Projekt
UCHWAŁA NR XVI].. ../2019

RADY GMINY ŚWID WIN
z dnia 28 stycznia 2019 r.
zmieniaj ąca uchwalę w sprawie wysoko ści opiat za zaj ęcie pasa drogowego dróg
gminnych Gminy Swidwin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 40 ust. 8
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pó źn. zm.)
Rada Gminy Swidwin uchwała, co następuje:
1. W uchwale Nr XXII/21 1/20 12 Rady Gminy Świdwiri z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie wysoko ści opłat za zaj ęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Swidwin,
zmienionej uchwałą Nr XIX/96/2016 Rady Gminy Swidwin z dnia 30 czerwca 2016 r.
wprowadza si ę następuj ące zmiany:
1) po § 2 dodaje si ę § 2a o następującym brzmieniu:
2
„*2 a. Za zaj ęcie I m pasa drogowego, o którym mowa w * 1 pkt. I i 4 w odniesieniu
do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, usta ła się stawkę opłaty za
każdy dzień zaj ęcia, bez wzgl ędu na zaj ętą część pasa drogowego oraz lokalizacj ę 0,20 zł",
2) w § 3 po ust. 1 dodaje si ę ust. la o następującym brzmieniu:
„1 a. Za zaj ęcie 1 m 2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 2 w odniesieniu do
urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala si ę roczną stawkę opłaty za 1 m2
pasa drogowego zaj ętego przez rzut poziomy umieszczanego urz ądzenia bez wzgl ędu
na część pasa drogowego oraz lokalizacj ę - 20,00 zł",
3) w § 4 po ust. 2 dodaje si ę ust. 3 o następuj ącym brzmieniu:
113. Za zaj ęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3 w celu umieszczenia w
pasie drogowym obiektów budowlanych oraz reklam, w odniesieniu do infrastruktury
telekomunikacyjnej ustala si ę opłatę za każdy dzień zaj ęcia 1 m2 pasa drogowego
zaj ętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego oraz powierzchni reklamy bez
względu na lokalizacj ę - 0,20 zł".
*2. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy Świdwin.
*• Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak
„7177g]cdm

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą ustawy o drogach publicznych w zakresie wysoko ści opłat za
zaj ęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej konieczna stała się zmiana uchwały Nr XXII/2 i ł /2012 Rady Gminy
Swidwin z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wysoko ści opłat za zaj ęcie pasa drogowego
dróg gminnych Gminy Swidwin.

Projekt
UCHWAŁA NR XVII/ .... /2020
RADY GMINY ŚWID WIN
z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewkyjnej na rok 2020

Na podstawie art. 1 8a ust. I i 4, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm .) oraz *43 Statutu Gminy
Swidwin (Uchwała Nr XLVIIL/307/2018 Rady Gminy Swidwin z dnia 28 wrze śnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Swidwin - Dziennik Urz ędowy Województwa
Zachodniopomorskiego poz. 4937) Rada Gminy Swidwin uchwa ła, co następuje:

l. Zatwierdza się plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020 w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodnicz ącej Rady Gminy Świdwin.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicz ąca Rady
Anna Olejniczak

UZASADNIENIE

Przedkładany projekt uchwały jest wyrazem realizacji obowi ązku wynikaj ącego
z art. 18a ust. 1 i 4, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym oraz
43 ust. 2 Statutu Gminy Świdwin, zgodnie z którym Komisja Rewizyjna dzia ła na zlecenie
i w zakresie okre ślonym przez Rad ę na podstawie uchwalonego rocznego planu pracy.
W związku z powyższym podj ęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Załącznik do Uchwały Nr XVII/ ... /2020
Rady Gminy Swidwin
z dnia 28 stycznia 2020 r.

Plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świdwin na 2020 r.
•

Tematyka

Termin
I kwartał

1) Kontrola wydatków poniesionych na remonty
wjednostkach o światowych w 2019 r.

Urząd Gminy Świdwin

Analiza zamówie ń publicznych za 2019 r.

