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w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierz ętami bezdomnymi oraz zapobiegania ez omno ści
zwierząt na terenie Gminy świdwin w 2022 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 559 ze zm.) oraz art. I la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz ąt (Dz. U. z 2022 r.
poz. 572), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdwinie, Stowarzyszenia ,Przyjaciele
Zwierząt", Koła Łowieckiego „Jeleń" 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 Świdwin uchwała,
co następuje:
* 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ści zwierząt
na terenie Gminy Świdwin w 2022 r. stanowi ący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierzą się Wójtowi Gminy Świdwin.
* 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Anna Olejniczak

względem
Kaźcxrry,uz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
././2022
Rady Gminy Świdwin
z dnia ...... 2022 roku
w sprawie przyj ęcia programu opieki nad zwierz ętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierz ąt na terenie Gminy świdwin w 2022 roku

Art. ha ustawy o ochronie zwierz ąt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 572)
zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwal)", corocznie do dnia 31 marca, programu
opieki nad zwierz ętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ści zwierząt. Stanowi to
wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierz ętom przez gminę, wynikaj ącego z
art. 11 ust. 1 ww. ustawy.
W związku z powyższym przygotowany został „Program opieki nad zwierz ętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ści zwierząt na terenie Gminy Swidwin w 2022 roku",
który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizacj ę takich
zadań jak:
1) Zapewnienie bezdomnym zwierz ętom miejsca w schronisku dla zwierz ąt;
2) Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) Odławianie bezdomnych zwierz ąt;
4) Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierz ąt w schronisku;
5) Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierz ąt;
6) Usypianie ślepych miotów;
7) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierz ąt
gospodarskich;
8) Zapewnienie ca łodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarze ń drogowych z
udziałem zwierząt.
Na podstawie art. ha ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz ąt.
(Dz. U. z 2022 r. poz. 572) projekt przedmiotowej uchwa ły konsultowany był z organizacjami
społecznymi, których statutowym celem dzia łania jest ochrona zwierz ąt, działaj ącym na obszarze
gminy oraz Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Swidwinie.
Zgodnie z rozstrzygni ęciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego, ca łodobową opiekę
weterynaryjną w przypadku zdarze ń drogowych z udziałem zwierząt mogą pełnić tylko gabinety
weterynaryjnie, a nie schroniska dla zwierz ąt.
W związku z powyższym podj ęcie uchwały jest zasadne.

WĘ JT
mgr

Lacho cki

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Świdwin w 2022 roku
WPROWADZENIE
Podstawą prawną „Programu opieki nad zwierz ętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ści
zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2022 roku" jest art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572).
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierz ąt domowych, w szczególno ści psów i kotów, w tym
kotów wolno żyjących oraz zwierz ąt gospodarskich.
Bezdomność zwierząt jest problemem bardzo z łożonym. Jego przyczyny tkwi ą w ludzkich zachowaniach, a
główne z nich to:
1) Porzucanie zwierz ąt przez właścicieli;
2) Pozbywanie się zwierząt z hodowli;
3) Ucieczki zwierząt;
4) Niekontrolowane rozmna żanie.
* 1. 1. Głównym celem Programu jest opieka nad zwierz ętami bezdomnymi oraz przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin. Program jest wyrazem wypehiienia obowiązku prawnego
nałożonego na gminy a jego cel realizowany jest poprzez podejmowanie dzia łań takich jak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
Odławianie bezdomnych zwierząt;
Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierz ąt w schronisku;
Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierz ąt;
Usypianie ślepych miotów;
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierz ąt gospodarskich;
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarze ń drogowych z udziałem
zwierząt.

2. Wykonawcami programu s ą:
1) Referat Rolny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urz ędu Gminy Świdwin we współpracy ze
Strażą Gminną oraz organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt
oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. Gmina Świdwin współpracuje z organizacjami społecznymi,
których statutowym celem dzia łania jest ochrona zwierząt, w sprawie pomocy w opiece nad psami
bezdomnymi (w wyjątkowych sytuacjach - w przypadku zg łoszeń o bezdomnych psach podczas świąt lub
w godzinach wieczornych opieka nad zwierz ętami do czasu przybycia pracowników schroniska) oraz kotami
wolno żyjącymi z terenu gminy Świdwin;
2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierz ąt prowadzone przez Fundacj ę „Zawsze Razem" z siedzib ą przy ul.
M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka.
* 2. Realizacja zalożonych celów:
1. Zapewnienie bezdomnym zwierz ętom miejsca w schronisku dla zwierząt:
1)Wyłapywanie bezdomnych zwierz ąt realizowane b ędzie w porozumieniu ze Stra żą Gminną;
2) Zapewnienie miejsc w Schronisku dla Bezdomnych Zwierz ąt prowadzone przez Fundacj ę „Zawsze
Razem" z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka wszystkim zwierzętom pozostającym
bez właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań i innych działań określonych w ustawie o ochronie
zwierząt, odłowionym z terenu Gminy Świdwin;
3) Zapewnienie opieki weterynaryjnej, schronienia i wy żywienia bezdomnym psom odłowionym z terenu
Gminy oraz zwierz ętom, które utraciły właściciela (w szczególno ści psom i kotom), a tak że w przypadku
zgłoszenia przez mieszka ńca Gminy o fakcie napotkania zwierz ęcia chorego lub rannego do Stra ży, Policji
lub organizacji społecznej zajmuj ącej się pomocą zwierzętom. Gmina Świdwin współpracuje z
następującymi lecznicami weterynaryjnymi:
a) Przychodnią Weterynaryjną „Różana" lek. wet. Andrzej Piwowarczyk, ul. Ró żana 9, 78-300 Świdwin,

