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Wstęp  
 

 

  

Przedstawiam Państwu Raport o Stanie Miasta Świdwin za rok 2020.  

Do stworzenia Raportu obliguje art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, że 

Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miasta Raport o stanie gminy.  

Raport o stanie Miasta jest odzwierciedleniem warunków życia Mieszkańców oraz faktycznego 

stanu, w jakim znajduje się Miasto, biorąc pod uwagę wiele płaszczyzn. Jest również podstawą 

do rozważań nad dalszym rozwojem Miasta, kierunkami tego rozwoju i ich celowości.  

Na treść Raportu składają się informacje dotyczące sytuacji finansowej Miasta, jego 

działalności inwestycyjnej i polityki podatkowej. Warto zwrócić uwagę na rozdział dotyczący 

sytuacji demograficznej. Liczba mieszkańców, urodzeń, zgonów czy liczba cudzoziemców 

determinują to co dzieje się w pozostałych dziedzinach. Raport mówi również co dzieje się w 

świdwińskich szkołach i przedszkolach oraz w tych niepublicznych jak żłobek. Podsumowuje 

również kulturalną działalność Świdwińskiego Ośrodka Kultury, w tym biblioteki oraz Parku 

Wodnego „Relax”. Przedstawia informacje dotyczące bezpieczeństwa publicznego i zmagań 

samorządu z pandemią COVID – 19. 

Raport o stanie miasta jest przedstawiany jako pierwszy dokument na sesji absolutoryjnej, 

która odbędzie się 30 czerwca 2021 roku. Nad treścią raportu przeprowadza się debatę, w 

której zabierają głos również mieszkańcy Miasta. 

Chęć udziału w debacie należy zgłosić Przewodniczącej Rady Miasta w formie pisemnego 

zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w 

dniu 29 czerwca 2021 r..  

Zachęcam do zapoznania się z Raportem o stanie Miasta Świdwin i do wzięcia aktywnego 

udziału w debacie. 
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Rozdział  - Finanse miasta 
 

Mimo światowego kryzysu gospodarczego spowodowanego panującą pandemią COVID – 19 

finanse miasta w 2020r. nie ucierpiały tak mocno, jak można było zakładać. Świdwin nie jest 

miastem turystycznym, ani też uzdrowiskowym, a to takie miejscowości najbardziej odczuły 

skutki kryzysu. Miasto nie posiada również przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej (tzw. 

PKS), a więc branży która najbardziej narażona była na zamknięcie gospodarki. 

Budżet miasta w 2020r. zarówno po stronie dochodowej jak również po stronie wydatkowej 

był znacznie wyższy niż w latach poprzednich. Dochody ogółem w roku ubiegłym były wyższe 

o ponad 6,5 mln zł niż w roku 2019r., natomiast wydatki w tym okresie były wyższe o ponad 5 

mln zł. Zauważalna jest również duża nadwyżka budżetowa w roku 2020 przekraczająca 

wartość 4 mln zł, co również na przestrzeni ostatnich lat jest rekordem.  

 

Wykres 1. Dochody i wydatki miasta na przestrzeni ostatnich trzech lat 

 

Pozytywnym zjawiskiem w roku ubiegłym była również  dynamika wzrostu dochodów z tytułu 

podatków i opłat lokalnych i to pomimo występującego kryzysu gospodarczego. Dochody te 

były wyższe o ponad 400 tys. zł niż w roku 2019.  
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Wykres 2. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych 

Natomiast w roku ubiegłym znacznemu obniżeniu uległa subwencja ogólna, co miało 

negatywne konsekwencje na budżet miasta. Była ona niższa prawie o mln zł  niż w roku 2019.  

 

Wykres 3. Subwencja ogólna 

Podobnie sytuacja wygląda z udziałem samorządu miasta w podatku PIT, gdzie również odnotować 

należy spadek, który jest trochę wyższy i wynosi ponad mln zł, w porównaniu do tego samego okresu 
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roku 2019. Wpływ na te wartości miała na pewno w jakimś zakresie panująca pandemia, ale także 

wprowadzone przez rząd w 2019r. zmiany podatkowe, np. obniżenie stawek podatku PIT, zwolnienie 

z podatku osoby do 26 roku życia. 

 

Wykres 4. Udział miasta w podatki PIT 

 

Pozytywnym zjawiskiem jest stale spadające zadłużenie miasta. W roku ubiegłym zmalało ono o 2 mln 

zł w stosunku do roku 2019. Na koniec 2020r. zadłużenie miasta wynosiło 8,3 mln zł. W porównaniu z 

sąsiednimi samorządami, miasto ma jeden z niższych wskaźników zadłużenia.   

 

Wykres 5. Zadłużenie miasta 

Jeżeli chodzi o wydatki miasta z podziałem na poszczególne kategorie, to kształtują się one podobnie 

jak w porównywalnej grupie miast średnich. Procentowo najwyższe wydatki przeznaczane są na pomoc 



7 
 

społeczną i w przypadku miasta Świdwin w roku ubiegłym kształtowały się na bardzo wysokim 

poziomie 41,18 %. Na finansowanie zadań oświatowych przeznaczono 29,30 % budżetu miasta. Na 

szeroko rozumianą gospodarkę komunalną przeznaczono 7,48 % budżetu.     

 

Wykres 6. Kategorie wydatków miasta  w roku 2020 

Z przedstawionych wyżej informacji wyłania się obraz nienajgorszej sytuacji finansowej miasta, 

pozwalającej na niezakłóconą realizację zadań bieżących i utrzymanie miejskich jednostek 

organizacyjnych. Jest też przestrzeń do podjęcia działań inwestycyjnych.   

 

Działalność inwestycyjna  
 

Rok 2020 upłynął pod znakiem tworzenia dalekosiężnych wizji i projektów inwestycyjnych 

mających wspomóc rozwój lokalny Miasta Świdwin na najbliższe lata oraz umożliwić sięgnięcie 

po środki Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014–2021. 

W ramach II etapu programu „Rozwój lokalny", do którego zakwalifikował się Świdwin razem 

z 53 innymi samorządami, opracowano kompleksową propozycję projektu Planu Rozwoju 

Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Świdwin, czyli dokumentów o 

charakterze strategicznym, określającym kierunki rozwoju miasta. W prace nad tym projektem 

zaangażowany był zespół miejski przy wsparciu doradców Związku Miast Polskich oraz 

ekspertów zewnętrznych, a także wszystkie komórki organizacyjne Urzędu, przedstawiciele 

miejskich jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcy, NGO oraz mieszkańcy. W opracowanych 

dokumentach znalazły się działania prorozwojowe miasta, związane m.in. z edukacją, ochroną 

środowiska, mieszkalnictwem. Kwota o którą stara się Świdwin jest niebagatelna i wynosi 

ponad  40 milionów złotych. 

22,04%

29,30%
41,18%

7,48%

Pozostałe wydatki

Oświata

Pomoc społeczna
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W oczekiwaniu na korzystne rozstrzygnięcie konkursu w roku 2020 Miasto Świdwin 

zrealizowało szereg inwestycji służących poprawie życia i komfortu mieszkańców. Do 

najważniejszych zrealizowanych inwestycji należą:   

1. Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej wraz z drogami przyległymi do Placu Lotników w 

mieście Świdwin - inwestycja przyczyniała się do osiągnięcia następujących celów 

strategicznych, o których mowa jest w Strategii Rozwoju Miasta Świdwin: 

• 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;  

Zadanie obejmowało wykonanie robót rozbiórkowych, przygotowawczych, wbudowanie 

krawężników, przebudowę nawierzchni dróg  z  mieszanek mastyksowo – grysowych 

SMA o pow. 5572 m2 oraz nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o pow. 

4493 m2. Inwestycja zrealizowana była ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 

wysokości 60% kosztów. Koszt wykonania robót budowlanych związanych z przebudową 

dróg wyniósł  1.902.384,37 zł. 

 

 

2. Przebudowa ulicy Podmiejskiej - inwestycja przyczyniała się do osiągnięcia 

następujących celów strategicznych: 

• Cel operacyjny 1.1 - Funkcjonalne i estetyczne miasto; 

Zdjęcie 2. Widok w stronę PKP 

Zdjęcie 1. Ulica Kołobrzeska 
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• Cel operacyjny 1.2 - Kompleksowa rozbudowa i modernizacja ciągów 

drogowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 

Zadanie obejmowało wykonanie robót  związanych z budową kanalizacji deszczowej 

o długości 98 mb oraz budową drogi z kostki betonowej sześciokątnej o powierzchni 954 m2. 

Koszt wykonania robót budowlanych związanych z budową drogi wyniósł 186.290,89 zł. 

 

3. Budowa ul. Królowej Jadwigi - inwestycja przyczyniała 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; 

Zadanie obejmowało wykonanie robót  związanych z budową kanalizacji deszczowej wraz z 

przykanalikami o długości 78 mb oraz budową drogi z kostki betonowej o powierzchni 562,20 

m2 oraz budową chodnika oraz zjazdów z kostki betonowej o powierzchni 318 m2. Koszt 

wykonania robót budowlanych wyniósł 269.622,33 zł. 

Zdjęcie 4. Ulica Podmiejska Zdjęcie 3. Ulica Podmiejska 
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4. Budowa Pogodnego Placu Zabaw – 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. 

Zadanie obejmowało zakup urządzeń w postaci liny do wspinaczki w formie piramidy, zestawu 

wielofunkcyjnego czterowieżowego, huśtawki bocianie gniazdo, karuzeli, przejścia rurowego, 

drewnianej tablicy ogrodowej do gry w „kółko i krzyżyk”, rowerku z ładowarką USB, orbitreku, 

potrójnego drążka, drabinki oraz ławek z oparciem, pojemnika do segregacji odpadów i 

nawierzchni piaskowej. Projekt dofinansowany był ze środków w ramach PROW na lata 2014-

2020. Koszt zakupu i montażu placu zabaw wyniósł 88.990,62 zł. 

 

 

 

Zdjęcie 6. Ulica Królowej Jadwigi Zdjęcie 5. Ulica Królowej Jadwigi 
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5. Zakup wodnego toru przeszkód – zakup takiego toru przeszkód przyczynił się do 

osiągnięcia następujących celów strategicznych : 

• 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. 

Koszt zakupu toru wyniósł 42.890 zł. Projekt zrealizowany został w ramach Pomocy 

Finansowej Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego z Obszaru Województwa 

Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury 

sportowej w 2020r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 7. Pogodny Plac Zabaw 

Zdjęcie 8. Tor wodny z przeszkodami 
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6. Zakup laptopów w ramach projektu ZDALNA SZKOŁA - zakup sprzętu  

w postaci laptopów przyczynił 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. 

Zadanie obejmowało zakup komputerów dla uczniów i nauczycieli ze świdwińskich szkół 

podstawowych w ramach programu „Zdalna Szkoła” finansowane w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Koszt realizacji zadania 164.589,18 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2020 nie udało się zrealizować zadania dotyczącego wymiany pokrycia dachu 

wieży Bismarcka w Parku Miejskim przy ul. Drawskiej w Świdwinie. Zadanie to z uwagi na 

otrzymanie dofinansowania z Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego” w 

wysokości 136.168,00 zł zostanie zrealizowane w roku 2021. W roku ubiegłym nie udało się 

również dokończyć inwestycji związanej z termomodernizacją Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 3 z przyczyn leżących po stronie wykonawcy odpowiedzialnego za proces 

budowlany. Nie udało się również pozyskać dofinansowania na konieczną inwestycję 

związaną ze zwiększeniem efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 4 

w Świdwinie.  

Na przestrzeni ostatnich lat wydatki inwestycyjne Miasta Świdwin uległy zmniejszeniu. Skalę 

tego zjawiska przedstawia poniższa tabela. 

Zdjęcie 9. Zakup laptopów 
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Wykres 7. Wydatki inwestycyjne 

Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w zwiększeniu wydatków bieżących, 

związanych chociażby z finansowaniem zadań oświatowych, pomocy społecznej i spłatą 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych - dotyczących wykupu obligacji 

komunalnych. Do spadku wydatków inwestycyjnych przyczyniła się również panująca 

pandemia COVID – 19. 

