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z dnia ............................ 2021 r.
zmieniaj ąca uchwalę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Świdwin w roku szkolnym 202112022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo o światowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z pó źn. zm.) Rada Gminy
Świdwin uchwalą, co następuje:
* 1. W uchwale Nr XXIX/230/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie okre ślenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świdwin w roku szkolnym
2021/2022 zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:
„ 1. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w wysokości:
1) olej napędowy - 5,07 zł!!,
2) gaz - 2,50 zł/1.
3) benzyna - 5,18 zł/1."
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin.
* 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym
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 niepe łnosprawnych do szkó ł 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 2021/2022, przyj ęto
średnie ceny paliw: oleju napędowego, gazu oraz benzyny w okresie od 01.02.2021 r.
do 30.04.202 1 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.
Zmiana uchwały wynika ze złego podaniem ceny jednostki paliw ze Stacji Paliw „SAK"
Sp. J. Pracownik stacji podał stawki w cenie netto a nie brutto.
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z dnia ......... 2021 r.
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 2021 r. poz. 1372)

W Zw

z 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 Świdwin uchwala, co
następuje:
1. 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 Cieszeniewo,
zmienionej uchwałą Nr XVI/133/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 16 stycznia 2020 r. oraz
Uchwałą Nr XXV/198/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 lutego 2021r. uchyla si ę
dotychczasową treść § I ust. 2, któremu nadaje si ę brzmienie następujące:
„2. Klub „Senior+" z siedzibą w Cieszeniewie prowadzony jest przez Gmin ę Świdwin
i działa w ramach struktury organizacyjnej Centrum Us ług Społecznych w Gminie świdwin".
2. Uchyla się w całości * 2 o treści : „Uczestnictwo w Klubie „Senior+" z siedzib ą w
Cieszeniewie jest nieodpłatne dla uczestników".
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.

Przewodnicz ąca Rady
RADCAA „NI"

„ar oryś

Anna Olejniczak

UZASADNIENIE

Od dnia 04.04.202 1 r. na podstawie uchwaly nr XX V/196/2021 Rady Gminy Świdwin z
dnia 23.02.2021 r. została utworzona jednostka budżetowa Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin, która powstała poprzez przekszta łcenie funkcjonuj ącego w Gminie Świdwin
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie w Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin.
Celem nowopowstałej jednostki jest zaspokojenie potrzeb i wykonywanie ustawowych
zadan własnych Gminy Świdwin w zakresie okre ślonych usług społecznych oraz koordynacji
tych usług. Funkcjonowanie Klubu „Senior+" w strukturach organizacyjnych Centrum Us ług
Społecznych w Gminie Świdwin nie uległo zmianie oraz dostosowanie zasad odpłatności do
uregulowań prawnych obecnie obowi ązujących w tym zakresie.
Zasadne jest zatem uwzgl ędnienie zmiany w zakresie obj ętym treścią zmian przedstawionych w niniejszej Uchwale.
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UCHWAŁA NR ......
RADY GMINY ŚWIDWIN
z dnia ......... 2021 r.
zmieniaj ąca uchwałę w sprawie utworzenia o środka wsparcia pod nazw ą
Klub „Senior+" w miejscowości Krosino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)

W Zw. Z

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 Świdwin uchwa ła, co
następuje:

1. 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 miejscowości Krosino,
zmienionej uchwałą Nr XVi/133/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 16 stycznia 2020 r. oraz
Uchwałą Nr XXV/198/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 lutego 2021r. uchyla si ę
dotychczasową treść § I ust. 2, któremu nadaje si ę brzmienie następujące:
„2. Klub „Senior+" z siedzib ą w Krosinie prowadzony jest przez Gmin ę Świdwrn i
działa w ramach struktury organizacyjnej Centrum Us ług Społecznych w Gminie Świdwin".
2. Uchyla si ę w całości * 2 o tre ści : „Uczestnictwo w Klubie „Senior+" z siedzib ą w
Krosinie jest nieodpłatne dla uczestników".
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.
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Anna Olejniczak

UZASADNIENIE

Od dnia 04.04.2021 r. na podstawie uchwały nr XXV/196/2021 Rady Gminy Świdwin z
dnia 23.02.2021 r. została utworzona jednostka bud żetowa Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin, która powstała poprzez przekształcenie funkcjonuj ącego w Gminie Świdwin
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie w Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin.
Celem nowopowstałej jednostki jest zaspokojenie potrzeb i wykonywanie ustawowych
zadań własnych Gminy Świdwin w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacji
tych usług. Funkcjonowanie Klubu „Senior+" w strukturach organizacyjnych Centrum Us ług
Społecznych w Gminie Świdwin nie uległo zmianie oraz dostosowanie zasad odpłatności do
uregulowań prawnych obecnie obowi ązujących w tym zakresie.
Zasadne jest zatem uwzgl ędnienie zmiany w zakresie obj ętym treścią zmian przedstawionych w niniejszej Uchwale.
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z dnia ......... 2021 r.
zmieniaj ąca uchwalę w sprawie utworzenia o środka wsparcia pod nazwą
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 2021 r. poz. 1372)

