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RAPORT O STANIE GMINY BĘDZINO W 2020 R. 
 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Będzino, 

Przedkładam Państwu „Raport o stanie Gminy Będzino  

w 2020 rok.”  Raport jak zawsze, w systematyczny sposób 

opisuje stan naszej gminy, skupiając się na najważniejszych 

obszarach nie tylko tych finansowych. Deklarowałem 

Państwu, że czas mojej pracy dla Gminy Będzino upłynie 

m.in. pod hasłem rozwoju podstawowej infrastruktury 

technicznej  tj. budowy dróg, gazyfikacji, kanalizacji, spraw 

społecznych. Jak Państwo widzicie w Raporcie, tak się właśnie 

dzieje. Był to rok bardzo trudny ze względu na trwającą do 

chwili obecnej pandemię. Żadna władza poprzednich kadencji 

i oby żadna władza przyszłych kadencji, nie musiała stawać przed takim 

wyzwaniem, jakim jest realizacja zadań publicznych  w okresie pandemii – czasu 

ograniczeń, czasu zakazów, decydowania o tym, co jest bezpieczne dla życia 

i zdrowia mieszkańców, jakie obrać priorytety, by mimo utrudnień i nakazów 

realizować  zadania przyjęte do budżetu. Nikt dotychczas nie musiał się mierzyć 

z takim obciążeniem i taką odpowiedzialnością. Przedstawiam Państwu Raport 

z realizacji zadań, strategii, programów oraz uchwał rady gminy w roku 2020. Na 

jego treść składają się dane przygotowane przez pracowników urzędu, przez 

jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury, jak 

i szersze z zakresu zadań podejmowanych przez Wójta Gminy. To, jak będzie 

wyglądała przyszłość Gminy, tak naprawdę zależy od naszego zaangażowania 

i naszej pracy. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, powinna ona być – jak 

przystoi  samorządowcom – oddalona od wszelakiej polityki. Jestem przekonany, 

że informacje zawarte w Raporcie posłużą do zwiększenia wiedzy na temat 

funkcjonowania lokalnego samorządu, a także pomogą mieszkańcom w ocenie 

działalności władz samorządowych. Dziękuję wszystkim Mieszkańcom naszej 

Gminy za wyrozumiałość  i cierpliwość, jaką nam Państwo okazaliście w tym 

ciężkim okresie. Dziękuję także współpracownikom i wszystkim działaczom, że 

mimo ograniczeń spowodowanych pandemią, daliście z siebie wszystko. Życzę 

Państwu i sobie, by czas pandemii minął, byśmy wszyscy mogli cieszyć się 

zdrowiem i radować się każdym wspólnym działaniem dla dobra Gminy Będzino.

       Z poważaniem 

 

Mariusz Jaroniewski 

Wójt Gminy Będzino 
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PODSTAWA PRAWNA 

  
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie samorządu wynika z zapisów 

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 

i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130) 

oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 

r. poz. 713). Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym Wójt, co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie 

gminy raport o stanie gminy. Raport o stanie Gminy Będzino obejmuje 

podsumowanie działalności Wójta Gminy Będzino, informacje na temat 

stanu gminy w poszczególnych obszarach, realizację polityk, programów, 

uchwał Rady Gminy, a także realizację zadań wykonanych w omawianym 

okresie i przygotowywanych do realizacji. 

 

 

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE 

 

Gmina Będzino, leży w pasie nadmorskim w północno-zachodniej części  

powiatu koszalińskiego, w województwie zachodniopomorskim i sąsiaduje 

z następującymi miastami, powiatami, gminami: 

 

o Koszalin (miasto na prawach powiatu) 

o Biesiekierz i Mielno (powiat koszaliński) 

o Karlino (powiat białogardzki) 

o Dygowo i Ustronie Morskie (powiat kołobrzeski). 
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Ryc. 1 i 2 Położenie Powiatu Koszalińskiego i Gminy Będzino  
Źródło: Zasoby www.gmina.pl 
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Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gminę Będzino zamieszkiwało 8340 

mieszkańców, na 166 km2 powierzchni, co oznacza gęstość zaludnienia ok. 

50 osób na km2. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Będzino. 

 

Gmina należy między innymi do następujących stowarzyszeń : 

 

o Związek Gmin i Miast Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie. 

o Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka z siedzibą w Sarbinowie. 

o Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania z siedzibą  

w Szczecinie. 

o Fundacja Nauka dla Środowiska z siedzibą w Koszalinie. 

o Środkowopomorska Grupa Działania z siedzibą w Koszalinie. 

o Stowarzyszenie Gmin Powiatów i Województw „ Droga S11”. 

 

Na terenie Gminy Będzino na koniec 2020 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 7 

 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY BĘDZINO W 2020 R. 
 

  



 

 

 

 8 

 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY BĘDZINO W 2020 R. 
 

 

Władze i struktura organizacyjna Urzędu Gminy Będzino 

 

Urząd Gminy Będzino stanowi jednostkę budżetową Gminy, przy pomocy 

której Wójt realizuje gminne zadania publiczne, zadania z zakresu 

administracji rządowej wynikające z ustaw oraz porozumień zawartych  

z innymi jednostkami administracji publicznej, a także umów z innymi 

podmiotami.  

 

Urząd zapewnia pomoc organom Gminy w wykonywaniu ich zadań  

i kompetencji. Siedziba Urzędu Gminy Będzino mieści się w Będzinie Nr 19,  

76-037 Będzino. 

 

Organem wykonawczym Gminy jest Wójt Gminy – Mariusz Jaroniewski,  

a uchwałodawczym – Rada Gminy w Będzinie. 

 

Obecnie obowiązujący Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Będzino  

nadany został Zarządzeniem wewnętrznym Nr 3/2018 Wójta Gminy Będzino 

z dnia 13 grudnia 2018 roku. 

Kierownictwo Urzędu stanowią: Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Sekretarz 

Gminy Będzino oraz Skarbnik Gminy Będzino. 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Będzino zatrudnionych było: 

 

o Na stanowiskach urzędniczych 31 osób, co stanowiło 30 etatów.  

o W Urzędzie Stanu Cywilnego 2 osoby na dwóch etatach.  

o Opiekunowie dowozu dzieci do i ze szkoły wraz z kierowcami 5 osób na 

4,25 etatu. 

o Obsługa Urzędu Gminy i Domu Ludowego w Mścicach 2 osoby na 0,75 

etatu. 

o Pracownicy interwencyjni 2 osoby na 2 etatach. 
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REALIZACJA STRATEGII I PROGRAMÓW  

 

 

W 2020 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 

o 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. 

 

o 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. 

 

o 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. 
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o Zarządzanie w samorządzie: celem strategicznym jest aktywizacja i 

integracja mieszkańców, innych partnerów rozwoju w zakresie realizacji 

wspólnych celów rozwojowych, wzrost rozpoznawalności obszaru 

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 nie 

inwestycyjnych 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. Gmina Będzino w grudniu 2020 roku przystąpiła do realizacji 

zmodyfikowanej wersji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Celem 

programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności 

energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zgodnie z treścią 

porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 

w Szczecinie gmina wspiera mieszkańców w ramach programu poprzez 

udzielanie informacji o programie, pomoc w wypełnianiu i składaniu 

wniosków o dofinansowanie oraz rozliczeniu inwestycji. W ramach realizacji 

porozumienia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie został 

przygotowany  do wydawania zaświadczeń dla osób uprawnionych do 
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skorzystania z podwyższonego poziomu dofinansowania a pracownicy 

merytoryczni urzędu gminy rozpoczęli udział w cyklu webinariów 

dotyczących zasad realizacji Programu.  

 

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 

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.: 

o Walka z bezrobociem, ubóstwem, wykluczeniem społecznym poprzez 

stworzenie nowych miejsc pracy.  

o Warsztaty, szkolenia, kursy dokształcające i doskonalące, aby podnieść 

kwalifikacje mieszkańców.  

o Spotkania integracyjne, których celem będzie ukazanie możliwości 

rozwojowych dla terenów popegeerowskich.  

o Zmiana nastawienia mieszkańców (zaangażowanie mieszkańców we 

wspólnie organizowane imprezy i wydarzenia typu n.p. dożynki). 

Niestety te działania w 2020r z uwagi na COVID były bardzo 

ograniczone.   

o Program rozwoju gminy atrakcyjny dla młodego pokolenia, aby 

eliminować zjawisko migracji zarobkowej (organizowanie szkoleń przez 

Lokalne Grupy Działania w celu umożliwienia udziału  

w przedsięwzięciach zainspirowanych przez młode pokolenie). 

 

W ramach realizacji celów określonych programem gmina stara się 

pozyskać środki na dofinansowanie inwestycji określonych programem.  

W tym celu złożono wnioski o dofinansowanie na takie inwestycje jak: 

przebudowa drogi w Tymieniu, opracowanie dokumentacji i wykonanie 

kanalizacji w Tymieniu czy remont świetlicy w Strachominie.  
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Program usuwania wyrobów zawierających azbest  

dla Gminy Będzino na lata 2012-2032 

Uchwała Nr XV/110/12 z dnia 3.02.2012 roku 

 

W 2020 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 2020 roku zdemontowano i zutylizowano 52,18 tony azbestu 

z terenu gminy Będzino. Gmina na ten cel pozyskała dotację ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej  

w Szczecinie w wysokości 39 252,50 zł.  

 

 

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 2020 

Uchwała nr XIV/113/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 19.12.2019 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. 
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Będzino na rok 2020  

Uchwała nr XIX/131/20 z dnia 12 marca 2020 roku 

Program  ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt 

domowych na terenie gminy Będzino, ograniczenie populacji zwierząt 

bezdomnych oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom 

domowymi gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w 

granicach administracyjnych gminy Będzino. W programie określono 

dziesięć zadań, których wybór został podyktowany zapisami art. 11a 

ustawy o ochronie zwierząt(Dz. U. z 2019r., poz. 122)oraz wnioskami 

wynikającymi z działań podejmowanych do tej pory w zakresie dotyczącym 

bezdomnych zwierząt na terenie gminy.  

 

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 

Gminy Będzino na lata 2021-2024 

Uchwała nr XXIX/186/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku 

 

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie 

zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r., poz.685 ze zm.) ochronę zdrowia 

psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej 

oraz instytucje do tego powołane. W przypadku samorządu gminnego 

ochrona zdrowia psychicznego polegać będzie przede wszystkim na 

realizacji celów głównych i szczegółowych z zakresu-promocji zdrowia 

psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienia 

osobom z zaburzeniami psychicznymi pomocy i wsparcia społecznego. 

  

Program określa i wyznacza kierunki działania w zakresie poprawy stanu 

zdrowia psychicznego mieszkańców, zaspokajania ich potrzeb zdrowotnych, 

bytowych i samorealizacji, nawiązując do Narodowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na lata 2017 -2024, który mówi, że ochrona zdrowia 

psychicznego polegać będzie na realizacji celu głównego z zakresu 

zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki 

adekwatnej do ich potrzeb oraz celu szczegółowego polegającego na 

udzielaniu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom 

i nauczycielom oraz udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dzieciom i młodzieży w przedszkolach, szkołach i placówkach. 
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Gminny Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

w Będzinie na lata 2021-2024  

Uchwała nr XXIX/185/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku 

 

Założeniem Gminnego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

jest poprawa warunków życia zawodowego i społecznego każdego 

niepełnosprawnego mieszkańca gminy Będzino oraz jego rodziny  

w zakresie: 

o Zatrudnienia na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami  

i wykształceniem. 

o Dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację 

społeczną najsłabszych grup społecznych. 

o Nauki w szkołach z pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również  

w szkodach specjalnych. 

o Dostępu do dóbr i usług publicznych, dóbr kulturalnych. 

o Dostępu do opieki medycznej i rehabilitacji leczniczej oraz zaopatrzenia 

w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

o Upowszechniania idei wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych. 

o Wsparcia doradczego dla osób niepełnosprawnych. 

 

Program Wspierania Rodziny w Gminie Będzino 

na lata 2020 – 2022 

Uchwała Nr XIII/105/2019 z dnia 29 listopada 2019 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 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 

Gminy Będzino w 2020 r. 

Uchwała nr XIV/109/19 Rady Gminy w Będzinie z dn. 19.12.2019 r. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest dokumentem, który jest uchwalany 

corocznie, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stanowią one, 

że realizacja wszystkich zadań zmierzających do ograniczenia szkód 

płynących ze spożywania alkoholu i zażywania narkotyków, musi być 

realizowana w oparciu o ww. program. 
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Głównym celem takiego Programu jest przede wszystkim podniesienie 

ogólnej świadomości wśród mieszkańców na temat szkodliwości 

przyjmowania używek takich jak narkotyki i alkohol, oraz edukacja lokalnej 

społeczności i prezentacja potencjalnych działań, które może podjąć 

samorząd lokalny na polu profilaktyki i zapobiegania uzależnieniom. Służy 

też pomocą dla mieszkańców dotkniętych już uzależnieniem, wskazuje 

bezpośrednie miejsca i służby, które mogą udzielić pomocy. 