Niski poziom inwestycji zaplanowanych na rok 2020 miał swoje ujemne konsekwencje w 

postaci niższej kwoty uzyskanego dofinansowania w ramach pierwszego naboru  

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gdzie Miasto Świdwin otrzymało kwotę 

685.785,00 zł. 

Miasto Świdwin aktywnie zabiegało w roku ubiegłym o pozyskiwanie zewnętrznego źródła 

finansowania na realizację niezbędnych inwestycji, co ilustruje poniższa tabela. 

WYKAZ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ 

GMINĘ MIEJSKĄ ŚWIDWIN W 2020 ROKU* 

Tabela 1 

Lp. Nazwa zadania 
Okres 

realizacji 
zadania 

Informacja o 
przyznaniu 

dofinansowania/ 
Etap weryfikacji 

Kwota 
uzyskanego 

dofinansowania/ 
Wartość 

wnioskowanego 
dofinasowania/ 
Przyczyny braku 
dofinansowania 

Wartość 
całkowita 
realizacji 
zadania 

1. 
Termomodernizacja 

budynków 
użyteczności 

2020-
2021 

Uzyskano 
dofinansowanie 

2 266 055,70 zł 2 882 572,13 zł 
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publicznej w Mieście 
Świdwin. 

2. 
Pogodny Plac Zabaw 
w Mieście Świdwin 

2020 
Uzyskano 

dofinansowanie 
54 702,00 zł 85 969,62 zł 

3. 

Rozwój oferty 
sportowej Parku 

Wodnego „Relax” w 
Świdwinie poprzez 

zakup wodnego toru 
przeszkód 

2020 
Uzyskano 

dofinansowanie 
19 000,00 zł 42 890,00 zł 

4. 

Zdalna szkoła 
(zakup sprzętu do 
szkolnych zajęć w 
trybie zdalnym) 

2020 
Uzyskano 

dofinansowanie 
69 600,00 zł 69 600,00 zł 

5. 

Zdalna szkoła+ 
(zakup sprzętu do 
szkolnych zajęć w 
trybie zdalnym) 

2020 
Uzyskano 

dofinansowanie 
94 989,18 zł 94 989,18 zł 

6. 
Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych 
2020-
2022 

Uzyskano 
dofinansowanie 

685 785,00 zł 685 785,00 zł 

7. 
Pomorze Zachodnie – 
Bezpieczna edukacja 

2020 
Uzyskano 

dofinansowanie 
206 478,00 zł 206 478,00 zł 

8. 

Przebudowa drogi 
gminnej, ul. 

Kołobrzeskiej wraz z 
drogami przyległymi 
do Placu Lotników w 

Mieście Świdwin 

2020 
Uzyskano 

dofinansowanie 
1 152 333,00 zł 1 920 555,00 zł 

9. 
Zapewnienie 

funkcjonowania Klubu 
„Senior+” 

2020 
Uzyskano 

dofinansowanie 
26 507,20 zł 66 268,00 zł 

10. 

Przeprowadzenie 
niezbędnych 

remontów w lokalach 
zamieszkałych przez 
społeczność romską 
w mieście Świdwin 
(Program integracji 

społeczności 
romskiej) 

2020 
Uzyskano 

dofinansowanie 
50 000,00 zł 66 000,00 zł 

11. 
MOC na wynos- 

Utworzenie 
Spółdzielni Socjalnej 

2021 
Uzyskano 

dofinansowanie 
ok 120 000,00 zł 

ok 120 000,00 
zł 

12. 

Wymiana pokrycia 
dachu wieży 

Bismarcka w Parku 
Miejskim przy ul. 

Drawskiej w 
Świdwinie 

2021 
Uzyskano 

dofinansowanie 
136 168,00 zł 214 000,00 zł 
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13. 

Przebudowa drogi 
gminnej nr 300029Z 
w Mieście Świdwin 
(ul. Mickiewicza i 
Wojska Polskiego) 

2021 
W trakcie 

weryfikacji 
50% - 80%** 470 969,47 zł 

14. 

Zrównoważony 
rozwój lokalny - nowe 
możliwości dla Miasta 

Świdwin i jego 
mieszkańców 

(Program „Rozwój 
lokalny”) 

2021-
2024 

W trakcie 
weryfikacji 

42 531 445,00 zł 
42 531 445,00 

zł 

15. 

Efektywne 
wykorzystanie 

zasobów energii 
słonecznej poprzez 

instalację ogniw 
fotowoltaicznych na 

budynkach 
użyteczności 

publicznej w Mieście 
Świdwin 

2021 
Umieszczono na 
liście rezerwowej 

221 002,93 zł 
(Przekroczono 
limit środków) 

322 770,35 zł 

16. 

Bezpieczne przejścia 
dla pieszych w 

Mieście Świdwin- 
inwestycja w 

infrastrukturę oraz w 
edukację 

mieszkańców 

2020 
Brak 

dofinansowania 

81 200,00 zł 
(Przekroczono 
limit środków) 

101 500,00 zł 

17. 

Świdwin- Miasto 
wysokich lotów 

(Program Moja Mała 
Ojczyzna) 

2021 
Brak 

dofinansowania 

30 000,00 zł 
(Przekroczono 
limit środków) 

30 000,00 zł 

18. Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych- 

Zwiększenie 
efektywności 

energetycznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 w 

Świdwinie 

2020-
2021 

Brak 
dofinansowania 

685 785,00 zł 
(przekroczono 
limit środków) 

685 785,00 zł 

19. Szkoła dostępna od 
zaraz (konkurs 

Dostępna szkoła) 
2021 

Brak 
dofinansowania 

1 350 000,00 zł 
(przekroczono 
limit środków) 

1 350 000,00 zł 

 

** Przyjęto dofinansowanie na poziomie 60% (282 581,68 zł) 
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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 2020r. dla miasta Świdwin i sąsiednich gmin i miast. 

Tabela 2. Stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok 

Lp. Podstawa opodatkowania Wałcz Łobez Złotów 

Połczyn 

Zdrój Złocieniec Szczecinek Choszczno Białogard 

Drawsko 

Pom. Gryfice Świdwin 

stawka 

max. 

1   Od gruntów :                     miasto 2021 

  

  

  

  

a) związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, od 

1m² powierzchni 

0,79 0,95 0,85 0,93 0,95 0,95 0,95 0,95 0,90 0,85 0,80 0,99 

b) pod wodami 

powierzchniowymi stojącymi 

lub powierzchniowymi 

płynącymi jezior i zbiorników 

sztucznych 

od  1 ha powierzchni 

4,29 4,80 4,80 4,71 4,80 4,80  4,80  4,80  4,80  4,80  4,63  4,99 

c) pozostałych od 1 m² 

powierzchni 
0,38 0,50 0,50 0,49 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,45 0,46 0,52 

2  Od budynków lub ich części:                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

a) mieszkalnych od 1 m² 

powierzchni użytkowej 
0,66 0,81 0,81 0,79 0,81 0,81 0,80 0,81 0,80 0,70 0,70 0,85 

b) związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej 

oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części 

zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej 

od 1 m² powierzchni 

użytkowej 

  

23,10 21,20 21,22 23,20 23,90  23,90    23,50    23,16    21,00    22,00    21,66   24,84 

c) zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej 

w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem 

siewnym 

od 1m² powierzchni użytkowej 

10,16 11,18 11,18 10,98 11,18 11,18  11,18  11,18  11,18  10,26  10,79  11,62 

d) związanych z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych w 

rozumieniu 

przepisów o dział.  leczniczej, 

zajętych przez podmioty 

udzielające tych świadczeń od 

1 m² powierzchni użytkowej 

4,44 

  

4,87 

  

4,87 

  

4,78 

  

4,87 

  

4,87 

   

4,87 

   

4,87 

   

4,87 

   

4,80 

   

4,70 

   

5,06 

  

e) pozostałych od 1m² 

powierzchni użytkowej 
7,18 6,87 8,05 7,90 8,05 8,05 8,05 7,62 7,20 7,50 6,52 8,37 
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z tym, że od garaży od 1m² 

powierzchni użytkowej 7,18 6,87 8,05 7,9 8,05 8,05 8,05 7,62 7,20 7,50 7,50 8,37 

3  Od budowli: 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

  

 określonej na podstawie art.4 

ust.1 pkt3 i ust. 3-7 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

 

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

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

Poza tym samorząd w roku 2020 wprowadził udogodnienia i preferencje dla przedsiębiorców, 

którzy inwestują i tworzą nowe miejsca pracy na terenie miasta. Takim przedsiębiorcom 

dedykowane są uchwały: 

1) Uchwała Nr XXVI/139/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 października 2020r. 

w  sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia 

warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe 

inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta Świdwin. 

2) Uchwała Nr XXVII/161/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie zwolnień podmiotowych od podatku od nieruchomości oraz 

określania warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących 

nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta Świdwin. 

Na podstawie powyższych uchwał przedsiębiorcy w zależności od liczy utworzonych, nowych 

miejsc pracy związanych z nową inwestycją mogą zostać zwolnieni z zapłaty podatku od 

nieruchomości za okres od 1 roku, nawet do 7 lat. W roku ubiegłym przedsiębiorcy nie 

skorzystali ze stworzonych rozwiązań.  

Niestety niskie stawki podatkowe oraz preferencje oferowane przedsiębiorcom na terenie 

Miasta Świdwin nie spowodowały zwiększenia w roku ubiegłym liczby rejestrowanych 

działalności gospodarczych.  

 

 

 

 

https://swidwin.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_11/BIPF5B345988BF61FZ/139.pdf
http://swidwin.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_12/BIPF5B58AD8EA5F29Z/Uchwala_nr_XXVII.161.20.pdf
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W roku ubiegłym na przestrzeni ostatnich lat założono najmniej działalności gospodarczych, 

gdyż jedynie 94 i było to zapewne spowodowane występującą na terenie kraju pandemią. 

   

Przedsiębiorcy 
 

Prowadzenie obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w 

zakresie wprowadzania danych osób rejestrujących działalność gospodarczą lub chcących 

dokonać zmian w tym zakresie. Możliwość realizacji wniosków istnieje w dowolnym urzędzie 

gminy lub za pomocą profilu zaufanego przedsiębiorcy. W 2020r. dokonano w CEIDG 660 zmian 

wpisów, wprowadzono 94 przypadków zawieszenia działalności i 78 przypadków wznowienia 

działalności oraz wykreślono 69 podmiotów. 

 

Przeważającym przedmiotem działalności na terenie miasta Świdwin, według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności, są: 

a) działalność budowlana 
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Wykres 8. Liczba wniosków złożonych w CEIDG w latach 2018-2020 
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b) działalność handlowa 

c) transport 

d) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych 

e) usługi fryzjerskie i kosmetyczne 

f) działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

 

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych. 

W 2020r. wydane zostało 1 zezwolenie na sprzedaż alkoholu w punkcie gastronomicznym oraz 

6 zezwoleń na sprzedaż alkoholu w handlu detalicznym na terenie miasta. Na koniec 2020r. na 

terenie miasta funkcjonowało 9 punktów sprzedaży w gastronomii oraz 45 punktów sprzedaży 

alkoholu w handlu detalicznym. 
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Wykres 9. Wydane i wygaszone zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla punktu sprzedaży 
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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.   

Głównym zadaniem spółki jest zabezpieczenie dostaw energii cieplnej do ogrzewanych 

zasobów mieszkalnych i niemieszkalnych. 

W roku 2020 spółka osiągnęła zysk netto w wysokości - 588 834,44 zł. 

Spółka w roku ubiegłym zrealizowała inwestycje na łączną kwotę 422.421,15 zł.   

W ramach inwestycji wykonano modernizację układu nawęglania (przenośnik 

kubełkowy) w kotłowni KR-1 oraz przyłączenie 3 budynków do sieci ciepłowniczej.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Głównym zadaniem spółki jest zaspakajanie potrzeb ludności w zakresie usług komunalnych, 

w tym między innymi dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów 

komunalnych, utrzymanie cmentarzy. W roku 2020 spółka osiągnęła zysk netto w 

Zdjęcie 11. Świdwiński MEC Zdjęcie 10. Sieć ciepłownicza 
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wysokości 338.543,73 zł. Spółka w roku ubiegłym zrealizowała inwestycje na łączną kwotę 

685.630,30 zł. W ramach inwestycji wykonano między innymi nowe ogrodzenie w siedzibie 

spółki, rozdzielnię przepompowni na ul. Łąkowej, zakupiono samochód do przewozu osób 

niepełnosprawnych Peugeot Boxer oraz samochód ciężarowy z urządzeniem bramowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ponadto Miasto Świdwin jest udziałowcem w „Międzygminnym Przedsiębiorstwie 

Gospodarki Odpadami” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Wardyniu Górnym.  

