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Szanowni Mieszkańcy Gminy Będzino, 

Gmina Będzino to nasz wspólny dom. Dom, który razem 

budujemy, rozwijamy, o który powinniśmy dbać. To od nas 

samych zależy, jak wyglądać będzie nasza mała ojczyzna 

i jak będzie się nam w niej żyło. Nasza Gmina, to obszar 

sprzyjający rozwojowi turystyki w oparciu o naturalne walory 

krajobrazowe, bliskość morza i jeziora Jamno, tradycje 

kulturalne oraz wspieranie rozwoju małej i średniej 

przedsiębiorczości, co przekłada się na sukcesywny wzrost 

poziomu życia mieszkańców. Na komfort naszego życia 

składa się wiele czynników: od sprawnego naprawiania dziur 

w drogach, po doposażenie placówek oświatowych, od kanalizacji po organizację 

imprez dla mieszkańców. I tak można wyliczać. Samorząd to mieszkańcy, dla 

których my wykonujemy swoją pracę, których powinniśmy wspierać. I to staramy 

się robić. Efektem tej pracy są zadania przedstawione w „Raporcie o stanie Gminy 

Będzino za 2019 rok”, który obejmuje przede wszystkim podsumowanie 

działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizacje bieżących zadań, 

programów, strategii oraz uchwał rady gminy. W  związku z powyższym 

przedkładam niniejsze opracowanie. Jest to dokument, który zawiera informacje 

zebrane od pracowników Urzędu Gminy Będzino, kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych, dyrektorów instytucji kultury i organizacji pozarządowych. 

Mam nadzieję, że przedstawiony Państwu Raport przyczyni się do 

uświadomienia wszystkim zakresu pracy, jaką wykonujemy i dowodzi, że nie boimy 

się wyzwań. Z całą świadomością pragnę podkreślić, że chciałbym, aby informacje 

zawarte w raporcie stały się elementami budzącymi i wyzwalającymi energię 

mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych 

w kierunku zaangażowania się na rzecz dobra wspólnego, na rzecz naszej gminy.  

Mam nadzieję, że w raporcie odnajdziecie Państwo także cząstkę swojej 

własnej pracy. To, na ile Samorząd może wpływać na rzeczywistość i na ile ten 

wpływ jest pomocny dla np. poprawy  jakości życia naszych mieszkańców, nie jest 

tylko wynikiem procesów mających swoje źródło w działaniach samorządu 

skrępowanego niekiedy licznymi przepisami, właściwości administracyjnej 

i systemu finansów publicznych, ale w dużym stopniu zależy od rzetelnej 

informacji, zaufania i współpracy nas wszystkich. Zachęcam Szanowni Państwo do 

wspólnego działania, ponieważ tylko wtedy możemy uczynić dużo więcej dla dobra 

„Naszej Małej Ojczyzny”.    
       Z poważaniem 

 

 

 

 

Mariusz Jaroniewski 

Wójt Gminy Będzino 
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PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE 

 

Gminę Będzino zamieszkuje 8379 osób [wg danych Urzędu Stanu 

Cywilnego w Będzinie na dzień 31.12.2019 r.] na 166 km2 powierzchni. 

Gęstość zaludnienia w analizowanej jednostce samorządu terytorialnego na 

poziomie lokalnym wynosi ok.51 os/km2.  

Ryc. 1 Mapa Gminy Będzino  
Źródło: Zasoby własne Urzędu Gminy Będzino  

 

Na terenie Gminy Będzino na koniec 2019 r. funkcjonowało 25 sołectw, 

(Będzinko, Będzino, Barnin-Zagaje, Dobiesławiec, Dobre, Dobrzyca, 

Kiszkowo, Kładno, Komory, Łekno, Łasin-Łopienica, Mścice, Popowo, 

Słowienkowo, Smolne, Strachomino, Skrzeszewo, Stoisław, Strzepowo, 

Strzeżenice, Śmiechów-Borkowice, Tymień, Uliszki, Wierzchominko, 

Wierzchomino). Aktualny spis sołectw wraz z danymi kontaktowymi do 

Sołtysów i członków Rad Sołeckich znajduje się w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Będzino (www.bip.bedzino.pl). 
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ORGANY GMINY 

Organy Gminy VIII kadencji 2018-2023 
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REALIZACJA STRATEGII I PROGRAMÓW 

 

W 2019 roku obowiązywały w Gminie Będzino następujące dokumenty 

strategiczne: 

 

• Strategia Rozwoju Gminy Będzino na lata 2016-2022  

Uchwała Nr XX/154/ 16 z dnia 30 czerwca 2016 r. 

 

Strategia rozwoju jest dokumentem wyznaczającym najistotniejsze 

kierunki rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Zalecenia Komisji 

Europejskiej mówią, że każda jednostka samorządowa swoje działania, 

a zwłaszcza inwestycje finansowane ze środków Unii Europejskiej, powinna 

podejmować w oparciu o jasno sformułowany plan długofalowego rozwoju. 

W Strategii Rozwoju Gminy Będzino określono wizję, misję, założone 

obszary i cele strategiczne oraz pola operacyjne, jak również wskazuje się  

na najistotniejsze kierunki działania.  

Monitoring i ewaluacja Strategii Rozwoju Gminy Będzino na lata 2016-

2022 jest niezbędnym elementem skutecznej realizacji strategii na 

określonych polach i obszarach funkcjonowania gminy. 

 

OBSZARY STRATEGICZNE 

1. Środowisko i zasoby: celem strategicznym jest gospodarcze 

wykorzystanie zasobów dla rozwoju turystyki i energetyki, 

z poszanowaniem potrzeb środowiska naturalnego. Polem operacyjnym 

w tym obszarze jest pas nadmorski, infrastruktura turystyczna, dziedzictwo 

przyrody, dziedzictwo kultury, rozwój agroturystyki, usługi czasu wolnego, 

współpraca w turystyce. 

2. Lokalna gospodarka: celem strategicznym jest wzmocnienie 

rolnictwa, przedsiębiorczości i atrakcyjności inwestycyjnej oraz wzrost 

zatrudnienia dla zwiększenia konkurencyjności gospodarczej obszaru. 

Polem operacyjnym jest rolnictwo, tereny inwestycyjne, przedsiębiorczość 

i zatrudnienie. 

3. Infrastruktura i usługi: celem strategicznym jest poprawa jakości 

życia mieszkańców. Polem operacyjnym jest infrastruktura drogowa 

i komunikacja, gospodarka niskoemisyjna, infrastruktura wodno-

kanalizacyjna, infrastruktura telekomunikacyjna i e-usługi, włączenie 

społeczne i ochrona zdrowia, edukacja, ład przestrzenny i odnowa 

miejscowości, bezpieczeństwo publiczne. 

4. Zarządzanie w samorządzie: celem strategicznym jest aktywizacja 

i integracja mieszkańców, innych partnerów rozwoju w zakresie realizacji 

wspólnych celów rozwojowych, wzrost rozpoznawalności obszaru 
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i silniejsza obecność na arenie ponadlokalnej. Polem operacyjnym jest 

integracja mieszkańców, partnerstwa. 

Strategia Rozwoju Gminy Będzino nie zakłada uzyskania określonych 

wskaźników w danym roku, jedynie wskazuje na optymalną realizację celów 

strategicznych, dedykowanych konkretnym obszarom. 

 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Będzino na lata 

2015 do 2020 z perspektywą do 2023 roku 

Uchwała Nr XX/153/ z dnia 30 czerwca 2016 r. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Będzino jest dokumentem 

strategicznym wyznaczającym główne cele, kierunki działań oraz plany 

i harmonogramy ich realizacji w zakresie podnoszenia efektywności 

energetycznej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym również gazów 

cieplarnianych.  

Zakres tematyczny Planu odnosi się do działań inwestycyjnych oraz 

nieinwestycyjnych w sektorze mieszkalnictwa, budynków użyteczności 

publicznej, transportu, oświetlenia ulicznego oraz przemysłu, usług 

i handlu. 

Gmina Będzino również aktywnie włącza się w działania związane 

z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, zwiększeniem udziału 

odnawialnych źródeł energii, zmniejszeniem zapotrzebowania na energię 

finalną oraz z ograniczeniem niskiej emisji. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i mając na uwadze poprawę 

dostępności funduszy zewnętrznych dla naszych mieszkańców, nawiązano 

współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Wójt Gminy Będzino podpisał z Prezesem Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

porozumienie o wspólnej  realizacji programu „Czyste Powietrze”, na 

terenie gminy Będzino. Na jego mocy, mieszkańcy gminy Będzino 

zainteresowani skorzystaniem ze środków w ramach programu „Czyste 

Powietrze” będą mogli większość formalności z tym związanych dopełnić 

w Urzędzie Gminy Będzino. 

 

• Lokalny Program Rewitalizacji 

dla Gminy Będzino do roku 2022 

Uchwała Nr XXXIII/274/17 z dnia 27 września 2017 roku. 

 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 

obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez 

zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni 



 

 

 

 9 

 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY BĘDZINO W 2019 R. 

 

i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez 

interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. 

Projekt rewitalizacji w Gminie Będzino dotyczy obszarów 

zdegradowanych przede wszystkim w miejscowości Tymień, Łopienica, 

Strachomino, Wierzchomino i Wierzchominko. Do miejscowości tych są 

kierowane kompleksowe działania w sferze społecznej, nakierowane na 

wspieranie lokalnej społeczności i minimalizowanie negatywnych skutków 

wskazanych w diagnozie tj.: 

▪ walka z bezrobociem, ubóstwem, wykluczeniem społecznym poprzez 

stworzenie nowych miejsc pracy (umożliwienie realizacji inwestycji np. 

poprzez wydanie pozwolenia na uruchomienie sklepu DINO),  

▪ warsztaty, szkolenia, kursy dokształcające i doskonalące, aby podnieść 

kwalifikacje mieszkańców (organizacja szkoleń z obsługi komputera 

i  Internetu dla uczestników programu SENIOR+ w Tymieniu), 

• spotkania integracyjne, których celem będzie ukazanie możliwości 

rozwojowych dla terenów popegeerowskich (organizacja obchodów dni 

seniora z podopiecznymi Domu Seniora+ w Tymieniu, wspólne 

spotkania wigilijne),  

• zmiana nastawienia mieszkańców (zaangażowanie mieszkańców 

sołectw Tymienia, Kładna w organizację dożynek gminnych),  

• program rozwoju gminy atrakcyjny dla młodego pokolenia, aby 

eliminować zjawisko migracji zarobkowej (organizowanie szkoleń przez 

Lokalne Grupy Działania w celu umożliwienia udziału w przed-

sięwzięciach zainspirowanych przez młode pokolenie). 

 

 

• Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla 

Gminy Będzino na lata 2012-2032 

Uchwała Nr XV/110/12 z dnia 3.02.2012 roku 

 

W 2019 roku dokonano aktualizacji „Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012–2032”. 

Podstawowe cele programu to: oczyszczenie terytorium Polski z azbestu 

oraz usunięcie stosowanych przez wiele lat wyrobów zawierających azbest, 

a także sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko 

i doprowadzenie w określonym czasie do spełnienia wymogów ochrony 

środowiska. 

W 2019 roku zostało odebrane 48,42 ton zdemontowanego azbestu 

z terenu gminy Będzino. Gmina na ten cel pozyskała dotacje w wysokości 

11.821,60 zł.  
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• Gminny Program Opieki nad Zabytkami 

dla Gminy Będzino na lata 2018-2022 

Uchwała Nr XLIV/336/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. 

 

Program opieki nad zabytkami służy rozwojowi gminy poprzez 

określenie zasadniczych kierunków działań i zadań na rzecz poprawy stanu 

zachowania zabytków, eksponowania walorów krajobrazu kulturowego, 

wykorzystanie zabytków dla potrzeb społecznych, gospodarczych 

i edukacyjnych. Głównym celem sformułowania dokumentu jest dążenie do 

znaczącej poprawy stanu zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz 

zachowania krajobrazu kulturowego Gminy Będzino poprzez określenie 

podstawowych uwarunkowań oraz rozwiązań, które temu służą.  

 

• Program współpracy Gminy Będzino z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 

Uchwała Nr II/7/18 z dnia 10 grudnia 2018 r. 

 

Zakładanym efektem współpracy jest zwiększenie efektywności 

realizowanych zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej 

w rozwiązywaniu problemów lokalnych. 

Podstawowym kryterium decydującym o współpracy z organizacjami 

pozarządowymi jest realizacja przez nie zadań na rzecz gminy Będzino i jej 

mieszkańców. 

 

• Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Będzino na 2019 rok 

Uchwała Nr VI/36/19 z dnia 28 marca 2019 r. 

 

Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez 

określenie celów, zadań realizowanych w roku 2019 w ramach programu, 

wraz ze wskazaniem realizujących je jednostek. W ramach programu Gmina 

Będzino w 2019 roku zrealizowała: 

• zapewnienie 5 bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, 

• opiekę nad wolno żyjącymi kotami, 

• 17 sterylizacji i 2 kastracje, 

• 12 adopcji dla kotów i 7 psów 

• uśpiła 3 ślepe mioty  

• odłowiła 13 bezdomnych psów, 

• wyznaczyła miejsce zastępcze w gospodarstwie rolnym 

w Dobiesławcu dla zwierząt, których nie chciało przyjąć schronisko, 
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• zapewniła  całodobową lekarską opiekę weterynaryjną u Pana Błażeja 

Orczyńskiego zam. w Koszalinie przy ul. St. Moniuszki 20, 

• działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym w szkołach 

i przedszkolach.   

 

• Program Wspierania Rodziny w Gminie Będzino 

na lata 2017 – 2019 

Uchwała Nr XXXII/260/2017 z dnia 11 września 2017 r. 

 

Głównym celem Programu jest stworzenie zintegrowanego systemu 

wsparcia dla rodzin w celu prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych. Program adresowany jest do rodzin zamieszkałych 

w Gminie Będzino, przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze. 

 

• Gminny Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

na lata 2018-2020 

Uchwała nr XXXIX/309/18 z dnia 26 lutego 2018 r. 

 

Głównym celem Programu jest: 

• Likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych. 

• Zwiększenie dostępu do edukacji. 

• Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych na rynku pracy. 

• Rozszerzenie dostępu do usług medycznych, rehabilitacyjnych 

i specjalistycznych. 

• Integracja osób niepełnosprawnych. 

• Upowszechnienie idei wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 

Gminy Będzino na rok 2019,  

Uchwała nr III/14/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. 

Głównym celem Programu jest podnoszenie świadomości mieszkańców 

Gminy Będzino w zakresie szkodliwości alkoholu i innych używek oraz 

edukacja w tym zakresie dzieci, młodzieży i rodziców.  

Prowadzenie wszelkich działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Obowiązek ten 

wynika z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stanowi on, że realizacja 

powyższych zadań musi być prowadzona w oparciu o Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalany corocznie 

przez radę gminy. 
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  
 

W Gminie Będzino w 2019 roku funkcjonowały następujące jednostki 

organizacyjne i instytucje kultury posiadające osobowość prawną. 

  

Tabela 1. Jednostki organizacyjne i instytucje kultury 

wg. stanu na dzień 31.12.2019 r. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Osoba zarządzająca 

1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie Andrzej Tyl  

2 Gminny Zakład Komunalny w Będzinie Andrzej Nowak  

3 Szkoła Podstawowa w Będzinie 

z siedzibą w Łeknie  

Bogdan Wojsa  

4 Szkoła Podstawowa w Dobrzycy  Małgorzata Górzyńska  

5 Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach  Bogusława Hordyńska 

6 Szkoła Podstawowa im. Kard. Ignacego Jeża 

w Tymieniu  

Mirosław Gostomczyk  

7 Przedszkole w Będzinie  Jolanta Szuba  

8 Przedszkole im. Promyki Bałtyku  

w Mścicach  

Elżbieta Nożykowska  

9 Żłobek Samorządowy w Mścicach Elżbieta Nożykowska 

10 Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie Jerzy Łuczak 

11 Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie Danuta Sawicka  
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Fot. 1 Szkoła Podstawowa w Mścicach 
Źródło: Archiwum własne  

 

Fot. 2 Przedszkole w Będzinie 
Źródło: Archiwum własne 
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FINANSE 
 

Budżet Gminy na rok 2019 uchwalony został przez Radę Gminy 

w Będzinie uchwałą Nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 

Uchwała określiła dochody budżetu w wysokości 49.682.989,12 zł, 

z tego dochody bieżące w wysokości 39.976.460,12 zł i dochody 

majątkowe w wysokości 9.706.529,00 zł oraz wydatki budżetu 

w wysokości 56.847.535,12 zł z tego wydatki majątkowe w wysokości 

18.190.206,11 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 38.657.329,01 zł. 

