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RADY GMINY SWID WIN
zdnia ...............................r.
w sprawie przekształcenia Gminnego O środka Pomocy Spo łecznej w Swidwinie
w Centrum Usług Społecznych w Gminie Swidwin
i uchwalenia statutu Centrum Us ług Społecznych w Gminie Swidwin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. i i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 ust. I pkt 2, ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z pó źn.
zm .), art. 8 ust. 1, art. 9 ust. I pkt 1 i ust. 2 pkt I oraz art. 12 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o realizowaniu usług społecznych przez centrum us ług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818)
Rada Gminy Świdwin uchwata, co nast ępuje:
* 1. 1. W celu zaspokojenia potrzeb i wykonywania ustawowych zada ń własnych Gminy
Swidwin w zakresie okre ślonych usług społecznych oraz koordynacji tych us ług, z dniem 4
kwietnia 2021 r. tworzy si ę „Centrum Usług Społecznych w Gminie widwin".
2. Centrum Usług Społecznych w Gminie Swidwin tworzy si ę poprzez przekszta łcenie
funkcjonującego w Gminie Swidwin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie w
Centrum Usług Społecznych w Gminie Swidwin.
3. Siedzibą Centrum Usług Społecznych w Gminie Swidwin jest: Swidwin ul. Ko ściuszki 15,
78-300 Swidwin.
4. Terenem działania Centrum Usług Społecznych w Gminie Swidwin jest obszar Gminy
Swidwin.
5. Mienie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swidwinie staje si ę mieniem Centrum Usług
Społecznych w Gminie Swidwin;.
* 2. Rodzaj i zakres zadań, w tym usług społecznych przekazanych do realizacji Centrum Us ług
Społecznych w Gminie Swidwin okre śla statut Centrum Usług Społecznych w Gminie
Swidwin, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
* 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Swidwin.
* 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym Województwa
Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej opublikowania.
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UZASADNIENIE

Powyższa uchwała dotyczy utworzenia nowej jednostki bud żetowej pod nazw ą
Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin, poprzez przekszta łcenie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Swidwinie, którego zadania i kompetencje oraz mienie stanowi ć będzie
podstawę dalszych działań nowej jednostki budżetowej.
Działania realizowane przez Centrum Us ług Społecznych w Gminie Świdwin maj ą na
celu połączenie wsparcia socjalnego adresowanego dla osób i rodzin znajduj ących się w
najtrudniejszej sytuacji życiowej (pomoc społeczna i świadczenia zabezpieczenia spo łecznego)
oraz wsparcia społecznego o charakterze powszechnym z us ługami oferowanymi wszystkim
zainteresowanym mieszka ńcom gminy.
Podjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi nowopowstałej jednostce pozyskiwanie
dodatkowych środków finansowych z programów rządowych i unijnych - przy jednoczesnym
braku znaczących kosztów przekszta łcenia Gminnego O środka Pomocy społecznej w
Świdwinie w Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin.
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Załącznik
do uchwały Nr I
Rady Gminy Świdwin
zdnia ...............2021r.
STATUT
Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin
* 1. I. Celem działania Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin, zwanego dalej
„

Centrum", jest:

1)Podejmowanie działań na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszka ńców lub ogółu
mieszkańców Gminy Świdwin.
2) Tworzenie warunków umo żliwiających mieszka ńcom Gminy Świdwin do samodzielnego
funkcjonowania w miejscu zamieszkania, w szczególno ści osobom samotnym, które z powodu
wieku, choroby lub innych przyczyn wymagaj ą pomocy innych osób oraz ich integracj ę ze
społecznością w stopniu adekwatnym do indywidualnych możliwości i potrzeb.
2. Centrum realizuje zadania, o których mowa wart. 13 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
realizowaniu usług społecznych przez centrum us ług społecznych, a tym: us ługi społeczne
wykonywane dotychczas przez O środek Pomocy Społecznej w Świdwinie oraz zadania z
zakresu:
1) polityki prorodzinnej;
2) wspierania rodziny;
3) systemu pieczy zastępczej;
4) pomocy społecznej;
5) promocji i ochrony zdrowia;
6) wspierania osób niepe łnosprawnych;
7) kultury;
8) kultury fizycznej i turystyki;
9) pobudzania aktywno ści obywatelskiej;
10)reintegracji zawodowej i społecznej;
11)ochrony środowiska.
3. Strukturę organizacyjną Centrum stanowi załącznik do niniejszego Statutu.
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Zaląernik do uchwaly Nr I
Rady Gminy Świdwin
zdnia ............... 2021r
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zmieniaj ąca uchwalę w sprawie utworzenia o środka wsparcia pod nazw ą Klub „Senior+"
w miejscowo ści Krosino

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 z pó źn. zm .) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z pó źn. zm .) Rada Gminy Swidwin uchwała,
co następuje:
1. W uchwale Nr XV/130/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie utworzenia o środka wsparcia pod nazw ą Klub „Senior+" w miejscowo ści Krosino,
zmienionej uchwałą nr XVI/132/2020 Rady Gminy Swidwin z dnia 16 stycznia 2020 r. zmienia
się treść § I ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„2. Klub „Senior+" z siedzib ą w Krosinie prowadzony jest przez Gmin ę Świdwin i
działa w ramach struktury organizacyjnej Gminnego O środka Pomocy Spo łecznej w
Swidwinie."
2. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy Świdwin.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicz ąca Rady
Anna Olejniczak
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Uzasadnienie

W przedmiotowej uchwale uwzgl ędnia się uwagi wskazane przez organ nadzoru, który wskaza ł
iż w jego ocenie, Klub Senior + - czyli o środek wsparcia utworzony na podstawie ustawy o
pomocy społecznej, nie mo że działać w strukturze organizacyjnej Urz ędu Gminy w Swidwinie jak to było zapisane w uchwale pierwotnej.
Konieczne jest zatem po łączenie ośrodka wsparcia, jakim jest Klub Senior + z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Spo łecznej w Swidwinie - po po łączeniu Klub Seniora b ędzie
funkcjonował w strukturze o środka pomocy spo łecznej.
W związku z powyższym podj ęcie uchwały jest uzasadnione.
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zmieniaj ąca uchwalę w sprawie utworzenia o środka wsparcia pod nazw ą Klub „Senior+"
w miejscowo ści Rogalino

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 z pó źn. zm .) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z pó źn. zm .) Rada Gminy Swidwin uchwa ła,
co następuje:
1. W uchwale Nr XV/131/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie utworzenia o środka wsparcia pod nazw ą Klub „Senior+" w miejscowo ści Rogalino
zmienionej uchwałą nr XVI/ ł 3 3/2020 Rady Gminy Swidwin z dnia 16 stycznia 2020 r. zmienia
się treść § 1 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„2. Klub „Senior+" z siedzib ą w Rogalinie prowadzony jest przez Gmin ę Świdwin i
działa w ramach struktury organizacyjnej Gminnego O środka Pomocy Spo łecznej w
Swidwinie."
*2. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy Świdwin.
*3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak
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Uzasadnienie

