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RADY GMINY ŚWID WIN
z dnia .............. 2021 r.

RADA GMINY
w Świdwinie
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w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świdwin wotum zaufania

Na podstawie art. 28aa ust. 9 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. Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy Świdwin za 2020 rok
postanawia się udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Swidwin.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 28aa ust. I i 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z pó źn. zm .), wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy
raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie dzia łalności wójta w roku poprzednim,
w szczególno ści realizacj ę polityk, programów i strategii, uchwa ł rady gminy i budżetu
obywatelskiego.
Wójt Gminy Świdwin w dniu 14 maja 2021 r. przed łożył w biurze rady raport o stanie
gminy. Po przeprowadzeniu debaty nad tym raportem, Rada Gminy Świdwin, biorąc pod uwagę
przebieg debaty oraz informacje uzyskane w jej toku, postanawia o udzieleniu wotum zaufania
Wójtowi Gminy Świdwin, bezwzgl ędną większością głosów ustawowego sk ładu rady gminy.
Maj ąc powyższe na uwadze, podj ęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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RADA GMINY
W

Rady Gminy Świdwin
z dnia 31 maja 2021r.

Świdwriie
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w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu gminy za 2020 rok

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.) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ) Rada Gminy Świdwin
uchwała, co następuje:
1. Rada Gminy Świdwin zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z
wykonania bud żetu gminy za 2020 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicz ąca Rady
mgr Anna Olejniczak
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Rady Gminy Świdwin
z dnia 3l maja2O2lr.
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w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytulu rozpatrzenia sprawozdania z
wykonania bud żetu gminy za 2020 rok

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. ) oraz art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 305) po rozpatrzeniu sprawozdania
finansowego, sprawozdania z wykonania bud żetu oraz zapoznaniu si ę z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej i z informacj ą o stanie mienia na wniosek Komisji Rewizyjnej Rada
Gminy Świdwin uchwala, co nast ępuje:
idwin absolutorium z wykonania
1. Rada Gminy Świdwin udziela Wójtowi Gminy Św
budżetu za 2020 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
mgr Anna Olejniczak
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RADA GMINY
w Swidwinie

- projekt-
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Uchwała nr.
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Rady Gminy świdwin
z dnia.... .............

w sprawie upowa żnienia Dyrektora Centrum Us ług Społecznych w Gminie świdwin
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotycz ących
zryczałtowanego dodatku energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w zw. z art. 5d ust. I ustawy z dnia 10 kwietna 1997r. Prawo
energetyczne (t. j. Dz. U z 2021r. poz. 716), Rada Gminy świdwin uchwala, co następuje:
* 1. Upoważnia się Dyrektora Centrum Us ług Społecznych w Gminie Świdwin do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotycz ących postępowań
administracyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych dotycz ących
zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wra żliwych energii elektrycznej, o
których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zamieszka łych na
terenie Gminy Świdwin.
* 2. Traci moc uchwała nr XXXVHL/295/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia -30 maja 2014r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego O środka Pomocy Społecznej w $widwinie
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
* 3. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy Świdwm
* 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Olejniczak
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 5 c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dalej: Ustawa),
dodatek energetyczny przys ługuje odbiorcy wrażliwemu, tj. osobie, której przyznano dodatek
mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.), która jest stron ą umowy
kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsi ębiorstwem
energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Zgodnie z art. Sd ust. 1 Ustawy, dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent
miasta, w drodze decyzji. Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym, rada gminy może upoważnić do załatwiania indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej, równie ż organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz
organy jednostek i podmiotów o których mowa w art. 9 ust. 1, m.in. Centrum Us ług
Społecznych. Od dnia 04.04.2021 r. na podstawie uchwa ły nr XXV/19612021 Rady Gminy
Świdwin z dnia 23.02.2021r., Gminny Ośrodek Pomocy Spo łecznej w Świdwinie zosta ł
przekształcony w Centrum Us ług Społecznych iy Gminie świdwin.
W związku z powyższym, upoważnienie Dyrektora Centrum Us ług Społecznych w Gminie
Świdwin do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotycz ących
przyznawania dodatków energetycznych jest zasadne.
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RADY GMINY ŚWID WIN
z dnia 22 czerwca 2021 r.