Planowany deficyt na rok 2019 na etapie uchwalania budżetu wyniósł 

7.164.546,00 zł i miał być pokryty przychodami z tytułu zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego. 

W wyniku zmian budżet Gminy zwiększył się o 2.119.131,00 zł po 

stronie dochodów, a po stronie wydatków o kwotę 1.114.772,22 zł. 

Ostateczna planowana na koniec 2019 roku wysokość dochodów wyniosła 

51.802.120,12 zł, w tym dochody bieżące – 49.179.784,50 zł, a dochody 

majątkowe – 2.622.335,62 zł, zaś wydatków 57.962.307,34 zł, z tego 

wydatki bieżące – 45.730.933,24 zł, a wydatki majątkowe – 

12.231.374,10 zł. W związku z powyższymi zmianami planowany deficyt 

wyniósł 6.160.187,22 zł.  

 

Tabela 2. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz kwotę nadwyżki za 2019 r. (zł) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 

1 2 3 

A. DOCHODY  51 802 120,12 51 306 635,98 

A1. Dochody bieżące 49 179 784,50 48 997 705,18 

A2. Dochody majątkowe 2 622 335,62 2 308 930,80 

B. WYDATKI 57 962 307,34 53 528 504,87 

B1. Wydatki bieżące 45 730 933,24 42 802 622,80 

B2. Wydatki majątkowe 12 231 374,10 10 725 882,07 

C. NADWYŻKA/DEFICYT 

(A-B) 
-6 160 187,22 -2 221 868,89 

D. FINANSOWANIE (D1-D2) 6 160 187,22 2 476 074,23 

D1. Przychody ogółem 

 z tego: 
9 596 940,18 5 893 827,19 

D11. kredyty, pożyczki, emisja 

papierów wartościowych 
9 129 437,00 5 445 324,01 
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D15 wolne środki, o których 

mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 

ustawy o finansach publicznych 

448 503,18 448 503,18 

D16. inne źródła 19 000,00 0,00 

D2. Rozchody ogółem 

 z tego: 
3 436 752,96 3 417 752,96 

D21. spłaty kredytów i 

pożyczek 
3 417 752,96 3 417 752,96 

D22. udzielone pożyczki 19 000,00 0,00 

 

Dochody bieżące zostały wykonane na kwotę 48.997.705,18 zł, a dochody 

majątkowe na kwotę 2.308.930,80 zł. Udział dochodów bieżących 

w dochodach ogółem to: 95,50 %. Udział dochodów majątkowych 

w dochodach ogółem to: 4,50 %. Wydatki bieżące zostały wykonane na 

kwotę 42.802.622,80 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 10.725.882,07 

zł. Udział wydatków bieżących w dochodach ogółem – 79,96 %. Udział 

wydatków majątkowych w dochodach ogółem – 20,04 %. 

 

Wykres 1. Dochody wydatki, plan / wykonanie stan na 31.12.2019 r. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

Tabela 3. Struktura dochodów wg. źródła dochodów w 2019 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

Lp. Źródła dochodów Wykonanie (zł) Struktura (%) 

1. Subwencja ogólna 8 520 787,00 16,6 

2. Dotacje celowe 15 590 762,66 30,4 
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Wykres 2. Struktura dochodów wg. Źródła dochodów w 2019 r. (%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

Tabela 4. Struktura wydatków budżetu w 2019 r.  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

3. Udział gmin w podatku 

dochodowym 

7 838 184,63 15,3 

4. Wpływy z Urzędów 

Skarbowych 

651 694,73 1,3 

5. Podatki i opłaty lokalne 14 323 437,69 27,9 

6. Dochody z majątku gminy 2 905 401,79 5,7 

7. Grzywny, mandaty -2 021,08 0,0 

8. Pozostałe dochody 1 478 388,56 2,9 

 Ogółem dochody 51 306 635,98 100,0 

Lp. Struktura wydatków Wykonanie (zł) Struktura (%) 

1 Wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń 
18 117 147 

 

34 

2 Zakup materiałów i usług 5 755 620 11 

3 Świadczenia społeczne 10 418 271 19 

4 Wydatki na obsługę długu 283 350 1 

5 Pozostałe wydatki bieżące 8 228 235 15 

6 Wydatki inwestycyjne 10 725 882 20 

Razem 53 528 505 100 
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Wykres 3. Struktura wydatków budżetu w 2019 r.  (%) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie       

 

Zadłużenie Gminy Będzino na koniec 2019 roku wyniosło  

14.457.161,77 zł, w tym tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 
14.369.319,01 zł, z tytułu zobowiązań wymagalnych 87.842,76 zł. 

 
Kredyty, pożyczki i obligacje zaciągnięte w latach 2010 – 2018  wynoszą 

8.923.995,00 zł, w tym:  
 

• 3.615.000,00 zł - Bank Ochrony Środowiska, kredyt zaciągnięty na 

podstawie umowy nr S/5/12/2013/1043/F/OBR. Ostatnia rata płatna do 

31.08.2025 r.  

• 1.545.000,00 zł - Bank Gospodarstwa Krajowego O/Piła, kredyt 

zaciągnięty na podstawie umowy nr 15/2334. Ostatnia rata płatna do 

31.12.2022 r. 

• 235.771,00 zł - Bank Gospodarstwa Krajowego O/Piła, kredyt 

zaciągnięty na podstawie umowy nr 2010/199. Ostatnia rata płatna do 

31.12.2020 r. 

• 373.224,00 zł - Bank Gospodarstwa Krajowego O/Piła, kredyt 

zaciągnięty na podstawie umowy nr 2010/1734. Ostatnia rata płatna do 

31.01.2021 r. 

• 2.000,00 zł - Pomorski Bank Spółdzielczy oddział w Będzinie, kredyt 

zaciągnięty na podstawie umowy nr 3/2012. Ostatnia rata płatna do 

31.01.2020 r. 

• 330.000,00 zł - Pomorski Bank Spółdzielczy oddział w Będzinie, kredyt 

zaciągnięty na podstawie umowy nr 22/JST-I/2017. Ostatnia rata płatna 

do 31.12.2021 r. 
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• 2.823.000,00 zł - PKO BP S.A, obligacje komunalne emitowane na 

podstawie umowy  z dnia 15.11.2018. Wykup ostatniej serii obligacji 

nastąpi w dniu 30.11.2025 r. 

Kredyty, pożyczki i obligacje zaciągnięte w 2019 roku wynoszą 
5.445.324,01 zł, w tym:  

 

• 3.455.651,00 zł - Pomorski Bank Spółdzielczy oddział w Będzinie , 

kredyt zaciągnięty na podstawie umowy nr 119/KDG-I/2019/|JST. 

Ostatnia rata płatna do 31.12.2028 r. 

• 1.989.673,01 zł - Bank Gospodarstwa Krajowego, pożyczka 

zaciągnięta na podstawie umowy nr PROW-07.2.2.-11-01188-32. Spłata 

nastąpi po rozliczeniu dotacji. 

• 2.823.000,00 zł - PKO BP S.A, obligacje komunalne emitowane na 

podstawie umowy  z dnia 15.11.2018. Wykup ostatniej serii obligacji 

nastąpi w dniu 30.11.2025 r. 

Tak jak w roku poprzednim, również w 2019 r. zostały przeznaczone środki 

na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki te wyniosły 

528.987,01 zł. Dzięki tym środkom przy bardzo dużym zaangażowaniu 

sołtysów, rad sołeckich i mieszkańców zostały wykonane zgodnie 

z lokalnymi potrzebami m.in.: prace porządkowe, zagospodarowanie 

terenów publicznych, w tym ich oświetlenie, doposażenie obiektów 

użyteczności publicznej, naprawa dróg, oraz szkolenia dla mieszkańców. 

Wydatki na promocję Gminy w 2019 r. wyniosły 12.073,76 zł. 

 

W rankingu za 2019 rok sporządzonym przez Wojewodę 

Zachodniopomorskiego i wg danych Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, Gmina Będzino zajęła 15 miejsce na 47 gmin 

wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego, co oznacza  awans 

o 7 pozycji w górę w stosunku do roku 2018.   

 

Pod uwagę wzięto sześć wskaźników m.in.: 

• udział dochodów własnych do dochodów ogółem (+1,42), 

• udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 

(+5,94), 

• relację zobowiązań do dochodów ogółem (+2,74) 

• wskaźnik bezrobocia (-0,76).  

 

Znaczny wzrost pozycji w rankingu jest świadectwem rozważnego 

i oszczędnego gospodarowania finansami gminy.   

 

 



 

 

 

 19 

 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY BĘDZINO W 2019 R. 

 

MIESZKAŃCY 

W 2019 r. zanotowano w naszej gminie niewielki spadek liczby 

mieszkańców o 37 osób tj. -0,4%. Tendencja ta utrzymuje się od 2018 r. 

Migracje przebiegały w kierunku miasta i związane były z poszukiwaniem 

pracy, a tym samym zamieszkaniem poza granicami gminy.  

 

Liczba zameldowanych osób w Gminie Będzino na dzień 31 grudnia 2019 r. 

wynosiła  8379 osób, w tym 4231 kobiet i 4148 mężczyzn.  

Wykres 4. Liczba mieszkańców Gminy Będzino zależna od wieku i płci 
  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

✓ liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) 

wynosiła 642 osób, a liczba mieszkańców 680 osób,  

✓ liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 2516 

osób, a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 

2881 osób,  

✓ liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1075 osób, 

a liczba mieszkańców 587 osób. 

 

 



 

 

 

 20 

 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY BĘDZINO W 2019 R. 

 

Wykres 5. Liczba mieszkańców Gminy Będzino wg kategorii wiekowej  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

W analizowanym okresie 2019 roku w Gminie Będzino zameldowały się 

173 osoby, a wymeldowało 217 osób.   

Wykres 6. Rok 2019 - migracje mieszkańców w Gminie Będzino 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 
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W 2019 r. narodziło się w gminie 87 osób, w tym 39 dziewczynek i 48 

chłopców, a zmarło 80 osób, w tym 34 kobiety i 46 mężczyzn. Wobec tego 

przyrost naturalny w 2019 r. wyniósł 7 osób.    

Wykres 7. Rok 2019 narodziny i zgony - mieszkańcy Gminy Będzino wg. wieku i płci 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

Najczęstsze przyczyny zgonów to przyczyny naturalne. W  2019 r. nie 

odnotowano  zgonów  niemowląt. 
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SPRAWY OBYWATELSKIE 
  

 Do urzędu wpłynęło w 2019 r. 69 wniosków o udostępnienie 

informacji publicznej. Dotyczyły one spraw urzędowych 

i administracyjnych. W 2019 r.  nie została  wydana  decyzja 

administracyjna o  odmowie  udostępnienia informacji  publicznej, 

odpowiedzi na wnioski udzielono na piśmie. 

 

W okresie od stycznia do końca lutego 2019 r. w 24 sołectwach naszej 

gminy odbywały się wybory do władz lokalnych, wybieraliśmy sołtysów, 

oraz członków rad sołeckich. W większości sołectw, zebrania wyborcze 

cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

 

W sierpniu 2019 r. odbyły się wybory uzupełniające na nowego sołtysa 

Będzina, natomiast po podjęciu przez Radę Gminy w Będzinie uchwały 

w dniu 26 września 2019 r. o podziale (na wniosek mieszkańców sołectwa 

Będzinko) sołectwa Będzinko na sołectwo Barnin-Zagaje i sołectwo 

Będzinko. W dniu 19 listopada 2019 r. odbyły się wybory sołtysów oraz rad 

sołeckich tych dwóch sołectw. Na koniec 2019 r. w naszej gminie było 25 

sołectw. 

 

Fot. 3 Spotkanie robocze z sołtysami w grudniu 2019 r. 

Źródło: Archiwum własne 
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Sołtysi Gminy Będzino 

(wg. stanu na dzień 31.12.2019 r.) 
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W roku 2019 r. dwa sołectwa otrzymały dofinansowanie w ramach 

grantów sołeckich: 

• Sołectwo Strzepowo na budowę strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej 

w wysokości 10 000 zł. 

• Sołectwo Tymień na budowę placu zabaw w wysokości 10 000 zł. 

Maj był miesiącem wyborów do Europarlamentu. W ramach środków na 

organizację wyborów zakupiliśmy nowe kabiny wyborcze do lokalu 

wyborczego nr 2). Udział w wyborach wzięło 2331 mieszkańców 

uprawnionych do głosowania, co stanowiło 34,45%. W dniu 28 lipca 2019 

r. odbyły się wybory ważne dla rolników tj. wybory do Izb Rolniczych. 

Delegatami do Izb ponownie zostali Pan Tomasz Kelm oraz Pan Andrzej 

Kuśmierski. 

Po raz kolejny, na terenie naszej gminy przeprowadzono konkurs 

„Piękna wieś Twoją zasługą”, którego organizatorem jest Rada Gminy 

w Będzinie oraz Wójt Gminy. Do konkursu wpłynęło ponad 40 zgłoszeń 

w różnych kategoriach. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród 

nastąpiło podczas Dożynek w Tymieniu. Celem konkursu jest poprawa 

wyglądu estetycznego wsi. 

Medalami nadanymi przez Ministra Rolnictwa „Zasłużony dla 

rolnictwa” uhonorowani w tym roku zostali Pani Teresa Załóg i Pan 

Arkadiusz Kowalski.  

Kandydatką naszej gminy do tytułu Kobieta Aktywna Powiatu 

Koszalińskiego została Pani Teresa Wołyniec, prowadząca od wielu lat 

gospodarstwo agroturystyczne w Śmiechowie. Swoją nagrodę i tytuł Pani 

Teresa odebrała na Dożynkach Powiatowych w Bobolicach. 

13 października 2019 r. odbyły się w naszym kraju wybory 

parlamentarne. Wybory na terenie naszej gminy przebiegały sprawnie 

i bez zakłóceń. Frekwencja stanowiła 52,03% uprawnionych do głosowania 

w naszej gminie. 

Jesienią 2019 roku Wójt zachęcił mieszkańców do podejmowania prac 

porządkowych na terenie swoich sołectw. Wielu sołtysów podjęło inicjatywę. 

Wraz ze starszymi i młodszymi mieszkańcami przeprowadzono zbiórkę 

odpadów, porządkowanie placów zabaw itd. W prace włączyli się też 

uczniowie szkoły w Dobrzycy, którzy posprzątali stary cmentarz 

w Strachominie. Wszyscy chętni zostali wyposażeni przez urząd gminy 

w worki i rękawice. 
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W 2019 r. na terenie gminy Będzino działały następujące organizacje 

pozarządowe: 

 

• Fundacja Nowe Życie Starych Pojazdów – głównym celem 

działalności fundacji jest dbałość o dorobek kulturowy poprzez nabywanie 

i przywracanie do dawnej świetności zabytkowych pojazdów (głównie 

traktorów), oraz udział w różnych tematycznych imprezach; 

 

Fot. 4 Fundacja Nowe życie starych pojazdów 
Źródło: Archiwum własne 

 

• Stowarzyszenie Lepsze Jutro – działalność społeczna: 

prowadzenie Dziennego Domu Senior+ w Tymieniu, Klubu Senior+ 

w Mścicach i Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie; 

 

• Stowarzyszenie Miłośników Psów Ras Północnych oraz Sportu 

Zaprzęgowego Husosky – opieka nad bezdomnymi psami, wyłapywanie 

bezpańskich psów, pomoc w adopcji; 
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Fot. 5 Logo Stowarzyszenia Husosky 
Źródło: Archiwum własne 

 

 
 

• Stowarzyszenie Sportowe Gminy Będzino – promocja sportu, 

zwłaszcza piłki nożnej, organizowanie imprez, turniejów i wyjazdów; 

• UKS Karate Kanku Tymień – treningi karate, zawody sportowe, 

promocja sztuk walki; 

Fot. 6 UKS Karate Kanku Tymień 
Źródło: Archiwum własne 

 

• Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Będzino – rozwój 

gminy, integracja społeczna, wymiana polsko – francuska rodzin; 
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• Jednostki OSP z terenu Gminy Będzino: OSP Będzino, OSP 

Dobrzyca i OSP Mścice – dbałość o bezpieczeństwo przeciwpożarowe na 

terenie gminy, edukacja mieszkańców w zakresie zapobiegania pożarom, 

udzielania pierwszej pomocy. Każda z tych jednostek działa na podstawie 

ustawy prawo o stowarzyszeniach. 