b) Przychodnią Weterynaryjną „EKO-WET" s.c. Przychodni ą dla Zwierząt G. Popławski M Szymański ul.
Rolna 18a, 78-150 Lobez.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie:
1) Dokarmianie kotów wolno żyjących przez pracowników Urz ędu Gminy Świdwin lub inspektorów
organizacji społecznych, których statutowym celem dzia łania jest ochrona zwierz ąt;
Wykonywanie
na koszt Gminy sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów. Sterylizacje lub
2)
kastracje będą prowadzone we współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierz ąt.
3. Odławianie bezdomnych zwierz ąt:
1) Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Świdwin odławiane będą przez pracowników Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt prowadzone przez Fundacj ę „Zawsze Razem" z siedzib ą przy ul. M.
Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka po zgłoszeniu przez pracowników Referatu Rolnego, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej lub Straży Gminnej;
2) Odławianie bezdomnych zwierz ąt będzie prowadzone za pomoc ą specjalistycznego sprzętu, który
jest bezpieczny dla zdrowia i życia zwierząt;
3) Zwierzęta w schronisku b ędą poddawane 14-dniowej kwarantannie, odrobaczane, leczone,
szczepione przeciwko w ściekliźnie, sterylizowane, kastrowane oraz znakowane (mikro czipy).
4. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierz ąt w schroniskach dla zwierz ąt:
Wszystkie zwierzęta, które trafi ą do Schroniska dla Bezdomnych Zwierz ąt prowadzone przez
Fundację „Zawsze Razem" z siedzib ą przy ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, zgodnie z umow ą
zawartą pomiędzy Gmina Świdwin a schroniskiem zostaną wysterylizowane lub wykastrowane.
S. Poszukiwanie nowych w łaścicieli dla zwierz ąt:
1) Umieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Schroniska dla Zwierz ąt;
2) Umieszczanie na stronie internetowej Urz ędu Gminy Świdwin 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 i zachowa ń ludzi w stosunku do zwierząt;
6) Propagowanie wolontariatu na rzecz ochrony zwierz ąt;
7) Uświadamianie potencjalnym w łaścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu
nabycia, posiadania zwierzęcia.
6. Usypianie ślepych miotów:
Ślepe mioty będą usypiane przez nast ępujące lecznice weterynaryjne:
a) Przychodnię Weterynaryjną „Różana" lek. wet. Andrzej Piwowarczyk, ul. Różana 9, 78-300 Świdwin,
b) Przychodnię Weterynaryjną „EKO-WET" s.c. Przychodni ę dla Zwierząt G. Popławski M Szymański ul.
Rolna 18a, 78-150 Lobez,
c) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt prowadzonego przez Fundacj ę „Zawsze Razem" z siedzibą przy ul.
M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka.
7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierz ąt gospodarskich:
W celu zapewnienia miejsca dla zwierz ąt gospodarskich, które uciekły, zagubiły się lub zwierząt odebranych
w wyniku interwencji w sprawach dotyczących traktowania niezgodnie z przepisami Ustawy o ochronie
zwierząt wskazuje się gospodarstwo prowadzone przez Panią Agnieszkę Tokarską, które położone jest w
miejscowości Oparzno.