RADA GMINY
w Świdwinie
wp łyn ęł o dn
L.

ciz. ............ .....
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zmieniaj ąca plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021

Na podstawie art. 18a ust. I i 4, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie 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 uchwala, co nast ępuje:
1. Zmienia się plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021 ustalony
Uchwałą Nr XXV/204/2021 Rady Gminy Swidwin z dnia 23 lutego 2021 r., zgodnie
z załącznikiem do niniejszej uchwały.
*2. Wykonanie uchwały powierza si ę Przewodniczącej Rady Gminy Świdwin.
*3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak
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Załącznik do Uchwaly Nr XXIX! .. 12021
Rady Gminy Świdwin
z dnia 22 czerwca 2021 r.
.

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

I kwartał

Jednostka
kontrolowana
1) Kontrola wydatków Urz ędu Gminy za IV kwartał 2020 r. Urząd Gminy Świdwin
Urząd Gminy Swidwin
2) Analiza zamówie ń publicznych za 2020 r.
Urząd Gminy Swidwin
3) Kontrola wydatków na o świetlenie za 2020 r. w
porównaniu do 2019 r.

II kwartał

1)

111 kwartał

1) Kontrola wykonania planu finansowego za I pó łrocze
2021 r. oraz kontrola wydatków Urz ędu Gminy za I
półrocze 2021 r.
2) Kontrola wydatków na świetlice za I pó łrocze 2021 r.
3) Kontrola inwestycji realizowanych ze środków
zewnętrznych za 2020 r.

•

Terinm

IV kwartał

Tematyka

Analiza wykonania bud żetu Gminy Świdwin za rok 2020 Urząd Gminy Świdwin
wraz z oceną sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Swidwin za 2020 r. Wydanie opinii oraz opracowanie
wniosku do RJO.
Urząd Gminy Świdwin

Urząd Gminy Swidwin
Urząd Gminy Swidwin

1) Analiza projektu bud żetu Gminy Świdwin na 2022 r.
Urząd Gminy Świdwin
2) Kontrola wydatków Urz ędu Gminy za 111 kwartał 2021 r. Urząd Gminy Swidwin

RADA GMINY
w Świdwinie

wp łyn ęł o dn.
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UCHWAŁA Nr ..................
RADY GMINY ŚWID WIN
z dnia ............................ 2021 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie świdwin w roku szkolnym
2021/2022

