UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWID WIN

Projekt

z dnia
w sprawie wyra żenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomo ści
gruntowej w Roga łinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) Rada Gminy
Swidwin uchwała co, następuje:
1. Wyraża się zgodę na dzierżawę, na okres 5 lat, nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Swidwin oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 124/1 o powierzchni 0,2860 ha po łożonej w obrębie 0040 Rogalino, dla której
Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystychw Swidwinie
prowadzi ksi ęgę wieczystą nr K02B/00015305/8.
2. Nieruchomość opisana § 1 wykorzystywana będzie z przeznaczeniem na cele
rolne
3. Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomo ści opisanej w § 1 niniejszej uchwa ły z dotychczasowym dzierżawcą.
4. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy Świdwin.
* S. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak

UZASADNIENIE

Dzia łka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 124/1 o powierzchni
0,2860 ha po łożona w miejscowo ści Rogalino sklasyfikowana jako RIVa. Grunt rolny
po raz pierwszy przeznaczony zosta ł do dzierż awy w drodze przetargu
nieograniczonego w sierpniu 2005 r. na okres lat trzech. Nast ę pne umowy dzier ż awy
z tym samym dzier ż awcą zawierane były na czas oznaczony w okresach:
od 7 stycznia 2009 r. do 6 stycznia 2011 r., od 1 pa ź dziernika 2011 r.
do 30 wrześ nia 2014 r. oraz od 16 lutego 2015 r. do 15 lutego 2020 r.
Nieruchomo ść przez ca ły okres trwania dzier ż awy utrzymywana była przez
dzier ż awcę w wysokiej kulturze rolnej. Dzier ż awca terminowo regulował nale ż noś ci
z tytu ł u czynszu dzier ż awnego oraz podatku.
W chwili obecnej dzia łka poro ś ni ęta jest traw ą, która w odpowiednim terminie
zostanie skoszona na pokarm dla byd ła.

Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ŚWIDWIN
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzeda ż nieruchomo ści w Smardzku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 13 ust. 1, art. 37
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U.
z 2020 r. poz. 65) Rada Gminy Swidwin uchwa ła, co następuje:
1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako dzia łka ewidencyjna nr 28/122 o powierzchni 0,0024 ha
położona w obrębie 0042 Smardzko stanowiąca własność Gminy Swidwin dla której
Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
w Swidwinie prowadzi księgę wieczystą nr K02B/00019373/3.
2. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak

UZASADNIENIE
Powołując się na przepisy ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 ze zm.) nieruchomość gruntowa okre ślona działką ewidencyjną nr 28/122
położona w Smardzku stanowi ąca własność Gminy Swidwin, może zostać sprzedana
za zgodą Rady Gminy Swidwin.
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomo ściami, nieruchomości
gminne sprzedawane s ą w drodze przetargu.
Mieszkaniec Wsi Smardzko wystąpił z wnioskiem o nabycie nieruchomo ści
gruntowej stanowiącej własność Gminy Swidwin, która w ewidencji gruntów
i budynków Starostwa Powiatowego w Swidwinie oznaczona jest jako dzia łka
nr 28/122 o powierzchni 24 m2. Nieruchomość położona jest w kompleksie zabudowy
gospodarczej i gara żowej na obrzeżu wsi. W pobliżu znajduje się zabudowa
mieszkaniowa. Dojazd do działki dogodny wewnętrzną drogą gruntową.
W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Swidwin nie przewiduje si ę zmian w użytkowaniu tej działki.
Grunt nie jest zabudowany, w ca łości porośnięty trawą.
Sprzedaż nieruchomo ści odbędzie się w trybie przetargu nieograniczonego.
W związku z powyższym jest uzasadnione przygotowanie projektu niniejszej
uchwały.
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UCH WAŁA NR

.

RADY GMINY ŚWIDWIN

zdnia .............. r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Świdwin
na lata 2020-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca I 990r. o samorz ądzie
gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z pożn. zm) w związku z art. 176 pkt i i art. 179 ust. 2
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast ępczej (Dz. U. z
2019r. poz. 1111 z poźn.zm.) Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje:
1. Uchwała się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Świdwin na lata
2020-2022 stanowi ący załącznik do niniejszej uchwa ły.
2. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy Świdwin.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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UZASADNIENIE DO UCHWAŁ Y RADY GMINY ŚWID WIN

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020- 2022
Obowiązek podj ęcia uchwały wynika z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca
201 jr. o wspieraniu rodziny i pieczy zast ępczej. Rodzinom przeżywaj ącym trudności w
wypełnianiu swoich funkcji gmina w ramach zada ń własnych ma zapewni ć wsparcie poprzez
organizacj ę systemu i wyposażenie go w odpowiednie narzędzia. W tym celu m. in. opracowuje
3 letnie programy wspierania rodziny. Program zawiera kierunki dzia łań zmierzaj ących do
tworzenia warunków dla prawid łowego funkcjonowania i wychowywania dzieci w rodzinach
naturalnych. Celem programu jest wspieranie rodzin poprzez prowadzenie dzia łań i tworzenie
warunków do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
Z uwagi na powyższe podj ęcie uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do Uchwały Nr

.