8. Zapewnienie ca łodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarze ń drogowych z
udziałem zwierząt:
Zwierzęta, które ucierpia ły w wyniku zdarze ń drogowych b ędą trafiały pod opiekę:
Przychodni Weterynaryjnej „EKO-WET" s.c. Przychodni dla Zwierz ąt G. Popławski M Szyma ński ul. Rolna
18a, 78-150 Łobez.
3. Realizacja Programu:
1. Program realizowany b ędzie z budżetu Gminy Świdwin ze środków zapisanych w bud żecie na 2022 r. na
kwotę 33.000,00 É.
2. Środki te wydatkowane b ędą na zadania okre ślone w niniejszym programie, w szczególno ści na:
1) odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie opieki w schronisku 23 000,00 z ł;
2) leczenie, kastracj ę i sterylizacj ę bezdomnych psów i wolno żyjących kotów 7 500,00 zł;
3) dokarmianie wolno żyjących kotów 500,00 z ł;
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarze ń drogowych z udziałem zwierząt
1000,00 zł;
5) zakup karmy dla organizacji społecznych, których statutowym celem dzia łania jest ochrona zwierz ąt
1000,00 zł.
4. Postanowienia ko ńcowe:
1. Dla realizacji Programu opieki nad zwierz ętami bezdomnymi Gmina może udzielać organizacjom
społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierz ąt pomocy w ró żnych formach, w
szczególno ści w postaci
1) promocji podejmowanych działań, zwłaszcza w środkach masowego przekazu;
2) wsparcia finansowego;
3) bezpłatnego udostępniania lokalu na spotkania otwarte o charakterze edukacyjnym;
4) współpracy w pozyskiwaniu środków z innych źródeł.
2. W przypadku pojawienia si ę skarg mieszkańców dotyczących błąkaj ących się zwierząt, a posiadaj ących
właścicieli, a także w sprawach niehumanitarnego traktowania zwierz ąt, pracownicy Urz ędu Gminy
Swidwin prowadzi ć będą kontrole, sprawdzaj ąc jednocze śnie czy nie s ą łamane prawa zwierz ąt.
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Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ŚWIDWIN
z dnia
w sprawie wyra żenia zgody na ustanowienie s łużebności przesyłu w Kluczkowie
na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gda ńsku Oddział
w Koszalinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 13 ust. 1,
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1899 ze zm.) oraz art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) Rada Gminy Swidwin uchwala, co nast ępuje:
1. 1. Wyra ża się zgodę na ustanowienie na części nieruchomości stanowi ącej
własność gminy Swidwin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia łka 127
o powierzchni 0,39 ha obr ęb 0076 Kluczkowo, dla której S ąd Rejonowy
w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Swidwinie prowadzi
księgę wieczystą nr K02B/0002525 1/7 s łużebności przesyłu na rzecz ENERGAOPERATOR S.A. z siedzib ą w Gdańsku Oddział w Koszalinie oraz jej nast ępców
prawnych.
2. Szczegółowe warunki s łużebności przesyłu zostan ą określone
w oś wiadczeniu w formie aktu notarialnego o ustanowieniu s łużebności przesyłu,
którego integraln ą część będzie stanowiła mapa okre ślaj ąca zakres s łużebności
przesyłu.
3. Przebieg służebności, o której mowa w ust. 1 okre śla załącznik graficzny
do niniejszej uchwa ły.
2. Wykonanie uchwa ły powierza si ę Wójtowi Gminy.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
mgr Amia Olej niczak
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UZASADNIENIE
Poj ęcie służebności przesyłu unormowane jest w artyku łach 3011 do 305
Kodeksu Cywilnego. Jest to prawo polegaj ące na obciążeniu nieruchomości na rzecz
przedsiębiorcy, który zamierza wybudowa ć lub którego własność stanowi ą
urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego. Jest prawem
polegaj ącym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie
z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem urz ądzeń.
Podj ęcie Uchwały przez Radę Gminy Świdwin w sprawie ustanowienia
ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz Energa-Operator S.A., oraz jej następców
prawnych, tj. odpłatnej służebności przesyłu, obciążającej nieruchomość
w zakresie powierzchni 17,1385 m2, obejmuj ącą działkę nr 127 położoną
w Kluczkowie, podyktowane jest faktem, że na nieruchomości wybudowane zostały
lub będą w najbliższym czasie urządzenia infrastruktury technicznej nale żące do ww.
spółki.
Służebność zostanie ustanowiona na czas nieoznaczony i b ędzie polegała na:
1. usytuowaniu słupa linii napowietrznej typu PSgr 13,5/6 - średnica zewn ętrzna 0,42
na powierzchni 0, 13 85 m;
2. wykonaniu linii kablowej SN-1 5kV - długość liniowa 34 m, na powierzchni 17 m 2
W oświadczeniu w formie aktu notarialnego o ustanowieniu s łużebności
przesyłu, której integralną część będzie stanowiła mapa określająca zakres
służebności przesyłu, zostaną określone szczegó łowo warunki służebności, w tym
jednorazowe wynagrodzenie w wysoko ści oszacowanej przez rzeczoznawc ę
maj ątkowego powi ększone o podatek od towarów i usług. Wynagrodzenie ma
za zadanie zadośćuczynić właścicielowi nieruchomości ograniczenia
w rozporządzaniu własną nieruchomością, wynikłe z ustanowienia s łużebności.
W tym stanie faktycznym i prawnym podj ęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
.
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Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ŚWID WIN
z dnia
w sprawie wyra żenia zgody na ustanowienie s łużebności przesyiu w Świdwinku
na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gda ńsku Oddział
w Koszalinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 13 ust. 1,
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1899 ze zm.) oraz art. 305" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) Rada Gminy Swidwin uchwala, co nast ępuje:
1. 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na cz ęści nieruchomo ści
stanowiących własność gminy Swidwin, oznaczonych w ewidencji gruntów jako
działki nr 405/2 o powierzchni 1,01 ha obr ęb 0118 Swidwinek, dla której S ąd
Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Swidwinie
prowadzi ksi ęgę wieczystą nr K0213/00025305/1 oraz nr 407/12 o powierzchni
0,2420 ha obr ęb 0118 Swidwinek, dla której brak jest ksi ęgi wieczystej, służebności
przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzib ą w Gdańsku Oddział
w Koszalinie oraz jej następców prawnych.
2. Szczegółowe warunki s łużebności przesyłu zostaną określone
w oświadczeniu w formie aktu notarialnego o ustanowieniu s łużebności przesyłu,
którego integraln ą część będzie stanowiła mapa okre ślaj ąca zakres służebności
przesyłu.
3. Przebieg służebności, o której mowa w ust. 1 okre śla załącznik graficzny
do niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
mgr Anna Olejniczak

UZASADNIENIE
Poj ęcie służebności przesyłu unormowane jest w artyku łach 301 do 305
Kodeksu Cywilnego. Jest to prawo polegaj ące na obci ążeniu nieruchomo ści na rzecz
przedsiębiorcy, który zamierza wybudowa ć lub którego własność stanowi ą
urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego. Jest prawem
polegaj ącym na tym, że przedsi ębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie
z nieruchomo ści obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem urz ądzeń.
Podj ęcie Uchwały przez Radę Gminy Swidwin w sprawie ustanowienia
ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz Energa-Operator S.A., oraz jej nast ępców
prawnych, tj. odp łatnej służebności przesyłu, obci ążaj ącej nieruchomo ści
w zakresie powierzchni 222,62 m2, obejmuj ącą działki nr 405/2 i 407/12 położone
w Świdwinku, podyktowane jest faktem, że na nieruchomo ściach wybudowane
zostały lub będą w najbliższym czasie urz ądzenia infrastruktury technicznej nale żące
do ww. spółki.
Służebność zostanie ustanowiona na czas nieoznaczony i b ędzie polegała na:
1. prowadzeniu przez nieruchomo ści odcinka elektroenergetycznego przy łącza
kablowego niskiego napi ęcia nn-0,4kV o pow. Si=56*0,528,00 m2 (dz. nr 405/2)
oraz S 2=389*0,5=194,50 m2 (dz. nr 407/12) i szafki pomiarowej S3=0,4*0,3=0,12 m2
(dz. nr 407/12) s łużących do zasilania w energi ę elektryczn ą projektowanego obiektu
rekreacyjnego - domek letniskowy na dz. 407/11 w miejscowo ści Swidwinek;
2. ograniczeniu uprawnie ń właściciela w pasie służebności o łącznej powierzchni
S=S1+S2+S3 = 222,62 m2 szeroko ści 0,5 m i długości 445 m (przyłącze kablowe) oraz
szafka pomiarowa o wymiarach 0,4x0,3 - 1 szt.
W oświadczeniu w formie aktu notarialnego o ustanowieniu s łużebności
przesyłu, której integraln ą część będzie stanowiła mapa określaj ąca zakres
służebności przesyłu, zostaną określone szczegółowo warunki służebności, w tym
jednorazowe wynagrodzenie w wysoko ści oszacowanej przez rzeczoznawc ę
maj ątkowego powiększone o podatek od towarów i us ług. Wynagrodzenie ma
za zadanie zado śćuczyni ć właścicielowi nieruchomo ści ograniczenia
w rozporządzaniu własną nieruchomo ścią, wynikłe z ustanowienia służebności.
W tym stanie faktycznym i prawnym podj ęcie niniejszej uchwa ły jest zasadne.
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Uchwała Nr XVII/./2O22
Rady Gminy świdwin
z dnia 28 kwietnia 2022 roku