W ZW.

z 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 Świdwin uchwala, co
następuje:
1. 1. W uchwale Nr XV/131/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 grudnia 2019 r. w
sprawie utworzenia o środka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+" w miejscowo ści Rogalino,
zmienionej uchwałą Nr XVI/133/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 16 stycznia 2020 r. oraz
Uchwałą Nr XXV/198/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 lutego 2021r. uchy[a się
dotychczasową treść § I ust. 2, któremu nadaje si ę brzmienie następujące:

3. Klub „Senior+" z siedzibą w Rogalinie prowadzony jest przez Gmin ę Świdwin i
działa w ramach struktury organizacyjnej Centrum Us ług Społecznych w Gminie Świdwin".
2. Uchyla się w całości * 2 o treści : „Uczestnictwo w Klubie „Senior+" z siedzib ą w
Rogalinie jest nieodpłatne dla uczestników".
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

Od dnia 04.04.2021 r. na podstawie uchwa ły nr XX V/196/2021 Rady Gminy Świdwin z
dnia 23.02.2021r. została utworzona jednostka budżetowa Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin, która powstała poprzez przekształcenie funkcjonuj ącego w Gminie Świdwin
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie w Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin.
Celem nowopowstałej jednostki jest zaspokojenie potrzeb i wykonywanie ustawowych
zadań własnych Gminy Świdwin w zakresie okre ślonych usług społecznych oraz koordynacji
tych usług. Funkcjonowanie Klubu „Senior+" w strukturach organizacyjnych Centrum Usług
Społecznych w Gminie Świdwin nie uległo zmianie oraz dostosowanie zasad odp łatności do
uregulowań prawnych obecnie obowi ązujących w tym zakresie.
Zasadne jest zatem uwzgl ędnienie zmiany w zakresie obj ętym treścią zmian przedstawionych w niniejszej Uchwale.
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w sprawie ustalenia szczegó łowych zasad ponoszenia odp łatności za pobyt w oś rodku
wsparcia „KIub Senior+" w Cieszeniewie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm .), Rada Gminy Świdwin uchwala, co
następuje:
1. Ustala si ę szczegółowe zasady ponoszenia odp łatności za pobyt w ośrodku wsparcia
pod nazwą „KIub Senior+" w Cieszeniewie, zwanym dalej Klubem.
2. Wysokość opłat za uczestnictwo w zaj ęciach organizowanych przez Klub Seniora
uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby deklaruj ącej uczestnictwo w Klubie Seniora.
3. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8
ust. I ustawy o pomocy społecznej ponoszą miesięczną odpłatności zgodnie z poni ższą tabelą :
Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie gospodaruj ącej lub
Miesi ęczna wysokość ponoszonej
dochodu na osobę w rodzinie do kryterium dochodowego okre ślonego opłaty
w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z
późn. zm .)
w
Osoba samotnie Osoba
gospodaruj ąca
rodzinie
nieodpłatnie
nieodpł atnie
P 600%.
Od 20o^I d0 4000%
10 zł
15 zł
Powyżej 4(K7y.
20 zł
25 zł

4. 1. Osobom skierowanym do „ Klubu Senior+" w trakcie miesi ąca kalendarzowego i
osobom, które zako ńczyły uczestnictwo w trakcie trwania miesi ąca - nalicza się opłatę, o której
mowa w * 3 następująco: opłatę należną od uczestnika za ca ły miesiąc dzieli się przez ilość dni
roboczych w danym miesi ącu i mnoży przez ilość dni pobytu.
2. Uczestnicy nie ponosz ą odpłatności za dni nieobecno ści w „Klubie Senior+" pod
warunkiem zgłoszenia jej Dyrektorowi Centrum Us ł ug Spo]ecznych w Gminie Świdwin lub
osobie przez niego upoważnionej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, chyba że
powiadomienie nie było możliwe z powodów losowych.
S. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zw łaszcza jeżeli żądanie zwrotu
wydatków za uczestnictwo w „ Klubie Senior+" w całości lub w części stanowiłoby dla
RADC RAW Y
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uczestnika nadmierne obci ążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Dyrektor
Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin może uczestnika zwolni ć w całości lub części
na czas okre ślony od obowi ązku zwrotu wydatków, ze wzgl ędu na:
1) udokumentowany fakt ponoszenia wysokich kosztów leczenia, rehabilitacji, poniesienia
wysokich kosztów zakupu sprz ętu rehabilitacyjnego, korzystanie z p łatnych usług
opiekuńczych;
2) zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, kl ęski żywiołowej lub ekologicznej;
3) ponoszenie odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce
opiekuńczo wychowawczej, ośrodku interwencji kryzysowej, itp.
2. Obniżenie lub też całkowite zwolnienie z opłaty następuje na wniosek uczestnika
„