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 późn. zm .) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. - Prawo o światowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z pó źn. zm) Rada Gminy Świdwin
uchwała, co następuje:
1. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w wysoko ści:
1) Olej napędowy - 4,75 złu,
2) Gaz - 2,27 złu,
3) Benzyna-4,86 zł/1.
2. Ustalona średnia cena jednostki paliwa obowi ązuje do dnia 31 sierpnia 2022 r.
* 3. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy Świdwin.
* 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
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UZASADNIENIE
W związku z ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy Prawo o światowe oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z pó źn zm.) zmianie ulegaj ą zasady zwrotu
rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych,
jeżeli dowożenie zapewniaj ą rodzice.
Zgodnie z zapisem art. 39a ust. 3 w/w ustawy, średnią cenę jednostki paliwa w gminie okre śla
na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwa ły, uwzględniając ceny jednostki paliwa
w gminie.
Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 202 1/2022, przyj ęto
średnie ceny paliw: oleju nap ędowego, gazu oraz benzyny w okresie od 01.02.2021 r.
do 30.04.2021 r. ze stacji: Produkty Naftowe CPN Sp. z o.o. Stacja Paliw w Smardzku, SCA
PR Polska Sp. z o.o. (Intermarche), Stacja Paliw „SAK" Sp. J.
Mając na powyższe, konieczne jest podj ęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Świdwin w roku szkolnym 202112022.
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w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których
organizatorem jest Gmina Świdwin oraz wyra żenia zgody na zawarcie przez organizatora umowy z
operatorem o świadczenia us ług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ą dzie gminnym (Dz.
U z 2020 r., poz. 713 z pó ź n.zm.), art. 7 ust 1 pkt 1 lit. a), art. 8 pkt 2 I art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 z pó ź n.zm.) oraz
art. 22 ust 1 i 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o
charakterze u żyteczno ści publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 717) Rada Gminy Świdwin uchwala co
nast ę puje:
1
Gmina Świdwin jako organizator przewozów o charakterze u żyteczno ś ci publicznej organizuje gminne
przewozy pasa ż erskie i podejmuje wszelkie dzia łania zwi ą zane z organizacj ą tych przewozów.
2.
Okre ś la si ę linie komunikacyjne, na których planowane jest wykonywanie przewozów o charakrerze
u ż yteczno ści publicznej na terenie Gminy Świdwin:
Linia nr 1: Przybys ław skrzy żowanie - Berkanowo przez: Cieszyno, Lekowo, Kartiewo, Z ą browo.
Linia nr 2: Przybys ław skrzy żowanie - Lekowo przez: Kl ę pczewo, Be łtno.
Linia nr 3: Przybys ław skrzy żowanie - Rogalino przez: Cieszyno, Lekowo, Krosino, Lekowo, Przymiarki,
Dobrowola, Bystrzyna, Bystrzynka, Niemierzyno, Rogalinko.
Linia nr 4: Przybys ław skrzy żowanie - Rogalino przez: Cieszyno, Lekowo, Przymiarki, Krosino,
Dobrowola, Bystrzyna, Bystrzynka, Niemierzyno, Rogalinko.
Linia nr 5: Stary Przybys ław - Stary Przybys ław przez: Gola Górna, Oparzno, Lipce, Łą kowo, Osowo,
Bedino, Rusinowo, Bedlno, Osowo, Łą kowo, Oparzno, Gola Górna.
Linia nr 6: Bierzwnica - Psary przez: Kluczkowo.
Linia nr 7: Bierzwnica - Smardzko przez: Cieszeniewo, S ława.

3.
Wyra ża si ę zgod ę na zawarcie umowy o ś wiadczenie usł ug w zakresie publicznego transportu
zbiorowego pomi ę dzy organizatorem Gmin ą Świdwin, a operatorem na zasadach okre ś lonych w art.
22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
4.
Wykonanie uchwa ły powierza si ę Wójtowi Gminy Świdwin.

Uchwa ła wchodzi w życie z dniem podj ę cia.
Przewodnicz ąca Rady
Anna Olejniczak

UZASADNIENIE
Po ogłoszeniu przez Wojewod ę Zachodniopomorskiego III naboru wniosków o obj ę cie dopłatą
w ramach ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze u żyteczno ś ci
publicznej w 2021r. organizator - Gmina

Świdwin maj ą c na uwadze konieczno ść zapewnienia

funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o
charakterze u żyteczno ści publicznej, a tak że zgłaszanymi przez mieszka ń ców gminy potrzebami w tym
zakresie zło żyła w miesi ą cu kwietniu 2021 r. powy ż szy wniosek dla uruchomienia 7 linii
komunikacyjnych wskazanych w przedmiotowej uchwale. Wniosek zosta ł rozpatrzony pozytywnie.
Gmina Świdwin jako organizator publicznego transportu zbiorowego przed podpisaniem
umowy z operatorem o

świadczenie us ł ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego

zobowi ązany jest zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o
charakterze u żyteczno ś ci publicznej do otrzymania zgody na zawarcie powy ższej umowy przez organ
stanowi ą cy wła ściwego organizatora tj. Rady Gminy Swidwin.
Z uwagi na powyższe podj ę cie niniejszej uchwa ły jest zasadne.
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UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ŚWID WIN

zdnia
w sprawie wyra żenia zgody na sprzeda ż nieruchomości w Krosinie
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.) oraz art. 13 ust. 1
i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo ściami
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Rada Gminy Swidwin uchwala, co nast ępuje:
1. Wyraża si ę zgodę na zbycie nieruchomo ści położonej w obrębie
0034 Krosino stanowiącej działkę nr 85/68 o powierzchni 0,0142 ha, dla której
Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydzia ł Ksi ąg Wieczystych
w Swidwinie prowadzi ksi ęgę wieczystą nr K02B/00026787/0 w trybie przetargu
nieograniczonego.
2. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicz ąca Rady