 

Fot. 7 Ochotnicza Straż Pożarna w Mścicach 
Źródło: Archiwum własne 

 

Stowarzyszenia związane z Gminą Będzino, nie zarejestrowane na 

terenie naszej gminy: 

 

• Stowarzyszenie szachowe Husaria z Koszalina, działa min. na 

terenie gmin: Będzino, Biesiekierz, Świdwin. Organizuje spotkania, turnieje 

szachowe (np. w bibliotece gminnej w GOK w Będzinie). Planuje utworzenie 

Parku Szachowego w Mścicach i w tym zakresie będzie podjęta współpraca 

z urzędem gminy (pomoc w zakresie: doradztwa, napisania wniosku do 

programu Społecznik na lata 2019 – 2021). 

 

• Fundacja Pływamy i Ratujemy z Ustronia Morskiego, która 

organizuje lekcje pływania dla dzieci i młodzieży ze szkół, połączone 

z elementami ratownictwa oraz zawody sportowe w pływaniu. W działaniach 

tych aktywnie bierze udział także młodzież z naszej gminy. 
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Dotacje i umowy z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. 

W dniu 10 grudnia 2018 r. Rada Gminy w Będzinie, w uchwale 2/VII/18 

przyjęła roczny Program Współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego oraz o wolontariacie na rok 2019. W oparciu o ten dokument 

podpisano następujące umowy z organizacjami pozarządowymi w ramach 

otwartego konkursu ofert oraz dotacji celowych: 

• Umowa nr 1/FZ.524.V.1.2019 – „Organizacja treningów karate dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wyjazdy na turnieje sportowe” – 

Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin Kanku Tymień. Kwota dotacji: 

7 138 zł. 

• Umowa nr 2/FZ.524.V.1.2019 – „Nauka oraz doskonalenie umiejętności 

pływackich i ratowniczych” – Fundacja Pływamy i Ratujemy, Ustronie 

Morskie. Kwota dotacji: 4 000 zł. 

• Umowa nr 3/FZ.524.V.1.2019 – „Upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu w różnych dziedzinach sportowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem piłki nożnej i siatkowej w roku 2019” – Stowarzyszenie 

Sportowe Gminy Będzino. Kwota dotacji: 99 000 zł.  

• Umowa nr 1/FZ.526.OSP.2019 – OSP Dobrzyca – zakup detektora             

i wyposażenia. Kwota dotacji: 19 000 zł. 

• Umowa nr 2/FZ.526.OSP.2019 – OSP Mścice – dotacja celowa na 

utrzymanie obiektu, zakup sprzętu i umundurowania. Kwota: 38 000 zł. 

• Umowa nr 3/FZ.526.OSP.2019 – OSP Będzino – dotacja celowa na 

utrzymanie obiektu, zakup sprzętu. Kwota dotacji: 33 000 zł.  

• Umowa nr 4/FZ.526.OSP.2019 – OSP Mścice – rozbudowa remizy. 

Kwota dotacji: 18 000 zł.  

• Umowa nr 5/FZ.526.OSP.2019 – OSP Będzino – wykonanie projektu 

i dokumentacji rozbudowy drugiej części budynku remizy. Kwota dotacji: 

25 000 zł.  

• Umowa nr AOS.1.2019 – Stowarzyszenie Lepsze Jutro – powierzenie 

realizacji zadania publicznego pt.: „Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR+ 

w Tymieniu”. Kwota dotacji: 135 756 zł.  

• Umowa nr AOS.2.2019 – Stowarzyszenie Lepsze Jutro – powierzenie 

realizacji zadania publicznego pt.: „Prowadzenie Klubu SENIOR+ 

w Mścicach. Kwota dotacji: 33 000 zł.  

• Aneks nr 11 do umowy nr AOS.01.2017 – Stowarzyszenie Lepsze Jutro 

– powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie”. Kwota: 672 960 zł na 

rok 2019, oraz dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach 

Programu „Za Życiem” w wysokości 42 060 zł. 

 

Wszystkie ww. umowy zrealizowano i rozliczono zgodnie z zapisami 

w umowach do 31 grudnia 2019 r. 
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OCHRONA ZDROWIA 
 

W miesiącu marcu 2019 r. uruchomiony został w  pomieszczeniach 

Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, gabinet rehabilitacji pod 

nadzorem nowego specjalisty od rehabilitacji Pani mgr. Małgorzaty 

Gasińskiej. Pomieszczenia zostały odremontowane, aby mogły spełniać 

obecne oczekiwania. Łącznie w tym okresie wykonano 6830 zabiegów 

z których skorzystało 268 mieszkańców. Emeryci i renciści na podstawie 

skierowania od lekarza korzystają (dwa razy w roku) bezpłatnie z zabiegów 

podstawowych, takich jak: 

o elektroterapia, sonoterapia – UD 

o fonoterapia 

o magnetoterapia 

o laseroterapia 

o ćwiczenia UGUL 

 

Wykres 7. Ilość zabiegów rehabilitacyjnych wykonanych 

w okresie od 18.03 do 31.12.2019 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

Ponadto w 2019 r. w Będzinie i Mścicach funkcjonowały dwie apteki, 

w których zatrudnieni byli magistrzy farmacji i technik farmaceutyczny. 
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W 2019 r. z powodu braku szczepionek w hurtowniach oraz zmiany 

przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, nie 

zrealizowano programów szczepień ochronnych przeciwko grypie 

i przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). 

 

31 podmiotów posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

na dzień 1 stycznia 2019 r. Na koniec roku liczba ta nie uległa zmianie.  

 

Z funduszu alkoholowego (tzw. „korkowego”) w 2019 r. zostały 

sfinansowane m. in. następujące wydatki: 

 

• Dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin problemowych 

z programem profilaktycznym, wydatki: 17 000 zł; 

• Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz dla 

członków ich rodzin, wydatki: 9 900 zł; 

• Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Będzinie, wydatki: 7 948 zł; 

• Szkolenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Będzinie w celu podniesienia kwalifikacji członków 

Komisji. Zespół uczestniczył w jednym szkoleniu wyjazdowym oraz 

w jednym stacjonarnym, zorganizowanym w Urzędzie Gminy 

w Będzinie, wydatki: 5 257 zł; 

• Zakup pakietów do udziału w ogólnopolskich kampaniach 

profilaktycznych, wydatki: 2 952 zł; 

• Działania na rzecz przeciwdziałania narkomanii poprzez zakup usługi 

„Namiot Profilaktyczny”, wydatki: 4 500 zł; 

• Podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej poprzez szkolenia dla 

nauczycieli szkół podstawowych z realizacji programu profilaktyki 

uniwersalnej „Unplugged”. Udział wzięło 42 nauczycieli. Łączny koszt 

realizacji zadania ok. 5 500 zł; 

• Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (szkolenia dla Zespołu 

Interdyscyplinarnego, organizacja spotkań Zespołu i inne), wydatki: 

ok. 5 300 zł. 

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Będzinie w 2019 r. wpłynęło 8 zgłoszeń przypadków nadużywania 

alkoholu. W ciągu całego roku nie cofnięto/nie odebrano żadnemu 

przedsiębiorcy uprawnień z powodu jakichkolwiek nadużyć czy naruszeń. 
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POMOC SPOŁECZNA 
 

W roku 2019 z pomocy społecznej Gminy Będzino skorzystało łącznie 

376 rodzin. W stosunku do 2018 r., w którym z pomocy społecznej 

skorzystało 393 rodziny zaobserwowano niewielką tendencję spadkową tj. 

-4,3%. 

Usługi opiekuńcze skierowane są do 15 mieszkańców Gminy Będzino, 

którzy są niesamodzielni, posiadają bardzo niski dochód i wymagają opieki 

oraz pielęgnacji. Ponadto w ramach usług asystenckich i treningu 

samodzielności zapewniona jest pomoc w mieszkaniu treningowym dla 

26 osób. Uczestnicy wspólnie przygotowują posiłki, dbają o porządek 

i higienę, a także uczą się gospodarować budżetem domowym oraz 

nabywają umiejętności społeczne. 

W 2019 r. zapewniono miejsca w schroniskach dla 7 osób bezdomnych 

z terenu Gminy Będzino oraz miejsca w domach pomocy społecznej dla 

23 mieszkańców Gminy Będzino. 

Na terenie gminy Będzino funkcjonuje Środowiskowy Dom 

Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzony przez 

Stowarzyszenie „Lepsze Jutro”. 

 

Projekty w realizacji: 

 

• „Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności 

w gminie Będzino”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług 

społecznych (opiekuńczych, asystenckich i mieszkalnictwa wspomaganego) 

łącznie dla 41 osób zagrożonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym 

na terenie gminy Będzino w okresie 1.01.2018 – 31.12.2020. W ramach 

tego projektu zostało uruchomione mieszkanie treningowe dla 26 osób, 

podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, oraz świadczone są 

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 15 osób niesamodzielnych, 

które wymagają opieki i pielęgnacji. Projekt otrzymał dofinansowanie ze 

środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 95% 

środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, a 5% 

stanowi wkład własny gminy.   

 

• „Senior+” Program wieloletni mającym na celu prowadzenie działań 

w „Dziennym Domu Senior+” i „Klubie Senior+”. Uczestnicy zostali 

wytypowani i skierowani przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Będzinie. Głównym założeniem projektu jest podtrzymywanie 

kondycji psychicznej uczestników, zwalczanie osamotnienia oraz rozwijanie 

zainteresowań, a także integracja. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) uzyskał także w 2019 roku 

pozytywną opinię i zgodę na realizację działań w ramach programu 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020.  

 

Na Świadczenia rodzinne w Gminie Będzino wydatkowano w 2019 roku 

wydatkowano kwotę 2 285 403 zł. Świadczenia te obejmują wydatki na: 

• zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

• świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, 

świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, 

• świadczenia rodzicielskie, 

• zasiłek dla opiekuna. 

 

Wykres 8. Wybrane formy pomocy społecznej 

w Gminie Będzino (osoby) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 
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Wykres 9. Wybrane formy pomocy społecznej w Gminie Będzino (zł) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 
 

Wykres 10. Świadczenia: "Program Rodzina 500+" i "Dobry Start 300+" 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie nie ogranicza się 

wyłącznie do udzielania wsparcia finansowego, ale przede wszystkim do 

działań aktywizacyjnych społeczności lokalnej, wdrażania pozamaterialnych 

form pomocy, w tym pracy socjalnej skierowanej do mieszkańców gminy. 

Najważniejsze wyzwania na 2020 r. to kontynuacja podjętych w 2019 r. 

przez gminę działań polegających na zapewnieniu funkcjonowania 

„Dziennego Domu Senior+” w Tymieniu oraz „Klubu Senior+” w Mścicach 

dla potrzeb seniorów oraz podtrzymywanie działań mieszkania treningowo-

wspomaganego dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu oraz usług 

opiekuńczych. 
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EDUKACJA (SZKOŁY I PRZEDSZKOLA) 

 
Na terenie gminy w 2019 r. funkcjonowały 4 szkoły podstawowe, 

2 przedszkola i 2 punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych 

w Dobrzycy i Tymieniu oraz żłobek w Mścicach. 

 

Fot. 8 Przedszkole w Mścicach 
Źródło: Archiwum własne 

 

Na koniec roku szkolnego 2018/2019 do szkół i przedszkoli uczęszczało 

939 uczniów, w tym: 

• objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, punktach 

przedszkolnych i oddziałach „0” szkół podstawowych – 283 dzieci, 

• uczniów klas I – VIII szkół podstawowych – 598, 

• uczniów klas gimnazjalnych – 58. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 35 

 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY BĘDZINO W 2019 R. 

 

Fot. 9 Szkoła Podstawowa w Będzinie z s. w Łeknie 
Źródło: Archiwum własne 

 

Dla poszczególnych szkół i przedszkoli liczba uczniów w roku szkolnym 

2018/2019 przedstawiała się następująco:  

• Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą w Łeknie, razem 119 uczniów. 

• Szkoła Podstawowa w Dobrzycy, razem 146 uczniów (w tym: 108-szkoła 

podstawowa; 13-oddział ,,0”; 25-punkt przedszkolny). 

• Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach, razem 288 uczniów 

(w tym: 10-oddział ,,0”; 246-szkoła podstawowa; 32-klasy gimnazjalne). 

• Szkoła Podstawowa im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu, razem 

184 uczniów (w tym: 19-punkt przedszkolny; 14-oddział,,0”; 125-szkoła 

podstawowa; 26-klasy gimnazjalne). 

• Przedszkole w Będzinie – 77 dzieci. 

• Przedszkole ,,Promyki Bałtyku” w Mścicach – 125 dzieci. 

W Mścicach  funkcjonuje żłobek dla dzieci w wieku 1-3 lat, w którym 

w 2019 r. objętych opieką było 30 dzieci. 

Rok szkolny 2018/2019 był to ostatnim rokiem funkcjonowania klas 

gimnazjalnych. 
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Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęło 623 uczniów szkół podstawowych. 

Wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, punktach przedszkolnych 

i oddziałach zerowych w szkołach objęto 294 dzieci. 

 

Wykres 11. Ilość uczniów w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

Przeciętna liczebność oddziału szkolnego wynosiła 16 uczniów: 

• w Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach – śr. 19 uczniów, 

• w Szkole Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu  – 

śr. 16 uczniów, 

• w Szkole Podstawowej w Dobrzycy – śr. 14 uczniów, 

• w Szkole Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie – śr. 14 uczniów 

w klasie.    

 

Strukturę wychowania szkolnego i przedszkolnego w roku 2019/2020 

przedstawiają wykresy na kolejnej stronie. 
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Wykres 12. Struktura wychowania szkolnego w poszczególnych placówkach 

oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

 

Wykres 13. Struktura wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 
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Na utrzymanie szkół i przedszkoli w 2019 r. gmina wydała 

14 294 519,51 zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2018 r. o 94 682,18 

zł tj. o 0,67%. 

 

Wydatki gminy na poszczególne placówki to: 

 

• Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą w Łeknie, 1 745 419,05 zł. 

• Szkoła Podstawowa w Dobrzycy, 2 051 474,97 zł, 

(łącznie „0”, przedszkole). 

• Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach, 3 795 112,62 zł, 

• Szkoła Podstawowa im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu, 

3 667 836,19 zł, (łącznie „0”, przedszkole), 

• Przedszkole w Będzinie, 1 275 897,08 zł, 

• Przedszkole „Promyki Bałtyku” w Mścicach, 1 758 779,60 zł. 

 

Wykres 14. Koszty utrzymania placówek oświatowych w 2019 r. (zł) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wyniosły 615 294,45 zł,  

a utrzymaniem stołówki w szkole w Tymieniu 458 120,58 zł.  

 

Z obiadów przygotowywanych w stołówce przy szkole w Tymieniu 

korzystało w ramach dożywiania ponad 400 uczniów. 
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Otrzymana w 2019 r. subwencja oświatowa wyniosła 6 943 375,00 zł. 

Wpływy do budżetu z tytułu dotacji przedszkolnej wyniosły 267 973,00 zł, 

z tytułu odpłatności za przedszkola (pobyt + wyżywienie) 310 040,19 zł.  

Szkoła Podstawowa w Będzinie z s. w Łeknie otrzymała subwencję na 

wyposażenie pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej i geograficznej. 

Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania i umiejętności na zajęciach kół 

zainteresowań, zajęciach chóru szkolnego, zespołach instrumentalnych i na 

treningach szkolnych kół sportowych. Uczniowie klas III do końca roku 

szkolnego 2018/2019 objęci byli nauką pływania. 

