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UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIDWIN
z dnia
w sprawie przyj ęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdzia łania Narkomanii w Gminie Świdwin na rok 2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trze źwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) oraz art.
10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia łaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze
zm.) Rada Gminy Świdwin uchwala, co nast ępuje:
§ 1. Przyjmuje si ę Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdzia łania Narkomanii dla Gminy Świdwin na rok 2021 w brzmieniu
załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin.
§ 3. Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak

Uzasadnienie
Prowadzenie działań związanych z profilaktyk ą i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz przeciwdzia łania narkomanii należy do zadań własnych gminy.
Przyj ęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, jest niezb ędne do realizacji okre ślonych w nim
celów, wychodzących naprzeciw istotnym problemom spo łeczności lokalnej w obszarze
profilaktyki i 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 wa żnych dla profilaktyki i rozwi ązywania problemów
uzależnień. Rozmiar występujących problemów alkoholowych i narkotykowych stanowi powa żne
zagrożenie dla społecznego i ekonomicznego funkcjonowania mieszka ńców naszej Gminy.
Szczególną uwagę należy zwrócić na problem spożywania alkoholu i narkotyków przez
dzieci i młodzież, dlatego ważnym elementem programu są działania zmierzaj ące do
wyeliminowania picia alkoholu oraz za żywania 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 całkowicie dezorganizuje życie rodzinne i wp ływa
negatywnie na rozwój dzieci.
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I. WPROWADZENIE
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 stanowi ą lokalną strategi ę w zakresie profilaktyki oraz
minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikaj ących z używania alkoholu
i narkotyków. Program okre śla kierunki podejmowania działań 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 rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazuje podmioty odpowiedzialne za ich realizacj ę,
określa źródła finansowania tych zada ń, przedstawia równie ż zadania własne gminy wynikaj ące
z art. 41 ustawy z dnia 26 pa ździernika 1982 r. o wychowaniu w trze źwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Zgodnie z tre ścią tej ustawy zadania zwi ązane z profilaktyk ą i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych wykonuje si ę w szczególności przez: tworzenie warunków sprzyjaj ących
realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymywania si ę od spożywania
alkoholu; działalność wychowawczą i i informacyjną; ograniczenie dost ępności alkoholu; leczenie,
rehabilitacj ę i reintegracj ę osób uzależnionych od alkoholu; zapobieganie negatywnym
następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdzia łanie przemocy w rodzinie.
Na zadaniach tych nale ży się skupić szczególną uwagę, dlatego że konsumpcja alkoholu ma
istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek, jak i rodzin, a jej konsekwencje
dotyczą nie tylko osób pij ących szkodliwie, ale wp ływaj ą na całą populacj ę. Nadużywanie alkoholu
powoduje wiele szkód spo łecznych, tj. zak łócenia bezpieczeństwa publicznego, przest ępczość,
wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie. Dzia łania w zakresie
zapobiegania problemom alkoholowym i ich rozwi ązywania powinny być przedmiotem szczególnej
troski organów administracji rz ądowej i samorz ądowej.
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 powszechno ść
narkotyków wcze śniej była problemem głównie dużych miast, dzi ś są one obecne tak że
w miasteczkach oraz wsiach.
Podstawą prawną podejmowanych działań w zakresie profilaktyki i rozwi ązywania
problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trze źwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii — ustawa z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, w zakresie przeciwdzia łania przemocy w rodzinie
o ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia łaniu przemocy w rodzinie.
Program przedstawia zadania w łasne gminy z ustawy o wychowaniu w trze źwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ze zm. Zgodnie z tre ścią tej
ustawy zadania w zakresie przeciwdzia łania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie
kształtowanie polityki spo łecznej, w szczególno ści:
I. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale żnionych
od alkoholu,
2. udzielanie rodzinom, w których występuj ą problemy alkoholowe, pomocy psychospo łecznej
i prawnej, a w szczególno ści ochrony przed przemoc ą w rodzinie.,
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
przeciwdziałania
narkomanii,
alkoholowych
i
rozwiązywania
problemów
w szczególno ści dla dzieci i młodzieży,
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzysze ń i osób fizycznych, s łużących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
5. podejmowanie interwencji w zwi ązku z naruszeniem przepisów okre ślonych
w art. 131 i 15 ustawy oraz wyst ępowanie przed s ądem w charakterze oskar życiela
publicznego.
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
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działania w ramach lokalnego systemu przeciwdzia łania przemocy w rodzinie — zgodnie z ustaw ą
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nale żą do nich:
1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale żnionych
i osób zagro żonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków;
2. udzielanie rodzinom, w których wyst ępuje problem alkoholowy i narkotykowy pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególno ści ochrony przed przemoc ą
w rodzinie;
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej
w zakresie rozwi ązywania problemów alkoholowych i przeciwdzia łania narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj ęć
sportowych;
4. wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarz ądowych, osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii;
5. pomoc społeczna osobom i rodzinom osób uzale żnionych dotkni ętych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego.
Do zadań własnych Gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nale ży
w szczególno ści:
1. realizacja i opracowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrona jej ofiar;
2, prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdzia łania przemocy
w rodzinie;
3. zapewnienie osobom dotkni ętym przemoc ą w rodzinie miejsc w o środkach wsparcia;
4. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
Realizacja ww. zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Przeciwdzia łania Przemocy
w Rodzinie na lata 2018-2023.
Według szacunków Państwowej Agencji Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych
(PARPA) wi ększo ść osób spożywa alkohol w sposób, który nie powoduje negatywnych
konsekwencji dla nich i ich otoczenia. Jednak kilkana ście procent doros łych Polaków spożywa
alkohol problemowo. Szacuje się, że w grupie tej znajduje si ę ok. 900 tys. osób uzale żnionych oraz
ponad 2 mln osób pij ących alkohol ryzykownie lub szkodliwie. Szkody powodowane przez
alkoholizm, jak i ryzykowne oraz szkodliwe spo żywanie alkoholu występuj ą w wielu wymiarach:
I. jednostkowym — oddziałuj ą negatywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne osób pij ących;
2. społecznym — negatywne oddziaływanie na zdrowie fizyczne i psychiczne cz łonków rodzin,
przemoc w rodzinie, zak łócenia bezpiecze ństwa publicznego, przest ępczo ść, ubóstwo,
bezrobocie, etc.
3. ekonomicznym — koszty leczenia osób uzale żnionych jak i wspó łuzależnionych, systemu
pomocy społecznej, zaangażowania wymiaru sprawiedliwo ści, przedwczesnej umieralno ści,
spadek wydajności pracy, etc.
Alkoholizm jest jednym z najpoważniejszych współczesnych problemów spo łecznych. Wed ług
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) — dane z 2009 r., alkohol znajduje si ę na trzecim miejscu
wśród czynników ryzyka zdrowia dla populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma zwi ązek
z alkoholem. Alkoholizm oraz problemy alkoholowe stanowi ą istotne zagro żenie dla zdrowia
publicznego. Nadużywanie alkoholu prowadzi nie tylko do poważnych problemów społecznych
i zdrowotnych w życiu jednostki, ale powoduje szkodliwe nast ępstwa natury emocjonalnej oraz
społeczno-ekonomicznej na poziomie rodziny i spo łeczeństwa. Nadużywanie alkoholu wyra źnie
zmienia swoje oblicze. Zwi ększeniu uległa zdecydowanie ilo ść kobiet nadużywaj ących alkoholu.
Poza tym liczne kampanie reklamowe napojów alkoholowych spowodowa ły, że młodzież
zaakceptowała alkohol, iż alkohol — zwłaszcza piwo, czyli pozornie niegro źny napój- jest
niezbędnym elementem kultury młodzieżowej.
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Kluczową rolę w polskim systemie rozwi ązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii odgrywaj ą samorządy gmin, które na mocy ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdzia łaniu narkomanii
są odpowiedzialne za rozwiązywanie tych problemów w spo łeczno ściach lokalnych.
Realizacja zadań związanych z rozwi ązywaniem problemów alkoholowych
i przeciwdział aniem 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, s ą kontynuacj ą zadań
realizowanych w latach wcze śniejszych i stanowi ą spis działań będących zadaniami własnymi
gminy, które będą realizowane w roku 2021 r.
Aby eliminować niekorzystny wpływ alkoholizmu na społeczność gminy, konieczne jest
prowadzenie dzia łań o charakterze profilaktycznym oraz ró żnych form promocji zdrowego stylu
życia. Wszelkie działania w zakresie prowadzenia dzia łań profilaktycznych (upowszechnianie
sportu i rekreacji, programy profilaktyczne, itp.) s ą jedną z najskuteczniejszych form zapobiegania
negatywnym zjawiskom wyst ępującym w placówkach o światowych. Szczególnie ważną rolę
