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Wstęp 

 

Raport o stanie miasta jest ogólnym podsumowaniem działalności Burmistrza Miasta Świdwin 

w 2021 roku. Stanowi on realizację obowiązku nałożonego przepisami art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym, które  zobowiązują do przekazania w terminie do 31 maja 

każdego roku radzie, raportu o stanie miasta. 

Niniejsze opracowanie obejmuje informacje o realizacji strategii, polityk i programów, dane o finansach 

miasta, zrealizowanych inwestycjach miejskich oraz o pozostałych istotnych działaniach Burmistrza 

Miasta Świdwin, jako organu wykonawczego. 

Dokument niniejszy stanowi miarodajne, a przy tym możliwie wszechstronne i aktualne źródło wiedzy 

o Świdwinie. Zebrane w nim informacje, dane statystyczne i zestawienia składają się na całościowy 

obraz miasta. 

Ponadto dokument ten ukazuje również trendy rozwojowe miasta, a informacje w nim zawarte mają 

przede wszystkim na celu zwiększenie wiedzy mieszkanek i mieszkańców miasta Świdwin na temat 

funkcjonowania świdwińskiego samorządu. Mogą także stać się podstawą do prowadzenia dialogu na 

temat przyszłości miasta. 

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

odbędzie się 29 czerwca 2022 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 28 czerwca 2022 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 

Budżet miasta kolejny rok był realizowany w czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego 

panującą pandemią COVID -19. Przyniosła ona negatywne konsekwencje w postaci zerwanych 

łańcuchów dostaw różnych towarów i usług, co miało wpływ na opóźnienia w realizacji wielu 

przedsięwzięć i planów. Pandemia doprowadziła też do wysokiej inflacji. Mimo niesprzyjających 

warunków wskaźniki budżetowe miasta przedstawiają się zadowalająco. 

Budżet miasta w 2021r. zarówno po stronie dochodowej jak również po stronie wydatkowej był 

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

o ponad 7,2 mln zł niż w roku 2020 r. Wydatki w tym okresie były wyższe o ponad 6 mln zł. Zauważalna 

jest również duża nadwyżka budżetową w roku 2021 osiągnęła wartość 5 370 052,68 zł, co również na 

przestrzeni ostatnich lat jest kolejnym rekordem.  

 

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

Z punktu widzenia budżetowego pozytywnym zjawiskiem w roku ubiegłym była duża  dynamika 

wzrostu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i to pomimo występującego kryzysu 

gospodarczego. Dochody te były wyższe o ponad 1 886 326,83 zł niż w roku 2020. Wyższa wartość była 

spowodowana między innymi wzrostem podatków lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych 

oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Z tytułu podatków od nieruchomości w roku ubiegłym 

wpłynęło o 567 tys. zł  więcej niż w roku 2020. Zwiększone dochody podatkowe umożliwiły 

zrealizowanie większej ilości potrzebnych inwestycji. 
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Wykres 2. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych 

W roku ubiegłym nieznacznie wzrosła też subwencja ogólna, jednak nadal pozostaje ona na 

niższym poziomie niż w roku 2019.  

 

Wykres 3. Subwencja ogólna 

Pozytywnym zaskoczeniem w roku ubiegłym był znaczny wzrost udziału samorządu miasta w 

podatku PIT, gdzie odnotować należy wzrost o ponad 2 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 
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2020 r. Wpływ na te wartości miało niskie bezrobocie oraz wzrost wynagrodzeń mieszkańców 

Świdwina. 

 

Wykres 4. Udział miasta w podatki PIT 

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

o 2,3 mln zł w stosunku do roku 2020. Na koniec 2021 r. zadłużenie miasta wynosiło 6 mln zł.  

W porównaniu z sąsiednimi samorządami, miasto ma jeden z niższych wskaźników zadłużenia.   

 

Wykres 5. Zadłużenie miasta 
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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 społeczną i w przypadku miasta Świdwin w roku ubiegłym kształtowały się na bardzo 

wysokim poziomie 37,43 %. Na finansowanie zadań oświatowych przeznaczono 27,52 % budżetu 

miasta. Na szeroko rozumianą gospodarkę komunalną przeznaczono 8,41 % budżetu.     

 

Wykres 6. Kategorie wydatków miasta  w roku 2021 

 

 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 wzmożonych działań inwestycyjnych w kolejnym 

okresie. Sytuacja finansowa miasta pozwala na prowadzenie aktywnej polityki rozwojowej.  
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Zdjęcie 1  

Działalność inwestycyjna 
 

Jednym z podstawowych zadań i obowiązków samorządu jest realizacji inwestycji 

infrastrukturalnych na swoim majątku. 

Miasto Świdwin w roku ubiegłym zrealizowało szereg inwestycji służących poprawie życia i 

komfortu mieszkańców. Do najważniejszych zrealizowanych inwestycji należą:  

1. Wymiana pokrycia dachu wieży Bismarcka w Parku Miejskim – zrealizowano pierwszy etap 

polegający na wykonaniu dachu z blachy tytan – cynk , wykonaniu i montażu rynien oraz 

instalacji odgromowej. Zadanie to zostało sfinansowane ze  środków Unii Europejskiej w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Koszt inwestycji: 213 834,44 zł  

 

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Świdwin – zadanie 

wieloletnie, zrealizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Obejmuje wykonanie 

robót związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej oraz  budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3.  

Zdjęcie 2 
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Koszt inwestycji: 1 366 896,41 zł  

 

3. Zakup sauny zewnętrznej – zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach pomocy finansowej dla 

jednostek samorządu terytorialnego w obszaru Województwa Zachodniopomorskiego z 

przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2021 roku.  

Koszt inwestycji: 39 323,15 zł  

Zdjęcie 3 Zdjęcie 4.  

Zdjęcie 5.  
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Zdjęcie 6 

 

4. Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Jesiennej i części ulicy Letniej – zadanie 

zostało sfinansowane ze środków własnych i polegało na przebudowie nawierzchni jezdni dróg 

z kostki brukowej betonowej POLBRUK o gr. 8cm o łącznej powierzchni 1468,70 m2 oraz 

chodnika o powierzchni 609,20 m2.  

Koszt inwestycji: 515 341,14 zł  

Zdjęcie 7 

Zdjęcie 8 
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5. Przebudowa drogi gminnej nr 300029Z ul. Mickiewicza – zadanie zostało zrealizowane przy 

udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i polegało na przebudowie nawierzchni 

drogi gminnej z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA 8 o powierzchni 1862 m2 oraz 

chodników z kostki brukowej betonowej POLBRUK o grubości 8 cm i powierzchni 494 m2.  

Koszt inwestycji: 412 673,13 zł 

6. Przebudowa budynku ul. Poznańska 4e – etap III – przebudowa dotyczy wykonania remontów 

w pięciu lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Poznańska 4e.  

Zdjęcie 11 

Zdjęcie 9 

Zdjęcie 10 
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Koszt inwestycji: 247 134,59 zł  

7. Zmiana systemów grzewczych w lokalach komunalnych – zadanie obejmowało zmianę 

systemów grzewczych w 11 lokalach mieszkalnych na terenie Miasta Świdwin.  

Koszt inwestycji: 244 014,26 zł  

8. Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Gnieźnieńskiej – zadanie 

obejmowało budowę placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 340/31 przy 

ul. Gnieźnieńskiej. Plac zabaw został wyposażony w następujące urządzenia: zestaw zabawowy, 

zjazd linowy, huśtawkę wahadłową dla osób niepełnosprawnych oraz 6 sztuk ławek i pojemnik 

do segregacji odpadów.  

Zdjęcie 12 Zdjęcie 13 

Zdjęcie 15 Zdjęcie 14 
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Koszt inwestycji: 121 856,10 zł 

 

9. Wykonanie remontów w lokalach zamieszkałych przez społeczność romską – na powyższe 

zadanie otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu integracji społecznej 

i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Wykonano prace remontowe w sześciu 

lokalach zamieszkałych przez rodziny romskie.  

Koszt inwestycji: 74 286,08 zł  

 

Zdjęcie 16. Plac zabaw 

Zdjęcie 18 Zdjęcie 19 Zdjęcie 20 

Zdjęcie 17. Plac zabaw 
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10. Przebudowa drogi na działce nr 447/13 – zadanie polegało na przebudowie drogi poprzez 

wymianę jezdni i chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm o powierzchni 

1289,82m2.  

Koszt inwestycji: 228 500,00 zł  

 

11. Budowa ulicy Toruńskiej – zadanie obejmowało budowę nawierzchni jezdni z kostki brukowej 

betonowej o grubości 8 cm o powierzchni 756,60 m2 oraz kanalizacji deszczowej o średnicy 

200mm i długości 52,8 mb.  

Koszt inwestycji: 229 525,58 zł  

 

Zdjęcie 22 Zdjęcie 21 

Zdjęcie 23 Zdjęcie 24 
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12. Budowa rekreacyjnego toru jazdy pumptrack na działce nr 3/185 na Osiedlu Wojskowym – 

zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu przeciwdziałania COVID i obejmowało 

wykonanie toru z kompozytu szklanego o długości ok. 100 mb .  

Koszt inwestycji: 261 332,72 zł  

13. Przebudowa ulicy Wczasowej – wykonane zostały roboty budowlane polegające na ułożeniu 

nawierzchni drogi z masy mastyksowo – grysowej SMA o powierzchni 2057,04 m2.  

Koszt inwestycji: 312 610,00 zł  

Zdjęcie 25 

Zdjęcie 26 
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14. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kochanowskiego i Szymborskiej – wykonano roboty 

budowlane polegające na ułożeniu sieci kanalizacji deszczowej z rur PP o średnicy 200 mm o 

długości 405 mb oraz ułożeniu rur PP o średnicy 250 mm o długości 175 mb.  

Koszt inwestycji: 392 554,50 zł. 

 

Należy zaznaczyć, że powyższe inwestycje nie były realizowane w ramach obowiązującej  

strategii, gdyż utraciła ona moc z końcem 2020 r.  A nowa nie została przyjęta z uwagi na brak 

dofinansowania ze środków Funduszu Norweskiego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 

2014 – 2021 w ramach programu „Rozwój lokalny”. W czasie realizacji  tego projektu zostały 

przygotowane propozycje  Planu Rozwoju Lokalnego i Planu  Rozwoju Instytucjonalnego Miasta 

Świdwin - to są dokumenty strategiczne określające dalsze kierunki rozwoju miasta. Jednakże straciły 

one na aktualności z uwagi na fakt, że nie uzyskały w roku ubiegłym dofinansowania z ww. środków.   

W roku 2021 w porównaniu do 3 lat wcześniejszych wzrosła ogólna kwota wydatków 

inwestycyjnych. Łączna wartość inwestycji w roku ubiegłym wyniosła 8 831 467,28 zł, natomiast w 2020 

roku wartość inwestycji  wyniosła 4 682 398,67 zł. Widzimy więc znaczny wzrost wydatków 

inwestycyjnych. Kwoty wydatków inwestycyjnych samorządu obrazuje poniższy wykres. 

