PROJEKT
UCHWAŁA NR ......./...... .12021

RADY GMINY ŚWID WIN

GMINY
w Śwdwinie

zdnia ...............2021

r.

wpłyn ęł o dn ......... i..2

j.r.

zmieniaj ą ca uchwałę w sprawie przyj ęcia Programu opieki nad zwier ętami bezdom L.
zapobiegania bezdomności zwierz ą t 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. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz ąt (Dz. U. z 2020 r.
poz. 638), po zasi ęgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdwinie, Stowarzyszenia „Przyjaciele
Zwierząt", Koła Łowieckiego „Jele ń" z siedzibą w Barwicach, Koła Łowieckiego „Sokół" z siedzibą
w Białogardzie, Koła Łowieckiego „Sokół" z siedzibą w Świdwinie, Koła Łowieckiego „Cyranka" z siedzib ą
w Świdwinie oraz Koła Łowieckiego „Słonka" z siedzibą w Świdwinie, Rada Gminy Swidwin uchwała,
co następuje:
* 1. W załączniku do uchwały Nr =V/1 83/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie przyj ęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ści
zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1) Zmienia si ę treść § 1 ust. 2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:
„1) Referat Rolny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urz ędu Gminy Świdwin we
współpracy ze Strażą Gminną oraz organizacjami spo łecznymi, których statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomno ści zwierząt;".
2) Zmienia się treść § 2 ust. 2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:
„ 1) Dokarmianie kotów wolno żyjących przez pracowników Urzędu Gminy Świdwin lub inspektorów organizacji
społecznych, których statutowym celem dzia łania jest ochrona zwierz ąt;".
3) Zmienia się treść * 2 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:
„5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt:
1) Umieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Schroniska dla Zwierząt;
2) Umieszczanie na stronie internetowej Urz ędu Gminy Świdwin informacji dotyczących zwierząt
bezdomnych;
3) Udostępnianie gabloty informacyjnej na ogłoszenia adopcyjne;
4) Zakup karmy dla zwierz ąt będących pod opieką 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 w łaścicielom 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 zwierz ąt będących pod opieką organizacji społecznych, których statutowym celem dzia łania
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 Urz ędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak

Uzasadnienie

W dniu 31.12.2020 r. Towarzystwo Opieki nad Zwierz ętami Oddział w Świdwinie zakończył
swoją działalność. W podj ętej uchwale Towarzystwo Opieki nad Zwierz ętami Oddział w Świdwinie
było kilkzkrotnie wymieniane. W zwi ązku z powyższym podj ęcie uchwały jest uzasadnione.
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Projekt
UCHWAŁA Nr

RADY GMINY ŚWID WIN
zdnia
w sprawie sprzeda ży nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) ) art. 13 ust. 1 i art.
37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Rada Gminy Swidwin
uchwala, co następuje:
1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
niezabudowanej nieruchomo ści gruntowej w Rusinowie, stanowi ącej własność
Gminy Swidwin, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 378/6 o powierzchni
0,0304 ha, dla której S ąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydzia ł
Ksiąg Wieczystych w Swidwinie prowadzi ksi ęgę wieczystą
nr K0213/0001 1083/7.
2. Zbycie nieruchomo ści opisanej w § 1 nast ępuje w celu poprawy
warunków zagospodarowania nieruchomo ści przyległej tj. działki nr 378/1
w Rusinowie.
3. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
mgr Amia Olejniczak
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Dokument bez mocy prownej.

9-04-2021

Wydruk mapy z systemu WebE WID

Wydruk w skali 1:500

Wydruk z systemu WebE WID

Sporzqdzil: Artur Poli ński

Udostępniane informacje nie sq dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych. Matenaly zctwierajQce informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w wldwinie) należy zamawiać w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierajęce inne
informacje przetwarzane w Wewn ętrznym Portalu Mapowym należy zamawiać w wydziałach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizacj ę tych danych.

UZASADNIENIE
Przedmiotem uchwa ły jest wyrażenie zgody na zbycie niezabudowanej
nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 378/6 po łożonej w Rusinowie.
Z wnioskiem o sprzedaż przedmiotowej nieruchomo ści wystąpił właściciel
nieruchomości przyległej tj. działki nr 378/1 w Rusinowie, w celu poprawy warunków
zagospodarowania nieruchomo ści, a także wskazuj ąc fakt, iż nieruchomość nr 376/6
stanowi działkę nieużytkowaną przez Gmin ę. W zwi ązku z tym, zachodzi mo żliwość
do zbycia przedmiotowej dzia łki w trybie bezprzetargowym w celu polepszenia
zagospodarowania dzia łki sąsiedniej.
Obrót nieruchomościami stanowi ącymi własność Gminy regulowany jest
przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo ściami (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.). Przedmiotem obrotu mog ą być te nieruchomo ści, które
znajduj ą się w zasobie gminnym. Art. 37 ust. 2 ww. ustawy wymienia taksatywne
przypadki zbycia nieruchomo ści bez przetargu. Na szczególn ą uwagę zasługuje pkt 6
powołanej wyżej ustawy dotycz ący zbycia bezprzetargowego nieruchomo ści.
Podstawowymi przes łankami, które decyduj ą o możliwości zbycia nieruchomo ści bez
przetargu s ą: okoliczność, że nieruchomość lub jej część mogą poprawi ć warunki
zagospodarowania nieruchomo ści przyległej oraz niemożność zagospodarowania
owej nieruchomości lub jej części jako odrębnej nieruchomo ści.
W odniesieniu do nieruchomo ści oznaczonej dzia łką ewidencyjną nr 378/1
nabycie przyległej bezpośrednio działki jest korzystne, spowoduje powi ększenie
terenu i poprawi warunki jej zagospodarowania.
Przy sprzeda ży nieruchomości ustala si ę cenę w wysokości nie niższej niż
wartość określona przez rzeczoznawc ę maj ątkowego, zgodnie z art. 67 ustawy
o gospodarce nieruchomo ściami. Srodki uzyskane ze sprzeda ży nieruchomości
stanowić będą przychód Gminy i zasil ą jej budżet.
Z uwagi na powy ższe okoliczności, podj ęcie uchwały jej zasadne.