Klubu Senior+", członka rodziny lub pracownika socjalnego i nie możne przekroczyć

równowarto ści wydatków za okres 3 miesi ęcy w ciągu roku kalendarzowego.
* 6. Zaprzestaje si ę dochodzenia zwrotu odp łatności za pobyt w „Klubie Senior+" w
przypadku śmierci uczestnika.
* 7. 1. Opłata za pobyt w „Klubie Senior+" jest wnoszona na rachunek bankowy Centrum
Usług Społecznych w Gminie Świdwin w terminie do 10 - go dnia każdego miesiąca
kalendarzowego nast ępującego po miesiącu uczestnictwa w „Klubie Senior+": za wyj ątkiem
miesiąca grudnia, gdzie opłata winna zostać wniesiona najpóźniej do 29- go dnia tego miesi ąca.
2. Podstawą do naliczenia opłaty za pobyt w „Klubie Senior+" jest dokumentacja Klubu
potwierdzaj ąca obecność uczestnika i zawieraj ąca jego podpis.
8. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy Świdwin.
9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak
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Uzasadnienie

Utworzenie i działanie „Klubu Seniora+" w Cieszeniewie jest elementem polityki
społecznej maj ącym na celu w szczególno ści zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gminy
Świdwin w wieku 60+, nieaktywnym zawodowo, poprzez umo żliwienie im korzystanie z ofert
na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmuj ącej także usługi w
zakresie aktywno ści ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej

i opiekuńczej, w

zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.
Działalność Klubu w szczególno ści przyczyni si ę do:
- poprawy jako ści życia seniorów w środowisku lokalnym,
- integracji społecznej środowiska seniorów, w tym rozwoju dzia łań samopomocowych,
- zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnych,
- zapewnienie seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i mo żliwości
wynikaj ących z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego.
„

Klub Senior+" w Cieszeniewie działa w strukturach Centrum Us ług Społecznych w Gminie

Świdwin.
Do kompetencji rady gminy nale ży ustalanie w drodze uchwały szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Okre ślenie odpłatności według
przedstawionych zasad pozwala ustali ć wysokość odpłatności z uwzględnieniem możliwości
finansowych osób/rodzin zobowi ązanych do jej wnoszenia. W zwi ązku z powy ższym
zasadnym jest podj ęcie uchwały w przedstawionej wersji.
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zdnia .............. 2021 r.
w sprawie ustalenia szczegó łowych zasad ponoszenia odp łatności za pobyt w o ś rodku
wsparcia „Klub Senior+" w Krosinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 97 ust. I i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z pó źn. zm .), Rada Gminy Świdwin uchwa ła, co
następuje:
1. Ustała się szczegółowe zasady ponoszenia odp łatności za pobyt w ośrodku wsparcia
pod nazwą „Klub Senior+" w Krosinie, zwanym dalej Klubem.
2. Wysokość opłat za uczestnictwo w zaj ęciach organizowanych przez Klub Seniora
uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby deklaruj ącej uczestnictwo w Klubie Seniora.
3. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą miesięczną odpłatności zgodnie z poniższą tabelą:
Miesi ęczna wysokość ponoszonej
Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie gospodaruj ącej lub
dochodu na osobę w rodzinie do kryterium dochodowego okre ślonego opłaty
w art. 8 ustawy o pomocy spo łecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z
późn. zm .)
w
Osoba samotnie Osoba
gospodaruj ąca
rodzinie
nieodpłatnie
nieodpłatnie
Do 8rY/
Od 804 % do 4000%
10 zł
15 zł
Powyżej 40007.
25 zł
20 zł