Wzrost wydatków inwestycyjnych spowodowany był skutecznym pozyskiwaniem środków 

zewnętrznych. Trzeba również podkreślić, że w roku ubiegłym było ogłoszonych wiele programów 

rządowych skierowanych na realizację inwestycji samorządowych, między innymi Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Na znaczny wzrost wydatków inwestycyjnych  

w  roku ubiegłym miało również wpływ otrzymanie przez miasto 3 mln zł z Rządowego Funduszu 
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Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-

Zachodniopomorskie” z siedzibą w Koszalinie. Miasto Świdwin aktywnie zabiegało w roku ubiegłym o 

pozyskiwanie zewnętrznego źródła finansowania na realizację niezbędnych inwestycji. 

Tabela 1. Wykaz złożonych wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę Miejską Świdwin w 2021 roku. 

 

 

Lp. 

 

 

 

Nazwa zadania 

Okres 

realizacji 

zadania 

 

Informacja o 

przyznaniu 

dofinansowania/ 

etap weryfikacji 

Kwota uzyskanego 

dofinansowania/ 

Wartość 

wnioskowanego 

dofinansowania/ 

Przyczyny braku 

dofinansowania 

 

 

Wartość całkowita 

realizacji zadania 

1 Wykonanie niezbędnych remontów w 

lokalach zamieszkałych przez 

społeczność romską w mieście Świdwin 

2021 
Uzyskano 

dofinansowanie 
63 665,00 zł 74 900,00 zł 

2 Wykonanie niezbędnych remontów w 

lokalach zamieszkałych przez 

społeczność romską w mieście Świdwin 

2022 
Uzyskano 

dofinansowanie 
107 950,00 zł 127 000,00 zł 

3 Dwójkowe Centrum 

 Integracji Społecznej 
2022 

Uzyskano 

dofinansowanie 
20 000,00 zł 23 000,00 zł 

4 Budowa drogi ulicy Łokietka wraz 

z przebudową mostu na rzece Redze 

w mieście Świdwin 

2022 
Uzyskano 

dofinansowanie 
4 655 000,00 zł 4 900 000,00 zł 

5 Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni 

Ścieków oraz przebudowa kolektora 

sanitarnego DN 600 przy ulicy 

Sportowej w Świdwinie 

2022 
Brak 

dofinansowania 
30 400 000,00 zł 32 000 000,00 zł 

6 Budowa dróg gminnych ulic Wiejskiej, 

Bocznej i Dobra Rycerskie w 

miejscowości Świdwin 

2022 
Brak 

dofinansowania 
8 933 705,00 zł 9 403 900,00 zł 

7 Budowa dróg gminnych wraz z 

infrastrukturą techniczną – 

oświetleniem, nr 300003Z i nr 300066Z 

ulicy Letniej, Tęczowej i część ulicy 

Deszczowej w Mieście Świdwin 

2022 
Uzyskano 

dofinansowanie 
1 259 967,62 zł 1 574 959,53 zł 
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8 Pomorze Zachodnie – Wsparcie 

psychologiczno-pedagogiczne 
2022 

Uzyskano 

dofinansowanie 
70 157,44 zł 74 240,68 zł 

9 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na 

lata  2014-2020 „Cyfrowa Polska” 
2022 

Uzyskano 

dofinansowanie 
460 140,00 zł 460 140,00 zł 

10 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020 „Wsparcie dzieci z 

rodzin pegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym – Granty PPGR” 

2022 
Uzyskano 

dofinansowanie 
1 852 500,00 zł 1 852 500,00 zł 

11 Wieloletni rządowy program „Posiłek w 

szkole i w domu” dla Publicznej Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 2 im ppor. Emilii 

Gierczak w Świdwinie 

2021 
Uzyskano 

dofinansowanie 
80 000,00 zł 100 000,00 zł 

12 Tylko Razem pokonamy bariery 
2022 

Uzyskano 

dofinansowanie 
1 341 500,00 zł 1 341 500,00 zł 

13 Laboratoria przyszłości 2021/20

22 

Uzyskano 

dofinansowanie 
390 900,00 zł 390 900,00 zł 

14 Remont wieży widokowej Bismarcka w 

zabytkowym Parku Miejskim przy ulicy 

Drawskiej w Świdwinie 

2022 
Brak 

dofinansowania 
476 064,94 zł 952 129,91 zł 

15 Skrzydła dla Mam 
2021 

Brak 

dofinansowania 
11 840,00 zł 11 840,00 zł 

16 Poprawa infrastruktury sportowej 

Miasta Świdwin poprzez utworzenie 

nowego miejsca do kontynuacji 

treningu sportowego 

2021 
Uzyskano 

dofinansowanie 
20 000,00 zł 41 170,00 zł 
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Polityka podatkowa miasta 

Od dłuższego czasu miasto prowadzi racjonalną politykę podatkową polegającą na 

utrzymaniu niższych stawek podatkowych w odniesieniu do okolicznych samorządów. Stawki te są 

także znacznie niższe niż ustalone ustawowe maksima. 

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 2021 r. dla miasta Świdwin i sąsiednich gmin i miast. 

Tabela 2. Stawki podatku od nieruchomości w 2021 roku 

Lp. Podstawa opodatkowania Wałcz Łobez 

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 bez względu na 

sposób zakwalifikowania w 

ewidencji gruntów  I 

budynków od 1 m² 

powierzchni 

0,79 0,99 0,93 0,99 0,99 0,99 0,99 0,95 0,85 0,85 0,99 

b) pod wodami 

powierzchniowymi 

stojącymi lub 

powierzchniowymi 

płynącymi jezior i 

zbiorników sztucznych od  1 

ha powierzchni 

4,29 4,99 4,71 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,80 4,81 4,99 

c) pozostałych od 1 m² 

powierzchni 
0,38 0,52 0,49 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,45 0,48 0,52 

2  Od budynków lub ich 

części: 
                      

a) mieszkalnych od 1 m² 

powierzchni użytkowej 
0,66 0,85 0,79 0,81 0,85 0,85 0,85 0,84 0,70 0,73 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 22,00 23,47 23,90 24,84 24,84 24,84 21,80 22,00 22,50 24,84 
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c) zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej  w 

zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem 

siewnym od 1m² 

powierzchni użytkowej 

10,16 11,62 10,98 11,18 11,62 11,62 11,62 11,62 10,26 11,21 11,62 

d) zwiazanych z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych w 

rozumieniu przepisów o 

dział.leczniczej, zajetych 

przez podmioty udzielajace 

tych świadczeń od 1 m² 

powierzchni użytkowej 

4,44 5,06 4,78 4,87 5,06 5,06 5,06 5,06 4,80 4,88 5,06 

e) pozostałych od 1m² 

powierzchni użytkowej 
7,18 6,82 7,90 8,05 8,37 8,37 8,37 7,50 7,50 6,77 8,37 

z tym,że od garaży od 1m² 

powierzchni użytkowej 7,18 7,14 7,9 8,05 8,37 8,37 8,37 7,50 7,50 7,79 8,37 

3  Od budowli: 

określonej na podstawie 

art.4 ust.1 pkt3 i ust. 3-7 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 2021 dał możliwość zwolnienia z podatków przedsiębiorcom, którzy 

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

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 liczby utworzonych, nowych 

miejsc pracy związanych z nową inwestycją mogli zostać zwolnieni z zapłaty podatku od nieruchomości 

za okres od 1 roku do 7 lat. W roku ubiegłym przedsiębiorcy nie skorzystali ze stworzonych rozwiązań.  

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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Niestety podobnie jak rok wcześniej niskie stawki podatkowe oraz preferencje oferowane 

przedsiębiorcom na terenie Miasta Świdwin nie spowodowały zwiększenia w roku ubiegłym liczby 

rejestrowanych działalności gospodarczych. Można powiedzieć, że rok ubiegły pod względem 

rejestracji nowych działalności gospodarczych był najsłabszym od wielu lat. Aktywność gospodarcza 

mieszkańców pomimo wyżej wskazanych instrumentów w zakresie podatków i opłat lokalnych jest 

dalece niezadawalająca.  

W roku ubiegłym założono jedynie 78 nowych działalności gospodarczych, natomiast w roku 2020 

było ich 94. W roku ubiegłym przedsiębiorcy często również zawieszali prowadzoną przez siebie działalność 

gospodarczą. Powodów tego należy szukać zapewne  w kryzysie gospodarczym spowodowanym pandemią.  

Przedsiębiorcy 

Przedsiębiorcy mają możliwość poprzez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG) wprowadzania danych na temat rejestrowanych działalności gospodarczych, a 

także dokonywać zmian w tym zakresie. Możliwość realizacji wniosków istnieje w dowolnym urzędzie 

miasta/gminy lub za pomocą profilu zaufanego przedsiębiorcy.  

W 2021 r. dokonano w CEIDG 488 wpisów, wprowadzono 200 zmian wpisów, 102 przypadki zawieszenia 

działalności i 48 przypadków wznowienia działalności, zarejestrowano 78 podmiotów oraz wykreślono 

60 podmiotów na terenie naszego miasta. 

Przeważającym przedmiotem działalności na terenie miasta Świdwin, według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności, są: 
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Wykres 9. Liczba wniosków złożonych do CEIDG 

a) działalność budowlana 

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 napojów alkoholowych. 

W 2021 r. wydane zostały 33 zezwolenia na sprzedaż alkoholu w handlu detalicznym na terenie miasta. 

Na koniec 2021 r. na terenie miasta funkcjonowało 9 punktów sprzedaży w gastronomii oraz 46 punktów 

sprzedaży alkoholu w handlu detalicznym. Odnotowane w tym zakresie istotny wzrost w porównaniu z 

poprzednim okresem. 

 

Wykres 10. Wydane i wygaszone zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla gastronomii i detalu w latach 2019-2021 
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Zdjęcie 28 

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 ubiegłym dokonano zmian w sposobie zarządzania 

spółką – z dniem 13 stycznia 2021 r. rozszerzono skład zarządu do dwóch osób. Członkiem 

zarządu został Pan Mateusz Klebieko. 

W roku 2021 spółka osiągnęła zysk netto w wysokości - 531 752,49 zł i jest on nieco niższy niż 

ten wypracowany w roku 2020.  

Spółka w roku ubiegłym zrealizowała inwestycje na łączną kwotę 657 678,07 zł.  

W ramach inwestycji wykonano wymianę sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Sportowej  i w 

kierunku Zamku. Zakupiono nową wersję programu monitorującego węzły ciep lne. Dokonano 

modernizacji kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi .   

