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RAPORT 

O STANIE MIASTA ŚWIDWIN 

ZA ROK 2019 

 

 
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020r. poz. 713) Burmistrz Miasta Świdwin przedstawia raport o stanie Miasta 

Świdwin za rok 2019. 

I. Realizacja polityk, programów i strategii 

W mieście w 2019r. obowiązywały m.in. następujące dokumenty strategiczne: 

Strategia Rozwoju Miasta Świdwin, przyjęta Uchwałą Nr IV/14/15 Rady Miasta Świdwin   

z dnia 10 lutego 2015 roku.  Obejmuje ona swym zakresem realizację przez gminę celów 

operacyjnych przez cały okres obowiązywania dokumentu tj. w latach 2015-2020. Powyższy 

dokument strategiczny nie wyodrębnia realizacji poszczególnych wskaźników w konkretnych latach, 

a gmina dokona ewaluacji osiągnięcia wskaźników po zakończeniu okresu realizacji Strategii. 

Niemniej Gmina Miejska Świdwin realizowała w 2019r. szereg zadań mających wpływ na osiągnięcie 

zakładanych w Strategii wskaźników, w tym w szczególności: 

1. Przebudowa drogi – ul. Gagarina - inwestycja przyczyniła się do osiągnięcia następujących 

celów strategicznych: 

- Cel operacyjny 1.1 - Funkcjonalne i estetyczne miasto; 

- Cel operacyjny 1.2 - Kompleksowa rozbudowa i modernizacja ciągów drogowych wraz    

z infrastrukturą towarzyszącą; 

- Cel operacyjny 2.5 - Efektywna realizacja inwestycji przy wykorzystaniu zewnętrznych 

źródeł finansowania; 

 

2. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Świdwinie- inwestycja polegająca na rewitalizacji 

zabytkowego parku miejskiego, poprzez kompleksową inwentaryzację drzewostanu, 

przeprowadzeniu koniecznych cięć i nasadzeń, wykonaniu ciągów pieszych i pieszo-jezdnych 

oraz wykonaniu elementów małej architektury. Inwestycja realizowana przy udziale 85% 

dofinansowania ze środków UE, w ramach POiIŚ 2014-2020, przyczyniła się do osiągnięcia 

następujących celów strategicznych: 

- Cel operacyjny 1.1- Funkcjonalne i estetyczne miasto; 

- Cel operacyjny 1.5- Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele publiczne, 

gospodarcze i turystyczne; 

- Cel operacyjny 2.5- Efektywna realizacja inwestycji przy wykorzystaniu 

zewnętrznych źródeł finansowania; 

- Cel operacyjny 3.3- Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu; 

- Cel operacyjny 4.3- Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. 
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3. Utworzenie Klubu Senior+ - inwestycja polegająca na utworzeniu Klubu Senior+ w budynku 

Urzędu Miasta poprzez wykonanie przebudowy pomieszczeń oraz zakup wyposażenia 

przyczyniła się do osiągnięcia następujących celów strategicznych: 

- Cel operacyjny 1.4 – Rozwój infrastruktury społecznej; 

- Cel operacyjny 2.5- Efektywna realizacja inwestycji przy wykorzystaniu 

zewnętrznych źródeł finansowania; 

- Cel operacyjny 3.3- Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu. 

- Cel operacyjny 3.4 – Wspieranie stowarzyszeń, klubów oraz innych instytucji życia 

kulturalnego 

 

4. Otwarta Strefa Aktywności w Parku Miejskim przy ul. Drawskiej – inwestycja polegająca 

na budowie urządzeń siłowni zewnętrznej dla dzieci i młodzieży wraz z elementami strefy 

relaksu przyczyniła się do osiągnięcia następujących celów strategicznych: 

- Cel operacyjny 1.5 – Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele publiczne, 

gospodarcze i turystyczne; 

- Cel operacyjny 2.4 – Rozwój infrastruktury turystycznej 

- Cel operacyjny 2.5- Efektywna realizacja inwestycji przy wykorzystaniu 

zewnętrznych źródeł finansowania; 

- Cel operacyjny 3.3- Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu. 

 

5. Utworzenie siłowni plenerowej przy ul. Sportowej – inwestycja przyczyniła się do 

osiągnięcia następujących celów strategicznych: 

- Cel operacyjny 1.5 – Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele publiczne, 

gospodarcze i turystyczne; 

- Cel operacyjny 2.4 – Rozwój infrastruktury turystycznej 

- Cel operacyjny 2.5- Efektywna realizacja inwestycji przy wykorzystaniu 

zewnętrznych źródeł finansowania; 

- Cel operacyjny 3.3- Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu. 

 

6. Wykonanie mapy oraz folderu turystycznego miasta Świdwin – projekt przyczynił się do 

osiągnięcia następujących celów strategicznych: 

- Cel operacyjny 2.1 – Promocja miasta w sferze gospodarczej 

- Cel operacyjny 2.5- Efektywna realizacja inwestycji przy wykorzystaniu 

zewnętrznych źródeł finansowania. 

 

7. Budżet Obywatelski 2019- Druga edycja budżetu partycypacyjnego spotkała się z małym 

zainteresowaniem mieszkańców miasta Świdwin. Zgłoszony został tylko 1 projekt, tj. 

Świdwiński rower miejski. Z uwagi na skutki społeczno – gospodarcze wynikające z 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zadanie to nie zostanie 

zrealizowane. Wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego wpłynie na osiągnięcie następujących 

celów operacyjnych: 

- Cel operacyjny 3.1- Zwiększenie zaangażowania ludności w życie publiczne; 

 

 

2. Uchwała Nr XLVI/357/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 17 października 2018 roku             

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Świdwin z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego  i o  wolontariacie na 2019 rok. 

W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019r. przewidziano, że 

priorytetem Miasta Świdwin jest służenie mieszkańcom oraz organizacjom pozarządowym     
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w ramach posiadanych zasobów i kompetencji, w sposób jak najbardziej skuteczny. 

Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem władz samorządowych stymulującym rozwój 

miasta.  Silne organizacje są efektywnym współuczestnikiem realizowania aktywnej polityki 

rynku pracy, dialogu społecznego, a także pobudzania aktywności i zaangażowania 

mieszkańców w życie miasta. Powierzanie organizacjom pozarządowym zadań społecznych 

zwiększa efektywność i skuteczność ich realizacji, dlatego stymulowanie rozwoju III sektora 

stanowi ważny interes samorządu. 

Roczny Program Współpracy wyznacza obszar zadań publicznych wszystkim organizacjom 

pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, 

wyrażającym wolę współpracy w działaniach na rzecz miasta i jego mieszkańców. 

 

Celem głównym Programu było efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w 

zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Świdwin.  Celami szczegółowymi są : 

1) poprawa jakości życia,   

2) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, 

3) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. 

Zakres podmiotowy Programu obejmował sferę zadań publicznych mających za cel poprawę 

warunków życia, rozwoju mieszkańców oraz wyrównywania szans. 

 

3. W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok określono, że na terenie miasta podejmowane 

będą działania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii 

poprzez realizację priorytetowych zadań m.in.: wspieranie działań podwyższających wiek 

inicjacji alkoholowej, wspieranie programów profilaktycznych, alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego, podnoszenie umiejętności osób zawodowo zajmujących się 

rozwiązywaniem lokalnych problemów alkoholowych, narkomanii i przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, wspieranie kampanii edukacyjnych skierowanych do społeczności 

lokalnej promujących zdrowie i trzeźwość. 

Celem głównym Programu był rozwój i doskonalenie istniejącego systemu przeciwdziałania 

uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, dostosowanego do 

zmieniających się potrzeb i zagrożeń, a także ograniczenie negatywnych skutków 

społecznych, będących konsekwencją tych zjawisk, w tym przeciwdziałanie przemocy  w 

rodzinie.  

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 45 zgłoszeń 

przypadków nadużywania alkoholu.  Komisja skierowała do Sądu Rejonowego 9 wniosków 

o objęcie leczeniem odwykowym oraz 4 wnioski o wgląd w sytuację dziecka. 13 osób 

zgłosiło się na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W Poradni Terapii 

Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Świdwinie zgłosiło się 142 osoby 

uzależnione, 51 osób współuzależnionych, zrealizowano 720 godzin konsultacji i 160 

godzin zajęć grupowych. W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym udzielono 72 porad.    

W mieście realizowany był program oddziaływań adresowanych do osób stosujących 

przemoc w rodzinie. W programie wzięło udział 12 osób. Prowadzono grupę wsparcia dla 

osób doznających  przemocy (12 osób). Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania 

przemocy spotkał się 4 razy, odbyło się 45 spotkań grup roboczych, omówiono 114 

indywidualnych przypadków. Do zespołu wpłynęły 60 Niebieskie Karty, wszczęto 44 

procedury, 4 sprawy skierowano do prokuratury, 5 spraw skierowano do Sądu Rejonowego 

w Białogardzie Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, 46 spraw zostało zakończonych. 
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Zorganizowano wypoczynek letni z programem profilaktyczno-edukacyjnym dla 38 dzieci z 

rodzin dysfunkcyjnych z miasta Świdwin. 345 uczniów wzięło udział programach 

profilaktycznych realizowanych w miejskich szkołach podstawowych i 

ponadpodstawowych. W mieście funkcjonowała Placówka Wsparcia Dziennego, do której 

uczęszczało 25 dzieci. Zrealizowano zajęcia „Szkoła dla rodziców”, w których wzięło 

udział 15 rodziców.   