Głównym zadaniem spółki jest przetwarzanie, zagospodarowanie, odzysk  

i unieszkodliwianie odpadów. W spółce tej Miasto posiada 110 udziałów o wartości 

nominalnej 500 zł każdy udział, co łącznie daje kwotę 55.000 zł. 

Spółki miejskie to nie jedyne formy realizacji zadań samorządu. W mieście funkcjonują 

miejskie jednostki organizacyjne, które różnią się formą prawną, dzielą się na jednostki 

budżetowe, samorządowy zakład budżetowy oraz jednostka posiadająca osobowość 

prawną. 

Miejskie jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych (Jednostkami 

budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające 

osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane 

dochody odprowadzają na rachunek jednostki samorządu terytorialnego): 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. „Orła Białego” – Pl. Jana Pawła II/2 

Zdjęcie 12. Ogrodzenie ZUK Zdjęcie 13. Peugeot Boxer 
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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. 

9. Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych – Pl. Konstytucji 3 Maja 1. 

W formie samorządowego zakładu budżetowego (Samorządowy zakład budżetowy 

odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych) 

działa: 

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

W formie miejskiej jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną  działa: 

• Świdwiński Ośrodek Kultury, ul. Niedziałkowskiego 17.    
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Rozdział – Sprawy społeczne – mieszkańcy – człowiek – działania miasta 

dla mieszkańca 
 

Demografia 
 
W 2020r. ogólna liczba mieszkańców Miasta Świdwin po raz pierwszy spadła poniżej 15 tysięcy. Od 

wielu lat nie było tak niskiej liczby urodzeń, gdyż w ubiegłym roku urodziło się tylko 103 dzieci. W 

roku ubiegłym zmarło też najwięcej mieszkańców biorąc pod uwagę ostatnich 6 lat, gdyż 169 osób. 

W efekcie w 2020r. zmarło o 66 osób więcej, niż się urodziło.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liczba mieszkańców Miasta Świdwin zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2020 roku 

wynosiła 14415 mieszkańców. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy w 

prezentowanym okresie wynosiła 505. Łączna liczba mieszkańców na pobyt stały 

i czasowy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 14920. Wykres nr 1 przedstawia liczbę 

mieszkańców miasta w latach 2015-2020. 

15768
15700

15577

15434

15208

14920

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Liczba mieszkańców Miasta Świdwin

w latach 2015-2020

Liczba mieszkańców

Wykres 10. Liczba mieszkańców Miasta Świdwin w latach 2015-2020 zameldowanych na pobyt stały i czasowy. 
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Wykres 11. Osoby wymeldowane z pobytu stałego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. 

 
Wykres 12. Kategorie wiekowe osób w wieku produkcyjnym. 

 

Statystyka urodzeń i zgonów 

 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku odnotowano 169 zgonów mieszkańców zameldowanych na terenie 

Miasta Świdwin -  93 mężczyzn i 76 kobiet oraz odnotowano 103 urodzenia w tym 46 chłopców i 57 

dziewczynek. Poniżej na wykresie nr 2 i nr 3 przedstawiono liczbę zgonów 

i zarejestrowanych urodzeń w latach 2015-2020 na terenie miasta Świdwin. 
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Cudzoziemcy 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zameldowano 88 cudzoziemców, w tym 75 osób 

posiadających obywatelstwo ukraińskie, 5 z obywatelstwem mołdawskim, 4 Białorusinów, 2 

Brazylijczyków i 2 Pakistańczyków. 
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Wykres 13. Liczba zarejestrowanych zgonów mieszkańców miasta Świdwin w latach 2015-2020. 

 

Wykres 14. Liczba urodzeń zarejestrowanych w mieście Świdwin w latach 2015-2020 zameldowanych na pobyt stały i 
czasowy. 
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Polityka mieszkaniowa 
 

1. Charakterystyka zasobu mieszkaniowego 
 

Zasób mieszkaniowy miasta Świdwin na koniec 2020r. tworzyły lokale mieszkalne usytuowane w 

budynkach stanowiących 100% własność miasta oraz lokale w budynkach wspólnot 

mieszkaniowych. Zasób ten stanowiło 641 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 27.131,69m², 

w tym: 

-   240 lokali położonych w 21 budynkach stanowiących 100% własność miasta,   

- 401 lokali położonych w budynkach stanowiących współwłasność miasta (wspólnoty 

mieszkaniowe).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 15. Wielkość zasobu mieszkaniowego miasta Świdwin stan na dzień 31 grudnia 2020r. 

Na koniec 2020r. miasto wynajmowało 191 lokali na zasadach najmu socjalnego, dysponuje dwoma 

pomieszczeniami tymczasowymi, posiada sześć lokali przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 

oraz dwa lokale zakładowe na czas trwania stosunku pracy. Ponadto gmina dysponuje 3 lokalami dla 

osób bezdomnych, w których obecnie mieszka 10 osób. 

 



27 
 

 

Wykres 16. Lokale w zależności od ich przeznaczenia. 

 

2. Politykę mieszkaniową Miasta Świdwin w roku ubiegłym kształtowały następujące akty 

prawne: 

1) Uchwała nr XXV/209/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 8 lutego 2017r.     w sprawie 

przyjęcia wieloletniego programu gospodarowani mieszkaniowym zasobem Miasta 

Świdwin na lata 2017-2021. 

2) Uchwała nr XVIII/142/16 z dnia 25 maja 2016 w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świdwin oraz tymczasowych 

pomieszczeń wraz ze zmianami. 

3) Uchwała nr XXVI/218/13 z dnia 31 styczeń 2013r. w sprawie zasad sprzedaży 

najmowanych lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na udzielanie przez Burmistrza 

bonifikaty od cen ich sprzedaży wraz ze zmianami.  

 

Zasady wynajmowania lokali skonstruowane są tak, aby mieszkańcy miasta spełniający podstawowe 

kryteria mieli równe szanse w staraniu się o pozyskanie lokalu. Lista osób uprawnionych do 

przydziału lokalu komunalnego jest wynikiem pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Jest ona 

utworzona na podstawie weryfikacji warunków mieszkaniowych i sytuacji społeczno-ekonomicznej 

lokale socjalne

pomieszczenia tymczasowe

lokale przystosowane dla osób
niepełnosprawnych

lokale zakładowe

lokale dla bezdomnych

lokale wynajmowane na czas
nieoznaczony

https://swidwin.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPOLD012645/12645.pdf
https://swidwin.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPOLD011955/11955.pdf
https://swidwin.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPOLD008098/8098.pdf
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według „Regulaminu przyznawania punktów mających wpływ na kolejność umieszczenia na liście 

osób uprawnionych do przydziału lokali komunalnych”.  

W wyniku ponownej weryfikacji na podstawie wdrożonego regulaminu lista osób oczekujących 

na przydział zmniejszyła się z 232 rodzin/osób w 2018r. do 29 rodzin/osób na koniec 2020r.  

 

Wykres 17. Ilość rodzin/osób oczekujących na przydział lokalu w latach 2018-2020. 

Co roku do Urzędu Miasta wpływa około 50 wniosków o przydział lokalu. Wnioskodawcy to rodziny 

bądź osoby samotne o najniższych dochodach finansowych, których nie stać na kupno lub wynajem 

mieszkań na wolnym rynku. Miasto uzyskuje rocznie około 5 lokali mieszkalnych w ramach 

posiadanego zasobu, poprzez tzw. "ruch ludności" - tj. eksmisję, zgony, wyprowadzenie się najemcy, 

przeznaczając je na realizację potrzeb mieszkaniowych. Najczęściej pozyskiwane są lokale 

jednopokojowe. Ze względu na deficyt mieszkań w stosunku do liczby osób ubiegających się o 

mieszkanie, czas oczekiwania na mieszkanie wynosi od 1 roku do 10 lat. Wszystkie osoby znajdujące 

się na liście osób oczekujących na przydział lokalu kwalifikują się do zawarcia umowy najmu 

socjalnego (w 1 jednej rodzinie występuje niepełnosprawność ruchowa). Dwie osoby z wyrokiem 

eksmisyjnym bez prawa do lokalu i do pomieszczenia tymczasowego oczekują na eksmisję. W 2020 

roku przydzielono do zasiedlenia 18 lokali komunalnych rodzinom/osobom z listy oraz dokonano 

jednej zamiany z tzw. „urzędu”. 

Na liście osób chcących zamienić zajmowany lokal znajduje się 91 rodzin. W większości przypadków 

przedmiotem zamiany jest chęć posiadania większego lokalu lub w lepszym stanie technicznym i o 

wyższym standardzie (10 wnioskodawców poszukuje lokalu o mniejszej powierzchni).  
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Na dzień 1 stycznia 2020 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie miasta wynosiły 

łącznie 1.288.802,34 zł, a płatności dotyczyły 298 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2020 r. dane te 

przedstawiały się następująco: zaległości w opłatach za mieszkanie wynosiły 1.285.288,80 zł, a 

płatności dotyczyły 294 mieszkań. W 2020r. umorzono zaległy czynsz i odsetki 4 byłym najemcom 

lokali na kwotę 4.347,43zł. Pomimo podejmowanych działań windykacyjnych zadłużenie utrzymuje 

się na stałym  poziomie, a wskaźnik ściągalności w ostatnich 3 latach waha się  w granicach 96 - 

98%.  

Tabela 3. Wskaźnik ściągalności opłat  w latach 2018-2020. 

rok 2018 2019 2020 

Wielokść 

wskaźnika 

97,91% 96,35% 97,76% 

 

 

Wykres 18. Wysokość zadłużenia w latach 2018-2020. 

3. Potrzeby w zakresie remontów budynków i lokali określane są na podstawie stanu technicznego 

budynków wynikającego m.in. z przeglądów technicznych przeprowadzanych zgodnie z art. 62  

ustawy Prawo budowlane, a także z ekspertyz, opinii, wizji lokalnych. Plan remontów i inwestycji w 
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roku 2020 podobnie jak w poprzednich latach uwzględniał priorytety przyjęte dla uzyskania 

poprawy stanu technicznego zasobu mieszkaniowego i podniesienia standardu warunków 

mieszkaniowych z zachowaniem pierwszeństwa dla robót, które usuwają istniejący obecnie stan 

zagrożenia, od których zależy bezpieczeństwo mieszkańców. Z uwagi na ograniczone możliwości 

finansowania remontów w stosunku do potrzeb wykonano następujące prace remontowe i 

modernizacyjne:  

− wymiana instalacji elektrycznej – w 6 lokalach, 

− wymiana stolarki budowlanej drzwiowej –w 5 lokalach, 

− wymiana stolarki budowlanej okiennej – w 6 lokalach, 

− przyłączenie do sieci gazu ziemnego i zmiany systemów grzewczych - w 11 lokalach, 

− remont generalny lokali pod zasiedlenie – w 2 lokalach, 

− remont dachu komórki  

− wydzielenie łazienek – w 2 lokalach  

− remont podłóg – w 5 lokalach. 

 

Pomoc Społeczna  
 

W 2020r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie na realizację zadań własnych i zleconych 

dysponował środkami w wysokości ogółem 30.157.727,38 zł, natomiast w roku 2019 roku była to 

niższa kwota i wynosiła 26.427.550,77 zł. Na transfery społeczne przeznaczone było w roku 

ubiegłym 41,18 % całego budżetu miasta. 

Zadania z zakresu pomocy społecznej, które realizowane są w naszym mieście można podzielić na 

zadania własne (finansowane z budżetu miasta oraz dofinansowane z budżetu państwa) oraz zadania 

zlecone i finansowane przez administrację centralną. Szczegółowy podział zadań przedstawiają 

poniższe tabele.  