Rady Gminy Świdwin
Z dnia

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
W GMINIE ŚWIDWIN
NA LATA 2020-2022

Rozdział I Wstęp i wiadomości ogólne
1. Wstęp
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Świdwin na lata 2020 - 2022 jest
podstawowym dokumentem opracowanym, w celu realizowania zada ń wynikaj ących z
potrzeby pomocy rodzinie i dziecku. Niniejszy dokument zosta ł opracowany zgodnie z art. 179
ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 201 ir. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast ępczej.
Rodzina jest najważniejszą i podstawową grupą społeczną, na której opiera si ę cale
społeczeństwo. Fundamentem niniejszego dokumentu jest przede wszystkim dobro dzieci,
ochrona ich praw oraz zapewnienie bezpiecznego i harmonijnego rozwoju. Rodzina kszta łtuje
osobowość dziecka, przekazuj ąc mu swój system warto ści, tradycje i pogl ądy, wpływa na
sposób postrzegania świata oraz na post ępowanie w dorosłym życiu. Zaburzenia i deficyty w
rodzinie wpływają negatywnie na funkcjonowanie cz łowieka, stanowią podstawowe źródło
problemów w doros łym życiu młodych osób, wyrażaj ąc się niskimi aspiracjami i ambicjami,
często poniżej możliwości intelektualnej dzieci i młodzieży.
Priorytetem działania w ramach wspierania rodziny jest zapewnienie dziecku specjalnej
ochrony, pomoc w przezwyci ężeniu trudnej sytuacji życiowej, zapewnienie warunków
niezbędnych do prawidł owego i bezpiecznego rozwoju. Pomoc rodzinie powinna by ć
ukierunkowana na wykorzystanie zasobów w łasnych rodzin i środowiska lokalnego przy
pomocy dostępnych możliwości. Pomaganie, w miar ę możliwości, powinno prowadzić do
życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, poprzez przezwyci ężenie trudnych sytuacji
życiowych przy wykorzystaniu g łównie własnych zasobów oraz zasobów dost ępnych w
najbliższym środowisku. Działania w ramach wspierania rodziny powinny s łużyć odbudowie
i podtrzymaniu uczestnictwa rodzin w życiu społeczno ści lokalnej, powinny by ć ze sobą spójne
i uwzględniać prawo do zachowania w łasnej tożsamości.
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2. Podstawa prawna
Zadania przyj ęte do realizacji, w ramach niniejszego Programu s ą spójne z kierunkami dzia łań
przyj ętymi w szczególno ści w następuj ących aktach:
a) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483),
b) ustawa z dnia 9 czerwca 201 ir. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast ępczej
(DzIJ. z2019r. poz. 1111 zpó źn. zm.).
c) ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo łecznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1507 z pó źn.
zm.),
d) ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ci ąży i rodzin „Za życiem"
(Dz.U. z 2019r. poz. 473 z pó źn. zm.),
e) ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzia łaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 20 15r.
poz. 1390 z późn. zm.),
f) ustawa z dnia 26 pa ździernika 1982r. o wychowaniu w trze źwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277 z późn. zm .),
g) ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 201 9r. poz. 852
z późn. zm .),
h) ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 201 8r. poz.
2220 z późn. zm.),
i) ustawa z dnia 7 wrze śnia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz.U. z2018r. poz. 554 zpó źn. zm .),
j) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U. z 2019r. poz. 688 z pó źn. zm.),
k) ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorz ądzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn.
zm.).
1) ustawa z dnia 11 lutego 201 6r. o pomocy pa ństwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z
2019r. poz. 2407 z późn. zm.),
m) Strategia Rozwi ązywania Problemów Społecznych Gminy Świdwin na lata 20 16-2020
przyj ęta Uchwałą Nr XXII/1 10/20 16 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 wrze śnia 2016r.
Podmiotem realizuj ącym Program na poziomie gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Świdwinie. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 wyznacza
priorytety i cele do realizacji oraz wskazuje na proces monitoringu programu.
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3. Diagnoza
Gmina wiejska Świdwin położona jest w województwie zachodniopomorskim, w powiecie
świdwińskim. Siedzibą gminy jest miasto Świdwin, które jest osobn ą gminą miejską. Gmina
Świdwin składa się z 24 miejscowo ści podzielonych na 18 sołectw.
Tabela nr 1. Liczba ludno ści w gminie w latach 2016-2018
Rok

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

2016

5982

2922

3060

2017

5951

2908

3043

2018

5907

2908

2999

Dzieci do lat Osoby starsze
17

1

I

1109

986

1093

1041

1083

1090

źródlo: Opracowanie własne napodśiawie danych Banku Dnych Lokalnych GUS.