  

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  
 

W gminie Będzino w 2020 roku funkcjonowały następujące jednostki 

organizacyjne. 

 

  

W tym jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną to: 

o Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie  

o Gminna Biblioteka publiczna w Będzinie  

 

Opis działalności poszczególnych jednostek wraz z podstawowymi danymi, 

uwzgledniającymi działalność w 2020 r. zostały uwzględnione w dalszych 

częściach niniejszego raportu. 

 

 

Fot. 1. i 2. Gminny Zakład Komunalny w Będzinie i Dom Ludowy w Tymieniu 
Źródło: Archiwum własne 
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Tabela 1. Jednostki organizacyjne w Gminie Będzino 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

 

Fot. 3. Szkoła Podstawowa w Mścicach 
Źródło: Archiwum własne  

 

 

 

Lp. 

 

 

Nazwa jednostki organizacyjnej 

 

 

Osoba zarządzająca 

1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Będzinie 

Andrzej Tyl /  

Rafał Turlej  

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 / 

Tomasz Skonieczny 

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. 4. Przedszkole w Będzinie 
Źródło: Archiwum własne 

 

Zadania z administracji rządowej (zadania zlecone) 

 

W 2020 roku wykonując zadania zlecone przez administrację rządową 

mieszkańcy naszej gminy, jak i pracownicy urzędu zaangażowani byli  

w przeprowadzenie wyborów prezydenckich. Z uwagi na sytuację 

pandemiczną wybory odbyły się z zachowaniem szczególnych środków 

ostrożności zaleconych przez wytyczne Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego.  

 

Wybory zostały przeprowadzone w dwóch turach:  

o Pierwsza w dniu 28 czerwca 2020 r. Zostało wydanych 4 045 kart 

ważnych do głosowania,  uprawnionych do głosowania było 6996 osób. 

Frekwencja w pierwszej turze wyniosła 57,82 %. 

o Druga w dniu 12 lipca 2020 r. Zostało wydanych 6 041 kart ważnych 

do głosowania uprawnionych do głosowania było 8 621 osób. 

Frekwencja w drugiej turze wyniosła 70,07 %. 

W powiecie koszalińskim byliśmy pod względem frekwencji na drugim 

miejscu po gminie Mielno.  

 

Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 79/2020 z dnia 11 

marca 2020 r. w gminie Będzino odbyły się wybory uzupełniające do Rady 
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Gminy w Będzinie w okręgu wyborczym Nr 2. Wybory zarządzono w jednym 

okręgu wyborczym, w którym wybrano jednego radnego. Liczba osób 

uprawnionych do głosowania wynosiła 333. Kart do głosowania wydano 

129, co stanowiło 38,74% frekwencji. Radnym został wybrany Andrzej 

Nożykowski z 88 głosami w stosunku do 41 głosów oddanych na drugiego 

kandydata.  

 

W okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. w Polsce przeprowadzony 

był  Powszechny Spis Rolny 2020 na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 

r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. 2019 poz. 1728) .  

Na terenie naszej gminy spis przeprowadzał jeden rachmistrz spisowy. 

Według Głównego Urzędu Statystycznego do dokonania spisu 

zobowiązanych było 413 gospodarstw rolnych z terenu naszej gminy. 

Preferowaną formą spisu przez GUS był samospis.  

 

 

FINANSE 
 

Budżet gminy na rok 2020 uchwalony został przez Radę Gminy  

w Będzinie uchwałą    Nr V/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. 

 

Uchwała określiła dochody budżetu w wysokości  55.277.711,14 zł,  

z tego dochody bieżące w wysokości 47.962.220,45 zł, dochody 

majątkowe w wysokości 7.315.490,69 zł oraz wydatki budżetu  

w wysokości  58.771.822,81 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 

11.669.964,19 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 47.101.858,62 zł.  

Planowany deficyt na rok 2020 na etapie uchwalania budżetu wyniósł 

3.494.111,67 zł, i miał być pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji 

długoterminowych. 

 

W wyniku zmian budżet gminy zmniejszył się o 232.673,68 zł po 

stronie dochodów, a po stronie wydatków o kwotę 7.168.354,00 zł. 

Ostateczna planowana na koniec 2020 roku wysokość dochodów wyniosła 

55.510.384,82 zł, w tym dochody bieżące 49.042.302,31zł,  

a dochody majątkowe 6.468.082,51 zł, wydatki 51.603.468,81 zł, z tego 

wydatki bieżące 47.141.745,89 zł, a wydatki majątkowe 4.461.722,92zł. 

W związku z  powyższymi zmianami planowana nadwyżka wyniosła 

3.906.916,01 zł i sfinansowała spłatę zaciągniętych kredytów  na kwotę 

3.840.916,01 zł, wykup papierów wartościowych w wys. 66.000,00 zł.   
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Tabela 2. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz kwotę nadwyżki za 2020 r. (zł) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

Wyszczególnienie 
Plan według 

uchwały 
Plan  

(po zmianach) 
Wykonanie 

1  2 3 

A. DOCHODY  55 277 711,14 55 510 384,82 52 090 268,40 

A1. Dochody bieżące 47 962 220,45 49 042 302,31 48 096 218,88 

A2. Dochody majątkowe 7 315 490,69 6 468 082,51 3 994 049,52 

B. WYDATKI 58 771 822,81 51 603 468,81 49 032 992,70 

B1. Wydatki bieżące 47 101 858,62 47 141 745,89 44 784 419,13 

B2. Wydatki majątkowe 11 669 964,19 4 461 722,92 4 248 573,57 

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) - 3 494 111,67 3 906 916,01 3 057 275,70 

D. FINANSOWANIE (D1-D2) 3 494 111,67 -3 906 916,01 -1 832 160,81 

D1. Przychody ogółem 
 z tego: 

8 020 504,35 171 000,00 256 082,19 

D11. kredyty, pożyczki, emisja 
papierów wartościowych 

8 020 504,35 171 000,00 0,00 

D15 wolne środki, o których mowa 
w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 

finansach publicznych 

0,00 0,00 256 082,19 

D16. inne źródła 0,00 0,00 0,00 

D2. Rozchody ogółem 

 z tego: 
4 526 392,68 4 077 916,01 2 088 243,00 

D21. spłaty kredytów i pożyczek 4 526 392,68 4 077 916,01 2 088 243,00 

 

Dochody budżetu Gminy Będzino w 2020 r. zostały wykonane w kwocie 

52.090.268,40 zł , tj. 93,84% planu. Realizacja dochodów bieżących 

wyniosła 48.096.218,88 zł, tj. 98,07% planu, a realizacja dochodów 

majątkowych w 2020 r. wyniosła 3.994.049,52 zł, tj. 61,75% planu. 
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Wykres 1. Dochody wydatki, plan / wykonanie stan na 31.12.2020 r. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

 

 

 

Tabela 3. Struktura dochodów wg. źródła dochodów w 2020 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Dochody własne 15 043 388,15 28,9 

2. Subwencja ogólna   9 000 126,00 17,3 

3. Dotacje celowe     14 857 429,25  28,5 

4. Udział gminy w podatku 

dochodowym 

  7 530 154,29 14,5 

5. Wpływy z Urzędów Skarbowych     870 419,60  1,7 

6. Pochodzące z innych źródeł     794 701,59  1,5 

7. Dochody majątkowe       3 994 049,52  7,7 

  8. Dochody Ogółem   52 090 268,40 100,0 
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Wykres 2. Struktura dochodów wg. Źródła dochodów w 2020 r. (%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 
 

Wydatki budżetu gminy Będzino w 2020 r. zostały wykonane w kwocie 

49.032.992,70 zł , tj. 95,02 % planu.  

Realizacja wydatków bieżących w 2020 r. wyniosła 44.784.419,13 zł, tj. 

95,00 % planu.  

Realizacja wydatków majątkowych w 2020 r. wyniosła 4.248.573,57 zł, tj. 

95,22 % planu. 

 

Tabela 4. Struktura wydatków budżetu w 2020 r.  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

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

1 Wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych 
12 323 280,06 

 

25,1 

2 Dotacje na zadania bieżące   2 376 806,06   4,8 

3 

Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
13 012 579,70 

          

         26,5 

4 

Wynagrodzenia i składniki od 

nich naliczane  
    16 824 691,69 

          

         34,3 

5 

Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 
       4 495 634,60 

 

9,2 

Razem 49 032 992,70 100,0 
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Wykres 3. Struktura wydatków budżetu w 2020 r.  (%) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

   

Zadłużenie gminy Będzino na koniec 2020 roku wyniosło  

12.283.883,48 zł, w tym tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 

12.281.076,01 zł, z tytułu zobowiązań wymagalnych 2.807,47 zł. 

 

Kredyty, pożyczki i obligacje w ogólnej kwocie 12.281.076,01zł w tym:  

 

 3.025.000,00 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.  

 1.015.000,00 zł - Bank Gospodarstwa Krajowego O/Piła, kredyt 

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

31.12.2022 r. 

 28.752,00 zł - Bank Gospodarstwa Krajowego O/Piła, kredyt 

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

31.01.2021 r. 

 160.000,00 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. 

 3.305.651,00 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. 
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 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. 

 2.757.000,00 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. 

 

Wydatki na promocję gminy w 2020 roku wyniosły 16.854,47 zł. 

 
Wydatki poniesione w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 

582.747,63 zł. Jak w latach poprzednich środki te przy bardzo dużym 

zaangażowaniu sołtysów, rad sołeckich i mieszkańców zostały wykorzystane 

zgodnie z lokalnymi potrzebami. Wykonano m.in.: zagospodarowanie 

terenów publicznych, w tym ich oświetlenie, doposażenie obiektów 

użyteczności publicznej, naprawę dróg, oraz prace porządkowe.  

 

MIESZKAŃCY 

W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkanek  

i mieszkańców zmniejszyła  się o 39 osób, przez co na dzień 31 grudnia 

2020 r. wynosiła  8340 osób, w tym  4210 kobiet i 4130 mężczyzn.   

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

2020 r. wynosiła: 

o liczba mieszkańców płci żeńskiej  w wieku przedprodukcyjnym (14 lat 

i mniej) wynosiła 667, a liczba mieszkańców płci męskiej  694. 

o Liczba kobiet w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 2 475, 

a liczba mężczyzn w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 2 834. 

o Liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1073,  

a liczba mężczyzn 597. 

Wykres 5. Liczba mieszkańców Gminy Będzino wg kategorii wiekowej na koniec 2020r  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

W 2020 r. zameldowały się 133 osoby, a wymeldowały się 142 osoby. 

Migracje przebiegały w kierunku miasta i związane były z zamieszkaniem 

poza granicami gminy. 
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Wykres 6. Rok 2020 - migracje mieszkańców w Gminie Będzino 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

          W 2020 roku narodziły się w gminie 74 osoby, w tym 30 dziewczynki  

i 44 chłopców, a zmarły 104 osoby, w tym 48 kobiety i 56 mężczyzn. 

Wobec tego nastąpił ubytek naturalny i wyniósł 30 osób.  Należy podkreślić, 

iż na wzrost zgonów o 24 osoby miała także wpływ sytuacja związana  

z pandemią COVID-19. W omawianym okresie  2020 r. nie odnotowano  

zgonów  niemowląt.                  

Wykres 7. Rok 2020 narodziny i zgony - mieszkańcy Gminy Będzino wg. wieku i płci 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 
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SPRAWY OBYWATELSKIE 
  

 Na bieżąco udzielano odpowiedzi w trybie dostępu do informacji 

publicznej. W 2020 r. do urzędu wpłynęło 48 wniosków, nie została 

wydana decyzja administracyjna o  odmowie  udostępnienia informacji  

publicznej. Zapytania dotyczyły funkcjonowania urzędu, spraw 

budżetowych i obywatelskich. Rejestr wniosków prowadzony był  

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

W 2020 r. na terenie gminy Będzino funkcjonowało 25 sołectw. Zarówno 

sołtysi jak i rady sołeckie aktywnie uczestniczyły w życiu społeczności 

sołectwa. Częsty kontakt sołtysów z pracownikami urzędu dotyczył zarówno 

bieżących problemów „do szybkiego rozwiązania” jak np. naprawy bieżące 

dróg, ich utrzymanie, koszenie boisk, ale także realizacji funduszy i grantów 

sołeckich.   W związku z sytuacją wywołaną przez COVID -19 sołtysi bardzo 

aktywnie włączyli się w dysytrybucję maseczek ochronnych. 

 

 

Fundusze sołeckie 

             

Realizacja Funduszy Sołeckich w poszczególnych sołectwach gminy Będzino 

w roku 2020. Fundusz sołecki dla rozdzielonych we wrześniu sołectw 

Będzinko oraz Barnin-Zagaje w 2020r traktowany był łącznie.  