odgrywaj ą działania o charakterze profilaktycznym, które realizowane s ą przez wszystkie szko ły na
terenie gminy. Zaj ęcia profilaktyczne na terenie szkó ł prowadzone są przez pedagogów szkolnych
i nauczycieli.
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Świdvvinie od lat prowadz ą 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
związanej z czynami karalnymi oraz przejawami demoralizacji, zwi ązanymi bezpo średnio
z używaniem ww. 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 za detaliczn ą sprzedaż napojów alkoholowych i nie mo że być
przeznaczony na inne cele. Oznacza to, że środki pochodzące z tych op łat, są ściśle powiązane
z realizacj ą gminnego programu i nie mogą być przeznaczone na inne, niezwi ązane
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, zadania.
Zadania finansowane mogą 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: rz ądowych, pozarządowych, programów celowych.
Skuteczna realizacja tego programu opiera si ę na współpracy z poni żej wymienionymi
instytucjami:
1. placówki lecznictwa odwykowego — Poradnia Terapii Uzale żnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w Stanominie, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzale żnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w Stanominie,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Spo łecznej w Świdwinie,
3. Gminna Komisja Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych,
4. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
5. placówki oświatowe na wszystkich poziomach edukacji,
6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie,
7. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdwinie,
8. Komenda Powiatowa Policji,
9. kuratorzy sądowi,
10.organizacje pozarz ądowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
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Adresatami Programu s ą w szczególno ści:
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 formę realizacji zadań wynikających 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 ju ż istniej ącymi problemami.
Alkoholizm, narkomania czy nikotynizm to choroby, które rozwijaj ą się latami,
niepostrzeżenie. Skutki uzale żnień nie ograniczaj ą się jedynie do ogranicze ń fizycznych czy
psychicznej degradacji samego uzale żnionego, one dotykaj ą wszystkich osób, które żyją, pracuj ą
czy przyjaźnią się z osobą uzależnioną.
II. 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 niezbędne do osiągnięcia celów gminnego programu:
1. zwiększenie dostępności do programów terapeutycznych dla osób uzale żnionych od
alkoholu i narkotyków,
2. zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów edukacyjnych, profilaktycznych
oraz uczących umiejętności 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 przeciwdzia łaniu przemocy,
4. organizowanie kampanii profilaktycznych i edukacyjnych;
III. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
3.1. Zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu:
1. udzielenie dotacji Wojewódzkiemu O środkowi Terapii Uzale żnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na dzia łalność Poradni Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Wspó łuzależnienia w Swidwinie,
2. przeprowadzanie rozmów z osobami uzale żnionymi i motywowanie ich do podj ęcia leczenia
odwykowego,
3. finansowanie konsultacji biegłych: psychologa i psychiatry orzekaj ących w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu,
4. udzielanie wsparcia psychologicznego osobom uzale żnionym, kierowanie do Poradni
Uzależnień osoby uzależnione i podejmuj ące leczenie odwykowe,
5. wnioskowanie do sądów o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
6. zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji wspó łdziałaj ących: szko ły,
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policja, Gminny O środek Pomocy Spo łecznej (zwany dalej GOPS),
7. rozprowadzanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych w śród uzależnionych
i współuzależnionych zainteresowanych życiem w trzeźwości,
8. finansowanie szkoleń 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 uzale żnionych
i ich rodzin,
10. organizowanie festynów, konkursów, pogadanek, spotka ń związanych z profilaktyk ą
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 si ę 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 Wspóluzależnienia.
3.2. Udzielanie rodzinom, w których wyst ępuj ą problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególno ści ochrony przed przemocą 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 nadu żywaniem
alkoholu oraz narkotyków, pomocy psychospo łecznej i prawnej, a w szczególno ści ochrony
przed przemocą w rodzinie,
3. dofinansowanie pracy terapeutycznej z rodzin ą,
4. dofinansowanie programów psychoterapii wspóhizale żnienia,
5. pomoc w kierowaniu ofiar przemocy do o środków całodobowych,
6. zwiększenie dostępności i skuteczno ści zorganizowanych form pomocy, m.in.
psychologicznej i prawnej dla członków rodzin dotkni ętych problemem alkoholowym oraz
narkotykowym poprzez wspó łpracę z instytucjami i organizacjami zaanga żowanymi
w realizacj ę programu,
7. zwiększenie skuteczno ści interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy i innych
zaburzeń funkcjonowania rodziny spowodowanych nadużywaniem 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 równie ż
z uzależnieniami,
9. organizowanie lokalnych kampanii edukacyjnych na rzecz przeciwdzia łania przemocy
w rodzinie,
10.edukacja publiczna w zakresie tematyki dot. 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
(Fetal Alcohol Syndrome — FAS) oraz ich rodziców i opiekunów,
13. organizowanie i/lub finansowanie zaj ęć dla rodziców dzieci ucz ęszczaj 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, szkoły, organizacje pozarz ądowe);
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3.3. 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:
1. dofinansowanie, koordynacja oraz nadzór i kontrola realizacji programów profilaktycznych
w gminnych szko łach,
2. wszechstronne wspieranie, w tym finansowanie kszta łcenia pedagogów szkolnych,
nauczycieli, pracowników GOPSu u członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w dziedzinie profilaktyki,
3. prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem materia łów edukacyjnych,
4. prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych zwi ązanych z profilaktyk ą problemów
alkoholowych i narkotykowych,
5. prowadzenie na terenie szkó ł in innych placówek o światowych i opieku ńczowychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i m łodzieży,
6. podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców,
7. dofinansowanie organizowanych zaj ęć pozalekcyjnych maj ących na celu proponowanie
alternatywnych form spędzania 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 dotkni ętych lub
zagrożonych problemem alkoholowym i narkotykowym,
10.organizowanie i dofinansowanie spektakli profilaktycznych dla dzieci i m łodzieży szkolnej
związanych z wszelkimi uzale żnieniami i przemocą,
11. wspieranie lokalnych jak i wybranych ogólnopolskich kampanii profilaktycznych (m.in.
Zachowaj Trzeźwy Umysł),
12.promowanie imprez bezalkoholowych w spo łeczno ści lokalnej (Andrzejki, Miko łajki,
Jasełka, Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, etc.)
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
promocję 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 młodzieży (rajdy, turnieje, wycieczki, zawody),
17. uzupełnianie wyposażenia, remonty oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia
zaj ęć terapeutyczno-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 działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych
oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, maj ących na celu ograniczenie dost ępności
napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzeda ży alkoholu poniżej 18 roku życia.
3.4. Ograniczenie dostępności do alkoholu:
1. opiniowanie zgodno ści usytuowania punktów sprzeda ży napojów alkoholowych
z uchwałami Rady Gminy Swidwin,
2. podejmowanie interwencji wobec osób łamiących zakaz reklamy alkoholu i zakazy
spożywania alkoholu,
3. podejmowanie działań edukacyjnych dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz dzia łań
kontrolnych i interwencyjnych,
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4. zakres kontroli, o której mowa w pkt 3 obejmuje:
1) zgodność prowadzenia działalności z posiadanym zezwoleniem,
2) przestrzeganie warunków ustawy,
3) przestrzeganie warunków i zasad sprzeda ży napojów alkoholowych,
4) przestrzeganie porz ądku publicznego wokó ł miejsca sprzeda ży napojów alkoholowych,
5) przestrzeganie zakazu sprzedawania alkoholu osobom nieletnim,
6) przestrzeganie zakazu stosowania reklamy alkoholu.
3.5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzysze ń, 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 skuteczno ści
podejmowania działań,
2. współpraca z Wojewódzkim O środkiem Terapii Uzale żnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w Stanominie oraz Poradni ą Uzależnień w Świdwinie,
3. wspieranie grup samopomocowych dzia łających na terenie gminy Świdwin,
4. inicjowanie i wspieranie innych działań wynikaj ących z potrzeb środowiska,
5. podejmowanie interwencji w zwi ązku z naruszeniem przepisów okre ślonych w art. 131 i 15
ustawy oraz wyst ępowanie przed s ądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
6. opiniowanie przez Gminn ą Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zezwole ń
na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodno ści lokalizacji punktu sprzeda ży
z uchwałą rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy,
7. zlecanie organizacjom pozarz ądowym realizacji zadań publicznych służących
przeciwdziałaniu 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 Społecznej, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz
stowarzyszeń działaj ących na terenie gminy w dzia łaniach służących rozwi ązywaniu
problemów uzależnień.