W przedmiotowej uchwale uwzgl ędnia się uwagi wskazane przez organ nadzoru, który wskaza ł
iż w jego ocenie, Klub Senior + - czyli o środek wsparcia utworzony na podstawie ustawy o
pomocy społecznej, nie mo że działać w strukturze organizacyjnej Urz ędu Gminy w Swidwinie jak to było zapisane w uchwale pierwotnej.
Konieczne jest zatem po łączenie o środka wsparcia, jakim jest Klub Senior + z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Spo łecznej w Swidwinie - po po łączeniu Klub Seniora b ędzie
funkcjonował w strukturze o środka pomocy społecznej.
W związku z powy ższym podj ęcie uchwały jest uzasadnione.
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zmieniaj ąca uchwalę w sprawie utworzenia o środka wsparcia pod nazw ą Klub „Senior+"
w miejscowości Cieszeniewo

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 z pó źn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z pó źn. zm.) Rada Gminy Swidwin uchwala,
co następuje:
*1. W uchwale Nr XXIV/186/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie utworzenia o środka wsparcia pod nazw ą Klub „Senior+" w miejscowości
Cieszeniewo zmienia si ę treść § 1 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„2. Klub „Senior+" z siedzib ą w Cieszeniewie prowadzony jest przez Gmin ę
Swidwin i działa w ramach struktury organizacyjnej Gminnego O środka Pomocy
Społecznej w Swidwinie."
*2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin.
*3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak

Zat
Karzyna

wzgl$em

..

Uzasadnienie

W przedmiotowej uchwale uwzgl ędnia się uwagi wskazane przez organ nadzoru, który wskaza ł
iż w jego ocenie, Klub Senior + - czyli o środek wsparcia utworzony na podstawie ustawy o
pomocy społecznej, nie mo że działać w strukturze organizacyjnej Urz ędu Gminy w Swidwinie jak to było zapisane w uchwale pierwotnej.
Konieczne jest zatem po łączenie o środka wsparcia, jakim jest Klub Senior + z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Spo łecznej w Swidwinie - po po łączeniu Klub Seniora b ędzie
funkcjonował w strukturze o środka pomocy spo łecznej.
W związku z powyższym podj ęcie uchwały jest uzasadnione.
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zmieniaj ąca uchwale w sprawie przyj ęcia Protramu opieki nad zwierz ętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
713 ze zm.) oraz art. ha ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz ąt (Dz. U. z 2020 r.
poz. 638), Rada Gminy Świdwin uchwała, co następuje:
1. W załączniku do uchwały Nr XXI V/ ł 8 3/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie przyj ęcia Programu opieki nad zwierz ętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ści
zwierząt na terenie Gminy Swidwin w 2021 roku, wprowadza si ę następujące zmiany:
1) Zmienia się treść §I ust. 2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:
„0 Referat Rolny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urz ę du Gminy Świdwin we
współpracy ze Strażą Gminną oraz organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania
jest ochrona zwierz ąt oraz przeciwdzia łanie bezdomno ści zwierząt;",
2) Zmienia się treść § 2 ust. 2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:
1) Dokarmianie kotów wolno żyjących przez pracowników Urz ędu Gminy Świdwin lub inspektorów organizacji
społecznych, których statutowym celem dzia łania jest ochrona zwierząt;".
3) Zmienia się treść § 2 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:
„5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt:

1) Umieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Schroniska dla Zwierz ąt;
2) Umieszczanie na stronie internetowej Urz ędu Gminy Swidwin informacji dotycz ących zwierząt
bezdomnych;
3) Udostępnianie gabloty informacyjnej na ogłoszenia adopcyjne;
• 4) Zakup karmy dla właściciela gospodarstwa rolnego wskazanego w ust. 7;
5) Promowanie prawidłowych postaw ludzi w stosunku do zwierz ąt;
6) Propagowanie wolontariatu na rzecz ochrony zwierz ąt;
7) Uświadamianie potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikaj ących z faktu
nabycia, posiadania zwierzęcia.".
4) Zmienia się § 3 ust. 2 pkt 6, który otrzymuje brzmienie:
„6) Zakup karmy dla organizacji spo łecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.".
*2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
*Województwa
Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak

Uzasadnienie

W dniu 31.12.2020 r. Towarzystwo Opieki nad Zwierz ętami Oddział w Świdwinie zako ńczył
swoją działalność. W podItej uchwale Towarzystwo Opieki nad Zwierz ętami Oddział w Swidwinie
było kilkukrotnie wymieniane. W zwi ązku z powyższym podj ęcie uchwały jest uzasadnione.
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w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opiaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie gminy Swidwin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. i i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czysto ści i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.),
Rada Gminy Swidwin uchwała, co następuje:
1. Określa się wzór deklaracji o wysoko ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomo ści zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy
Swidwin, w brzmieniu okre ślonym w załączniku do niniejszej uchwały.
*2. Deklaracj ę, o której mowa w * 1 właściciel nieruchomo ści zobowiązany jest złożyć w Urzędzie
Gminy Świdwin lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Us ług Administracji Publicznej
ePUAP:
1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo ści pierwszego mieszka ńca lub
powstania na danej nieruchomo ści odpadów komunalnych;
2) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
*3 1. Deklaracja składana za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Us ług Administracji
Publicznej ePUAP powinna by ć opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o
usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 ze zm.) lub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizuj ących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze
zm.).
2. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w rozporz ądzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 wrze śnia 2011 r. w sprawie sporz ądzania i doręczania dokumentów
elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 180) przy zachowaniu uk ładu informacji i powi ązań między nimi, zgodnego z
przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia łalności podmiotów realizuj ących
zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.).
3.Adres elektronicznej skrzynki podawczej /139et4dqt7/SkrytkaESP w platformie ePUAP oraz wzór
deklaracji w formie elektronicznej s ą dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz ędu
Gminy Swidwin: http://ug.swidwin.ibip.pl/public/.
*4. Traci moc Uchwa ła nr XIV/116/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysoko ści opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie gminy Świdwin, zmieniona uchwałą Nr XXIV/1 82/2020 Rady Gminy
świdwin z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniaj ąca uchwałę w sprawie okre ślenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Swidwin.
*5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin.