4. 1. Osobom skierowanym do „Klubu Senior+" w trakcie miesi ąca kalendarzowego i
osobom, które zako ńczyły uczestnictwo w trakcie trwania miesi ąca - nalicza się opłatę, o której
mowa w * 3 następująco: opłatę należną od uczestnika za cały miesiąc dzieli się przez ilość dni
roboczych w danym miesi ącu i mnoży przez ilość dni pobytu.
2. Uczestnicy nie ponosz ą odpłatności za dni nieobecno ści w „ Klubie Senior+" pod
warunkiem zgłoszenia jej Dyrektorowi Centrum Us ług Społecznych w Gminie Świdwin lub
osobie przez niego upowa żnionej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, chyba że
powiadomienie nie by ło możliwe z powodów losowych.
5. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zw łaszcza je żeli żądanie zwrotu
wydatków za uczestnictwo w „ Klubie Senior+" w całości lub w części stanowiłoby dla
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uczestnika nadmierne obci ążenie lub niweczy łoby skutki udzielonej pomocy, Dyrektor
Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin może uczestnika zwolni ć w całości lub części
na czas okre ślony od obowiązku zwrotu wydatków, ze wzgl ędu na:
1) udokumentowany fakt ponoszenia wysokich kosztów leczenia, rehabilitacji, poniesienia
wysokich kosztów zakupu sprz ętu rehabilitacyjnego, korzystanie z p łatnych usług
opiekuńczych;
2) zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, kl ęski żywiołowej lub ekologicznej;
3) ponoszenie odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce
opiekuńczo wychowawczej, ośrodku interwencji kryzysowej, itp.
2. Obniżenie lub też całkowite zwolnienie z opłaty następuje na wniosek uczestnika
„ Klubu Senior+", członka rodziny lub pracownika socjalnego i nie mo żne przekroczy ć
równowarto ści wydatków za okres 3 miesi ęcy w ciągu roku kalendarzowego.
6. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za pobyt w „Klubie Senior+" w
przypadku śmierci uczestnika.
*7. 1. Opłata za pobyt w „Klubie Senior+" jest wnoszona na rachunek bankowy Centrum
Usług Społecznych w Gminie Świdwin w terminie do 10 - go dnia ka żdego miesiąca
kalendarzowego nast ępującego po miesiącu uczestnictwa w „Klubie Senior+": za wyj ątkiem
miesiąca grudnia, gdzie opłata winna zostać wniesiona najpóźniej do 29- go dnia tego miesi ąca.
2. Podstawą do naliczenia opłaty za pobyt w „Klubie Senior+" jest dokumentacja Klubu
potwierdzaj ąca obecność uczestnika i zawieraj ąca jego podpis.
*8. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy Świdwin.
* 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak
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Uzasadnienie
Utworzenie i działanie „ Klubu Seniora+" w Krosinie jest elementem polityki spo łecznej
maj ącym na celu w szczególno ści zapewnienie wsparcia mieszka ńcom Gminy Świdwin w
wieku 60+, nieaktywnym zawodowo, poprzez umo żliwienie im korzystanie z ofert na rzecz
społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmuj ącej także usługi w zakresie
aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opieku ńczej, w zależności od
potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.
Działalność Klubu w szczególno ści przyczyni się do:
- poprawy jako ści życia seniorów w środowisku lokalnym,
- integracji społecznej środowiska seniorów, w tym rozwoju działań samopomocowych,
- zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnych,
- zapewnienie seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i mo żliwości
wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego.
„

Klub Senior-ł-" w Krosinie działa w strukturach Centrum Us ług Społecznych w Gminie

Świdwin.
Do kompetencji rady gminy nale ży ustalanie w drodze uchwa ły szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w o środkach wsparcia. Okre ślenie odpłatności według
przedstawionych zasad pozwala ustali ć wysokość odpłatności z uwzględnieniem możliwości
finansowych osób/rodzin zobowi ązanych do jej wnoszenia. W zwi ązku z powyższym
zasadnym jest podj ęcie uchwały w przedstawionej wersji
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RADY GMINY ŚWID WIN

z dnia .............. 2021 r.
w sprawie ustalenia szczególowych zasad ponoszenia odp łatności za pobyt w o ś rodku
wsparcia „Klub Senior+" w Rogalinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z pó źn. zm .), Rada Gminy Świdwin uchwala, co
następuje:
I. Ustała się szczegó łowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
pod nazwą „Klub Senior+" w Rogalinie, zwanym dalej Klubem.
* 2. Wysoko ść opiat za uczestnictwo w zaj ęciach organizowanych przez Klub Seniora
uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby deklaruj ącej uczestnictwo w Klubie Seniora.
3. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8
ust. I ustawy o pomocy społecznej ponoszą miesięczną odpłatności zgodnie z poniższą tabelą:
Miesięczna wysokość ponoszonej
Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie gospodaruj ącej lub
dochodu na osobę w rodzinie do kryterium dochodowego okre ślonego opłaty
w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z
późn zm.)
w
Osoba samotnie Osoba
gospodaruj ąca
rodzinie
nieodpłatnie
nieodpłatnie
Do 00
Od0/I%do0t%
10zł
15zł
20zł
25zł
Powy żej toco"/0