RADA GM rNY
w Swidwnie
wp ł yn ęł o dn.
L. dz ...........................

w sprawie dokonania zmian w bud żecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie
gminnym (Dz. U. z 2022 r.,poz.559 z pó źn. zm) Rada Gminy Swidwin uchwala, co
następuje:
1. Dokonuje si ę zwiększenia dochodów o kwot ę

168 622,57 zł

zgodnie z załącznikiem Nr I
2. Dokonuje si ę zwiększenia wydatków o kwotę

168 622,57 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zada ń zleconych
zgodnie z załacznikem Nr 3 i Nr 4.
4. Po dokonanych zmianach bud żet gminy zamyka si ę :
1. Po stronie dochodów bud żetu kwotą

35 422 666,52 zł

wtym: -dochody bie żące

28 531291,52zł

- dochody maj ątkowe

6 891 375,00 zł

- dochody zadań zleconych

6 674 042,16 zł

2. Po stronie wydatków budżetu kwotą

35 422 666,52 zł

w tym: - wydatki bie żące

28 475 323,35 zł

- wydatki maj ątkowe

6 947 343,17 zł

- wydatki zadań zleconych

6 576 842,16 zł

3. Przychodem ( kredyt)
4. Rozchodem (spłata kredytu)

600 000,00 zł
600 000,00 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 i wydatków na kwotę 168 622,57,00 zł z tytułu:
- odszkodowania od ubezpieczyciela- 7 502,36 po stronie wydatków naprawy szkód w budynku
komunalnym w Krosinie oraz naprawa placu zabaw w m. Bystrzyna
- wprowadzono środki na „pomoc obywatelom Ukrainy zwi ązku z konfliktem zbrojnym „ zadanie
zlecone przez Wojewod ę w wysokości 161 120,21 zł,

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr dokumentu
Data podj ęcia
Rodzaj

Dział

Rozdział

ŚWIDWIN
XXXVII/ ....... /2022
2022-04-28
Plan dochodów

Paragraf

Tre ść

Kwota

Administracja publiczna

750
75023
0970

7502,36

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

7502,36

Wpływy z róż nych dochodów

7502,36

Bezpiecze ń stwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa

754
75495
0970

136 77621

Wp ływy z ró ż nych dochodów

136 77621

Pozostałe zadania w zakresie polityki spo łecznej

853
85395
0970

24 344,00

Pozosta ła działalno ść

24 344,00

Wp ływy z róznych dochodów

24 344,00
Razem:

BeSTia

136 776,21

Pozosta ła działalno ść

168 622,57j
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Nazwa jednostki sprawozdawczej

ŚWIDWIN

Nr dokumentu
Data podj ęcia

XXXVII/ .12022
2022-04-28

Rodzaj

Plan wydatków

Dzia ł

Rozdział

Paragraf

700
70005
4300

Treść

Warto ść

Gospodarka mieszkaniowa

5854,16

Gospodarka gruntami i nieruchomo ś ciami

5854 16

Zakup usł ug pozosta łych

5854,16

,

Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

136 776,21

Pozosta ła działalno ść

136 776,21

3110

Świadczenia spo łeczne

133 914,00

4300

Zakup usł ug pozostałych

754
75495

2 862,21

Pozosta łe zadania w zakresie polityki spo łecznej

853
85395
3110
900
90005
4210

24 344,00

Pozosta ła dzia łalno ść

24 34400

Świadczenia spo łeczne

24 344,00

Gospodarka komunalna i ochrona ś rodowiska

1 648,20

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1 64820

Zakup materialów i wyposa żenia

1 648,20
Razem:

BeSTia

168 622,57

Strona 1 z 1

Załą cznik Nr 3
PLAN ZADAN ZLECONYCH-DOCHODY
Dzia ł

Rozdzia ł

Tre ść

Paragraf

754

Bezpiecze ń stwo publiczne
75495

Przed zmian ą

i ochrona przeciwpo żarowa

Pozosta ła działalno ść
0970

853

Wpływy

z ró żnych dochodów

Pozosta łe zadania w zakresie polityki spo łecznej
85395

1

Pozosta ła działalno ść
0970

Wpływy

z różnych dochodów
Razem:]