Uchwała Nr XXVII/....... /2021

RADA GM,NV
w Świdwjnje

Rady Gminy Świdwin
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

Wp łyn ęł o dn.

...

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

..

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 kwot ę

23 900,00 zł

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

23 900,00 zł

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

31 549 668,79 z ł

w tym: - dochody bieżące

29 153 624,80 zł

- dochody maj ątkowe

2 396 043,99 zł

2. Po stronie wydatków bud żetu kwotą

31 549 668,79 z ł

w tym: - wydatki bie żące

28 808 838,80 zł

- wydatki maj ątkowe

2 740 829,99 zł

3. Przychodem ( kredyt)

567 568,00 zł

4. Rozchodem (spłata kredytów i po życzek)

567 568,00 zł

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

Przewodnicząca Rady
mgr Anna Olejniczak

UZASADNIENIE

1. Dokonano zwi ększenia dochodów i wydatków na kwot ę 23 900 zł .
2. Po stronie dochodów zwi ększono dochody własne z tytułu opłaty skarbowej 13900 z ł oraz opłaty
eksploatacyjnej 10000 z ł
3. Dokonano zwiększenia wydatków na dofinansowanie zakupu samochody dla Komendy
Powiatowej Policji na kwotę 10 000 É.
4. Dokonano zwiększenia wydatków na wniesienie wk ładów do naszej spó łki /GZGK/ na kwotę 28 200 zł.
5. Dokonano zmiany wydatków w ramach Funduszu So łeckiego zwiększono wydatki na zadanie
drogowe w kwocie 10 000 zł.
6. Dokonano zmniejszenia wydatków na odsetkach z obligacji 2000 z ł oraz na wydatki inwestycyjne
w rozdziale - ochotnicze stra że pożarne 3000 zł .
Po dokonanych zmianach wynik finansowy pozostaje zmianie.

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr dokumentu
Data podj ę cia
Rodzaj

Dział

Rozdzia ł Paragraf

756

ŚWIDWIN
XXVII, ........... /2021
2021-04-27
Plan dochodów

Tre ść
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadaj ących osobowo ś ci prawnej oraz wydatki
zwi ązane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu terytorialnego
na podstawie ustaw

75618
0410
75619
0460

z
z
Wpływy z

23 900,00
13900 00

Wpływy

opłaty skarbowej

13 90000

Wpływy

róż nych rozlicze ń

10 000,00

opłaty eksploatacyjnej

10 000,00
Razem:

BeSTia

Kwota

23900,00
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Nazwa jednostki sprawozdawczej

ŚWIDWIN

Nr dokumentu

XXVII/

Data podj ęcia

2021-04-27

Rodzaj

Plan wydatków

Dział

Rozdzia ł

...........

/2021

Paragraf

Tre ść

Warto ść

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą , gaz i wod ę

400
40002
6030

28 200,00

Dostarczanie wody

28 20000

Wniesienie wk ładów do spó łek prawa handlowego oraz na uzupe ł nienie funduszy
statutowych banków pa ń stwowych i innych instytucji finansowych

28 200,00

Transport i łą czno ść

600
60016
6060

8000,00

Drogi publiczne gminne

8000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud ż etowych

8000,00

Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa

754
75405
6170
75412
6060
757
75702

8110
758
75818
4810
852
85295
6060
900

7000,00

Komendy powiatowe Policji

10 000,00

Wpłaty jednostek na pa ń stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie
zada ń inwestycyjnych

10 000,00

Ochotnicze stra ż e po żarne

-3000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud ż etowych

-3000,00

Obs ł uga dł ugu publicznego

-2000,00

Obs ługa papierów warto ś ciowych, kredytów i po życzek oraz innych zobowi ąza ń
jednostek samorz ądu terytorialnego zaliczanych do tytu łu d łu ż nego - kredyty i pożyczki

-2000,00

Odsetki od samorz ąd owych papierów warto ś ciowych lub zaci ą gni ętych przez jednostk ę
samorz ą du terytorialnego kredytów i po życzek

-2 00000

Róż ne rozliczenia

-18200,00

Rezerwy ogólne i celowe

-18200,00

Rezerwy

-18200,00

Pomoc społeczna

3900,00

Pozosta ła działalno ść

3900,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych

3900,00

Gospodarka komunalna i ochrona ś rodowiska

-8000,00

Pozosta ł a działalno ść

-8000,00

4210

Zakup materia łów ł wyposa żenia

-6000,00

4300

Zakup usł ug pozosta łych

-2000,05-

90095

921
92109
4270

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5000,00

Domy i o ś rodki kultury, świetlice i kluby

5000,00

Zakup usług remontowych

5000,00
Razem:

BeSTia

23900,06-

Strona 1 z 1