 

Wykres 8. Wydatki z funduszy sołeckich w 2020 r. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 
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Sołectwo Będzinko (z Barnin-Zagaje) 

o Zakup lampy oświetleniowych na słupach i pomiary, 11.054,42 zł. 

o Montaż opraw oświetlenia drogowego w m. Barnin, 6.000,00 zł. 

o Zakup tablic i materiałów do montażu gablot, 3.000,00 zł. 

o Zakup krzeseł do Świetlicy Wiejskiej w Barninie, 490,00 zł. 

o Zakup artykułów spożywczych na integrację mieszkańców, 550,00 zł. 

o Zakup elementów do gabloty przy Świetlicy w Barninie, 1.000,00 zł. 

o Zakup kruszywa  do naprawy dróg sołectwa, 3.000,00 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2020r. : plan 25.108,83 zł, 
wykonanie 25.094,42 zł,  = 14,41 zł zostało 

 

Sołectwo  Będzino 

o Przekazanie środków na działalność GOK w Będzinie, 1.708,82 zł. 

o Dotacja na działalność Biblioteki Gminnej w Będzinie, 1.000,00 zł. 

o Dotacja na cele statutowe OSP Będzino, 8.000,00 zł. 

o Przygotowanie terenu i zakup bramek na plac zabaw, 4.997,47 zł. 

o Zakup altany, wykonanie stelażu i elementów do grilla, 15.000,00 zł. 

o Zakup materiałów na szkolenie mieszkańców Sołectwa, 1.103,08 zł. 

o Zakup artykułów spożywczych na szkolenie mieszkańców, 896,04 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2020r.: plan 32.708,82 zł, 
wykonanie 32.705,41 zł, =   3,41 zł zostało 

 

Sołectwo Dobre 

o Utwardzenie terenu, montaż urządzeń na placu zabaw, 499,27 zł. 

o Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej, 25.908,82 zł. 

o Zakup  artykułów  spożywczych, 2.500,00 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2020r.: plan 28.908,09 zł, 

wykonanie 28.908,09 zł =  0,00 zł zostało 
 

Sołectwo  Dobiesławiec 

o Montaż oświetlenia w m. Dobiesławiec na placu zabaw, 7.000,00 zł. 

o Wykonanie oświetlenia boiska, montaż tablicy, 5.000,00 zł. 

o Okazanie granic części działki nr 30/2 Dobiesławiec, 320,00 zł. 

o Zakup  materiałów i piasku, 718,18 zł. 

o Zakup i montaż przystanku autobusowego, utwardzenie terenu w m. 

Podamirowo, 7.700,00 zł. 

 Łącznie wydatkowano w 2020r.: plan 20.779,72 zł, 
wykonanie 20.738,18 zł = 41,54 zł zostało 

 

Sołectwo  Dobrzyca 

o Dotacja na cele statutowe OSP Dobrzyca, 10.000,00 zł. 

o Montaż oświetlenia na drodze gminnej w Dobrzycy, 9.999,90 zł. 

o Zakup materiałów na potrzeby Filii Biblioteki w Dobrzycy, 1.000,00 zł. 

o Zakup przypinki, 189,42 zł. 
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o Zakup siatki na plac zabaw i strefy rekreacji, 8.031,33 zł. 

o Zakup pojemnika na odpady plastikowe „SERCE”, 500,00 zł. 

o Zakup wyposażenia kuchennego dla Koła Gospodyń Wiejskich,  

5.999,97 zł. 

o Zakup  kruszywa  na  drogi  gminne, 10.000,00 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2020r.: plan 46.032,85 zł, 

wykonanie 45.720,62 zł = 312,23 zł zostało 
               

Sołectwo  Kiszkowo 

o Dotacja na cele statutowe OSP Dobrzyca i OSP Będzino, 1.000,00 zł. 

o Równanie terenu i przewóz ziemi, 10.000,00 zł. 

o Zakup ławek do parku, 4.920,00 zł. 

o Zakup ławek i stołów do altany, 2.445,00 zł. 

o Zakup artykułów spożywczych dla dzieci i mieszkańców. 1.632,22 zł. 

 Łącznie wydatkowano w 2020r.: plan 20.635,41 zł,  
wykonanie 19.997,22 zł = 638,19 zł zostało 

 

Sołectwo  Kładno  

o Dotacja na cele statutowe OSP Dobrzyca, 1.600,00 zł. 

o Renowacja placu zabaw w Kładnie, 904,27 zł. 

o Zakup i montaż  lamp solarnych oświetlenia  drogowego, 16.158,27 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2020r.: plan 18.663,27 zł, 
wykonanie 18.662,54 zł = 0,73 zł zostało 

 

Sołectwo  Komory 

o Dotacja na cele statutowe dla OSP Dobrzyca, 2.500,00 zł. 

o Zakup ławek betonowych, 2.338,00 zł. 

o Zakup lampy solarnej – 6.821,86 zł. 

 Łącznie wydatkowano w 2020r.: plan 11.881,00 zł, 

wykonanie 11.659,86 zł = 221,14 zł zostało 

 

Sołectwo  Łekno 

o Wynajem zagęszczarki płytowej, 172,20 zł. 

o Zakup mat. na  chodnik w m. Kazimierz Pomorski, 6.999,84 zł. 

o Zakup artykułów spożywczych na paczki choinkowe, 497,80 zł. 

o Zakup materiałów na posadowienie altany w m. Łekno, 10.499,99 zł. 

o Zakup polbruku na chodnik przy SP. w Łeknie, 2.267,97 zł. 

o Zakup lampy solarnej, 5.830,00 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2020r.: plan 27.273,38 zł, 
wykonanie 26.265,61 zł = 1.007,77 zł zostało 

 

Sołectwo Łopienica– Łasin Koszaliński 

o Dotacja na cele statutowe dla OSP Dobrzyca, 1000,00 zł. 

o Zakup sprzętu na wyposażenie boiska sportowego, 14.195,09 zł. 
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o Zakup artykułów spożywczych na paczki dla dzieci, 2.859,88 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2020r.: plan 18.086,05 zł, 

wykonanie 18.055,03 zł = 31,02 zł zostało 
 

Sołectwo  Mścice 

o Montaż oświetlenia na ul. Kwiatowej i Akacjowej, 39.101,20 zł. 

o Na cele statutowe dla OSP Mścice, 4.000,00 zł. 

o Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dot. budowy 

oświetlenia drogowego w m. Mścice, 5.000,00 zł. 

 Łącznie wydatkowano w 2020r.: plan 48.101,20 zł, 
wykonanie 48.101,20 zł = 00,00 zł zostało 

 

Sołectwo  Popowo 

o Zakup skrzynki elektrycznej, 2.500,00 zł. 

o Zakup kruszywa, 10.069,72 zł. 

o Zakup  lampy  solarnej,5.000,00 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2020r.: plan 17.605,04 zł, 
wykonanie 17.569,72 zł = 35,32 zł zostało 

 

Sołectwo  Skrzeszewo 

o Dofinansowanie  OSP  Będzino, 500,00 zł. 

o Zakup  płyt  drogowych typu Yomb, 13.016,44 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2020r.: plan 13.516,44 zł, 
wykonanie 13.516,44 zł = 00,00 zł zostało 

 

Sołectwo Słowienkowo 

o Zakup i montaż lamp solarnych, 16.787,32 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2020r.:  plan 16.787,32 zł, 

wykonanie 16.787,32 zł = 00,00 zł zostało 
 

Sołectwo  Strzeżenice 

o Zakup mieszanki kruszywa na drogi, 1.300,00 zł. 

o Zakup materiałów na plac zabaw, 672,60 zł. 

o Zakup lampy solarnej, 20.683,00 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2020r.: plan 22.655,67 zł, 

wykonanie 22.655,60 zł = 00,07 zł zostało 
 

Sołectwo  Smolne  

o Zakup  podkaszarki  spalinowej,2.500,00 zł. 

o Dotacja na cele statutowe dla OSP Dobrzyca, 1.000,00 zł. 

o Projekt i montaż lamp oświetleniowych, 9.999,90 zł. 

o Usługi koparko-ładowarka, przebudowa drogi, 1.476,00 

o Zakup  materiałów  na  doposażenia  sali  w  m. Smolne, 524,58 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2020r.: plan 15.536,69 zł, 
wykonanie 15.500,48 zł, = 36,21 zł zostało 
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Sołectwo  Stoisław 

o Dofinansowanie  na  cele  statutowe  OSP  Dobrzyca, 500,00 zł. 

o Wykonanie chodnika, 2.500,00 zł. 

o Czyszczenie i naprawa chodnika, 4.774,64 zł. 

o Szkolenie dla mieszkańców i dzieci, 3.500,00 zł. 

o Zakup lampy solarnej, 7.000,00 zł. 

o Naprawa oświetlenia, 5.499,94 zł. 

o Malowanie i konserwacja  placu zabaw, 3.500,00 zł. 

o Zakup stojaka na krzesła GA-16 do Przedszkola w Mścicach, 938,99 zł. 

o Zakup kolorowych szarf, 161,01 zł. 

o Zakup artykułów spożywczych na upominki świąteczne dla dzieci  

i seniorów, 1.400,00 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2020r.: plan 29.774,64 zł, 
wykonanie 29.774,58 zł, = 00,06 zł zostało 

 

Sołectwo  Strachomino 

o Zakup i montaż lampy przy drodze, 9.840,00 

o Przygotowanie podłoża pod przystanek w Strachominie, 874,65 zł. 

o Zakup wiat przystankowych i koszy na śmieci, 11.460,00 zł.  

Łącznie wydatkowano w 2020r.: plan 22.174,65 zł, 
wykonanie 22.174,65 zł, = 00,00 zł zostało 

 

Sołectwo  Strzepowo 

o Zakup wiaty przystankowej, 7.000,00 zł. 

o Dofinansowanie OSP Dobrzyca, 1.000,00 zł. 

o Zakup materiałów biurowych dla SP Dobrzyca, 499,95 zł. 

o Doposażenie świetlicy wiejskiej, 12.976,36 zł.  

o Zakup artykułów spożywczych, organizacja imprezy kulturalno-

rozrywkowej, 1.396,17 zł. 

 Łącznie wydatkowano w 2020r.: plan 22.896,17 zł, 
wykonanie 22.872,48 zł, = 23,69 zł zostało 

 

Sołectwo  Śmiechów – Borkowice  

o Wstępne przygotowanie projektu, droga w m. Śmiechów i zakup 

kruszywa, 1.600,00 zł. 

o Montaż urządzeń na placu zabaw w m. Borkowice, 661,03 zł. 

o Zakup tablicy, 200,00 zł. 

o Usługa  koparką, 6.400,00 zł. 

o Zakup i montaż lamp oświetleniowych w m. Śmiechów, 16.000,00 zł. 

o Zakup kruszywa, 4.000,00 zł. 

o Zakup artykułów spożywczych na integracje mieszkańców, 1.589,02 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2020r.: plan 30.448,06 zł, 

wykonanie 30.444,05 zł, = 4,01 zł zostało 
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Sołectwo  Tymień 

o Zakup  2  przystanków w Tymieniu, 14.000,00 zł. 

o Dotacja na cele statutowe OSP Dobrzyca, 4.000,00 zł. 

o Zakup lampy między blokami nr 45, 46, 22, 13.000,00 zł. 

o Dotacja dla klubu Karate Kyokushin Kanku, 4.101,20 zł. 

o Montaż i zakup monitoringu oraz lampy na plac zabaw, 8.000,00 zł. 

o Zakup maszyny tnąco-tłoczącej dla Biblioteki w Tymieniu, 1.000,00 zł. 

o Organizacja uroczystości z okazji 10-lecia zespołu Kwiaty Polskie z 

Tymienia, 3.000,00 zł. 

o Zakup artykułów spożywczych – 999,59 zł. 

 Łącznie wydatkowano w 2020r.: plan 48.101,20 zł, 
wykonanie 48.100,79 zł, = 0,41 zł zostało 

 

Sołectwo  Uliszki 

o Zakup drzewek i  krzewów na nasadzenia wzdłuż drogi, 3.020,98 zł. 

o Dotacja na cele statutowe dla OSP Dobrzyca, 4.000,00 zł. 

o Zakup  tablicy  ogłoszeń, 1.353,00 zł. 

o Zakup kruszywa, 3.500,00 zł. 

o Zakup materiałów budowlanych, 147,00 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2020r.: plan 12.025,30 zł, 

wykonanie 12.020,98 zł, = 4.32 zł zostało 
 

Sołectwo  Wierzchominko 

o Dotacja na cele statutowe dla OSP Dobrzyca, 2.045,55 zł. 

o Zakup elementów do ogrodzenia stawu,  5.900,00 zł. 

o Zakup kruszywa, 6.000,00 zł. 