1. Zadania własne gminy, których realizacja finansowana była z budżetu miasta w 2020r. była to 

kwota 957.910,39 zł, natomiast w 2019r. - 998.088,00 zł.  
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Tabela 4. Zadania własne gminy 

Forma pomocy Liczba osób którym 

przyznano świadczenia 

2019/2020 

Kwota świadczeń w zł 

w 2019r. 

Kwota świadczeń w 

2020 r. 

   

sprawienie pogrzebu 2              /                 2 7.213,00 7.507,72 

zasiłek celowy na żywność 106          /                92 12.050,00 30.152,77 

zasiłek celowy na leki 68            /                 47 14.338,00 11.329,59 

zasiłek celowy na opał 36             /               18 6.800,00 1.670,77 

inne zasiłki celowe 219           /            243 101.595,00 81.158,95 

Opłata za pobyt w domu 

pomocy społecznej 

32             /            34 856.092,00 826.090,59 

Razem:      998.088,00          957.910,39  

 

Natomiast zadania własne gminy finansowane z budżetu państwa w 2020r. na kwotę 1.985.704,20 

zł, natomiast  w 2019r. na wyższą kwotę wynoszącą - 2.037.665,91 zł. 

Tabela 5. Zadania własne gminy finansowane z budżetu państwa 

Forma pomocy Liczba osób którym 

przyznano świadczenia 

2019/2020 

Kwota świadczeń w zł 

w 2019r. 

Kwota świadczeń w 

2020 r. 

zasiłek okresowy 363              /          309 874.179,00 755.518,20 

zasiłek stały 125            /            127 704.200,00 688.706,07 

Składka na ubezp. 

zdrowotne opłacana za 

osoby otrzymujące zasiłek 

stały     

118          /              117 58.827,00 57.754,38 

Usługi opiekuńcze 

świadczone przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

64              /              61 400.459,91 

Dotacja z Urzędu 

Wojewódzkiego 

483.725,64 

Dotacja z Urzędu 

Wojewódzkiego 

Razem  2.037.665,91 1.985.704,20 
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W 2020r. ze świadczeń z tytułu pomocy społecznej korzystało 494 rodziny ( 982 osoby), natomiast w 

2019r. skorzystało 591 rodzin (1195 osób).  

2. Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane  z budżetu państwa w ramach zadań 

zleconych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  realizowane w latach 2019 – 2020: 

 

Tabela 6. Zadania zlecone MOPS 

Forma pomocy Liczba 

świadczeniobior

ców 2019r. 

Liczba 

świadczeniobio

rców 

2020r. 

Kwota 

świadczeń 

roczna w zł – 

2019r. 

Kwota świadczeń 

roczna w zł – 2020r. 

1. Zasiłek rodzinny 604 527 1.247.972,27 1 136 913,06 

2. Dodatek do zasiłku 

rodzinnego z tytułu: 

860 760 662.523,68 593 711,03 

urodzenia dziecka 150 106 151.462,61 105 526,41 

opieki nad dzieckiem w 

okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego 

31 28 82.907,38 72 075,27 

samotnego 

wychowywania dziecka 

69 59 138.885,62 134 952,92 

kształcenia i rehabilitacji 

dziecka 

niepełnosprawnego 

62 60 59.117,68 62 200,45 

rozpoczęcia roku 

szkolnego 

390 360 57.804,40 54 050,92 
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podjęcie przez dziecko 

nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania 

43 43 21.335,52 24 847,35 

wychowywania w rodzinie 

wielodzietnej 

115 104 151.010,65 140 057,71 

3. Zasiłek pielęgnacyjny 491 478 1.020.535,46 1 185 267,61 

4.Świadczenie   

pielęgnacyjne 

69 106 1.057.399,10 1 955 925,60 

Składka społeczna od 

świadczenia 

pielęgnacyjnego 

62 102 301.047,63 468 216,42 

5.Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

36 16 178.203,60 45 880,00 

6.Zasiłek dla opiekuna 6 4 37.320 1 5140,00 

7.Świadczenie 

rodzicielskie 

66 62 437.330,17 382 974,36 

Ogółem: X x 4 942 331,91 5 779 426,08 

  

Ze świadczeń rodzinnych w 2019r. korzystało 854 rodziny,  natomiast w 2020r. - 804 rodziny. 

3. Kolejnym zadaniem realizowanym przez MOPS jest fundusz alimentacyjny, który 

finansowany jest z budżetu państwa . 

W okresie od stycznia do grudnia ubiegłego roku wypłacono z funduszu alimentacyjnego świadczenia 

dla 149 uprawnionych rodzin na łączną kwotę 788.656,23 zł. Stan należności na dzień 31 grudnia 

2020r. wyniósł 8.156.262,72 zł. W 2020 roku wyegzekwowano kwotę 262.600,12 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. 
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4. Inne świadczenia, w tym dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne. 

Struktura i wielkość wypłacanych dodatków mieszkaniowych przedstawiała się następująco: 

Tabela 7. Inne świadczenia 

Rok 2019 Rok 2020 

wydano 561 decyzji ,wypłacono  219.872,31 zł. 

Ogółem wypłacono 3.174 dodatków  

mieszkaniowych   

W 2019 roku z dodatków mieszkaniowych  

korzystało 343  rodziny. 

Finansowane z budżetu miasta  

wydano 490 decyzji ,wypłacono  223.013,15 zł. 

Ogółem wypłacono 2920 dodatków  

mieszkaniowych 

W 2020 roku z dodatków mieszkaniowych  

korzystało 321  rodziny. 

Finansowane z budżetu miasta 

 

 

Ośrodek przyznaje i wypłaca świadczenia w formie dodatku energetycznego, który finansowany jest 

w całości z budżetu państwa. 

Tabela 8. Dodatek energetyczny 

Rok 2019 Rok 2020 

W roku 2019 wypłacono dodatki energetyczne 

dla 65 rodzin na łączną kwotę 7.475,22 zł , 

W roku 2020 wypłacono dodatki energetyczne 

dla 56 rodzin na łączną kwotę 7.026,49 zł , 

 

5. Świadczenie wychowawcze „500+”  które w całości finansowane jest z budżetu państwa. 

Tabela 9. Świadczenie „500+” 

Rok 2019 Rok 2020 

Od 01.01.2019r. świadczenie wychowawcze  

wypłacono 1503 rodzinom, na ogólną kwotę 

11.626.878,81 zł, tj 23.558 świadczeń. Na 

obsługę w/w świadczeń w 2019 roku 

wydatkowano 155.673,60 zł. 

Od 01.01.2020r. świadczenie wychowawcze  

wypłacono 1648 rodzinom, na ogólną kwotę 

14.798.905,95 zł, tj 30.115 świadczeń. Na 

obsługę w/w świadczeń w 2020 roku 

wydatkowano 116.860,07 zł. 

 

6. Program "Dobry Start"( popularnie  zwanym 300+), który w całości finansowany jest z 

budżetu państwa. 
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Tabela 10. Program „Dobry Start” 

Rok 2019 Rok 2020 

Liczba wypłaconych świadczeń w 2019r. 

wyniosła 1690 na kwotę 507.000,00 zł. Liczba 

wniosków o przyznanie świadczenia to 1.273, 

Liczba wypłaconych świadczeń w 2020r. 

wyniosła 1685 na kwotę 505.500,00 zł. Liczba 

wniosków o przyznanie świadczenia to 1.241, 

 

7. Edukacyjna opieka wychowawcza. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

socjalnym. 

Jest to nowe zadanie realizowane przez Ośrodek, który w roku ubiegłym przyjął 92 wnioski o wypłatę 

stypendium. Zostało przyznanych 77 stypendiów, dla 77 dzieci. Program w 80% dofinansowany z 

budżetu państwa, a w 20% finansowany z budżetu miasta. 

8. W 2020r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem programu “Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej”, który był finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych. Z programu skorzystało 23 osoby. Osoba biorąca udział w 

programie mogła mieć przyznane nie więcej niż 30 godzin usługi miesięcznie.  

9. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie na rzecz osób 

starszych  w ramach tzw. polityki senioralnej: 

a) W 2020r. Ośrodek zapewniał pomoc w ramach programu „Wspieraj seniora”. Pomocą było 

objętych 51 osób. Program w 80 % finansowany z budżetu państwa, a w 20%    finansowany z 

budżetu miasta. W ramach tego programu pracownicy ośrodka zapewniali pomoc osobom chorym, 

niepełnosprawnym i samotnym w formie zakupów żywności, środków czystości, rozmów, załatwiania 

spraw urzędowych, dostarczania otrzymanej pomocy finansowej, dostarczania posiłków, 

przygotowywania i dostarczania posiłków na sobotę i niedzielę, pomoc w zakupach przed świętami, 

dostarczania opłatka na stół wigilijny, zakupu leków i dostarczania do chorych.   

b) Ośrodek prowadził Klub Senior+ w Świdwinie. Jest to miejsce, w którym seniorzy z naszego miasta 

mogą się spotkać, poczytać prasę, książki, skorzystać z komputera z dostępem do internetu, pograć     

w gry planszowe i zręcznościowe, czy po prostu porozmawiać i wypić kawę w miłym towarzystwie.  

W ramach rządowego Programu „Senior+” na lata 2015-2020 Klub Seniora organizuje wyjazdy 

krajoznawcze,  do kina, warsztaty oraz spotkania ze specjalistami. 

W siedzibie Klubu odbywały się spotkania z prawnikiem, bankowcem, dietetykiem oraz 

fizjoterapeutą. Ponadto odbywają się cotygodniowe zajęcia artystyczne oraz lekcje języka 

angielskiego, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Seniorzy są bardzo zadowoleni z działalności 
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klubu, sami chętnie aranżują zajęcia, są kreatywni, aktywni i chętnie dzielą się swoimi pomysłami na 

spędzanie czasu wolnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Usługi opiekuńcze są świadczone u osób starszych, schorowanych, które nie są w stanie ze 

względu na wiek lub chorobę samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku. Podstawowym 

zadaniem usług jest utrzymanie    osoby w jej środowisku, a tym samym uniknięcie  konieczności 

kierowania jej do domu pomocy społecznej. Do  podstawowych zadań opiekunek należy: utrzymanie 

higieny osobistej osoby chorej oraz bezpośrednio w miejscu jej zamieszkania, robienie zakupów, 

umożliwienie utrzymania kontaktu przez osobę chorą z otoczeniem      ( wychodzenie na spacer), 

oraz inne czynności wynikające ze stanu chorego, kontakt z lekarzem i pielęgniarką środowiskową. 

W roku 2020  usługi opiekuńcze były sprawowane w 61 środowiskach, z czego w 5 przypadkach były 

to osoby z zaburzeniami psychicznymi. Usługi były częściowo odpłatne - w 42 środowiskach i 

nieodpłatne w 19. Częściowo dofinansowane z programu Opieka 75+ oraz środki z budżetu miasta. 

W roku 2019  usługi opiekuńcze były sprawowane w 64 środowiskach, w tym 4 środowiska to były 

osoby z zaburzeniami psychicznymi. Usługi były częściowo odpłatne w 49 środowiskach i nieodpłatne 

w 15.   

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych Ośrodek pokrywał koszty rehabilitacji dzieci oraz 

osób dorosłych. Wyżej wymienioną pomoc świadczono dla 18 dzieci, a w 2020 roku dla 21 dzieci.  

10. Wieloletni rządowy program „ POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” 

W ramach realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2019 pomocą w formie dożywiania 

objętych zostało 729 osób, a w 2020r. 672 osoby. (zasiłki celowe, pomoc rzeczowa oraz pokrycie 

Zdjęcie 14. Klub Senior+ Zdjęcie 15. Klub Senior+ 
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kosztów wyżywienia w stołówkach ).   Program finansowany w 60 % z budżetu państwa, a w 40% 

finansowany z budżetu miasta. 

Koszt realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” wynosił : 

 

        2019 rok                                                                                  2020 rok 

– dotacja celowa – 450.000,00 zł,                                   - 411.852,67 zł             

– środki własne –   371.603,20 zł.                                   – 435.604,78 zł                

11. Wsparcie rodzin realizowane przez asystenta rodziny. Na stanowisku asystenta rodziny 

zatrudniona była jedna osoba, która sprawowała opiekę w 2020r. nad 16 rodzinami, a w roku 

2019 nad 20 rodzinami. 

12. Finansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zadanie realizowane 

jest ze środków własnych budżetu miasta.  

W   2020 roku opłacano pobyt 39 dzieci na kwotę 291.938,80 zł.  

W   2019 roku opłacano pobyt 37 dzieci na kwotę 134.683,76 zł.  

MOPS opłaca pobyt dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka. Zadanie 

realizowane jest ze środków własnych budżetu miasta.  

W   2020 roku ponoszono odpłatność za 15 dzieci na kwotę 160.645,68 zł. 

W   2019 roku ponoszono odpłatność za 15 dzieci na kwotę 277.991,11 zł. 

Z przedstawionej informacji wyłania się bardzo szeroki katalog zadań realizowanych przez 

pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które dotyczą nie tylko wypłaty różnego 

rodzaju świadczeń socjalnych i rodzinnych, ale również związane są ze świadczeniem wielu usług 

opiekuńczych. 
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Rozdział - Główne zadania miasta 
 

Ochrona środowiska 2020 r. 
 

1. Gospodarka wodno-ściekowa 

Miasto Świdwin posiada sieć kanalizacyjną o długości 44,8 km z 886 podłączeniami do budynków 

mieszkalnych oraz mieszkania zbiorowego. W 2020 roku odprowadzono nią 486,0 dam3 ścieków. W 

tabeli przedstawiono charakterystykę sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Świdwin. 

 

Tabela 11. Sieć kanalizacyjna 

Wskaźnik Jednostka Wartość 

Długość czynnej sieci 

rozdzielczej 
km 24,7 

Połączenia prowadzące do 

budynków mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania 

szt. 886 

Woda dostarczona 

gospodarstwom domowym 
dam3 506,2 

Ludność korzystająca z sieci 

wodociągowej 
osoba 14 771 

Korzystający z instalacji w % 

ogółu ludności 
% 98 

 

W zakresie gospodarki wodno – ściekowej w 2020r. miasto Świdwin zrealizowało:  

1. Remont odcinka kolektora deszczowego na działce 339/1 oraz 340/3 obręb 009 od studni do 

osadnika wybudowanego na działce nr 344 obręb 009. 

2. Remont kolektora deszczowego  przy ul. Podmiejskiej – remont odcinka kolektora 

deszczowego na działce 26/2 obręb 014 o długości ok. 50 m, średnicy zewnętrznej 315 mm i 

przepięcie go do kolektora deszczowego przy ul. Podmiejskiej; 
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3. Czyszczenie kolektorów od ul. Nowomiejskiej do ul. Sportowej; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Miasto Świdwin zawarło umowę na odbiór i transport odpadów komunalnych   

z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. – firmą wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego 

w 2019r. Odpady komunalne zebrane z terenu miasta trafiają do  Międzygminnego  

Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Odpadami  Sp.  z  o.o. w Wardyniu Górnym, gdzie zostają 

zagospodarowane. Na mocy uchwały Rady Miasta Świdwin  odpady  odbierane  są  nie  tylko  od  

mieszkańców,  ale  również z nieruchomości niezamieszkałych. 

Na terenie miasta funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położony przy 

ul. Kombatantów Polskich 5 w Świdwinie. Mieszkańcy przez cały rok mogą dostarczać do niego 

wysegregowane odpady komunalne tj.: 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

Zdjęcie 17. Kolektor deszczowy Zdjęcie 16. Kolektor deszczowy 

Zdjęcie 19. Kolektor deszczowy Zdjęcie 18. Kolektor deszczowy 
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- zużyte opony (pochodzące z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów  

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t) w ilości 1 kompletu od samochodu  osobowego   

1 raz na rok na gospodarstwo domowe; 

- przeterminowane leki i chemikalia w opakowaniach oryginalnych oraz opakowania po nich, 

- zużyte baterie i akumulatory, szkło, 

- tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papiery i makulatura 

- odpady zielone (tylko rozdrobnione gałęzie, liście, skoszona trawa, odpady  

z ogrodów)  w workach, odpady budowlane i remontowe pochodzące z drobnych prac domowych 

w ilości 100 kg na miesiąc na gospodarstwo domowe. 

 

W zakresie gospodarki odpadami miasto Świdwin w roku 2020 zrealizowało następujące 

przedsięwzięcia: 

 

1. Uruchomiono aplikację Ecoharmonogram, która jest przeznaczona do obsługi 

harmonogramu odbioru śmieci na terenie Miasta Świdwin. Dzięki tej aplikacji można również 

łatwo i szybko sprawdzić w jaki sposób należy segregować śmieci.   

2. Rozwiązano problem przeterminowanych leków. Podpisano umowę z firmą ‘EKO-SPALMED”. 

Umowa dotyczy usługi polegającej na zagospodarowaniu odpadów, przeterminowanych 

leków oraz penów po iniekcji dla cukrzyków pochodzących od mieszkańców Świdwina. 

3. Zakupiono 300 szt. pojemników do selektywnej zbiorki odpadów – pojemniki otrzymało ok. 

140 osób; 

4. Miejski punkt elektroodpadów - zakupiono i zamontowano szafę na elektroodpady przy 

ul. 3 Marca 

 

3. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA 

TERENIE MIASTA ŚWIDWIN  

W roku 2020 miasto Świdwin współpracowało z TOZ Odział w Świdwinie oraz  

z Fundacją „Zawsze Razem” i Schroniskiem w Choszcznie. Na podstawie zawartej umowy – w dniu 2 

Zdjęcie 20. Szafa na elektroodpady Zdjęcie 21. Szafa na elektroodpady Zdjęcie 22. Szafa na elektroodpady 
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Zdjęcie 23. Suka, w schronisku w Choszcznie od 
20.02.2021 r., przygotowywana do adopcji 

 

Zdjęcie 24 Pies, w schronisku w Choszcznie od 
10.09.2020 roku. Gotowy do adopcji. 

 

Zdjęcie 26. Pies, w schronisku w Choszcznie od 
28.06.2018 r. Gotowy do adopcji. 

 

Zdjęcie 25. Pies, w schronisku w Choszcznie od 
30.01.2021 r. Gotowy do adopcji. 

 

Zdjęcie 27. Pies, w schronisku w Choszcznie od 
27.09.2018 r. Gotowy do adopcji. 

 

 

stycznia 2020 r. Fundacja świadczyła w roku ubiegłym usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt 

oraz opieki nad nimi. Zapewniono miejsce w schronisku 2 psom (łączna ilość psów - 5 szt.), poddano 

zabiegom kastracji i sterylizacji łącznie ok. 120 szt. kotów. W okresie zimowym wydano karmę 

społecznym opiekunom na rzecz 32 szt. kotów. Koszt opieki nad zwierzętami w roku ubiegłym 

wynosił 30 000,00 zł. 

Psy z terenu Miasta Świdwin znajdujące się w schronisku w Choszcznie 
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Zdjęcie 28. Pomoc dzikim ptakom 

Jeżeli chodzi o doraźną pomoc dzikim zwierzętom, wymagającym natychmiastowej pomocy to 

miasto Świdwin podpisało stosowną umowę z „Fundacją dla Dzikich Zwierząt Larus”. Fundacja 

prowadzi całodobowe pogotowie ds. dzikich zwierząt oraz zapewnia profesjonalną opiekę 

weterynaryjną i rehabilitację dzikich zwierząt pochodzących z terenu miasta Świdwin. W ramach tej 

umowy w roku ubiegłym opieką otoczono między innymi będącego na zdjęciach poniżej ptaka z 

gatunku jerzyk 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 29. Pomoc dzikim ptakom 

 

Edukacja, organizacje społeczne, kultura i sport 
 

Szkoły podstawowe 

 

W Gminie Miejskiej Świdwin w 2020r. 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 2020 wyniosły – 16.091.049,97 zł, w tym dla: 

− Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 – 3.393.123,86 zł – tj. 9.048,33 zł na 1 ucznia. 

− Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 – 4.343.559,21 zł – 

tj. 14.194,64 zł na 1 ucznia. 

− Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 – 2.558.464,37 zł – 11.844,74 zł na 1 ucznia. 

− Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 – 5.795.902,53 zł – 10.386,92zł na 1 ucznia. 

Na wyżej wskazaną kwotę składają się środki: 

https://sp1swidwin.edupage.org/
https://sp2swidwin.edupage.org/
http://sp3.swidwin.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=9&strona=1&schemat=0
https://psp4swidwin.pl/
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− subwencji oświatowej – 9.890.471,64  zł. 

− środki zewnętrzne – 268.817,88 zł (tj. dotacja podręcznikowa, dotacja otrzymana w ramach 

Narodowego Programu Czytelnictwa, środki otrzymane od fundacji)    

− środki z budżetu miasta – 5.931.760,45 zł. 

 

 

Wykres 19. Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych 

 

Wykres 20. Finansowanie oświaty rok do roku 
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Subwencja oświatowa, przekazana z budżetu państwa pokryła 61,47% ogółem wydatków 

związanych z utrzymaniem wszystkich szkół. (W roku 2019 było to odpowiednio 70,31 %) 

W 2020r. obowiązek nauki w szkołach realizowało odpowiednio w:  

− Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 – w okresie od 01.01.2020 r. do 31.08.2020  r. – 383 

uczniów, natomiast od 01.09.2020 r.- 31.12.2020r. - 375 uczniów. 

− Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 – od 01.01.2020r. 

do 31.08.2020 r. – 306 uczniów, od 01.09.2020 r. do 31.12.2020r. – 306 uczniów. 

− Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 – od 01.01.2020 r.-31.08.2020 r. – 217 

uczniów, od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. - 217 uczniów. 

− Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 – od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. - 575 

uczniów, od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. - 558 uczniów.  

W szkołach odbywała się nauka języka angielskiego i języka niemieckiego.  

Do jednego oddziału uczęszczało w 2020 r. średnio 21,28 uczniów. 

W szkołach zatrudniano 142,31 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 5,32 etatów 

nauczycieli stażystów, 28,18 etatów nauczycieli kontraktowych, 31,20 etatów nauczycieli 

mianowanych, 77,61 etatów nauczycieli dyplomowanych.  

Na jednego nauczyciela przypadło średnio 10,32 uczniów. 

Burmistrz Miasta Świdwin w 2020r. przyznał stypendia 21 uczniom. Jedno stypendium 

wyniosło średnio 276 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. 

Przedszkola i Żłobki 

W 2020 r. w Świdwinie funkcjonowały: 

− Publiczne Przedszkole nr 1, do którego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. – 

uczęszczało 174 dzieci, a w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. – 193 dzieci. 

− Publiczne Przedszkole nr 2, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. – 175 dzieci, w 

okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. - 174 dzieci. 

http://przedszkole1.swidwin.pl/
http://www.podtopola.swidwin.pl/
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− Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole ,Happy Days"  (średnio 38 dzieci) – 

dotacja z budżetu miasta wyniosła 374.121,19 zł. 

W 2020 roku na prowadzenie publicznych przedszkoli miasto wydatkowało kwotę 

4.161.599,39 zł z tego dla: 

− Publicznego Przedszkola nr 1 – 2.146.682,90 zł – 11,122,71 zł na dziecko zapisane, 

− Publicznego Przedszkola nr 2 –2.014.916,49 zł –11.579,98 zł na dziecko zapisane. 

Ponadto w gminie funkcjonował Niepubliczny Żłobek, do którego uczęszczało średnio 22 

dzieci – dotacja z budżetu miasta wynosiła 125.000 zł. 

Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych 

W roku ubiegłym do obsługi finansowo – księgowej i kadrowo – płacowej jednostek 

oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Świdwin utworzono nową 

jednostkę organizacyjną pod nazwą Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych. Nowa 

instytucja powstała na podstawie uchwały nr XXIV/137/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 4 

września 2020r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej 

Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych, nadania jej statutu oraz zapewnienia w spólnej 

obsługi. Siedziba tej jednostki znajduje się w budynku Urzędu Miasta, natomiast jej 

dyrektorem w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego została Pani Joanna 

Kruk. W pierwszym okresie, działalność CUW – u skoncentrowana została na zapewnieniu 

ciągłości realizowania zadań w obszarach objętych wspólną obsługą. Miał w tym pomóc 

wdrożony jednolity dla wszystkich jednostek informatyczny program dziedzinowy Vulcan. 