Jak co roku, na szczególną uwagę zasługują ogólnopolskie sukcesy: 

Szkolnego Chóru „Dominanta”, zespołu instrumentalno-wokalnego „Ad 

Libidum” ze Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach oraz 

indywidualne sukcesy w konkursach przedmiotowych uczniów ze szkół 

w Tymieniu, Mścicach, Dobrzycy i Łeknie.  

W szkole w Mścicach działa drużyna siatkarska, a w szkole w Tymieniu 

sekcja karate. Szkoły w Dobrzycy i Łeknie rozwijają zainteresowania 

turystyczne uczniów. Corocznie organizowany jest dla chętnych uczniów 

rajd rowerowy oraz obóz żeglarski. Wójt przyznał uczniom wyróżniającym 

się w nauce i sporcie stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia 

sportowe w wysokości 250 zł na ucznia. Ogółem w czerwcu 2019 r. 

przyznano 74 stypendiów motywacyjnych na łączną kwotę 18 500 zł. Gmina 

organizuje transport uczniów do szkół i przedszkoli z którego korzysta 60% 

uczniów. 

W gminie nie działają szkoły ponadpodstawowe. Pracodawcom, którzy 

uczą zawodu uczniów będących mieszkańcami naszej Gminy przyznawane 

są na ich wniosek środki z Funduszu pracy. W 2019 r. czterem pracodawcom 

przyznano łącznie kwotę 26 322,00 zł na naukę zawodu lub przyuczenie do 

wykonywania określonej pracy dla 6 uczniów. 
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INSTYTUCJE KULTURY 
 

BIBLIOTEKI 

W gminie w 2019 r. funkcjonowały cztery biblioteki - biblioteka główna 

w Będzinie  i trzy filie w: Dobrzycy, Mścicach i Tymieniu. Dla potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami dostosowane są dwie filie biblioteczne, w Mścicach 

i w Tymieniu. 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił  24 373 woluminów, 

zaś na koniec roku 24 862 woluminy. Liczba woluminów w przeliczeniu na 

1 mieszkańca wynosiła 2,86 na dzień 1 stycznia 2019 r. oraz 2,87 na dzień 

31 grudnia 2019 r. Tak przedstawiona struktura księgozbioru wynika 

z wyselekcjonowania w 2019 r. zbiorów przestarzałych, nieaktualnych 

i zniszczonych w liczbie 599 woluminów. 

Na początku każdego roku biblioteka rozpoczyna rejestrację czytelników 

od konta zerowego.  Na koniec roku 2019 zarejestrowano 1147 

użytkowników. Wskaźnik liczby czytelników na 100  mieszkańców  wynosi  

11.  W ciągu roku z różnych usług wszystkich bibliotek skorzystało 22 567 

użytkowników. Biblioteki wypożyczyły na zewnątrz i udostępniły na miejscu 

łącznie 34 290 różnorodnych zbiorów bibliotecznych (książki, czasopisma 

i inne publikacje). 

Biblioteka, to nie tylko gromadzenie, przechowywanie  i udostępnianie 

zbiorów, ale też szybka, bieżąca informacja. Bibliotekę odwiedziło ogółem 

22 605 użytkowników, którym udzielono 23 775 informacji rzeczowych, 

w tym 185 informacji bibliograficznych. Przeprowadzono szkolenia 

biblioteczne, z których skorzystało 227 osób. Na potrzeby czytelników 

bibliotekarze opracowują kwerendy, przygotowują prezentacje oraz 

bibliografie tematyczne. Z Internetu skorzystało  3 710 osób. 

Biblioteki nie gromadzą zbiorów audiowizualnych. Biblioteki świadczą 

e-usługi poprzez katalogi on-line oraz opłacony dostęp do e-booków Legimi. 

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 22 komputery z dostępem 

do szerokopasmowego Internetu.  

Biblioteka zatrudnia 5 pracowników merytorycznych (bibliotekarzy, 

w tym dyrektor), co daje łącznie  4,25 etatu, główna księgowa – 2/5 etatu, 

osoba sprzątająca – ¼ etatu. W ciągu roku struktura zatrudnienia nie uległa 

zmianie. 
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W 2019 r. biblioteki były organizatorami lub współorganizatorami: 

spotkań autorskich, konkursów, wyjazdów edukacyjnych, spotkań 

bibliotecznych, warsztatów, wystaw,  pokazów filmowych, spektakli 

teatralnych dla dzieci. 

W różnych formach działalności i przedsięwzięciach bibliotecznych, 

wydarzeniach kulturalnych i działaniach promujących czytelnictwo, książkę 

i bibliotekę, których razem było 371, uczestniczyły 4454 osoby. 

 

Najważniejsze z nich to: 

• spotkania autorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych w liczbie 6, 

• udział w Programie „Nastolatki w bibliotece” zakończone spotkaniem 

autorskim i warsztatami socjologicznymi, 

• udział w Projektach Czytelniczych „Mała książka-Wielki człowiek” 

i „Tydzień z polskimi bajkami”, 

• udział w Projekcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego „Ruchome wykłady regionalne”, 

• warsztaty artystyczne dla dorosłych „Glamour” i „Robimy skrzaty” – 

3 spotkania, 

• warsztaty teatralno-recytatorskie dla dzieci i młodzieży – 2 spotkania, 

• spektakl interaktywny z elementami języka angielskiego dla 

przedszkolaków, 

• spektakl teatralny dla dzieci „O pchle, co manier nie miała” 

z elementami interaktywnej zabawy w trakcie przedstawienia, 

• wyjazdowe działania kulturalne dla dzieci i młodzieży: Noc Muzeów, 

Noc Bibliotek, Mikołajki, Andrzejki,  

• Małe Festiwale „Integracja Ty i Ja” – 3 pokazy, w tym jeden 

z warsztatami dla młodzieży, 

• Noc w bibliotece będzińskiej pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”, 

• konkurs recytatorski dla przedszkolaków „Kalinki”, 

• konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży „Ptaki, ptaszki i ptaszęta 

polne”,  

• wernisaż malarstwa i wystawa Michała Orzechowskiego,  

• „Wojskowe skrzydła w obiektywie” – wystawa zdjęć i spotkanie 

z autorami,  

• szkolenie z zakresu Polskiego Języka Migowego „Migam i Gram” 

(15 spotkań 3-godzinnych dla stałej grupy 15 osób),  

• zajęcia w Bibliotecznej Akademii Młodego Artysty (27 spotkań 

2-godzinnych, 568 osób), 

• zajęcia w Kole Szachowym SzachMat  (31 spotkań, w tym 3 turnieje, 

310 osób) 
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W powiatowych konkursach plastycznych, czytelniczych i recytatorskich 

nasi czytelnicy zdobyli 30 nagród i 12 wyróżnień. 

Biblioteka była głównym organizatorem, we współpracy ze Szkołą 

Podstawową w Łeknie, 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Wspólnie zebrana kwota to 13 017 zł. 

W związku z w/w wydarzeniami biblioteki poniosły wydatki w kwocie 

5 500 zł. W stosunku do poprzedniego roku są one niższe. Przyczyną jest 

pozyskiwanie sponsorów, wolontariuszy oraz duże zaangażowanie się 

w działania bibliotek lokalnej społeczności i lokalnych przedsiębiorców. 

Ponadto, realizacja niektórych z projektów nie wymagała nakładów 

finansowych. 

W 2019 r. na prowadzenie bibliotek i upowszechniania czytelnictwa 

gmina wydała 36 500 zł. 

Biblioteki w naszej gminie są miejscem aktywnym, a my, bibliotekarze, 

nie postrzegamy swojej pracy wyłącznie przez pryzmat czytelnictwa. 

Postawiliśmy na nowoczesną edukację kulturalną, dzięki której dzieci 

i młodzież  stają się nie tylko świadomymi odbiorcami kultury, ale także jej 

twórcami. Dbamy o to, by spotkania z kulturą dały dzieciom możliwość 

odkrywania swoich talentów, rozwijania pasji, poznawania świata, ale także 

uczyły wspólnego działania i tworzenia. 

Będzińska biblioteka wypracowała swoją niepowtarzalną markę 

w kulturalnej przestrzeni publicznej naszej gminy. Jest przyjazną i otwartą 

instytucją z kompetentnymi i uprzejmymi pracownikami. Dysponuje 

bogatym  księgozbiorem, oferuje ciekawe zajęcia i spotkania dla osób 

w każdym wieku.  

 

OŚRODKI KULTURY, KLUBY I ŚWIETLICE  

 

W roku 2019 działalność kulturalną na terenie gminy prowadziliśmy 

w placówkach: Dom Kultury w Będzinie, Wiejski Dom Kultury w Dobrzycy, 

Dom Ludowy w Tymieniu, Dom Ludowy w Mścicach oraz świetlicach 

wiejskich w Strachominie, Strzepowie, Wierzchominie i Popowie, 

(w świetlicach w Strzepowie i Wierzchominie zajęcia odbywały się tylko 

w okresie wakacyjnym dwa razy w tygodniu). Dwa z wyżej wymienionych 

obiektów w Tymieniu i Mścicach dostosowane są do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami. Były to głównie zajęcia sportowo-rekreacyjne, 

plastyczne i teatralne, taneczne, aerobiku (zumba), kulturystyczne, nauka 

gry na instrumentach muzycznych, praca na komputerach i umiejętność 

korzystania z internetu, wyjazdy na basen, kultywowanie tradycji ludowych.  

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury wspólnie z radami sołeckimi dba 

o bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich, w których nie są prowadzone 

zajęcia stałe min. opłacając energię elektryczną, czy też dokonując 
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drobnych remontów. Świetlice takie znajdują się w miejscowościach 

Smolne, Wierzchominko, Borkowice, Słowienkowo, Barnin / Będzinko 

i Strzeżenice. W okresie od stycznia do grudnia Gminny Ośrodek Kultury 

zorganizował 34 imprezy o charakterze gminnym dla różnych grup 

wiekowych, 32 imprezy lokalne organizowane przez  domy kultury 

i świetlice dla społeczności lokalnych z okazji różnych świąt. Był  

współorganizatorem bądź pomagał w organizacji 15 spotkań i imprez 

organizowanych przez szkoły, przedszkola, Rady Sołeckie, lub inne 

instytucje działające na naszym terenie np. Bank Spółdzielczy, Gminna 

Spółdzielnia, Urząd Gminy, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego, Ochotnicza Straż Pożarna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  

W kwietniu gmina gościła grupę zaprzyjaźnionych mieszkańców Saint – 

Yrieix  z Francji. Współpraca naszych gmin trwa już ponad 20 lat. Ta cenna 

inicjatywa pozwala na wzajemną integrację, ale przede wszystkim na 

wymianę kulturową. Organizacją pobytu zajmuje się niezmiennie Komitet 

Gmin Bliźniaczych Będzino – Saint Yrieix, którego Prezydentem jest Pan 

Dariusz Bordun, przy wsparciu Urzędu Gminy i wielu zaangażowanych we 

współpracę  mieszkańców naszej gminy. 

Uczestnicy zajęć w naszych placówkach 18 krotnie wyjeżdżali na 

różnego rodzaju wycieczki do kin, muzeów, na baseny, lodowiska, czy też 

na rowerowe wycieczki nad morze lub jeziora, oraz występy i przeglądy. We 

wszystkich wyżej wymienionych wydarzeniach wzięło udział ok. 3500 

mieszkańców. Koszty własne Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 

poniesione łącznie z transportem w 2019r. to: 36 000 zł.  

Ważne wydarzenia zorganizowane, lub współorganizowane  przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie: 

• Przegląd Jasełkowy w Będzinie dla dzieci z przedszkoli i szkół 

podstawowych, 

• Gminny Dzień Babci i Dziadka w Dobrzycy, 

• X – lecie zespołu „Zalesie” z Mścic, 

• Obchody gminnego Święta Kobiet w Będzinie, 

• Wizyta Gości z Francji, 

• Powiatowy Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych 

w Dobrzycy, 

• Gminny Turniej Piłki Nożnej na „Orliku” w Mścicach, 

• Obchody „Dnia Matki” w Dobrzycy, 

• Gminny „Dzień Dziecka” w Dobrzycy, 

• Gminny Festyn Wodny w Podamirowie, 

• Noc Kupały w „Hortulusie” w Dobrzycy, 

• Gminny Dzień Pszczół w Strachominie, 

• Spotkanie Różnych Kultur w Mścicach, 
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• Gminne Święto Plonów w Tymieniu, 

• Udział w Powiatowych Dożynkach w Bobolicach, 

• Dzień Pieczonego Ziemniaka w Mścicach. Obchody Dnia 

Niepodległości w Dobrzycy, Będzinie i Mścicach, 

• Gminne „Andrzejki” w Dobrzycy, 

• Konkurs „Kulinarne dziedzictwo w potrawach wigilijnych” w Będzinie, 

• „Wieczory wigilijne” w Będzinie i Dobrzycy, 

• Świąteczne spotkania Kół Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy,  

• Zabawy Choinkowe dla dzieci w Tymieniu, Będzinie, Dobrzycy 

i Mścicach. 

 

Pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury działają: kapela ludowa 

„Swaty” z Będzina, zespół ludowy „Popowianie” z Popowa, zespół ludowy 

„Zalesie” z Mścic, zespół śpiewaczy „Kwiaty polskie” z Tymienia i zespół 

teatralny „Agrafka” ze świetlicy w Strachominie. Zespoły te reprezentowały 

naszą gminę  na licznych przeglądach i konkursach powiatowych, 

wojewódzkich i regionalnych zdobywając w nich często najwyższe laury. 

W szczególny sposób należy podkreślić osiągnięcia kapeli ludowej 

„Swaty”, która zajęła: I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel 

w Łobzie, I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel w Chojnicach, 

I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych 

w Dobrzycy.  

Na wyróżnienie zasługują również osiągnięcia zespołu „Zalesie” z Mścic, 

zespołu „Kwiaty Polskie” z Tymienia, „Popowian” z Popowa oraz grupy 

teatralnej „Agrafka” ze Strachomina.  

W naszych placówkach odbywają się także spotkania cykliczne dla 

wszystkich grup wiekowych związane z różnego rodzaju warsztatami min. 

kwiatowymi, pokazem ozdób i wyrobów na Wielkanoc i Boże Narodzenie. 

W miesiącach zimowych odbywały się zajęcia zumby, ( w Mścicach, 

Będzinie,  Tymieniu, Dobrzycy. Nawiązaliśmy również współpracę ze 

szkołami w Tymieniu i Dobrzycy i tam za obopólnym porozumieniem nasi 

instruktorzy prowadzą dwa razy w tygodniu zajęcia sportowo-rekreacyjne 

dla różnych grup wiekowych z nastawieniem na podnoszenie umiejętności 

gry w piłkę siatkową i piłkę nożną. Również efektywna była współpraca 

z szkołą w Mścicach, gdzie organizowaliśmy turnieje sportowe w piłkę nożną 

i siatkową. 

Ze względu na ograniczone środki finansowe skupiliśmy się na 

utrzymaniu stanu  technicznego naszych placówek do niezbędnych napraw 

bieżących. Cała działalność Gminnego Ośrodka Kultury opierała się na pracy 

ludzi, którzy na różnych stanowiskach wykonują swoje obowiązki. W 2019r.,  
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były to: 2 osoby z administracji, 9 instruktorów etatowych prowadzących 

bezpośrednią działalność merytoryczną w placówkach, 3 osoby obsługi 

technicznej, (w tym:  2 sprzątaczki, 1 konserwator), 6  osób zatrudnionych 

na umowę-zlecenie, (w tym 3 instruktorów muzycznych, 1 instruktor ds. 

sportowych, 1 opiekun świetlicy, 1 sprzątaczka). Tylko 2 osoby w tym 

dyrektor i jedna  osoba z obsługi technicznej pracowali w pełnym wymiarze 

godzin. Pozostali zatrudnieni byli w ograniczonym wymiarze etatów, na 

konkretny wymiar godzin lub wykonanie określonej pracy. 

Gminny Ośrodek Kultury współpracował ściśle z instytucjami i zakładami 

pracy w tym: z Radą Gminy i Urzędem Gminy Będzino, Gminną Biblioteką 

Publiczną w Będzinie, Starostwem Powiatowym w Koszalinie, Gminną 

Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

szkołami i przedszkolami, radami sołeckimi i sołtysami, jednostkami 

Ochotniczych Straży Pożarnych, Kołami Gospodyń Wiejskich, (z Dobrzycy, 

Tymienia, Popowa, Dobrego i Wierzchominka), Policją oraz proboszczami 

zarządzającymi parafiami na naszym terenie. 