 Łącznie wydatkowano w 2020r.: plan 14.045,55 zł, 

wykonanie 13.945,55 zł, = 100,00 zł zostało 
 

Sołectwo  Wierzchomino 

o Dotacja na cele  statutowe  dla OSP Dobrzyca, 2.000,00 zł. 

o Zakup tarcicy, materiałów 493,08 zł. 

o Zakup  karuzeli z montażem,  3.500,00 zł. 

o Przygotowanie podłoża, zakup przystanku, kosza,8.301,24 zł. 

o Zakup polbruku, 7.182,49 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2020r.: plan 21.501,24 zł, 
wykonanie 21.476,81 zł, = 24,43 zł zostało 
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Granty Sołeckie  

 

      W  roku  2020  trzy  sołectwa  z  terenu  Gminy  Będzino  otrzymały  

dofinansowanie  w  ramach  „Granty  sołeckie  2020”  finansowane  przez  

Urząd  Marszałkowski  Województwa  Zachodniopomorskiego  Wydział  

Rolnictwa i Rybactwa  w  Szczecinie  w  wysokości  po  10.000 zł. : 

 

Sołectwo Łekno 

Zrealizowało projekt „Zdrowo i oświatowo w Łeknie”. Całkowity koszt 

projektu to ok. 28.000 zł., z czego grant to 10.000 zł, z funduszu 

sołeckiego przeznaczono 18.000 zł. przy dużym zaangażowaniu i pracy 

własnej mieszkańców. 

 

 

Fot. 5. Sołectwo Łekno w ramach grantów sołeckich wybudowało wiatę 
Źródło: Archiwum własne 

 

 
 

Sołectwo  Dobre   

Zrealizowało  projekt „Integrowanie przez działanie w Dobrem”  

Całkowity koszt projektu to ok. 35.000 zł., z czego grant to 10.000 zł,  

z funduszu sołeckiego przeznaczono 25.000 zł, przy dużym zaangażowaniu 

i pracy własnej mieszkańców. 
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Fot. 6. Świetlica wiejska w Dobrem 
Źródło: Archiwum własne 

 

 

 

 

Sołectwo Śmiechów-Borkowice 

Zrealizowało projekt „Strefa rekreacji w miejscowości Borkowice” 

Koszt zadania pokrył grant sołecki w wysokości 10.000 zł. Zakupiono dwa 

urządzenia zewnętrznych na  plac  zabaw. Prace wykonano przy dużym 

zaangażowaniu pracy własnej mieszkańców.    

 

Fot. 7. Doposażona strefa rekreacji w Borkowicach 
Źródło: Archiwum własne 
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SOŁTYSI GMINY BĘDZINO 

(wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.) 
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Organizacje pozarządowe  

 
W 2020 r. na terenie Gminy Będzino działały następujące organizacje 

pozarządowe: 

 

o Stowarzyszenie Lepsze Jutro: stowarzyszenie zajmuje się 

działalnością społeczną: prowadziło Dzienny Dom Senior+ w Tymieniu, 

Klubu Senior+ w Mścicach, a obecnie Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Będzinie.  

 

o Fundacja Nowe Życie Starych Pojazdów: priorytetem działalności 

fundacji jest nabywanie i restaurowanie zabytkowych pojazdów  

i maszyn rolniczych, przez co przyczynia się ona do zachowania dorobku 

kulturowego wsi. Z racji wykonywanej działalności, fundacja często 

gości na rozmaitych, tematycznych imprezach. 

 

o Fundacja „Nasze Życie”: działanie na rzecz osób i rodzin 

potrzebujących pomocy zgromadzonych we wspólnocie parafii 

rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Śmiechowie, która 

w większości tworzą rodziny popegeerowskie poprzez min.: tworzenie 

więzi i pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących z 

obszarów wiejskich, wspieranie i opiekę nad osobami starszymi, 

samotnymi, chorymi, niepełnosprawnymi, niezaradnymi życiowo, 

ubogimi, uzależnionymi, umożliwianie rozwoju zainteresowań dzieci, 

młodzieży, ludzi starszych. 

 

o Stowarzyszenie Miłośników Psów Ras Północnych oraz Sportu 

Zaprzęgowego Husosky: opieka nad bezdomnymi psami, 

wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc w adopcji. 

 

o Stowarzyszenie Sportowe Gminy Będzino: promocja sportu, 

zwłaszcza piłki nożnej, organizowanie imprez, turniejów i wyjazdów. 
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Fot. 8. Stowarzyszenie Sportowe Gminy Będzino  
Źródło: Archiwum własne 

 
o UKS Karate Kanku Tymień: treningi karate dla dzieci, młodzieży  

i dorosłych, zawody sportowe, promocja sztuk walki i zdrowego trybu 

życia. 

Fot. 9. UKS Karate Kanku Tymień  
Źródło: Archiwum własne 

 

o Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Będzino: rozwój gminy, 

integracja społeczna, wymiana polsko – francuska rodzin. 
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o Jednostki OSP z terenu Gminy Będzino: OSP Będzino, OSP Dobrzyca 

i OSP Mścice – głównym celem działalności jest dbałość  

o bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie gminy, edukacja 

mieszkańców w zakresie zapobiegania pożarom, udzielania pierwszej 

pomocy. Każda z tych jednostek działa na podst. ustawy prawo  

o stowarzyszeniach i ustawy o OSP. 

Fot. 10. W 2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzycy otrzymała nowy wóz bojowy 
Źródło: Archiwum własne 

 

Fot. 11. Budowa Garażu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mścicach 
Źródło: Archiwum własne 
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W Krajowym Rejestrze Sądowym wg stanu na dzień 16 kwietnia 2021 r. 

na terenie gminy Będzino jest zarejestrowanych 10 organizacji 

pozarządowych, w tym: 1 Kółko Rolnicze, 3 jednostki OSP, 1 związek 

zawodowy, 3 fundacje i 2 stowarzyszenia. Z kolei w rejestrze stowarzyszeń, 

prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie, wpisanych jest  

5 stowarzyszeń. 

 

Stowarzyszenia współpracujące ale niezarejestrowane na terenie naszej 

gminy: 

 

o Stowarzyszenie szachowe Husaria z Koszalina, działające min. na 

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

turnieje szachowe w Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie. 

 

o Fundacja Pływamy i Ratujemy z Ustronia Morskiego, które 

organizuje lekcje pływania dla dzieci i młodzieży ze szkół, połączone z 

elementami ratownictwa oraz zawody sportowe w pływactwie.  

W działaniach tych aktywnie bierze udział także młodzież z naszej 

gminy. 

Dotacje i umowy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. 

 

W dniu 19 grudnia 2019 r. Rada Gminy w Będzinie w uchwale nr XIV/113/19 

przyjęła roczny 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 2020. W oparciu o 

ten dokument podpisano następujące umowy z organizacjami 

pozarządowymi w ramach otwartego konkursu ofert oraz dotacji celowych: 

 

o Umowa nr 1/PR.524.1.2020 – „Organizacja treningów karate dla 

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

Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin Kanku Tymień.  

Kwota dotacji: 15 000 zł. 

 

o Umowa nr 2/PR.524.1.2020 – „Szkolenie w pływaniu i ratownictwie 

wodnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych” – Fundacja Pływamy  

i Ratujemy, Ustronie Morskie.  

Kwota dotacji: 4 000 zł. 

 

o Umowa nr 3/PR.524.1.2020 – „Upowszechnianie kultury fizycznej  

i sportu w różnych dziedzinach sportowych ze szczególnym 

uwzględnieniem piłki nożnej i siatkowej w roku 2020” – Stowarzyszenie 

Sportowe Gminy Będzino.  

Kwota dotacji: 85 000 zł. 
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o Umowa nr 1/FZ.526.OSP.2020 – OSP Dobrzyca – dotacja celowa na 

pokrycie wydatków bieżących.  

Kwota dotacji: 60 645,55 zł. 

 

o Umowa nr 2/FZ.526.OSP.2020 – OSP Dobrzyca – dotacja celowa na 

zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z systemem CAFS oraz usług 

pobocznych służących realizacji projektu (obsługa przetargu).  

Kwota dotacji: 271 567,70 zł. 

 

o Umowa nr 3/FZ.526/OSP/2020 – OSP Mścice – dotacja celowa na 

rozbudowę remizy.  

Kwota dotacji: 190 000 zł (w tym aneks na budowę placu manewrowego 

– 80 000 zł). 

 

o Umowa nr 4/FZ.526/OSP/2020 – OSP Będzino – dotacja celowa na 

pokrycie wydatków bieżących i zakup sprzętu ppoż.  

Kwota dotacji: 42 500 zł. 

 

o Umowa nr 5/FZ.526/OSP/2020 – OSP Mścice – dotacja celowa na 

pokrycie wydatków bieżących.  

Kwota dotacji: 55 000 zł. 

 

o Umowa nr AOS.1.2020 – Stowarzyszenie Lepsze Jutro – powierzenie 

realizacji zadania publicznego pt.: „Prowadzenie Klubu SENIOR+ w 

Mścicach”.  

Kwota dotacji: 51 000 zł. 

 

o Umowa nr AOS.2.2020 – Stowarzyszenie Lepsze Jutro – powierzenie 

realizacji zadania publicznego pt.: „Prowadzenie Dziennego Domu 

SENIOR+ w Tymieniu”.  

Kwota dotacji: 183 408 zł. 

 

o Umowa nr PR.526.1.2020.TW – Stowarzyszenie Lepsze Jutro – 

powierzenie realizacji zadania publicznego pt.: „Prowadzenie Klubu 

SENIOR+ w Mścicach”.  

Kwota dotacji: 10 000 zł. 

 

o Aneksy nr 15, 16, 17, 18 do umowy nr AOS.01.2017 – 

Stowarzyszenie Lepsze Jutro – powierzenie realizacji zadania 

publicznego pod nazwą „Prowadzenie Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Będzinie”.  

Łączna kwota dotacji: 739 154,04 zł. 
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OCHRONA ZDROWIA 

 
W okresie sprawozdawczym, na terenie Gminy funkcjonował niepubliczny 

zakład opieki zdrowotnej (NZOZ) w Będzinie z filią w Dobrzycy oraz 

prywatna przychodnia lekarska Balticmed w Mścicach. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2020 r. w pomieszczeniach GOK 

Będzino, działał gabinet rehabilitacji pod nadzorem specjalisty od 

rehabilitacji, Pani mgr Małgorzaty Gasińskiej. Nie bez znaczenia na 

zainteresowanie zabiegami miały ograniczenia spowodowane pandemią 

COVID-19. Emeryci i renciści z terenu naszej gminy, na podstawie 

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

podstawowych, takich jak: 

o magnetoterapia, 

o laseroterapia, 

o elektroterapia, sonoterapia – UD, 

o fonoterapia, 

o ćwiczenia UGUL. 

W omawianym okresie wykonano 4130 zabiegów, w tym 92% stanowiły 

zabiegi bezpłatne dla emerytów i rencistów, a 8% zabiegi płatne. Z usług 

gabinetu rehabilitacji korzystali tylko mieszkańcy naszej gminy.  

 

Wykres 9. Ilość zabiegów rehabilitacyjnych wykonanych w 2020r. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

W 2020 r. w Będzinie i Mścicach funkcjonowały dwie apteki, w których 

zatrudnieni byli magistrzy farmacji i technik farmaceutyczny. 
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Z powodu pandemii koronawirusa SARS CoV-2 i związanymi z nią 

obostrzeniami, nie zrealizowano gminnych programów szczepień 

ochronnych przeciwko grypie i przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego 

(HPV). Niemal cały 2020 r. upłynął pod znakiem pandemii COVID 19, co 

zaowocowało licznymi utrudnieniami – zmniejszono ilość przyjmowanych 

pacjentów i wykonywanych zabiegów, ograniczono szczepienia 

podstawowe, ograniczono dostęp do obiektów użyteczności publicznej  

i wprowadzono zasady dystansu społecznego oraz reżimu sanitarnego. 

Obostrzenia związane z COVID-19 dotknęły niemal każdą dziedzinę życia. 

Gmina Będzino przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki 

Czerniaka w edycji 2020/2021 we współpracy z Studenckim Kołem 

Naukowym ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w 

Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. 

W programie wzięły udział wszystkie szkoły z terenu Gminy Będzino w 

których 11 nauczycieli korzystając z materiałów przygotowanych przez 

realizatorów programu przeprowadzili łącznie 22 godziny zajęć. W zajęciach 

wzięło udział 190 uczniów.  

Na dzień 31 grudnia 2020 r. 26 podmiotów posiadało zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie naszej gminy .  