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

Przewodnicz ąca Rady
Anna Olejniczak

UZASADNIENIE

W związku z wej ściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czysto ści i porządku w
gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), zmieni ł się art. 6m i 6n ustawy, który stanowi, że Rada gminy,
uwzględniając konieczno ść zapewnienia prawidłowego obliczenia wysoko ści opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz u łatwienia składania deklaracji, okre śli, w drodze
uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:
1) wzór deklaracji o wysoko ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk ładanej przez
właścicieli nieruchomo ści, z uwzględnieniem art. 6m ust. ł aj Ib, obejmujący objaśnienia dotyczące
sposobu jej wypełnienia, informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 rozporz ądzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz ądzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. i, z późn. zm.) oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstaw ę do wystawienia
tytułu wykonawczego; uchwała zawiera tak że informacj ę o terminach i miejscu składania deklaracji;
2) warunki i tryb składania deklaracji za pomoc ą środków komunikacji elektronicznej, w
szczególno ści:
a) ich format elektroniczny oraz uk ład informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o
informatyzacji działalności podmiotów realizuj ących zadania publiczne,
b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.
We wzorze deklaracji wprowadzono nast ępujące zmiany:
- zmieniono tre ść pouczenia.
W związku z powyższym podj ęcie uchwały jest uzasadnione.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa
prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto ści i porządku w gminach

Składaj ący:

Formularz przeznaczony dla w łaścicieli nieruchomo ści zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świdwin

Termin
składania:

do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo ści pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomo ści pierwszych odpadów komunalnych: do 10 dnia miesi ąca następuj ącego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana

Miejsce
składania:

Urząd Gminy Świdwin, 78-300 Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja I
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZLOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY ŚWIDWIN

Plac Konstytucji 3 Maja I
78-300 Świdwin
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKI,ARAJI
Okoliczności powoduj ące złożenie deklaracji (zaznaczy ć właściwy kwadrat)

•
•
•

PIERWSZA DEKLARACJA (data powstania obowi ązku ponoszenia opłaty

.....................................

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W POPRZEDNIO DEKLARACJI (data zaistnienia zmiany

................................

KOREKTA DEKLARACJI
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

(zaznaczyć właściwy kwadrat)
U

U

WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK
LUB POSIADACZ

WSPÓŁWŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK
WSPÓŁPOSIADACZ

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę
RODZAJ sKLADAJ ĄcE(;o

U

LI

OSOBA FIZYCZNA

LI

OSOBA PRAWNA

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJ ĄCA
OSOBOWOŚCI PRAWNO

IMI Ę I NAZWISKO /NAZWA*

IDENTYFIKATOR PESEL
E-MAIL

/ NIP*

NUMER TELEFONU **

...................................................

E. ADRES NIERU (IIO\iOŚ(:I. NA KIÓREJ

()

1>0W STAJĄ

ODPADY KOMUNALNE
POWIAT

KRAJ

WOJI;\\o!y 1\\

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWO ŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

F. ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES KORESPONDENCYJNY
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAF

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWO ŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

\R lOKAlI:

G. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO (wypełniają tylko wlaściciele
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)

Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy TAK

/ NIE (niewłaściwe skreś lić)

Oświadczam, że będę kompostowa ł bioodpady stanowi ące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku
TAK / NIE (niewłaściwe skre ś lić)

H. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Oświadczam, że na terenie nieruchomo ści wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje:
(należy podać liczbę mieszkańców)
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi .........................z ł
słowniezłotych . ..................................................................................................................................
I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę

Oświadczam, że dane podane w deklaracji s ą zgodne ze stanem faktycznym.

(miejscowo ść i data)

(czytelny podpis)

J. ADNOTACJE URZĘDU

K. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. I i ust. 2 rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 16/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi ązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/WE (ogólnego rozporz ądzenia o ochronie danych), (Dz. Urz. z 04.05.2016 r. UE LI 19.
s.I do 88), dalej ROBO, informuj ę. że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świdwin, siedziba Urząd Gminy Swidwin. Plac Konstytucji
3 Maja 1, e-mail: pocztaswidwin.gmina.oI, tel. +48 94 36 520 15, zwany dalej Administratorem; Dane kontaktowe do inspektora
ochrony danych: Dariusz Florek, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gminy Swidwin mo żliwy jest pod adresem poczty
elektronicznej e-mail: iod.noczta)swidwin.rnina.pl ;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b ędą w celu: realizacji i wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
na podstawie art. 6 Ust. I lit. c) RODO. realizacji i wykonywania przez Administratora umowy, której stron ą jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podj ęcia działań na żądanie osoby, której dane dotycz ą, przed zawarciem umowy, np. w celu realizacji zada ń
wynikających z ww, przepisów prawa. na podstawie art. 6 ust. I lit b) ROBO, wykonywania przez Administratora zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w ładzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, niezb ędnym dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze ń wynikąjących ze zobowiązań, na podstawie
art. 9 ust. 2 lit. t) ROBO, niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym i celów statystycznych zgodnych z art. 89 ust.
I ROBO, na podstawie prawa Unii lub państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszaj ą
istoty prawa, do ochrony danych osobowych i przewiduj ą odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów
osoby, której dane dotycz ą, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) ROBO;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b ędą w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto ści i porządku w gminach.
4) Ma Pan/Pani prawo do:
a) dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, je śli są błędne lub
nieaktualne, a także prawo do ich usuni ęcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nast ępuje w celu wywi ązania się z
obowiązku wynikaj ącego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania w ładzy publicznej, prawo do ograniczenia lub wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
b) wniesienia skargi do Prezesa Urz ędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, i ż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotycz ących narusza przepisy ogólnego rozporz ądzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwiernia 2016 r.
(RODO). na adres: Prezes Urz ędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
Pouczenia:
1. Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 wrze śnia 1996 r. o utrzymaniu czysto ści i porządku w gminach
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytu łu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 17 czerwca 1966 r. o post ępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 wrze śnia 1996 r. o utrzymaniu czysto ści i porządku w gminach w razie
niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Swidwin okre śli w drodze decyzji, wysoko ść
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią
ilość odpadów komunalnych powstaj ących na nieruchomo ściach o podobnym charakterze.

Objaśnienia:
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklaracj ę do Wójta Gminy świdwin o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo ści
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomo ści odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych b ędących podstawą ustalenia wysoko ści należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi lub okre ślonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstaj ących na danej
nieruchomości właściciel nieruchomo ści jest obowiązany złożyć nową deklaracj ę do Wójta Gminy świdwin w
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

3. W przypadku uchwalenia nowej stawki op łaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub
prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki op łaty i danych podanych w deklaracji. W takim
przypadku właściciel nieruchomo ści nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza op łatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysoko ści podanej w zawiadomieniu.
4. Adres elektronicznej skrzynki podawczej /139et4dqt7/SkrytkaESP w platformie ePUAP dost ępny jest na BlP
Urzędu Gminy Swidwin.
S. Wzór formularza dost ępny jest na stronie www.swidwin.gmina.pl oraz na B łP Urzędu Gminy Swidwin.
* dotyczy wiaścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi
** nieobowiązkowe

Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY Ś WID WIN
z dnia

RADA GMINY
w Swidwjnje
wp łyn ęł o dn.
L dz . .................

2, ą r.