Głównymi założeniami jakie przyświecały utworzeniu CUW – u były wzmocnienie nadzoru 

nad obsługiwanymi placówkami oraz zapewnienie szybszego dostępu do informacji.  

 

 

 

 

  

                                             Zdjęcie 30. CUW 

https://www.facebook.com/PrzedszkoleHappyDays/
https://cuw.swidwin.pl/
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S widwiński Ośrodek Kultury 

 

Dotacja dla instytucji kultury tj. Świdwińskiego Ośrodka Kultury na jego utrzymanie wyniosła 1 172 

140,00 zł.    

W kwocie tej 1 168 450 zł to dotacja podmiotowa na utrzymanie ŚOK a 3 690,00 zł to dotacja celowa 

z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na połączenie dwóch pomieszczeń w 

skrzydle zachodnim zamku. 

W 2020 r. zorganizowano  65 wydarzeń, w tym 15 on-line:  

− seanse filmowe- 15  

− wystawy- 6 

− prelekcje, spotkania, wykłady- 9  

− imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne-3  

− konkursy- 7  

− pokazy teatralne- 6  

− konferencje- 1  

− warsztaty-1 

− inne (półkolonie, zajęcia wakacyjne, itp.) – 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Zdjęcie 31. Wydarzenia na zamku 

https://zamek.swidwin.pl/
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We wskazanych wydarzeniach wzięło udział 11 460 mieszkanek i mieszkańców stacjonarnie oraz 

49.600 odbiorców on-line (dane na podstawie liczby odsłon na portalu społecznościowym). 

Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 101 219,00 zł.  

W Zamku funkcjonują następujące grupy artystyczne/ sekcje:   

− plastyczna (30)  

− fotograficzna dla dzieci i młodzieży (10) 

− fotograficzna dla dorosłych (10) 

− teatralna dla dzieci (12) 

− teatralna dla dorosłych (5)  

− orkiestra dęta (18);  

− klub małego czytelnika (5) 

− rytmika dla dzieci (8) 

W ich ramach zorganizowano zajęcia: plastyczne, teatralne, fotograficzne, taneczne, rytmiczne, 

muzyczno- wokalne i muzyczne. 

 

 

 Biblioteka 

 

Dotacja dla ŚOK na utrzymanie biblioteki w roku ubiegłym wyniosła 362 340,00 zł, w tym 36 900,00 

zł to dotacja celowa na odnowienie czytelni i wypożyczalni dla dzieci w MBP oraz 13 649,00 zł 

dotacja z Biblioteki Narodowej z Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.  

Księgozbiór biblioteki na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił – 47 813 woluminów, a na dzień 31 

grudnia 2020 roku- 47 967 woluminów. 

W roku 2020 zarejestrowano  742  czytelniczek i czytelników, którzy wypożyczyli łącznie  10 718 

pozycji.  

W strukturze biblioteki zatrudnionych było 3 pracowników.  

W 2020 r. zorganizowano  następujące wydarzenia:  

− tydzień bibliotek 



48 
 

− noc bibliotek 

− spotkania małego czytelnika 

− spotkania feryjne i wakacyjne z książką 

− Narodowe Czytanie Balladyny 

− drobne konkursy dla małych czytelników 

− Wirtualne spotkania autorskie z pisarzem. 

 

 Samorządowy Zakład Budżetowy  Park Wodny „Relax” w Świdwinie  

 

W 2020 roku dotacja  przedmiotowa dla Parku Wodnego ,,Relax” wynosiła  2 616 589,00 zł i była 

wyższa o 359 857,00 zł w porównaniu do roku ubiegłego. Dotacja celowa inwestycyjna wynosiła 168 

410,00 zł i została wydatkowana  na modernizację rury zjeżdżalni spiralnej pływalni w kwocie 

119 000,00 zł oraz na modernizację systemu osuszacza w kwocie 49 410,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2020 roku zorganizowano tylko 6 imprez i jest to o 72 imprezy mniej niż w roku 2019.  

W roku 2020 zarejestrowano  50 312 wejść na pływalnię Parku Wodnego i był to spadek        o 38 246 

wejść w stosunku do roku 2019. Spowodowane to było obostrzeniami w związku z wystąpieniem 

Zdjęcie 32. Świdwiński Park Wodny „RELAX” 

http://www.wodnyrelax.pl/
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stanu epidemii COVID-19. Skutkiem której, przez 109 dni roku ubiegłego obiekty Parku Wodnego 

były zamknięte.   

 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny. 
 

1.Straż Miejska w Świdwinie podjęła w 2020r. z własnej inicjatywy -  899 interwencji porządkowych. 

W ich efekcie wymierzono  522 mandaty karne na łączą kwotę 63 550 zł oraz skierowano do sądu 

12 wniosków o ukaranie, a także udzielono 365 pouczeń. W porównaniu do roku 2019 nastąpił 

spadek liczby wymierzonych mandatów karnych o 64. 

 

Wykres 21. Liczba wystawionych mandatów.  

Mandaty karne dotyczyły: 

- wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 497 mandatów karnych, 

- wykroczeń przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej – 11, 

- wykroczeń z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 7, 

- wykroczeń dotyczących zachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt – 6 , 

- inne – 1. 

 

   Ponadto w roku ubiegłym Straż Miejska odebrała 740  zgłoszeń i zawiadomień, z czego udzielono 

595 pouczeń.  

Zgłaszane interwencje najczęściej dotyczyły: 

- ochrony środowiska i gospodarki odpadami - 131, 
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- zagrożeń życia i zdrowia, w tym związanych z epidemią COVID-19, - 112, 

- zagrożeń w ruchu drogowym - 84, 

- niewłaściwego spalania – 39, 

- ochrony zwierząt – 65, 

- niszczenia zieleni – 18, 

- inne – 147. 

 

Łącznie Straż Miejska w Świdwinie w 2020r. przeprowadziła 1639 interwencji. 

 Od połowy marca ubiegłego roku w związku z ogłoszoną pandemią Straż Miejska czynnie 

włączyła się w działania w celu przeciwdziałania i zwalczania epidemii COVID-19. Informowano 

mieszkanki i mieszkańców Świdwina o zagrożeniach i obowiązkach wynikających z rozporządzeń 

Rady Ministrów i Ministra Zdrowia. Do przekazywania komunikatów głosowych wykorzystywano 

radiowóz służbowy i sprzęt nagłaśniający. Strażnicy miejscy kontrolowali obiekty handlowe w 

zakresie przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii 

COVID - 19, rozdawali mieszkańcom maseczki. Straż Miejska wspomagana również pracowników 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie rozwożenia i dostarczania osobom starszym 

paczek żywnościowych.  

Na podstawie polecenia wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w okresie od 31 marca 

do 18 czerwca oraz od połowy września do końca roku 2020r. Straż Miejska aktywnie wspomagała 

Policję w celu przeciwdziałania i zwalczania epidemii COVID-19.  

2. Monitoring miejski - aktualnie składa się z 20 kamer rozmieszczonych w newralgicznych 

częściach miasta. Aktualnie system monitoringu obsługiwany jest przez dwóch pracowników. 

Obsługa ogranicza się do pracy w porze nocnej, natomiast w ciągu dnia kamery ustawione są w 

systemie „Patrol”. W analizowanym okresie obsługa monitoringu zgłosiła łącznie 32 interwencje na 

Policję. Doraźnie w ciągu dnia również kamery są obsługiwane i wykorzystywane przez Strażników 

Miejskich. 

Dzięki kamerom monitoringu miejskiego udało się ustalić sprawców kradzieży dwóch rowerów,  czy 

też sprawcę potrącenia dwóch osób na przejściu dla pieszych. Natomiast w listopadzie 2020r. 

kamera monitoringu nagrała moment kradzieży samochodu na ul. Kościuszki. Dzięki tym nagraniom 

udało się ustalić sprawców kradzieży. 

W omawianym okresie 37 razy udostępniano Policji przeglądanie nagrań monitoringu na potrzeby 

prowadzonych postepowań przez Policję. 
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Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego znajdują się poniżej: 

Załącznik nr 1 - Analiza roczna stanu bezpieczeństwa na terenie gminy miejskiej Świdwin w 2020 

roku. 

Załącznik nr 2 - Informacja z działań operacyjnych na terenie Miasta Świdwin za rok 2020. 

 

  

https://swidwin.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BDA498FB3CE1Z/ZALACZNIK_1_DO_PROTOKOLU_11.pdf
https://swidwin.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BDA4992C64A1Z/ZALACZNIK_2_DO_PROTOKOLU_11.pdf
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Rozdział - Wyzwania przyszłe i przeszłe  - Strategie 
 

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID – 19 
 

Rozprzestrzeniająca się w roku ubiegłym pandemia COVID – 19 była zjawiskiem tak 

wyjątkowym i zaskakującym, że w świecie nauki wydarzenia takie określa się mianem Czarnego 

Łabędzia. Czarne Łabędzie, to nieprzewidywalne zdarzenia o ogromnej skali i potężnych 

konsekwencjach. Analogia do obecnej sytuacji czarnołabędziowej pandemii COVID-19 nasuwa się tu 

sama przez się, potwierdzając, że choć rzeczony Czarny Łabędź to zjawisko, które uważa się za tak 

mało prawdopodobne, że praktycznie niemożliwe, to jednak od czasu do czasu się pojawia i ma 

kolosalny wpływ na rzeczywistość. 

 

 

Zdjęcie 33. Czarny Łabędź 

 

Samorząd na takie wyjątkowe sytuacje musi być przygotowany, w tym celu tworzy co roku rezerwę 

celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W roku ubiegłym na przeciwdziałanie 

rozpowszechnianiu się epidemii z rezerwy tej wydatkowano kwotę 65.527,20 zł. Dokonano między 

innymi zakupu 6250 maseczek ochronnych, rękawiczek ochronnych, płynu do dezynfekcji, 

sfinansowano wykonanie usługi dezynfekcji ulic i chodników, dezynfekcji budynku Urzędu i 

jednostek organizacyjnych, zakupiono kombinezony i przyłbice ochronne.  
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Urząd Miasta jak również i wszystkie pozostałe miejskie jednostki organizacyjne musiały się 

także przystosować do nowych warunków - reżimów sanitarnych i epidemiologicznych. W trosce 

o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników administracji samorządowej, Urząd Miasta w 

miesiącach marzec – kwiecień oraz listopad – grudzień ubiegłego roku wprowadził ograniczenia 

w dostępie do swojej siedziby i wyłączył bezpośrednią obsługę interesantów w większości 

wydziałów. Sprawy urzędowe załatwiane były drogą telefoniczną, elektroniczną, za 

pośrednictwem platformy ePUAP, pocztą tradycyjną lub po uprzednim umówieniu telefonicznym. 

W tym okresie zdał egzamin elektroniczny obieg dokumentów, wprowadzony w Urzędzie od 

początku ubiegłego roku.  Natomiast od maja do końca października ubiegłego roku, Urząd 

otwarty był na standardowych zasadach, ale w obowiązującym reżimie sanitarnym. Pracownicy 

Urzędu pracowali  w trybie zmianowym,  a także zdalnie. 

Sesje Rady Miasta odbywały się w trybie mieszanym, z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej.   

Od początku pandemii COVID-19 szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Świdwin 

dostosowały swoją działalność do nowej rzeczywistości. Stopniowo wprowadzono prowadzenie 

zajęć zdalnie w czasie rzeczywistym, głównie z wykorzystaniem pakietu Microsoft Office 365 A1 i 

aplikacji Teams. Wymagało to dużego zaangażowania i kreatywności ze strony kadry nauczycielskiej 

oraz współpracy z rodzicami uczniów. Ten trudny czas i konieczność dostosowania edukacji do 

nowej sytuacji wpłynęły na dynamiczny rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.  

Zdjęcie 36. 
kombinezon 
ochronny 

Zdjęcie 35.półmaska 
przeciwpyłowa FFP2 

Zdjęcie 34.Maseczka 
ochronna na twarz 
trzywarstwowa 
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Zdjęcie 37. Microsoft Teams 

 

W związku z kryzysem gospodarczym wywołanym przez pandemię dla lokalnych 

przedsiębiorców uruchomiono specjalny program obniżenia czynszów dzierżawnych nieruchomości 

komunalnych.  