Zmiana

Po zmianie
234 776,21

98 000,00

136 776,21

98000,00

136 776,21

98 000,00

136 776,21

0,00

24 344,00

24 344,00

0,00

24 344,00

24 344,00

0,00

24 344,00

24 344,00

6512 921,95

161 120.21

66740 2,16

234 776,21
--

234 77621

Strona 1 z 1

Załacznik Nr 4

Pian Zada ń Zleconych- WYDATKI

Dzia ł

Rozdział

Paragraf

754

Tre ść

Przed zmian ą

-

Bezpiecze ń stwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa
Pozostała dza łaIność
3110

Świadczenia społeczne

4300

Zakup usług pozosta łych

75495

853
3110

Po zmianie

98000,00

135 775,21
136 776,21

234 776,21
234 776,21

58800,00

133 914,00

192 714,00

5840,00

2862,21

8702,21

0,00

24 344,00

24 344,00

Pozostała działalno ść

0,00

24 344,00

24 344,00

Świadczenia społeczne

0,00

24 344,00

24 344,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki spo łecznej
35395

Zmiana

98 000,00

Razem:

6415 721,95

161 120,211

6576842,16

Strona 1 z 1

UCHWAŁA NR XXXVII/12022
RADY GMINY ŚWIDWIN
z dnia 28 kwietnia 2022r.

RADA (MINY
W Świdwinie
wp łyn ęł o dn.20
r.
L.

d7. .... ....... ....... z

w sprawie uchwalcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Swidwin na Iaa
2022-2027.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.
1372 z pó źn. zm .) oraz art. 226-228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. 2021 roku, poz. 305, z pó źn. zm .) Rada Gminy Świdwin
uchwa ła, co następuje:
1. Uchwała się wieloletni ą prognozę finansową Gminy Świdwin na lata 2022-2027 zgodnie z
załącznikiem Nr 1.
2. Uchwała si ę planowane i realizowane przedsi ęwzięcia Gminy Świdwin na lata 2022-2027
zgodnie z za łącznikiem Nr 2.
3. Ustala si ę objaśnienia wartości przyj ętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której
mowa w § I zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Upoważnia si ę Wójta Gminy Świdwin do zaci ągania zobowiązań :
1) związanych z realizacj ą przedsi ęwzięć uj ętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwa ły,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku bud żetowym i w latach nast ępnych jest niezb ędna
do zapewnienia ci ągłości działania jednostki, i z których wynikaj ące płatności wykraczaj ą poza
rok budżetowy.
S. Upoważnia się Wójta Gminy Świdwin do dokonywania zmian limitów zobowi ązań,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
w związku ze zmianami w realizacji takich przedsi ęwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku
budżetu dla każdego roku obj ętego wieloletni ą prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje
także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na wspó łfinansowanie
realizacji przedsi ęwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wk ładu własnego
beneficjenta, oraz wynikaj ących z rozstrzygni ętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. I
pkt I ustawy z dnia II lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

6. Upoważnia się Wójta Gminy Świdwin do przekazania uprawnie ń kierownikom jednostek
organizacyjnych Gminy Świdwin do zaci ągania zobowi ązań, o których mowa w § 4.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia

Przewodnicząca Rady

Anna Olejniczak

Za łacznik Nr I WPF na lata 2022-2027

WPF z uwzgl ędnieniem zmian z arkusza Symulacja
Lp.

WyszczeóInienie

I
1.1
lii
11.2
11.3
lIA
1.15

2022
i
35422666,52

Dochodyogółem
Dochodybieżą ce,ztego:
dohodyztytułuuduwewplymachz podatku dochodowego odosóbfizycznych
dochody z tytułu udziału wewplywach z podatku dochodowego od osób prawnych
zsubwenogółnej
ztyułudotaci żrodkÓwprzeznaczonydrnacelebie ż e
pozostałedochodytueżące,wtym:
z podatku odniewc0romo ści
Dochody majkowe, w tym:
ze sprzedaży mąąlke
z tytułu dotai oraz środniwprzezjraczonydr nainwestyce

11 5.1

12

-

-.

1.2.1
1.2.2
2
Wydatki ogółem
2.1
WydaUci bieżące, wtycn:
2,1.1 -- -nawynegrodzeniskładood nich naliczaw
212
ztybiłuporęczeń iganqwtym:
212.1
gwarancje i poręczenia podlegąące wytączeniu Z lirniki spłaty zobowiań, o którym mowa wat 243 ustawy

28298630,00
3142868,00
220 453,00
7938051,00
9060810,00
7916448,00 1
3719719.00
3300000,00
800000.00
2500000.00
30998630.00
27834707,00

29289082.00

2025

2026

2027

31375195.00

3252865.00
228169.00
8215883,00
9398638,00
8193524,00
3849909.00

28539082,00

29564199,00

3122519500

32 291 952,00

28862114,00

13251985,00

28 365 450,00
13609789,00

29 551 369.00
14298785.00

30290154.00
14656255,00

93000.00

81628,00

58 802,00

31510,00

6947343,17
6889735.17

3163923,00
3163923.00

173632,00
173632,00

702 085.00
702085,00

1673826.00
1673826,00

2001798,00
2001 798,00

600000,00
600000,00

750000.00
750000,00

750000,00
750000.00

150000,00
150000,00

150000,00
150000,00

600000,00

750000,00

750000,00

750000,00

750 000,00

150000,00
150000,00

150000,00

600 000,00

805 000,00
6 086 375,W
35422 ULS2
28475 323,35
12999595,07
30281,40

wydatki na obuhigę dugu, wtym:

2.1.3

2024
29289082.00

3031419900
30314199,00
3366718,00
236155,00
8503439,00
9727590,00
8480297,00
3984656.00

28531291,52
3030731,00
212587.00
7670176,00
9671413.95
7946383.57
3587000,00
6891 375,00