 

 

 

Zdjęcie 27 
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Zdjęcie 29 

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 2021 spółka zanotowała stratę w wysokości 195 836,68 zł. Nie 

przeszkodziło to jednak w zrealizowaniu inwestycji oraz w zakupie środków trwałych na łączną 

kwotę 693 478,53 zł. W ramach inwestycji wybudowano między innymi studnię głębinową na terenie 

SUW przy ulicy  Szczecińskiej o głębokości 79 m i wydajności 50m3/h. Zakupiono także ciągnik Zetor 

Proxima CL 100.  

 

Zdjęcie 30 

Zdjęcie 31 
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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. W Roku ubiegłym zaszły zmiany w organach spółki, prezesem zarządu 

MPGO został pan Radosław Żmuda-Trzebiatowski.  

4. Od ubiegłego roku miasto jest udziałowcem w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN- 

Zachodniopomorskie” z siedzibą w Koszalinie.  Miasto otrzymało ze strony Rządowego   

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 3 mln zł na objęcie udziałów w tej spółce.  Jest  to więc dla 

samorządu bez kosztowe wejście w założenie takiego podmiotu, bez potrzeby zabezpieczania 

Zdjęcie 32 

Zdjęcie 33 

Zdjęcie 34 
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stosownych środków w swoim budżecie. Miasto Świdwin na początku objęło 60 tys. udziałów, a 

po przekazaniu w formie aportu na rzecz spółki działki gruntu na inwestycję mieszkaniową przy 

ul. Dobrej posiada w spółce łącznie 71 193 udziały.   Spółkę tworzy 19 samorządów z całego 

województwa zachodniopomorskiego oraz Krajowy Zasób Nieruchomości. Prezesem spółki w 

listopadzie 2021r. został pan Tomasz Trun. Miasto Świdwin ma swojego przedstawiciela w radzie 

nadzorczej spółki i jest nim pan Andrzej Rewiński.  

Głównym zamierzeniem spółki jest realizacja budynków wielorodzinnych w 19 lokalizacjach 

obejmująca 1200 mieszkań. Celem spółki będzie prowadzenie działalności związanej z 

budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą w celu sprzedaży znajdujących się 

tam lokali. Warto przypomnieć, iż celem programu dotyczącego tworzenia SIM jest 

przeciwdziałanie depopulacji, ponieważ jest on kierowany do mniejszych ośrodków i głównie do 

osób, które znajdują się w swego rodzaju pułapce mieszkaniowej. Z jednej strony osoby te nie 

mają zdolności kredytowej, ale mają zdolność czynszową, czyli nie stać ich na kredyt 

mieszkaniowy w banku komercyjnym i zakup nieruchomości na wolnym rynku, ale są w stanie 

płacić czynsz. Dużą wartością programu jest fakt, że jego beneficjenci, czyli przyszli lokatorzy 

mieszkań, po okresie kredytowania, które normalnie w banku wynosiłoby 20-30 lat, będą mogli 

zostać właścicielami mieszkania, a czynsz będzie stanowił rozliczenie. Proponowany najemcom 

czynsz będzie na poziomie umiarkowanym, czyli takim, który będzie niższy od rynkowego. 

Trudno jest dzisiaj określić, jak to się będzie rozwijało w dłuższej perspektywie, zważywszy na 

szereg nieprzewidywalnych zjawisk jak pandemia czy wojna na Ukrainie. Warto jednak 

pamiętać, iż w ramach SIM mamy nie tylko możliwość wejścia w najem mieszkania, ale docelowo 

również dojścia do własności tego mieszkania. Samorząd wiąże duże nadzieje z działalnością 

spółki i jej planami inwestycyjnymi na terenie miasta. Spółka przygotowała dokumentację 

projektową dotyczącą inwestycji mieszkaniowej na działce 8/11 w Świdwinie przy ul. Dobrej pod 

nazwą „Budynki mieszkalne wielorodzinne z usługami i garażami w parterze wraz z niezbędnymi 

urządzeniami budowlanymi”. Szacunkowa wartość planowanej inwestycji wynosi ponad 19 mln 

Zdjęcie 35 
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zł, a jej rozpoczęcie planuje się po pozyskaniu odpowiedniego finansowania w roku 2023 i będzie 

to jedna z pierwszych inwestycji tej spółki.      

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 instytucja kultury jako 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 

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 

mieszkańców 

Demografia 

 

W 2021r. obserwuje się w dalszym ciągu znaczny spadek liczby mieszkańców Miasta Świdwin. 

Należy podkreślić, że jest to bardzo niekorzystne zjawisko, które określa się mianem depopulacji. Jest 

ono spowodowane przede wszystkim ujemnym przyrostem naturalnym. Wywojuje też szereg 

negatywnych konsekwencji w wielu aspektach dla dalszego rozwoju samorządu, chociażby fakt, że 

Miasto Świdwin można na podstawie tych danych zaliczyć do kategorii najmniejszych gmin, w których  

liczba mieszkańców nie przekracza 15 tysięcy. Statystycznie od wielu lat nie było tak niskiej liczby 

urodzeń, gdyż w ubiegłym roku urodziło się tylko 91 dzieci. W roku ubiegłym zmarło też najwięcej 

mieszkańców biorąc pod uwagę ostatnich 7 lat, gdyż 188 osób. W efekcie w 2021r. zmarło o 97 osób 

więcej, niż się urodziło.     

 

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

2021 roku wynosiła 14164 mieszkańców. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt 

czasowy w prezentowanym okresie wynosiła 478. Łączna liczba mieszkańców na pobyt stały i 

czasowy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 14642. Wykres nr 11 przedstawia liczbę 

mieszkańców miasta w latach 2015-2021. 
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Wykres 12. Osoby wymeldowane z pobytu stałego od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku 

 

 

Wykres 13. Kategorie wiekowe osób w wieku produkcyjnym 

 

Statystyka urodzeń i zgonów 
 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku odnotowano 188 zgonów mieszkańców zameldowanych 

na terenie Miasta Świdwin -  95 mężczyzn i 93 kobiety oraz odnotowano 91 urodzeń w tym 44 

chłopców i 47 dziewczynek. Poniżej na wykresie nr 14 i nr 15 przedstawiono liczbę zgonów i 

zarejestrowanych urodzeń w latach 2015-2021 na terenie miasta Świdwin. 
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Wykres 15. Liczba urodzeń zarejestrowanych w mieście Świdwin w latach 2015-2021 zameldowanych na 
pobyt stały i czasowy. 

 

 

 

 

Wykres 14 Liczba zarejestrowanych zgonów mieszkańców miasta Świdwin w latach 2015-2021. 
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Zdjęcie 39 

Cudzoziemcy 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku zameldowano 59 cudzoziemców, w tym 56 

osób posiadających obywatelstwo ukraińskie, 1 z obywatelstwem mołdawskim, jednego Pakistańczyka 

oraz jednego obywatela Turcji. 

    

    

  Zdjęcie 36 Zdjęcie 37 Zdjęcie 38 
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Polityka mieszkaniowa 
 

1. Charakterystyka zasobu mieszkaniowego. 

Zasób mieszkaniowy miasta Świdwin  na koniec 2021 r. tworzyły lokale mieszkalne usytuowane w 

budynkach stanowiących 100% własność miasta oraz lokale w budynkach wspólnot mieszkaniowych. 

Zasób ten stanowi 627 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 26 491,09m², w tym: 

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

-387 lokali położonych w budynkach stanowiących współwłasność miasta (wspólnoty mieszkaniowe). 

W porównaniu do roku 2020 zmniejszeniu uległa ogólna liczba lokali mieszkalnych w zasobie 

mieszkaniowym – dokładnie o 14 lokali.  Jest to liczba odpowiadająca sprzedażom lokali na rzecz ich 

najemców. 

 

 

Wykres 16. Wielkość zasobu mieszkaniowego miasta Świdwin w 2021roku. 

Na koniec  2021 r. miasto wynajmowało 191 lokali na zasadach najmu socjalnego, dysponowało 

dwoma pomieszczeniami tymczasowymi, posiadało sześć lokali przystosowanych dla osób 

niepełnosprawnych oraz dwa lokale zakładowe na czas trwania stosunku pracy. Ponadto gmina 

dysponowała 3 lokalami dla osób bezdomnych, w których mieszkało 10 osób. 

 

lokalw komunalne 
w budynkach 
stanowiących 

100%  własność 
miasta

lokale komunalne 
we wspólnotach 
mieszkaniowych

Wielkość zasobu mieszkaniowego miasta Świdwin w 
2021roku.
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Wykres 17. Struktura lokali w zależności od ich przeznaczenia. 

2. Politykę mieszkaniową Miasta Świdwin kształtują następujące akty prawa miejscowego: 

1) Uchwała nr XXXI/197/21 z dnia 29 marca 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniego 

programu gospodarowani mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej  Świdwin na lata 

2021-2025 

2) Uchwała nr XXIX/173/21 z dnia 27 stycznia 2021 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. Lista ta 

utworzona jest na podstawie weryfikacji warunków mieszkaniowych i sytuacji społeczno-ekonomicznej 

według „Regulaminu przyznawania punktów mających wpływ na kolejność umieszczenia na liście osób 

uprawnionych do przydziału lokali komunalnych”.  

Na koniec 2021r. na liście osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego znajdowało się 40 

rodzin/osób. 

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

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

mieszkań deweloperskich. Miasto uzyskuje rocznie około 5 lokali mieszkalnych w ramach posiadanego 

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

lokale wynajmowane na czas
nieoznaczony

pomieszczenia tymczasowe

lokale przystosowane dla
osób niepełnosprawnych

lokale zakładowe

pomieszczenia dla
bezdomnych

https://swidwin.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BEBFC72703CFZ/UCHWALA_NR_197.pdf
https://swidwin.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_01/BIPF5BA093CF543E0Z/173.21.pdf
https://swidwin.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPOLD008098/8098.pdf
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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 jednej rodzinie występuje 

niepełnosprawność ruchowa). Dwie osoby z wyrokiem eksmisyjnym bez prawa do lokalu i do 

pomieszczenia tymczasowego oczekują na eksmisję. W 2021 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 87 rodzin. W większości przypadków 

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

wyższym standardzie (9 wnioskodawców poszukuje lokalu o mniejszej powierzchni).  

Na dzień 1 stycznia 2021 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie miasta 

wynosiły łącznie 1.285.288,80 zł, a płatności dotyczyły 327 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2021 r. dane 

te przedstawiały się następująco: zaległości w opłatach za mieszkanie wynosiły 1.226.724,40  zł, a 

płatności dotyczyły 264 mieszkań. W 2021r. umorzono zaległy czynsz i odsetki 7  najemcom lokali na 

kwotę 28 769,53zł. Pomimo podejmowanych działań windykacyjnych zadłużenie utrzymuje się na 

stałym  poziomie a wskaźnik ściągalności w ostatnich 3 latach waha się  w granicach 96-99,5%, przy 

czym najwyższy wskaźnik ściągalności odnotowano w roku ubiegłym, co niewątpliwie jest pozytywne.  