Urząd Gminy Świdwin

2)
II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Jednostka
kontrolowana

1) Analiza wykonania bud żetu Gminy Świdwin za rok 2019 Urząd Gminy Świdwin
wraz z oceną sprawozdania z wykonania bud żetu Gminy
Swidwin za 2019 r.
Wydanie opinii oraz opracowanie wniosku do RIO.
2)

Kontrola dotacji przyznanych na dofinansowanie
kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
za 2019 r.

Urząd Gminy Świdwin

3)

Kontrola wydatków Urz ędu Gminy za I półrocze 2020 r.

Urząd Gminy Świdwin

1) Kontrola wykonania planu finansowego za I pó łrocze
2020 r.

Urząd Gminy Świdwin

2)

Kontrola zarządzania mieniem gminnym za 2019 r.

Urząd Gminy Świdwin

3)

Kontrola wpływów z tytułu podatków za 2019 r.

Urząd Gminy Świdwin

1) Kontrola dotacji udzielonych przez Gmin ę Świdwin
za 2019 r.

Urząd Gminy Świdwin

2)

Analiza projektu bud żetu Gminy Świdwin na 2021 r.

Urząd Gminy Świdwin

3)

Kontrola wydatków Urz ędu Gminy za 111 kwarta ł 2020 r. Urząd Gminy Świdwin

Uchwała Nr XVII/ .2020
Rady Gminy Świdwin
z dnia 28 stycznia 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w bud żecie gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 z pó źn. zm.) Rada Gminy Swidwin uchwała, co
następuje:
1. Dokonuje si ę zwiększenia dochodów o kwot ę

56 832,75 zi

zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Dokonuje si ę zwiększenia wydatków o kwotę

56 832,75 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Po dokonanych zmianach bud żet gminy zamyka si ę :
1. Po stronie dochodów budżetu kwotą

31 219 739,87 zi

wtym: -dochody bie żące

28 836 870,67zł

- dochody maj ątkowe
a) dotacja na zadania zlecone

2 382 869,20 zł
11 945 894,50 zł

2. Po stronie wydatków bud żetu kwotą

31 822 560,39 zł

w tym: - wydatki bieżące

28 826 870,67 zł

- wydatki maj ątkowe
a) wydatki zadań zleconych
3. Przychodem ( wolne środki)
4. Rozchodem (spłata kredytów i pożyczek)

2 995 689,72 zł
11 945 894,50 zł
1 296 932,86 zł
694 112,34 zł

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

Przewodnicząca Rady
mgr Anna Olejniczak

Załącznik Nr I

PLAN DOCHODÓW
Dział

Rozdział

Paragraf

853
85326
2170

Po zmianie

0,00

56 832,75

56 832,75

Solidarno ś ciowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych

0,00

56 832,75

56 832,75

Ś rodki otrzymane z pa ń stwowych funduszy celowych na
realizacj ę zada ń bieżących jednostek sektora finansów
publicznych

0,00

56 832,75

56 832,75

56 832,75

31 219 739,87

Razem:

BeSTia

Zmiana

Przed zmian ą

Tre ść
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

31162 907,12!

Strona 1 z 1

Załączniki Nr 2
PLAN WYDATKÓW
Rozdział

Dział
853

Paragraf

-

Przed zmian ą

Tre ść

Po zmianie

56832,75

56 832,75

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych

0,00

56 832,75

56832,75

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

45 124,09

45 124,09

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

7770,37

7770,37

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ściowy Fundusz
Wsparcia Osób Niepe łnosprawnych

00

1 105,54

1 105 54

4210

Zakup materia łów i wyposa żenia

0,00

282,75

282,75

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

2400,00

2400,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

150,00

150,00

56 832,75

31 822 560,39

85326

Razem: j

BeSTia

Zmiana
0 1 00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

31 765 727,64

1
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UZASADNIENIE
Po stronie dochodów jak i wydatków wprowadzono środki na realizacj ę programu „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020 realizowany przez Gminny O środek
Pomocy Społecznej.