4. 1. Osobom skierowanym do „Klubu Senior+" w trakcie miesi ąca kalendarzowego i
osobom, które zakończyły uczestnictwo w trakcie trwania miesi ąca - nalicza si ę opłatę, o której
mowa w * 3 następująco: opłatę należną od uczestnika za ca ły miesiąc dzieli si ę przez ilość dni
roboczych w danym miesi ącu i mnoży przez ilość dni pobytu.
2. Uczestnicy nie ponosz ą odpłatności za dni nieobecności w „ Klubie Senior+" pod
warunkiem zgłoszenia jej Dyrektorowi Centrum Us ług Społecznych w Gminie Świdwin lub
osobie przez niego upoważnionej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, chyba że
powiadomienie nie było możliwe z powodów losowych.
S. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zw łaszcza jeżeli żądanie zwrotu
wydatków za uczestnictwo w „Klubie Senior+" w całości lub w części stanowiłoby dla
RADCA-PRAWNY
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uczestnika nadmierne obci ążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Dyrektor
Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin może uczestnika zwolni ć w całości lub części
na czas okre ślony od obowi ązku zwrotu wydatków, ze wzgl ędu na:
1) udokumentowany fakt ponoszenia wysokich kosztów leczenia, rehabilitacji, poniesienia
wysokich kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, korzystanie z p łatnych usług
opiekuńczych;
2) zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, kl ęski żywiołowej lub ekologicznej;
3) ponoszenie odp łatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce
opiekuńczo wychowawczej, o środku interwencji kryzysowej, itp.
2. Obniżenie lub też całkowite zwolnienie z opłaty następuje na wniosek uczestnika
„ Klubu Senior+", członka rodziny lub pracownika socjalnego i nie mo żne przekroczyć

równowartości wydatków za okres 3 miesi ęcy w ciągu roku kalendarzowego.

*

6. Zaprzestaje si ę dochodzenia zwrotu odpłatności za pobyt w „Klubie Semor+" w

przypadku śmierci uczestnika.
*7. 1. Opłata za pobyt w „Klubie Senior+" jest wnoszona na rachunek bankowy Centrum
Usług Społecznych w Gminie Świdwin w terminie do 10
go dnia każdego miesiąca
-

kalendarzowego nast ępującego po miesiącu uczestnictwa w „Klubie Senior+": za wyj ątkiem
miesiąca grudnia, gdzie opłata winna zostać wniesiona najpóźniej do 29- go dnia tego miesi ąca.
2. Podstawą do naliczenia opłaty za pobyt w „Klubie Senior+" jest dokumentacja Klubu
potwierdzaj ąca obecność uczestnika i zawieraj ąca jego podpis.
*8. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy Świdwin.
9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak
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Uzasadnienie
Utworzenie i działanie „ Klubu Seniora+" w Rogalinie jest elementem polityki spo łecznej
mającym na celu w szczególno ści zapewnienie wsparcia mieszka ńcom Gminy Świdwin w
wieku 60+, nieaktywnym zawodowo, poprzez umo żliwienie im korzystanie z ofert na rzecz
społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmuj ącej także usługi w zakresie
aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opieku ńczej, w zale żności od
potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.
Działalność Klubu w szczególno ści przyczyni si ę do:
-

-

-

-

poprawy jakości życia seniorów w środowisku lokalnym,
integracji społecznej środowiska seniorów, w tym rozwoju działań samopomocowych,
zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnych,
zapewnienie seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb

i możliwości

wynikaj ących z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego.
„

Klub Senior+" w Rogalinie działa w strukturach Centrum Us ług Społecznych w Gminie

Świdwin.
Do kompetencji rady gminy nale ży ustalanie w drodze uchwały szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Okre ślenie odpłatności według
przedstawionych zasad pozwa ła ustali ć wysokość odpłatności z uwzględnieniem możliwości
finansowych osób/rodzin zobowi ązanych do jej wnoszenia. W zwi ązku z powyższym
zasadnym jest podj ęcie uchwały w przedstawionej wersji.
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w sprawie wyra żenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia , 1997 r.
o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Rada Gminy Swidwin
uchwala, co nast ępuje:
1. Wyraża się zgodę na dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowi ącej
własność Gminy Swidwin oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia łka nr 14/2
o powierzchni 0,0612 ha położona w obrębie 0022 Lekowo, dla której Sąd Rejonowy
w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydzia ł Ksiąg Wieczystych w Swidwinie prowadzi ksi ęgę
wieczystą K02B/0000641 1/8.
2. Wyraża się zgodę na dzierżawę gruntu opisanego w § I na okres 5 lat w trybie
bezprzetargowym.
3. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy Świdwin.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
mgr Anna Olejniczak