Tabela 3. Wskaźnik ściągalności opłat  w latach 2019-2021. 

rok 2019 2020 2021 

Wielokść 

wskaźnika 

96,35 97,76% 99,58% 
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Wykres 18. Wysokość zadłużenia w latach 2019-2021. 

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 roku 2021 

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. W roku ubiegłym wykonano następujące prace remontowe i  

modernizacyjne związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego:  

- wymiana instalacji elektrycznej –6 lokali, 

- wymiana stolarki budowlanej drzwiowej –4 lokali, 

- wymiana stolarki budowlanej okiennej –5 lokali, 

- przyłączenie do sieci gazu ziemnego i zmiany systemów grzewczych  -  10 lokali, 

- remont  lokali pod zasiedlenie- 8 lokali, 

-zakup materiałów budowlanych przekazanych do samodzielnego wbudowania-6 lokali, 

-remont pomieszczeń przynależnych – 2 dachy komórek, 

-wydzielenie łazienek -9 lokali , 

-remont podłóg-5 lokali, 

-montaż wkładów kominowych i zewnętrznych przewodów wentylacyjnych-3 lokale, 

-przestawienie pieców kaflowych-8 szt., 

-ocieplenie ściany szczytowej budynku przy ul. Drawskiej 35 wraz z robotami towarzyszącymi.  

1 288 802,34
1 285 288,80

1 226 724,40

2019 rok 2020 rok 2021 rok

Wielkość zadłużenia w latach 2019-2021
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Potrzeby remontowe w dalszym ciągu pozostają na bardzo wysokim poziomie, a ograniczone 

możliwości finansowe powodują, że remonty muszą zostać rozłożone na najbliższe lata. 
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Pomoc społeczna 
 

 W 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań własnych i zleconych 

dysponował środkami w wysokości ogółem:  29.737.322,32 zł. Na transfery społeczne przeznaczone 

było w roku ubiegłym  37,43 % całego budżetu miasta. 

I. Świadczenia  pieniężne 

1.Pomoc społeczna 

Udzielone świadczenia z zakresu  zadań zleconych gminom realizowane przez Miejski  Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Świdwinie 2021 roku to wynagrodzenie opiekuna  przyznane przez sąd 

opiekuńczy 1200,00 zł oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 29 osób na kwotę 166.752,57 zł. 

Natomiast udzielone świadczenia z zakresu  zadań własnych gminy zrealizowane zostały na kwotę 

2.961.461,21 zł 

Tabela 4.  

 Forma pomocy Liczba osób którym przyznano 

świadczenia 2021 

Kwota świadczeń  za 2021 r. 

zasiłek celowy na pokrycie 

wydatków związanych ze zdarzeniem 

losowym 

1 5000,00 

schronienie 8 32 279,17 

sprawienie pogrzebu 1 3 874,00 

zasiłek celowy na żywność 72 8 534,82 

zasiłek celowy na leki 50 11 122,97 

zasiłek celowy na opał 25 2 330,00 

dopłata do czynszu 0 0 

inne zasiłki celowe 150 83 825,26 

Opłata za pobyt w domu 

pomocy społecznej 

30 875 252,27 

zasiłek okresowy 272 675 163,14 

zasiłek stały 113 623 741,30 

Składka na ubezp. 

zdrowotne opłacana za 

112 51 664,096 
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osoby otrzymujące zasiłek 

stały     

Posiłki płatne umorzone 39 26 651,23 

Usługi opiekuńcze 

świadczone przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

53 556 997,09 

Razem: xxx 2.961.436,21 

 

W 2021 roku ze świadczeń z tytułu pomocy społecznej korzystało 486 rodzin (919 osób w rodzinach). 

2. Wydatki na świadczenia rodzinne w ramach zadań zleconych realizowane w  2021  r. 

Tabela 5. 

 Forma pomocy Liczba świadczeniobiorców 

2020 

Kwota świadczeń roczna w zł. 

1. Zasiłek rodzinny 8880 1010867,35 

2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu: 4051 590811,22 

urodzenia dziecka 136 129501,68 

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego 

147 56245,80 

samotnego wychowywania dziecka 723 138481,79 

kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

623 63245,11 

rozpoczęcia roku szkolnego 1445 134124,29 

podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania 

205 20164,65 

wychowywania w rodzinie wielodzietnej 866 49047,90 

3. Zasiłek pielęgnacyjny 5451 1172393,76 

4.Świadczenie   pielęgnacyjne 1344 2629685,90 
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5.Składka społeczna od świadczenia 

pielęgnacyjnego 

833 595929,68 

6.Specjalny zasiłek opiekuńczy 13 8060,00 

7.Zasiłek dla opiekuna 5 3100,00 

8.Świadczenie rodzicielskie 407 375935,50 

Ogółem: xxxx 6 596 323,58 

  

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało w 2021 roku 745 rodzin. 

3. Kolejnym zadaniem realizowanym przez MOPS Świdwin jest fundusz alimentacyjny. 

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wypłacono z funduszu alimentacyjnego świadczenia dla 

126 uprawnionych rodzin na łączną kwotę 770 131,03 zł. Stan należności na koniec 2021 roku wyniósł 

8 563 726,00 zł. W 2021 roku wyegzekwowano kwotę 239 367,26 zł.   

4. Dodatki Mieszkaniowe 

W roku 2021 struktura i wielkość wypłacanych dodatków mieszkaniowych przedstawiała się 

następująco : 

Rok 2021 

wydano 455 decyzji ,wypłacono  547 192,58 zł. 

Ogółem wypłacono 2569 dodatków mieszkaniowych 

W 2021 roku z dodatków mieszkaniowych korzystało 293  rodziny. 

 

Od stycznia 2021 roku na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne, Ośrodek przyznaje i 

wypłaca świadczenia w formie dodatku energetycznego. 

Rok 2021 

W roku 2021 wypłacono dodatki energetyczne dla 56 rodzin na łączną kwotę 5 208,27 zł , 

 

5. Świadczenie wychowawcze „500+” funkcjonuje na podstawie ustawy o pomocy państwa w 

wychowaniu dzieci. 

Rok 2021 

Od 01.01.2021 roku świadczenie wychowawcze wypłacono 1731 rodzinom, na ogólną kwotę 14 599 503,50 

zł, tj 29 749 świadczeń. Na obsługę w/w świadczeń w 2021 roku wydatkowano 122 158,22 zł. 

 

6.  Edukacyjna opieka wychowawcza. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. 
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W Ośrodku zostało złożonych 98 wniosków o wypłatę stypendium. Zostało przyznanych 77 stypendiów, 

dla 77 dzieci na kwotę 76 960,00 zł. 

7. W 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem programu “Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej”, który był finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. Z programu skorzystało 46 osób na kwotę 165 452,04 zł - środki zewnętrzne. 

8.  W 2021 roku Ośrodek zapewniał pomoc w ramach programu „Wspieraj seniora”. Pomocą objęto 

111 osób. Kwota wydatkowana na program to 60 929,23 zł- i były to środki zewnętrzne. 

9.  Klub Senior + w Świdwinie powstał w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. 

Klub Senior + działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Został utworzony w celu 

integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych. 

Klub dysponuje 15 miejscami. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie w 2021 r. był  realizatorem  programu „Opieka 

wytchnieniowa ”, który był finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. Z programu skorzystało 5 rodzin, a wartość udzielonych świadczeń wynosiła  

26 398,61 zł, były to środki zewnętrzne. 

10. W ramach projektu „Region Dobrego Wsparcia” dofinansowanego ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zawarto porozumienie z 

Fundacją “Nauka dla Środowiska” z siedzibą w Koszalinie, Ośrodek otrzymał dostęp do oprogramowania 

wspierającego zarządzanie usługami opiekuńczymi oraz oprogramowania. Zadaniem programu jest 

poprzez urządzenia końcowe w formie opasek na rękę, monitorowanie czynności życiowych osób, u 

których świadczone są usługi opiekuńcze. Ośrodek rozprowadził opaski na rękę, które są przypisane do 

telefonów pracowników świadczących usługi opiekuńcze w danym środowisku.  

Opaski są wyposażone w przyciski alarmowe, które umożliwiają przesłanie wezwania o pomoc do 

Zdjęcie 40 
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pracowników Ośrodka, osób bliskich lub osób wskazanych przez osobę u których sprawowane są usługi 

opiekuńcze, ponadto opaski wszczynają alarm w sytuacji ustania czynności życiowych: zanik tętna oraz 

w razie upadku. 

 

II. Usługi opiekuńcze 

W roku 2021  usługi opiekuńcze były sprawowane w 56 środowiskach, w tym 4 środowiska to były osoby 

z zaburzeniami psychicznymi. Usługi były częściowo odpłatne w 49 środowiskach i nieodpłatne w 15.  

W 2021 roku Ośrodek otrzymał dodatkowe środki na świadczenie usług opiekuńczych u osób, które 

ukończyły 75 rok życia. Rządowy program „Opieka 75+” ma na celu zwiększenie dostępności do usług 

opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat.  

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych Ośrodek pokrywał koszty rehabilitacji dzieci oraz osób 

dorosłych. Wyżej wymieniona pomoc świadczona była dla 29 dzieci. 

W 2021 roku   Ośrodek ponosił koszty za 30 osób przebywające w domach  pomocy społecznej, 

za których  pobyt  zapłacono  łącznie  : 875 252,27 zł. 

 

III. Wieloletni rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” 

W ramach realizacji Programu  „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2021 pomocą w formie dożywiania 

objętych zostało 552 osoby, (zasiłki celowe, pomoc rzeczowa oraz pokrycie kosztów wyżywienia w 

stołówkach ).    

Koszt realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” wynosił w 2021 roku kwotę: 

- 412.077,31 zł   - dotacja celowa , środki własne to kwota 114 692,31 zł. 

Wsparcie rodzin realizowane jest przez asystenta rodziny, w roku 2021  na stanowisku asystenta rodziny 

zatrudniona była jedna osoba, która sprawowała opiekę nad 23 rodzinami . 

MOPS opłaca pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

W   2021 roku opłacano pobyt 45 dzieci na kwotę 195 211,19 zł. 

MOPS opłaca pobyt dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka 

W   2021 roku ponoszono odpłatność za 15 dzieci na kwotę 300 891,12 zł. 

 

IV. Praca socjalna 

W 2021 r. pracownicy socjalni przeprowadzili 164 interwencje w środowiskach. Interwencje dotyczyły 

problemów związanych z komunikacją w rodzinie, spraw przemocy domowej oraz sytuacji kryzysowych. 