Z funduszu alkoholowego (tzw. „korkowego”) w 2020 r. zostały 

sfinansowane min. następujące wydatki: 

o Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz dla 

członków ich rodzin, 9 900 zł. 

o Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Będzinie, 9 455 zł. 

o Szkolenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Będzinie w celu podniesienia kwalifikacji członków Komisji. Zespół 

uczestniczył w jednym szkoleniu stacjonarnym, zorganizowanym w 

Urzędzie Gminy w Będzinie, 1 900 zł. 

o Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, 1 950 zł. 

o Dofinansowanie działalności Centrum Psychoterapii i Leczenia 

Uzależnień ANON sp. z o. o. w Koszalinie, 2 000 zł. 

o Spektakle profilaktyczne dla dzieci ze szkół podstawowych w Mścicach  

i w Łeknie, 800 zł. 

o Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (organizacja spotkań i szkolenia 

dla Zespołu Interdyscyplinarnego, diety i inne), 9 142 zł. 

W ciągu całego roku nie cofnięto/odebrano żadnemu przedsiębiorcy 

uprawnień z powodu jakichkolwiek nadużyć czy naruszeń. 

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie w 

2020 r. wpłynęło 6 zgłoszeń przypadków nadużywania alkoholu. 



 

 

 

 43 

 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY BĘDZINO W 2020 R. 
 

 

POMOC SPOŁECZNA 
 

 W roku 2020 z pomocy społecznej Gminy Będzino skorzystało łącznie 

382 rodziny, co oznacza wzrost w stosunku do 2019 r. o 6 rodzin. 

Niewątpliwie na taką sytuację miała głównie wpływ sytuacja wywołana 

stanem epidemicznym COVID-19. 

 W 2020 r. usługami opiekuńczymi, ( z powodu niskich dochodów, 

niesamodzielności, oraz potrzeby opieki pielęgnacyjnej), świadczonymi 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie objętych było 15 

mieszkańców gminy.  W mieszkaniu treningowym prowadzono usługi 

asystenckie oraz trening samodzielności dla 26 osób. Zajęcia obejmowały 

naukę gospodarowania budżetem domowym, wspólne przygotowanie 

posiłków oraz dbałość o higienę i porządek.  

 W 2020 r. zapewniono miejsca w schroniskach  dla 4 osób 

bezdomnych z terenu gminy Będzino oraz miejsca dla 23 mieszkańców w 

domach pomocy społecznej. 

 Na terenie gminy Będzino funkcjonuje Środowiskowy Dom 

Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzony przez 

Stowarzyszenie „Lepsze Jutro”, które zapewnia pomoc dla 35 

uczestników. 

 

          Realizacja projektów: 

 

 Na terenie gminy Będzino od 2018 r. w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ( Priorytet VII) skierowanego 

do osób niesamodzielnych, starszych  i niepełnosprawnych były świadczone 

usługi opiekuńcze dla osób starszych, niepełnosprawnych, 

niesamodzielnych. Powyższy projekt realizowany był w okresie od 

01.01.2018 do 31.12.2020. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

otrzymał na ten cel blisko 600 000 zł.  Wkład własny w projekcie wynosił 

31 594,25 zł i pochodził ze środków budżetu gminy Będzino. W ramach 

projektu Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności 

zostało utworzone mieszkanie treningowe z którego  dotychczas skorzystało 

26 osób niepełnosprawnych odbywających treningi w cyklicznych 

cotygodniowych zmianach po 4 osoby. W ramach pobytu osoby 

niepełnosprawne pod okiem wykwalifikowanego personelu nabywały 

kompetencji w zakresie: samoobsługi, dbania o higienę, umiejętności 

praktycznych, korzystania z miejsc publicznych, przygotowania posiłków, 

planowania budżetu domowego, komunikacji personalnej czy umiejętności 

planowania czasu wolnego. Treningi te miały na celu nabycie takich 

umiejętności, aby podopieczni mogli w miarę samodzielnie zaspokajać 

swoje potrzeby i stać się mniej zależnym od opiekunów. 
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W ramach usług opiekuńczych skorzystało 17 osób niesamodzielnych. 

 W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie realizował 

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Program skierowany 

był do osób niepełnosprawnych o umiarkowanym i znacznym  stopniu 

niepełnosprawności. Projekt miał na celu ułatwienie osobie 

niepełnosprawnej wykonywania czynności dnia codziennego, pomocy  

w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz współpracy z instytucjami  

i organizacjami w celu zapewnienia optymalnych warunków do 

samodzielnego funkcjonowania. Z kolei istotą pracy zawodowej asystentów 

osobistych osób niepełnosprawnych było świadczenie usług opiekuńczo-

wspierających osobie starszej niesamodzielnej. Asystent pomagał 

podopiecznym w codziennych czynnościach domowych, planowaniu  

i organizacji gospodarstwa domowego, wykonywał czynności pielęgnacyjne 

i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udzielał pierwszej pomocy  

w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizował 

osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania 

zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej. Tą formą pomocy 

zostało objętych 17 osób niepełnosprawnych przez 6 asystentów. Program 

został sfinansowany w całości z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania wyniosła 184 939,43 zł 

 W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie realizował 

Rządowy Program „Wspieraj seniora”, który  zakładał  wsparcie Seniorów  

w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii 

zdecydowali się na pozostanie w domach i nie byli w stanie poprzez wsparcie 

rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Program 

realizowany był w okresie od października do grudnia 2020r. Podczas 

realizacji Programu do Ośrodka wpłynęło 10 zgłoszeń poprzez Centralną 

Aplikację Statystyczna (CAS) i 4 osoby zgłoszone ze środowiska. Kwota 

dofinansowania 3 574,53zł, w tym z dotacji  2 842,15 zł , wkład własny 

to 732,38 zł. 

 Na Świadczenia rodzinne w gminie Będzino wydatkowano w 2020 r. 

kwotę 2 253,314,00 zł Świadczenia te obejmują wydatki na: 

 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

 jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, 

 świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie 

pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, 

 świadczenia rodzicielskie, 

 zasiłek dla opiekuna 
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Tabela 5. Świadczenia rodzinne w 2020 r. 

Źródło: Opracowanie własne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie. 

 

 Wyszczególnienie Ilość 

świadczeń 

Ilość 

Uprawnionych 

Wydatkowanie 

1 Zasiłki rodzinne 4301 217 499 619,89 zł 

 

2 

Dodatek do zasiłku rodzinnego 

z tytułu urodzenia dziecka 

 

13 

 

13 

 

13 000,00 zł 

 

 

3 

Dodatek do zasiłku rodzinnego 

z tytułu opieki nad dzieckiem 

w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 

 

 

98 

 

 

11 

 

 

38 072,90 zł 

 

 

4 

Dodatek do zasiłku rodzinnego 

z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka na 

podstawie art. 11 a 

 

 

120 

 

 

11 

 

 

23 160,00 zł 

 

 

5 

Dodatek do zasiłku rodzinnego 

z tytułu kształcenia i 

rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego do 5 roku 

życia 

 

 

60 

 

 

7 

 

 

5 440,00 zł 

 

 

6 

Dodatek do zasiłku rodzinnego 

z tytułu kształcenia  

i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego powyżej 5 

roku życia 

 

 

161 

 

 

16 

 

 

17 710,00 zł 

7 Dodatek z tytułu rozpoczęcia   

roku szkolnego 

301 137 20 280,69 zł 

 

 

8 

Dodatek do zasiłku rodzinnego 

z tytułu na pokrycie wydatków 

związanych z zamieszkaniem 

w miejscowości, w której 

znajduje się szkoła 

 

 

58 

 

 

10 

 

 

6 554,00 zł 

 

 

9 

Dodatek do zasiłku rodzinnego 

na pokrycie wydatków 

związanych z dojazdem do 

miejscowości, w której 

znajduje się szkoła 

 

 

 

 

641 

 

 

68 

 

 

43 094,76 zł 



 

 

 

 46 

 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY BĘDZINO W 2020 R. 
 

 

10 

Dodatek z tytułu 

wychowywania dziecka  

w rodzinie wielodzietnej 

 

782 

 

55 

 

72 846,46 zł 

11 Zasiłki pielęgnacyjne 1736 163 374 698,24 zł 

12 Świadczenie pielęgnacyjne 400 38 724 581,50 zł 

13 Specjalny zasiłek opiekuńczy 26 3 16 120,00 zł 

 

14 

Jednorazowa zapomoga z 

tytułu urodzenia na podstawie 

art. 15 b 

 

44 

 

43 

 

44 000,00 zł 

15 Świadczenie rodzicielskie 199 28 175 480,44 zł 

 

16 

Zasiłek dla opiekuna na 

podstawie art.2 ust.2 pkt.1 

ustawy o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów 

 

5 

 

1 

 

3.100,00 zł 

 

17 

Składki na ubezpieczenie 

społeczne opłacana za osoby 

pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne 

 

296 

 

28 

 

147 050,65 zł 

 

18 

Składki na ubezpieczenie  

zdrowotne  opłacane  za osoby 

pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne 

 

176 

 

17 

 

28 942,74 zł 

 

19 

Składka na ubezpieczenie 

społeczne opłacana za osoby 

pobierające specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

 

 

15 

 

2 

 

1 893,91 zł 

 

20 

Składka na ubezpieczenie 

zdrowotne  opłacana za osoby 

pobierające specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

 

23 

 

2 

 

1 283,40 zł 

21 

Składka na ubezpieczenie 

społeczne opłacana za osoby 

pobierające zasiłek dla 

opiekuna 

5 1 511,86 zł 

22 

Składka na ubezpieczenie 

zdrowotne  opłacana za osoby 

pobierające zasiłek dla 

opiekuna 

5 1 167,40 zł 
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Świadczenia "Program Rodzina 500+" i "Dobry Start 300+" 

 

 Z „Programu Rodzina 500+” w 2020r. wypłacono 17 321 świadczeń 

wychowawczych  na łączną kwotę 8 600 093,01 zł, co stanowi wzrost o 

29,6%. Program nadal cieszy się dużym zainteresowaniem i wśród 

uboższych rodzin.   

 W 2020 roku  676 rodziny skorzystały ze wsparcia w formie 

świadczenia „Dobry start”. Przyjęto 709 wniosków, wydano 703 informacji 

o przyznaniu świadczenia „Dobry start” oraz 6 decyzji odmawiających 

świadczenie. Wypłacono 970 świadczeń na łączną kwotę  291.000,00 zł. 

W ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2020 roku  

wypłacono kwotę 308 202,42 zł dla 50 rodzin, z funduszu skorzystały 72 

osoby.  

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” 

Łącznie w 2020  roku w ramach programu ośrodek objął pomocą 315 

osób. Dotacja przeznaczona na realizację tego programu wyniosła 

143 428,00 zł.  

 

Tabela 6. Podział na rodzaj świadczenia 

Źródło: Opracowanie własne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie. 

 

l.p. Rodzaj świadczenia Liczba osób 

1 Pokrycie kosztów posiłków dla dzieci do czasu rozpoczęcia nauki  

w szkole podstawowej 

37 

2 Pokrycie kosztów posiłków dla uczniów do czasu ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej 

89 

3 Pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art 7 ustawy  

o pomocy społecznej 

189 

 

Tabela 7. Zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne 

Źródło: Opracowanie własne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie. 

 

L.p. Rodzaj świadczenia Ilość wypłaconych 

świadczeń 

Kwota wypłaconych 

świadczeń 

1 Zasiłek celowy na pokrycie części lub 

całości kosztów leków i leczenia 

8 970,00 zł 

2 Zasiłek celowy na zakup żywności 15 2 600,0 zł 

3 Zasiłek celowy na zakup opału 5     850,00 zł 

4 Zasiłek celowy na remont 1     150,00 zł 

5 specjalny zasiłek celowy 60 12 869,11 zł 
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6 Zasiłek celowy na zaspokojenie 

innych potrzeb 

13    2 200,00 zł 

7 Koszty pogrzebu 1   3 704,00 zł 

8 Zasiłek celowy na zakup odzieży 5  1 160,00 zł 

W ramach zasiłków celowych i specjalnych wypłacono 108 świadczeń na 

łączną kwotę 24 503,11zł. 

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi – zadanie zlecone. 

 

 Usługi polegają na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowaniu umiejętności 

zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego 

funkcjonowania, motywowaniu do aktywności, leczenia i rehabilitacji, 

prowadzeniu treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności 

społecznych oraz wspieraniu, także w formie asystowania w codziennych 

czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: 

o samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych  

i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, 

o dbałość o higienę i wygląd, 

o utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu 

nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, 

o wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego 

o korzystanie z usług różnych instytucji. 

Wyżej wymienioną formą pomocy objęto 3 rodziny. 