.

w sprawie powola n ja Ko nisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
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.) oraz art. 17 ust. 2 ustawy z dnia
10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzaj ące ustawę o samorządzie terytorialnym
iustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zm.) Rada Gminy
Swidwin uchwała, co następuje:
1. Powołuje się Komisj ę Inwentaryzacyjną Mienia Komunalnego
do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia stanowi ącego własność Skarbu Państwa,
podlegaj ącego komunalizacji na terenie gminy Swidwin w sk ładzie:
1)Anna Pietryka - Przewodnicz ąca Komisji
2) Artur Poliński - członek
3) Łukasz Pugacz - członek
4) Katarzyna Bialik - cz łonek
2. Celem działania komisji określonej w § 1 będzie sporządzenie spisów
inwentaryzacyjnych, okre ślających mienie ogólnonarodowe (pa ństwowe), podlegaj ące
przekazaniu na własność Gminie Swidwin i służące wykonywaniu zada ń własnych
gminy.
3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
Przewodnicz ąca Rady
mgr Anna Olejniczak

w7gł dem
R\IC\ WNY
Kaar-,uz to
-K

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzaj ące
ustawę o samorządzie terytorialnym i ustaw ę o pracownikach samorz ądowych w celu
wykonania spisu inwentaryzacyjnego Rada Gminy dokonuje powo łania Komisji
Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwa ły uznaje się za zasadne.

RADA GMINY
W Ś widwinje

- PROJEKT -

wp łyn ęł o dn. .I":.Qi2j

L. dz. ............
.....

UCHWAŁA NR.../.1....
RADY GMINY ŚWID WIN
z dnia........................
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji
inwestycji celu publicznego - przebudowa odgałęzienia linii 110 kV Bia łogard - Łobez
do stacji GPZ Świdwin na lini ę dwutorow ą 110 ky.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz.
U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Rada Gminy Swidwin
uchwała, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy wstępne
§1.1. Zgodnie z uchwałą Nr XLV/285/20 18 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 maja 2018r.
w sprawie przyst ąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa odga łęzienia
linii 110 kV Białogard - Lobez do stacji GPZ Swidwin na lini ę dwutorową 110 kV oraz
uchwałą Nr IX/74/2019 Rady Gminy Swidwin z dnia 04 czerwca 2019r. zmieniaj ącą uchwałę
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa odga łęzienia linii. 110 kV
Białogard - Lobez do stacji GPZ Świdwin na linię dwutorową 110 kV uchwała się miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego
- przebudowa odgałęzienia linii 110 kV Białogard - Łobez do stacji GPZ Swidwin na lini ę
dwutorową 110 ky, zwany dalej „planem", po stwierdzeniu że nie narusza on ustale ń zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swidwin,
zatwierdzonego uchwałą Nr XXX/157/2017 Rady Gminy Swidwin z dnia 30 maja 2017 roku.
2. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) załączniki nr 1, 2 - stanowi ące część graficzną w skali 1: 2000, zwane „rysunkiem
planu" zatytułowane „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie
realizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa odga łęzienia linii 110 kV Białogard
- Lobez do stacji GPZ Swidwin na lini ę dwutorową 110 ky";
2) załącznik nr 3 - stanowi ący część graficzną zwaną „rysunkiem planu" zatytu łowany
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu
publicznego - przebudowa odga łęzienia linii 110 kV Białogard - Łobez do stacji GPZ
Swidwin na linię dwutorową 110 ky" z wyrysem ze zmiany studium uwarunkowa ń
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swidwinw skali 1:25 000;
3) załącznik nr 4 - stanowiący rozstrzygni ęcie Rady Gminy Swidwin o sposobie
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
4) załącznik nr 5 - stanowiący rozstrzygni ęcie Rady Gminy Swidwin o sposobie realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale żą do zadań własnych gminy
oraz o zasadach ich finansowania;
5) załącznik nr - stanowi ący dane przestrzenne, zgodnie z przepisami odr ębnymi.
3.Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni ok. 15,81 ha, w obrębach ewidencyjnych:
Lekowo, Ciszyno, Przybysław, którego granice okre śla rysunek planu.
„

2??d.

2) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R,
8R, 9R, jOR, j 1R, 12R, 13R;
3) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZL, 2Z Ł, 3ZL, 4ZL, SZL, 6ZL,
7ZL, 8ZL, 9ZL;
4) teren drogi publicznej - drogi klasy lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem
KDL;
5) tereny dróg publicznych - drogi klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu
symbolami: IKDD, 2KDD;
6) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: I KDW, 2KDW,
3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW.
*5.W zakresie zasad ochrony i kszta łtowania ładu przestrzennego ustala si ę: dopuszczenie
robót budowlanych z uwzględnieniem ustale ń zawartych w niniejszej uchwale.
*6.W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kszta łtowania
krajobrazu ustala si ę:
1) zakaz lokalizacji przedsi ęwzięć, mogących zawsze znacz ąco oddziaływać na
środowisko za wyj ątkiem inwestycji celu publicznego;
2) zakaz lokalizacji przedsi ęwzięć mogących potencjalnie znacz ąco oddziaływać na
środowisko za wyj ątkiem inwestycji celu publicznego, w tym linii elektroenergetycznej
110kV;
3) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych i biogazowni;
4) w granicach obszaru obj ętego planem dopuszczenie wycinki drzew i krzewów w
związku z realizacj ą linii elektroenergetycznej I 10kV, zgodnie z przepisami odr ębnymi,
w zakresie niezb ędnym do bezpiecznej eksploatacji linii, a tak że jej przebudowy,
rozbudowy, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych,
modernizacji, wymiany urządzeń i przewodów, dokonywania kontroli i przegl ądów
urządzeń;
5) nakaz przywrócenia terenu w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 110kV
do stanu poprzedniego, z wyj ątkiem terenów zaj ętych pod obiekty budowlane oraz pasa
przewidzianego do wycinki dr żew i krzewów, po każdorazowym przeprowadzeniu robót
budowlanych;
6) poziom pola elektromagnetycznego w środowisku oraz poziom hałasu w środowisku
wytwarzanego przez lini ę elektroenergetyczn ą 110kV nie może powodować
przekroczeń standardów jako ści środowiska, określonych w przepisach odrębnych, poza
pasem technologicznym linii elektroenergetycznej 110kV okre ślonym na rysunku planu;
7) w zakresie gospodarki odpadami: nakaz zagospodarowania odpadów, zgodnie z
przepisami odrębnymi.
*7.W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów
kulturowych oraz dóbr kultury wspó łczesnej nie podejmuje si ę ustaleń z uwagi na brak
występowania obiektów podlegaj ących ochronie.
*8.W zakresie zasad kszta łtowania przestrzeni publicznych w rozumieniu przepisów ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie podejmuje si ę ustaleń.
*9.W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj ących
ochronie, ustalonych na podstawie odr ębnych przepisów, terenów górniczych, a tak że
obszarów szczególnego zagro żenia powodzią, obszarów osuwania si ę mas ziemnych,
krajobrazów priorytetowych okre ślonych w audycie krajobrazowym oraz w planach
3

3) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiórki, modernizacji
i remontów linii elektroenergetycznej 110kV z uwzgl ędnieniem § i ł pkt 4;
4) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiórki, modernizacji
i remontów linii elektroenergetycznych 15kV, 0,4kV;
5) zapewnienie dostępu do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie
z przepisami odrębnymi;
6) realizacj ę inwestycji elektroenergetycznych oraz usuwanie kolizji projektowanych
obiektów z istniej ącymi sieciami elektroenergetycznymi, zgodnie z przepisami
odrębnymi;
7) w zakresie urządzeń melioracyjnych obowi ązek zachowania systemu melioracyjnego,
a w przypadku konieczno ści jego naruszenia zastosowanie rozwi ązań zastępczych
zgodnie z przepisami odrębnymi;
8) zasady ochrony przeciwpo żarowej, zgodnie z przepisami odr ębnymi.
*14. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania urz ądzania
i użytkowania terenów ustała się do czasu realizacji ustale ń niniejszej uchwały użytkowanie
terenów w dotychczasowy sposób.
* 15. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu zgodnie z * 16
- *21 niniejszej uchwały.
Rozdzial 3
Ustalenia szczególowe
16. Dla terenów infrastruktury technicznej - elektroenergetyki, oznaczonych na rysunku
planu symbolami: IB. 2E, 3E, 4E, SB o łącznej powierzchni ok. 0,95 ha ustała się:
1) w zakresie zasad kszta łtowania zabudowy oraz wska źników zagospodarowania terenu
z uwzględnieniem *11 pkt 4:
a) budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę, rozbiórkę, remont, modernizacj ę
i usuwanie awarii linii elektroenergetycznej 110kV oraz urz ądzeń i obiektów
technicznych z nią związanych, w tym słupów, zgodnie z przepisami odr ębnymi,
b) dopuszczenie innych urz ądzeń i sieci infrastruktury technicznej nie koliduj ących
z linią, elektroenergetyczn ą 110kV, w tym dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury
podz ęmnej,
c) maksymalna wysokość słupów linii elektroenergetycznej I 10kV: 35,0m,
d) dopuszczenie doj ść, dojazdów, zgodnie z przepisami odrębnymi,
e) zakaz budowy budynków,
f) pod nadziemnymi urządzeniami linii elektroenergetycznej 110kV z wy łączeniem
terenów pod słupy oraz terenów przewidzianych do wycinki drzew i krzewów
zachowuje się dotychczasowy sposób uzytkowania terenow w tym mi ędzy innymi
tereny rolne, łąki. rówy;
2) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: zgodnie z *1.2 niniejszej uchwa ły;
3) zasady obs ługi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z * 13 niniejszej uchwa ły
*17. Dla terenów rolniczych, oznac żonych na rysunku planu śymbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R,
6R, 7R, 8R, 9R, jOR, I 1R, l2R, 13R o łącznej powierzchni ok. 13,99 ha ustala si ę:
1) w zakresie zasad kszta łtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu
z uwzględnieniem § 11 pkt 4:
a) przeznaczenie terenu pod uprawy rolnicze,

5

*21. Dla terenów dróg wewn ętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 KDW,
2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW o łącznej powierzchni ok. 0,20 ha
ustała się:
1) w zakresie zasad kszta łtowania zabudowy oraz wska źników zagospodarowania terenu
z uwzględnieniem *11 pkt 4:
a) lokalizacj ę drogi wewnętrznej,
b) zakaz lokalizacji słupów linii elektroenergetycznej 110kV,
c) dopuszczenie urządzeń związanych z obsługą ruchu drogowego, ciągów pieszych
i rowerowych, urządzeń i sieci infrastruktury drogowej, technicznej, nie koliduj ących
z linią elektroenergetyczn ą 110kV;
2) szerokość w liniach rozgraniczaj ących, zgodnie z rysunkiem planu:
a) drogi 1 KDW - zmienna od 7,Om do 8,0m,
b) drogi 2KDW - do 6,0m,
c) drogi 3KDW - do 8,0m,
d) drogi 4KDW - do 5,0m,
e) drogi 5KDW - zmienna do 5,0m,
drogi 6KDW - do 6,0m,
g) drogi JKDW - zmienna do 4,0m,
h) drogi 8KDW - zmienna do 11 „Om.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
*22. Ustala się wysokość stawki procentowej, s łużącej naliczaniu jednorazowej op łaty od
wzrostu warto ści nieruchomo ści związanej z uchwaleniem planu w wysoko ści:
1) w granicach terenów E: 15%;
2) w granicach pozostałych terenów: 0%.
*23. Na obszarze obj ętym planem dopuszcza si ę możliwość zmiany przeznaczenia gruntów
rolnych i leśnych na cele nierolnicze i niele śne z uwzględnieniem pkt 1, 2, 3.
1) zgodnie z decyzj ą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znak SZ.tr.602.5.2020 z dnia 17
czerwca 2020 r. wyrażono zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze 0,3175 ha gruntów
rolnych klasy III, położonych na terenie gminy Swidwin, w obr ębie Cieszyno;
2) zgodniez decyzj ą Ministra Klimatu i Srodowiska, znak DL-NL.4130.67.2020.PD z dnia
1 stycznia 2020 r. wyrażono zgodę na przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i niele śne 0,4216 ha gruntów
leśnych będących własnością Skarbu Państwa;
3) zgodnie z decyzj ą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, znak
WRiR-l.7151.4.2020.AK z dnia 20 lipca 2020 r. wyra żono zgod ę na zmianę
przeznaczenia na cele niele śne gruntów leśnych o powierzchni 0,2119 ha
niestanowiących własności Skarbu Państwa.
*24. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy Świdwin.
*25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachódniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak
atwjerdzan(gIQd01n1
forma]notPYTfl
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.................
Rady Gminy Swidwin
z dnia ..............

ROZSTRZYGNI ĘCIE RADY GMINY ŚWID WIN

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu
publicznego - przebudowa odga łęzienia linii 110 kV Bia łogard - Łobez do stacji GPZ
Świdwin na linię dwutorow ą 110 ky.
Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Rada Gminy Swidwin rozstrzyga co
następuje:

1. Nie wniesiono uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa odga łęzienia linii 110 kV
Białogard - Lobez do stacji GPZ Swidwin na lini ę dwutorową 110 ky.
2. Rozstrzygni ęcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu ww. planu jest
bezprzedmiotowe.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr.............
Rady Gminy Swidwin
z dnia ..............

ROZSTRZYGNI ĘCIE RADY GMINY ŚWID WIN

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w
projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji
inwestycji celu publicznego - przebudowa odga łęzienia linii 110 kV Bia łogard - Łobez
do stacji GPZ Swidwin na lini ę dwutorow ą 110 ky, które nale żą do zadań własnych
gminy oraz o zasadach ich finansowania.
Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Rada Gminy Swidwin rozstrzyga co
następuje:
*1
Sposób realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej i drogowej:
1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzi ć będą właściwe
przedsi ębiorstwa, w kompetencji których le ży rozwój sieci: wodoci ągowej, kanalizacji
sanitarnej, energetycznej, gazoci ągowej, zgodnie z ustaleniami planu miejscowego
oraz na podstawie przepisów odr ębnych.
2. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane b ędą zgodnie z przepisami
odrębnymi.

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, okre ślonych w planie
miejscowym nie obci ąży budżetu gminy.

Projekt

UCHWAŁA NR XXV! ....... /202 1
RADY GMINY ŚWID WIN
z dnia 23 lutego 2021 r.

RADA GMINY
W

Świdwjne

wp ł yn ęł o dn. .
L.