3.6. Baza materialna, organizacyjna i merytoryczna dla realizacji programu:
1. ewidencjonowanie wpływów 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 Świdwinie,
5. korzystanie z materiałów edukacyjnych Państwowej Agencji Rozwi ązywania Problemów
Alkoholowych, pełnomocnika Wojewody, fundacji, stowarzysze ń i organizacji zajmuj ących
się problemem uzależnień od alkoholu oraz przemoc ą w rodzinie.
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IV. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w formie diet w kwocie 10% minimalnego wynagrodzenia za prac ę w 2021 r.,
zgodnie z Rozporz ądzeniem Rady Ministrów z dnia 15 wrze śnia 2020 r. w sprawie wysoko ści
minimalnego wynagrodzenia za prac ę oraz wysoko ści minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1596 ) obowi ązuj ącego w dniu posiedzenia Komisji za:
1.
każdy udział w posiedzeniu komisji,
2.
każdą kontrolę placówki prowadzącej sprzedaż napojów alkoholowych.
V. ZASADY USYTUOWANIA MIEJSC SPRZEDAŻY I PODAWANIA NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY ŚWID WIN
Na terenie Gminy Świdwin obowiązuj ą zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych zgodnie z ustawą i Uchwałą Nr XLVI11/301/2018 Rady Gminy Świdwin
z dnia 28 wrze śnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzeda ży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Świdwin.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu s ą 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 Urz ędu Gminy Świdwin odpowiedzialny
za profilaktyk ę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
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Projekt