 W domach pomocy społecznej w 2020 r. przebywały 23 osoby z terenu 

gminy, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie były w 

stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Mieszkaniec domu 

ponosił koszty w wysokości 70% swojego dochodu, pozostałą kwotę 

pokrywała gmina, jako zadanie własne, lub rodzina (w 1 przypadku koszt  

odpłatności pokrywała klientka.) Średnia miesięczna wysokość odpłatności 

jaką ponosiła gmina Będzino za pobyt mieszkańca  to kwota  2 816,51 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie poza udzielaniem wsparcia 

finansowego, jak w poprzednich latach wykonuje szeroką pracę  

w zakresie działań aktywizacyjnych społeczności lokalnej, pracy socjalnej 

skierowanej do mieszkańców gminy a także wdrażania pozamaterialnych 

form pomocy. W 2021r. kontynuowane będę działania skierowane do 

starszych mieszkańców ( seniorów ) gminy polegające na zapewnieniu 

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

Senior+” w Mścicach. Na rzecz osób  niepełnosprawnych z naszej gminy 

kontynuowana będzie szeroko rozumiana praca socjalna, a także zajęcia 

prowadzone w  mieszkaniu  chronionym.  
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Wykres 9. Świadczenia rodzinne w 2020r. (osoby) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

 

 

Wykres 10. Świadczenia rodzinne w 2020r. (zł) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 
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Wykres 11. Świadczenia: "Program Rodzina 500+" i "Dobry Start 300+" 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 
  

EDUKACJA (SZKOŁY I PRZEDSZKOLA) 
 

W 2020 r. na terenie Gminy Będzino funkcjonowały 4 szkoły 

podstawowe, 2 przedszkola i 2 punkty przedszkolne przy szkołach 

podstawowych w Dobrzycy i Tymieniu oraz żłobek w Mścicach. 

 

Fot. 12. Przedszkole w Mścicach 
Źródło: Archiwum własne 
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Według stanu na 30 września 2020 r. do szkół i przedszkoli uczęszczało 

916 uczniów, w tym: 

o objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, punktach 

przedszkolnych i oddziałach „0” szkół podstawowych – 295 dzieci, 

o uczniów klas I – VIII szkół podstawowych – 621. 

Fot. 13. Szkoła Podstawowa w Będzinie z s. w Łeknie 
Źródło: Archiwum własne 

 

Dla poszczególnych szkół i przedszkoli liczba uczniów według stanu na dzień 

30 września 2020 r. przedstawiała się następująco:  

 Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą w Łeknie, 115 uczniów. 

 Szkoła Podstawowa w Dobrzycy, razem 163 uczniów (w tym: 116-szkoła 

podstawowa; 22-oddział „0”; 25-punkt przedszkolny). 

 Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach, 265 uczniów. 

 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu, razem 

152 uczniów (w tym: 125-szkoła podstawowa 17-punkt przedszkolny;  

10-oddział „0”). 

 Przedszkole w Będzinie – 84 dzieci. 

 Przedszkole „Promyki Bałtyku” w Mścicach – 137 dzieci. 

 

Liczba uczniów w szkołach i przedszkolach w 2020 r. była bardzo zbliżona do 

liczby uczniów w 2019 r. 



 

 

 

 52 

 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY BĘDZINO W 2020 R. 
 

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

w 2020 r. objętych opieką było 32 dzieci. 

Wykres 12. Liczba uczniów w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

Przeciętna liczebność oddziału szkolnego wynosiła 16 uczniów: 

o w Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach – śr. 18 uczniów, 

o w Szkole Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu   

– śr. 14 uczniów, 

o w Szkole Podstawowej w Dobrzycy – śr. 15 uczniów, 

o w Szkole Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie – śr. 13 

uczniów w klasie.    

Liczbę uczniów w poszczególnych szkołach oraz strukturę wychowania 

przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 przedstawiają wykresy na 

kolejnej stronie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 53 

 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY BĘDZINO W 2020 R. 
 

 

Wykres 13. Liczba uczniów w poszczególnych szkołach  

wg stanu na 30 września 2020 r. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

Wykres 14. Struktura wychowania przedszkolnego wg stanu na 30 września 2020 r.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

Na utrzymanie szkół i przedszkoli w 2020 r. gmina wydała 

14 675 148,22 zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2019 r.  

o 380 628,69 zł tj. o 2,59%. Wzrost utrzymania placówek wynikał głównie 

z 6% podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Podwyżka ta rekompensowana 

była wyższą subwencją oświatową. 

 

Wydatki gminy na poszczególne placówki to: 
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o Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą w Łeknie, 1 935 733,01 zł. 

o Szkoła Podstawowa w Dobrzycy, 2 239 791,39 zł, (łącznie „0”  

i przedszkole). 

o Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach, 3 902 958,04 zł, 

o Szkoła Podstawowa im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu, 

3 476 854,04 zł, (łącznie „0” i  przedszkole), 

o Przedszkole w Będzinie, 1 281 680,06 zł, 

o Przedszkole „Promyki Bałtyku” w Mścicach, 1 838 131,68 zł. 

 

Wykres 15. Koszty utrzymania placówek oświatowych w 2020 r. (zł) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wyniosły  

208 231,00 zł i były prawie trzykrotnie niższe w porównaniu z rokiem 2019 

z uwagi na zdalne nauczanie spowodowane pandemią COVID-19. Na 

utrzymanie stołówki w szkole w Tymieniu wydano 365 609,62 zł.  

Z obiadów przygotowywanych w stołówce przy szkole w Tymieniu 

korzystało w ramach dożywiania ponad 400 uczniów. 

Otrzymana w 2020 r. subwencja oświatowa wraz z subwencją wyrównawczą 

wyniosła 8 417 697,00 zł. Wpływy do budżetu z tytułu dotacji 

przedszkolnej wyniosły 307 000,11 zł, z tytułu odpłatności  

za przedszkola (pobyt + wyżywienie) 265 000 zł.  

Rok 2020 upłynął w szkołach pod znakiem pandemii COVID-19. 

Wprowadzono rygory bezpieczeństwa sanitarnego i zmieniono organizację 

pracy szkół w celu zapobiegania rozwojowi pandemii. Gmina otrzymała na 

ten cel w ramach programu ,,Bezpieczna edukacja”  

z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego 107 745,00 zł na 

zakup środków i urządzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się pandemii.  
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W 2020 r. pozyskano także środki na zakup sprzętu komputerowego  

w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej nr. I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 

1.1.:”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Zakupiony 

sprzęt był udostępniany nauczycielom i uczniom w celu realizacji zdalnego 

nauczania.  Z otrzymanych środków w wysokości  59 999,85 zł gmina 

zakupiła 26 laptopów, 3 tablety, oprogramowanie oraz drobny osprzęt 

komputerowy. 

Z projektu „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej” ze środków Unii Europejskiej z Programu Polska Cyfrowa 

2014-2020 gmina Będzino otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu 

komputerowego dla rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej. Tym razem zakupiono kolejne 22 laptopy wraz 

z osprzętem i oprogramowaniem na łączną kwotę 55 tys. zł.  

Gmina Będzino kontynuuje udział  w  projekcie partnerskim pt.: „Fabryka 

Kompetencji Kluczowych” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Realizatorem projektu są szkoły podstawowe w Dobrzycy i w Tymieniu. 

Z uwagi na pandemię uczniowie w mniejszym zakresie rozwijali swoje 

zainteresowania i umiejętności na zajęciach kół zainteresowań, zajęciach 

chóru szkolnego, zespołach instrumentalnych i na treningach szkolnych kół 

sportowych. Na szczególną uwagę zasługują ogólnopolskie sukcesy: 

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

Libidum” ze S.P. 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. 

Wójt przyznał uczniom wyróżniającym się w nauce i sporcie stypendia 

motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w wysokości 240 zł 

na ucznia. Ogółem w 2020 r. przyznano 128 stypendiów motywacyjnych na 

łączną kwotę 30 720 zł. Gmina organizuje transport uczniów do szkół i 

przedszkoli z którego korzysta około 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 2020 r. 8 pracodawcom 

przyznano łącznie kwotę 38 054,53 zł za naukę zawodu lub przyuczenie 

do wykonywania określonej pracy 6 uczniów. 



 

 

 

 56 

 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY BĘDZINO W 2020 R. 
 

INSTYTUCJE KULTURY 
 

BIBLIOTEKI 

Gmina Będzino  w roku 2020 organizowała i prowadziła  działalność 

czterech bibliotek: biblioteki głównej w Będzinie (z siedzibą w budynku 

Domu Kultury, Będzino nr 21) i jej trzech filii w: Dobrzycy (z siedzibą  

w budynku Wiejskiego Domu Kultury w  Dobrzycy  nr 62), Mścicach  

(z siedzibą w budynku Domu Ludowego przy ulicy Południowej nr 11)  

i Tymieniu (z siedzibą w budynku  Domu Ludowego w Tymieniu nr 45A).  

W roku 2020 funkcjonowały dwie filie biblioteczne, w Mścicach i w Tymieniu 

dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

 

       Stan księgozbioru biblioteki głównej i jej filii  na dzień 1 stycznia 2020r. 

wynosił  24 862 woluminy na koniec roku 25 012 woluminy. Łączna ilość 

zakupionych w roku 2020  woluminów to 822 książki (w darze biblioteka 

otrzymała 10 książek, w zamian za zagubione 12). Wskaźnik zakupu na  

1 mieszkańca na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił 2,87 natomiast na dzień  

31 grudnia 2020 r. 2,89. W roku 2020 dokonano selekcji książek 

zniszczonych, co dało  694 woluminy, dając w ciągu roku łączną ilość  

nabytków w liczbie 150. 

 

Fot. 14. Filia w Tymieniu. Zajęcia cykliczne Plastyczne wtorki. 

Temat zajęć: „Kartka dla Babci i Dziadka” 
Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie 
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      Zbiory biblioteczne naszych bibliotek znajdują się w bazie katalogu  

on-line (baza programu bibliotecznego Mak+) oraz posiadają opłacony 

dostęp do e-booków  na platformie Legimi. Biblioteki  nie gromadzą zbiorów 

audiowizualnych. 

 

    Koniec roku 2020 biblioteka wraz z filiami zakończyła rejestracją 

czytelników i użytkowników w liczbie 843. Rejestrację czytelników z 

każdym nowym rokiem rozpoczyna się od konta zerowego. Wskaźnik liczby 

czytelników na 100  mieszkańców  wynosi  10.  Z  usług wszystkich bibliotek 

na terenie naszej gminy w roku 2020 skorzystało 4 743 użytkowników. 

Łączna liczba wypożyczeń (książek, czasopism i innych publikacji) na 

zewnątrz i na miejscu to 25 580 zbiory biblioteczne. 

 

    Bibliotekę odwiedziło 14 508 aktywnych użytkowników, którym 

udzielono 16 520 informacji bieżących i rzeczowych, w tym 105 informacji 

bibliograficznych. Liczba komputerów z dostępem do szerokopasmowego 

Internetu we wszystkich bibliotekach to 22 komputery. Z czytelni 

internetowej skorzystało 1 009 osób. 

    

    Struktura zatrudnienia w roku 2020 wyglądała następująco: Biblioteka 

zatrudniała 5 pracowników merytorycznych (w tym bibliotekarze i etat 

dyrektora) tj. 4,25 etatu łącznie, główna księgowa była zatrudniona na  – 

2/5 etatu, osoba sprzątająca – ¼ etatu. W ciągu roku struktura ta nie 

uległa zmianie. 

 

    W 2020 r. biblioteki były organizatorami lub współorganizatorami: 

spotkań autorskich, konkursów,  spotkań bibliotecznych i wystaw. 

W związku z wdrożonymi procedurami  z powodu pandemii, działalność 

biblioteki w roku 2020 była bardzo ograniczona. W różnych formach 

działalności, także działalności online, przedsięwzięciach bibliotecznych, 

wydarzeniach kulturalnych i działaniach promujących czytelnictwo, książkę 

i bibliotekę, których razem było 49, uczestniczyły 1 254 osoby. 

 

Najważniejsze z nich to: 

o spotkania autorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych (3 spotkania, 

145 osób). 

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

z autorami. 

o „Świat obok nas”- spotkanie  z podróżnikiem. 

o „Dubaj: królestwo na piasku”- spotkanie z podróżnikiem. 

o Udział w projekcie czytelniczym „Mała książka-Wielki człowiek”. 
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o Noc w bibliotece  pod hasłem „Klimat na czytanie”(uczestniczyło 83 

osoby). 

o Spotkania „Przedszkolaki w bibliotece” ( 8 spotkań, 122 osoby). 

o Spotkania „Biblioteka w przedszkolu” (1 spotkanie, 19 osób). 

o Spotkania Klubu miłośników gier i zabaw z książką – spotkania 

literacko-edukacyjne, ( 6 spotkań, 28 osób). 

o Spotkania „Plastyczne wtorki” – zajęcia literacko-plastyczne (7 

spotkań, 48 osób). 

o Zajęcia w Bibliotecznej Akademii Młodego Artysty (6 spotkań 107 

osób).  

o Zajęcia w Kole Szachowym SzachMat  (14 spotkań, 102 osoby). 

Różne konkursy, quizy - on-line. 

 

    W powiatowym konkursie plastycznym „Ilustrujemy Baśnie braci Grimm”, 

nasi czytelnicy zdobyli 22 nagrody. 