....

2O?l.r.

........
............ zał

w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021

Na podstawie art. 1 8a ust. 1 i 4, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z pó źn. zm .) oraz *43 Statutu Gminy Swidwin
uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/307/201 8 Rady Gminy Swidwin z dnia 28 wrze śnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Swidwin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r.
poz. 4937, z 2019 r. poz. 767) Rada Gminy Swidwin uchwa ła, co następuje:

1. Zatwierdza si ę plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021 w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
*2. Wykonanie uchwały powierza si ę Przewodniczącej Rady Gminy Świdwin.
*3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicz ąca Rady
Anna Olejniczak

Zatwierd
wgtIem
formawnym
R3)C(I,AWNY
Katar ynaP Ącc ka-Krak

....

UZASADNIENIE

Przedkładany projekt uchwały jest wyrazem realizacji obowi ązku wynikaj ącego
z art. I 8a ust. I 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 działa 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 XXV/ .... /2021
Rady Gminy świdwin
z dnia 23 lutego 2021 r.

Plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świdwin na 2021 r.
Termm
I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Jednostka
kontrolowana
1) Kontrola wydatków Urzędu Gminy za IV kwartał 2020 r. Urząd Gminy Świdwin
Urząd Gminy Swidwin
2) Analiza zamówień publicznych za 2020 r.
Urząd Gminy Swidwin
3) Kontrola wydatków na oświetlenie za 2020 r. w
porównaniu do 2019 r.
Tematyka

1) Analiza wykonania budżetu Gminy Świdwin za rok 2020
wraz z oceną sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Swidwin za 2020 r. Wydanie opinii oraz opracowanie
wniosku do RIO.
2) Kontrola udzielanych świadczeń przez GOPS za 2020 r.
3) Kontrola inwestycji realizowanych ze środków
zewnętrznychza 2020 r.
1) Kontrola wykonania planu finansowego za I półrocze
2021 r. oraz kontrola wydatków Urzędu Gminy za I
półrocze 2021 r.
2) Kontrola wydatków na świetlice za I półrocze 2021 r.

Urząd Gminy Świdwin

GOPS Świdwin
Urząd Gminy Świdwin
Urząd Gminy Swidwin
Urząd Gminy Swidwin

Urząd Gminy Świdwin
1) Analiza projektu bud żetu Gminy Świdwin na 2022 r.
2) Kontrola wydatków Urz ędu Gminy za III kwartał 2021 r. Urząd Gminy Świdwin

Projekt
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RADY GMINY ŚWID WIN
RADA GMINY
W Swidwrje

z dnia 23 lutego 2021 r.

wp łyn ęł o dn.
L.

w sprawie rozpatrzenia petycji

ciz. ................. za ł ..J.$...

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 z pó źn. zm .) w związku zart. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Swidwin uchwala, co nast ępuje:
1. Nie uwzgl ędnia się petycji złożonej w dniu 29 stycznia 2021 r. do Rady Gminy
Swidwin przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, dotycz ącej podj ęcia przez Radę
Gminy Swidwin uchwały popieraj ącej List otwarty do Prezydenta RP, Cz łonków Rządu RP,
Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!", z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do
niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza si ę Przewodniczącej Rady Gminy Świdwin
zobowiązuj ąc j ą do poinformowania wnoszącego petycj ę o sposobie jej załatwienia.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak

Zatwiermwzg ędern
for
RkDC Ą P\VNY
Kaarzyntdjz-Krak

Załącznik do uchwały Nr XXV! .... /202 1
Rady Gminy świdwin
z dnia 23 lutego 2021 r.

UZASADNIENIE
W dniu 18 stycznia 2021 r. do Przewodnicz ącej Rady Gminy Świdwin wpłynęło uzupełnienie do
petycji - listu otwartego pt.: List otwarty do Prezydenta RP, Cz łonków Rządu RP, Posłów, Senatorów,
Wójtów. i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej
SZCZEPIONCE!" przes łane przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.
W dniu 21 stycznia 2021 r. zwrócono si ę do składaj ącego petycj ę o przesłanie właściwej petycji,
o której mowa w uzupe łnieniu do petycji - listu otwartego.
W dniu 29 stycznia 2021 r. do Biura Rady Gminy Swidwin wp łynęła petycja - list otwarty pt.:
List otwarty do Prezydenta RP, Cz łonków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w
Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!".
Petycja wraz z ,jej uzupełnieniem stała się przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Rady Gminy Swidwin w dniu 09 lutego 2021 r.
Komisja w pierwszej kolejności dokonała kontroli petycji pod względem formalnym poprzez
sprawdzenie, czy spełnia ona wymagania opisane w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach. W wyniku podj ętych czynności ustalono, że petycja ta spełnia wymagania formalne stawiane
petycjom wnoszonym przez podmioty nie b ędące osobami fizycznymi i jako taka podlega rozpatrzeniu.
Rozpatrując powyższą petycj ę pod względem merytorycznym Komisja stwierdzi ła, że pierwsza
część petycji nazywana jest listem otwartym-petycj ą do Prezydenta RP, członków Rządu RP, posłów,
senatorów, wójtów i radnych, i dotyczy szczepie ń oraz polityki w związku z pandemi ą koronawirusa.
Druga cz ęść petycji czyli tzw. uzupe łnienie zawiem w swej treści żądanie o podj ęcie uchwały
popierającej petycj ę - list otwarty skierowany do Prezydenta RP, Rz ądu, Sejmu i Senatu, a takie
domagającej się zaprzestania szczepie ń przeciw COyID-19, które w opinii wnosz ącego petycj ę są
działaniami eksperymentalnymi, pozostaj ącymi w fazie badań; dopuszczenia do mediów publicznych
polskich i zagranicznych lekarzy i naukowców, wskazuj ących na powikłania poszczepienne, okre ślane
przez wnoszącego petycj ę jako „pokazuj ące ukrywaną prawdę na temat tzw. pandemii"; żądania
odwołania wszelkich ogranicze ń wolności, w tym gospodarczych, wprowadzonych w roku 2020 i 2021,
oraz prowadzenia przez w ładze gminy szerokich działań edukacyjnych, maj ących na celu zwrócenie
uwagi obywateli na sposoby obrony przed zachorowaniem, jakim jest wzmacnianie odporno ści
organizmu, zaniechanie obostrze ń obniżających odporność oraz sposobów leczenia ogólnie dost ępnymi
środkami.
Komisja stwierdzi ła, że Rada Gminy może podejmować uchwały tylko w granicach zada ń gminy, a
zatem w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrze żonych ustawami na rzecz innych
podmiotów. Tymczasem żaden z przepisów ustawy o samorz ądzie gminnym, a w szczególno ści art. 7
określający zadania gminy, nie obejmuje swym zakresem „kierowania pod adresem Rz ądu RP, Posłów i
Senatorów żądań" by organy te podj ęły określone działania, w tym przypadku wskazane przez
składającego petycj ę Stowarzyszenia. Do zada ń gminy nie należy również prowadzenie akcji
propagującej alternatywne sposoby zapobiegania czy te ż leczenia zachorowa ń wywołanych wirusem
SARS-CoV-2. Organ uchwałodawczy gminy działa wyłącznie w ramach i w granicach prawa, co
oznacza, że może on podejmować tylko te działania na które prawo wprost mu zezwala.
Niedopuszczalna jest wykładnia rozszerzaj ąca, bazuj ąca na szerokiej interpretacji art. 18 ust. 1 ustawy o
samorządzie gminnym („do właściwości rady gminy nale żą wszystkie sprawy pozostaj ące w zakresie
działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej").
Stwierdzić także należy, że przywołany przepis nie jest, zgodnie z utrwalon ą w doktrynie i
orzecznictwie linią interpretacyjną, samodzielnym przepisem kompetencyjnym; uchwa ła podj ęta
wyłącznie na jego podstawie by łaby zatem aktem podj ętym bez podstawy prawnej, a więc niezgodnym
z prawem.