Nasze działania wspierały również firmy i zakłady pracy : „HORTULUS” 

z Dobrzycy, piekarnia „Bajgiel” z Będzina i piekarnia państwa Paczkowskich 

z Dobrzycy, Bank Spółdzielczy z Będzina, Gminna Spółdzielnia „SCH” 

z Będzina, firma „Parol” z Mścic, Zarząd Gminny PSL w Będzinie, Wójt Gminy 

Będzino p. Mariusz Jaroniewski, Radna Powiatu koszalińskiego p. Elżbieta 

Góral, Radni Gminy Będzino oraz bardzo wiele osób indywidualnych, którzy 

są mieszkańcami naszej gminy i chcą aktywnie uczestniczyć w jej życiu. 

Dziękujemy im za to serdeczne, gdyż ich wsparcie znaczne ułatwia nam 

prowadzenie działalności kulturalnej i uatrakcyjnia ofertę organizacyjną 

naszej instytucji. 

W przyszłym roku kontynuować będziemy te działania, które są 

najbardziej atrakcyjne i efektywne dla mieszkańców naszej gminy. 

Rozszerzać będziemy współpracę z instytucjami, zakładami pracy oraz 

stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi. Planujemy wykonać remont 

sali widowiskowej w Będzinie i drobny remont świetlicy w DK Dobrzycy. 
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Fot. 10 Wielki Dzień Pszczół w Strachominie. 
Źródło: Archiwum własne 

 

Fot. 11 Festyn Wodny w Podamirowie. 
Źródło: Archiwum własne 
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Fot. 12 Dożynki Gminne w Tymieniu. 
Źródło: Archiwum własne 

 

Fot. 13 Konkurs Kulinarne dziedzictwo w Potrawach Bożonarodzeniowych. 
Źródło: Archiwum własne 
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PRZEDSIĘBIORCY 

Fot. 14 Ogrody Hortulus Spectabilis w Dobrzycy. 

Źródło: Ogrody Hortulus 

 

 

Na terenie Gminy Będzino w 2019 r. działalność gospodarczą  

prowadziło ok. 650 podmiotów gospodarczych, w tym zarejestrowano 

37 nowych działalności oraz  zaprzestało działalności 31 przedsiębiorców. 

Przedsiębiorcy działają w różnych branżach, m.in.: handel, budownictwo, 

transport, rolnictwo, usługi turystyczne, fryzjerskie, mechaniczne itp. Część  

przedsiębiorców od dawna  wpisuje się w wizerunek gminy Będzino, poprzez 

oferowany produkt czy usługę, posiadane tradycje i pozycję na rynku nie 

tylko lokalnym. W ubiegłym roku wiele firm promowało swoje marki na 

targach ogólnopolskich i międzynarodowych, zdobywając kolejne nagrody i 

certyfikaty oraz pozyskując nowych klientów. 

Z przedsiębiorców posiadających swoje siedziby na terenie Gminy 

należy wymienić:  

• Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” S.A. (firma przodująca 

w kraju w branży zbożowo–młynarskiej), 

• PPHU ALPA Spółka z o.o. (produkcja palet), 

• Hean Opakowania Pawlak sp. j. (producent opakowań foliowych), 

• Mar-Trans PHU K. Zabłocka (wyburzenia i rozbiórki), 

• Firma Parol (producent materiałów powlekanych), 
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• PPHU Hortulus Iwona Bigońska, (firma o zasięgu ogólnopolskim, 

posiada szkółkę roślin, Ogrody Tematyczne Hortulus i Ogrody 

Hortulus Spectabilis, w których znajduje się jeden z największych na 

świecie labiryntów grabowych z wieżą widokową. Firma jest 

organizatorem corocznego Festiwalu Kwiatów Jadanych i m.in. Nocy 

Kupały), 

• Hurtownia Ryb SCAMPIA. Ostrowski, 

• POSEJDON Hurtownia Art. dekoracyjnych i muszli Kaliszewski J.,  

• Baw-Stone B. Dodzian (kamieniarstwo), 

• LKW_Krane S.c. R. Dudczak, W. Pawlak (usługi dźwigowe), 

• PPHU Czopko E. (hurtowa sprzedaż owoców i warzyw), 

• Ośrodek Wypoczynkowy JURKA Pierszchalski J. i Domki Letniskowe 

• MAGNOLIA K. Pierszchalska (obiekty noclegowe turystyczne 

i krótkotrwałego zakwaterowania), 

• Produkcja Żywności – Mrożonki Z. Naszydłowski, 

• Mrożonki Zakład Garmażeryjny K. Gos., 

• Auto Serwis Janus, B. Bajer PHU PLUS (konserwacja i naprawa 

pojazdów samochodowych). 

 

Na terenie naszej gminy działają  spółki z o.o., m.in.: 

• PHU „BJB” (usługi hotelarskie), 

• „Delta-Mar” (branża artykułów spożywczych), 

• „Stoiberg” (drukarnia), 

• „ANPOL” (produkcja wyrobów  tartacznych), 

• Machtek (maszyny do recyklingu). 

 

W branży handlowej i usługowej: 

• Gminna Spółdzielnia „SCH”, 

• FHU „TURKUS” sp. j. Dino Polska S.A., 

• Sklep Mini Mrówka A.M. Kwiatkowscy s.c., 

• Sklep Mikrus M. Gizińska,  

• Market Fryczkowski S., 

• Thadewaldt H. Sklep Spożywczo-Przemysłowy, 

• PKN Orlen, 

• PHU PETREX, 

• Piekarnia PPHU Bajgiel J. Wodecki, E. Wodecka-Borun sp. j., 

• Piekarnia i Sklep T. Paczkowski i wspólnicy, 

• Usługi Transportowe HEN H. Stępień, 

 

a także znane w branży budowlanej Spółki z o.o.: Firmus Inwest, Firmus 

AGRO i TRES. 
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Ze względu na rolniczy charakter Gminy Będzino nie bez znaczenia 

jest ilość prowadzonych gospodarstw rolnych. W ubiegłych roku w ewidencji 

podatkowej widniało 1012 gospodarstw. Poniżej przedstawiono liczbę 

gospodarstw wg powierzchni oraz struktury obszarowej.  

 

Zakres powierzchni w ha Ilość gospodarstw w szt. 

powyżej 1 ha do 5 ha 589 

powyżej 5 ha do 7 ha 76 

powyżej 7 ha do 10 ha 85 

powyżej 10 ha do 15 ha 92 

powyżej 15 ha do 20 ha 62 

powyżej 20 ha do 30 ha 42 

powyżej 30 ha do 50 ha 33 

powyżej 50 ha do 100 ha 15 

powyżej 100 ha i powyżej 18 

RAZEM 1012 

 

Z przedstawionych statystyk wynika iż: najliczniejszą grupę 

gospodarstw stanowią te o areale do 5 ha. Uprawy prowadzone są na 

gruntach własnych i dzierżawionych (najczęściej od KOWR). Dominująca 

jest produkcja roślinna (uprawa zbóż, kukurydzy, rzepaku, uprawa 

ziemniaków, uprawa warzyw, drzew i krzewów owocowych), ważną częścią 

działalności rolnej jest produkcja  zwierzęca (hodowla bydła mlecznego 

i pozostałego, średnia roczna liczba ilość bydła dużych jednostek 

przeliczeniowych to 1928 szt., trzody chlewnej, koni, hodowla drobiu itp.). 

Klasoużytki przeważające to grunty orne klasy IIIB, IVa, IVb i  użytki zielone 

klasy III i IV. Na terenie naszej gminy prowadzona jest także produkcja 

miodu i wosku pszczelego.  

Rolnicy mają możliwość korzystania z programów pomocowych, 

m.in.: z dopłat bezpośrednich, z PROW, na modernizację gospodarstw, 

premii dla młodych rolników, restrukturyzację małych gospodarstw, kredyty 

klęskowe. W 2019 r. producenci rolni złożyli 377 wniosków o zwrot podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymując łączną kwotę 

zwrotu ponad 850 tys. zł. Rolnicy nabywający grunty korzystali w 2019r 

także ze zwolnienia i ulg z tytułu nabycia gruntów: 291 podatników, a także 

ulgi inwestycyjnej: 5 wniosków.  
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Firmy działające w branży rolnej, to m.in.:  

 

• „Mścice” OHZ Spółka z o.o. będąca krajowym  hodowcą bydła 

mlecznego, prowadząca zarodową hodowlę zwierząt, a także 

produkcję roślinną, 

 

Spółki z o.o.:  

 

• ROLMAX, ROLWEST, PS AGRO, SAD 

zajmujące się głównie  uprawą zbóż, roślin strączkowych 

i oleistych, 

• „ORFO” producent jodły kaukaskiej i świerku srebrnego, 

• „Fola” i „Dannor” – specjalizujące się głównie w pozostałych 

uprawach rolnych. 

Fot. 15 Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. 
Źródło: Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. 
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INWESTYCJE 
 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 

 

Gmina Będzino posiada 77,4 km sieci dróg gminnych publicznych.  

Są to drogi o następujących nawierzchniach: 

• 24,0 km dróg bitumicznych 

• 27,6 km dróg gruntowych  

• 14,0 km dróg  z tłucznia  

•  7,8  km dróg betonowych z płyt  

•  4,0  km dróg ulepszonych z brukowca  

Wykres 15. Nawierzchnie dróg w Gminie Będzino (km) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

 

Na drogach tych znajduje się 5 obiektów mostowych (Tymień, Kładno, 

Borkowice, Strzeżenice i Wierzchominko). 
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Wykres 16. Struktura - Nawierzchnie dróg w Gminie Będzino (%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

Na terenie Gminy Będzino znajdują się: publiczne drogi gminne oraz  

wewnętrzne drogi gminne nie zaliczone do żadnej kategorii o długości 

całkowitej  ok. 100 km. Drogi gminne wewnętrzne stanowią dojazdy do 

nieruchomości zabudowanych w tym również do osiedli mieszkaniowych. 

Drogi te remontowane są wg. potrzeb w standardzie zbliżonym do dróg 

publicznych, czyli materiałami niepylnymi (asfalty, mieszanki, gruz 

i kruszywa). Uzupełnieniem dróg publicznych i niepublicznych 

(wewnętrznych) jest sieć dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych. 

 

W budżecie gminy na 2019 rok, na remonty dróg gminnych i mostów 

przeznaczono 528.066,01 zł, w tym przy ścisłej współpracy z sołtysami 

z funduszu sołeckiego na zakup kruszywa i remonty dróg wydatkowano 

łącznie 114.930,71 zł. W ramach wyżej wymienionych środków, 

369.645,28 zł przeznaczono na remonty dróg i mostów (w tym: zakup 

kruszywa, mieszanki mineralno-asfaltowej, wynajem sprzętu potrzebnego 

do wykonania prac remontowych i porządkowych), 63.212,73 zł 

wydatkowano na zakup kruszywa z funduszu sołeckiego, 51.717,98 zł 

przeznaczono z funduszu sołeckiego na remonty infrastruktury drogowej, 

13.840,16 zł przeznaczono na wycinkę drzew i koszenie poboczy przy 

drogach, 11.080,28 zł wydatkowano na zakup i montaż znaków 

drogowych, 4.920,00 zł na przeglądy okresowe dróg i mostów oraz 

13.649,58 zł wyniosły pozostałe wydatki na drogi.  
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Wykres 17. Wydatki na remonty dróg i mostów w 2019 r. (zł) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

 

 

Wykonano między innymi zadania takie jak: naprawy obiektów mostowych, 

wycinkę drzew przy drogach, koszenie rowów i poboczy dróg, zakup  

i montaż kierunkowskazów i znaków drogowych, przeglądy okresowe dróg 

i mostów, malowanie pasów, melioracje, remonty wiat przystankowych, 

oraz remonty oświetlenia. 

 

W 2019 roku zrealizowano także inwestycje drogowe: nawierzchnia  

z płyt w miejscowości Wierzchominko, przebudowę dróg gminnych 

osiedlowych w miejscowości Mścice, oraz I etap modernizacji drogi 

Borkowice – Śmiechów. 

 

Na terenie naszej Gminy przebiega ścieżka rowerowa o nowo 

przebudowanej  nawierzchni asfaltowej, na odcinku 3,1 km z Koszalina 

przez Mścice i Strzeżenice w kierunku Mielna, oraz szlaki rowerowe takie 

jak: Międzynarodowy Szlak Północny (nadmorski R10), Romantyczny, 

Wiatraków, Św. Jakuba, Pałaców, Łącznikowy, Jamneński, oraz Spichlerzy. 

 

W 2019 roku Gmina Będzino korzystała ze współpracy z zewnętrznymi 

przedsiębiorstwami, które świadczyły usługi na sprzątanie przystanków 

autobusowych na naszym terenie oraz na usługi sprzątania dróg 

powiatowych w ramach porozumienia z powiatem Koszalińskim. W 2019 

roku Powiat Koszaliński udzielił Gminie Będzino bezzwrotną dotację 
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w wysokości 46.983,99 zł na utrzymanie czystości, pielęgnacji zieleni 

i likwidacji śliskości na chodnikach zlokalizowanych w zarządzanych przez 

nich drogach w miejscowościach Wierzchomino, Dobrzyca, Będzino, 

Kazimierz Pomorski, Dobre, Stoisław, Mścice, Strzepowo i Strachomino. 

 

W ramach zawartego porozumienia z wykonawcą drogi ekspresowej nr S6 

firmą Strabag, wykonawca ww. drogi podjął się napraw dróg gminnych. 

Wykonane zostały remonty w miejscowościach: Komory i Łopienica.  

  

 

 

INWESTYCJE 

✓ Droga Borkowice - Śmiechów – Kładno – Pleśna Etap Ia: 

przebudowa drogi Borkowice – Śmiechów. 

 

Inwestycja pn. „Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na  

odcinkach Borkowice – Śmiechów – Kładno – Pleśna w zakresie powiązania 

z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6,  

„Przebudowa drogi gminnej na odcinku Borkowice, Śmiechów” otrzymała 

dofinansowanie na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś 

Priorytetowa V Zrównoważony Transport, Działanie 5.3 Budowa 

i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii 

ZIT dla Koszalińsko–Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego 

(ZIT KKBOF).  

Przedmiotem całej inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej  

nr 100004Z na odcinku Borkowice – Śmiechów. o długości ok. 3,6 km.  

Początek przewidziano na skrzyżowaniu przedmiotowej drogi z drogą 

krajową nr 11 w miejscowości Borkowice, a koniec przed skrzyżowaniem  

z drogą powiatową nr 3504Z. Po trasie droga przechodzi przez  

miejscowości: Borkowice oraz Śmiechów w tym przez teren kolejowy (obręb 

przejazdu kolejowego), który stanowi działka nr 14/4 w obrębie Borkowice. 

Realizację całego zadania zaplanowano na 2019-2020 i podzielono na dwa 

etapy tj. Etap Ia (ok. 0,8 km) zrealizowany w 2019 r., oraz etap Ib (ok. 

2,8km) do realizacji w 2020 r. 

Całkowita wartość  kosztorysowa zadania to 8 316 986,88 zł. 

W 2019 r. zrealizowano „Etap Ia” inwestycji który obejmował odcinek drogi 

o długości całkowitej 0,8 km od skrzyżowania z drogą krajową DK 11 przez 

miejscowość Borkowice. Zadanie wykonała wyłoniona w przetargu 

publicznym Firma Strabag Sp. z o.o. Koszt całkowity zadania wyniósł 

2 301 079,65 zł.   
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Fot. 16 Przebudowa drogi Borkowice - Śmiechów – Kładno – Pleśna 

Etap Ia: przebudowa drogi Borkowice – Śmiechów 
Źródło: Archiwum własne 

 

 
 

✓ Drogi osiedlowe w Mścicach – etap II 

Przedmiotem inwestycji była przebudowa dróg gminnych osiedlowych  

w miejscowości Mścice. Zakres objęty przedmiotowym opracowaniem 

obejmował przebudowę dróg o łącznej długości ok. 1,44 km. Całość 

wykonanych prac objęła przebudowę następujących dróg osiedlowych:   

▪ ul. Południową, odcinek A,      L= 310,34m, 

▪ ul. Północną, odcinek T od 172, 67m do 333,59 m,  L= 160,92m, 

▪ ul. Tulipanową, odcinek O-P,      L= 173,94m, 

▪ ul. Tulipanową, odcinek M-N,      L= 422,46m, 

▪ ul. Gerberową, odcinek K-L,      L= 172,62m, 

▪ ul. Różaną, odcinek R-S,      L= 199,64m. 