Program realizowany był na podstawie Zarządzenia Nr WO/42/20 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 

27 marca 2020r. w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców poprzez 

wprowadzenie zasad obniżenia czynszu dzierżawnego lub zastosowania miesięcznego czynszu w 

wysokości 1,00 zł za nieruchomości gminne w związku z ograniczeniem prowadzenia przez 

dzierżawców działalności gospodarczej z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu epidemii. Z obniżenia czynszu za dzierżawioną nieruchomość za miesiące kwiecień i maj 

2020r. skorzystało 23 przedsiębiorców. Ulgi z tego tytułu wyniosły łącznie 18.209,52 zł brutto. 

            Przez panującą w roku ubiegłym pandemię nie udało się zrealizować wielu ważnych dla 

lokalnej społeczności zadań, wśród najważniejszych należy wymienić: 

1) Budżet obywatelski, ani nie zrealizowano zdania zaplanowanego na rok 2020, czyli 

wdrożenie Roweru Miejskiego, ani też nie przeprowadzono procedury wyłonienia zadania 

na kolejny rok.   

2) Wydatkować środków zaplanowanych w ramach jednostek pomocniczych Miasta – Osiedli. 
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3) Wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta. 

Po ustaniu pandemii planowana jest realizacja wyżej wskazanych zadań.  

 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

 

Jako cel główny Programu określono 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.  

Na realizację programu przeznaczane są dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

Cele szczegółowe Programu to: 

- podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców na temat używania środków psychoaktywnych,  

- prowadzenie oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc 

 w rodzinie, w  których wzięło udział 12 osób. 

- wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży,  

- ograniczanie zaburzeń życia rodzinnego związanych z nadużywaniem środków psychoaktywnych, 

w  tym ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie. 

Zadania zrealizowane w ramach Programu: 

1. Realizacja przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych procedury 

zmierzającej do podjęcia leczenia odwykowego oraz motywowanie osób uzależnionych do 

podjęcia terapii w placówkach lecznictwa odwykowego: 

- do komisji wpłynęło 31 wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego, 

- komisja skierowała do Sądu Rejonowego 11 wniosków o objęcie leczeniem odwykowym oraz 6 

wniosków o wgląd   w sytuację dziecka, 
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- komisja skierowała 28 osób na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu a 14 osób zgłosiło 

się na badanie przez biegłych sądowych.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Dofinansowanie SP ZOZ WOWUW Stanomino z przeznaczeniem na działalność Poradni Terapii 

Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Świdwinie zgłosiły się 92 osoby uzależnione, 36 

osób współuzależnionych, zrealizowano 128 godzin konsultacji indywidualnych, 26 godzin zajęć 

grupowych oraz 36,5 godzin superwizji. 

3. Finansowanie placówki wsparcia dziennego. 

Do Placówki Wsparcia Dziennego TPD uczęszczało 15 dzieci. W placówce prowadzone były zajęcia 

profilaktyczno-edukacyjne z elementami socjoterapii, które miały na celu eliminowanie lub 

zmniejszanie poziomu zaburzeń emocjonalnych i zachowania u dzieci. 

4. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie: 

- praca 76 grup roboczych w ramach procedury „Niebieskie Karty”, 

- rozpatrzono 191 indywidualnych przypadków, 

- do zespołu wpłynęło 58 Niebieskich Kart, 

- wszczęto 58 procedur, 

- 8 spraw skierowano do prokuratury, 

- 8 spraw skierowano Sądu Rejonowego w Białogardzie. 

- zakończono 44 sprawy. 
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Liczba wniosków złożonych do MKRPA

Wykres 22. Liczba wniosków złożonych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
kolejnych latach. 
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5. Punkt konsultacyjno- informacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanią 

bądź dotkniętych przemocą- udzielono 37 porad stacjonarnie w siedzibie urzędu oraz 

zrealizowano 323 połączenia przez telefon informacyjno-interwencyjny. 

6. Prowadzono grupę wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, w której uczestniczyło 

16 osób. 

7. Kontynuowano realizację programu „Przyjaciele Zippiego”. Program jest programem 

rekomendowanym, czyli spełniającym szczegółowe wymagania dotyczące jakości programu jako 

całości, a  także poszczególnych etapów jego realizacji, tj. etapów diagnozy i oceny potrzeb, 

wyboru grupy docelowej, planowania celów  i sposobów ich realizacji, zapewnienia jakości 

realizacji oraz monitorowania i oceny efektów programu w czasie ewaluacji. System rekomendacji 

programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego jest wdrażany przez Krajowe Biuro 

ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. „Przyjaciele Zippiego” jest 

międzynarodowym promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-9 lat, który kształtuje i 

rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Został opracowany w celu wyposażenia ich 

w podstawowe kompetencje społeczno-emocjonalne, które pomagają radzić sobie w sytuacjach 

trudnych, a w przyszłości pozwolą im dobrze funkcjonować w relacjach z innymi i unikać zachowań 

ryzykownych. W programie prowadzonym przez wychowawców uczestniczyło 51 uczniów. 

Ponadto zrealizowano program profilaktyczny „Unplugged”, „Strażnicy uśmiechu”, „Dziękuję Nie”, 

„Cukierki”, „Przeciw narkotykom-ku afirmacji życia” oraz Trening Zastępowania Agresji, „Szkoła 

dla rodziców”, w których ogółem wzięło udział 135 uczniów i 8 rodziców. 

8. W Świdwińskim Ośrodku Kultury i Parku Wodnym „Relax” zorganizowano półkolonie letnie z 

programem profilaktyczno-edukacyjnym dla 65 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z miasta Świdwin. 

9. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła 12 kontroli placówek 

prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. 
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A. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2016-2020. 

 

Do zadań własnych gminy należy „opracowywanie i realizowanie programów przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie”. Koordynowanie i monitorowanie 

programu powierzono Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

W skład Zespołu wchodzi 8 instytucji i organizacji. Celem strategicznym Programu jest efektywne 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie jej negatywnych następstw w życiu 

rodzinnym i społecznym. Wszystkie rodziny objęte procedurą „Niebieskiej Karty” korzystały ze 

wsparcia w formie pracy socjalnej, w tym 3 rodziny objęte były wsparciem asystenta rodziny. Osoby 

uwikłane w przemoc mogły również skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej w Punkcie 

Informacyjno-konsultacyjnym z siedzibą w Urzędzie Miasta lub przez telefon informacyjno-

interwencyjny.  

Ponadto:  

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie realizowało program oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc, w którym wzięła udział jedna osoba  

z miasta Świdwin; 

2)  12 osób stosujących przemoc wzięło udział w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;  

3) złożono 4 wnioski o leczenie odwykowe; 

4) w 2020 żadna z osób/rodzin doznających przemocy w rodzinie nie wymagała zapewnienia 

schronienia; 

5) zorganizowano konkurs plastyczny „Reaguję na przemoc”, na który wpłynęło 27 prac plastycznych 

uczniów miejskich szkół podstawowych; 

6) zredagowano i wydano ulotkę skierowaną do pracowników służby zdrowia dot. zjawiska 

przemocy. 
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Tabela 12. Podstawowe dane dotyczące działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie w 2020 roku. 

Wyszczególnienie Liczba 

Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego 4 

Liczba prowadzonych spraw według procedury „Niebieskiej Karty” 90 

- w tym zakończonych 44 

- w trakcie realizacji 42 

- przekazanych do innych OPS 4 

Liczba pracujących grup roboczych 76 

 

                     Źródło: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Źródło: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Wykres 23. Liczba prowadzonych spraw przez Zespół Interdyscyplinarny. 

Wykres 24. . Liczba rozpatrzonych przypadków według procedury Niebieskiej Karty. 
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                   Źródło: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

B. Program polityki zdrowotnej „Rehabilitacja osób po 65. roku życia-mieszkańców miasta 

Świdwin na lata 2018-2020” w 2020 roku. 

 

Program polityki zdrowotnej, po zaopiniowaniu przez Prezesa Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji, został przyjęty uchwałą Nr XLIV/346/18 z dnia 26.09.2018 roku w sprawie 

przyjęcia programu zdrowotnego pn.: „Rehabilitacja osób po 65. roku życia- mieszkańców miasta 

Świdwin na lata 2018-2020”.  

Celem głównym programu było uzupełnienie świadczeń rehabilitacyjnych w tej grupie wiekowej 

dostępnych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. 

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizatora programu, podpisano umowę z 

Gabinetem Fizykoterapii Bożena Pupkowska.  

Realizacja programu polega na zorganizowaniu regularnych form opieki rehabilitacyjnej, 

polegającej na zapewnieniu pacjentom po 65. roku życia dostępu do zabiegów z zakresu 

kinezyterapii i fizykoterapii. Każdy z zakwalifikowanych pacjentów miał prawo do skorzystania z 

10-dniowego cyklu 3 zabiegów. 
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Wykres 25. Liczba pracujących grup roboczych w kolejnych latach. 
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W 2020 roku do zabiegów zakwalifikowano 85 osób, wykonano 2 550 zabiegów. Na realizację 

programu wydatkowano kwotę 19 999,65 zł. 
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Wykres 26. Liczba zabiegów zrealizowanych w ramach programu „Rehabilitacja osób po 
65. roku życia- mieszkańców miasta Świdwin na lata 2018-2020”. 

Wykres 27. Liczba osób zakwalifikowanych do programu „Rehabilitacja osób po 65. roku 
życia- mieszkańców miasta Świdwin na lata 2018-2020”. 
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi  
 

Miasto dzieli się z innymi podmiotami wykonywaniem własnych zadań. Część z nich przejmują organizacje 

pozarządowe w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych.  

I. W 2020 roku budżet na realizację zadań publicznych wynosił 310.200 zł, z tego: 

a. 223.200,00 zł – na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu, 

b. 69.000,00 zł – na prowadzenie placówki wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

w Świdwinie, 

c. 8.000,00 zł – na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia, 

d. 6.400,00 zł – na realizację zadań w zakresie turystyki, 

e. 3.600,00 zł -  na realizację zadań z zakresu kultury, 

 

Wykres 28. Budżet na realizację zadań publicznych w 2020  

W 2020 roku ogłoszone zostały 3 otwarte konkursy ofert.  

1. SPORT – w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oferty w otwartych konkursach 

ofert złożyło 10 organizacji pozarządowych na realizację zadań: 

 

 

 

 

223 200,00 zł

69 000,00 zł

6 000,00 zł 6 400,00 zł 3 600,00 zł

Budżet na realizację zadań publicznych w 2020 

SPORT PROWADZENIE PLACÓWKI WSPRACIA DZIENNEGO TPD ZDROWIE TURYSTYKA KULTURA
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Tabela 13. Sport 

L.P. RODZAJ ZADANIA PRZYZNANA KWOTA 

1.  Szkolenie i współzawodnictwo w piłce nożnej (2 oferty) 
21.000,00 

75.000,00 

2.  

Prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych, udział i 

organizacja zawodów sportowych i rozgrywek ligowych 

uczniów świdwińskich szkół podstawowych 

57.000,00 zł 

3.  Szkolenie i współzawodnictwo w zawodach zapaśniczych 24.100,00 zł 

4.  
Organizacja przedsięwzięć w ratownictwie wodnym i 

pływaniu 
11.000,00 

5.  
Prowadzenie i organizacja zajęć modelarskich oraz 

przedsięwzięć związanych z lotnictwem rekreacyjnym 
5.000,00 zł 

6.  Szkolenie i współzawodnictwo w lekkoatletyce 4.600,00 zł 

7.  Szkolenie i współzawodnictwo w szachach  4.500 zł 

8.  Popularyzacja sportu wędkarskiego  3.900,00 zł 

9.  Organizacja zawodów w karate  2.350,00 zł 

 ŁĄCZNIE 208.450,00 zł 

 

 2. ZDROWIE – w zakresie ochrony zdrowia złożono 2 oferty realizacji zadań publicznych 

Tabela 14. Zdrowie 

L.P. RODZAJ ZADANIA PRZYZNANA KWOTA 

1.  Działanie na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych 

poprzez organizację spotkań rekreacyjno – edukacyjnych 

oraz podejmowanie działań prozdrowotnych 

4.000,00 zł 

2.000,00 zł 

 ŁĄCZNIE 6.000,00 zł 

 

 

3. TURYSTYKA – w zakresie upowszechniania turystyki wpłynęła 1 oferta: 
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Tabela 15. Turystyka 

L.P. RODZAJ ZADANIA PRZYZNANA KWOTA 

1.  
Promocja działalności turystycznej pieszej i rowerowej 

oraz realizacja projektów turystycznych 
6.400,00 

 ŁĄCZNIE 6.400,00 zł 

 

 4. KULTURA – w zakresie działań kulturalnych nie wpłynęła żadna oferta 

5. Prowadzenie Placówki wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – wpłynęła 1 oferta 

Tabela 16. Kultura 

L.P. RODZAJ ZADANIA PRZYZNANA KWOTA 

1.  Prowadzenie Placówki wsparcia dziennego Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci 

69.000,00 zł 

 
ŁĄCZNIE 69.000,00 zł 

 

II. Realizacja zadań publicznych. 

Ze względu na pandemię niektóre zadania nie zostały zrealizowane w całości, część zadań zostało 

przekształconych w taki sposób, by mogły być one prowadzone w formie on – line.  

Podpisano trzy aneksy do umów zmieniające pierwotne umowy i umożliwiające przenoszenie 

kosztów, tak aby organizacje pozarządowe mogły realizować zadania i wykorzystać otrzymane środki 

finansowe.  

 

III. Wykorzystanie środków finansowych w stosunku do otrzymanej dotacji. 

SPORT 

Tabela 17. Sport 

L.P. RODZAJ ZADANIA 
PRZYZNANA 

KWOTA 

WYKORZYSTANA 

KWOTA 

% 

WYKORZYSTANIA 

DOTACJA 

ZWRÓCONA 

1.   
Szkolenie i współzawodnictwo w 

piłce nożnej (2 oferty) 

21.000,00 

75.000,00 

21.000,00 zł 

75.000,00 zł 

100 % 

100% 

- 

- 

2.  
Prowadzenie sportowych zajęć 

pozalekcyjnych, udział i 
57.000,00 zł 39 106,10 zł 68,61 % 

17 893,90 
zł 
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organizacja zawodów 

sportowych i rozgrywek 

ligowych uczniów świdwińskich 

szkół podstawowych 

3.  
Szkolenie i współzawodnictwo w 

zawodach zapaśniczych 
24.100,00 zł 17 809,00 zł 73,90 % 6 291,00 

zł 

4.  

Organizacja przedsięwzięć w 

ratownictwie wodnym i 

pływaniu 

11.000,00 11.000,00 zł 100 % - 

5.  

Prowadzenie i organizacja zajęć 

modelarskich oraz przedsięwzięć 

związanych z lotnictwem 

rekreacyjnym 

5.000,00 zł 5.000,00 zł 100% - 

6.  
Szkolenie i współzawodnictwo w 

lekkoatletyce 
4.600,00 zł 4.600,00 zł 100 % - 

7.  
Szkolenie i współzawodnictwo w 

szachach  
4.500,00 zł 4.500,00 zł 100 % - 

8.  
Popularyzacja sportu 

wędkarskiego  
3.900,00 zł 2 854,58 zł 73,19 % 1 045,42 

zł 

10.  Organizacja zawodów w karate  2.350,00 zł 2.350,00 zł 100 % - 

 ŁĄCZNIE 208.450,00 zł 183 219,68 zł - 31 230,32 
zł 
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Tabela 18. Zdrowie 

L.P. RODZAJ ZADANIA PRZYZNANA 

KWOTA 

WYKORZYSTANA 

KWOTA 

% 

WYKORZYSTANIA 

DOTACJA 

ZWRÓCONA 

1.   

Działanie na rzecz osób 

chorych i niepełnosprawnych 

poprzez organizację spotkań 

rekreacyjno – edukacyjnych 

oraz podejmowanie działań 

prozdrowotnych 

2000,00 zł 

4.000,00 zł 

2.000,00 zł 

4.000,00 zł 

100 % 

100% 

- 

- 

 ŁĄCZNIE 8.000,00 zł 8.000,00 - - 

 

 

Wykres 30. Zdrowie 

Tabela 19. Turystyka 

L.P. RODZAJ ZADANIA PRZYZNANA 

KWOTA 

WYKORZYSTANA 

KWOTA 

% 

WYKORZYSTANIA 

DOTACJA 

ZWRÓCONA 

1.  

Promocja działalności 

turystycznej pieszej i 

rowerowej oraz realizacja 

projektów turystycznych 

6.400,00 ZŁ 300,00 ZŁ 4,69 % 6.100,00 ZŁ 

 ŁĄCZNIE 6.400,00 300,00 ZŁ - 6.100,00 ZŁ 

 

zł8 000,00 zł8 000,00 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Wykorzystanie dotacji

ZDROWIE

Dotacja przyznana Dotacja wykorzysta



67 
 

 

Wykres 31. TURYSTYKA 
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Sprawy obywatelskie i organizacyjne  
 

„Więc nie dość gościa czekać, nie dość i zaprosić, trzeba czeladkę zebrać i stoły pownosić”  

ksiądz Robak w „Panu Tadeuszu” A. Mickiewicza     

W roku ubiegłym chcąc zapewnić lepszą dostępność usług publicznych Urząd Miasta Świdwin 

wdrożył i realizował usługę „Mobilny Urzędnik”. Program ten był skierowany do osób 

niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku, które nie były w stanie dotrzeć osobiście do Urzędu, 

wówczas to wybrany pracownik Urzędu udawał się do takiej osoby i pomagał wypełnić stosowny 

wniosek lub odbierał dokumenty.  

 

Zdjęcie 38. Mobilny urzędnik 
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W roku ubiegłym z takiej możliwości skorzystało 8 interesantów.  Sprawy jakie w ten sposób były 

załatwiane dotyczyły: 

-  wydania i doręczenia dowodu osobistego – 6 przypadków, 

- wykreślenia i zawieszenia działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności 

Gospodarczej -  2 przypadki.  

W roku ubiegłym Urząd Miasta zrealizował projekt pn. „Partnerstwo miast średnich 

pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług”, współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (PO WER).  

W ramach tego projektu wdrożono w Urzędzie elektroniczny obieg dokumentów - system E-

kancelaria, wprowadzono elektronizację procesu obsługi dla podatków i opłat, przeprowadzono 

automatyzację rozliczeń oraz poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu 

sprawy. Zwrócono szczególną uwagę na doskonalenie kompetencji kadr poprzez cykl szkoleń. 

Łączna wartość projektu wyniosła 169 tys. zł.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Zdjęcie 39. Partnerstwo miast średnich 



70 
 

„W XXI wieku walutą będą pomysły” Peter 

Drucker 

Miasto Świdwin w 2020r. rozwijało nowatorskie projekty i do takich należy zaliczyć utworzenie 

Spółdzielni Socjalnej „Moc na wynos”.  Spółdzielnia  została utworzona na podstawie uchwały nr XXVI/156/20 

Rady Miasta Świdwin z dnia 30 października 2020r. w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Moc na 

wynos” . Założycielami spółdzielni zostały: Miasto Świdwin, a także Towarzystwo Rozwoju Miasta i Gminy 

Świdwin – Przyjaciele Świdwina. Jej celem jest umożliwienie aktywizacji zawodowej osobom bezrobotnym i 

niepełnosprawnym, które nie są w stanie podjąć lub utrzymać pracy na otwartym rynku pracy.  Dzięki 

uczestnictwu Miasta Świdwin w spółdzielni rozwijany oraz propagowany będzie sektor ekonomii społecznej. 

Spółdzielnia będzie również realizowała zadania własne gminy, takie jak utrzymanie zieleni czy sprzątanie 

placów i chodników. W planach jest również przekazanie spółdzielni odpowiedzialności za prowadzenie Hali 

Targowej. Organem uprawnionym do reprezentacji spółdzielni jest zarząd, który został wyłoniony przez 

Walne Zgromadzenie w składzie dwuosobowym, Prezesem Zarządu została Pani Elżbieta Chojnacka, 

natomiast Pan Marcin Czarnecki został Wiceprezesem Zarządu.  Spółdzielnia została zgłoszona oraz 

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000879637. Siedziba spółdzielni znajduje się 

na Hali Targowej przy ul. Orląt Lwowskich 1. Spółdzielnia uzyskała dofinansowanie na rozpoczęcie swojej 

działalności statutowej.   

 

Zdjęcie 40. Moc na wynos 
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Dostrzegając wagę i znaczenie młodzieży dla miasta Świdwin w roku ubiegłym Burmistrz powołał 

Młodzieżowego Zastępcę Burmistrza. Na funkcję tę została powołana Pani Kaja Pol, która jednocześnie 

została społecznym pełnomocnikiem Burmistrza ds. młodzieży.    

 

Zdjęcie 41. Powołanie Młodzieżowego Zastępcy Burmistrza  

Zadaniem Młodzieżowego Zastępcy Burmistrza jest między innymi inicjowanie i koordynacja działań 

mających na celu rozwój Świdwina jako miasta przyjaznego dla młodzieży oraz tworzenie dobrych warunków 

do współpracy z młodzieżą, a także zwiększenie udziału młodzieży w procesach związanych z rozwojem 

miasta. Pełnomocnik ma również zapewnić młodzieży wsparcie w ramach funkcjonującej struktury Urzędu 

Miasta w zakresie wdrażania rozwiązań kierowanych do młodzieży, koordynować działania realizowane w 

zakresie promocji Świdwina jako miasta atrakcyjnego dla ludzi młodych oraz współpracować z Młodzieżową 

Radą Miasta Świdwin.  
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Podsumowanie  

Rok 2020 był dla wszystkich samorządów czasem ciężkiej próby. Również Miasto Świdwin 

zmagało się z przeciwnościami spowodowanymi pandemią Sars CoV – 2. Ten trudny czas był również 

okazją do wykazania się kreatywnością i próbą wykorzystania pandemicznych okoliczności do 

wprowadzenia różnego rodzaju innowacyjnych usprawnień technologicznych, społecznych, 

komunalnych, edukacyjnych, dotyczących instrumentów i usług wsparcia.  

Mimo ograniczeń społeczno – gospodarczych, narzuceniu dyscypliny finansowej i przerzuceniu 

większości sił na walkę z koronawirusem udało się osiągnąć kluczowe cele, zaplanowane na 2020 

rok dla miasta Świdwin. Wiele zadań nie udało się też zrealizować, jednakże samorząd jest 

zdeterminowany, aby zostały one zrealizowane po ustaniu pandemii.  

Raport o stanie miasta Świdwin za 2020r. został opracowany w ramach projektu realizowanego 

przez Fundację Pole Dialogu i Sieć Obywatelską Watchdog Polska pod nazwą „Raport o stanie gminy 

– kolejny obowiązek czy narzędzie dla mieszkańców i władz?” Obie organizacje zaprosiły do 

współpracy 15 gmin, z którymi wypracowywane są dobre praktyki dotyczące tworzenia raportu. W 

gronie tym znalazło się również miasto Świdwin. W ramach tego projektu odbyła się narada 

obywatelska z grupą mieszkańców Świdwina. Mieszkańcy przedstawili swoje rekomendacje 

dotyczące treści, wyglądu oraz promocji raportu. Uwagi mieszkańców wyrażone podczas narady 

obywatelskiej zostały w większości uwzględnione i wykorzystane przy tworzeniu raportu za rok 

2020. Mieszkańcy między innymi chcieli, aby z wyprzedzeniem publikować poszczególne rozdziały 

raportu i od początku kwietnia br. co tydzień na stronach internetowych i profilach 

społecznościowych miasta Świdwin pojawiały się kolejne materiały z raportu.  

Dziękuję za pomoc przy opracowaniu raportu mieszkankom i mieszkańcom Świdwina 

uczestniczącym w naradzie obywatelskiej, a także przedstawicielom Fundacji Pole Dialogu i Sieci 

Obywatelskiej Watchdog Polska. 
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