-

2023
31598630,00

13950034,00

31375195,00
3484553,00
244420,00
8601059,00
10068066,00
8777107,00
4124119.00

32441952,00
32441952,00
3603028,00
252730,00
9100295,00
10 410 370,00
9075529,00
4264339.00

odsetki i dyskonto podłeg ące wyiączeniu z limitu spłaty zoboyiiązad, o którym mowa wat 243 ustawy, w tnmrinie nie c8uższym ciż 90 dni po
zakodczerilu programu, projektu lub zadania i obzymaniu refundacji z tych brodków (bez odsetek i dyskonta od zoboen ązak na wkład krajowy)

2

213.2

odsetki i dyskonto podlegaj ące wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązad, O którym mowa wart. 243 ustawy, z tylulu zobowiązaż zadniętych na
wkład krasowy

21.3.3
22
.2.1
.211
.1
.1
.1.1
.2
.2.1
.3
.3.1
.4
.4.1
.5
.5.1

5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.1.3.1
5.1 .1.32
5.1.1.3.3
.14
2

pozostałe odsetki i dyskonto podtegą e wyłączeniu z limda spłaty zobowiązwi, O którym mowa wart 243 ustawy
Wydałid m$*owe, w tym:
Inwestycje I zakupy inwestyc3jne,o których mowa wat 236 ust 4 pkt 1 ustawy, w tym:
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i załwpy inwestycyjne
Wynik budżetu
Kwota prognozowanej nad kbudżeb przeznaczara na sp łatę kredytów, pożyczeki wykup pspierówwartościcwycfr
Przychody budżetu
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wertuitciowych, wtyrn:
napo ycie deficytu bud żetu
Nadlkabed żelowaz lat ubiegłych,wtym:

.

50000,00

600 000,00
600 000,00

na pokrycie deficytu budżetu
Wolne Środld, o których -mowa w art 217 ust 2pkt6ustawy,wtym:
na pokrycie deficytu bud żetu
Spłaty udzielonych pożyczelcw latach ubiegłych,w tyrs:
na pokrycie deficytu bud żetu
Inne przychody niezwiązare z zacin.ęoem ugu, W tym:
na pokrycie dellcytu budżetu
Rozchody budżetu
- Spłaty rat kapitałowych kredytowi pożyczek oraz wykup papienów warto ściowych, wtym:

600000.00 600000,00

łą czna kwota przypad ąących na dary rok kwot ustawowych wy4zed z limitu spłaty zobowiązali, w tym:
kwota pizypadsjącyctr na dary rok kwot wył zeli okreśtonychwat 243 ust. 3 ustawy
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączali określonych wart 243 ust 3a ustawy
kwota wyiączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązait, określonych wart 243 ust 3b ustawy, z tego:
tuodkani nowego zobowią zania
_____wolnymi żrodkami, o których mowa wart 217 ust 2 pkt 6 ustawy
innymi środlcarri
kwota przypadających na dary rok kwot pozosta łych ustawowych wyłączali z broda spłaty zobowiąześ
Inne rozchody mezwiązare ze spłatą diugu

k.?F z uwzględnieniem dziata ń PRUPRI (przed zbilansowaniem)

WPFAnałIZ.

150 000,00

Za łacznik Nr I WPF na lata 2022-2027

wI"r- Z uwzalednieniem zmian z arkusza Symutacia
Wyszczególnienie
Kwota długu, w tym:

6
6.1

kwota dugu, którego płarsowana spłata dokona się Z wydatków

7.1
7.2

81
•

Różnica między dochodami U~, skorygowanymi o środci awjdatkani bieżącymi

Relacja okreśIoo lewej stronie
nwe wzorze, októiym mowa wart243ust 1 ust
(po uwzglçdnieniuzobowi ązań zyiiku
współtworzonego przez jednostk ę samorządu terytorialnego oraz po uwzgl ędnieniu ustawowych wyłączeit przypadaj~ na darty rok)

0.1..eROD

8.1e1t0Q2020

8.lyROO

8.1yROQ2026

8.2

82,y202O

Relacja określona po prawq sbonie nieośwnośni we wzorze, o którym mowawart 243 ust I ustawy, ustalona da danego roku (wolrabrlkjedooroczsiy)

8.2..y2020
8.2,y2026

2024

1 800 00000

1 050 000,00

X

-

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bie żącymi
Wskaźnik spłaty zobowiązań

8

2023

2025

2026

300 000.00

2027

150000,00

-

Relacjazrównow.żeniawydatkówbieżących,októrejmowawast242ustawy

7

2022
2400 00000

X

X

X

X

X

55968.17

463 923,00

923 632,00

1452085,00

1823820,00

2151 798,00

55968i1

463M00

923632,00

1452085.00

1 823826.00

2151 198,00

X

X

X

384%

355%

407%

380%

3,84%

3,55%

4,07%

3,80%

0.46%

2,84%

4,94%

7.21%

„

„

„

x

x

X

070%

068%

0,70%

0,68%

8,56%

9,77%

4,73%

7,00%

4.94%1

7.21% -.

