

4 400,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 800,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 500,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

75416

757

Obsługa długu publicznego
75702
8110

801

Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i potyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Odsetki od samorz ądowych papierów warto ś ciowych lub zaci ągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i po życzek
Oświata I wychowanie

80101

Szkoły podstawowe

100,00
- 20 000,09
- 20 000,043
- 20 000,00
-24 810,00
- 109 610,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń

- 15 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-75610,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 19 000,00

Przedszkola

35 000,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorz ądu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego

35 000,00

Inne formy wychowania przedszkolnego

33 100,00

Dotacja podmiotowa z bud żetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty

33 100,00

Dowo żenie uczniów do szkół

10 000,00

80104

80106
2540
80113
4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4210

Zakup materiałów i wyposa żenia

4 150,00

4300

Zakup usług pozostałych

5000,00

Pozostała działalność

6 900,00

Zakup energii

5 400,00

80195
4260
BeSTia

Warto ść
20000,00

4300

'

_

Gospodarka mieszkaniowa
70005

75412

BINIDW1N

800,00
50,00
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Nazwa jednostki sprawozdawczej
'Nr dokumentu
Data podjęcia
Rodzaj

4500
851

85195
4260
852

85219
6050
85230
3110
854

85415
3240
900

90001
4300

90013
4300
90015

IW...
2018-12-28
Plan wydatków

Pozostałe podatki na rzecz bud żetów jednostek samorz ądu
terytorialnego

1 500,00

Ochrona zdrowia

-5000.00

Pozostała działalność

- 5 000,00

Zakup energii

- 5 000,00

Pomoc społeczna

-80000,00

Ośrodki pomocy społecznej

-50000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych

- 50 000,00

Pomoc w zakresie do żywiania

-10 000,00

Świadczenia społeczne

- 10 000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

-36000,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- 36 000,00

Stypendia dla uczniów

-36 000,00

Gospodarka komunalna 1 ochrona środowiska

76 100,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

17 000,00

Zakup usług pozosta łych

17 000,00

Schroniska dla zwierz ąt

4 100,00

Zakup usług pozostałych

4 100,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

25 000,00

Zakup energii

25 000,00

Pozostała działalność

30 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

12 600,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5100,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 300,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych

4260
90095

-

ŚWIDWIN

921

92109

11 000,00

Kultura I ochrona dziedzictwa narodowego

5110,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5 110,00

4220

Zakup środków żywności

4260

Zakup energii

4360

Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

100,00
5 000,00
10,00
0,00

Razem:

SeSTia
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RADA GMINY
w Ś wicb.4.rne

PROJEKT

wp łyn ęł o dn.

Uchwała Nr .1. 12018

L. dz.

45 .44

.4iZ r.

za>

Rady Gminy świdwin
z dnia
2018 roku
w sprawie uchwalenia bud żetu Gminy świdwin na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póż.n. zrn.) Rada Gminy Świdwin uchwała, co następuje:

§ 1. Ustała się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie
z tego:
1) dochody bieżące
2) dochody maj ątkowe

§ 2. Ustała się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie
z tego:
1) wydatki bieżące
2) wydatki maj ątkowe

- 26 900 595,00 zł,
- 24 490 450,00 zł,
2 410 145 zł.
- 26 733 595,00 zł,
- 24 018 595,00 zł,
2 715 000 z1.

3. Ustała się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie
która zostanie przeznaczona na:
1) spłatę rat kredytów i potyczek w kwocie

167 000,00 zł,
167 000,00 zł,

* 4. Ustała się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4)
w kwotach:
1) przychody
2) rozchody
§ 5. W budżecie tworzy si ę rezerwy:
1) ogólną w kwocie
2) celową na realizacj ę zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie

547 711,00 zł,
714 711,00 zł.
-

105 200,00 zł,
69 800,00 zł,

6. 1. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą:
1) zadań z zakresu administracji rz ądowej i innych zleconych jednostce samorz ądu terytorialnego
odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
7. 1.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Za łącznik Nr 9)
w kwocie
z tego:
1) w ramach funduszu so łeckiego

§ 8. 1.Ustala się dochody w kwocie

-

390 350,51 zł,

-

390 350,51 zł,

-

70 000,00 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustała się wydatki w kwocie
47 600,00 zł,
na realizacj ę zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi ązywania problemów
alkoholowych (Załącznik Nr 10).
3. Ustała się wydatki w kwocie
22 400,00 zł,
na realizacj ę zadań określonych w gminnym programie przeciwdzia łania narkomanii
(Załącznik Nr 10).

2

§ 9. Ustala się limity zobowi ązań z tytułu zaciąganych kredytów i po życzek oraz emitowanych
papierów warto ściowych na:
1) pokrycie występuj ącego w ci ągu roku przej ściowego deficytu bud żetu jednostki samorz ądu terytorialnego, do kwoty
- I 000 000,00 zł,
2) zabezpieczeniem zaci ąganych kredytów i pożyczek będzie weksel in blanco.
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne uj ęte w ramach przedsi ęwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty- 650 000,00 z ł.
§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i potyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 oraz § 10, do wysoko ści kwot w nich okre ślonych.
§ 12. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 6, Nr 7) w kwocie
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
a. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie

-

106 200,00 zł,

-

476 130,00 zł,

§ 13. Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b. maj ątkowych z wy łączeniem przeniesie ń wydatków między działami,
2) przekazania niektórych uprawnie ń do dokonywania przeniesie ń planowanych wydatków innym
jednostkom organizacyjnym Gminy,
3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bud żetowym i w latach następnych jest niezb ędna do zapewnienia ci ągłości działania jednostki i z których wynikaj ące
płatności wykraczaj ą poza rok budżetowy,
4) przekazania uprawnie ń innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku bud żetowym i w latach nast ępnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikaj ące płatności wykraczaj ą poza rok budżetowy.
5) Udzielania w roku bud żetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 100 000,00 z ł
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogł oszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

wz gl qcie m

Ka:arzyna

RADA GMINY
6v. ł dwinie
wp ł yn ęł o dn.