UZASADNIENIE

Podejmowanie działań przez organ wykonawczy gminy w zakresie najmu
i dzierżawy nieruchomości gruntowych wymaga uzyskania zgody rady gminy, wyrażonej w
formie uchwały. Zgoda Rady Gminy Swidwin na wydzierżawienie nieruchomości na okres
powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym jest niezb ędna do rozpoczęcia procedury oddania
nieruchomości w dzierżawę.
W dniu 16.09.202 1 r. do Urzędu Gminy Swidwin zgłosił się dotychczasowy
dzierżawca nieruchomo ści położonej w Lekowie z pro śbą o jej dalsze wydzierżawienie.
Przedmiotowa nieruchomo ść stanowi działkę nr 14/2, powierzchnia do wydzier żawienia
wynosi 0,0612 ha. Dzierżawa opisanej wy żej nieruchomości pozwoli na prowadzenie
ogrodu działkowego.
Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzier żawy na czas dłuższy
niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nast ępuje w drodze przetargu. Wojewoda albo
odpowiednia rada lub sejmik mog ą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowi ązku
przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Podjęcie uchwały wywołuje skutki finansowe do bud żetu Gminy Swidwin.
Zawarcie wieloletniej dzierżawy pozwoli na pozyskanie stałego dochodu z mienia
komunalnego, zarówno w zakresie podatkowym, jak i czynszu dzier żawnego.
Wobec powyższego zasadnym jest podj ęcie przedmiotowej Uchwały

Projeki
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY Ś WID WIN
z dnia

RADA GMIN"
w Swidwinie

wpłyn ęł o dn.
L . dz.
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...........................

w sprawie wyra żenia zgody na sprzeda ż nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 i
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 13 ust. 1, art. 3
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U
z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Rada Gminy Swidwin uchwala, co nast ępuje:
1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonycl
w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne:
1) nr 19/6 o powierzchni 0,0201 ha,
2) nr 19/7 o powierzchni 0,0206 ha,
położone w obrębie 0022 Lekowo stanowi ące własność Gminy Swidwin dla którycl
Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystycl
w Swidwinie prowadzi księgę wieczystą nr K02B/000 10026/3.
2. Sprzedaż nieruchomości ujętych w § 1 pkt 1 i pkt 2 nast ąpi w drodz
przetargu nieograniczonego.
3. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak

UZASADNIENIE
Powołuj ąc się na przepisy ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372) nieruchomo ści gruntowe okre ślone działką ewidencyjną nr 19/6 i 19/7,
położone w Lekowie stanowi ące własność Gminy Swidwin, mogą zostać sprzedane
za zgodą Rady Gminy Swidwin.
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomo ściami, nieruchomo ści
gminne sprzedawane s ą w drodze przetargu.
Cena ww. nieruchomości została ustalona w oparciu o operat szacunkowy
określający jej wartość rynkową, sporządzony przez rzeczoznawc ę maj ątkowego.
Do ceny zostaną dolicżone koszty przygotowania nieruchomo ści do sprzedaży.
Środki uzyskane ze sprzedaży pozwoią na realizacje zada ń własnych gminy.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w trybie przetargu nieograniczonego.
W związku z powyższym jest uzasadnione przygotowanie projektu niniejszej
uchwały.

Projekt uchwały
RADA G M I N „
w Swcwinle
wp łyn ęł a dn.
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Wnioskodawca: Wójt Gminy świdwin

UCHWAŁA NR ..........
RADY GMINY SWID WIN
zdnia ............ 2021r.

w sprawie okre ślenia przystanków komunikacyjnych w gminie, których wia ścicielem lub
zarządcą jest Gmina Świdwin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opiat
za korzystanie z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. I i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zwi ązku z art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 4 ustawy z
dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.)
Rada Gminy Świdwin uchwała, co następuje:
1. Określa się przystanki komunikacyjne, których w łaścicielem lub zarządzaj ącym jest
Gmina Świdwin, zgodnie z załącznikiem Nr I do niniejszej uchwały.
2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarz ądzaj ącym jest Gmina Świdwin, poprzez wprowadzenie Regulaminu
stanowi ącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwa ły.
3. Zwalnia się wszystkich operatorów i przewo źników z opłaty finansowej za korzystanie z
przystanków komunikacyjnych wymienionych w § I za zatrzymanie autobusu na ka żdym przystanku
według uzgodnionego rozk ładu jazdy.
4. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy Świdwin
5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE

W zwi ą zku z uruchomieniem po łą cze ń autobusowych w ramach publicznego
transportu zbiorowego konieczne sta ł o si ę ustanowienie nowego przystanku
zlokalizowanego przy drodze gminnej w Be ł tnie co umo ż liwi bezpieczne wsiadanie /
wysiadanie dzieci w ramach dowozu do szko ł y.

Załącznik Nr I do Uchwa ły Nr
Rady Gminy Swidwin
zdnia ............ 2021r.

Wykaz i lokalizacja przystanków komunikacji autobusowej, których wiaścicielem lub
zarządcą jest Gmina świdwin

Lp.

Miejscowość

Nr przystanku

Nazwa
przystanku

1.

Bełtno

1

Bełtno - świetlica

Kategoria
drogi / inf. po
której
stroni drogi
znajduje się
przystanek
lewa/prawa
gminna / prawa

.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Ś widwin
zdnia ............ 2021r.