Zrealizowano zajęcia socjoterapeutyczne dla 10 uczniów. Prowadzono zajęcia z gimnastyki 

korekcyjno – kompensacyjnej dla uczniów klas III szkół podstawowych, w których wzięło 

udział 99 dzieci.  

W zajęciach z nauki pływania dla klas III szkół podstawowych wzięło udział 201 uczniów. 

 

4. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Świdwin na 

lata 2017 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr XXV/209/17 Rady Miasta Świdwin w dniu 8 lutego 

2017r.  

Wskaźnikami wykonania celu były zaplanowane na rok 2019 remonty i inwestycje, które 

udało się zrealizować.   

 

5. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Świdwin w 2019r. W ubiegłym roku w ramach realizacji 

programu specjalistyczny podmiot odławiał i zapewniał opiekę bezdomnym zwierzętom - 

zapewniono opiekę 5 psom, opiekunowie społeczni dokarmiali 25 kotów i wykonano 144 

kastracji/sterylizacji kotów. Koszt realizacji zadania wyniósł ok. 30 tys. zł.  

 

6. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świdwin na lata 2019-2020 z perspektywą 

na lata 2023-2026, który został przyjęty uchwałą Nr XIII/65/19 z dnia 25 września 2019r. 

Program jest realizowany. 

 

7. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Świdwin na lata 

2019-2032 przyjęty uchwałą Nr IV/19/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 stycznia 2019r.  

Przeprowadzono inwentaryzację wyrobów azbestowych na terenie Miasta Świdwin.  

 
 

II. Finanse miasta  
 

Budżet Miasta Świdwin na 2019 rok został uchwalony w dniu 27 grudnia 2018 roku Uchwałą  

Nr III/9/18 Rady Miasta Świdwin.  

Uchwalony budżet miasta Świdwin na 2019 rok, wraz ze zmianami dokonanymi przez Radę 

Miasta i Burmistrza, po stronie dochodów wynosił 74 911 750,31 zł, a po stronie wydatków 

73 377 884,06 zł. 
 

Wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie                                             1.533.866,25 zł. 

Ustalono przychody i rozchody: 

1. Przychody w kwocie:               466.133,75 zł,  

z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych,                       

2. Rozchodami w kwocie:                                                                     2.000.000,00 zł,   

    z przeznaczeniem na wykup obligacji. 
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Planowany budżet na koniec 2019 roku zwiększył się  po stronie dochodów w porównaniu do 

budżetu na początek 2019 roku o kwotę  8 261 67,32 zł, w tym z tytułu: 

- zwiększenia dochodów własnych o kwotę        526 479,00 zł 

- zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę     1 073 143,00 zł 

- zwiększenia dotacji państwa na realizację zadań bieżących  

  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

  gminie ustawami o kwotę                  4 873 720,81 zł 

- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa 

   na realizację własnych zadań bieżących o kwotę      651 809,00 zł 

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację  

  inwestycji w kwocie           416 041,40 zł 

- zwiększenia dotacji celowych w ramach programów  

  finansowanych ze środków europejskich o kwotę       707 564,11 zł 

- zwiększenia dotacji z powiatu na zadania bieżące 

  realizowane na podstawie porozumień o kwotę                   12 870,00 zł 

 

 

Realizacja budżetu miasta Świdwin na dzień 31 grudnia  2019 roku przedstawiała się następująco: 

- Plan dochodów budżetowych zrealizowany został 

  w 96,66 % tj. na kwotę                                                                                    72 412 548,22 zł, 

- Plan wydatków budżetowych zrealizowany został 

  w 95,13 %  tj. na kwotę                   69 805 237,87 zł. 

W związku z powyższym wykonaniem dochodów i wydatków 

budżet zamknął się nadwyżką w wysokości                                            2 607 310,35 zł. 

 

Przychody wynosiły ogółem                                                             3 999.502,38 zł,                  

w tym: wolne środki z lat ubiegłych w kwocie                                             3 999.502,38 zł, 

 

Rozchody wynosiły ogółem                                                                       2 000 000,00 zł,  

w tym:  

- na wykup obligacji                                                                                       2 000 000,00 zł 

 
Dochody miasta Świdwin 

Dochody budżetu miasta Świdwin zostały wykonane na kwotę 72 412 548,22 zł. Na ogólną 

kwotę dochodów budżetowych składają się dochody własne miasta, subwencja ogólna 

budżetu państwa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane 

od innych jednostek samorządu terytorialnego.  

W ogólnej kwocie dochodów dochody bieżące stanowiły 97,97% ogółu i wyniosły 70 943 

426,59 zł. 

Najwyższą pozycją w omawianym okresie były dotacje celowe przekazywane z budżetu 

państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych JST                   

z przeznaczeniem na zadania bieżące i inwestycje.  

W ogólnej kwocie dochodów 2019 roku stanowiły one 29,97 % dochodów. 

Drugą pod względem wielkości pozycją wpływów są dochody z podatków i opłat, które 

stanowiły 21,38 % ogółu dochodów. Największy udział wśród podatków stanowią wpływy    

z podatku od nieruchomości, które w 2019 roku stanowiły 65,93 % ogółu podatków i opłat. 

Trzecią pod względem wielkości pozycją w dochodach budżetu Miasta (20,57 % ogółu) są 

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,  tj. w podatku dochodowym od 
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osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów 

w 2019 roku, wyniosło 14 895 615,06 zł.  

Kolejną istotną pozycją dochodów bieżących w omawianym okresie były subwencje 

przekazywane z budżetu państwa, które wykonane zostały w kwocie 12 902 785,00 zł             

i stanowiły 17,82 % ogółu dochodów. Na subwencję w 2019 roku składają się część 

oświatowa, wyrównawcza i równoważąca. 
 

Dochody własne 

Planowane dochody własne wykonano w 102,66 % tj. na kwotę 34 900 494,86 zł,  co stanowi 

48,20 % ogółu dochodów 2019 roku. Na ogólną kwotę dochodów własnych składają się: 

- 15 479 935,80 zł dochody z podatków i opłat w tym: podatek od nieruchomości, 

podatek od środków transport, podatek rolny i leśny, podatki w formie karty 

podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatek od czynności 

cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz opłaty pobierane na podstawie 

odrębnych ustaw: planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa jezdni, za śmieci, opłata 

targowa, opłata skarbowa, za pozwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty za koszty 

upomnień, za korzystanie z wychowania przedszkolnego  i inne. 

- 14 895 615,06 zł udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 

(39,34 % z podatku dochodowego od osób  fizycznych i  6,71 % z  podatku 

dochodowego od osób prawnych, 

- 3 846 952,94 zł dochody z majątku gminy w tym m.in.: wpływy z opłat za 

użytkowanie, zarząd i służebności wnoszone przez osoby prawne,  z  opłat  za   

użytkowanie  wieczyste  wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne, dochody z 

najmu i dzierżawy składników majątkowych   Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 

umów o podobnym charakterze a także wpływy z przekształcenia użytkowania 

wieczystego w prawo własności, z zysku jednoosobowych spółek JST (MEC), ze 

sprzedaży składników majątkowych oraz pozostałe odsetki ogółem (w tym: za 

nieterminowe regulowanie należności osoby prawne i osoby fizyczne, odsetki 

redyskontowe przy ratalnej sprzedaży nieruchomości, za nieterminowe regulowanie 

należności z tyt. czynszu za najem lokali komunalnych). 

- 595 994,32 zł pozostałe dochody, w tym: (opłata za reklamę, za korzystanie z 

szaletu, odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz podatków i opłat, zwrot 

kosztów eksploatacyjnych ŚHT i targowiska, zwrot kosztów z tytułu eksploatacji 

lokali Urzędu, prowizje od ZUS i US, mandaty Straży Miejskiej, odsetki od 

rachunków bankowych,  wpływy z różnych dochodów od ZUK z roku ubiegłego, 

rozliczenia Vat, zwroty  dotacji i odsetek od dotacji  oraz  inne). 

 

- 81 996,74 zł dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej zleconych ustawami (5 % prowizji za  informacje niejawne i usługi 

opiekuńcze, wydanie duplikatu karty dużej rodziny, 40% ze zwrotu funduszu 

alimentacyjnego i 50% ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej). 
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Subwencja ogólna. 

 

Planowane dochody z subwencji ogólnej wykonano w 100,15 % tj. na kwotę  

12 902 785,00 zł,  co stanowi 17,85 % ogółu dochodów 2019 roku. 

W  kwocie  tej  11 142 629,00 zł  tj. 86,36 %  stanowi subwencja oświatowa. 

Pozostała kwota subwencji ogólnej to: 

- część wyrównawcza – 1 444 398,00 zł 

- część równoważąca –     315 758,00 zł 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa. 

Planowane dochody z otrzymanych dotacji z budżetu państwa wykonano w 97,49 % tj. na 

kwotę 23 359 719,65 zł,  co stanowi 32,26 % ogółu dochodów 2019 roku. Na ogólną kwotę 

otrzymanych dotacji składają się: 

- 19 737 840,41 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z  zakresu  administracji rządowej zleconych gminie, 

- 3 219 639,08 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację   

własnych   zadań   bieżących gmin, 

- 402 240,16 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa lub jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych   

inwestycji 

Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich. 