Gminę Świdwin według stanu na dzie ń 31.12.2018r. Zamieszkiwa ło 5907 mieszkańców.
W powyższej tabeli nr I przedstawiono graficznie liczb ę ludności jaka zamieszkiwała gminę
Świdwin w latach 2016-2018. Z danych wynika, że liczba ludno ści gminy Świdwin spadła o
ponad 1% w stosunku do roku 2016, spad ła również liczba dzieci w wieku do 17 lat o ponad
2% a wzrosła liczba osób w wieku poprodukcyjnym o ponad 10% w porównaniu do roku 2016.
Diagnoza lokalna dotycz ąca funkcjonalno ści rodzin w zakresie pełnienia funkcji
opiekuńczo-wychowawczych zosta ła dokonana w oparciu o dane z Gminnego O środka
Pomocy Społecznej w Świdwinie. Punktem wyj ścia do określenia zadań Gminnego Programu
Wspierania Rodziny jest analiza danych o osobach i rodzinach obj ętych wsparciem Ośrodka
Pomocy Społecznej w Świdwinie.
System pomocy społecznej w 2018r. Obejmowa ł wsparciem 399 rodzin, w których
przebywało 1157 osób. Gminę Świdwin w 2018 roku zamieszkiwa ło 5907 osób. Z dokonanej
analizy wynika, że 19,58 % ogółu mieszkańców gminy Świdwin zostało obj ętych pomocą
społeczną.
Tabela nr 2. Liczba rodzin korzystaj ący z pomocy społecznej w latach 2016-2018.
Rok

I Liczba
rodzin
ogółem

Liczba
Rodziny 1 dziecko 2 dzieci 1 3 dzieci
osób w z dziećmi
rodzinach ogółem

2016

469

1395

2017

432

1.311

2018

399

1157

1

210

71

78

181

63

67

147

51

48

1

4 dzieci 5 i więcej
dzieci

40

16

5

32

16

3

32

15

1

Zródło: Dane Gminnego Ośrodka Pomocy 5olecznej w S" żdwinie

Z przedstawionej wy żej tabeli wynika, że w stosunku do 2016r. zmalała ilość rodzin
korzystaj ących z pomocy społecznej o blisko 15%.
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Gmina Świdwin w latach 20 17-2019r. realizowa ła Gminny Program Wspierania Rodziny
którego głównym celem było: Wspieranie rodzin prze żywaj ących trudno ści w pełnieniu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych w procesie przywracania ich zdolno ści do prawidłowego
funkcjonowania. Zadnia okre ślone w programie realizował głównie Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Świdwinie w ramach szeroko poj ętej pracy z rodziną i pracy socjalnej oraz
prowadzonych działań w środowisku lokalnym.
W celu realizacji zada ń określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, Gminny O środek Pomocy Społecznej w Świdwinie zatrudnia asystentów rodziny.
W 2016r. w Gminnym O środku Pomocy społecznej w Świdwinie zatrudnionych było 3
asystentów rodziny, którzy w sumie współpracowali z 17 rodzinami, w których
wychowywanych było 45 dzieci. W 2017r. sytuacja była bardzo podobna tj. Gminny O środek
Pomocy społecznej w Świdwinie zatrudniał 3 asystentów rodziny, którzy pracowali z 16
rodzinami, w których wychowywanych by ło 46 dzieci. W 20 18r. sytuacja uleg ła zmianie,
zwiększyła się liczba rodzin obj ętych wsparciem asystenta rodziny do 27 rodzin, w których
było w sumie 70 dzieci. W 201 8r ośrodek pomocy spo łecznej zatrudniał 4 asystentów rodziny.
Tabela nr 3. Powody przyznania pomocy finansowej i w naturze w 2018 roku
Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Ubóstwo