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że rządowy program szczepień przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2 zakłada ich dobrowolność, a brak jest sygnałów ze strony mieszkańców Gminy Swidwin,
iż zamiar poddania si ę szczepieniom podejmuj ą pod wplywem jakichkolwiek nacisków. Ciężar zaś
odszkodowań za wystąpienie niepożądanych odczynów poszczepiennych, jak to wynika z projektu
ustawy dotyczącej utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepie ń Ochronnych, bierze na siebie
Skarb Państwa, co zawartą w petycji tezę o odpowiedzialności „karnej, maj ątkowej i moralnej" władz
gminy za efekty rządowego programu szczepie ń czyni wyraźnie Mędną.
Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdzi ła, że przedmiot petycji nie mie ści się
w kompetencjach Rady Gminy Swidwin, z tego wzgl ędu, należy uznać iż brak jest podstaw do jej
uwzględnienia.
Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w
rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach i zostanie ona dor ęczona podmiotowi
wnoszącemu petycj ę. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ww. ustawy sposób za łatwienia petycji nie może być
przedmiotem skargi.

Projekt
UCHWAŁA NR XXV! ...... /202 1
RADY GMINY ŚWID WIN
z dnia 23 lutego 2021 r.

RADA GMINY

w Śwdwinie
wp łyn ęł o dn.
L. dz. .................

za ....

.

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynno ść Wójta Gminy Świdwin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z pó źn. zm .) oraz art. 229 pkt 3 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post ępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 z pó źn. zm .) Rada Gminy Swidwin uchwala, co nast ępuje:
*1. Po rozpatrzeniu skargi Pana J.S. z dnia 20 stycznia 2021 r. oraz zapoznaniu si ę ze
stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Swidwin, skarg ę uznaje się za
zasadną.
*2. Uzasadnienie rozstrzygni ęcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
*3. Wykonanie uchwały powierza si ę Przewodniczącej Rady Gminy Świdwin
zobowiązuj ąc j ą do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przes łanie
odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.
*4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak

Załącznik do uchwały Nr XXV/ .... / 202 1
Rady Gminy Świdwin
z dnia 23 lutego 2021 r.
UZASADNIENIE
W dniu 25 stycznia 2021 r. do Przewodnicz ącej Rady Gminy Świdwin wpłynęła skarga złożona
przez Pana J.S. na bezczynno ść Urzędu Gminy i lekceważenie interesanta.
Zgodnie z art. I 8b ustawy o samorz ądzie gminnym rada gminy rozpatruje skargi na dzia łania wójta
i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje sk ładane przez obywateli, w tym celu
powołuje komisj ę skarg, wniosków i petycji.
W dniu 28 stycznia 2021 r. skarga zosta ła przekazana Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
Świdwin w celu zbadania jej zasadności.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 09 lutego 2021 r. zapozna ła się
ze skargą oraz informacj ą uzyskaną od Pana Kazimierza Lechockiego Wójta Gminy Swidwin.
W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokona ła analizy przepływu dokumentów
dostarczonych komisji:
1) pismo z dnia 22.10.2020 r. od Pana J.S. do Urzędu Gminy Swidwin, które zosta ło dekretowane do
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Swidwinie w celu ustosunkowania si ę do ww.
pisma
2) pismo z dnia 02.11.2020 r. od GZGK Sp. z o.o. w Swidwinie do Urz ędu Gminy Świdwin informuj ące o
okoliczności wypowiedzenia umowy
3) pismo z dnia 10.11.2020 r. od Urzędu Gminy Swidwin do Pana J.S., które jest odpowiedzi ą na prośbę
interwencji w sprawie wypowiedzenia dostaw na wod ę, w którym urząd gminy informuje że nie może
interweniować w ww. sprawie
4) pismo z dnia 20.11.2020 r. od Pana J.S. do Urzędu Gminy Swidwin w którym opisuje kontakty ze
spółką GZGK oraz jego oczekiwania w stosunku do GZGK tj.
- wycofanie wypowiedzenia umowy,
- zaplombowanie wodomierza w miejscu docelowym,
- wydanie przez GZGK Sp. z o.o. w Świdwinie protokołu końcowego odbioru.
Wyżej wymienione pismo zostało w dniu 23.11.2020 r. dekretowane przez Wójta Gminy do GZGK Spó łka
z o.o. w Swidwinie zgodnie z kompetencjami.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruj ąc skargę Pana J. S. stwierdza, że mimo zaj ęcia się
przez Urząd Gminy całą sprawą skarga jest zasadna, gdy ż Pan J. S. skarży się, te na jego pismo złożone w
dniu 20.11.2020 r. do Urzędu Gminy Świdwin brak jest odpowiedzi.
Zdaniem Komisji zabrakło informacji ze strony urzędu gminy o przekazaniu ww. pisma do GZGK zgodnie
z kompetencjami.
Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza si ę, te skarga Pana J. S. jest zasadna.

Uchwała Nr XXV/ ......... /202 1

RADA GMINY
w Ś wid;jnj e
wp łyn ęł o dn.

Rady Gminy Świdwin
z dnia 23 lutego 2021 roku

L. dz . ................. za ł

20.11-t
....

w sprawie dokonania zmian w bud żecie gminy na rok 2021

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 Swidwin uchwala, co
następuje:
*1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę

1135 320,97 zł

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

1135 320,97 zi

zgodnie z załącznikiem Nr 2
*3 . Dokonuje si ę zmian w planie zadań zleconych
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.
*4 . Po dokonanych zmianach bud żet gminy zamyka si ę :
1. Po stronie dochodów budżetu kwotą
w tym: - dochody bie żące
- dochody maj ątkowe
a) dotacja na zadania zlecone