Planowane dochody z otrzymanych dotacji celowych wykonano w 30,22 % tj. na kwotę  

1 221 378,71 zł, co stanowi 1,69 % ogółu dochodów 2019 roku. Na ogólną kwotę 

otrzymanych dotacji składają się: 

- 214 750,74 zł dofinansowanie realizacji programu przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  pn. „Stawiam na siebie”,  

- 273 865,00 zł dofinansowanie realizacji programu przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  pn. „Rodzina to podstawa”, 

- 257 000,00 zł dofinansowanie realizacji programu przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  pn. „MOPS - Reorganizacja”, 

-    11 672,79 zł dofinansowanie realizacji programu „Ja w internecie”, 

- 316 415,11 zł realizacja programów edukacyjnych skierowanych do uczniów 

świdwińskich szkół podstawowych, 

- 13 688,00 zł – realizacja projektu grantowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 tj. “Wykonanie mapy oraz folderu turystycznego miasta 

Świdwin”, 

     - 14 360,22 zł - realizacja projektu grantowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 tj. “PROEKO Młodzi zgodnie z naturą”, 

     - 119 626,85 zł - realizacja projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 tj. “Przebudowa boiska rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4    

w Świdwinie.  

 
 

Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Planowane dochody z otrzymanych dotacji od innych JST wykonano w 90,38 % tj. na kwotę  

28 170,00 zł, co stanowi 0,04 % ogółu dochodów 2019 roku. Na ogólną kwotę otrzymanych 

dotacji składają się dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie 
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porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z Powiatu Świdwińskiego 

na: 

 - 18 970,00 zł prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej, 

 - 8 200,00 zł imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym, 

 - 1 000,00 zł imprezy sportowe o zasięgu powiatowym. 
 

 

 

 

Wydatki Miasta Świdwin 

 

Wydatki budżetu miasta Świdwin w 2019 roku zostały wykonane na kwotę 69 805 237,87 zł. 

Na ogólną kwotę wydatków budżetowych składają się wydatki związane z bieżącym 

utrzymaniem miasta, urzędu, jednostek budżetowych, instytucji kultury, samorządowego 

zakładu budżetowego, a także finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz inwestycji.  

W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące stanowiły 91,99 % ogółu i wyniosły  

64 217 067,03 zł.  

 

Zadłużenie Gminy Miejskiej Świdwin na dzień 31.12.2019r. wynosiło  10 300 000,00 zł        

z tytułu emisji obligacji w roku 2013  - 4 300 000,00 zł, w roku 2016  - 3 000 000,00 zł oraz 

w roku 2018 – 3 000 000,00 zł. 

 

Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na pomoc społeczną, które w 

ogólnej kwocie wydatków 2019 roku stanowiły 35,42 % wydatków bieżących. 

 

Kolejną istotną pozycją wydatków bieżących były wydatki poniesione na oświatę, które 

wykonane zostały w kwocie 19 966 016,85 zł i stanowiły 32,83 % ogółu wydatków. 

 

Następną niezwykle istotną pozycją wydatków są wydatki inwestycyjne, które  

w 2019 roku stanowiły 8,01 % ogółu i wyniosły 5 588 170,84 zł. 
 
 

III. Polityka podatkowa miasta 
 

Miasto generuje znaczne wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości, który 

jest największym podatkiem lokalnym. Poniższa tabela przedstawia stawki podatku od 

nieruchomości przyjęte na 2019r. dla miasta Świdwin i sąsiednich 5 gmin i miast. 
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Stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok 
 Miasto 

Świdwin 

Gmina 

Świdwin 

Połczyn

-Zdrój 

Drawsko 

Pomorskie 

Białogard Płoty 

Podatek: 

od budynków lub ich części 

      

mieszkalnych (od 1 m2 

powierzchni użytkowej) 

0,70 PLN 0,77 PLN 0,79 

PLN 

0,75 PLN 0,75 PLN 0,67 

PLN 

związanych z prowadzeniem 

działalności gosp. oraz od 

budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie 

działalności gosp. (od 1 m2 

powierzchni użytkowej) 

21,66 PLN 22,05 PLN 23,20 

PLN 

20,00 PLN 22,66 PLN 20,84 

PLN 

zajętych na prowadzenie 

działalności gosp. w zakresie 

obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym (od 1 m2 

powierzchni użytkowej) 

10,79 PLN 10,91 PLN 10,98 

PLN 

10,98 PLN 10,59 PLN 10,30 

PLN 

związanych z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych w 

rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej, zajętych 

przez podmioty udzielające tych 

świadczeń (od 1 m2 powierzchni 

użytkowej) 

4,70 PLN 4,73 PLN 4,78 

PLN 

4,78 PLN 4,61 PLN 4,40 

PLN 

pozostałych, w tym zajętych na 

prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku 

publicznego (od 1 m2 powierzchni 

użytkowej) 

6,52 PLN 5,95 PLN 7,90 

PLN 

7,00 PLN 7,62 PLN 6,31 

PLN 

od budowli (w %) 

od gruntów: 

2% 2 % 2% 2% 2% 2% 

związanych z prowadzeniem 

działalności gosp., bez względu na 

sposób zakwalifikowania w 

ewidencji gruntów i budynków (od 

1 m2 powierzchni) 

0,80 PLN 0,91 PLN 0,93 

PLN 

0,87 PLN 0,89 PLN 0,68 

PLN 

pod wodami powierzchniowymi 

stojącymi lub wodami 

powierzchniowymi płynącymi 

jezior i zbiorników sztucznych (od 

1 ha powierzchni) 

4,63 PLN 4,67 PLN 4,71 

PLN 

4,71 PLN 4,54 PLN 4,20 

PLN 

pozostałych, w tym zajętych na 

prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku 

publicznego (od 1. m2 

powierzchni) 

0,46 PLN 0,48 PLN 0,49 

PLN 

0,49 PLN 0,47 PLN 0,36 

PLN 

niezabudowanych objętych 

obszarem 

rewitalizacji.... (od 1 m2 

powierzchni) 

3,04 PLN 3,06 PLN 3,09 

PLN 

3,09 PLN 2,98 PLN 2,50 

PLN 
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W porównaniu z sąsiednimi miastami i gminami stawki większości podatków są w mieście 

Świdwin niższe. Co niewątpliwie z punktu widzenia podatnika jest korzystne. 

Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, iż stawki podatkowe na 2019r. nie były podnoszone     

i zostały na niezmienionym poziomie.    

IV. Spółki komunalne i miejskie jednostki organizacyjne 

W Mieście Świdwin funkcjonują następujące spółki komunalne: 

1. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Świdwinie z siedzibą przy ul. Słowiańskiej 9. 
Jedynym założycielem i udziałowcem spółki jest Miasto Świdwin. Kapitał zakładowy 
spółki wynosi 2.706.000 zł i podzielony jest na 2706 udziałów po 1000 zł.  W roku 
2019 spółka osiągnęła zysk netto w wysokości - 578 999,84 zł. 
Spółka w 2019r. zrealizowała inwestycje na łączną kwotę 2.421.641,21 zł.              
W ramach inwestycji wykonano modernizację kotła WR-4 nr 2 wraz z układem 
technologicznym wody uzupełniającej w kotłowni KR – 1 oraz przebudowę osiedlowej 
sieci kanałowej na sieć w technologii preizolowanej przy ul. Słowiańskiej 9 do punktu 
T2 w ul. Krzywoustego.  
  

2. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 
21. Jedynym założycielem i udziałowcem spółki jest Miasto Świdwin. Kapitał 
zakładowy spółki wynosi 13.282.000 zł i podzielony jest na 13.282 udziały po 1000 zł. 
W 2019r. podwyższono kapitał zakładowy spółki o kwotę 1.812.000,00 zł                      
i utworzono 1812 nowych udziałów o wartości po 1.000 zł każdy. W roku 2019 spółka 
osiągnęła zysk netto w wysokości 206.666,51 zł. Spółka w 2019r. zrealizowała 
inwestycje na łączną kwotę 977.933,46 zł.  

Ponadto Miasto Świdwin jest udziałowcem w „Międzygminnym Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Odpadami” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Wardyniu Górnym.  

W spółce tej Miasto posiada 110 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, co 
łącznie daje kwotę 55.000 zł.       

Miejskie jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych: 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. „Orła Białego” – Pl. Jana Pawła II/2 
2. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. ppor. Emilii 

Gierczak – ul. Armii Krajowej 19, 
3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. „Lotników Polskich”– ul. Szturmowców 1. 
4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. „Osadników Wojskowych” –  

ul. Kombatantów Polskich 6.  
5. Publiczne Przedszkole nr 1 im. „Kubusia Puchatka” – ul. Drawska 30, 
6. Publiczne Przedszkole nr 2 im. „Pod Topolą” ul. Sportowa 3, 
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie - ul. Podwale 2, 
8. Środowiskowy Dom Samopomocy – ul. Podwale 2. 

W formie samorządowego zakładu budżetowego działa: 

1. Park Wodny „Relax” w Świdwinie, Pl. Sybiraków 1. 

W formie miejskiej jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną  działa: 

1. Świdwiński Ośrodek Kultury, ul. Niedziałkowskiego 17.    
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   V. Mieszkańcy miasta  

Na dzień 1 stycznia 2019r. mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy było 

15.195, natomiast na dzień 31 grudnia 2019r. 15.177. 

Liczba mieszkańców w  stosunku do roku 2018 zmniejszyła się o 258 osób. 

Mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 1 stycznia 2019r. było 14.837, 

natomiast na 31 grudnia 2019r. – 14.644. Liczba mieszkanek i mieszkańców 

zameldowanych na pobyt stały w roku ubiegłym zmniejszyła się o 193. 

Mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy na dzień 1 stycznia 2019r. było 384, a na 

koniec roku liczba ta zwiększyła się do 567.  

W okresie od początku do końca 2019r. narodziło się 109 dzieci, w tym 53 dziewczynki i 56 

chłopców. W tym samym okresie zmarło 160 osób, w tym 69 kobiet i 91 mężczyzn.  

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych na koniec 2019r.: 

- liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) wynosiła 1.325 osób, a 

liczba mieszkańców – 1.299 

- liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (18-60 lat) wynosiła 4.272 osoby, a 

liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (18-65) wynosiła 4.615 

- liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 2.167, a liczba       
mieszkańców 966 . 

VI. Ochrona zdrowia 

Miasto zrealizowano następujące programy zdrowotne: 

-    Program „Rehabilitacja osób po 65. roku życia - mieszkańców miasta Świdwin na lata 

2018-2020” - kwota przeznaczona ze środków gminy na realizację Programu – 

30.000 zł. Z programu skorzystało 76 osób. 

 

Z tzw. funduszu korkowego (tj. środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu) w 2019r. sfinansowane zostały następujące wydatki: 

 

1. Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii  

    (rozdział  85153)                                                                                      35.369,59 zł                                                               

     w tym: 

- Realizacja programu „Unplagged”, „Przyjaciele Zippiego” (10.234,20zł). 

- Diagnoza uzależnień i zagrożeń społecznych w mieście Świdwin (7.400 zł). 

 - Zajęcia „Szkoła dla rodziców” (675 zł). 

 - Zajęcia profilaktyczne w Środowiskowym Domu Samopomocy (1.004,89 zł). 

- Zakup alkomatów Promiler iBlow 10 Premium dla Komendy Powiatowej Policji                 

w Świdwinie  - (3.060,01 zł). 
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-  Turniej wiedzy o zdrowym stylu życia dla uczniów klas IV miejskich szkół podstawowych 

oraz organizacja konkursu o Uzależnieniach-Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 

(800 zł). 

 - Udział w kampanii „Rodzina na TAK!”- zakup ulotek, organizacja festynu rodzinnego 

(8.186,49 zł). 

- Dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu 

terytorialnego (Powiatowi Świdwińskiemu) związane z profilaktyką  narkomanii – 3.100 zł 

2.  Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi ( rozdział 85154)             

350.131,57 zł, m.in. na: 

 

- Realizację programów profilaktycznych w szkołach  podstawowych (4.464,40 zł). 

- Wynagrodzenie z tytułu umów - zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia  z gimnastyki 

kompensacyjno- korekcyjnej w miejskich przedszkolach   i  szkołach podstawowych  oraz 

wynagrodzenie z tytułu umów – zleceń nauczycieli  prowadzących zajęcia z nauki pływania 

w III klasach szkół  podstawowych (14.979,20 zł). 

 - Wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia osoby prowadzącej Punkt  Informacyjno- 

Konsultacyjny dla osób z rodzin  z problemem  alkoholowym, narkomanii lub dotkniętych 

przemocą (2.940,20 zł).                       

 - Wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia osoby prowadzącej grupę wsparcia  dla osób 

doznających  przemocy (3.639 zł). 

- Badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (4.966 zł). 

- Zakup biletów do Parku Wodnego „Relax” dla uczniów miejskich szkół podstawowych 

(81.979,50 zł). 

 - Posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołu 

orzekającego i zespołu ds. kontroli (10.590 zł). 

  -  Dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom  samorządu 

terytorialnego (Powiatowi Świdwin) z przeznaczeniem na realizację  programu profilaktyki  i 

rozwiązywania problemów alkoholowych  – 2.400 zł.   

 - Dotacje celowe przekazane do realizacji pozostałym jednostkom  zaliczanym do  sektora 

finansów publicznych- SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu   i 

Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem  na dofinansowanie utrzymania Poradni 

Terapii Uzależnienia od Alkoholu i  Współuzależnienia w  Świdwinie –  30.600 zł. 
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 VII. Pomoc społeczna 

Beneficjentami pomocy społecznej w 2019r. było 1215 osób, w tym 266 dzieci, 570 osób w 

wieku produkcyjnym, 87 osób w wieku poprodukcyjnym. Z pomocy skorzystało 605 rodzin. 

W 2019 roku w porównaniu do 2018 roku liczba rodzin korzystających z pomocy 

nieznacznie zmalała. Większość osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej to 

osoby samotne, których było 366, następnie rodziny dwuosobowe - 80 i trzyosobowe – 57. 

Rodzin czteroosobowych było – 46, pięcioosobowych – 33, sześcioosobowych i większych 

było 23.     

Udzielone świadczenia z zakresu zadań własnych gminy realizowane przez Miejski  Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Świdwinie w 2019r.:  

 

 Forma pomocy Liczba osób którym 

przyznano świadczenia 

Kwota świadczeń w zł. 

sprawienie pogrzebu 2 7.213,00 

zasiłek celowy na żywność 106 12.050,00 

zasiłek celowy na leki 68 14.338,00 

zasiłek celowy na opał 36 6.800,00 

inne zasiłki celowe 219 101.595,00 

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 32 856.092,00 

zasiłek okresowy 363 874.179,00 

zasiłek stały 125 704.200,00 

Składka na ubezp. zdrowotne opłacana za osoby otrzymujące 

zasiłek stały     

118 58.326,92 

Na dzień 1 stycznia 2019r. 561 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na 31 

grudnia 2019r. - 854 rodzin. 

 
Wydatki na świadczenia rodzinne realizowane w 2019r. w ramach zadań zleconych Miejskiemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świdwinie: 

 Forma pomocy   Liczba świadczeniobiorców Kwota świadczeń roczna w zł. 

1. Zasiłek rodzinny 604 1.247.972,27 

2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z 

tytułu: 

- 662.523,68 
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urodzenia dziecka 150 151.462,61 

opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego 

31 82.907,38 

samotnego wychowywania dziecka 69 138.885,62 

kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

62 59.117,68 

rozpoczęcia roku szkolnego 390 75.804,40 

podjęcie przez dziecko nauki w szkole 

poza miejscem zamieszkania 

43 21.335,52 

wychowywania w rodzinie 

wielodzietnej 

115 151.010,65 

3. Zasiłek pielęgnacyjny 491 1.020.535,46 

4.Świadczenie   pielęgnacyjne 69 1.057.399,10 

Składka społeczna od świadczenia 

pielęgnacyjnego 

62 301.047,63 

5.Specjalny zasiłek opiekuńczy 36 178.203,60 

6.Zasiłek dla opiekuna 6 37.320 

7.Świadczenie rodzicielskie 66 437.330,17 

  

Świadczenie wychowawcze „500+” – w 2019r. świadczenie wychowawcze wypłacono 1503 

rodzinom, na ogólną kwotę 11.626.878,81 zł.   

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wypłacono z funduszu alimentacyjnego 

świadczenia dla 112 uprawnionych rodzin na łączną kwotę 802.850,00 zł. Stan należności na 

dzień 31.12.2019 roku wyniósł 7.662.731,00 zł. W 2019 roku wyegzekwowano kwotę 

199.394,40 zł.   

W 2019r. w sprawach dodatków mieszkaniowych wydano 561 decyzji, z czego : 

– 316 dla lokali komunalnych , wypłacono – 336.249,81 zł , 

– 245 dla pozostałych ( spółdzielnie, mieszkania zakładowe, WAM, 

własnościowe),  gdzie wypłacono  219.872,31 zł. 

Ogółem wypłacono 3.174 dodatki mieszkaniowe, w tym dotyczące lokali: 
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  - komunalnych – 1.815, 

  - pozostałych - 1.359. 

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 175,21 zł, z czego w  mieszkaniach  

komunalnych - 185,26 zł, w pozostałych 161,79 zł. 

VIII. Działalność inwestycyjna 

W 2019 roku w ramach zadań inwestycyjnych wykonano : 

1) przebudowę ulicy Gagarina - zadanie obejmowało wykonanie robót rozbiórkowych, 

przygotowawczych, wbudowanie krawężników, przebudowę nawierzchni drogi z kostki 

brukowej betonowej o pow. 1085,90 m2 oraz nawierzchni chodników z kostki brukowej 

betonowej o pow. 390,50 m2. Koszt całkowity przebudowy drogi wyniósł  260.925,20 

zł. 

 

 

2) Rewitalizację Parku Miejskiego w Świdwinie- zadanie obejmowało kompleksową 

inwentaryzację drzewostanu, przeprowadzenie koniecznych cięć i nasadzeń, wykonanie 

ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz wykonanie elementów małej architektury. Koszt 

całkowity rewitalizacji parku w latach 2018-2019 wyniósł 6.039.855,05 zł. 
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3) Utworzono Klub Senior+ - zadanie obejmowało wykonanie prac rozbiórkowych części 

posadzek, wykonanie pionowych i poziomych izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie 

nowych wylewek, wydzielenie zaplecza kuchennego, budowę pomieszczeń WC oraz 

wydzielenie miejsca na szatnię. Ponadto wykonano instalację elektryczną, częściowo 

wymieniono instalację centralnego ogrzewania, wymieniono instalację kanalizacji 

sanitarnej oraz wodociągowej. Zakupiono meble kuchenne i biurowe, sprzęt rtv i agd, 

gry edukacyjne, wyposażenie kuchenne, łazienkowe i dekoracyjne. Koszt całkowity 

utworzenia klubu wyniósł 244.402,45 zł. 