222

680

Sieroctwo

O

O

Bezdomno ść

7

7

Potrzeby ochrony macierzy ństwa

27

153

w tym wielodzietność

23

138

Bezrobocie

124

414

118

332

Długotrwała lub ci ężka choroba

157

437

Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych

27

114

10

33

14

73

4

25

Alkoholizm

7

8

Trudności w przystosowaniu do życia po

9

Powódtrudnej sytuacji życiowej

Niepełnosprawność

w tym: rodziny niepełne
rodziny wielodzietne
Przemoc wrodzinie

1 opuszczeniu zak ładu karnego

12

Zdarzenie losowe

2

6

Klęska żywiołowa

O

O

3

10

Sytuacja kryzysowa

-

Zródło: dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Swidwinie
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W 2018 roku głównym powodem przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie było ubóstwo. Następnie najczęściej występuj ącymi
powodami udzielania pomocy spo łecznej była długotrwała lub ciężka choroba, następnie
bezrobocie oraz niepe łnosprawno ść. Ubóstwo to najcz ęściej wymieniany problem wśród
beneficjentów pomocy społecznej z terenu gminy Świdwin. Jak wynika z powy ższych danych
11,57% mieszkańców gminy są to osoby ubogie.
Długotrwała lub ci ężka choroba to kolejny z najcz ęściej wymienianych problemów
mieszkańców gminy Świdwin. Ze świadczeń pomocy społecznej w 2018r. korzysta ło 7.39% z
ogółu mieszkańców gminy Świdwin osób, których po średnio lub bezpo średnio dotyczył
problem ze złym stanem zdrowia.
Bezradno ść w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zdiagnozowana na 5 miejscu - w 27
rodzinach, w których by ło 114 osób.
Problemy opiekuńczo-wychowawcze stanowi ą podstawowa przyczynę umieszczania dzieci i
młodzieży w pieczy zastępczej. Decyzj ę o umieszczeniu dziecka w pieczy zast ępczej
podejmuje Sąd Rodzinny, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje
postanowienia S ądu, zapewniaj ąc opiekę. Gmina właściwa ze wzgl ędu na zamieszkanie
dziecka przed umieszczeniem w pieczy zast ępczej pierwszy raz ponosi odpowiednio wydatki:
1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w
pieczy zastępczej.
2. 30% wydatków na opiek ę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w
pieczy zastępczej.
3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i nast ępnych latach
pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

4. Rodziny wspieraj ące i placówki wsparcia dziennego
Na terenie gminy Świdwin nie ma rodzin wspieraj ących. Gminny O środek Pomocy
Społecznej w Świdwinie podj ął działania w kierunku pozyskania wsparcia w formie rodzin
wspieraj ących zgodnie z art. 29 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast ępczej. Na
stronie internetowej Gminnego O środka Pomocy Społecznej w Świdwinie zamieszczono
informacj ę dotyczącą poszukiwania do współpracy rodzin wspieraj ących rodziny prze żywaj ące
trudno ści w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W 201 8r. i latach poprzednich
nie nawiązano współpracy z żadną rodziną chętną do pełnienia funkcji rodziny wspieraj ącej.
W gminie Świdwin do końca 201 8r. nie funkcjonowała żadna placówka wsparcia
dziennego. W 2019r. w ramach wspó łpracy Gminy Świdwin z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci
z Koszalina powsta ły 2 Palcówki Wsparcia Dziennego w miejscowo ściach Bierzwnica i
Oparzno.
Na terenie gminy działa ponadto 14 świetlic wiejskich, które oferuj ą szeroki zakres wsparcia
dla dzieci i młodzieży.

5. Zasoby gminy

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022 b ędzie służył realizacji gminnej
polityki rodzinnej. Działania na rzecz dziecka i rodziny realizuj ą instytucje opisane poni żej w
tabeli.
LI

Tabela nr . Instytucje realizuj ące działania na rzecz dziecka i rodziny w gminie Świdwin
Lp. llnstytueja

Prowadzone dzia łania na rzecz dziecka i rodzin

1. Urząd Gminy w Świdwinie
lac Konstytucji 3 Maja 1
1'78-300 Świdwin

Dowozy dzieci do szkół gminnych, dowóz dzieci
niepełnosprawnych, pomoc prawna, dzia łalność
świetlic i palcówek wsparcia dziennego.
Realizowanie programów profilaktycznych.

w Świdwiriie
ul. Kościuszki 15, 78-3 00 Świdwin

Praca socjalna, udzielanie pomocy finansowej,
pomoc rzeczowa w tym finansowanie posi łków w
szkołach, aktywizacja spo łeczna, wspieranie
aktywiiości lokalnej, wypłacanie świadczeń
rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
świadczenia wychowawczego oraz zasi łków i
stypendiÓw szkolnych. Prowadzenie pracy z
rodziną w ramach asysty rodzinnej.
Wsparcie specjalistyczne: terapeuty rodzinnego,
psychologa, terapeuty ds. uzale żnień.
Realizowanie programów profilaktycznych.