.

Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których w łaścicielem lub
zarządzaj ącym jest Gmina Świdwin

1. Ilekroć w uchwale mowa jest 0:
a) przystanku komunikacyjnym - nale ży przez to rozumie ć przystanek komunikacyjny, o
którym mowa w art. 4 ust. I pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.), zwan ą dalej także „ustawą o publicznym
transporcie zbiorowym;
b) operatorze - nale ży przez to rozumieć operatora publicznego transportu zbiorowego, o
którym mowa w art. 4 ust. I pkt 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;
c) przewoźniku - należy przez to rozumie ć przewoźnika, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 11
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
2. Do korzystania z przystanków komunikacyjnych, których w łaścicielem lub zarz ądzaj ącym jest
Gmina Świdwin uprawnieni s ą przewoźnicy, będący operatorami publicznego transportu zbiorowego
oraz przedsi ębiorcy uprawnieni do prowadzenia dzia łalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej
przewoźnikami.
3. Warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 2, jest uzyskanie
przez przewo źników od Gminy Świdwin „Potwierdzenia uzgodnienia zasad korzystania z
przystanków komunikacyjnych".
4. 1. Przewoźnik zwraca si ę z wnioskiem o zawarcie umowy na ustalenie zasad korzystania z
przystanków komunikacyjnych, wymienionych w §I niniejszej uchwa ły, do Urzędu Gminy w
Świdwinie, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-3 00 Świdwin.
2. Do wniosku o ustalenie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych nale ży załączyć:
a) aktualny odpis z rejestru przedsi ębiorców albo z ewidencji dzia łalności gospodarczej,
b) kserokopię dokumentów potwierdzaj ących posiadanie uprawnie ń do prowadzenia dzia łalności w zakresie przewozu osób,
c) kopię zezwolenia, zaświadczenia lub potwierdzenia zg łoszenia przewozu,
d) projekt rozkładu jazdy uwzgl ędniaj ący przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów z poszczególnych przystanków,
e) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczon ą linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi,
O wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw i lokalizacji, ilo ści zatrzymań na
wszystkich przystankach w rozbiciu na poszczególne miesi ące w roku,
g) wykaz pojazdów obsługuj ących linię (wg specyfikacji: marka i typ, nr rejestracyjny, liczba
miejsc siedzących! ogółem).
S. 1. Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych nie pobiera si ę opłaty, zgodnie z § 3 niniejszej uchwały.

2. Umowę zawiera się na okres ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów
osób w Krajowym Transporcie Drogowym. Umowa okre śla w szczególno ści:
a) ilość zatrzymań środka transportu na przystankach,
b) wykaz obsługiwanych przystanków wg rozkładu jazdy,
c) potwierdzenie nieodpłatnego korzystania z przystanków.
*6. 1. Przewoźnik korzystaj ący z przystanków komunikacyjnych zobowi ązuje się do zatrzymania na
przystankach komunikacyjnych wy łącznie w celu umożliwiania pasażerom wsiadania i wysiadania.
2. Pojazdy przewoźnika powinny zatrzyma ć się na przystanku komunikacyjnym czo łem pojazdu
jak najbliżej początku zatoki przystankowej, nie powoduj ąc utrudnień dla pojazdów innych operatorów lub przewo źników.
3. Pojazdy przewo źnika powinny zatrzyma ć się na przystanku komunikacyjnym jak najbli żej
krawężnika celem umożliwienia optymalnego wsiadania i wysiadania, m.in. osobom starszym i
niepełnosprawnym.
4. Przewoźnik ma prawo korzystania z przystanków tylko i wy łącznie w ramach obowi ązującego
rozkładu jazdy. Nie dopuszcza się nieuzasadnionych, pozarozkładowych postojów na przystankach
komunikacyjnych.
5. Przewoźnik ma obowiązek umieszczenia oraz utrzymania w nale żytym stanie swoich rozkładów jazdy na wszystkich przystankach komunikacyjnych, które s ą wymienione w danym rozkładzie. Każdy rozkład powinien zawierać nazwę przewoźnika oraz ewentualnie jego logo.
6. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych rozmieszczenia bez zgody Gminy
świdwin informacji i reklam innych ni ż te, które dotyczą rozkładów jazdy.
7. W przypadku likwidacji lub czasowego zawieszenia funkcjonowania przystanku komunikacyjnego, przewoźnik lub operator ma prawo do korzystania z przystanków zamiennych.
8. Przewoźnik zobowiązany jest dostarcza ć do Urzędu Gminy Swidwin aktualne rozkłady jazdy
w terminach wynikaj ących z obowiązujących przepisów.