 

Fot. 15. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Ilustrujemy baśnie braci Grimm” 
Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie 

 

    Biblioteka była głównym organizatorem, we współpracy ze Szkołą 

Podstawową w Łeknie, 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Wspólnie zebrana kwota to 13 017 zł. (ilość osób biorących udział w 

wydarzeniu około 600). 

 

    W 2020 r. na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina 

wydała 32 800 zł. Biblioteki w naszej gminie to nowy i bogaty księgozbiór, 
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który systematycznie uzupełniamy. Nasze placówki to nie tylko promocja 

i popularyzacja książek, gromadzenie i opracowywanie zbiorów 

bibliotecznych, co należy do naszej podstawowej działalności, ale również 

aktywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych na rzecz lokalnej 

społeczności. Fundamentem będzińskiej biblioteki, jest wykształcona i pełna 

pasji kadra pracownicza, która jest otwarta na współpracę i aktywizację 

każdego użytkownika, co przekłada się na stan czytelnictwa w naszej 

gminie. 

 

OŚRODKI KULTURY, KLUBY I ŚWIETLICE  

 

            W roku 2020 działalność kulturalną na terenie gminy prowadziliśmy 

w placówkach: Dom Kultury  Będzino, Wiejski Dom Kultury Dobrzyca, 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 w/g potrzeb). 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 

dbał o bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich, w których nie są 

prowadzone zajęcia stałe min. opłacając energię elektryczną czy też 

dokonując drobnych remontów. Świetlice takie znajdują się w 

miejscowościach Smolne, Wierzchominko, Borkowice, Słowienkowo, Barnin 

/Będzinko oraz Strzeżenice.  

Naszą działalność rozpoczęliśmy w styczniu i trwała ona do połowy 

marca zgodnie z planem, który został przyjęty na rok 2020. Niestety ze 

względu na panującą epidemię koronawirusa od 15 marca placówki GOK 

zostały zamknięte dla mieszkańców gminy. Instruktorzy pracując zajmowali 

się uzupełnianiem i aktualizacją dokumentacji, robieniem porządków  

w pomieszczeniach a po dziesięciu dniach nastąpiła „Akcja szycia 

maseczek w GOK w Będzinie”. W trudnym dla wszystkich okresie 

najważniejsza była walka o zdrowie z nieprzewidywalnym wirusem. Gminny 

Ośrodek Kultury w Będzinie również przyłączył się do szycia maseczek. 

Koordynatorką całej akcji była pani Ania z Koła Gospodyń Wiejskich w 

Będzinie “Ino Będzino”. Instruktorzy ze świetlic w Dobrzycy, Strachominie 

oraz w Tymieniu szybko zabrali się do pracy.  Maseczki zostały przekazane 

do szpitala w Koszalinie oraz ośrodków zdrowia działających na terenie 

naszej gminy. 

 

 

 

http://kultura-bedzino.pl/akcja-szycia-maseczek-w-gok-w-bedzinie/
http://kultura-bedzino.pl/akcja-szycia-maseczek-w-gok-w-bedzinie/
https://www.facebook.com/kgw.inobedzino/?__tn__=K-R&eid=ARB4BLXdSt28DOm7wwV-sDgO0FJ42CfQDX5tBZQ58XsV_eo5UWfPronmNUkUf3BRg6sMfq4f7VqxDL9o&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCGNSLjVZ_qDaw4-yhipXfRZqNJ1DubD5U3d9EAYcxeONZqqkENNTmdeZGjid3C4Iv-mwGrCPtZTt44Mg5QD4I5VpdIQkk6u8C6De3uDUkDaJvMxtWa4gSBNTIHPjnogLU1G-XF-q7ZGyV8Cfy0Yne4gKvdHM3mtkUxz6tCl5t3UTzyzGjrWu4L3-jM5frFzafApSVy3W29wZjjGX7gJbrIEhHfD0nZgUsqgjK02FoESbJEZe4-3jKpoVyqzDNAzSOIQfKrVkwqcuDz68D3KZC367FrQvvSJ3ajX-zC1kWx9RILN0UYo-BzooOprpyTZ2klrF1AZCtAcTq2sA_hPE39-IFN
https://www.facebook.com/kgw.inobedzino/?__tn__=K-R&eid=ARB4BLXdSt28DOm7wwV-sDgO0FJ42CfQDX5tBZQ58XsV_eo5UWfPronmNUkUf3BRg6sMfq4f7VqxDL9o&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCGNSLjVZ_qDaw4-yhipXfRZqNJ1DubD5U3d9EAYcxeONZqqkENNTmdeZGjid3C4Iv-mwGrCPtZTt44Mg5QD4I5VpdIQkk6u8C6De3uDUkDaJvMxtWa4gSBNTIHPjnogLU1G-XF-q7ZGyV8Cfy0Yne4gKvdHM3mtkUxz6tCl5t3UTzyzGjrWu4L3-jM5frFzafApSVy3W29wZjjGX7gJbrIEhHfD0nZgUsqgjK02FoESbJEZe4-3jKpoVyqzDNAzSOIQfKrVkwqcuDz68D3KZC367FrQvvSJ3ajX-zC1kWx9RILN0UYo-BzooOprpyTZ2klrF1AZCtAcTq2sA_hPE39-IFN
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Fot. 16. Do akcji szycia maseczek zaangażowali się pracownicy GOK, 

jak i również mieszkańcy i lokalne organizacje społeczne 
Źródło: Archiwum własne 

W miesiącu maju odnowiona została podłoga w Wiejskim Domu 

Kultury Dobrzyca a w miesiącu czerwcu zakończono remont sali 

widowiskowej w Domu Kultury Będzino (położono nową instalacje 

elektryczną i oświetleniową, wymieniono podłogę oraz odnowiono  

i pomalowano ściany). W następnym etapie wyremontowana została scena  

i pomieszczenia do niej przyległe. Scena otrzymała nową kurtynę a sala 

wywietrznik, klimatyzację oraz zakupione zostały nowe stoły.  W kolejnym 

etapie wyremontowana została i doposażona w nowe urządzenia siłownia. 

Łączny koszt wykonanych robót w DK Będzino wyniósł prawie 100 tys. zł. 

W miesiącu listopadzie rozpoczęty został remont pomieszczeń w Domu 

Kultury w Dobrzycy, który został zakończony w roku 2021. Trzeba tu 

stwierdzić, że prócz prac specjalistycznych (wymiana elektryki i podłogi na 

sali widowiskowej w Będzinie) wszystkie pozostałe prace wykonane zostały 

przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w ramach ich godzin pracy. 

Po zakończeniu sezonu grzewczego odbyła się konserwacja urządzeń 

grzewczych w Będzinie i Strachominie. Własnymi siłami instruktorzy w DL 

w Tymieniu odnowili korytarz oraz zadbali o  porządek wokół placówki. 

Również w Tymieniu przy Domu Ludowym powstała siłownia zewnętrzna  

z wieloma urządzeniami rekreacyjnymi, które cieszyły się bardzo dużym 

zainteresowaniem nie tylko mieszkańców, ale również osób przebywających 

na letnim wypoczynku w okolicznych miejscowościach. Siłownia powstała 

ze środków Europejskiego Programu „Rybactwo i morze” oraz udziału 

własnych pieniędzy gminy Będzino. 
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 Od 1 czerwca rozpoczęły swą działalność z zachowaniem reżimu 

sanitarnego zespoły ludowe w Tymieniu, Mścicach i Popowie oraz kapela 

„Swaty”. W okresie I i II tury wyborów prezydenckich wszyscy instruktorzy 

zaangażowani byli w przygotowanie lokali wyborczych, które poza Dobrzycą 

znajdowały się w placówkach GOK. 

Podczas pandemii Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie zaproponował 

dla dzieci zajęcia online, czyli „Zdalną świetlicę”. Wszystkie placówki 

prowadziły zajęcia zdalne, oraz warsztaty dla dzieci i dorosłych. Zajęcia, 

które GOK proponował dzieciom w ramach zdalnej świetlicy, miały na celu 

zachęcanie ich do czynnego spędzania wolnego czasu połączone  

z rozwijaniem zainteresowań najbliższym otoczeniem, budzenie szacunku 

do świata przyrody, rozwijaniem kreatywności. W zajęciach brały udział 

zarówno dzieci jak i dorośli. 

 

Fot. 17. Zajęcia artystyczne dla dzieci w czasie pandemii były prowadzone 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie również w formie zdalnej 
Źródło: Archiwum własne 

10 października 2020r.  w Domu Ludowym w Tymieniu odbyło się 

kameralne spotkanie wraz poczęstunkiem z okazji: jubileuszu zespołu 

„Kwiaty Polskie”. Na spotkanie przybyły władze naszej gminy, zaproszeni 

goście oraz zespół „Zalesie” z Mścic i Kapela ”Swaty” z Będzina. Zespół 

otrzymał z rąk zaproszonych gości, pamiątki, upominki i kwiaty. W trzeciej 

dekadzie października odbyły się warsztaty stroików nagrobnych. Zajęcia te 

prowadzone były zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i ograniczoną liczbą 

osób.  
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Fot. 18. 10-lecie zespołu Kwiaty Polskie w Tymieniu 

Źródło: Archiwum Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 

Październikowe jesienne popołudnia w miłej atmosferze zostały 

wykorzystane twórczo i pożytecznie. Uczestnicy zajęć samodzielnie 

przygotowali niepowtarzalne, naturalne stroiki na groby z okazji Święta 

Zmarłych. Spotkania warsztatowe odbywały się w WDK Dobrzyca, DK 

Będzino, w DL Tymieniu i Mścicach oraz świetlicy w Strachominie. 

Proponowane zajęcia sprzyjały rozwojowi osobowości, poczucia piękna  

i estetyki. Inspirują dzieci do komentowania swoich obserwacji oraz 

wyrażania uczuć i emocji w „twórczych kompozycjach” pracach 

plastycznych. Na bazie tych zajęć odbył się konkurs dla wszystkich chętnych 

na „Najładniejszą bombkę” oraz „Najładniejszy wianek na drzwi”.  

W dniu 18 grudnia 2020 konkurs został rozstrzygnięty, wpłynęło 20 prac  

z terenu gminy Będzino m.in z miejscowości: Stoisław, Mścice, Dobre Małe, 

Dworek, Smolne, Będzino, Będzinko, Tymień, Borkowice, Dobrzyca, 

Strachomino. Komisja wyłoniła trzy pierwsze miejsca w każdej z trzech 

kategorii.  Pozostali uczestnicy również otrzymali upominki, tak więc każdy 

uczestnik biorący udział w konkursie został nagrodzony. Nagrody ufundował 

Wójt Gminy Będzino. 
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Fot. 19. Zajęcia z rękodzieła 
Źródło: Archiwum własne 

Gminny Ośrodek Kultury zorganizował imprezy o charakterze gminnym  

i lokalnym dla różnych grup wiekowych, i z okazji różnych świąt: 

o Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

o Przegląd Jasełkowy w Będzinie dla dzieci z przedszkoli i szkół 

podstawowych. 

o Gminny Dzień Babci i Dziadka w Dobrzycy. 

o Walentynki. 

o Zajęcia podczas ferii dla dzieci. 

o Turniej piłki halowej o Puchar Wójta Gminy. 

o Gminny turniej gier planszowych. 

o Impreza z okazji Gminnego Dnia Kobiet 

 

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział 850 mieszkańców. Wydarzenia 

te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 3 800 zł. 

Pod patronatem GOK 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.  

Gminny Ośrodek Kultury współpracował ściśle z instytucjami  

i zakładami pracy, szkołami i przedszkolami, radami sołeckimi i sołtysami, 
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jednostkami OSP, Kołami Gospodyń Wiejskich / w Dobrzycy, Tymieniu, 

Popowie, Dobrem i Wierzchominku, policją, radnymi, mieszkańcami oraz 

proboszczami naszych parafii. 

Fot. 20. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Dobrzycy, 

występ UKS Karate Kyokushin z Tymienia 
Źródło: Archiwum Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 21. Zajęcia artystyczne dla dzieci w Domu Kultury w Będzinie 
Źródło: Archiwum Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 
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Fot. 22. Plac naszych marzeń w Borkowicach – realizacja projektu 

przez mieszkańców wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
Źródło: Archiwum Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 

 

Fot. 23. W ramach projektu złożonego przez Gminny Ośrodek Kultury 

w Będzinie, w Tymieniu doposażono plac zabaw i stworzono siłownie zewnętrzną 
Źródło: Archiwum własne 
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Fot. 24. Dzień Babci i Dziadka w Dobrzycy 
Źródło: Archiwum Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 

Fot. 25. Dzień Babci i Dziadka w Dobrzycy 
Źródło: Archiwum Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 
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PRZEDSIĘBIORCY 

 
               Od 1 stycznia 2012 r. ewidencja działalności gospodarczej dla 

osób fizycznych jest prowadzona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości  

i Technologii. Na terenie gminy Będzino w 2020 r. prowadziło działalność 

gospodarczą ok. 591 podmiotów. Za pośrednictwem Urzędu Gminy    

w Będzinie przedsiębiorcy dokonali 298 wpisów, w tym: 43 osoby założyły  

firmę, 24 osoby zakończyło i wykreśliło z ewidencji prowadzenie 

działalności, pozostali przedsiębiorcy dokonywali zmiany, zawieszali lub  

wznawiali działalność gospodarczą.   