856%

977%

0.46%

2,84%

4,94%

7.21%

8,56%

9,77%

Dopuszczalny limit spłaty zobowi ązań określony po prawej skonie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzgl ędnieniu
ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzaj ącego pierwszy rok prognozy (wska źnik ustalony w oparciu o średni ą
arytmetyczn ą z poprzednich łat)___________

9.62%

8.09%

7.02%

6.28%

3,36%

3,47%

031

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówno ści we wzorze, O którym mowa wart 243 ustawy, po uwzgl ędnieniu
ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu owytrortanie roku poprzedzaj ącego pierwszy rok prognozy (wska źnik ustalony w oparciu o średnią
arytmetyczn ą z poprzednich lat)

11.00%

9,47%

8,39%

7,66%

4,82%

4,93%

84

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowIązań określonego wart 243 ustawy, po uwzgl ędnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez
jednostkę samorządu terytonalnego oraz po uwzgl ędnieniu ustawowych wyłączeń , obliczonego w oparciu o plan 3 kwarta łów roku poprzedzającego rok
budżetowy

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Initoimacja O spełnieniu wskaźnika spłaty zobowia ń określonego wart 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwi ązku wspóltworzonego
przez jednostkę samorządu terytońaluego oraz po ewizgi ędołnniu ustawowych wył zeń, obliczonegow oparcie owykonarrie roku poprzedzej ącego
rok budżetowy

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

0,48%

821y2026
8.3

8.4.1

-

ait15zoc

Relacja kwoty atugu do dochodów ogó łem

6,78%

5,70%

3,58%

0,99%

artl5zoc_8

Relacja określona po lewej stronie nierówno ści we wzorze, o którym mowa wart. 243 ust. 1 ustawy (po uwzgl ędnieniu zobowiązań związku
współtworzonego przez jednostk ę samorządu terytorialnego oraz po uwzgl ędnieniu ustawowych wyłącze ń bez art 15zob ust 1 przypadaj ących na dany
rok)

3.84%

3,55%

4,07%

3,80%

art15zoc_8

Informacja o spełnieniu wskaŻnika spłaty zobowiązań okre ślonego ar art 243 ostawy, po uwzgl ędnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez
jednostkę samorządu terytonatnego oraz po uwzgl ędnieniu ustawowych wyłącze ń bez art 15zob ust 1, obliczonego * oparciu opIat 3 kwarta łów roku
poprzedzaj ącego rok budżetowy

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełnione

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

$pełniona

artl5zocj

Informacja o spełnienie wskażnika spłaty zobowiązań określonego wart 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego
przez jednostk ę samorządu terytonatoego oraz po uwzgl ędnieniu ustawowych wy łączeń bez art 15zob ust 1, obliczonego * oparciu o wykonanie
roku poprzedzaj ącego rok budżetowy

WPFz uwzględnieniem działań PRUPRJ (przed zbilansowaniem)

WPF_Amnaliza

Załacznik Nr I WPF na lata 2022 -2027

wlt z uwzqlednieniem zmian z arkusza Symulacja

Wyszcze#óinienie
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych: udziałem środków, o których mowa w at 5 ust. I pkt 213 ustawy

9

Dochody bie żące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem óroctw, o ktćeych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 ustawy

9.1

Dochody majkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków. o których mowa wart 5 ust I pkt 2 i 3 ustawy

9.2

środki określone w art 5 ust I plct2 ustawy

911.1

9.3.1.1

finansowane środkami okre ślonymiw art Sust 1 pkt2 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa wart 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym

9.4.1
9.4.1.1

10

Onansowane środcarni OtuOślOnymi W art 5 ust 1 pkt 2 ustawy

bieżące

10. 1.2

majątkowe

X

x

X

X

X

X

X

X

X

1524470,73

1606332,00

318504,00

1 606 332,00

9l6 060,00
916 060,00

X

Wydatkiobjętelłmitem,októąymmowawat 226 ust 3 pkt 4ustayiy,ztego:

10.1.1

x

9160m.00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

10.1

x

1461684,73

Wydatki maj ątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem ś rodków, o których mowa w ant. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy

9.4

2027

686835.00

Wydatki bieżące na programy, projekty tub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym;

9.3.1

2026

686 835,00

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust I pkt 2 i 3 ustawy

9.3

2025

686 835,00

Dochody maj ątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tyci:

9.2.1

2024

€69 11800

-

środci olcreślonewart. 5 ust 1 pkt 2 ustawy

9

2023

16%118,00

Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizacj ę programu, projektu tub zadania Ilnansowanego z udziałem środków, o klórych mowaw art
ust I pkt 2 ustawy, w tym:

9.1.1

2022

6234888,00

10 .2

Wydatki bie żące na pokrycie ujemnego wyniku Onausowego samodzielnego publicznego zak ładu opieki zdrowotnej

10.3

Wydatki na opłatę zobowiązuó przejmowanych w zwiWku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zak ładu opieki zdrowotnej

X

2818504,00

920148,00

318504,00

5314740,00

2500000,00

60000000

600000,00

Kwota zobowi ązań związku współtworzonego przez jednostkę samorz ądu terytorialnego przypadajych do sp łaty ar danym roku bud żetowym,
podlegejąca doliczeniu zgodnie z art 244 ustawy
Kwota zobowi ązań wynikaj~ z przejęcia przez jednostkę sanoązą u taloridnego zobowiązań po l0cwidowaiycti I przekszta łcanych
samorządowych osobach prawnych
10.6

Spłaty, októrych mowa wpkt 5.1.. wyrskej ącewyrIeztybńu zobowi ązań już zadniętych

10.7

Wydatki zmnie jozaje dug,w tym:

10.7.1

spłata zobowią zań wymagalnych: lat poprzednich, innych ni ż w pkt 1073

10.7.2

spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego — kredyt i pożyczka, w tym:

10.721
10. 7.2.1.1

dokonywana w fenole wydatku bie żącego
wypłaty: tytule wymagalnych por ęczeń i gwarancji

10.8

Kwota wzrostu(..")lspadlcu(.) kwoty dlugu wynikaja z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, ró żnice kursowe)

10.9

Wcześniejsza spłata zobowiązań, wytęczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kuedyt św i pożyczek wraz z należnynś odsetkani i dyskontem, odpowiednie emitowanych lub zaciegni ętych
do równowartości kwoty ubytku wwylconasych dochodach jednostki samorz ądu terytorialnego będącego sku8ciemwystienia COVID-19