PROJEKT

45. 14

, 0.4ti.r

L. dz.

UCHWAŁA NR /

/2018

RADY GMINY ŚWIDWIN
z dnia

2018r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin
na lata 2019-2025.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz.994 z późn.zm.) oraz art. 226-228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 roku, poz. 2077, z pó źn. zm.) Rada Gminy
świdwin uchwała, co następuje:

§ 1. Ustała się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 20192025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Ustala się zmianę planowanych i realizowanych przedsi ęwzięć Gminy Świdwin na lata
2019-2025 zgodnie z za łącznikiem Nr 2.
§ 3. Ustala się objaśnienia warto ści przyj ętych w wieloletniej prognozie finansowej, o
której mowa w § 1 zgodnie z za łącznikiem Nr 3.
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Świdwin do zaciągania zobowiązań:
1)związanych z realizacj ą przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku bud żetowym i w latach nast ępnych jest
niezbędna do zapewnienia ci ągłości działania jednostki, i z których wynikaj ące płatności
wykraczaj ą poza rok budżetowy.
§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy świdwin do przekazania uprawnie ń kierownikom
jednostek organizacyjnych Gminy świdwin do zaci ągania zobowiązań, o których mowa w §
4.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.
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Załącznik Nr 3 do uchwa ły Rady Gminy
Nr
r‚018 z dnia
2018r.

OBJAŚNIENIA
Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin jest
projekt uchwa ły budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania bud żetu
Gminy Świdwin za lata 2016 i 2017, warto ści planowane na koniec III kwarta łu 2018
roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotycz ące sporządzania wieloletnich prognoz
finansowych jednostek samorz ądu terytorialnego.
I. Dochody
Planowane dochody na 2019 rok wynosz ą 26 900 595z1 w tym: dochody bie żące 24 490
450z1 , a dochody maj ątkowe 2 410 145 zł.
Prognozy dochodów Gminy świdwin dokonano w podziałach merytorycznych,
a następnie sklasyfikowano w podziab/ wymagane ustawowo. Podzia ł merytoryczny
został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji bud żetowej i obj ął dochody
bieżące i maj ątkowe.
Dochody bieżące planowane w wysoko ści 24 490 450 zł przedstawiono w podziale na:
1. podatki i opłaty lokalne -5 600 500 zł (w tym: podatek od nieruchomo ści 3 072 000 zł);
2. udział w podatkach centralnych - 3 300 000 zł (w tym PIT i CIT);
3. subwencj ę ogólną - 6 828 089 zł
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bie żące- 8 540 582 zł (na zadania zlecone
i powierzone oraz na zadania własne).
Dochody maj ątkowe w kwocie - 2 410 145 zł prognozowano w podziale na:
- sprzedaż mienia- 210 000 zł;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 2 200 145 z ł
W 2019 roku dochody ze sprzeda ży maj ątku zaplanowano na poziomie 210 000,00 z ł.
Bazuj ąc na informacjach o wykonaniu dochodów maj ątkowych w poprzednich latach,
należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest
minimalne, a sama sprzeda ż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwy ższej
staranności.
Planowane dochody maj ątkowe zawieraj ą również środki na inwestycje realizowane w
nowej perspektywie środków unijnych na lata 2014-2020.

i wyemitowanych obligacji wynosi 4 376 391,34 z ł, a jego spłata planowana jest do roku
2025.
VI. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych
Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z pó źn. zm.) od I stycznia 2014 r. obowi ązuje indywidualny
wskaźnik zad łużenia dla samorządów. Wed ług przepisów roczna warto ść spłat
zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie mo że przekroczyć wskaźnika
opartego na ś redniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów
bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz
pomniejszonych o wydatki bie żące, do dochodów ogó łem.
Tnhoin Kestnlinsynnin ci" ralarH

Obsługa zad łużenia
(fakt. i plan. po
wyłączeniach)
Maksymalna obs ługa

orf ‚dl n f n

2019
3,44%

2020
3,39%

2021
2,85%

2022
2,82%

2023
2,56%-

2024
2,42%

2025
2,49%

5,45%

3,65%

2,99%

3,32%

3,87%

4,11%

4,20%

Tak

Tak'

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

zad łużenia
Zachowanie relacji z

art. 243
Źródło: Opracowanie własne.

VII. Założenia makroekonomiczne
Prognozę oparto o nast ępujące założenia:

1) dla roku 2019 przyj ęto wartości wynikające z projektu bud żetu;
2) dla lat 2020-2025 prognozę wykonano poprzez indeksacj ę o wskaźniki dynamiki
inflacji oraz dynamiki PKB.
Podzielenie prognozy w powy ższy sposób pozwala na realn ą ocenę możliwości
inwestycyjno-kredytowych gminy.
Tabela 3. Dane makroekonomiczne nrzviete do wviir7o ń

nrnann7v

Wskaźnik
Ptiff
Inflacja

3,50%
2,50%

2019

3,80%
2,30%

2020

3,70%
2,50%

2021

3,60%
2,50%s

2022

2023

2024

3,10%
2,50%

2025

3,00%
2,50%

3,00%
2,50%

yty,,,ctiu uutyLz.ifvc {(73UW3111111 jeUfW111y1;11 WSKAZWKOW makrockonomicznycn ocuncycn mmm ą oszacowania skutkow
finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja — 24 pa ździernika 2018 r., (www mf gov pl), Warszawa 2018.
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