UCHWAŁA NR XIV!... ./2020
RADY GMINY ŚWID WIN
z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie przyj ęcia Programu wspó łpracy Gminy Świdwin z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadz ącymi działalność pożytku publicznego
na 2021 rok

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z pó źn. zm .) oraz art. 5a ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Rada Gminy Świdwin uchwala, co nast ępuje:
§1. Przyjmuje si ę Program współpracy Gminy Świdwin z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadz ącymi działalność pożytku publicznego na
2021 rok, stanowi ący załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy Świdwin.

p. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak

UZASADNIENIE

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowi ązek tworzenia, konsultowania oraz
uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarz ądowymi oraz
podmiotami z nimi zrównanymi.
Program współpracy jest podstawowym dokumentem opisuj ącym zasady współpracy
pomiędzy władzami samorządowymi, a działającymi na terenie gminy organizacjami
pozarządowymi. Jest dokumentem o charakterze programowym stanowi ącym ramowy plan
współpracy. Program współpracy Gminy Świdwin z organizacjami pozarz ądowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie wskazuje planowane na rok 2021 zadania oraz formy ich realizacji.
Celem władz Gminy jest podejmowanie wspólnych dzia łań na rzecz rozwoju lokalnego,
dalsze podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez realizacj ę zadań publicznych
służących dobru mieszkańców, umacnianie partnerstwa pomi ędzy samorządem a organizacjami
pozarządowymi. Program ma s łużyć wzmocnieniu współpracy Gminy Świdwin
z organizacjami pozarządowymi poprzez rozwój zakresu i formy wspó łpracy finansowej oraz
pozafinansowej.

Załącznik do Uchwa ły Nr
Rady Gminy świdwin
z dnia 24 listopada 2020 r.

/

/2020

PROGRAM WSPÓ ŁPRACY GMINY ŚWIDWIN Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI ORAZ
INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNO ŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2021 ROK

Rozdzia ł I
Postanowienia ogólne
*1.1. Program wspó ł pracy Gminy Ś widwin z organizacjami pozarz ą dowymi oraz innymi
podmiotami prowadz ą cymi dzia ł alno ść po ż ytku publicznego na 2021 rok stanowi element polityki
spo ł eczno-finansowej Gminy Ś widwin.

2. Celem Programu jest skuteczne dzia ł anie na rzecz poprawy jako ś ci ż ycia mieszka ń ców poprzez
rozwijanie wspó ł pracy samorz ą du gminy z organizacjami pozarz ą dowymi w szczególno ści, dla
podnoszenia skuteczno ś ci i efektywno ś ci dzia ł a ń podejmowanych w zakresie zlecania i realizacji
zada ń publicznych oraz wspólnego okre ś lania zasad, obszarów, kierunków i form wzajemnej
współpracy.

3. Ilekro ć w Programie jest mowa o:
1) Ustawie — nale ż y przez to rozumie ć ustaw ę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia ł alno ś ci po ż ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
2) Organizacjach — nale ż y przez to rozumie ć organizacje pozarz ą dowe oraz podmioty, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalno ś ci po ż ytku
publicznego i o wolontariacie,
3) Programie — nale ż y przez to rozumie ć roczny Program wspó ł pracy Gminy Ś widwin z
organizacjami pozarz ą dowymi oraz podmiotami prowadz ą cymi dzia łalno ść po ż ytku
publicznego,
4) Gminie — nale ży przez to rozumie ć Gmin ę Ś widwin.

4. Program obejmuje wspó ł prac ę Gminy z organizacjami pozarz ą dowymi dział aj ą cymi na rzecz
mieszka ń ców Gminy Ś widwin.

Rozdzia ł II
Cele programu
.52. ł . Celem głównym Programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zada ń publicznych
Gminy, wynikaj ą cych z przepisów prawa, poprzez w łą czenie organizacji pozarz ą dowych w ich
realizacj ę oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomi ę dzy gmin ą a organizacjami
pozarz ądowymi.

2. Celami szczegó ł owymi Programu s ą :
1) wspieranie dzia łalnoś ci Organizacji na rzecz budowy spo łecze ń stwa obywatelskiego
2) tworzenie warunków do wspó ł pracy mi ę dzy Organizacjami
3) wzmacnianie pozycji Organizacji i zapewnianie im równych szans w realizacji zada ń
publicznych
4) tworzenie warunków do aktywno ś ci społ ecznej.

Rozdział III
Zasady współpracy
§3. Wspó ł praca Gminy z Organizacjami realizowana jest w oparciu o zasady:
ł ) zasad ę pomocniczo ści — oznaczaj ą cej d ąż enie do poszerzania zakresu zada ń zlecanych
organizacjom pozarz ą dowym oraz wspieranie dzia łania organizacji w zakresie, jaki jest
niezb ę dny do efektywnej realizacji podejmowanych przez nie zada ń publicznych,
2) zasad ę suwerenno ś ci stron — oznaczaj ą cej zagwarantowanie niezale ż no ści, równo ści oraz
autonomii podmiotów realizuj ą cych Program w granicach przyznanych przez prawo,
3) zasad ę partnerstwa — oznaczaj ą cej podejmowanie dzia ła ń we współpracy opartej na
wzajemnym szacunku, rzetelno ś ci i zaufaniu oraz uznaniu równorz ę dno ści stron,
4) zasad ę efektywno ści — polegaj ą cej na realizowaniu planowanych dzia ła ń i d ąż eniu do
osi ągania wspólnie okre ś lonych celów, podnoszenie efektów w zakresie wzajemnej
współ pracy oraz minimalizacji kosztów z tym zwi ą zanych,
5) zasad ę uczciwej konkurencji — zak ładaj ącej kształtowanie przejrzystych zasad wspó łpracy,
opartych na równych i obiektywnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego,
6) zasad ę jawno ści — polegaj ącej na zachowaniu przejrzysto ści i transparentno ści
podejmowanych dzia ła ń , równego dost ę pu do informacji o dzia łalno ści, realizowanych
projektach i pozyskanych ś rodkach finansowych.