UCHWAŁA Nr / 12021

RADA GMINY

RadyGminy Ś widwin

W

z dnia .............2021 roku

Wp łyn ęł o dn ...9
L . dz . .................

O?J..r.

w sprawie okre ślenia stawek podatku od nieruchomo ści
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. i i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 5 ust. I ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ) Rada Gminy
Świdwin uchwala, co następuje:
* 1. Określa się następuj ące stawki podatku od nieruchomo ści na terenie Gminy Świdwin:
1) od gruntów:
a) związanych z działalnością gospodarczą bez wzgl ędu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m 2 powierzchni
- 0,98 zł
pod
wodami
powierzchniowymi
stoj
ącymi
lub
wodami
powierzchniowymi
b)
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych za 1 ha powierzchni
- 5,15 zł
ętych
na
prowadzenie
odp
łatnej
statutowej
działalności
pozostałych,
w
tym
zaj
c)
pożytku publicznego przez organizacje po żytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,54 zł
d) niezabudowanych obj ętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020r. poz. 802 z pó źn. zm .), i
położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
przewiduje przeznaczenie pod zabudow ę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o
przeznaczeniu mieszanym obejmuj ącym wyłącznie te rodzaje zabudowy, je żeli od dnia wej ścia
w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów up łyn ął okres 4 lat, a w tym czasie nie
zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od lm 2 powierzchni - 3,40 zi
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 0,83 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zaj ętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od I m2 powierzchni użytkowej
- 23,50 zł
c) zaj ętych na prowadzenie dzia łalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanych materiałem siewnym od 1 m 2 powierzchni użytkowej
-12,04 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zaj ętych przez podmioty udzielaj ące tych świadczeń
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
-5,25 zł
e) od pozostałych w tym zaj ętych na prowadzenie odp łatnej statutowej dzia łalności
pożytku publicznego przez organizacje po żytku publicznego
od I m2 powierzchni użytkowej
- 6,50 zł
3) od budowli - 2% ich warto ści określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
* 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Świdwin Nr XIV/118/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w
sprawie podatku od nieruchomo ści.
*3 . Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem I stycznia 2022r.

Przewodnicząca Rady
mgr Anna Olejniczak

RADA GMINY
w Swidwjnje

Uchwała Nr XXXI1 ......../2021

Wp łyn ęł o dn.

Rady Gminy Świdwin
z dnia 28 września 2021 roku

Ldz

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

2Jj/

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 2021 r., poz. ł 372) Rada Gminy Swidwin uchwała, co następuje:
1. Dokonuje si ę zwiększenia dochodów o kwotę

209 169,90 zł

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

209 169,90 zł

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

32 926 925,32 zł

w tym: - dochody bieżące

30 300 412,02 zł

- dochody maj ątkowe

2 626 513,30 zł

2. Po stronie wydatków bud żetu kwotą

32 926 925,32 zł

w tym: - wydatki bie żące

29 914 816,02 zł

- wydatki maj ątkowe

3 012 109,30 zł

3. Przychodem ( kredyt)

567 568,00 zł

4. Rozchodem (spłata kredytów i pożyczek)

567 568,00 zł

4. Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podj ęcia i podłega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady
mgr Anna Olejniczak

...

UZASADNIENIE

1. Dokonano zwi ększenia dochodów o kwot ę 209 169,90 zł - dopłaty do lokalnego transportu
zbiorowego zgodnie z zawart ą umową .
2. Zwiększono wydatki o kwotę 437 169,90 na obsługę lokalnego transportu zbiorowego.

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr dokumentu
Data podj ęcia
Rodzaj

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

Transport i łączność

600
60004
2170

I

ŚWIDWIN
XXXI, ....... /2021
2021-09-28
Plan dochodów

209169,90

Lokalny transport zbiorowy

209 16990

grodki otrzymane z pa ń stwowych funduszy celowych na realizacj ę zada ń
bie żą cych jednostek sektora finansów publicznych

209 169,90

Razem:

BeSTia

209 169,901
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Nazwa jednostki sprawozdawczej

Ś WIDWIN

Nr dokumentu

XXXI/

Data podj ęcia

2021-09-28

/2021

Plan wydatków

Rodzaj
Dział

.......

Rozdział

Paragraf

600
60004
4300
80113

Tre ść

Warto ść

Transport i łączność

437 169,90

Lokalny transport zbiorowy

437 169,90

Zakup usł ug pozosta łych

437 169,90

Oś wiata i wychowanie

-228 000,00

Dowo żenie uczniów do szkó ł

-228 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Składki na ubezpieczenia spo łeczne

-18 000,00

4210

Zakup materia łów i wyposa żenia

-15 000,00

4270

Zakup usł ug remontowych

4300

Zakup usł ug pozosta łych

-80 000,00
-2 000,00

-8 000,00
-105 00000
Razem:

BeSTia

209 169,90
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