3.

Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Świdwinie

Wsparcie i pomoc rodzinom w przezwyci ężeniu
1 problemu przemocy w rodzinie. Realizowanie
programu profilaktycznego.

4.

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
W Świdwinie

Wsparcie dla osób i rodzin z problemem
alkoholowym, realizowanie gminnego programu
profilaktycznego.

5.

Zespół ds. Asysty Rodzinnej działaj ący
w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świdwinie

Działalność interdyscyplinarna w ramach której
poruszane są sprawy dotyczące planowania pracy
z rodzinami przeżywaj ącymi trudności w
pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych.
Realizowanie programu wspierania rodziny.

6. 1 Placówki oświatowo-wychowawcze:

Działalność edukacyjno-wychowawcza, wsparcie
pedagogiczne oraz psychologiczne dla dzieci i

7

rodziców, realizacja programów edukacyjnych i
1) Publiczna Szkoła Podstawowa
t_
.5.1 I ty „..LA cii.
im. Ziemi Świdwińskiej w
Lekowie,
2) Publiczna Szkoła Podstawowa w
Oparznie,
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w
Bierzwnicy,
4) Niepubliczne Przedszkole
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
„Republika Malucha" w
„

Vi
„i
r.iU"K

L

ju..uJaiam1 Vi

Oparznie i w Lekowie
Placówki służby zdrowia

Działalność w zakresie profilaktyki i opieki
zdrowotnej.

Środowiskowy Dom Samopomocy
„Razem Łatwiej" w Kl ępczewie

Wsparcie i pomoc dla osób niepe łnosprawnych
oraz choruj ących psychicznie i ich rodzin.

o: Opracowanie własne

Gmina Świdwin oferuje swoim mieszka ńcom dostę p do wielu form pomocy. Rodzina
przeżywaj ąca problemy w wypełnianiu funkcji opieku ńczo-wychowawczych mo że skorzystać
z dostępnych form pomocy, które służą wsparciem w stworzeniu optymalnych warunków do
wychowywania dzieci w środowisku rodzinnym.
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Rozdział II Cele, działania i realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny
1. Cele Programu
Celem głównym Programu jest:
Wspieranie rodzin poprzez prowadzenie dzia łań i tworzenie warunków do prawidłowego
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej
Cele szczegó łowe:
1. Zapobieganie sytuacjom kryzysowym wymagaj ących interwencji oraz
rozwiązywanie już istniej ących.
2. Wspieranie rodzin we wzmacnianiu ich roli i funkcji opieku ńczowychowawczej.
3. Zabezpieczanie podstawowych potrzeb bytowych dla rodzin z dzie ćmi.
4. Prowadzenie działań interdyscyplinarnych na rzecz dzieci i rodzin.
5. Prowadzenie działań na rzecz reintegracji rodziny oraz na rzecz powrotu dziecka
do rodziny naturalnej.

2. Działania w ramach Programu

Nazwa działania

Typ działania

Termin
realizacji

Kluczowi
realizatorzy

Zapobieganie sytuacjom kryzysowym wymagaj ących interwencji oraz rozwi ązywanie ju ż

istniej ących
Monitorowanie sytuacji rodzin
zagrożonych dysfunkcjami/rodzin
dysfunkcyjnych oraz analiza zjawisk
wywoiująeych poirzeb ę udzielania
pomocy społecznej.
Szczegółowe i wieloaspektowe
rozpoznanie sytuacji rodziny
przeżywającej trudności

Wzmacnianie w rodzinach zdolno ści
do pełnienia prawidłowych funkcji w
społeczeństwie

Prowadzenie pracy
socjalnej

2020-2022

GOPS w
Swidwinie

Przeprowadzanie
wywiadów
środowiskowych,
współpraca z instytucjami
prowadzącymi prac ę z
rodzin ą, praca socjalna
Prowadzenie pracy
socjalnej
Prowadzenie terapii
rodzinnej.
Wsparcie asystenta
rodziny.

2020-2022

Wszystkie
podmioty
zaangażowane
w prac ę z
rodziną

2020-2022

GOPS w
Swidwinie

Motywowanie członków rodziny do
podejmowania działań na rzecz
niwelowania własnych dysfunkcji.