Rozdzia ł IV
Zakres przedmiotowy wspó łpracy
§4. Przedmiotem współ pracy Gminy z Organizacjami jest:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
2) ochrona i promocja zdrowia,
3) integracja i reintegracja zawodowa osób zagro żonych wykluczeniem spo łecznym,
4) działalno ść na rzecz osób niepe łnosprawnych,
5) działalno ść wspomagaj ą ca rozwój wspólnot i spo łeczno ści lokalnych,
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

wypoczynek dzieci i m łodzież y,
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
turystyka i krajoznawstwo,
porz ądek i bezpiecze ń stwo publiczne,
ratownictwo i ochrona ludno ści,
przeciwdzia łanie uzale ż nieniom i patologiom spo łecznym,
ochrona ś rodowiska, przyroda i ekologia.

Rozdzia ł V
Formy współpracy
§5. Gmina ś widwin podejmuje wspó łprac ę z organizacjami pozarz ą dowymi i innymi podmiotami w
formie:
ł ) zlecania Organizacjom realizacji zada ń publicznych na zasadach okre ś lonych w Ustawie, w
formie powierzania lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub
dofinansowanie ich realizacji,
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2) podejmowanie wspólnych dzia ła ń na rzecz rozwi ą zywania problemów i zaspokajania
potrzeb mieszka ń ców Gminy z zakresu zada ń publicznych, zaliczanych do sfery dzia ł alnoś ci
poż ytku publicznego, o ile te zadania s ą zadaniami gminy,
3) konsultowania z Organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotycz ą cych ich dzia ł alnoś ci statutowej,
4) przekazywania na stronach internetowych Gminy (www.swidwin.gmina.p1) informacji o:
a) realizacji zada ń publicznych,
b) mo ż liwo ś ci pozyskiwania ś rodków finansowych z innych ź róde ł finansowania (fundusze
krajowe, unijne, celowe i inne),
c) osi ą gni ę ciach i dzia ł alno ści organizacji pozarz ą dowych oraz innych podmiotów,
realizowanych na rzecz gminy i jej mieszka ń ców,
5) prowadzenia i aktualizowania na stronie internetowej Gminy elektronicznej bazy danych o
organizacjach pozarz ą dowych dzia łaj ą cych na terenie gminy,
6) obejmowania honorowym patronatem przedsi ę wzi ęć realizowanych przez Organizacje,
7) udzielania rekomendacji Organizacjom wspó ł pracuj ą cym z Gmin ą .

Rozdzia ł VI
Priorytetowe zadania publiczne
§6. Za priorytetowe zadania publiczne, które mog ą być zlecane przez Gmin ę organizacjom
pozarz ą dowym uznaje si ę :
1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zaj ęć sportowych w ś ród
dzieci, m łodzie ż y i doros łych,
2) podtrzymywanie tradycji narodowej, piel ę gnowanie polsko ści oraz rozwoju świadomo ści
narodowej, kulturowej i obywatelskiej, kultury i sztuki, ochron ę dóbr kultury i tradycji
poprzez organizowanie stosownych imprez masowych,
3) nauka, edukacja, o ś wiata i wychowanie poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego
dla dzieci ze szkó ł gminnych, z rodzin z problemem alkoholowym z terenu gminy,
organizowanie wycieczek, zlotów, rajdów, pielgrzymek itp.,
4) rozwój ś wiadomo ś ci ekologicznej, propagowanie postaw i zachowa ń sprzyjaj ą cych ochronie
ś rodowiska i przyrody poprzez organizacj ę wydarze ń o charakterze edukacyjnym,
warsztatów, pogadanek i konkursów skierowanych do dzieci, m łodzie ż y i dorosłych.

Rozdział VII
Okres realizacji programu
§7. Roczny program wspó ł pracy z organizacjami pozarz ą dowymi na 2021 rok b ę dzie realizowany
od ł stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Rozdzia ł VIII
Sposób realizacji programu
§8.1. Program realizowany b ę dzie poprzez zlecanie w trybie otwartego konkursu ofert lub w innym
trybie okre ś lonym w odr ę bnych przepisach dotycz ą cych realizacji zada ń publicznych okre ś lonych
w *6 i udzielanie dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.

2. Podzia ł u ś rodków dokona Wójt Gminy Świdwin w formie zarz ą dzenia, kieruj ą c si ę wynikami
otwartego konkursu ofert, propozycjami realizacji zada ń złożonymi przez Organizacj ę,
uwzgl ę dniaj ą cymi w szczególno ści przedmiot zada ń , rozmiar i zasi ęg świadczonych us ług.
3. Termin składania wniosków okre śli Wójt Gminy świdwin i poda do publicznej wiadomo ś ci.
4. Informacje dost ę pne b ę d ą na stronie internetowej Gminy: www.swidwin.gmina.pl oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdzia ł IX
Wysoko ść środków finansowych planowanych na realizacj ę programu
§9. W 2021 roku na realizacj ę zada ń publicznych gminy obj ętych niniejszym programem planuje
si ę przeznaczy ć ś rodki finansowe w wysoko ści 135.000,00 zł (sł ownie: sto trzydzie ś ci pi ęć tysi ę cy
złotych). Powy ż sze ś rodki zabezpieczone zostan ą w bud ż ecie Gminy.

Rozdział X
Sposób oceny realizacji programu
§10.1. Ocen ę realizacji programu przeprowadza si ę w celu weryfikacji jego skuteczno ś ci oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian w nast ępnych latach.

2. Ocen ę realizacji programu przeprowadza si ę poprzez sprawdzenie realizacji zleconego
organizacji pozarz ą dowej zadania na podstawie z ło żonego sprawozdania ko ń cowego.