Celem interwencji było zdiagnozowanie problemu i podjęcie stosowanych działań zmierzających do 

rozwiązania konfliktów. 
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V. Dodatkowa działalność podejmowana przez miejski ośrodek pomocy społecznej w świdwinie 

1)  Zespół  Interdyscyplinarny 

Rok 2021 

W 2021 roku Zespół spotkał się 4 razy, odbyło się 43 spotkań grup roboczych, omówiono 182 

indywidualnych przypadków. Z 2020 roku pozostało aktywnych 42 niebieskie karty. Do zespołu      w 2021 

roku wpłynęło 68 Niebieskich Kart, 4 zostały przekazane wg kompetencji do innego Zespołu 

Interdyscyplinarnego, 6 spraw skierowano  do prokuratury, w 18 sprawach skierowano wniosek o wgląd w 

sytuację rodzinną dzieci do Sadu Rodzinnego, 58 spraw zostało zamkniętych po zrealizowaniu 

indywidualnego programu pomocy ustalonego z rodziną, bądź ustaniu przemocy w rodzinie. 

 

2) Realizacja projektów  unijnych w 2021 roku 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie  realizował projekt „MOPS Świdwin- Reorganizacja” 

POWR 02.05.00-00-0225/18-00. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest 

wdrożenie usprawnień organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie poprzez 

rozdzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług przy wykorzystaniu potencjału osób 

zatrudnionych w MOPS. Zmiana w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ma 

na celu poprawę jakości obsługi klienta ośrodka.   

Całkowita wartość projektu 414.255,62 zł finansowana jest w całości z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie jest realizatorem projektu „Uwierz w swój sukces” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Celem 

projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Całkowita wartość   projektu: 855.919,42 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 

Społecznego wynosi 812.842,24 zł. 
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MOPS Świdwin realizował w roku ubiegłym projekt socjalny „Rodzina bliżej siebie “ Celem głównym 

projektu było wspieranie rodzin, podnoszenie poziomu i jakości ich funkcjonowania, wzmocnienie więzi 

rodzinnych i organizowanie czasu wolnego dzieci.  W projekcie brało udział 5 rodzin, w których było 15 

dzieci. 
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Rozdział - Główne zadania miasta 

 

Edukacja 
 

1. Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i przedszkoli funkcjonujących w Świdwinie w roku 

2021 wyniosły 20.944.539,50 zł. 

Na wyżej wskazaną kwotę składają się środki: 

- subwencji oświatowej – 10.092.506,00 zł 

- środki zewnętrzne – 1.045.278,02 zł 

- środki z budżetu miasta – 9.806.738,48 zł 

Subwencja oświatowa, przekazana z budżetu państwa pokrywa 48,19% ogółem wydatków 

związanych z utrzymaniem wszystkich jednostek. 

 

 

Wykres 19. Struktura pochodzenia środków finansujących wydatki na szkoły podstawowe. 

 

1. Szkoły podstawowe 
 

W Gminie Miejskiej Świdwin w 2021r. 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, 

48,19%

46,82%

4,99%

Źródła finansowania w ujęciu procentowym

subwencja oświatowa

budżet miasta

środki zewnętrzne
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4) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4. 

 

Wydatki na ich utrzymanie w roku 2021 wyniosły łącznie 16.670.558,79 zł  
 

W 2021r. obowiązek nauki w szkołach realizowało odpowiednio w:  

− Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 – w okresie od 01.01.2021r. do 31.08.2021r. – 375 

uczniów, natomiast od 01.09.2021r.- 31.12.2021r. - 406 uczniów. 

− Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 – od 01.01.2021r. 

do 31.08.2021r.  - 306 uczniów, od 01.09.2021 r. do 31.12.2021r. – 231 uczniów. 

− Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 – od 01.01.2021r.-31.08.2021 r - 217 

uczniów, od 01.09.2021r. do 31.12.2021r. - 219 uczniów. 

− Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 – od 01.01.2021r. do 31.08.2021r. - 558 

uczniów, od 01.09.2021r. do 31.12.2021r. - 605 uczniów.  

 

Wydatki poniesione w przeliczeniu na jednego ucznia w szkole przedstawia poniższy 

wykres. 

 

22%

25%

15%

38%

3 696 150,90 zł

4 109 868,02 zł

2 573 313,08 zł

6 291 226,79 zł Publiczna szkoła Podstawowa nr
1

Publiczna Szkoła Podstawowa z
Oddziałami Integracyjnymi nr 2

Publiczna Szkoła Podstawowa nr
3

Publiczna Szkoła Podstawowa nr
4

Wykres 20. Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w Świdwinie w 2021 roku. 
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W szkołach odbywała się nauka języka angielskiego i języka niemieckiego. 

W szkołach i  przedszkolach zatrudniano 167,39 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 

6,41 etatów nauczycieli stażystów, 39,47 etatów nauczycieli kontraktowych, 32,74 etatów nauczycieli 

mianowanych, 88,77 etatów nauczycieli dyplomowanych.  

Na jednego nauczyciela przypadło średnio 11 uczniów. 

Burmistrz Miasta Świdwin w 2021r. przyznał stypendia 15  uczniom. Jedno stypendium wyniosło 

średnio 457 zł. Przyznano je za wybitne osiągnięcia sportowe oraz za zdobycie tytułu laureata w 

wojewódzkich konkursach przedmiotowych i innych konkursach za zdobycie co najmniej III 

miejsca na poziomie województwa, które stwarzają możliwość poszerzenia zainteresowań i 

rozwoju uzdolnień dzieci i uczniów. 

 

2. Przedszkola i Żłobki 

W 2021 r. w Świdwinie funkcjonowały: 

− Publiczne Przedszkole nr 1, do którego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.08.2021 r. – 

uczęszczało 193 dzieci, a w okresie od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. - 174 dzieci. 

9 600,39 zł

14 625,86 zł

11 858,59 zł
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Średni roczny wydatek na jednego ucznia 
w szkole

Wykres 21. Wydatki poniesione na utrzymanie szkół podstawowych w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły. 



47 
 

− Publiczne Przedszkole nr 2, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. - 174 dzieci,  

−  Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole ,Happy Days" (średnio 38 dzieci) - 

dotacja z budżetu miasta wyniosła 355.625,18 zł.  

W 2021 roku na prowadzenie publicznych przedszkoli miasto wydatkowało kwotę 

3.918.355,53 zł. 

z tego dla: 

− Publicznego Przedszkola nr 1 – 2.023.283,12 zł – 10.819,70 zł na dziecko zapisane, 

− Publicznego Przedszkola nr 2 –1.895.075,41 zł –10.891,24zł na dziecko zapisane. 

Ponadto w gminie funkcjonował Niepubliczny Żłobek, do którego uczęszczało każdego miesiąca 

średnio 16 dzieci -  dotacja z budżetu miasta wynosiła 98.500,00 zł. 

 

 

Wykres 22. Wydatki na utrzymanie publicznych przedszkoli w Świdwinie w 2021 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

51,64%48,36%

2 023 283,12 zł

1 895 075,41 zł

1. Publiczne Przedszkole nr 1

2. Publiczne Przedszkole nr 2
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3.Porównanie wydatków na oświatę w roku 2021 do roku 2020. 
 

 

Wykres 23 

Analizując wydatki poniesione na oświatę w 2021roku w stosunku do roku 2020, należy zauważyć, że 

od ubiegłego roku obsługę finansową i administracyjną świdwińskich jednostek oświatowych pełniło 

Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych. Dlatego też, wydatki poniesione w 2021 roku należy 

odpowiednio zwiększyć o kwotę wydatków związanych z utrzymaniem CUW-u, tj. 796.744,83 zł. 

Stąd łączne wydatki poniesione na oświatę w 2021 roku kształtowały się na poziomie 

21.741.284,33 zł, a w roku 2020 -  20.627.770,55 zł, czyli wzrosły o 5,40 %. 

 

Świdwiński Ośrodek Kultury 
 

Dotacja dla instytucji kultury tj. Świdwińskiego Ośrodka Kultury na jego utrzymanie wyniosła 1 354 

400,00  zł.  

W kwocie tej 1 289 600,00 to dotacja podmiotowa na utrzymanie ŚOK, a 64 800,00 zł to dotacja 

celowa  na adaptację pomieszczenia na parterze w skrzydle zachodnim zamku na potrzeby pracowni 

rękodzielniczej i zakup pieca do ceramiki – 28 500,00 zł oraz nowa aranżacja komnat muzealnych – 29 

500,00 zł, powiatowy kalendarz imprez – 6 800,00 zł. 

W 2021 r. zorganizowano  94 wydarzenia : 

− seanse filmowe- 34, 

− koncerty-10, 

− wystawy- 4, 

− prelekcje, spotkania, wykłady- 12, 

− imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne-1, 

− konkursy- 2, 

16091 049,97 zł

4161 599,39 zł

374 121,19 zł

16670 558,79 zł

3918 355,53 zł

zł355 625,18 

szkoły podstawe przedszkola publiczne przedszkole HD

2020 2021
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− pokazy teatralne- 6,  

− konferencje- 0, 

− warsztaty-5, 

− inne (półkolonie, zajęcia wakacyjne, itp.) – 20. 

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział 14 460 mieszkanek i mieszkańców.  

Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 322 785,89 zł 

W Zamku funkcjonują następujące grupy artystyczne/ sekcje:   

− plastyczna : dzieci, młodzież i dorośli (30)  

− ceramiczna (12) 

− fotograficzna dla dzieci i młodzieży (8) 

− fotograficzna dla dorosłych (8) 

− teatralna dla dzieci (7) do czerwca 2021 r. 

− teatralna dla dorosłych (5) do czerwca 2021 r. 

− klub małego czytelnika (8) 

− rytmika dla dzieci (8) do czerwca 2021 r. 

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  339 600,00 zł.   

Zdjęcie 44 
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Księgozbiór biblioteki na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosił – 47 960 woluminów, zaś na 

koniec roku 2021-  49 228 woluminów, plus licencjonowane zbiory elektroniczne, do 

których biblioteka opłaciła dostęp (legimi) 62 960.  Na dzień 31 grudnia 2021r.  

zarejestrowanych  czytelników było 832. W ciągu roku odnotowano 8 384 odwiedziny 

czytelniczek i czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 13 925 woluminów, oraz 101 pobranych 

dokumentów elektronicznych (legimi). 

W strukturze biblioteki zatrudnionych było 3 pracowników.  

Biblioteka dysponuje 4 komputerami, z dostępem do szerokopasmowego Internetu.  

W 2021 r. zorganizowano  następujące wydarzenia: lekcje biblioteczne, tydzień bibliotek, 

zajęcia plastyczne, konkursy z nagrodami, spotkania autorskie, noc bibliotek mające na celu 

promocję czytelnictwa.  

W wydarzeniach tych wzięło udział  2 500  uczestników.  

Biblioteka poniosła w związku z realizacją wydarzeń wydatki w kwocie  35 912,78  zł. 

 

Samorządowy Zakład Budżetowy  Park Wodny „Relax” w Świdwinie.  
 

W 2021 roku dotacja przedmiotowa dla Parku Wodnego ,,Relax” wynosiła  

2.437.242,00 zł     i była mniejsza o 7,36%  w porównaniu do roku 2020, w którym wyniosła   

2 615 589,00 zł.  