0

Wydatki bie żące podlegające ustawowemu wyłączeniu z timitu spłaty zobowiązań

10.11
11-

Dane dotycząceemitowanych obligacji przychodowych

11.1

X

X

środki na zaspokojenie mszcze ń Obłigatarłuszy

122.2

x

Wydatki bieżące z tytuki świadczenia emitunta nale żnego obfigatariuszom, nieuwzgdniane w limicie sp łaty zobowień

12

11 2.3

x

Środki: przedsi ęwzięcia gromadsone na rachunku bankowym, w tym:

1.1.1

1121

600000.00

zoboyr ązań zacregniętycts po dniu 1 stycznia 2019 r. „w tym:

10.7.3

10.1

600000,00

1
1
1

StopnIe niezachowania relacji okre ślonych w art. 242.244w przypadku okre ślonym ar ... ustawy

X

X

X

X

X

X

S to pie ń niezachowania relacji zrównowa żerńawdatkówbleż ych,októrej mowa wpoz,72.
Stopień niezachowania wskażnika spłaty zobowispa ń, O którymi mowa ar poz 8.4.

od

od

od

od

od

nd

X

X

X

X

X

X

Sto00nlezachowaniawskażnikaspłatyzobowi ązań,okterymmowawpus,8.4.1.

X

X

X

X

X

X

WPF z uwzględnieniem działa ń PRUPRI (przed zbilansowaniem)

WPF,,Ar,

Wykaz przedsi ęwzięć do WPF
Załącznik Nr 2 do uchwa ły Nr XXXVIII ...... /2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 28
kwietnia 2022r.
kwoty w Zł

L p

Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynuj ąca

Nazwa i cel

Okres realizacji
_______________

I

Od
1
1 a
1 .b

11
1.1.1
1111
1.1.2
1.2

I

Łączne nakłady
finansowe

Limit 2022

Limit 2023

Limit 2024

Limit 2025

Limit
ZO

Do
9935552.00

-_6234888.00

2818504.00

0,00

0,00

2 085 552,00

920 148,00

318 504,00

0,00

0,00

920 148,00

7850000.00

5314 740,00

2500 000,00

0,00

0,00

6314 740,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi ązane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (Dz U Nr 157, poz.1240,z póż n zm), Z
tego"

2 085 552,00

920 148,00

318 504,00

0.00

0.00

920 148,00

- wydatki bieżące

2085552.00

920 148,00

318 504.00

0,00

0,00

920 148,00

2085552.00 920 148,00

318 504,00

0.00

0.00

920 148,00

Wydatki na przedsi ęwzi ęcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)

- wydatki bie żą ce
- wydatki maj ątkowe

Utworznie Centrum Usug Społecznych - Zwiększenie dostępu do
zintegrowanych usług społecznych

-

I

Centrum Usług
Społecznych

I

2021

-wydatki maj ątkowe

I
I

2023

Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi ązane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

-

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

-

6234888,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.21

- wydatki biez ą ce

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.2.2

-wydatki maj ątkowe

0,00

0,00

000

0,00

0,00

0.00

7850 000.00

6314740,00

2500000.00

0,00

0.00

5314740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7850000,00

5314740,00

2500000,00

0,00

000

5314740,00

1.3

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozosta łe (inne ni ż wymienione w pkt 1.1 i 1 .2),z tego

1.3.1

-wydatki biez ące

1.3.2

-wydatki majątkowe

1.3.2.1

Budowa świetlicy w m. Smardzko - Wzmocnienie kapitalu społecznego
poprzez ich aktywizacj ę

Urząd Gminy

2022

2023

1 500 000,00

750000,00

750 000,00

0,00

0,00

750000.00

1.3.2.2

Budowa świetlicy wrn. Bierzwnica wraz z modernizacj ą węzła
ciepinego - Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez aktywizacj ę
mieszka ńców

Urząd Gminy

2022

2023

1 500 000,00

750 000,00

750000,00

0,00

0,00

750 000,00

1.3.2.3

Budowa drogi gminnej na dz. nr 93,123 wraz z przebudową
skrzyżowań z drogą powiatowa oraz oświetleniem w mj. Rogalino Poprawa infrastruktury dróg w Gminie Świdwin

Urząd Gminy

2021

2022

2850 00000

2817200.00

0,00

0,00

0,00

2817200,00

1.3.2.4

Przebudowa mostu na rzece Redze wraz z remontem drogi w m.
Cieszeniewo - Poprawa warunków sieci dróg gminnych

Urząd Gminy

2021

2023

2000 000,00

997 540,00

1 000 000.00

0.00

0,00

997 540,00

$tfooa 1 Z 1

Złą cznik Nr 3 do uchwa ły Rady Gminy Ś widwin
Nr XXXyII/ ... /2022 z dnia 28 kwietnia 2022r.

Objaś nienia przyj ętych warto ś ci do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Swidwin na lata 2022-2027.
Zgodnie ze zmianami w bud żecie w 2022 roku, dokonano następuj ą cych zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdwin na lata 2022-2027:
Zwi ę kszenie dochodów w 2022 r.
y tym:
Zwię kszenie dochodów bieżących
Zwi ększenie dochodów maj ątkowych
Zwi ę kszenie wydatków w 2022 r.
tym:
Zwię kszenie wydatków bie żących
Zwię kszenie wydatków maj ątkowych
Deficyt (plan) po zmianach

Pełen zakres zmian obrazuj ą załą czniki nr 1 I 2 do niniejszej uchwa ły.

1 905 187,52

Z

1 218 352,52 z
686 835,00 z
1 905 18752 z
1175 245,52 z
729 942,00 z
0,00 z