31 510 832,78 zł

29 114 788,79 zł
2 396 043,99 zł
9 017 258,01 zł

2. Po stronie wydatków bud żetu kwotą

31 510 832,78 zł

w tym: - wydatki bie żące

28 817 102,79 zł

- wydatki maj ątkowe
a) wydatki zada ń zleconych

2 693 729,99 zł
9 017 258,01 zł

3. Przychodem ( kredyt)

567 568,00 zł

4. Rozchodem (spłata kredytów i po życzek)

567 568,00 zł

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

Przewodnicząca Rady
mgr Anna Olejniczak

UZASADNIENIE

1. Dokonano zwiększenia dochodów własnych o kwotę 251 300 zł.
2. Dokonano zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 28 920 zł.
3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na przeprowadzenie spisu powszechnego.
4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 846 900 zł / dotacja celowa na realizacj ę
programów w ramach środków unijnych - utworzenie Centrum Us ług Społecznych.
5. Zwiększono wydatki na gospodarkę komunalną o kwotę 232 800 zł —dokończenie inwestycji
,,Kanalizacja Bystrzyna- Dobrowola"
Dokonane zmiany nie powoduj ą zmiany wyniku finansowego.
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Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr dokumentu
Data podj ę cia
Rodzaj

Dział

Rozdzia ł

ŚWIDWIN
XXV/ ......... /2021
2021-02-23
Plan dochodów

Paragraf

700

Tre ść

Kwota

Gospodarka mieszkaniowa
70005

120 000,00

Gospodarka gruntami I nieruchomo ściami
0750
0770

750

120 00000

Wpływy z najmu i dzierzawy składników maj ą tkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek
samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wp łaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoś ci oraz prawa u żytkowania
wieczystego nieruchomo ści

Administracja publiczna
75056
2010

75616

1000 O

7857,00

Spis powszechny i inne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu pa ń stwa na realizacj ę zada ń bieżą cych z
zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom
gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadaj ą cych osobowo ś ci prawnej oraz wydatki
zwi ązane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynno ś ci cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób

756

20 00000

7857,00
7857,00

72 800,00

30000,00

fizycznych
0500
75621
0020

Wpływy z podatku od czynno ś ci cywilnoprawnych

30 000,00

Udzia ły gmin w podatkach stanowi ących dochód bud żetu pa ń stwa

42 800,00

Wp ływy z podatku dochodowego od osób prawnych

42 80000

Róż ne rozliczenia

758
75801
2920

28 920,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego

28 920,00

Subwencje ogólne z bud żetu pa ń stwa

28 920,00

O ś wiata i wychowanie

801
80103
2310

852
85215
2010

853

10 000,00

Oddzia ły przedszkolne w szko łach podstawowych

10 000,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie żą ce realizowane na podstawie
porozumie ń (umów) miedzy jednostkami samorz ądu terytorialnego

1000000

Pomoc spo łeczna

343,97

Dodatki mieszkaniowe

343,97

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ń stwa na realizacj ę zada ń bieżą cych z
zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom
gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami

343,97

Pozosta łe zadania w zakresie polityki spo łecznej

846 900,00

Pozosta ła dzia łalność

85395
2057

2059

846 900,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia łem ś rodków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatno ś ci w ramach budzetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorz ądu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia łem ś rodków
europejskich oraz ś rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub p łatno ś ci w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorz ądu terytorialnego

Gospodarka komunalna i ochrona ś rodowiska

900

90001
0690
9001
0690

133132,68

48 500,00

Gospodarka ś ciekowa i ochrona wód

28 500,00

Wpływy z róznych op łat

28 500,00

Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem ś rodków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska

20000,00

Wpływy z róż nych opłat

20 000,00
Razem:

BeSTia

713767,32

I 135 320,97
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Nazwa jednostki sprawozdawczej

Ś WIDWIN

Nr dokumentu

XXV/ ......... /2021

Data podj ę cia

2021-02-23

Rodzaj

Plan wydatków

Dzia ł

Rozdzia ł

Paragraf

Tre ść

Warto ść

Administracja publiczna

750

7857,00

Spis powszechny i inne

7857,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6094,95

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 047,72

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ś ciowy

149,33

4210

Zakup materia łów i wyposa ż enia

400,00

75056
4010

4360

Opłaty z tytu ł u zakupu usł ug telekomunikacyjnych

165,00

Oświata i wychowanie
80101
6050
85215

28 920,00

Szkoły podstawowe

28 920,00

Wydatki inwestycyjne jednostek bud ż etowych

28 920,00

Pomoc społeczna

18 843,97

Dodatki mieszkaniowe
3110

85295
6050

343,97

Świadczenia spo łeczne

343,97

Pozosta ła dzia łalność

18 500,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych

18 500,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki spo łecznej

846 900,00

Pozostała dzia łalno ść

846 900,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

219 049,05

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

40 857,27

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

39810,01

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

7425,41

4127

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnoś ciowy

5664,17

4129

Skł adki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ś ciowy

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

85395

1 056,49
98 380,04

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

18 349,96

4217

Zakup materia łów i wyposazenia

32 184,51

4219

Zakup materia łów i wyposaż enia

4277

Zakup us ł ug remontowych

6003,09
12642,00

4279

Zakup us ł ug remontowych

4307

Zakup usł ug pozostałych

303 930,54

4309

Zakup us ł ug pozostałych

56 689,46

4707

Szkolenia pracowników nieb ę dą cych członkami korpusu s ł użby cywilnej

4709

Szkolenia pracowników nieb ęd ą cych członkami korpusu slu ż by cywilnej

900
90001
6057
6059

2358,00

2107,00
393,00

Gospodarka komunalna i ochrona ś rodowiska

232 800,00

Gospodarka ś ciekowa i ochrona wód

232 800,00

Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych

194 297,44

1 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych

38502,56
Razem:

BeSTia

Nc,

1 135 320,97
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Załącznik Nr 3

PLAN ZADA Ń ZLECONYCH-DOCHODY
Dział

Rozdział

Paragraf

75056

7857,00

31 720,54

0,00

7857,00

7857,00

000

7857,00

7857,00

658 187,50

343,97

658 531,47

Dodatki mieszkaniowe

0,00

343,97

343,97

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pa ństwa na
realizacj ę zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom
gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami

000

343,97

34397

Spis powszechny I inne
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pa ństwa na
realizacj ę zada ń bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi ązkom
gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami
Pomoc społeczna

852
85215
2010

I

23 863,54

Administracja publiczna

750

Po zmianie

Zmiana

Przed zmian ą

Tre ść

Razem:)

9 077 257,04

8200,971

9 085 458,01
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Załacznik Nr 4

Plan Zada ń Zleconych- WYDATKI

Dział

Rozdzia ł

Paragraf

750

Zmiana

Przed zmian ą

Tre ść

Po zmianie

23 663,54

7857,00

31 520,54

Spis powszechny inne

000

7857,00

7857,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

6094,95

6094,95

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 047,72

1 047,72

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ściowy

0,00

149,33

149,33

4210

Zakup materia łów i wyposa żenia

0,00

400,00

400,00

4360

Opłaty z tytu łu zakupu usł ug telekomunikacyjnych

0,00

165.00

165,00

657 187,50

343,97

657 531,47

0,00

343,97

343,97

Administracja publiczna
75056

852

Pomoc społeczna
85215

Dodatki mieszkaniowe
3110

Świadczenia społeczne

0,00
Razem:

9009057,04

343,97
8200,971

343,97
9017258,01
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