 

Całkowita wartość zadania wyniosła: 3 895 873,7zł  

Kwota dofinasowania : 2 478 944,4 zł 

Procent dofinansowania: 63,63% 
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Fot. 17 i 18 Drogi osiedlowe w Mścicach – ul. Południowa i ul. Spokojna 
Źródło: Archiwum własne 

 

 

✓ Droga w Wierzchominku 

 

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi dojazdowej do gruntów  

rolnych w miejscowości Wierzchominko.   

Zakres robót obejmował wykonanie drogi z płyt Yomb (Jumbo) o szerokości 

łącznej z poboczami utwardzonymi 4,25 m, w przekroju podstawowym, 

oraz drogi o szerokości 6,5 m z poboczami utwardzonymi w miejscu 

występowania przekroju z mijanką. 

Wykonana nawierzchnia składa się z: 

▪ podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego 

mechanicznie, 

▪ płyty betonowej zbrojonej typu Yomb (Jumbo) 100 x 75 x 12,5cm. 

 

Na przedmiotowym odcinku wykonano obustronnie pobocza utwardzone  

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  o szerokości 0,75 m. 

Całkowita długość przebudowy wynosi 1,79 km począwszy od świetlicy  

w Wierzchominku do skrzyżowania z drogą na Słowienkowo. 

Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie ze środków 

budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego zadań określonych 
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w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w wysokości początkowej  

197 594,62 zł (20,9%).  

Całkowita wartość zadania: 1 060 885,28 zł  

Kwota dofinasowania ostateczna: 445 649,99 zł  

Procent dofinansowania ostatecznie: 42,0 %  

 

Fot. 19 Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Wierzchominku 
Źródło: Archiwum własne 

 

Wykres 18. Inwestycje drogowe 2018 – 2019 w Gminie Będzino (km) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 
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Wykres 19. Inwestycje drogowe 2019 w Gminie Będzino (PLN) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

 

Wykres 20. Inwestycje drogowe 2018 w Gminie Będzino (PLN) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 
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Wykres 21. Łącznie - Inwestycje drogowe 2018 - 2019 w Gminie Będzino (km) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

 
 

Wykres 22. Łącznie - Inwestycje drogowe 2018 - 2019 w Gminie Będzino (PLN) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 
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✓ Droga Borkowice - Dobrzyca, Inwestycja Powiatu 

Koszalińskiego  

 

W ramach współpracy z Powiatem Koszalińskim w październiku 2019 r. 

zakończono  inwestycję polegającą na przebudowie dróg powiatowych na 

odcinkach Borkowice – Dobrzyca długości 3,4 km oraz Popowo – Dobre 

o długości 2,5 km z dowiązaniem tych dróg do realizowanej drogi 

ekspresowej S6. Powiat pełniący rolę lidera, uzyskał na ten cel 

dofinansowanie z RPO WZ. Wykonawcą zadania była Firma Pol Dróg 

Drawsko Pomorskie, wartość zadania to ponad 8 mln zł. 

Udział finansowy w inwestycji z budżetu Gminy Będzino wyniósł:  

2 500 000 zł  

 

✓ Strefy rekreacji w Dobrzycy, Mścicach, Będzinie 

 

W miejscowości Dobrzyca wykonano strefę rekreacyjną, która znajduje się 

przy szkole podstawowej i obejmuje strefę sportu składającą się z: bieżni 

sprinterskiej dwutorowej długości 60m, o nawierzchni poliuretanowej, 

bieżni do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej wraz z piaszczystą 

skocznią oraz montażem ławek. Ponadto utworzone zostały; strefy rekreacji 

dla dzieci – plac zabaw oraz strefa rekreacyjno – edukacyjna z tablicami 

informacyjnymi i elementami małej architektury.  

Fot. 20 Bieżnia przy Szkole Podstawowej w Dobrzycy 
Źródło: Archiwum własne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 62 

 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY BĘDZINO W 2019 R. 

 

 

W miejscowości Mścice zagospodarowany został teren wokół Domu 

Ludowego – plac został podzielony na dwie strefy rekreacji: pierwsza, 

w której zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz druga strefa 

z ławeczkami, altaną i pergolami, całość terenu została ogrodzona.  

 

Fot. 21 i 22 Strefa rekreacji w Mścicach. 
Źródło: Archiwum własne 

 

Inwestycję wykonano ze wsparciem dofinansowania w ramach działania: 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER”  z dotacji  

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Całkowita wartość zadania: 459 773,72 zł 

Kwota dofinasowania: 240 625,25 zł 

Procent dofinansowania: 52,34%  

 

✓ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkiem sieci 

wodociągowej w miejscowości Dobiesławiec, Podamirowo, 

Strzeżenice 

W marcu 2019 r. zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz 

z odcinkiem sieci wodociągowej w miejscowości Dobiesławiec, Podamirowo, 

Strzeżenice.   

Długość sieci wodociągowej – 472 m 

Długość sieci kanalizacji grawitacyjnej – 3 411 m 

Długość sieci kanalizacji tłocznej – 5 343 m i 5 przepompowni ścieków.  

 

Inwestycja dofinansowana z funduszy europejskich w ramach Działania 7 

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałanie 7.2 
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"Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną 

i w oszczędzanie energii" 

Całkowita wartość projektu: 2 984 296 

Kwota dofinasowania: 1 994 800 

Procent dofinansowania: 66,84% 

 

Fot. 23 Trasa R10 poprowadzona jest drogami rowerowymi i odcinkami leśnymi. 
Źródło: http://www.rowery.wzp.pl/velo-baltica 

✓ Utworzenie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, 

szlak R10 

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy 

Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez 

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, który pełni 

rolę lidera projektu. W ramach inwestycji na terenie gminy wykonana 

zostanie ścieżka rowerowa Pleśna – Gąski stanowiąca część 

międzynarodowego szlaku R10. Projekt otrzymał dofinansowanie 

z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, a wkład 

środków własnych Gminy Będzino to jedynie 7,5% kosztów kwalifikowanych 

związanych z realizacją operacji na jej terenie tj. ok. 140 tys. zł. Wykonawcą 

zadania była firma PBDI z Torunia (Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo 

– Inwestycyjnego S.A.). Wartość całej inwestycji to ponad 6 mln zł. Prace 

budowlane zakończono uroczystym otwarciem ścieżki 21 września 2019 r. 
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Zadania inwestycyjne w przygotowaniu, 

do realizacji w kolejnych latach 

 

✓ Droga Borkowice - Śmiechów – Kładno – Pleśna, 

Etap Ib: przebudowa drogi Borkowice – Śmiechów 

 

Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2019 r., do realizacji w 2020 r. etap 

Ib o długości ok. 2,8 km. 

Kosztorysowa wartość zadania Ib: 6 015 901,23 zł 

Przewidywany koszt dla Gminy: ok. 42% 

Planowana realizacja: 2020 r. 

 

✓ Droga Dobiesławiec - Mścice inwestycja Powiatu Koszalińskiego  

 

W dniu 20 lutego 2019 r. Wójt  podpisał porozumienie z Powiatem 

Koszalińskim o udziale finansowym Gminy Będzino remontu drogi 

powiatowej Dobiesławiec-Mścice   

Kosztorysowa  kwota  zadania: 6 619 548,03 zł 

Przewidywany koszt dla Gminy: ok. 1 600 000 zł. 

Planowana realizacja: 2020 - 2021 r.  

 

  

✓ Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

 

W ramach podpisanej umowy ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

w ramach działania 2.2. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020  realizowany będzie 

punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.    

Kosztorysowa kwota zadania: ok. 1 900 000 zł. 

Przewidywany koszt dla Gminy: ok. 35%-40%. 

Planowana realizacja: 2020 - 2021 r.  

 

 

✓ Przebudowa drogi Wierzchomino – Wierzchominko 

 

Wykonano projekt budowlany na przebudowę części drogi Wierzchomino – 

Wierzchominko. Planowana jest przebudowa części drogi Wierzchomino – 

Wierzchominko, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową do świetlicy 

w Wierzchominku o łącznej długości ok. 1,109 km. W ramach zadania 



 

 

 

 65 

 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY BĘDZINO W 2019 R. 

 

przebudowany zostanie również istniejący przepust na rz. Czerwonej, 

tymczasowy, stalowy most zostanie zdemontowany a nad nowym 

przepustem zostanie wykonana konstrukcja jezdni.  

 

W dniu 26 sierpnia 2019 r. Wójt Gminy Będzino złożył wniosek 

o dofinansowanie w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim Wydział 

Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego.   

 

Całkowita wartość kosztorysowa zadania: 2 518 705,21 

Przewidywany koszt dla Gminy: ok. 50% kosztów zadania  

Planowana realizacja: 2020 - 2021 r.  

 

 

✓ Przebudowa drogi w Kładnie 

 

Wykonano projekt przebudowy drogi w Kładnie. Zadanie obejmuje odcinek 

drogi o długości do  0,997 km, od skrzyżowania, na którym kończy się 

zakres inwestycji ukończonej w 2017 r. w stronę Wieniotowa, czyli część 

obecnej drogi szutrowej. W ramach przedmiotowego projektu zostanie 

wykonana droga asfaltowa o szerokości 5,0 m wraz z utwardzonym 

poboczem. Planowane jest pozyskanie dofinansowania ze środków budżetu 

Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

Kosztorysowy koszt inwestycji: 1.429.544,11 zł 

Przewidywany koszt dla Gminy: ok. 20-50 % wartości inwestycji  

Planowana realizacja: 2020 - 2021 r.  
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INFRASTRUKTURA 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA 

 

Długość czynnej sieci wodociągowej na początku 2019 r. wynosiła  

97 800 m, a na koniec 2019 r. wynosiła  98 200 m. Dostęp do sieci 

wodociągowej w gminie posiada 100 % mieszkań.  

W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco. 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie, bądź 

administracji gminy (lub jednostek gospodarki komunalnej) na dzień 

1 stycznia 2019 r. wynosiła 31 000 m, natomiast na dzień 31 grudnia 

2019r. 39 000 m, co oznacza, iż dostęp do sieci kanalizacyjnej ma 46% 

mieszkańców.  Na dzień  1 stycznia 2019 r. istniało 225 przyłączy do sieci 

kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2019 r. 248 przyłączy. W 2019 r. 

Doszło do 28 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było 

nieodpowiednie korzystanie z sieci przez mieszkańców gminy. W związku 

z awariami podjęto decyzje o uświadamianiu mieszkańców o prawidłowym 

korzystaniu z systemów kanalizacyjnych. 

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Tymień przyjmuje do 

oczyszczenia 95% ścieków powstających w Tymieniu, pozostałe 5% ścieków 

jest gromadzone w indywidualnych zbiornikach bezodpływowych.  

W roku 2019 do oczyszczenia trafiło 11 864m3. Istniejąca 

oczyszczalnia jest oczyszczalnią biologiczno-mechaniczną działającą 

w oparciu o procesy biologiczne zachodzące w rowie cyrkulacyjnym 

i procesy fizyczne zachodzące w osadniku wtórnym. Gospodarka osadowa 

działa w oparciu o poletka osadowe z usuwaniem osadu nadmiernego przez 

firmę specjalistyczną, z którą Gminny Zakład Komunalny ma podpisaną 

umowę na ich utylizację. Urządzenia oczyszczalni wymagają remontu 

jednakże ścieki oczyszczone spełniają wymagania parametrów 

jakościowych ścieków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Jakość 

ścieków oczyszczonych sprawdzana jest przez służby Inspektoratu Ochrony 

Środowiska oraz ze strony użytkownika przez zewnętrzne laboratorium, 

które dokonuje badania prób ścieków. Pozwolenie wodnoprawne obowiązuje 

do 22.06.2027 r. 

Na terenie gminy Będzino na dzień 31.12.2019 roku zostało 

zidentyfikowanych 1971 zbiorników bezodpływowych oraz 71 przydo-

mowych oczyszczalni ścieków. 
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INFRASTRUKTURA GAZOWA 

 

W 2019 r. Gmina Będzino wzbogaciła się o kolejne 10 170 m sieci 

gazowej. Długość czynnej sieci gazowej na początku 2019 r. wynosiła 

56 017 m, natomiast na koniec 2019 r. osiągnęła długość 66 187m co 

oznacza przyrost o prawie 275% w stosunku do wykonanych sieci w 2018r. 

Istotnie zwiększyła się także ilość czynnych przyłączy gazowych i tym 

samym na koniec 2019 osiągnięto  wynik na poziomie 14 058 m, co oznacza 

wzrost o 356 m w stosunku do 2018 r. 

Dla przypomnienia w dniu 25 stycznia 2018 r. Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki uzgodnił przedłożony Projekt Planu Rozwoju Polskiej Spółki 

Gazownictwa w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapo-

trzebowania na paliwo gazowe  na lata 2018-2022. 

W Gminie Będzino w 2019 r. zrealizowano następujące kluczowe 

inwestycje rozbudowy sieci gazowych:  

• Gazyfikacja miejscowości Barnin 

o Wykonano sieć gazową o długości 1 500m  

o Prace budowlane zakończono w dniu 26.06.2019 r. 

• Gazyfikacja miejscowości Tymień – Kładno – Pleśna 

o Wykonano sieć gazową o długości 4 900m  

o Prace budowlane zakończono w dniu 20.09.2019 r. 

W trakcie prowadzone są następujące gazyfikacje i rozbudowy sieci 

gazowej w Gminie Będzino: 

• Gazyfikacja miejscowości Barninek – Dobiesławiec  

o Szacunkowa długość sieci gazowej osiągnie długości 2 760m  

o Planowany termin zakończenia prac budowlanych to II kwartał 

2020 r.  

• Gazyfikacja miejscowości Śmiechów 

o Szacunkowa długość sieci gazowej osiągnie długości 3 700m  

o Termin zakończenia prac projektowych to 23.12.2019 r. 

o Planowany termin realizacji prac budowlanych to IV kwartał 

2020 r.  

• Gazyfikacja miejscowości Dobre 

o Szacunkowa długość sieci gazowej osiągnie długości 3 700m  

o Planowany termin realizacji prac projektowych to III / IV 

kwartał 2020 r.  

Dzięki bardzo dobrej współpracy z kierownictwem Polskiej Spółki 

Gazownictwa osiągnięto w 2019 r. wymierne efekty w postaci wykonanych 

odcinków sieci gazowej. Rozpoczęte inwestycje oraz plany na kolejne lata 

dają szansę dla wielu mieszkańców na możliwość podłączenia do swoich 

domów i mieszkań gazu. 
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA  
 

Zasoby mieszkaniowe gminy w 2019 roku nie zmieniły się w stosunku 

do poprzedniego roku i na koniec roku wynosiły 51 lokali mieszkaniowych 

na terenie naszej gminy oraz jedno mieszkanie w Jamnie. Gmina posiada: 

10 lokali socjalnych w miejscowości Wierzchomino o łącznej powierzchni 

użytkowej 239 m2 oraz lokale mieszkalne w miejscowościach: Będzino, 

Barnin, Dobiesławiec, Dobrzyca, Dworek, Mścice, Stoisławiu, Strachomino 

i Tymień. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 45,08 m2.  

W 2019 roku nie sprzedano lokali mieszkalnych i w tym okresie gmina 

nie nabyła żadnego prawa własności do lokalu mieszkalnego. Wszystkie 

lokale mieszkalne wyposażone są w instalacje wodno-kanalizacyjną, 

elektryczna i indywidualne źródła ciepła.  

W 2019 roku wykonywano jedynie naprawy bieżące obiektów, nie 

przeprowadzono remontów kapitalnych lokali mieszkalnych.  

Opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych naliczane są zgodnie 

z zarządzeniem nr 346/2013 Wójta Gminy Będzino z dnia 27 marca 2013 

roku w sprawie określenia stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni 

użytkowej lokali mieszkalnych. W 2019 roku wypłacono 392 dodatki 

mieszkaniowe na kwotę 68.838 zł, z których skorzystali najemcy lokali 

komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnoty, a także osoby 

prywatne. 
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GOSPODARKA ODPADAMI 

 

W 2019 r. Gmina Będzino zgodnie z ustawą „O utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach” realizowała zadania związane z odpowiedzialnością 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na jej terenie. 

Zgodnie z celami nakreślonymi przez Unię Europejską wszyscy dążymy do 

wykształcenia tzw. „społeczeństwa recyklingu”, które  w odpowiedzialny 

sposób wytwarza odpady, odpowiednio je segreguje oraz dalej je 

wykorzystuje. Na podstawie analizy złożonych deklaracji obejmujących 

nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjno-wypoczynkowe, w 2019 r. ok. 

85% mieszkańców prowadziło selektywną zbiórkę odpadów, tzw. zbiórkę 

u źródła. 

W roku 2019 r. wytworzono 3139 Mg odpadów na nieruchomościach 

zamieszkałych i niezamieszkałych. Największą częścią we frakcji odpadów 

segregowanych stanowiły odpady ulegające biodegradacji oraz odpady 

z tworzyw sztucznych. 

 

Tworzywa 

sztuczne 

(plastik) 

Odpady 

ulegające 

biodegradacji 

Opakowania 

z papieru 

i tektury 

Opakowania 

ze szkła 

Metale 

84 Mg 141 Mg 42 Mg 9 Mg 20 Mg 

 

Wykres 23.Odbiór odpadów segregowanych w Gminie Będzino w 2019 r. (Mg) 

Źródło: Informacja o odpadach przekazanych w okresie od 01.01.2019 r. do  

31.12.2019 r. przez Gminę Będzino do Instancji Komunalnej PGK. (w Mg) 
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Wysoki udział odpadów biodegradowalnych w strukturze odpadów 

wskazuje na brak ich zagospodarowania w przydomowych 

kompostownikach. Ze względu na obowiązek ograniczania masy odpadów 

ulegających biodegradacji, przekazywanych na składowiska, jest to sygnał 

dla gminy, aby zachęcić mieszkańców do zagospodarowania ich w swoich 

gospodarstwach.  

 

Wykres 24. Struktura odbioru odpadów segregowanych w Gminie Będzino w 2019 r. (%) 

Źródło: Informacja o odpadach przekazanych w latach 2018 i 2019 przez Gminę Będzino 

do Instancji Komunalnej PGK. (w Mg) 

 

 
 

Odpady ulegające 

biodegradacji 2018 

Odpady ulegające 

biodegradacji 2019 

99 Mg 141 Mg 
 

Źródło: Informacja o odpadach przekazanych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

przez Gminę Będzino do Instancji Komunalnej PGK. (w Mg) 

 

Liczba nieruchomości, dla których w roku 2019 naliczono należności za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi to 2796 w tym 224 nieruchomości 

letniskowych. W miesiącach – lutym, czerwcu, wrześniu i listopadzie została 

zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych od właścicieli 

nieruchomości na zasadzie ,,wystawki”. Podczas tych zbiórek zostało 

odebranych 142,600 Mg gabarytów oraz zużytych opon o masie 35,600 Mg. 

Mieszkańcy mogli również bezpłatnie oddać kłopotliwe odpady budowlane 

np. po remoncie mieszkania takie jak: gruz ceglany, zmieszane odpady 

betonu, kafle, ceramika, okleiny, tapety itd. Wywóz tych odpadów odbywał 

się we wskazanych wcześniej miejscach, kilkukrotnie w ciągu roku.   
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Odpady 

wielkogabarytowe 

Zużyte opony Odpady budowlane 

142,600 Mg 35,600 Mg 46,45 Mg 
 

Źródło: Informacja o odpadach przekazanych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

przez Gminę Będzino do Instancji Komunalnej PGK. (w Mg) 

 

Zadaniem na najbliższy rok dla gminy jest budowa Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), dzięki któremu 

mieszkańcy gminy będą mogli oddać kłopotliwe frakcje odpadów, m.in. 

odpady budowlane i wielkogabarytowe. Na to zadanie podpisana jest 

umowa Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z Narodowym Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budowa PSZOK pozwoli na 

zwiększenie wymaganych poziomów w zakresie recyklingu odpadów.  

 Celem dla gminy na najbliższe lata nadal pozostaje zmniejszenie 

strumienia zmieszanych odpadów komunalnych, przy równoczesnym 

zwiększeniu świadomości ekologicznej mieszkańców. W tym celu planowane 

jest: prowadzenie edukacji ekologicznej oraz kontrole przestrzegania 

prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. 
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OCHRONA  ŚRODOWISKA 
 

W 2019 r. przeprowadzono szereg działań w zakresie ochrony 

środowiska, w tym w ramach ochrony przyrody i zwierząt. 

Gmina sukcesywnie od 2012 roku kontynuuje likwidację wyrobów 

zawierających azbest, przy wykorzystaniu dofinansowania z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizując Program 

usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Będzino na lata 2012-2032. 

W 2019 roku zostało odebrane 48,42 ton zdemontowanego azbestu z terenu 

gminy. 

 

Tabela 3. Zlikwidowany azbest w Gminie Będzino w latach 2012-2019 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

 
Wykres 25. Zlikwidowany azbest w Gminie Będzino w latach 2012-2019 (t) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ilości ( t ) 56,85 129,13 86,63 122,45 76,2 139,55 0,00 48,42
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Przeprowadzone w 2019 r. akcje dla ochrony przyrody: 

 

• Akcja sprzątanie świata (kontynuacja)  

Cyklicznie przeprowadzana w miesiącach kwiecień - maj na obchody 

Dnia Ziemi. Celem akcji jest promowanie proekologicznych postaw 

w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za 

Ziemię. To największe ekologiczne święto obchodzone jest  cyklicznie 

corocznie przy współpracy wielu organizacji ekologicznych. Na tą 

okoliczność została przeprowadzona akcja sprzątania terenów gminy 

Będzino między innymi jezioro Strachomino i cieki wodne we współpracy 

ze szkołami i Transgranicznego Centrum Edukacji Ekologicznej 

w Sarbinowie. Gmina zapewniła  worki na śmieci, rękawice oraz ciepły 

poczęstunek i napoje dla uczestników. Po uporządkowaniu planowanych 

terenów akcja zakończona została piknikiem z kiełbaskami.  

 

• Wnioski suszowe 

w związku  z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska  atmosferycznego 

– suszy, Wójt Gminy Będzino wystąpił do Wojewody 

Zachodniopomorskiego o powołanie zespołu do szacowania szkód 

powstałych na skutek wystąpienia suszy na terenie powiatu 

koszalińskiego, gmina Będzino. W roku 2019 do gminy  zostało 

złożonych 384 wnioski o szacowanie szkód wywołanych suszą. 

 

• Działania bieżące  

Do ważnych zadań w zakresie ochrony środowiska należy również 

pielęgnacja i wycinka drzew zagrażających życiu i uszkodzeniu mienia. 

Jednym z przykładów takich działań była pielęgnacja i wycinka drzew  

z gatunku Topola rosnących na działce nr. 122, pas drogowy drogi 

publicznej Skrzeszewo-Dworek obręb ewidencyjny Kiszkowo, gmina 

Będzino. Po wizji w terenie i oględzinach wykonano pielęgnację 65 koron 

drzew oraz z uwagi na bardzo zły stan (pęknięcia pni drzew, posusz w 

koronie i zamieranie pędów) usunięto 32 drzewa. Pielęgnację i wycinkę 

drzew wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa 

i higieny pracy. Koszt zadania wyniósł ok. 15 000,00 zł brutto. 
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Fot. 24 Pielęgnacja i wycinka drzew przy drodze publicznej Skrzeszewo-Dworek 
Źródło: Archiwum własne 

Cele na 2020 rok: 

• Opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Będzino na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-

2025, za lata 2018-2019. 

• Opracowanie raportu z realizacji Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami dla Gminy Będzino na lata 2018-2022, za lata 2018-

2019. 

• Złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania usuwania azbestu 

z terenu gminy Będzino w roku 2020. 

• Sprawozdanie z realizacji zadania usuwanie azbestu za 2019 rok. 

• Przeprowadzanie akcji adopcji bezdomnych zwierząt.  

• Wspieranie kampanii informacyjno–edukacyjnej na rzecz zwierząt 

domowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe zajmujące się 

ochroną zwierząt, działające na terenie Gminy Będzino, poprzez 

zamieszczanie publikacji na stronach internetowych. 

• Zbiórka karmy, kocy i kołder dla schroniska w których przebywają 

bezdomne zwierzęta. Akcja odbywa się pod nadzorem gminy przy 

współpracy z jednostkami oświaty.  
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 
W 2019 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

objętych było 11,31% powierzchni Gminy. 

W analizowanym okresie wydano 16 decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. Inwestycje te to m.in.:  

✓ przebudowa i rozbudowa Ośrodka Wypoczynkowego w miejscowości 

Pleśna obejmująca także przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania 

budynku zabytkowego dworu, 

✓ budowa strzelnicy otwartej w miejscowości Popowo, 

✓ budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Tymień, 

✓ rozbudowa, nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 

w miejscowości Będzino, 

✓ przebudowa (modernizacja) istniejącej magistrali wodociągowej 

Koszalin – Mielno, 

✓ budowy odcinków sieci energetycznej i gazowej oraz oświetlenia 

ulicznego w różnych miejscowościach gminy.  

W 2019 r. wydano 306 decyzji o warunkach zabudowy: w tym 199 

decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 7 decyzji 

dotyczących zabudowy usługowej. 

 

Wykres 26. Wydane decyzje administracyjne dotyczące 

planowania przestrzennego w 2019 roku  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 
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GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI   

 
W 2019 r. Wójt Gminy Będzino wydał 48 decyzji zatwierdzających 

podziały nieruchomości w tym: 

• 23 na podstawie stwierdzonej zgodności z warunkami określonymi  

w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,  

• 8 w celu wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania  

z budynku mieszkalnego,  

• 6 pod warunkiem przeznaczenia na powiększenie sąsiedniej 

nieruchomości,  

• 5 w celu realizacji roszczeń do części nieruchomości,  

• 3 jako zgodne z ustaleniami planu miejscowego, 

• 1 w celu zniesienia współwłasności nieruchomości,  

• 1 w celu wydzielenia poszerzenia pod drogę publiczną,  

• 1 w celu wydzielenia drogi wewnętrznej 

 

Wykres 27. Wydane decyzje zatwierdzające podział nieruchomości w roku 2019 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

W 2019 r. prowadzonych było 5 postępowań w sprawie oceny czy doszło do 

naruszenia stosunków wodnych. Wójt Gminy Będzino wydał 1 decyzję o 

naruszeniu stosunków wodnych oraz 2 decyzje orzekające o nie naruszeniu 

stosunków wodnych. 
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SPRAWY ADMINISTRACYJNE 

 
W 2019 r. przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego 

wynosił: 14 dni na dzień 01.01.2019 r. i 21 dni a na dzień 31.12.2019 r., 

natomiast podobnie jak w roku poprzednim na wydanie decyzji o warunkach 

zabudowy czas oczekiwania wynosił od 30 do 60 dni. Wobec organów gminy 

w 2019 r. zapadł jeden wyrok sądu administracyjnego. Nie zapadły żadne 

wyroki sądów administracyjnych stwierdzające bezczynność́ organów lub 

uwzględniające skargi na akty wydawane przez organy gminy. Na skutek 

wyroku NSA sygn. akt II OSK 2909/16 Gmina zobowiązana została do 

zwrotu kosztów procesu w wysokości 390 zł. Z kolei w przypadku jednej 

sprawy przed sądami administracyjnymi (NSA sygn. akt II OSK 1905/19), 

które rozpatrzono w 2019 r., oddalono skargę na bezczynność́ organów 

gminy. Sprawa ta dotyczyła skargi mieszkańca na uchwałę rady gminy 

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W poprzednim roku gmina była stroną czterech cywilnych postępowań́ 

sądowych. Nie zapadły wyroki zasądzające od gminy na rzecz powoda 

roszczenia lub inne świadczenia. Nie zasądzono od Gminy zwrotów kosztów 

postepowania. Jedno z ww. postępowań sądowych zakończyło się 

polubownie, w sprawie rozpoznanej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie 

I Wydział Cywilny pod sygn. akt  IC 1337/19 zatwierdzono ugodę 

mediacyjną. W  2019  r.  Rada  Gminy  w  Będzinie  podjęła  93  uchwały,  

z  czego 28  z nich zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. Wójt Gminy Będzino w 2019 r. wydał 

88 zarządzeń zewnętrznych oraz 61 zarządzeń wewnętrznych.  

 

Wykres 28. Podjęte uchwały i wydane zarządzenia w 2019 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie
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Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie stwierdziła nieważność 

uchwał wydanych przez Radę Gminy: 

• Uchwała Nr X.67.K.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Szczecinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności 

części Uchwały nr V/26/29 Rady Gminy w Będzinie z dnia 7 lutego 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Będzino na lata 2019-2026; 

• Uchwała Nr XIV.113.K.2019 Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia nieważności części uchwały Nr VI/34/2019 Rady Gminy 

w Będzinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób 

fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, 

określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie 

Gminy Będzino; 

• Uchwała Nr XIV.114.K.2019 Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia nieważności części uchwały Nr VI/35/2019 Rady Gminy 

w Będzinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz 

wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy 

Będzino; 

• Uchwała Nr XXVIII.222.K.2019 Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XI/35/19 Rady Gminy 

w Będzinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od 

osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze 

inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na 

terenie Gminy Będzino. 

Wojewoda nie stwierdził nieważności uchwał wydanych przez Radę 

Gminy oraz nie skierował skargi do sądu administracyjnego wobec żadnej 

z uchwał. Mieszkanki i mieszkańcy nie złożyli w 2019 r. skarg na akty 

wydane przez organy gminy. 

 

Spis podjętych uchwał w 2019 r. 

 

1. Uchwała nr XV/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: 

uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 

2020 rok. 

2. Uchwała nr XV/116/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: 

uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 

2020 – 2029. 

3. Uchwała nr XV/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: 

uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2020. 
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4. Uchwała nr XIV/114/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: 

określenia warunków udzielania bonifikat za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 

w prawo własności tych gruntów. 

5. Uchwała nr XIV/113/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: 

uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 

6. Uchwała nr XIV/112/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku 

szkolnym 2019/2020. 

7. Uchwała nr XIV/111/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla 

osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi. 

8. Uchwała nr XIV/110/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: 

przystąpienia Gminy Będzino do realizacji Programu „Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

9. Uchwała nr XIV/109/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. 

10. Uchwała nr XIV/108/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino. 

11. Uchwała nr XIV/107/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019. 

12. Uchwała nr XIII/106/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: 

zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 

2020 w celu realizacji zamówienia publicznego. 

13. Uchwała nr XIII/105/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: 

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Będzino na lata 

2020-2022. 

14. Uchwała nr XIII/104/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: 

wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Będzino 

nieruchomości oznaczonej nr działki 17/1 położonej w obrębie 

ewidencyjnym Łopienica. 

15. Uchwała nr XIII/103/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: 

wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 

działki 72 położonej w obrębie ewidencyjnym Strzepowo w Gminie Będzino. 

16. Uchwała nr XIII/102/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: 

wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 

109/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino. 
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17. Uchwała nr XIII/101/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino. 

18. Uchwała nr XIII/100/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: 

określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na 

terenie Gminy Będzino. 

19. Uchwała nr XIII/99/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na 

terenie Gminy Będzino. 

20. Uchwała nr XIII/98/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: 

uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 

2019 – 2028. 

21. Uchwała nr XIII/97/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019. 

22. Uchwała nr XIII/96/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady 

Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. 

23. Uchwała nr XII/95/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: 

zmiany Uchwały nr X/83/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 

wynagrodzenia. 

24. Uchwała nr XII/94/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: 

zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od 

nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości 

wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino. 

25. Uchwała nr XII/93/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: 

poparcia dla remontu odcinka drogi krajowej nr 11 w Mścicach. 