 

4) Otwartą Strefę Aktywności w Parku Miejskim przy ul. Drawskiej - zadanie 

obejmowało zakup oraz montaż urządzeń sportowo – rekreacyjnych dla dzieci                 
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i dorosłych oraz małej architektury. Koszt całkowity utworzenia otwartej strefy wyniósł 

55.386,90 zł. 

 

5) Utworzono siłownię plenerową przy ul. Sportowej. Zadanie obejmowało zakup            

i montaż urządzenia sportowego tj. toru przeszkód składającego się z sześciu modułów 

wraz z małą architekturą (ławki, kosze na śmieci i tablica). Koszt całkowity utworzenia 

siłowni wyniósł 49.855,00 zł. 
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6) Oświetlenie drogowe ul. Brzozowej. Zadanie obejmowało zakup i montaż 13 słupów 

wraz z oprawami led. Całkowity koszt zadania wynosił 85.215,00 zł.   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

7) Oświetlenie Parku Miejskiego ul. Drawska. Zadanie obejmowało zakup i montaż 5 

słupów wraz z oprawami led, (lampy solarne typu Solument P14). Całkowity koszt 

zadania wynosił 32.426,50 zł.   
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IX. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 
 

Na dzień 1 stycznia 2019r. w zasobie miasta Świdwin znajdowało się 655 lokali 

komunalnych ( 181 lokale socjalne i 474 mieszkalne) o łącznej powierzchni użytkowej 

27.870,76 m2 ( w tym 411 lokali o pow. 17.964,37 m2 położonych było w budynkach 

stanowiących Wspólnoty Mieszkaniowe).   

Na początku 2019r. na przydział lokalu z zasobu miasta Świdwin oczekiwało 232 

osoby/rodziny ( w tym 178 na lokale socjalne). Po pracach Komisji Mieszkaniowej na 

koniec  2019r. w projekcie listy osób uprawnionych do przydziału lokalu znajdowało się 

natomiast 29 osób/rodzin.  

W 2019r. przydzielono do zasiedlenia 1 lokal rodzinie z listy, 1 lokal socjalny osobie 

posiadającej nakaz eksmisji i 5 lokali w ramach zamiany z Urzędu.  Mieszkania uzyskano z 

tzw. „ruchu ludności”.   

W 2019r. dokonano sprzedaży 7 mieszkań, znajdujących się wówczas w miejskim 

zasobie mieszkaniowym, na łączną kwotę 119.036,20 zł. Mieszkania zostały sprzedane na 

wniosek najemców przy zastosowaniu obowiązujących bonifikat.  

W wyniku sprzedaży lokali na dzień 31.12.2019r. w zasobach miasta Świdwin znajdowało 

się 648 lokali komunalnych o łącznej powierzchni użytkowej 27.548,40 m2  (w tym 404 

lokale o pow. 17.64,01 m2  położone były w budynkach stanowiących Wspólnoty 

Mieszkaniowe).  

W 2019r. wszczęto 4 postępowania eksmisyjne, dotyczących opróżnienia lokali 

mieszkalnych, będących w zasobach miasta. W ubiegłym roku zakończyło się 8 

postępowań, w wyniku których wyeksmitowano 7 osób. Powodem wszczęcia tych 

postępowań było zadłużenie w opłatach czynszowych, a także nie przestrzeganie regulaminu 

porządku domowego. 

Na dzień 1 stycznia 2019r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie miasta 

wynosiły łącznie 1.253.861,53 zł, a płatnościami dotyczyły 291 mieszkań. Na dzień 31 

grudnia 2019r. dane te przedstawiały się następująco: zaległości w opłatach za mieszkanie 

wynosiły 1.288.802,34 zł, a płatnościami dotyczyły 298 mieszkań. 

W 2019 r. dokonano remontu 65 mieszkań i 1 budynku, znajdujących się przy ulicach: 

- Niedziałkowskiego 6, 

- Kołobrzeskiej 1, 2, 

- Poznańska 4, 4d, e, 

- Podgórna 13, 16, 

- B. Chrobrego 2, 

- Popiełuszki 8,14,17, 27, 29, 

- 3 Marca 5, 28, 35, 49, 

- Armii Krajowej 4, 14, 
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- Szczecińskiej 6, 129, 

- Drawska 20, 42, 49, 

- Kościuszki 6, 9, 23, 

- Krzywoustego 4,   

- Batalionów Chłopskich 1, 11,15,  

- Cmentarna 18, 

- E. Gierczak 1, 1a, 

- Gagarina3,  

- Łąkowa 2, 

- Reymonta 2, 14, 21, 

- Wojska Polskiego 25. 

Prace remontowe polegały na: 

- wymianie instalacji wodno – kanalizacyjnej – w 1 lokalu, 

- wymianie instalacji elektrycznej – w 8 lokalach, 

- wymianie stolarki budowlanej drzwiowej – w 15 lokalach i 2 budynkach, 

- wymianie stolarki budowlanej okiennej – w 15 lokalach, 

- wykonanie i remont instalacji centralnego ogrzewania na opał stały – 4 lokale, 

- przyłączenie do sieci gazu ziemnego – do 10 lokali, 

- dokonano ocieplenia 1 budynku, 

- remont pomieszczeń gospodarczych – 7 lokali, 

- remont lokalu pod zasiedlenie – 1 lokal, 

- wydzielenie pomieszczeń łazienek – 2 lokale.   

 

Długość infrastruktury drogowej, będącej własnością miasta w roku 2019r. wynosiła 

27,70 km dróg, w tym: 

1) drogi asfaltowe – 8,211 km, 

2) drogi betonowe -  0,20 km, 

3) drogi z kostki betonowej – 15,989 km, 

4) drogi żwirowe – 3,30 km. 

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2019r. wynosiła 19.10 km, a na koniec 

roku 19.51 km. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco 73.70 
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km na początku roku 2019 oraz 74.03 km na koniec roku. Dostęp do sieci wodociągowej w 

gminie posiada 100 % mieszkańców.  

Na terenie miasta w roku ubiegłym funkcjonowało też 15 przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

W 2019r. doszło do 16 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było znaczne zużycie 

tej sieci.  

 

X. Sprawy obywatelskie 

Budżet Obywatelski 2019 - druga edycja budżetu partycypacyjnego spotkała się z niskim 

zainteresowaniem mieszkańców miasta Świdwin. Zgłoszona została tylko jedna inicjatywa, 

tj. Świdwiński rower miejski.  

Zgodnie z obowiązującą uchwałą Nr XXXIV/283/17 Rady Miasta Świdwin w sprawie 

wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Świdwin oraz zmiany uchwały w sprawie określenia 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta 

Świdwin w roku 2019 przeprowadzono konsultacje społeczne. W głosowaniu oddano 

łącznie 35 ważnych głosów, z czego 31 głosów było za realizacją Świdwińskiego roweru 

miejskiego, a 4 głosy były przeciwne jego realizacji.  

Do urzędu wpłynęło w 2019r. 49 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 

We wszystkich przypadkach informacja została udostępniona wnioskodawcy zgodnie z jego 

wnioskiem. Organ nie wydawał decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej.  

W roku ubiegłym wpłynęły cztery skargi w rozumieniu przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego. Jedna skarga została rozpatrzona przez Burmistrza,             

a pozostałe trzy skargi przekazano zgodnie z właściwością do organów właściwych.   

W roku ubiegłym wpłynął 1 wniosek w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego, który rozpatrzyła Rada Miasta.  

W sprawozdawanym roku wpłynęło 6 petycji, 5 petycji rozpatrzył Burmistrz Miasta,   

a jedna była przedmiotem obrad Rady Miasta.  

  

Urząd Miasta w roku 2019 w celu ułatwienia dostępu do usług publicznych raz na 

kwartał organizował sobotnie dyżury. W czasie tych dyżurów mieszkańcy mogli załatwić 

sprawy z zakresu podatków, wydawania dowodów osobistych, zameldowania oraz 

dotyczących nieruchomości.   

W 2019r. funkcjonowało w mieście 60 organizacji pozarządowych, w tym 33 

stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, 3 stowarzyszenia zwykłe, 

17 klubów sportowych oraz 7 uczniowskich klubów sportowych.  

 

W 2019 roku z budżetu Miasta Świdwin udzielono dotacji na zadania zlecone do realizacji 

następującym organizacjom pozarządowym i podmiotom: 

1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Świdwinie 

– dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystki młodzieżowej – 6.400 zł  
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2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie – prowadzenie 

Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Świdwinie  - 69.000 

zł.  

3. Miejski Szkolny Związek Sportowy – organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych 

dla uczniów miejskich szkół podstawowych oraz organizacja i uczestnictwo w 

imprezach sportowych – 57.000  zł.                  

4. Świdwińskie Stowarzyszenie „Amazonka” w Świdwinie – działalność na rzecz 

osób niepełnosprawnych i chorych – 2.525 zł  

5. Klub Sportowy Piłki Nożnej „Spójnia” w Świdwinie – upowszechnianie kultury 

fizycznej poprzez szkolenie, udział w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz 

organizacja zawodów w piłce nożnej – 75.000 zł 

6. Uczniowski Klub Sportowy „Technik” w Świdwinie – upowszechnianie kultury 

fizycznej poprzez szkolenie, udział i organizację zawodów w zapasach – 22.900 zł. 

7.   Klub Biegacza „Sprint” w Świdwinie – propagowanie zdrowego stylu życia 

poprzez organizowanie biegów i marszów rekreacyjno-sportowych – 10.899,36 zł. 