Prowadzenie pracy
socjalnej.
Wsparcie terapeuty
rodzinnego/terapeuty
uzależnień
Informowanie o
dostępnych rodzajach i
formach pomocy
specjalistycznej
Współpraca wszystkich
instytucji, prowadzenie
poradnictwa
specjalistycznego, pomoc
asystenta rodzmy, pomoc
fmansowa.
Pisemny wniosek do
właściwego S ądu

Zapewnienie dostępności poradnictwa
specjalistycznego

Objecie rodzin dysfunkcyjnych
profesjonalną pomocą

Zawiadomienie S ądu Rodzinnego w
sytuacjach zagra żaj ących
bezpieczeństwu dziecka w rodzinie

2020-2022

GOPS w
Swidwinie

2020-2022

GOPS w
Swidwinie

2020-2022

Wszystkie
podmioty
zaangażowane
w prac ę z
rodziną

2020-2022

GOPS w
Swidwinie
Szkoły

____

1

Wspieranie rodzin we wzmacnianiu ich roli i funkcji opieku ńczo-wychowawczej
Podnoszenie uniiej ętności
opiekuńczo-wychowawczych
rodziców oraz podnoszenie
świadomo ści w zakresie planowania i
funkcjonowania rodziny
Organizowanie czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży, pomoc w nauce
szkolnej

Praca socjalna.
Wsparcie asystenta
rodziny.
Działania środowiskowe.

2020-2022

GOPS w
Swidwinie

Praca socjalna.
Wsparcie asystenta
rodziny.

2020-2022

Wzmocnienie wspó łpracy z
instytucjami i innymi podmiotami
działającymi na rzecz dziecka i
rodziny

Spotkania Zespołu ds.
Asysty Rodzinnej

2020-2022

Zapewnienie pomocy asystenta
rodziny rodzinom przeżywaj ącym
problemy opieku ńczo-wychowawcze

Skierowanie asystenta
rodziny do pracy z
rodziną.
Współpraca z asystentem
rodziny
Informowanie o
możliwości uczestnictwa
w poradnictwie na stronie
internetowej GOPS oraz
poprzez pracowników
GOPS
Działalność animacyjna
Akcje i kampanie
społeczne

2020-2022

GOPS w
Swidwinie
Szkoły
Swietlice
wiejskie
Placówki
wsparcia
dziennego
Zespół ds.
Asysty
Rodzinnej
działający
przy GOPS w
Swidwime
GOPS w
Swidwinie

Umożliwienie dostępu do poradnictwa
specjalistycznego

Prowadzenie działań profilaktycznych

2020-2022

GOPS w
Swidwinie

2020-2022

Wszystkie
podmioty
zaangażowane
10

wpracę z
rodziną

Zabezpieczanie podstawowych potrzeb bytowych dla rodzin z dzie ćmi
Zapewnienie pomocy finansowej i
rzeczowej rodzinom z dziećmi

Objecie dożywianiem potrzebuj ących
dzieci
Monitorowanie sytuacji bytowej,
zdrowotnej i edukacyjnej dzieci z
rodzin dysfunkcyjnych

Zapewnienie środków na
finansowanie pobytu dzieci w
instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy
zastępczej
Pomoc rodzinom w wypełnianiu
formalności związanych z wszelkimi
sprawami życiowymi
Organizowanie wypoczynku dla
dzieci pochodz ących z rodzin
wymagaj ących wsparcia

Wypłata świadczeń w
ramach pomocy spo łecznej
oraz prowadzenie pracy
socjalnej w środowiskach
Przeprowadzenie
wywiadów
środowiskowych
Wsparcie asystenta
rodziny, praca socjalna,
współpraca ze szkołami

2020-2022

GOPS w
Świdwinie

2020-2022

GOPS w
Swidwinie

2020-2022

Zabezpieczenie środków
na finansowanie zadania

2020-2022

Wszystkie
podmioty
zaangażowane
w pracę z
rodziną
GOPS w
Swidwinie

Wsparcie asystenta
rodziny, prowadzenie
pracy socjalnej
Wsparcie asystenta
rodziny, prowadzenie
pracy socjalnej

2020-2022

GOPS w
Swidwinie

2020-2022

GOPS w
Swidwinie
Szkoły
Placówki
Wsparcia
dziennego

Prowadzenie działań interdyscyplinarnych na rzecz dzieci i rodzin
Wzmacnianie współpracy pomiędzy
instytucjami działaj ącymi w zakresie
wspierania rodziny

Współpraca pomiędzy
pracownikami
zatrudnionymi w
poszczególnych
instytucjach. Spotkania
Zespołu ds. Asysty
Rodzinnej
Stała współpraca z
GKRPA w Swidwinie oraz
Poradnią Uzależnień

Kierowanie osób uzale żnionych na
leczenie

Działalność na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

Prowadzenie działań profilaktycznych
oraz promuj ących prawidłowe
postawy i wzorce