3. Celem oceny realizacji programu ustala si ę nastę puj ące wska ź niki:
ł ) liczba og łoszonych otwartych konkursów ofert,
2) liczba ofert z łoż onych w otwartych konkursach ofert,
3) liczba zawartych umów na realizacj ę zada ń publicznych,
4) liczba organizacji pozarz ądowych korzystaj ących z dotacji,
5) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych,
6) wysokość ś rodków o które aplikuj ą organizacje pozarz ą dowe,
7) ilość punktów uzyskanych na kartach oceny merytorycznej.

4. Sprawozdanie z realizacji programu, Wójt przedstawi Radzie Gminy Świdwin do 31 maja 2022 r.

Rozdział XI
Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji
§11.1. Tworzenie projektu Programu przebiega w nast ę puj ą cych etapach:
ł ) przygotowanie projektu Programu
2) konsultacje projektu Programu w okresie od 04.11.2020 r. do 14.11.2020 r.
3) zamieszczenie informacji o konsultacjach w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej oraz na tablicy og łosze ń Urz ę du Gminy świdwin
4) przesłanie projektu Programu na adresy e-mail organizacji pozarz ądowych, które poda ły
aktualny adres poczty elektronicznej
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5) po zako ń czonych konsultacjach projekt Programu wraz z projektem uchwa ły w sprawie
uchwalenia Programu wspó łpracy Gminy Ś widwin z organizacjami pozarz ą dowymi oraz
innymi podmiotami prowadz ą cymi dzia łalność po ż ytku publicznego na 2021 rok
przed ło ż ony zostanie Radzie Gminy Ś widwin.
2. Konsultacje przeprowadzane s ą w sposób okre ś lony w Uchwale Rady Gminy Ś widwin
Nr XXXI/237/2010 z dnia 23 wrze ś nia 2010 r. w sprawie szczegó ł owego sposobu konsultowania z
organizacjami pozarz ą dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzia łalno ści po ż ytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego.

Rozdzia ł XII
Tryb powo ływania i zasady dzia łania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert

*12.1. Komisje konkursowe powo ływane s ą w celu opiniowania ofert z ło ż onych na realizacj ę zada ń
publicznych przez Organizacje w ramach og łoszonych przez Wójta Gminy Ś widwin otwartych
konkursów ofert.
2. Komisje konkursowe i ich przewodnicz ą cy powo ływani s ą przez Wójta Gminy Ś widwin.
3. W skład komisji konkursowej wchodzi od 3-5 osób, w tym:
1) trzy osoby upowa ż nione przez Wójta Gminy Świdwin
2) dwie osoby reprezentuj ą ce organizacje pozarz ą dowe lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy o po ż ytku publicznym i o wolontariacie nie bior ą ce udzia ł u w konkursie.
4. Gmina Ś widwin zwraca si ę pisemnie, telefonicznie lub za po ś rednictwem poczty elektronicznej
do Organizacji o wskazanie osób reprezentuj ą cych te podmioty w pracach komisji konkursowej.
5. W przypadku, gdy Organizacje zg łosz ą wi ę cej ni ż 2 osoby do komisji konkursowej — decyduje
kolejno ść zgłosze ń .
6. Komisja konkursowa mo ż e dzia ł a ć bez udzia ł u osób wskazanych przez Organizacje, je ż eli:
ł ) ż adna Organizacja nie wska ż e osób do składu komisji lub
2) wskazane osoby nie wezm ą udzia łu w pracach komisji lub
3) wszystkie powo ł ane w skład komisji osoby podlegaj ą wykluczeniu na podstawie art. 15 ust.
2d lub art. 15 ust. 2f ustawy o dzia łalno ś ci poż ytku publicznego i o wolontariacie.
7. Wójt powo ł uje komisje konkursowe kieruj ą c si ę posiadan ą przez nie wiedz ą specjalistyczn ą w
dziedzinie obejmuj ą cej zakres zada ń publicznych, których ten konkurs dotyczy.
8. W pracach komisji konkursowej mog ą uczestniczy ć tak ż e upowa ż nione przez Wójta, z g ł osem
doradczym, osoby posiadaj ą ce specjalistyczn ą wiedz ę w dziedzinie obejmuj ą cej zakres zada ń
publicznych, których konkurs dotyczy.
9. Udzia ł w pracach komisji jest nieodp ł atny i cz łonkom komisji nie przys ługuje zwrot kosztów
podró ż y.
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10. Przewodnicz ącym Komisji jest jedna z osób powo łanych przez Wójta Gminy świdwin, za ś
funkcj ę sekretarza komisji pe łni pracownik Urz ę du Gminy świdwin.

11. Komisja konkursowa przyst ę puje do opiniowania ofert z łoż onych w otwartym konkursie ofert,
dokonuj ą c nast ę pują cych czynno ści:
1.) sprawdza czy oferty spe łniaj ą warunki formalne, okre ś lone w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia łalno ści pożytku publicznego i wolontariacie oraz w og łoszeniu o otwartym
konkursie ofert, tj. czy:
a)
oferta zosta ł a z łoż ona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym
konkursie ofert,
b) oferta wpłyn ęła w zamkni ętej kopercie opisanej zgodnie z wytycznymi zawartymi w
ogłoszeniu konkursowym,
oferta wp łyn ęła w terminie okre ś lonym w ogłoszeniu,
c)
d) oferta zosta ła sporz ądzona na wła ściwym druku,
oferta zawiera plan finansowy zadania,
e)
f)
oferta zawiera szczegó łowy opis zadania,
g) oferta zosta ła podpisana przez osoby upowa ż nione do reprezentacji,
h) oferta posiada wszystkie wymagane dokumenty.
2) wzywa do uzupełnienia braków formalnych oferty;
3) po zapoznaniu si ę z merytoryczn ą tre ści ą ofert, które spe ł ni ły warunki formalne, dokonuje
punktowej oceny na karcie oceny merytorycznej, uwzgl ędniaj ąc nast ę puj ą ce kryteria:
a)
warto ść merytoryczna, metody i sposoby realizacji oferty: O — 10 pkt.
b)
mo ż liwo ści techniczne i organizacyjne realizacji oferty: O — 5 pkt.
c)
kompetencje osób zaanga ż owanych w realizacj ę oferty: 0— 5 pkt.
d)
rzetelno ść oferenta (dotychczasowe dokonania, jako ść i terminowo ść rozliczonych
zada ń , rekomendacje): 0— 5 pkt.
e)
dotychczasowa wspó ł praca z samorz ą dem: O —5 pkt.
f)
perspektywy kontynuacji oferty: O — 5 pkt.
g) wysoko ść własnego wk ładu finansowego w realizacj ę oferty: O — 5 pkt.
h) realno ść i rzetelno ść kosztorysu: 0— 5 pkt.
i)
racjonalno ść gospodarowania ś rodkami finansowymi: O — 5 pkt.
4) proponuje wysoko ść dotacji;
5) sporz ą dza protokó ł, który przewodnicz ą cy komisji przekazuje Wójtowi Gminy Ś widwin.
12. W przypadku równej liczbie g łosów oddanej przez cz łonków Komisji decyduj ący głos należ y do
Przewodnicz ą cego Komisji.
13. Komisja konkursowa rozwi ązuje si ę z chwil ą rozstrzygni ęcia konkursów ofert.
14. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Wójt.