8. Okręg Polskiego Związku  Wędkarskiego w Koszalinie Koło Wodnik                   

w Świdwinie – popularyzacja sportu wędkarskiego oraz organizacja imprez i 

zawodów wędkarskich – 3.900 zł. 

9. Akademia Piłkarska ,,Technik” w Świdwinie – upowszechnianie kultury fizycznej 

poprzez szkolenie, udział w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz organizacja 

zawodów w piłce nożnej – 21.000 zł.  

10. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego 

Oddział Powiatowy Świdwin – upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie, 

udział i organizację zawodów w ratownictwie wodnym i pływaniu - 11.000 zł. 

11. Klub Sportów Siłowych ,,Świt” w Świdwinie – upowszechnianie kultury fizycznej 

poprzez szkolenie, udział i organizację zawodów w sportach siłowych – 5.000 zł. 

12. Klub Karate Koryukan w Świdwinie – upowszechnianie kultury fizycznej poprzez 

organizację zawodów w karate – 1.500 zł. 

13. Świdwińskie Stowarzyszenie Lotnictwa Rekreacyjnego – propagowanie zdrowego 

stylu życia poprzez organizowanie zajęć modelarskich    i zawodów związanych z 

lotnictwem rekreacyjnym – 5.000 zł. 

14. Uniwersytet Trzeciego Wieku – Zamek w Świdwinie – organizacja festiwalu 

organizacji pozarządowych z Miasta Świdwin – 8.533,33 zł. 

15. Uczniowski Klub Sportowy Feniks -Szkolenie i współzawodnictwo sportowe          

w lekkoatletyce 4.130,99 zł.   
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16. Stowarzyszenie Szachowe Husaria - Szkolenie i współzawodnictwo sportowe          

w szachach – 4.500,00 zł.  

 W 2019 roku  dofinansowano działalność 16 podmiotów ( 2011r.-14, 2012r.-18, 2013r.- 22, 

2014r.- 25, 2015r.- 20, 2016r. -21, 2017r. – 24, a w 2018r. - 24) na ogólną kwotę 308.288,68  

zł.   

XI. Bezpieczeństwo i porządek publiczny.  
 

Straż Miejska w Świdwinie podjęła w 2019r. -  1630 interwencji porządkowych.       

W ich efekcie skierowano  do sądu 24 wnioski o ukaranie,  wymierzono 586  mandatów 

karnych oraz udzielono 1.022 pouczeń. 

Mandaty karne dotyczyły najczęściej : 

- wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 480 mandatów 

karnych, 

- wykroczeń przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej – 100, 

- wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 4, 

- inne – 3. 

 

   W 2019r. Straż Miejska odebrała  595  zgłoszeń i zawiadomień.  

Zgłaszane interwencje najczęściej dotyczyły: 

- ochrony środowiska i gospodarki odpadami, 

- zagrożeń w ruchu drogowym, 

- zagrożeń życia i zdrowia, 

- zakłócenia spokoju i porządku publicznego, 

- ochrony zwierząt. 

 

Ponadto w ciągu analizowanego okresu Straż Miejska w Świdwinie zabezpieczała też 

szereg imprez i festynów organizowanych na terenie miasta Świdwin, takich jak: Kaziuki 

Wileńskie, Droga Krzyżowa ulicami miasta, obchody Święta Konstytucji 3-go Maja, Boże 

Ciało, Dni Świdwina, Bitwa o Krowę, Święto Wojska Polskiego, Zakończenie Lata, itp.        

W trakcie trwania tych imprez nie odnotowano żadnych poważnych zakłóceń porządku 

publicznego. Straż Miejska brała również udział we wspólnych patrolach z Policją na terenie 

miasta w celu poprawy ładu i porządku publicznego.      

XII. Edukacja 
 
1. Szkoły podstawowe 
 

W gminie miejskiej Świdwin w 2019r. funkcjonowały 4 szkoły podstawowe: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, 

3) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, 

4) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4. 

 

Wydatki na ich utrzymanie w roku 2019 wyniosły – 15.848.496,98 zł, w tym dla: 

− Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 – 3.334.672,83 zł  – tj. 8.420,89 zł na 1 ucznia. 
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− Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 – 

4.307.978,99 zł – 14.312,22 zł na 1 ucznia. 

− Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 - 2.267.981,08 zł – 11.063,32 zł na 1 ucznia. 

− Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 – 5.937.864,08 zł – 9.734,20 zł na 1 

ucznia. 

 

 

Na wyżej wskazaną kwotę składają się środki: 

− subwencji oświatowej – 11.142.629 zł. 

− środki z budżetu miasta – 4.705.867,98 zł (w tym dotacja podręcznikowa     

w wysokości 103.654,99 zł) 

 

W porównaniu do roku 2018 kwota subwencji oświatowej w 2019r. była wyższa    

o 1.524.339 zł.  

Miasto ze środków własnych wydatkowało na utrzymanie szkół o 1.658.499,01 zł 

mniej niż w 2018r.  Natomiast ogólne wydatki na utrzymanie szkół w 2019r. były 

niższe o 30.505,02 zł w porównaniu do roku poprzedniego.   

Subwencja oświatowa, przekazana z budżetu państwa pokryła 70,31% ogółem 
wydatków związanych z utrzymaniem wszystkich szkół. (W 2018r. było to 60,57 %) 

W 2019r. obowiązek nauki w szkołach realizowało odpowiednio w: 

− Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 – w okresie od 01.01.2019r. do 31.08.2019r. - 

409 uczniów, natomiast od 01.09.2019r.- 31.12.2019r. - 383 uczniów. 

− Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 – od 

01.01.2019r. do 31.08.2019r.  - 200 uczniów, od 01.09.2019r. do 

31.12.2019r. - 144 uczniów. 

− Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 – od 01.01.2019r.-31.08.2019r. - 174 

uczniów, od 01.09.2019r. do 31.12.2019r. - 178 uczniów. 

− Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 – od 01.01.2019r. do 31.08.2019r. - 646 

uczniów, od 01.09.2019r. do 31.12.2019r. - 574 uczniów. 

 

W szkołach odbywała się nauka języka angielskiego i języka niemieckiego.  

Do jednego oddziału uczęszczało w 2019r. średnio 21,16 uczniów. 

W szkołach zatrudniano 163,71 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym: 

- 7,74 etatów nauczycieli stażystów,  

- 29,67 etatów nauczycieli kontraktowych,  

- 35,15 etatów nauczycieli mianowanych,  

- 91,15 etatów nauczycieli dyplomowanych.  

W stosunku do roku 2018 liczba etatów nauczycielskich w roku 2019 była wyższa           

o 16,68.   

Na jednego nauczyciela przypadło średnio 8,27 uczniów. 
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Burmistrz Miasta Świdwin w 2019r. przyznał stypendia 44 uczniom. Jedno 

stypendium wyniosło średnio 249 zł. Przyznano je za wybitne osiągnięcia sportowe 

oraz za zdobycie tytułu laureata w wojewódzkich konkursach przedmiotowych           

i innych konkursach za zdobycie co najmniej III miejsca na poziomie województwa, 

które stwarzają możliwość poszerzenia zainteresowań i rozwoju uzdolnień dzieci          

i uczniów. 

 

2. Przedszkola i Żłobki 

W 2019r. w Świdwinie funkcjonowały: 

− Publiczne Przedszkole nr 1, do którego w okresie od 01.01.2019r. do 31.08.2019 r. – 

uczęszczało 171 dzieci, a w okresie od 01.09.2019r. do 31.12.2019r. - 173 

dzieci. 

− Publiczne Przedszkole nr 2, w okresie od 01.01.2019r. do 31.08.2019r. - 148 dzieci,    

w okresie od 01.09.2019r. do 31.12.2019r. - 175 dzieci. 

− Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole ,Happy Days" (42 dzieci) - 

dotacja z budżetu  miasta wyniosła 368.938,23 zł. 

W 2019 roku na prowadzenie publicznych przedszkoli miasto wydatkowało kwotę 
3.565.762,75 zł. I było to o 303.930,75 zł więcej niż w roku 2018.  (W tym dotacja 
przedszkolna 537.349,00 zł). 

z tego dla: 

− Publicznego Przedszkola nr 1 - 1.803.501,62 zł – 10.485,48 zł na dziecko zapisane, 

− Publicznego Przedszkola nr 2 – 1.762.261,13 zł – 11.670,60 zł na dziecko 

zapisane. 

Ponadto w gminie funkcjonował Niepubliczny Żłobek, do którego uczęszczało średnio 
29 dzieci -  dotacja z budżetu miasta wynosiła 176.000 zł. 

 

XIII. S widwiński Ośrodek Kultury 
 

Dotacja dla instytucji kultury tj. Świdwińskiego Ośrodka Kultury na jego utrzymanie 

wyniosła 1.125.119,00 zł. I była niższa o 153.919,82 zł w stosunku do dotacji z roku 2018.   

 W kwocie tej 1.041.600 zł to dotacja na  utrzymanie ŚOK, a 83.599,82  zł dotacje celowe      

z przeznaczeniem na: 

•  8.200 zł  Organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym (środki z Powiatu 

Świdwińskiego). 

•  35.400,00 zł. Zakup ekranu kinowego i projektora do sali widowiskowej. 

•  39.999,00 zł. Zakup podestów scenicznych. 