1

Współpraca w ramach
Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
Kampanie społeczne,
promocyjne, działalność
projektowa

2020-2022

Wszystkie
podmioty
zaangażowane
w pracę z
rodziną

2020-2022

Wszystkie
podmioty
zaangażowane
w pracę z
rodziną
2020-2022
Wszystkie
podmioty
zaangażowane
w pracę z
rodziną
2020-2022
Wszystkie
podmioty
zaangażowane
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Stałe podnoszenie wiedzy i
kompetencji pracowników
zaangażowanych w prac ę z rodzinami

Uczestnictwo w
konferencjach,
kampaniach i szkoleniach

2020-2022

w pracę z
rodziną
Wszystkie
podmioty
zaangażowane
w pracę z
rodziną

Prowadzenie działań na rzecz reintegracji rodziny oraz na rzecz powrotu dziecka do
rodziny naturalnej
Zapewnienie rodzinom, w których
dzieci zostały umieszczone w pieczy
zastępczej, specjalistycznej pomocy w
celu odbudowania odpowiedniego
środowiska wychowawczego
niezbędnego do powrotu dzieci do
rodziny naturalnej oraz bezpiecznego
ich wychowania
Świadczenie pomocy rodzinom
przeżywaj ącym trudno ści związane z
sytuacj ą bytową i materialną

Przekazywanie informacji
dotyczących sytuacji rodzin
pomi ędzy podmiotami
zaangażowanymi w pomoc rodzinie

Współpraca wszystkich
instytucji, prowadzenie
poradnictwa
specjalistycznego, pomoc
asystenta rodziny, praca
socjalna, pomoc finansowa

2020-2022

Wszystkie
podmioty
zaangażowane
w pracę z
rodziną

Wsparcie asystenta
rodziny, prowadzenie
pracy socjalnej,
świadczenie pomocy
finansowej i rzeczowej
Współpraca wszystkich
instytucji, spotkania w
ramach Zespołu ds. Asysty
Rodzinnej, uczestnictwo w
spotkaniach dotycz ących
oceny sytuacji dziecka
umieszczonego w pieczy
zastępczej

2020-2022

GOPS w
Swidwinie

2020-2022

Wszystkie
podmioty
zaangażowane
w prac ę z
rodziną
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3. Odbiorcy programu
Adresatami Programu s ą rodziny przezywaj ące trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczej tj. rodziny dotkni ęte problemem ubóstwa, bezrobocia,
doświadczaj ące przemocy w rodzinie, z problemem uzale żnienia od alkoholu lub innych
używek, rodziny prze żywaj ące trudności związane ze stanem zdrowia swoim lub dzieci,
zdarzeniami losowymi oraz rodziny, którym zosta ła odebrana lub ograniczona władza
rodzicielska. Odbiorcami Programu s ą również dzieci i młodzież, którym rodzina nie zapewiiia
należytej opieki.
Program skierowany jest tak że do przedstawicieli instytucji i s łużb pracuj ących na rzecz dzieci
i rodziny.
4. Przewidywane efekty realizacji Programu
Przewidywanym efektem realizacji Programu ma by ć polepszenie sytuacji dzieci i
rodzin, zwiększenie poczucia bezpiecze ństwa socjalnego oraz ograniczenie negatywnych
zjawisk społecznych, zapobieganie wykluczeniu spo łecznemu rodzin i dzieci. Program
Wspierania Rodziny ma służyć skutecznemu, zintegrowanemu, wielopłaszczyznowemu oraz
interdyscyplinarnemu wspieraniu rodzin zamieszkuj ących na terenie gminy Świdwin. Program
ma za zadanie pogłębienie wiedzy i zwiększenie wrażliwości społecznej na problemy dzieci i
ich rodzin oraz umo żliwić dostęp do wsparcia rodzinom i osobom tego potrzebuj ącym.
5. Realizatorzy Programu
Koordynatorem Programu jest Gminny O środek Pomocy Społecznej w Świdwinie przy
współpracy z następuj ącymi instytucjami:
I. Urząd Gminy Świdwin,
2. Rada Gminy Świdwin,
3. Gminny Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdzia łania Przemocy w Świdwinie,
4. Sąd Rejonowy w Białogardzie,
5. Zespół Kuratorów S ądowych wraz z kuratorami spo łecznymi,
6. Policja,
7. Placówki oświatowe, kulturalne oraz sportowe,
8. Placówki służby zdrowia,
9. Świetlice wiejskie działaj ące na terenie gminy Świdwin,
10. Rady Sołeckie Gminy Świdwin,
11. Jednostki Ochotniczej Stra ży Po żarnej z terenu gminy Świdwin,
12. Środowiskowy Dom Samopomocy „Razem Łatwiej" w Klępczewie,
1.3. Starostwo Powiatowe w Świdwinie,
14. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie,
15. Organizacje dobroczynne, charytatywne oraz organizacje pozarz ądowe,
13