mgr Anna Olejniczak

Uzasadnienie
Nieruchomo ść przeznaczona do sprzeda ży stanowi część targowiska
gminnego „Mój Rynek" w Krosinie, której powierzchnia wynosi 0,0142 ha.
Działka sklasyfikowana zosta ła jako Bp- budowlana przemys łowa. Grunt jest
utwardzony, betonowy, dzia łka posiada bezpo średni dostęp do drogi gminnej.
W zwi ązku z zainteresowaniem ww. cz ęści ą nieruchomo ści właścicieli
sąsiednich działek, nabywca wy łoniony zostanie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.
Przedmiotowa część nieruchomo ści aktualnie nie jest wykorzystywana, nie
stanowi przedmiotu dzier żawy.
Przeznaczenie:w planie wa żnym do 31.12.2003 r. - 8 UO, UH, MR, RPU
- teren zabudowy mieszkaniowej o charakterze zagrodowym oraz zabudowy
rolniczej do dalszego u żytkowania. Szkoła podstawowa 3-klasowa, I oddzia ł kl.
- do dalszego u żytkowania. Kiosk „Ruchu" i sklep spo ż-przemysłowy
- do dalszego u żytkowania. Teren urz ądzeń obsługi rolnictwa - warsztaty
mechaniczne, magazyn cz ęści zamiennych, administracja - do dalszego
użytkowania.
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UCHWALA Nr
RADY GMINY ŚWIDWIN

zdnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Krosinie
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.) oraz art. 13 ust. I
i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia I 997r. o gospodarce nieruchomo ściami
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Rada Gminy Swidwin uchwala, co nast ępuje:
1. Wyraża si ę zgodę na zbycie nieruchomo ści położonej w obrębie
0034 Krosino stanowi ącej działkę nr 85/69 o powierzchni 0,0773 ha, dla której
S ąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydzia ł Ksi ąg Wieczystych
w Swidwinie prowadzi ksi ęgę wieczystą nr K0213/00026787/0 w trybie przetargu
nieograniczonego.
2. Wykonanie uchwa ły powierza si ę Wójtowi Gminy.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady

mgr Anna Olejniczak

Uzasadnienie
Nieruchomość przeznaczona do sprzeda ży stanowi część targowiska
gminnego „Mój Rynek" w Krosinie, której powierzchnia wynosi 0,0773 ha.
Działka sklasyfikowana została jako Bp- budowlana przemys łowa. Grunt jest
utwardzony, asfaltowy, nieruchomo ść posiada bezpośredni dostęp do drogi
wojewódzkiej.
W związku z zainteresowaniem ww. cz ęścią nieruchomości właścicieli
sąsiednich działek, nabywca wyłoniony zostanie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.
Przedmiotowa część nieruchomości aktualnie pozostaje w dzier żawie
- celem prowadzenia działalności gospodarczej polegaj ącej na naprawie sprzętu
i maszyn rolniczych, a także sprzedaży detalicznej części do tych urządzeń.
Umowa dzierżawy obowi ązuje do dnia 31 października 2021 r.
Przeznaczenie: w planie ważnym do 31.12.2003 r. - 8 UO, UR, MR, RPU
- teren zabudowy mieszkaniowej o charakterze zagrodowym oraz zabudowy
rolniczej do dalszego użytkowania. Szkoła podstawowa 3-klasowa, 1 oddzia ł kl.
„0" - do dalszego użytkowania. Kiosk „Ruchu" i sklep spoż-przemysłowy
- do dalszego użytkowania. Teren urządzeń obsługi rolnictwa - warsztaty
mechaniczne, magazyn cz ęści zamiennych, administracja - do dalszego
użytkowania.
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Nazwa jednostki ewidencyjnej: Świdwin
Obręb ewidencyjny: Krosino
Ark. mapy ewidencyjnej: 5.208.27.02.1.2

Wstępny projekt podzia łu
obr. Kros/no dz. 85161
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