 

W 2019r. zorganizowano 113 wydarzeń, w tym:  

- seanse filmowe - 27,  
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- wystawy – 10,  

- festiwale, przeglądy artystyczne - 7,  

- koncerty - 13,  

- prelekcje, spotkania, wykłady - 24,  

- imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne – 10,  

- konkursy – 6,  

- pokazy teatralne – 6,  

- konferencje - 2,  

-warsztaty- 8. 

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział  16.967 mieszkanek i mieszkańców. 

Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości   277.972,00 zł.  

W Zamku funkcjonują następujące grupy artystyczne:  koła - 1- wędkarskie (12 osób), 

sekcje: plastyczna - 2  - (35); fotograficzna -2 – (20 ); orkiestra - 1 - ( 18),  taneczna – 2 – 

(ok. 100 dzieci); klub czytelnika – (10); Uniwersytet Trzeciego Wieku – 1 – (ok.80), Klub 

Seniora – 1 – (65).  

W ich ramach zorganizowano zajęcia: plastyczne, fotograficzne, taneczne, muzyczno- 

wokalne, turystyczno-sportowe, literackie, seniora: Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

 

XIV. Biblioteka   

Dotacja dla ŚOK na utrzymanie biblioteki w roku ubiegłym wyniosła 327.670,00 zł. 
W tej kwocie  308.700,00 zł to dotacja na utrzymanie biblioteki, a kwota 18.970,00 zł to 
dotacja celowa na dofinansowanie imprez objętych Powiatowym Kalendarzem Imprez 
Kulturalnych. 

Księgozbiór biblioteki na dzień 1 stycznia 2019r. wynosił - 49650 woluminów, zaś na 

koniec roku - 47813 woluminów. Na dzień 1 stycznia 2019r. zarejestrowano 436  

czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku liczba ta wzrosła do 874. W ciągu roku         

z usług biblioteki skorzystało 11170 czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali łącznie    

z 18429 woluminów.  

W strukturze biblioteki zatrudnionych było 3 pracowników.  

Biblioteka dysponuje 10 komputerami, z dostępem do szerokopasmowego Internetu.  

W 2019r. zorganizowano  następujące wydarzenia: lekcje biblioteczne, imprezy czytelnicze, 

zajęcia plastyczne, konkursy z nagrodami, spotkania autorskie, mające na celu promocję 

czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział   2205  mieszkańców. Biblioteka poniosła 

w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie  5.940  zł. 
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XV. Samorządowy Zakład Budżetowy  Park Wodny „Relax”             
w Świdwinie  
 

W 2019 roku dotacja  przedmiotowa dla Parku Wodnego ,,Relax” wynosiła  2.256.732,00 zł    

i była o 190.527 zł wyższa niż w roku 2018.  

Dotacja celowa – inwestycyjna wynosiła 271.600,00  zł i została wydatkowana  na 

przebudowę systemu wentylacyjnego, na zakup, montaż i uruchomienie serwerowni oraz na 

zakup i montaż nowego systemu filtrowania wody.  

W 2019r. zorganizowano 78 imprez (66 to imprezy własne, pozostałe przy współudziale 

innych instytucji), w których udział wzięło ok. 2.239 osób. 

 W roku 2019 zarejestrowano 88.558  wejść na pływalnię Parku Wodnego. 

XVI. Przedsiębiorcy 
 

1. Liczba przetworzonych wniosków złożonych do CEIDG  - 711, w tym: 

- założenie działalności – 122, 

- wykreślenie – 77.  

 

2. Przeważający rodzaj wykonywanej w mieście działalności gospodarczej obejmuje: 

   

a) działalność budowlaną: 

 

- 43.34.Z - Malowanie i szklenie – 219 przedsiębiorców, 

- 43.31.Z - Tynkowanie – 214. 

 

b) działalność handlową  

- 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami – 220, 

- 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 

211,  

- 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach – 149, 

- 47.82.Z. - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na 

straganach i targowiskach – 138. 

c) transport: 

- 49.41.Z – Transport drogowy towarów – 194, 

d) konserwację i naprawę pojazdów: 
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- 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 

126 przedsiębiorców, 

e) usługi fryzjerskie i kosmetyczne: 

- 96.02.Z – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne – 97. 

 

XVII. Ochrona środowiska 

Jeżeli chodzi o gospodarkę związaną z oczyszczaniem ścieków to z komunalnych 

oczyszczalni ścieków korzystało w 2019r. 100 % mieszkań. 

W 2019 roku na terenie miasta nie istniały legalnie działające wysypiska odpadów 

komunalnych, ani też dzikie wysypiska odpadów komunalnych. Odpady odbierane były od 

mieszkańców przez spółkę komunalną – Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w 

Świdwinie i dostarczane do regionalnej instalacji - Międzygminnego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Odpadam w Wardyniu Górnym. 

W 2019r. zebrano łącznie 5.355,761 Mg odpadów komunalnych. Zebrane odpady pochodzą 

od mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. 

 

XVIII. Planowanie przestrzenne 

Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych jest 100 % 

powierzchni miasta. 

W 2019r. organ nie wydawał decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 

decyzji o warunkach zabudowy.  

Wydano z planu zagospodarowania przestrzennego 171 zaświadczeń oraz 77 wypisów. 

XIX. Sprawy administracyjne . 

Z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 

zabudowanych na cele mieszkaniowe uległo z mocy prawa przekształceniu w prawo 

własności. W związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu 

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów wydano: 

- 1597 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie, 

- 696 informacji o wysokości opłaty jednorazowej, 

- 652 zaświadczeń o wniesieniu opłaty jednorazowej.  
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W 2019r. przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił około 3 

tygodni. 

W poprzednim roku zatrudnienie w Urzędzie Miasta zmalało o 3,5 etatu, co miało 

związek z odejściami pracowników na emeryturę, niezatrudnianiem na ich miejsce nowych 

pracowników i rozszerzeniem zakresów obowiązków pozostałych pracowników. W styczniu 

2019r. zatrudnienie w urzędzie wynosiło 54,5 etatu, natomiast na koniec roku – 51 etatów.  

Burmistrz Miasta w 2019r. wydał 150 zarządzeń, w tym 98 o charakterze zewnętrznym 

oraz 52 wewnętrzne.  

XX. Realizacja uchwał Rady Miasta Świdwin w 2019r. 

W 2019r. Rada Miasta Świdwin podjęła 83 uchwały. Podjęte w roku ubiegłym uchwały 

przedstawia tabela. 
Lp. NR 

UCHWAŁY 

DATA PODJĘCIA TYTUŁ UCHWAŁY OPIS 

1. IV/19/19 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania  wyrobów 

zawierających azbest z terenu Miasta Świdwin na lata 

2019-2032"   

w realizacji 

2. IV/20/19 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Świdwin  zrealizowana 

3. IV/21/19 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Świdwin  zrealizowana 

4. IV/22/19 z dnia 30 stycznia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zasad sprzedaży 

najmowanych lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zgody 

na udzielanie przez Burmistrza bonifikaty od ceny ich 

sprzedaży  

zrealizowana 

5. IV/23/19 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.  zrealizowana 

6. V/24/19  z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Zarządów Osiedli”  zrealizowana 

7. V/25/19  z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok  zrealizowana 

8. V/26/19  z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 

za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz 

specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie 

jest przyznawane w 2019 roku 

zrealizowana 

9. V/27/19  z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie określenia warunków udzielenia i wielkości 

stawek procentowych od jednorazowych opłat za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów 

stanowiących własność Miasta Świdwin w prawo 

własności tych gruntów  

zrealizowana 

10. VII/28/19 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie ustalenia PLANU SIECI publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Miasto Świdwin oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych od 1 września 2019 roku  

zrealizowana 

11. VII/29/19 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych 

placówek przedszkolnych pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 

prowadzonych przez Miasto Świdwin  

zrealizowana 

12. VII/30/19 z dnia 27 marca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej  w realizacji 

13. VII/31/19 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto 

Świdwin porozumienia międzygminnego w sprawie 

przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie 

zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów 

komunalnych  

zrealizowana 
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14. VII/32/19 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie PROGRAMU  opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta Świdwin w 2019 roku   

zrealizowana 

15. VII/33/19 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok  zrealizowana 

16. VII/34/19 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli   zrealizowana 

17. VIII/35/19 z dnia 26 kwietnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów 

Osiedli,  

zrealizowana 

18. VIII/36/19 z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 

w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat 

w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Miasto Świdwin  

zrealizowana 

19. VIII/37/19 z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie zwolnienie dyrektora Publicznego Przedszkola 

nr 1 w Świdwinie z tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio 

z wychowankami albo na ich rzecz  

zrealizowana 

20. VIII/38/19 z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie zwolnienie dyrektora Publicznego Przedszkola 

nr 2 w Świdwinie z tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio 

z wychowankami albo na ich rzecz  

zrealizowana 

21. VIII/39/19 z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miasta Świdwin  

zrealizowana 

22. VIII/40/19 z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie  uzupełnienia składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Świdwin  

zrealizowana 

23. VIII/41/19 z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie w sprawie uzupełnienia składów osobowych 

komisji stałych Rady Miasta Świdwin  

zrealizowana 

24. VIII/42/19 z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na 

terenie Miasta Świdwin  

zrealizowana 

25. IX/43/19 z dnia 31 maja 2019r.  w sprawie zmian  budżetu miasta na 2019 rok,  zrealizowana 

26. IX/44/19 z dnia 31 maja 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy stałych  komisji Rady Miasta Świdwin,  

zrealizowana 

27. IX/45/19 z dnia 31 maja 2019r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie nieruchomości, na których  zamieszkują 