Dotacja celowa inwestycyjna wynosiła 130.000,00 zł i została wydatkowana na modernizację 

oszklenia pływalni w kwocie 70.000,00 zł oraz na studnię w kwocie 60.000,00 zł. 

Zdjęcie 45 
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W roku 2021 zarejestrowano 63 163 wejść na pływalnię Parku Wodnego i był to wzrost o 12 

851 wejść w stosunku do roku 2020.  

W 2021 roku zorganizowano 4 turnusy półkolonii w których udział wzięło 79 dzieci. 

W 2021 roku zorganizowano 6 imprez czyli tyle samo co w roku 2020. Na funkcjonowanie 

Parku Wodnego ogromny wpływ miało ograniczenia wynikające z obostrzeń w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii COVID-19. Skutkiem której w roku 2021 Park był zamknięty 

przez 112 dni. A przez 157  dni był otwarty z limitami 75%, 77 dni z 50% limitem, a 16 dni z 

ograniczeniami na poziomie 30%. 

Liczne ograniczenia w funkcjonowaniu Parku Wodnego wywołały negatywne konsekwencje 

w postaci mniejszych przychodów ze sprzedaży usług. 
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Ochrona środowiska 2021 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 2021 roku odprowadzono nią 488,6 

dam3 ścieków. W tabeli przedstawiono charakterystykę sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta 

Świdwin. 

 

Tabela 6 

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 498,6 

Ludność korzystająca z sieci 

wodociągowej 
osoba 14 535 

Korzystający z instalacji w % 

ogółu ludności 
% 99 

 

W zakresie gospodarki wodno – ściekowej w 2021r. miasto Świdwin zrealizowało:  

1) Budowa kolektora deszczowego w ulicy Szymborskiej o długości 265 mb oraz w ulicy 

Kochanowskiego o długości 295 mb; 

 

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. 
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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, 

− 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. 

 

Na PSZOK w ramach inwestycji „Rozbudowa PSZOK” w 2021 roku zakupiono 2 kontenery do 

frakcji metale i tworzywa sztuczne oraz do frakcji papier. Zakupiono i zamontowano garaż o 

wymiarach (6x6 m) i utworzono składnicę rzeczy używanych, nadając rzeczom używanym w 

dobrym stanie drugi życie.  

W zakresie gospodarki odpadami miasto Świdwin w roku 2021 zrealizowało następujące 

przedsięwzięcia: 

 

1. W dalszym ciągu funkcjonowała aplikacja Ecoharmonogram, która jest przeznaczona 

do obsługi harmonogramu odbioru odpadów 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. Kolejny rok funkcjonował miejski punkt elektroodpadów - szafa na elektroodpady 

przy ul. 3 Marca 
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PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

NA TERENIE MIASTA ŚWIDWIN  

W roku 2021 miasto Świdwin współpracowało z Fundacją „Zawsze Razem” i 

Schroniskiem w Choszcznie. Na podstawie zawartej umowy – w dniu 21 stycznia 2021 r. 

Fundacja świadczyła w roku ubiegłym usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz opieki 

nad nimi. 

Miasto współpracuje również ze Stowarzyszeniem „Przyjaciele Zwierząt”, które 

zajmuje się między innymi opieką nad wolnożyjącymi kotami. 

 

  

Zdjęcie 46 Zdjęcie 47 Zdjęcie 48 
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Bezpieczeństwo i porządek publiczny 
 

W 2021r. Straż Miejska przeprowadziła łącznie 1936 interwencji, z czego 806 interwencji  zgłoszonych 

zostało przez mieszkańców, a 1130 interwencji z własnej inicjatywy.  

Interwencje dotyczyły:  

- ruchu drogowego i parkowania pojazdów – 884, 

- w związku z COVID – 19, ochrony życia i zdrowia – 127, 

- nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami – 282, 

- ochrony zwierząt – 89, 

- spalania odpadów – 38, 

- niszczenie zieleni – 27, 

- zaśmiecanie – 21, 

- zakłócanie porządku i obyczajności – 66, 

- inne – 212. 

W efekcie przeprowadzonych interwencji nałożono  534  mandaty karne na łączną sumę 60.900 

zł.  Skierowano 28 wniosków o ukaranie do sądu -  wszystkie zakończyły się wyrokami skazującymi. 

Pozostałe interwencje (1374) zakończone zostały pouczeniem.  Liczba wystawionych mandatów 

karnych kształtuje się na podobnym poziomie co w latach wcześniejszych. 

 

Wykres 24. Liczba wystawionych mandatów karnych  

 
Udzielono 25 asyst na rzecz uprawnionych podmiotów. Przeprowadzono 48 kontroli wspólnie 

z KP PSP w Świdwinie oraz 55 wspólnych patroli z KPP w Świdwinie. 1 postępowanie administracyjne, 

które zakończono odmową umorzenia grzywny z MKK. 
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 System monitoringu miasta Świdwin aktualnie składa się z 25 kamer rozmieszczonych w 

newralgicznych częściach miasta i w ostatnim roku został wzbogacony o 5 kamer. Trzy kamery 

znajdujące się na ul. Parkowej zostały nieodpłatnie przekazane przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 

Parkowa  24 w formie darowizny na rzecz miasta.  Natomiast pozostałe dwie udało się „stworzyć” z 

wcześniej zlikwidowanych kamer. 

Aktualnie system monitoringu miasta obsługiwany jest przez dwie  osoby zatrudnione  na etacie przez 

Urząd Miasta. 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  21  interwencji na Policję. 

Zabezpieczono 43 nagrania z kamer dla potrzeb Policji, a także przekazano 28 nagrań do wykorzystania 

przez organy ścigania. Doraźnie w ciągu dnia również kamery są obsługiwane i wykorzystywane przez 

Strażników Miejskich. Zabezpieczono w ten sposób 141 nagrań na potrzeby realizacji postępowań w 

sprawach o wykroczenia prowadzonych prze Straż Miejską. 

Dzięki  Monitoringowi Miejskiemu  udało się ustalić m.in. sprawcę kradzieży mieszkaniowej na 

ul. 3 Marca oraz ujawniono osobę stwarzającą zagrożenie na drodze publicznej, kierowca poruszał się 

na terenie miasta pojazdem całkowicie rozbitym. Ponadto  w lipcu 2021r. dzięki kamerom Monitoringu 

udało się odnaleźć zaginionego starszego mężczyznę chorującego na alzheimera. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego znajdują się poniżej: 

Załącznik nr 1 - Analiza roczna stanu bezpieczeństwa na terenie gminy miejskiej Świdwin w 2021 roku. 

Załącznik nr 2  - Informacja z działań operacyjnych na terenie Miasta Świdwin za rok 2021. 

  

https://swidwin.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2022_05/BIPF5DECE887F3673Z/analiza_stanu_bezpieczenstwa_2021.pdf
https://swidwin.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2022_05/BIPF5DFBEC79BAF48Z/Dzialalnosc_KP_PSP_Swidwin_za_rok_2021_.pdf


57 
 

Rozdział - Wyzwanie przyszłe i przeszłe  - Strategie 

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19. 

 

Miasto aktywnie uczestniczyło w roku ubiegłym w akcjach promujących szczepienia przeciwko COVID - 

19. Do najważniejszych zadań w tym zakresie należą: 

1. „Działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się 

szczepieniu przeciw COVID-19”: 

- piknik rodzinny pod hasłem „Szczepimy się!” w dniu 06.08.2021 r.,  

 

 

Zdjęcie 49 

-  piknik na koniec lata pod hasłem „Szczepimy się!” w dniu 03.09.2021 r., 

- drukowanie ulotek i plakatów informacyjnych, promujących szczepienie przeciw COVID-19. Plakaty 

zostały rozmieszczone na tablicach oraz słupach informacyjnych w mieście Świdwin, ulotki natomiast 

zostały rozdane wśród mieszkańców i przechodniów, podczas zebrań w placówkach oświatowych, 

petentom MOPS-u.  
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Zdjęcie 50 

- spektakl i animacje teatralne dla dzieci i uczniów świdwińskich placówek oświatowych wraz z 

rodzicami pn. „ Szczepimy się – dbamy o siebie i innych!” jako akcja promująca szczepienia przeciw 

COVID-19. 

2.Organizacja transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. 

3.Organizacja stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień. 

4.Udział w projekcie „Region Dobrego wsparcia”, dzięki któremu Gmina Miejska Świdwin otrzymała od 

Fundacji Nauka dla Środowiska środki ochrony osobistej związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem 

rozprzestrzenianiu się COVID-19. Środki te, zostały przekazane do MOPS-u i placówek oświatowych na 

terenie miasta Świdwin, skąd dalej zostały rozdysponowane wśród mieszkańców. 

Panująca w roku ubiegłym pandemia i spowodowane przez nią reżimy oraz ograniczenia uniemożliwiły 

zrealizowanie wielu ważnych dla lokalnej społeczności zadań, wśród których należy wymienić między 

innymi: 

1) Budżet Obywatelski, w którym nie przeprowadzono procedury wyłonienia zadania na rok 2022. 

2) Wstrzymano wydatkowanie środków zaplanowanych dla jednostek pomocniczych – Osiedli. 

Do realizacji tych przedsięwzięć planuje się wrócić w tym roku. 
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Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. 
 

Celem głównym Programu określono ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających 

z nadużywania napojów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych przez mieszkańców miasta. 

Cele szczegółowe Programu to: 

- udoskonalanie oddziaływań profilaktycznych mających na celu ograniczenie używania alkoholu i 

innych środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież,  

- rozwój i doskonalenie istniejącego systemu pomocy rodzinom dotkniętym problemem 

alkoholowym, narkotykowym oraz problemem przemocy, 

- rozwój działań w zakresie edukacji publicznej dotyczącej zagrożeń wynikających z używania 

alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie. 

W ramach Programu zrealizowano następujące zadania: 

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 wpłynęły 44 wnioski 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, 

- komisja skierowała 36 osób na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, a 18 osób zgłosiło 

się na badanie przez biegłych sądowych.  

 

 

Wykres 25. Liczba wniosków złożonych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów    
Alkoholowych w kolejnych latach. 
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2. Finansowanie placówki wsparcia dziennego. 

Do placówki uczęszcza 15 wychowanków, którymi opiekuje się jeden wychowawca. Zadania 

realizowane przez świetlicę to głównie stała i systematyczna współpraca z rodziną dziecka, organizacja 

czasu wolnego, pomoc w nauce, prowadzenie zajęć tematycznych, współpraca z innymi instytucjami 

(szkoły, MOPS, MKRPA, PCPR), dożywianie dzieci, pomoc dziecku w radzeniu sobie z życiowymi 

problemami, kryzysami, eliminowanie zaburzeń zachowania. 

3. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie: 

- 43 spotkania grup roboczych w ramach procedury „Niebieskie Karty”, 

- rozpatrzono 182 indywidualne przypadki, 

- do zespołu wpłynęło 68 Niebieskich Kart, 

- wszczęto 68 procedur, 

- 6 spraw skierowano do prokuratury, 

- 18 spraw skierowano do Sądu Rejonowego w Białogardzie. 

- zakończono 58 spraw. 

4. Punkt konsultacyjno- informacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanią bądź 

dotkniętych przemocą - udzielono 107 porad stacjonarnie w siedzibie Urzędu oraz zrealizowano 320 

połączeń przez telefon informacyjno-interwencyjny. 

5. Prowadzono grupę wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, w której uczestniczyło 8 

osób. 

6. Oddziaływania korekcyjno- edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie pn.: „Mam moc- nie 

przemoc”. W ramach zajęć zrealizowano warsztaty tacierzyńskie (6 osób)- spotkania grupowe z 

osobami stosującymi przemoc domową, nie radzącymi sobie z kontrolowaniem i panowaniem nad 

negatywnymi emocjami oraz indywidualne spotkania z psychologiem (15 osób). 

7. Kontynuowano realizację programu „Przyjaciele Zippiego”. Jest on 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 
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Instytut Psychiatrii i Neurologii. „Przyjaciele Zippiego” jest międzynarodowym programem 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 86 uczniów. Ponadto zrealizowano 

program profilaktyczny „Unplugged”, „Strażnicy uśmiechu”, „Apteczka Pierwszej Pomocy 

Emocjonalnej”, „Sobą być-dobrze żyć”, Program wspomagania rozwoju dzieci nielubianych, program 

profilaktyczno-edukacyjny „Bezpieczny, trzeźwy kierowca”, Trening Zastępowania Agresji, „Szkoła dla 

rodziców”, w których ogółem wzięło udział 714 uczniów i 20 rodziców. 

8. Realizacja programu reintegracji społecznej po zakończonym leczeniu odwykowym, który 

obejmował spotkania indywidualne z psychologiem i terapeutą uzależnień. Podczas prowadzonej 

terapii wdrażano samodzielność i zaradność w trudnych sytuacjach życiowych, motywowano do 

udziału w życiu społecznym, podniesiono samoocenę, wiarę we własne możliwości. W programie 

wzięły udział 24 osoby. 

9. Realizowano wsparcie dla dzieci z FAS, z rodzin z problemem alkoholowym oraz ich rodziców i 

opiekunów, w którym wzięło udział 9 dzieci i 7 rodziców.  

10. Realizowano socjoterapię dla dzieci z grup ryzyka, w której uczestniczyło 21 dzieci. 

11. W Świdwińskim Ośrodku Kultury i Parku Wodnym „Relax” zorganizowano półkolonie zimowe i 

letnie z programem profilaktyczno-edukacyjnym dla 135 dzieci z miasta Świdwin. 

12. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła 12 kontroli punktów 

prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie na lata 

2021-2025. 

Do zadań własnych samorządu 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 
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mogły również skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej w Punkcie Informacyjno-konsultacyjnym z 

siedzibą w Urzędzie Miasta lub przez telefon informacyjno-interwencyjny.  

Ponadto:  

1)  12 osób stosujących przemoc wzięło udział w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;  

2) złożono 4 wnioski o leczenie odwykowe; 

3) w 2021r. żadna z osób/rodzin doznających przemocy w rodzinie nie wymagała zapewnienia 

schronienia. 

Tabela 7. Podstawowe dane dotyczące działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w 2021 roku. 

Wyszczególnienie Liczba 

Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego 4 

Liczba prowadzonych spraw według procedury „Niebieskiej Karty”, w tym: 110 

- sprawy, które wpłynęły do ZI w 2021 68 

- sprawy kontynuowane z 2020 roku 42 

Liczba spotkań grup roboczych 43 
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Program polityki zdrowotnej „Rehabilitacja osób po 65 roku życia-mieszkańców miasta Świdwin 

na lata 2018-2020” w 2021 roku. 

Program polityki zdrowotnej, po zaopiniowaniu przez Prezesa Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji, został przyjęty uchwałą Nr XLIV/346/18 z dnia 26 września 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. 

W 2021 roku do zabiegów zakwalifikowano 64 osoby, wykonano 1.800 zabiegów. Na realizację 

programu wydatkowano kwotę 15.000 zł. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 

Program współpracy został przyjęty Uchwałą Nr XV/158/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 

2020 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Świdwin z organizacjami 

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

publicznego i o  wolontariacie na 2021 rok. 

Celem głównym Programu było efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu 

zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Świdwin oraz budowanie partnerstwa miasta z organizacjami 

pozarządowymi.  

Celami szczegółowymi były: 

− poprawa jakości życia,   

− integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, 

− wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych, 

− tworzenie warunków do społecznej aktywności. 
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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 2021 roku budżet na realizację zadań publicznych wynosił 316 200,00 zł, z tego: 

− 217 100,00 zł – na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu 

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

w Świdwinie 

− 17 300,00 zł – na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia 

− 6.400,00 zł – na realizację zadań w zakresie turystyki 

− 3.600,00 zł – na realizację zadań z zakresu kultury 

− 2 800,00 zł – utworzenie punktu tymczasowej opieki rekonwalescencyjnej dla zwierząt po 

zabiegach weterynaryjnych 

 

69%

22%

5% 2%1%1%

Budżet na realizację zadań publicznych w 2021 
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PROWADZENIE PLACÓWKI WSPRACIA DZIENNEGO TPD
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W 2021 roku ogłoszonych zostało 8 otwartych konkursów ofert.  

1.  Zarządzenie WO/149/20  Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30.11.2020 r.   

Złożono 1 ofertę realizacji zadania publicznego, która została przedstawiona do 

dofinansowania.  

2. Zarządzenie WO/157/20  Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 07.12.2020 r.  

Złożono 9 ofert realizacji zadania publicznego, do dofinansowania przedstawiono 9 ofert. 

3. Zarządzenie WO/15/21  Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27.01.2021 r.  

Złożono 3 ofert realizacji zadania publicznego, do dofinansowania przedstawiono 3 oferty. 

4. Zarządzenie WO/23/21  Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 08.02.2021 r.  

Złożono 2 oferty realizacji zadania publicznego, do dofinansowania przedstawiono 1 ofertę. 

Jedna oferta została odrzucona ze względu na na niespełnienia kryteriów merytorycznych.  

5. Zarządzenie WO/65/21  Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 26.05.2021 r.  

Złożono 1 ofertę realizacji zadania publicznego, która została przedstawiona do 

dofinansowania. 

6. Zarządzenie WO/79/21  Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 14.06.2021 r.  

Nie wpłynęła żadna oferta. 

7. Zarządzenie WO/94/21  Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 09.07.2021 r. Zadanie publiczne 

realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

Złożono dwie oferty realizacji zadania publicznego. Do dofinansowania przedstawiono jedną 

ofertę, jedna oferta została odrzucona ze względu na nie spełnienie kryteriów merytorycznych.  

8. Zarządzenie WO/120/21  Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 26.08.2021 r.  

Złożono 1 ofertę realizacji zadania publicznego, która została przedstawiona do 

dofinansowania. 

W 2021 roku wpłynęły  2 uproszczone oferty realizacji zadania publicznego: 

1.  Świdwińskie Stowarzyszenie Amazonka – „Znajdź strumień  radości … i ciesz się życiem.”  

Obchody jubileuszu XV lecia Świdwińskiego Stowarzyszeia „Amazonka” na kwotę 5 000,00 zł  

2.  Koło 67 Rega Polskiego Związku Wędkarskiego – „Wędkarstwo – sport dla wszystkich” – Dzień 

dziecka z zawodami spławikowymi, Zawody o puchar burmistrza, IV Ogólnopolskie zawody dla 

dzieci niepełnosprawnych, Zawody gruntowe o puchar prezesa koła – 3 200,00  zł 
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I. SPORT – w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oferty w otwartych konkursach ofert w 

roku 2021 dofinansowano 10 organizacji pozarządowych na realizację zadań. 

Tabela 8. Podział środków finansowych na poszczególne dyscypliny 

L.P. RODZAJ ZADANIA PRZYZNANA KWOTA 

1.  Szkolenie i współzawodnictwo w piłce nożnej 21.000,00 zł 

2.  Szkolenie i współzawodnictwo w piłce nożnej 75.000,00 zł 

3.  Szkolenie i współzawodnictwo w tenisie stołowym 12 000,00 zł 

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

5.  
Organizacja przedsięwzięć w ratownictwie wodnym i 

pływaniu 
11.000,00 zł  

6.  Szkolenie i współzawodnictwo w lekkoatletyce 12 500,00 zł 

7.  Szkolenie i współzawodnictwo w szachach  4.500,00 zł 

8.  Popularyzacja sportu wędkarskiego  3.200,00 zł 

9.  Organizacja zawodów w karate 2.350,00 zł 

10.  Zajęcia sportowe dla mieszkańców Świdwina 35 000,00 zł  

11.  
Popularyzacja sportu wędkarskiego – oferta 

uproszczona 
3 200,00 zł  

 Łącznie 203 850,00 zł 
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II. ZDROWIE – w zakresie ochrony zdrowia złożono 3 oferty realizacji zadań publicznych w 

otwartych konkursach ofert oraz jedna ofertę w trybie pozakonkursowym 

Tabela 9 

L.P. RODZAJ ZADANIA PRZYZNANA KWOTA 

1.  
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Carpe diem” 

Projekt „Jesteśmy z Wami” 
5 000,00 zł  

2.  
Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki  

Niepełnosprawni – sprawni z fundacją PZU  
5 000,00 zł  

3.  
Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski 

Koło Świdwin 
2 000,00 zł  

4.  Świdwińskie Stowarzyszenie „Amazonka” 3 300,00 zł  

5.  Łącznie 15 300,00 zł  
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Wykres 28 

III. TURYSTYKA – w zakresie upowszechniania turystyki wpłynęła 1 oferta: 

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Świdwinie. 

Zorganizowano 6 imprez i projektów turystycznych. 

− 37. Rajd na raty – rata II – rajd nad jezioro Brzeżno 

− 37. Rajd na raty – rata III – rata rowerowa majówkowa 

− Międzyszkolny konkurs krajoznawczy o Świdwinie on – line 

− Gra miejska im. Rudolfa Virchowa 

− Rajd turystyczny z okazji Światowego Dnia Turystyki 

− Rajd z okazji podsumowania działalności turystycznej   

Tabela 10 

L.P. RODZAJ ZADANIA PRZYZNANA KWOTA 

1.  
Promocja działalności turystycznej pieszej i rowerowej 

oraz realizacja projektów turystycznych 
6.390,00 zł  

 

IV. KULTURA – wpłynęła jedna oferta 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki 

Finansowanie wkładu własnego dla zadania zewnętrznego „Nowoczesna biblioteka młodego 

człowieka”, na które wniosek złożyło Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki.  
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Remont, modernizacja i nowoczesna aranżacja szkolnej biblioteki w Publicznej Szkole Podstawowej z 

Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. ppor E. Gierczak w Świdwinie.  