Rozdział XIII
Postanowienia ko ńcowe
§13.1. Organizacje maj ą prawo do wspó łudzia ł u w kszta łtowaniu zakresu Programu wspó łpracy
Gminy świdwin z organizacjami pozarz ą dowymi. Prawo to mo ż e być realizowane poprzez
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systematyczne uczestnictwo przedstawicieli Organizacji w spotkaniach organizowanych przez
Wójta Gminy Świdwin.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie maj ą przepisy ustawy o
dzia ł alno ś ci po ż ytku publicznego i o wolontariacie, kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansach
publicznych.
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Projekt

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ŚWID WIN
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Świdwin
uchwala, co nast ępuje:
§ 1. Nadaje si ę nazwę „Leśna" ulicy będącej drogą publiczną, drogą
powiatową nr 1066Z Bystrzynka — Nielep — D ąbrowa — Wardyń Dolny, nr działki 37
obręb 0037 Bystrzyna na odcinku od skrzy żowania z działką nr 32 obręb Bystrzyna
do granicy gminy Swidwin.

*2. Szczegółowe położenie ulicy przedstawia mapa stanowi ąca załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Swidwin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak

UZASADNIENIE
Powołując się na przepisy ustawy o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2020r.
poz. 713 ze zm.) do wy łącznych kompetencji Rady Gminy nale ży nadawanie nazw
drogom, ulicom i placom. W zwi ązku z postępującą rozbudową miejscowości
Bystrzynka nadanie nazwy ulicy drodze powiatowej nr 1066Z Bystrzynka — Nielep —
Dąbrowa — Wardy ń Dolny, nr działki 37 obręb 0037 Bystrzyna na odcinku od
skrzyżowania z działką nr 32 obręb Bytrzyna do granicy gminy pozwoli na
prowadzenie ewidencji ulic i punktów adresowych w sposób zorganizowany
i czytelny.

SKALA 1:10000

Załącznik
do Uchwały Nr XXIII/ /2020
Rady Gminy świdwin
z dnia 24 listopada 2020 r.

UCHWAŁA Nr / /2020
Rady Gminy Świdwin
z dnia

2020 roku

w sprawie okre ślenia stawek podatku od nieruchomo ś ci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. li art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz ądzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z pó źn. zm. ) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op łatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ) Rada Gminy
Świdwin uchwala, co nast ępuje:
§ 1. Określa się następuj ące stawki podatku od nieruchomo ści na terenie Gminy Świdwin:
1) od gruntów:
a) związanych z działalnością gospodarcz ą bez wzgl ędu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni- 0,96 zł
b) pod wodami powierzchniowymi stoj ącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych za 1 ha powierzchni
- 4,90 zł
c) pozostałych, w tym zaj ętych na prowadzenie odp łatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje po żytku publicznego od 1 m 2 powierzchni- 0,52 zł
d) niezabudowanych obj ętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020r. poz. 802 z pó źn. zm .), i
położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
przewiduje przeznaczenie pod zabudow ę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o
przeznaczeniu mieszanym od 1m 2 powierzchni
- 3,28 zł
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchniużytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich cz ęści zaj ętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od I m2 powierzchni użytkowej
c) zaj ętych na prowadzenie dzia łalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanych materiałem siewnym od 1 m 2 powierzchni użytkowej
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zaj ętych przez podmioty udzielaj ące tych świadczeń
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych w tym zaj ętych na prowadzenie odp łatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje po żytku publicznego
od 1 m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli — 2% ich warto ści określonej na podstawie art. 4 ust.l pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i op łatach lokalnych.

- 0,80 zł

- 22,50 zł
-11,62 zł

-5,06 zł

- 6,13 zł

*2. Traci moc uchwała Rady Gminy Świdwin Nr XIV/118/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w
sprawie podatku od nieruchomo ści.
§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Uchwała Nr XXIII/

/2020

Rady Gminy Świdwin
z dnia 24 listopada 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie 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 2020 r., poz.713 z pó źn. zm .) Rada Gminy Świdwin uchwała, co
następuje:
§1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę

287 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1
§2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwot ę