mieszkańcy   

zrealizowana 

28. X/46/19  z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi  Miasta Świdwin 

wotum zaufania,  

zrealizowana 

29. X/47/19  z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Świdwin 

za 2018 rok,   

zrealizowana 

30. X/48/19  z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza  Miasta  Świdwin 

z tytułu wykonania budżetu Miasta Świdwin za 2018 rok  

zrealizowana 

31. X/49/19  z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na 

ławników  

zrealizowana 

32. X/50/19  z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok   zrealizowana 
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33. X/51/19  z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 

prognozy  finansowej Miasta Świdwin na lata 2019 - 2025  

w realizacji 

34. XI/52/19 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok  zrealizowana 

35. XII/53/19 z dnia 28 sierpnia 2019r. zmieniająca uchwałę  w sprawie zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Miasta Świdwin oraz tymczasowych pomieszczeń,  

zrealizowana 

36. XII/54/19 z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego  

zrealizowana 

37. XII/55/19 z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok,  zrealizowana 

38. XII/56/19 z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Miasta Świdwin na lata 2019-2025   

w realizacji 

39. XII/57/19 z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie określenia  wysokości i zasad  ustalania dotacji 

celowej, w tym  kategorii dzieci oraz zasad jej 

rozliczania  dla podmiotów  prowadzących 

niepubliczne  żłobki  lub kluby dziecięce, zatrudniających 

dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów 

prowadzących działalność na własny rachunek  na 

terenie  Gminy Miejskiej Świdwin,  

zrealizowana 

40. XII/58/19 z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumień  międzygminnych,  

zrealizowana 

41. XII/59/19 z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie stanowiska Rady Miasta Świdwin dotyczącego 

analizy zasadności przeniesienia części 

ruchu  międzygminnego z linii kolejowej nr 202, 

Gdańsk  Główny - Białogard - Stargard na linie kolejową 

nr 402, Koszalin-Kołobrzeg-Goleniów,   

zrealizowana 

42. XII/60/19 z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość  oraz szczegółowe warunki 

przyznawania  nauczycielom dodatków : motywacyjnego, 

funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji 

wychowawcy klasy, za  warunki pracy, za wysługę lat oraz 

nagród i szczegółowych warunków obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw   

zrealizowana 

43.  XIII/61/19 z dnia 25 września 2019r. w sprawie przeznaczenia do zbycia działek gruntu 

w Świdwinie w obrębie 015,  

zrealizowana 

44.  XIII/62/19 z dnia 25 września 2019r. w sprawie przeniesienia prawa własności,  zrealizowana 

45.  XIII/63/19 z dnia 25 września 2019r. w sprawie rozpatrzenia petycji,  zrealizowana 

46.  XIII/64/19 z dnia 25 września 2019r. w sprawie przyjęcia " Programu Ochrony Środowiska dla 

Miasta Świdwin na lata 2019-2022 wraz z perspektywą na 

lata 2023-2026’’ ",  

w realizacji 

47.  XIII/65/19 z dnia 25 września 2019r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023,  zrealizowana 

48.  XIII/66/19 z dnia 25 września 2019r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok,  zrealizowana 

49. XIV/67/19 z dnia 30 października 

2019r. 

w sprawie ustalenia zakresu i zasad przyznawania oraz 

przekazywania dotacji dla Samorządowego Zakładu 

Budżetowego Park Wodny „Relax" w Świdwinie na 2020 

rok,  

w realizacji 

50. XIV/68/19 z dnia 30 października 

2019r. 

w sprawie ustalenia zakresu i zasad przyznawania oraz 

przekazywania dotacji dla Świdwińskiego Ośrodka 

Kultury na 2020 rok,  

w realizacji 

51. XIV/69/19 z dnia 30 października 

2019r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Świdwin,  

zrealizowana 
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52. XIV/70/19 z dnia 30 października 

2019r. 

w sprawie ustalenia zakresu i zasad przyznawania oraz 

przekazywania dotacji dla Świdwińskiego Ośrodka 

Kultury na 2019 rok,  

zrealizowana 

53. XIV/71/19 z dnia 30 października 

2019r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitej uchwały w sprawie 

uchwalenia Statutów Osiedli,  

zrealizowana 

54. XIV/72/19 z dnia 30 października 

2019 r. 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.,  zrealizowana 

55. XIV/73/19 z dnia 30 października 

2019 r. 

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie 

kontroli.,  

zrealizowana 

56. XV/74/19  z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przesytu i zgody na przebudowę jednotorowego 

odgałęzienia linii elektroenergetycznej 110 kV Białogard - 

Łobez do stacji GPZ Świdwin na linię dwutorową na 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej 

Świdwin,  

zrealizowana 

57. XV/75/19  z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu 

Świdwińskiego,  

zrealizowana 

58. XV/76/19  z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową 

działki gruntu nr 21316, położonej w Świdwinie, 

w obrębie 012, na poprawę warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej,  

zrealizowana 

59. XV/77/19  z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową 

działki gruntu nr 213/5, położonej w Świdwinie, w obrębie 

012, na poprawę warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej,  

zrealizowana 

60. XV/78/19  z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy.,  zrealizowana 

61. XV/79/19  z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca,  zrealizowana 

62. XV/80/19  z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy 

Miasta Świdwin z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2020 rok,  

w realizacji 

63. XV/81/19  z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok,  zrealizowana 

64. XV/82/19  z dnia 27 listopada 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uznania za pomniki 

przyrody,  

zrealizowana 

65. XV/83/19  z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych pomnika przyrody,  

zrealizowana 

66. XV/84/19  z dnia 27 listopada 2019r.  zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia zakresu i zasad 

przyznawania oraz przekazywania dotacji dla 

Świdwińskiego Ośrodka Kultury na 2020 rok,  

w realizacji 

67. XV/85/19  z dnia 27 listopada 2019r. zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia zakresu i zasad 

przyznawania oraz przekazywania dotacji dla 

Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny 

„Relax" w Świdwinie na 2020 rok,  

w realizacji 

68. XVI/86 /19 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.  zrealizowana 

69. XVII/87/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na 2020 

rok. 

w realizacji 

70. XVII/88/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Miasta Świdwin na lata 2020-2026. 

w realizacji 

71. XVII/89/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień 

międzygminnych.  

zrealizowana 
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72. XVII/90/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Świdwin na 2020 

rok. 

w realizacji 

73. XVII/91/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych w mieście Świdwin. 

zrealizowana 

74. XVII/92/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia „,Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami  Miasta Świdwin na lata 2019-2023". 

w realizacji 

75. XVII/93/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową 

działki gruntu nr 50/23, położonej przy ulicy Armii 

Krajowej w Świdwinie, na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

zrealizowana 

76. XVII/94/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy.  zrealizowana 

77. XVII/95/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy.  zrealizowana 

78. XVII/96/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok. zrealizowana 

79. XVII/97/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego, ustalenia planu 

finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego 

terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie. 

w realizacji 

80. XVII/98/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Świdwin ośrodka 

wsparcia pod nazwą Klub Senior +.  

zrealizowana 

81. XVII/99/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta na 2020 

rok. 

w realizacji 

82. XVII/100/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świdwin na 2020 rok. 

w realizacji 

83. XVII/101/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji 

Rady Miasta Świdwin. 

w realizacji 

 

XXI. Podsumowanie  

Rok 2019 był dla Miasta Świdwin czasem realizacji wielu nowych inicjatyw               

i rozpoczęcia pracy nad przygotowaniem analiz, projektów i dokumentacji do przyszłych 

zamierzeń.  

Najważniejszym było przystąpienie do Programu „Rozwój lokalny” w ramach Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 2014 - 2021. Miasto Świdwin z sukcesem przeszło przez I etap, w którym        

z 213 miast wybrano do II etapu 54 miasta.  

W przypadku uzyskania dofinansowania miasto otrzyma środki finansowe w wysokości od 3 

do 10 mln € na realizację kompleksowego projektu rozwojowego, uwzględniającego 

następujące obowiązkowe aspekty:  

 

1) środowiskowe jak poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych 

gazów, pyłu i niskiej emisji, przejście na odnawialne źródła energii, niskoemisyjny transport 

publiczny, itp.;  

 

2) społeczne jak skuteczna polityka mieszkaniowa i mieszkaniowa ze szczególnym 



36 

 

 

 

uwzględnieniem zmarginalizowanych obszarów miasta, redukcja bezrobocia i stopy ubóstwa, 

wdrażanie standardów dostępności zgodnie z programem dostępność Plus 2018 - 2025; 

redukcja migracji zarobkowej z małych i średnich miast do dużych ośrodków, stawianie 

czoła wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa;  

 

3) gospodarcze (np. wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki, wzmacnianie 

lokalnego rynku pracy, zwłaszcza w odniesieniu do osób wchodzących na rynek pracy).  

60% otrzymanych środków przeznaczona będzie na inwestycje, a pozostała część (40%) na 

działania "miękkie" (nieinwestycyjne). 

Miasto Świdwin często występuje w roli partnera ściśle współpracującego z innymi 

gminami w działaniach dążących do pozyskania wspólnych środków finansowych czy 

realizacji inwestycji. Jednakże ciągły rozwój naszego miasta stawia przed nami stale nowe 

wyzwania. Samorząd jest gotów aby je realizować zgodnie z potrzebami mieszkanek             

i mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

 