16. Inne organizacje, stowarzyszenia, kluby, zwi ązki i zrzeszenia dzia łające na terenie
gminy Świdwin lub wjej okolicy.
6. Finansowanie
Realizacja Programu będzie się odbywać w ramach posiadanych środków budżetu
gminy oraz budżetu państwa a także środków pozyskanych z innych źródeł.
7. Monitoring i ewaluacja
1. Monitorowanie i ewaluacja programu odbywa ć się będzie poprzez przedk ładanie do
31 marca każdego roku Radzie Gminy Świdwin sprawozdań z realizacji zadań
wynikaj ących z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast ępczej,
2. Sporządzanie sprawozda ń rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz
przedkładanie ich właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej.
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Uchwała Nr XVIII! ./2020
Rady Gminy Świdwin
z dnia 25 lutego 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 późn. zm.) Rada Gminy Swidwin uchwa ła, co
następuje:
1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwot ę

65 000,00 zi

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

65 000,00 zł

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

31 284 739,87 zł

w tym: - dochody bie żące

28 901 870,67 zł

-dochody maj ątkowe
a) dotacja na zadania zlecone

2382 869,20 zł
11 945 894,50 zł

2. Po stronie wydatków budżetu kwotą

31 887 560,39 zł

w tym: - wydatki bie żące

28 757 170,67 zł

- wydatki maj ątkowe

3 130 389,72 zł

a) wydatki zadań zleconych

11 945 894,50 zł

3. Przychodem (wolne środki)

1 296 932,86 zł

4. Rozchodem (spłata kredytów i pożyczek)

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

UZASADNIENIE
1. Po stronie dochodów zwi ększono środki z tytułu dochodów własnych w wysoko ści 65 000 zł.
2. Zwiększono wydatki o kwot ę 204 700 zł na dokończenie inwestycji z roku 2019 Iw ramach
programu rewitalizacji remont świetlicy w Ząbrowiel.
3. Dokonano przeniesień między działami i rozdziałami na kwotę 139 700 A.
Zwiększenie wydatków nie powoduje zmiany wyniku finansowego czyli zwi ększenia
przychodów i rozchodów.

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr dokumentu
Data podj ę cia
Rodzaj

Dział

Rozdział Paragraf

756

75616

ŚWIDWIN
XVIII/./2020
2020-02-25
Plan dochodów

Tre ść
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki
zwi ązane z ich poborem
tA/pływy z podatku rolnego, podatku le ś nego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynno ści cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób

Kwota
65 000,00

65 000,00

fizycznych
0310

jWplywy z podatku od nieruchomo ści

35 000,00

0320

ł Wpłł z podatku rolnego

30 000,00

Razem:

BeSTia

65 000,001
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Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr dokumentu
Data podj ęcia

Rodzaj
Dział

Rozdział

Tre ść

Warto ść

Transport i łączność
60016
6050

757
75702

8110
758
75818
4810
801
80195
4260
900
90005
6050
90095
4210
921
92109

-20 000,00

Drogi publiczne gminne

-20 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych

-20 000,00

Obsługa długu publicznego

-10 000,00

Obsługa papierów warto ś ciowych, kredytów i po życzek oraz innych zobowi ąza ń
jednostek samorz ądu terytorialnego zaliczanych do tytu łu dł u żnego - kredyty i po życzki

-10 000,00

Odsetki od samorz ądowych papierów warto ś ciowych lub zaci ągni ę tych przez jednostk ę
samorz ądu terytorialnego kredytów i po życzek

-10 000,00

Różne rozliczenia

-20 000,00

Rezerwy ogólne i celowe

-20 000,00

Rezerwy

-20 000,00

Oświata i wychowanie

-10 000,00

Pozostała działalno ść

-10 000,00

Zakup energii

-10 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona ś rodowiska

-70 000,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

-50 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych

-50 000,00

Pozostała dzia łalno ść

-20 000,00

Zakup materia łów i wyposa żenia

-20 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

195 000,00

Domy i o ś rodki kultury, świetlice i kluby

204 700,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych

184 230,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych

20 470,00

Pozostała działalno ść

-9 700,00

92195
4300

BeSTia

.

Paragraf

600

=

ŚWIDWIN
XVIII!/2020
2020-02-25
Plan wydatków

Zakup usług pozosta łych

-9 700,00

Razem:

65 000,00
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