287 000,00 z ł

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

34 226 501,44 zł

w tym: - dochody bieżące

31 028 632,24 zł

- dochody maj ątkowe
a) dotacja na zadania zlecone

3 197 869,20 zł
13 417 018,57 z1

2. Po stronie wydatków bud żetu kwotą

34 560 294,62z1

w tym: - wydatki bie żące

31 004 600,89 zł

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

3 555 693,73 zł
13 417 018,57 zł
1 027 905,52 zł
694 112,34 zł

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

Przewodnicz ąca Rady
mgr Anna Olejniczak

UZASADNIENIE

1. Dokonano zwiększenia dochodów własnych na kwotę 287 000 zł.
2. Po stronie wydatków zwi ększono plan na :
-administracje publiczn ą 9500 zł składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup usług 7000 zł
-na bezpieczeństwo publiczne —OSP 2400 zł,
-przedszkola 15700 z ł /opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w innych placówkach!,
-inne formy wychowania przedszkolnego/dotacja dla TPD/- 10000 z ł,
-dowóz uczniów 12840 zł,
-utrzymanie hali sportowej 7930 z ł,
-utrzymanie hali sportowej 4 430zI,
-gospodarka komunalna i ochrona środowiska: gospodarka odpadami 170 000 z ł, pozostała
działalność /koszty pracowników interwencyjnych -29320 zł oraz wydatki w ramach funduszu
sołeckiego 5500 zł,
-utrzymanie świetlic 38250 zł,
-pozostała działalność 29550 zł.
3. Po stronie wydatków zmniejszono plan w:
-rolnictwo i łowiectwo: melioracje wodne 820 z ł oraz pozostała działalność 80 zł,
-transport i łączność zakupy inwestycyjne 40250 z ł,
-gospodarka mieszkaniowa 2400 z ł,
-ochrona zdrowia :lecznictwo stomatologiczna 2000 z ł oraz pozostała działalność 4500 zł,
-kultura fizyczna i sport 940 zł.
Dokonane zmiany nie powoduj ą zmiany wyniku finansowego.
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Ś WIDWIN

Nr dokumentu
Data podj ęcia

XXIII/

Plan wydatków

Rodzaj

Dział

Rozdział

Tre ść

Paragraf

010

01008

-900,00

Melioracje wodne

-820,00
-820,00

Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do
realizacji pozosta łym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

3020

Pozostała działalność
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń

600

60016

Wartość

Rolnictwo i łowiectwo

2830
01095

-80,00
-80,00

Transport i łączność

-40 250,00

Drogi publiczne gminne

-40 250,00

4170
4210

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych

2 400,00
300,00
-42 950,00

Gospodarka mieszkaniowa

-2 400,00

4300

Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami
Zakup usług pozosta łych

-2 700,00
-2 700,00
300,00

4300

Zakup us ług pozostałych

700

70005

Pozostała działalność

70095
750

75023
4110
4300
754

75412
4300
801

80104
4330
80106
2540
80113
4010
4110
4120
4210
80195
4010
4110
4120
4300
851

300,00

Administracja publiczna

16 500,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Składki na ubezpieczenia spo łeczne
Zakup usług pozostałych

16 500,00
9500,00
7 000,00

Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa

2 400,00

Ochotnicze stra że pożarne

2400,00

Zakup usług pozostałych

2 400,00

Oświata i wychowanie

46 470,00

Przedszkola

15 700,00

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

15 700,00

Inne formy wychowania przedszkolnego

10 000,00
10 000,00

Dotacja podmiotowa z bud żetu dla niepublicznej jednostki systemu o światy
Dowożenie uczniów do szkół
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia spo łeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ś ciowy
Zakup materia łów i wyposażenia
Pozostała dzia łalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ściowy
Zakup us ług pozostałych

12 840,00
4000,00
680,00
160,00
8000,00
7 930,00
4 430,00
2510,00
360,00
630,00

Ochrona zdrowia

-6 500,00

Lecznictwo stomatologiczne

-2 000,00

Zakup usług pozostałych

-2 000,00

Pozosta ła działalno ść

-4 500,00

4210

Zakup materia łów i wyposażenia

4260

Zakup energii
Zakup usług pozosta łych

-500,00
-2 000,00

85131
4300
85195

4300
4360

-1 000,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

-1 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona ś rodowiska

204 820,00

4300

Gospodarka odpadami komunalnymi
Zakup us ług pozosta łych

170 000,00 i
170 000,00

4010
4110

Pozostała działalno ść
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia spo łeczne

900

90002
90095

4120
4210
4300
BeSTia

12020

2020-11-24

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ściowy
Zakup materiałów i wyposa żenia
Zakup us ług pozosta łych

,

34 820,00
15 500,00
5 020,00
1 100,00
7200,00
6 000,00
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Data podjęcia
Rodzaj

2020-11-24

Dział

Rozdział

Plan wydatków
Paragraf

921

Tre ść

Warto ść

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

67 800,00

Domy i o środki kultury, świetlice i kluby

38 250,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

16 750,00

4110

Składki na ubezpieczenia spo łeczne

5500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9 100,00

92109

4210

Zakup materia łów i wyposa żenia

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych
Pozostała działalność

29 550,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

16 500,00

4210

Zakup materia łów i wyposażenia

4220

Zakup ś rodków ż ywności

1 900,00

4300

Zakup us ług pozostałych

5 050,00

92195

926

300,00
6 600,00

6100,00

Kultura fizyczna
92695
4300

-940,00

Pozostała działalność

-940,00

Zakup usł ug pozosta łych

-940,00

Razem:

BeSTia

287 000,00
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Rodzaj

Dział

ŚWIDWIN
XXIII/
12020
2020-11-24
Plan dochodów

Tre ść

Rozdział Paragraf

Kwota

Gospodarka mieszkaniowa

700
70005
0750

750
75023
0870

19 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami

19 000,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj ą tkowych Skarbu Pa ń stwa, jednostek
samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

19 000,00

Administracja publiczna

6 000,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

6 000,00

Wpływy ze sprzeda ż y składników maj ątkowych

6 000,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadaj ących osobowości prawnej oraz wydatki
zwi ązane z ich poborem

756

75616
0640

Wpływy z podatku rolnego, podatku le ś nego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynno ści cywilno-prawnych oraz podatków i op łat lokalnych od osób
fizycznych

8 000,00

Wpływy z tytuł u kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie ń

8 000,00

Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu terytorialnego
na podstawie ustaw

75618

1500000

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

8000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych op łat pobieranych przez jednostki samorz ądu
terytorialnego na podstawie odr ębnych ustaw

7 000,00

Wpływy z ró ż nych rozlicze ń

40 000,00

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

40 000,00

75619

Gospodarka komunalna i ochrona ś rodowiska

900

199 000,00
29 000,00

Gospodarka ś ciekowa i ochrona wód

90001
0690
90002
0490

29 000,00

Wpływy z ró żnych opłat
Gospodarka odpadami komunalnymi

170 000,00

Wp ływy z innych lokalnych op łat pobieranych przez jednostki samorz ądu
terytorialnego na podstawie odr ębnych ustaw

170 000,00

Razem:

BeSTia

63 000,00

287 000,00
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