26. Uchwała nr XII/92/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: 

sprzeciwu wobec planowanej realizacji inwestycji polegającej na budowie 

zakładu do produkcji środków poprawiających właściwości gleby 

z komunalnych osadów ściekowych na działce numer 140/1 położonej 

w Łeknie. 

27. Uchwała nr XII/91/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: 

wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023. 

28. Uchwała nr XI/90/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: 

podziału sołectwa Będzinko na sołectwa: Będzinko i Barnin/Zagaje. 

29. Uchwała nr XI/89/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego 

Strzeżenice. 
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30. Uchwała nr XI/88/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino. 

31. Uchwała nr XI/87/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: 

zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od 

nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości 

wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino. 

32. Uchwała nr XI/86/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: 

uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 

2019 – 2028. 

33. Uchwała nr XI/85/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: 

sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok 

Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. 

34. Uchwała nr XI/84/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019. 

35. Uchwała nr X/83/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: ustalenia 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 

wynagrodzenia. 

36. Uchwała nr X/82/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: 

wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji 

dzikich zwierząt chronionych w miejscowości Dobrzyca. 

37. Uchwała nr X/81/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: 

wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej 

nr 253/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice w Gminie Będzino. 

38. Uchwała nr X/80/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmiany 

Uchwały Nr XVI/34/2019 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, 

leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz 

wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino. 

39. Uchwała nr X/79/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019. 

40. Uchwała nr X/78/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: 

zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na lata obrachunkowe 

2020 i 2021 w celu realizacji zamówienia publicznego. 

41. Uchwała nr IX/77/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: 

wyrażenia zgody na oddanie do korzystania nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym. 

42. Uchwała nr IX/76/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: 

wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o ustanowienie prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości. 
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43. Uchwała nr IX/75/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: 

powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników sądowych na 

kadencję 2020 – 2023. 

44. Uchwała nr IX/74/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany 

Uchwały Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 listopada 2013 roku nr 

XXXVI/251/13 w sprawie założenia Cmentarza Komunalnego w Łeknie oraz 

nadania mu regulaminu (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 

r. poz. 223). 

45. Uchwała nr IX/73/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany: 

"Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Będzino na 

lata 2012-2032". 

46. Uchwała nr IX/72/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: 

uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 

2019 – 2026. 

47. Uchwała nr IX/71/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019. 

48. Uchwała nr IX/70/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: 

absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy 

za rok 2018. 

49. Uchwała nr IX/69/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Będzino za 2018 rok. 

50. Uchwała nr IX/68/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: 

udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania 

51. Uchwała nr VIII/67/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: 

wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli pod nazwą "Ludmiła" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości 

Pleśna, gmina Będzino. 

52. Uchwała nr VIII/66/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: 

wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli pod nazwą "Mieszko" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości 

Pleśna, gmina Będzino. 

53. Uchwała nr VIII/65/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: 

określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

54. Uchwała nr VIII/64/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: 

określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w Gminie Będzino. 

55. Uchwała nr VIII/63/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w trybie 

bezprzetargowym. 
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56. Uchwała nr VIII/62/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: zlecenia 

kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie. 

57. Uchwała nr VIII/61/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: zlecenia 

kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie. 

58. Uchwała nr VIII/60/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wzoru 

wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

59. Uchwała nr VIII/59/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: 

uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 

2019 – 2026. 

60. Uchwała nr VIII/58/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019. 

61. Uchwała nr VIII/57/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na 

finansowanie planowanego deficytu. 

62. Uchwała nr VII/56/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: 

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego 

na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

63. Uchwała nr VII/55/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: 

zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na 

terenie Gminy Będzino. 

64. Uchwała nr VII/54/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: 

zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od 

nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości 

wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino. 

65. Uchwała nr VII/53/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

66. Uchwała nr VII/52/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiany 

Uchwały Rady Gminy w Będzinie Nr VI/43/19 z dnia 28 marca 2019 roku 

w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg 

powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na 

odcinku Popowo – Dobre”. 

67. Uchwała nr VII/51/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: 

ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie 

dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach. 

68. Uchwała nr VII/50/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela 

pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego, 
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doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek 

przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 

młodsze. 

69. Uchwała nr VII/49/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: 

określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

70. Uchwała nr VII/48/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: 

określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w Gminie Będzino. 

71. Uchwała nr VII/47/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji 

projektu pn. "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. 

72. Uchwała nr VII/46/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Będzino. 

73. Uchwała nr VII/45/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: 

uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 

2019 – 2028. 

74. Uchwała nr VII/44/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019. 

75. Uchwała nr VI/43/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: wspólnej 

realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 

3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – 

Dobre”. 

76. Uchwała nr VI/42/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pn. 

„Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca 

i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre”. 

77. Uchwała nr VI/41/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy 

w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. 

78. Uchwała nr VI/40/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: 

rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie złożonej do 

SKO w Koszalinie oraz do Wójta Gminy Będzino. 

79. Uchwała nr VI/39/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: 

rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie złożonej do 

Wójta Gminy Będzin. 

80. Uchwała nr VI/38/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: wyrażenia 

zgody na podjęcie przez Gminę Będzino współdziałania z jednostkami 

samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu 

partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 
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81. Uchwała nr VI/37/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: sieci 

publicznych ośmioletnich szkół podstawowych na terenie Gminy Będzino 

oraz granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.. 

82. Uchwała nr VI/36/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Będzino w 2019 roku”. 

83. Uchwała nr VI/35/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: w sprawie 

zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na 

terenie Gminy Będzino. 

84. Uchwała nr VI/34/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: poboru 

podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz 

wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino. 

85. Uchwała nr VI/33/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: 

uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 

2019 – 2028. 

86. Uchwała nr V/32/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019. 

87. Uchwała nr V/31/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany 

Uchwały nr IV/23/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 roku 

dot. utworzenia Klubu "Senior+" w Mścicach. 

88. Uchwała nr V/30/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany 

Uchwały nr IV/22/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 roku 

dot. utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w Tymieniu. 

89. Uchwała nr V/29/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany 

uchwały nr XXIV/191/05 Rady Gminy w Będzinie z 26 kwietnia 2005 roku 

w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych. 

90. Uchwała nr V/28/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: przyjęcia 

"Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018 – 2021 

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025". 

91. Uchwała nr V/27/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy 

w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r.. 

92. Uchwała nr V/26/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019-

2026. 

93. Uchwała nr V/25/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 

 

 

 

  



 

 

 

 86 

 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY BĘDZINO W 2019 R. 

 

TRANSPORT  

 
Na terenie gminy usługi transportowe prowadzone są przez prywatnych 

przewoźników na trasach Koszalin – Dobrzyca, Koszalin – Mielno, Koszalin 

– Kołobrzeg, Koszalin – Tymień, Koszalin – Gąski. Gmina Będzino nie jest 

dysponentem transportu zbiorowego. Ponadto przez teren naszej gminy 

biegną trasy wielu przewoźników ogólnopolskich, nasilenie przewozów 

przypada w okresie sezonu turystycznego. Gmina Będzino jest 

organizatorem transportu najmłodszych mieszkańców w wieku szkolnym, 

dla nich samorząd za pośrednictwem prywatnego  przewoźnika oraz 

własnego środka transportu prowadzi dowóz do szkół. Dotyczy to również 

wszystkich niepełnosprawnych dzieci mieszkających na terenie gminy. 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO  
 

W 2019 r. na terenie Gminy Będzino działały trzy jednostki ochrony 

przeciwpożarowej: 

• OSP Będzino, 

• OSP Dobrzyca, 

• OSP Mścice. 

Wszystkie powyższe jednostki działają na podstawie ustawy z dn. 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawy z dn. 07 kwietnia 

1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, każda z jednostka OSP jest 

stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Ochotnicze straże pożarne w Gminie Będzino włączone są w struktury 

Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG). Oprócz wielu 

obowiązków i przywilejów płynących z przynależności do KSRG jednym 

z najważniejszych wyzwań jest możliwość dysponowania zrzeszonej 

jednostki OSP do zdarzeń poza teren własnej gminy, a w istotnych 

przypadkach nawet poza teren powiatu. W przypadku Gminy Będzino 

zdarza się to dość często, zwłaszcza w okresie wakacyjnym. W związku ze  

wzmożonym ruchem turystycznym, jednostki często wysyłane są do 

zdarzeń na terenie Gminy Mielno oraz na teren powiatu kołobrzeskiego 

(Gmina Ustronie Morskie) – głównie OSP Dobrzyca. Na podstawie informacji 

uzyskanych z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, 

w 2019 r. na terenie Gminy Będzino odnotowano: 1 pożar zakwalifikowany 

jako duży (pożar budynku inwentarskiego - stodoły), 2 pożary średnie 

(pożar traw, pożar poddasza w budynku mieszkalnym) oraz 3 średnie 

miejscowe zagrożenia (wypadek na przejeździe kolejowym, wypadek 

w transporcie drogowym oraz zanieczyszczenie rzeki). Opisane zdarzenia 

wyróżniły się swoim rozmiarem, poniesionymi stratami oraz 
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zaangażowaniem sił i środków użytych do ich likwidacji na tle pozostałych 

zdarzeń. Poniżej w tabelach zostały przedstawione wszystkie zdarzenia 

z 2019 r. z podziałem na rodzaj zdarzenia, miesiące i z podziałem dla 

poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy Będzino. Przedstawiono 

również wszystkie przypadki dysponowania jednostek ochrony ppoż. poza 

teren gminy, czy powiatu oraz alarmy fałszywe. 

 

Tabela 5. Zestawienie wyjazdów w rozbiciu na rodzaj zdarzenia za rok 2019 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

L.P. 
Jednostka 

OSP 

Rodzaj zdarzenia 

Razem 
Pożar 

Miejscowe 
zagrożenie 

Alarm fałszywy 
 

1 Dobrzyca 39 46 1 86 

2 Będzino 29 37 1 67 

3 Mścice 34 41 6 81 

 
Tabela 6. Zestawienie wyjazdów w rozbiciu na gminy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

L.P. 
Jednostka 

OSP 

Zdarzenia na terenie gminy Zdarzeni

a poza 
terenem 

powiatu 

Razem 
Będzino 

m. 
Koszalin 

Mielno 
Biesieki

erz 

1 Dobrzyca 80 1 3 0 2 86 

2 Będzino 58 1 8 0 0 67 

3 Mścice 61 9 9 2 0 81 

 
Tabela 7. Zestawienie wyjazdów w rozbiciu na miesiące 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

Miesiąc OSP Dobrzyca OSP Będzino OSP Mścice 

Styczeń 7 6 13 

Luty 2 3 0 

Marzec 13 10 8 

Kwiecień 14 8 12 

Maj 1 6 8 

Czerwiec 12 9 11 

Lipiec 10 5 3 

Sierpień 11 11 12 

Wrzesień 5 3 5 

Październik 4 1 4 

Listopad 2 1 2 

Grudzień 5 4 3 

RAZEM: 86 67 81 
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Cele na 2020 r.: 

• Poprawa efektywności i podniesienie zdolności operacyjnych jednostki 

OSP Dobrzyca poprzez zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo 

– gaśniczego, 

• Poprawa warunków socjalnych ratowników OSP Będzino i dokończenie 

rozbudowy remizy strażackiej OSP w Mścicach,  

• Dalsza praca i rozwój Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 

 

Wyzwania stojące przed jednostkami OSP w 2020 r.: 

• Pożary, 

• Wypadki w transporcie drogowym oraz inne, związane z nową drogą 

szybkiego ruchu S6, 

• Usuwanie skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych. 

PRZESTĘPCZOŚĆ  

 
Na terenie Gminy Będzino od 2013 r. funkcjonuje Zespół Dzielnicowych 

powołany w miejsce zlikwidowanego Posterunku Policji. Liczy on 3 etaty 

i podlega bezpośrednio pod Komisariat Policji I w Koszalinie. 

Do najważniejszych zadań Zespołu Dzielnicowych w Będzinie należy 

przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, 

zapobieganie występowania przestępstw o charakterze kryminalnym, jak 

również zapewnienie ogólnego ładu i porządku publicznego. Dzielnicowi 

zabezpieczają również na terenie Gminy Będzino imprezy o charakterze 

min. Kulturalnym czy sportowym. 

 
Wykres 29. Przestępstwa ujawnione na terenie Gminy Będzino w 2019 r. 

Źródło: Komenda Policji I w Koszalinie 
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Wykres 30. Ilość przeprowadzonych interwencji na terenie Gminy Będzino w 2019 r 

Źródło: Komenda Policji I w Koszalinie 

 

 
 

Łącznie w 2019 r. Policja ujawniła 79 przestępstw i podjęła 1224 

interwencje. Dzielnicowi przeprowadzili także prewencyjne akcje policyjne 

takie jak: 

• „Trzeźwy poranek”, 

• „Akcja: poszukiwany”, 

• „Bezpieczna droga do szkoły”, 

• „Akcja: bezdomni”, 

• „Bezpieczne obszary”, 

• „Bezpieczne wakacje”, 

• „Bezpieczne ferie zimowe”, 

• „Akcja: bezpieczny senior”. 

Przeprowadzone działania miały charakter prewencyjny i represyjny. 

Skierowane były do różnych grup społecznych, a ich celem było 

zmniejszenie ilości najbardziej uciążliwych przestępstw i wykroczeń. 

Ponadto dzielnicowi Gminy Będzino prowadzili w podległych sobie rejonach 

służbowych działania w ramach planów priorytetowych. 
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Tabela 8. Rodzaje i charakterystyka działań 

Źródło: KP I w Koszalinie 

 

Lp. Dzielnica Okres Charakterystyka działania 

1. 
I  

asp. Bartosz 

Plota 

od 01.02.2019  
do 31.07.2019 
 

od 01.08.2019  
do 31.01.2020 

 

• Spożywanie alkoholu, Mścice ul. 
Południowa 11 w rejonie Domu 
Ludowego. 

• Spożywanie alkoholu w rejonie parku, 
Mścice ul. Parkowa. 

 

2. 

II  

asp. Piotr 
Domżał 

 od 01.02.2019  
do 31.07.2019 

 
od 01.08.2019  

do 31.01.2020 

 

• Zakłócanie ładu i porządku 
publicznego, Tymień 43, przy Domu 
Ludowym,.  

• Zakłócanie ładu i porządku 
publicznego przez grupującą się 

młodzież, Dobrzyca, przy boisku 
gminnym obok placu zabaw.  
 

3. 

III  
st. asp. 

Mirosław 
Niewiński 

 od 01.02.2019  

do 31.07.2019 
 
od 01.08.2019  

do 31.01.2020 

 
• Spożywanie alkoholu przez osoby 

grupujące się w rejonie sklepu 
spożywczego w  Borkowicach. 

• Spożywanie alkoholu przez osoby 
grupujące się w rejonie sklepu 
Lewiatan w miejscowości Będzino 

 
 

Działania w ramach planów priorytetowych miały na celu wyeliminowanie 

negatywnych zjawisk przedstawionych w tabeli. Przeprowadzone 

czynności w sposób znaczący przyczyniły się do ograniczenia lub 

całkowitego ich wyeliminowania. Dzielnicowi w dalszym ciągu będą 

prowadzić szeroko zakrojone działania prewencyjne, w celu poprawy 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Będzino. 

Na terenie Gminy Będzino w 2019 r. odnotowano dużą liczbę interwencji 

podjętych wobec sprawców wykroczeń drogowych. Patrole były również 

kierowane w miejsca, gdzie miało dochodzić do wykroczeń z art. 51 § 1 

kodeksu wykroczeń (zakłócanie spokoju i porządku publicznego) oraz art. 

431 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(nabywanie lub spożywanie napojów alkoholowych wbrew przepisom).  

Prowadzone są także procedury w celu założenia „Niebieskiej Karty” dot. 

przemocy w rodzinie. W 2020 r. przewidywane jest utrzymanie tej 

tendencji. Policjanci pełniący służbę na terenie Gminy Będzino będą w 

szczególności prowadzić działania zmierzające do ograniczenia liczby 

kradzieży z włamaniem, popełnianych na terenie całej gminy. Planowanych 

jest również szereg akcji profilaktycznych. Działania represyjne będą 

zmierzały w głównej mierze do ujawnienia nietrzeźwych kierujących. 
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