 

V. PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI – 

wpłynęła 1 oferta 

Tabela 11 

L.P. RODZAJ ZADANIA PRZYZNANA KWOTA 

1.  
Prowadzenie Placówki wsparcia dziennego Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci 
69.000,00 zł 

 

VI. PROWADZENIE TYMCZASOWEGO PUNKTU OPIEKI REKONWALESCENCYJNEJ DLA ZWIERZĄT 

PO ZABIEGACH WETERYNARYJNYCH – wpłynęła jedna oferta 

Tabela 12 

L.P. RODZAJ ZADANIA PRZYZNANA KWOTA 

1.  Stowarzyszenie Zwykłe „Przyjaciele Zwierząt” 2 800,00 zł 

 

1. Stowarzyszenie Zwykłe „Przyjaciele Zwierząt” 

Środki finansowe, które przekazane zostały z budżetu Miasta Świdwin zostały przeznaczone na 

wynajem lokalu, co pozwoliło na realizację celów tj. zabezpieczenie zwierząt w awaryjnych 

sytuacjach, ich rekonwalescencję po zabiegach weterynaryjnych, przyjmowanie zwierząt z 

interwencji.  

 

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.  
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WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W STOSUNKU DO OTRZYMANEJ DOTACJI. 

I. SPORT 

Tabela 13 

L.P. 
ORGANIZACJA 

POZARZĄDOWA 
RODZAJ ZADANIA PRZYZNANA KWOTA 

WYKORZYSTANA 

KWOTA 

DOTACJA 

ZWRÓCONA 

1.   

Akademia Piłkarska 

„Technik” Świdwin – 

piłka nożna 

Szkolenie i 

współzawodnictwo 

w piłce nożnej  

21.000,00 zł 21.000,00 zł 
- 

 

2.  

Klub  

Piłki  

Nożnej „SPÓJNIA” 

Szkolenie i 

współzawodnictwo 

w piłce nożnej 

75.000,00 zł  75.000,00 zł - 

3.  

Akademia Piłkarska 

Technik Świdwin – 

tenis stołowy 

Szkolenie i 

współzawodnictwo 

w tenisie stołowym 

12 000,00 zł  12 000,00 zł  - 

4.  

Uczniowski Klub 

Sportowy „TECHNIK” 

 

Szkolenie i 

współzawodnictwo 

w zawodach 

zapaśniczych 

24.100,00 zł 24 075,00 zł 25,00 zł 

5.  WOPR Świdwin 

Organizacja 

przedsięwzięć w 

ratownictwie 

wodnym i pływaniu 

11.000,00 zł 7030,89 zł 
3 969,11 

zł 

6.  

Uczniowski Klub 

Lekkoatletyczny 

„FENIKS” 

Szkolenie i 

współzawodnictwo 

w lekkoatletyce 

12 500,00 zł  12 455,00 zł  45,00 zł  

7.  

Stowarzyszenie 

szachowe 

„HUSARIA” 

Szkolenie i 

współzawodnictwo 

w szachach  

4.500,00 zł 4.500,00 zł - 

8.  

Koło Polskiego 

Związku 

Wędkarskiego 

„Wodnik – Miasto” 

Popularyzacja 

sportu 

wędkarskiego  

3.200,00 zł 3 200,00 zł  0 

9.  
Klub karate 

„Koryukan” 

Organizacja 

zawodów w karate  
2.350,00 zł 0,00 2350,00 zł  
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10.  

Towarzystwo 

Przyjaciół Miasta i 

Gminy Świdwin. 

Przyjaciele Świdwina.  

Organizacja 

przedsięwzięć 

sportowych dla 

mieszkańców 

Miasta Świdwin 

35 000,00 zł  33 511,71 1488,29 zł  

11.  

Koło Polskiego 

Związku 

Wędkarskiego 

„Wodnik – Miasto” 

Popularyzacja 

sportu 

wędkarskiego 

3 200,00 zł  3 200,00 zł  - 

 

Wykres 29 

 

203 850,00 zł
195 972,60 zł

7 877,40 zł
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II. ZDROWIE 

Tabela 14 

L.P. RODZAJ ZADANIA PRZYZNANA 

KWOTA 

WYKORZYSTANA KWOTA DOTACJA 

ZWRÓCONA 

1.   

Działanie na rzecz osób 

chorych i niepełnosprawnych 

poprzez organizację spotkań 

rekreacyjno – edukacyjnych 

oraz podejmowanie działań 

prozdrowotnych 

15 300,00 zł   7 000,00 zł  4 000,00 zł  

 

Wykres 30 

III. TURYSTYKA 

Tabela 15 

L.P. RODZAJ ZADANIA PRZYZNANA KWOTA WYKORZYSTANA KWOTA DOTACJA 

ZWRÓCONA 

1.  

Promocja działalności 

turystycznej pieszej i 

rowerowej oraz realizacja 

projektów turystycznych 

6.390,00 zł 5 997,73 zł 398,27 zł 

11 000,00 zł

7 000,00 zł

4 000,00 zł
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Wykres 31 

 

IV. KULTURA 

Finansowanie wkładu własnego dla zadania zewnętrznego Nowoczesna biblioteka młodego człowieka, 

na które wniosek złożyło Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki.  

Remont, modernizacja i nowoczesna aranżacja szkolnej biblioteki w Publicznej Szkole Podstawowej z 

Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. ppor E. Gierczak w Świdwinie.  

Tabela 16 

L.P. RODZAJ ZADANIA PRZYZNANA 

KWOTA 

WYKORZYSTANA KWOTA DOTACJA 

ZWRÓCONA 

1.   Działania kulturalne 4 000,00 zł   0,00 4 000,00 zł  
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25 000,00 zł

21 024,46 zł

3 975,54 zł
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Wykres 33 

 

V. ZADANIE PUBLICZNE REALIZOWANE W RAMACH MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. 

 

Zadanie realizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa 

Zachodniopomorskiego Oddział w Świdwinie.  

W ramach realizacji tego zadania przeprowadzono: 

− doskonalenie umiejętności pływania,  

− nauczanie sposobów samo ratownictwa i ratownictwa wodnego, 

− nauczanie zasad bezpiecznego wypoczynku i rekreacji wodnej, 

− umożliwiono uzyskanie przez uczestników powszechnej karty pływackiej oraz certyfikatów 

udziału w zajęciach instruktażowych z zakresu użycia defibrylatora półautomatycznego AED. 

 

Tabela 17 

L.P. RODZAJ ZADANIA PRZYZNANA KWOTA WYKORZYSTANA KWOTA DOTACJA 

ZWRÓCONA 

1.  

Realizacja pozaszkolnych zajęć 

sportowo – rekreacyjnych dla 

uczniów miejskich szkół 

podstawowych 

25 000,00 zł  21 024,46 3 975,54 
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Sprawy obywatelskie i organizacyjne  
 

W roku ubiegłym Urząd Miasta Świdwin kontynuował realizację usługi „Mobilny Urzędnik”. 

Program ten był adresowany  do osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku, które nie były w 

stanie dotrzeć osobiście do Urzędu. W takiej sytuacji to wybrany pracownik Urzędu udawał się do 

osoby potrzebującej i pomagał wypełnić stosowny wniosek lub odbierał dokumenty.  

 

Zdjęcie 51 

 

W roku ubiegłym z takiej możliwości skorzystało 7 interesantów.  Sprawy jakie w ten sposób były 

załatwiane dotyczyły: 

-  wydania i doręczenia dowodu osobistego – 5 przypadków, 

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

Gospodarczej -  2 przypadki.  

Od kilku lat Urząd daje mieszkańcom możliwość załatwiania spraw urzędowych także w soboty. 

Wybrane wydziału Urzędu były czynne w sobotę w dniu 18 grudnia 2021 roku. Z ich usług skorzystało 

wówczas kilku mieszkańców miasta.  

Wojewódzkie Uroczystości Dni Olimpijczyka. Świdwin 2021 

 

W dniach od 30 września do 1 października ubiegłego roku w Świdwinie odbyły się 

Wojewódzkie Uroczystości Dni Olimpijczyka, a miasto stało się sportową stolicą regionu. 

Odwiedzili nas olimpijczycy i paraolimpijczycy, trenerzy i działacze sportowi z całego kraju. 
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Sportowcy spotkali się w świdwińskich szkołach z uczniami, gdzie dzielili się z nimi olimpijskimi 

wrażeniami. Była to świetna okazja do promowania sportowych wartości,  krzewienia wśród młodych 

ludzi idei olimpijskich, takich jak przyjaźń, zdrowa rywalizacja i zasady fair play, a także zachęcenia ich 

do uprawiania sportu. 

Podczas wieczornej Gali w pierwszym dniu uroczystości, Burmistrz Miasta Piotr Feliński wręczył 

nagrody dla przedstawicieli świdwińskich sportowców, trenerów i działaczy sportowych za osiągnięcie 

wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym oraz upowszechnianiu sportu. 

Podczas drugiego dnia Uroczystości odbył się Apel Olimpijski. Na Placu Konstytucji 3 Maja zapłonął 

znicz olimpijski, wybrzmiał hymn olimpijski, a sztafeta biegaczy z Klubu lekkoatletycznego „Feniks” 

pobiegła z oryginalną pochodnią z Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie do Zespołu Szkół 

Rolniczych, gdzie wręczone zostały  odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla sportu.  

Wojewódzkie Uroczystości Dni Olimpijczyka były okazją do podziękowania olimpijczykom 

i paraolimpijczykom, lokalnym sportowcom za ich sportowe dokonania oraz okazją do promocji 

naszego miasta.  

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 52 Zdjęcie 53 
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Uroczystości zakończyły się sukcesem i spotkały się z pochlebnymi ocenami sportowców, działaczy 

sportowych i zaproszonych gości, którzy wysoko ocenili organizację w naszym mieście tej imprezy. 

  

Zdjęcie 55 

Zdjęcie 54 
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Podsumowanie 

 

           Rok 2021 był pełen wyzwań, związanych choćby z powodu wciąż panującej pandemii i skutków 

jakie ona spowodowała w obszarach gospodarczych i społecznych. Jednak nie stanęło to na 

przeszkodzie, aby miasto nadal rozwijało się i realizowało liczne inwestycje, pozyskiwało nowe środki 

finansowe, wykorzystywało istniejącą sytuację do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w oświacie 

miejskiej.  

Jako Burmistrz Miasta wraz z Radą Miasta realizujemy zadania jednostki samorządu terytorialnego na 

najwyższym poziomie, tak aby Mieszkańcy naszego miasta byli usatysfakcjonowani.  

Przy opracowaniu niniejszego raportu wykorzystano doświadczenia z roku ubiegłego, kiedy to Raport 

o stanie miasta Świdwin 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?”  

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z niniejszym raportem o stanie Miasta Świdwin za rok 2021.  

 

 