              

Przedsiębiorcy działający na terenie gminy Będzino wykonują swoją  

działalność w różnych branżach, świadcząc usługi takie jak: handel,  

budownictwo, transport, rolnictwo, usługi turystyczne, usługi fryzjerskie, 

itp. Na terenie  naszej gminy działają zarówno przedsiębiorcy w formie 

działalności gospodarczej, rolniczej jak również spółki z o.o. Przedsiębiorcy  

od wielu lat wpisują się w wizerunek naszej gminy,  poprzez rozwój swoich  

firm nie tylko na rynku lokalnym, ale także  powiatowym, wojewódzkim oraz 

ogólnopolskim wpływając bardzo korzystnie także na wizerunek gminy 

Będzino nie tylko w Polsce. 

 

 

Do największych przedsiębiorców działających na terenie gminy Będzino  

można  zaliczyć : 

o Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” S.A. w m. Stoisław, 

przodujący w kraju producent w branży zbożowo–młynarskiej. 

o PPHU Hortulus Iwona Bigońska w m. Dobrzyca i Smolne: 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 wielu corocznych wydarzeń , jak: „Festiwal 

Kwiatów Jadanych”, „Nocy Kupały”, „Dzień  Świra”, czy „Dyniowe 

Garden Party”. 

 

W  2020  roku  podczas  Gali  AgroLigi 2019   PPHU  Hortulus  zdobył  

zaszczytny  tytuł  Mistrza  Krajowego. 
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 Fot. 26. Ogrody Hortulus Spectabilis w Dobrzycy. 
Źródło: Ogrody Hortulus 

 

o PPHU ALPA Spółka z o.o. w m. Dobrzyca, firma produkująca palety. 

o „ORFO” w m. Będzinko, producent jodły kaukaskiej i świerku srebrnego, 

prowadzi także szkółkę drzew i sadzonek.  

o Hean Opakowania Pawlak sp. j. w m. Mścice, producent opakowań 

foliowych.  

o Mar-Trans PHU K. Zabłocka w m. Mścice, firma zajmująca się  

wyburzaniem, rozbiórkami oraz robotami ziemnymi.  

o Firma Parol w m. Mścice, producent materiałów powlekanych. 

o Hurtownia Ryb SCAMPI Ostrowski w m. Mścice.  

o POSEJDON Hurtownia Art. dekoracyjnych i muszli Kaliszewski J.  

w m. Mścice.  

o Baw-Stone B. Dodzian w m. Dobrzyca, kamieniarstwo.  

o LKW Krane s.c. R. Dudczak, W. Pawlak w m. Mścice, usługi dźwigowe. 

o PPHU Czopko E. w m. Mścice, hurtowa sprzedaż owoców i warzyw. 

o Ośrodek Wczasowy „Pleśna Park” w m. Pleśna, całoroczne obiekty  

noclegowe.  

o Ośrodek Wypoczynkowy JURKA Pierszchalski J. i Domki Letniskowe  

w m. Łasin Koszaliński. 

o MAGNOLIA K. Pierszchalska, obiekty noclegowe turystyczne 

i krótkotrwałego  zakwaterowania w m. Łasin Koszaliński.  

o Produkcja Żywności – Mrożonki Z. Naszydłowski w m. Strzeżenice.  

o Mrożonki  Zakład  Garmażeryjny K. Gos. w m. Strzeżenice.  
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o Auto Serwis Janus w m. Mścice – konserwacja i naprawa pojazdów 

samochodowych. 

o B. Bajer PHU PLUS w m. Będzino – konserwacja i naprawa pojazdów 

samochodowych. 

 

Na terenie gminy Będzino  działają  również  spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością , m.in.: 

o PHU „BJB” w m. Mścice, usługi hotelarskie.  

o „OHZ” Mścice w m. Mścice, hodowla bydła mlecznego.  

o „Delta-Mar” w m. Tymień, branża artykułów spożywczych.  

o „Stoiberg” PUH w m. Mścice, drukarnia. 

o „ANPOL” w m. Słowienkowo, produkcja wyrobów tartacznych. 

o Machtek w m. Łekno, maszyny do recyklingu. 

 

W branży handlowej i usługowej na terenie gminy Będzino w roku 2020  

działali m.in. przedsiębiorcy: 

 

o Gminna Spółdzielnia „SCH” w m. Wierzchomino, Kazimierz Pomorski, 

Dobrzyca, Strachomino. 

o FHU „TURKUS” sp. j. w m. Mścice.  

o Dino Polska S.A. w m. Tymień.  

o BANIA RYB Z. Malicki w m. Będzinko.  

o Sklepy MURENA J. Gałka w m. Tymień, Borkowice.  

o Sklep Mini Mrówka A.M. Kwiatkowscy s.c. w m. Będzino.  

o Sklep Mikrus M. Gizińska w m. Będzino.  

o Market Fryczkowski S. w m. Słowienkowo.  

o Thadewaldt H. Sklep Spożywczo-Przemysłowy w m. Tymień.  

o PKN Orlen w m. Będzino.  

o PHU PETREX w m. Mścice.  

o Piekarnia BAJGIEL SP. Z O.O. w m. Będzino.  

o Piekarnia i Sklep T. Paczkowski i wspólnicy w m. Dobrzyca.  

o Usługi  Transportowe  HEN  H. Stępień w m. Barnin. 

 

W  branży  budowlanej  na  terenie  gminy  Będzino  działają  Spółki z o.o., 

które świadczą  swoje  usługi  na  rzecz  mieszkańców  gminy,  powiatu,   

województwa oraz  kraju:  

o Firmus  INWEST w m. Mścice.  

o Firmus  AGRO  i  TRES w m. Mścice. 

Analizując dane o przedsiębiorcach z terenu gminy Będzino w 2020r. nie 

można pominąć branży rolniczej, a dokładnie gospodarstw rolnych.  

W świetle przepisów ustawy „Prawo przedsiębiorców” rolnik wykonujący 

działalność nie jest przedsiębiorcą, ponieważ prowadzi zwykle działalność 

wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli 
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zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. 

Przepisów tej ustawy nie stosuje się w zakresie działalności rolniczej dlatego 

i nie  podlega ona wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEiDG). 

W ubiegłych roku  w ewidencji podatkowej widniało 1023 gospodarstw 

rolnych, zanotowano wzrost o 11 gospodarstw w porównaniu do roku 2019.)  

  Najliczniejszą grupę stanowią indywidualne gospodarstwa rolne, ( ponad 

96 % ), które zgodnie z danymi z ewidencji podatkowej w 2020r. liczyły 

984 szt. W użytkowaniu rolników indywidualnych było prawie 10.000 ha 

użytków rolnych i ok. 174 ha lasów. Natomiast ok. 4 % stanowią grunty  

będące w posiadaniu 38 osób prawnych.  Grunty rolne zajęte przez osoby 

te na prowadzenie działalności rolniczej to powierzchnia 3240 ha użytków 

rolnych i 1375 ha lasów. 

  Poniżej przedstawiono liczbę gospodarstw wg powierzchni oraz struktury 

obszarowej.  

 

Tabela 8. Liczba gospodarstw wg powierzchni oraz struktury obszarowej 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Zakres powierzchni 

 w ha 

 

Gospodarstwa  

indywidualne  

w szt. 

 

 

Gospodarstwa  

osoby prawne  

w szt. 

 

Gospodarstwa  

RAZEM 

w szt. 

 

od ponad 1 ha  do 5 ha 

 

 

581 

 

18 

 

599 

 

od ponad  5 ha  do 7 ha 

 

 

74 

 

2 

 

76 

 

od ponad 7 ha do 10 ha 

 

 

80 

 

1 

 

81 

 

od ponad  10 ha do 15 ha 

 

 

90 

 

3 

 

93 

 

od ponad  15 ha do 20 ha 

 

 

64 

 

1 

 

65 
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Z przedstawionej statystyki wynika, iż najliczniejszą grupę 

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

na  gruntach własnych i dzierżawionych ( najczęściej od KOWR , od osób 

prywatnych w zamian za świadczenia emerytalne ). Dominującym działem 

jest uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, 

warzywnictwo, sadownictwo, ponadto chów i hodowla bydła mlecznego  

i pozostałego, a także drobiu. Należy również wspomnieć o pszczelarstwie.  

  Na podstawie danych posiadanych  w ewidencji podatkowej gminy  

wynika, że podatnicy podatku rolnego korzystali z ustawowych preferencji 

podatkowych. W 2020 r. do siedziby urzędu wpłynęło 11 wniosków  

o zastosowanie zwolnienia oraz ulgi z tytułu nabycia gruntów rolnych, 

natomiast łącznie z ulgi skorzystało 296 podatników. O udzielenie ulgi 

inwestycyjnej ubiegało się 3 podatników, łącznie korzystających w 2020r.  

z tej preferencji było 5 podatników. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 

najczęściej udzielana była ze względu na zainstalowanie paneli 

fotowoltaicznych. 

  W ubiegłym roku producenci rolni złożyli 390 wniosków o zwrot  podatku  

akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego otrzymując łączną kwotę 

zwrotu ponad 850 tys. zł. W porównaniu do roku 2019 złożono o 13 

wniosków więcej, a producenci otrzymali większy zwrot o ponad 45 tys. zł. 

Przy czym nie zmieniła się stawka zwrotu zł/litr do zakupionego paliwa. 

Powierzchnia użytków rolnych objęta zwrotem to 9 635 ha, natomiast 

średnia roczna liczba ilość bydła dużych jednostek przeliczeniowych 

zgłoszona we wnioskach wynosiła 1 895,98 . 

  Przedsiębiorcy działający w branży rolnej z siedzibą na terenie gminy , to 

głównie: „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. 

       Grunty rolne użytkują na terenie gminy Będzino również osoby fizyczne 

i osoby prawne zamieszkujące lub mające siedziby poza terenem naszej 

gminy. 
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INWESTYCJE 
 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 

 

Na koniec 2020r sieć dróg gminnych publicznych w gminie Będzino wynosiła 

87,1 km , w tym występują drogi o nawierzchniach:  

 34,0 km dróg bitumicznych 

 26,1 km dróg gruntowych  

 12,0 km dróg  z tłucznia  

 11,0 km dróg betonowych z płyt 

   4,0 km dróg ulepszonych z brukowca  

Wykres 16. Struktura dróg w Gminie Będzino wg nawierzchni, 2020r. (km) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

 

W gminie Będzino występują zarówno drogi publiczne jak i drogi  gminne 

wewnętrzne nie zaliczone do żadnej kategorii o długości ponad 100 km. 

Drogi gminne wewnętrzne stanowią dojazdy do nieruchomości 

zabudowanych w tym również do osiedli mieszkaniowych. Drogi te 

remontowane są według potrzeb w standardzie zbliżonym do dróg 

publicznych, czyli materiałami niepylnymi m.in. takimi jak: asfalty, 

mieszanki, gruz i kruszywa. Uzupełnieniem dróg publicznych  

i niepublicznych (wewnętrznych) jest sieć dróg stanowiących dojazd do 

gruntów rolnych. 

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

Borkowice, Strzeżenice i Wierzchominko). 
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Wykres 17. Struktura - Nawierzchnie dróg w gminie Będzino, 2020r.  (%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 
 

W budżecie gminy na 2020 rok, na remonty dróg gminnych i mostów 

przeznaczono 730.304,05 zł, w tym przy ścisłej współpracy z sołtysami 

z funduszu sołeckiego na zakup kruszywa i remonty dróg, w tym usługi 

wydatkowano łącznie 66.040,69 zł. W ramach wyżej wymienionych 

środków, 645.043,88 zł przeznaczono na remonty dróg i mostów (w tym: 

zakup kruszywa, mieszanki mineralno-asfaltowej, wynajem sprzętu 

potrzebnego do wykonania prac remontowych i porządkowych), 48.290,21 

zł wydatkowano na zakup kruszywa z funduszu sołeckiego, 3.500,00 zł 

przeznaczono z funduszu sołeckiego na remonty infrastruktury drogowej, 

3.828,48 zł przeznaczono na wycinkę drzew i koszenie poboczy przy 

drogach, 15.000,00 zł na przeglądy okresowe dróg i mostów, pozostałe 

wydatki na drogi wyniosły 14.641,48 zł.  
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Wykres 18. Wydatki na remonty dróg i mostów w 2020r. (zł) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

 

 

W ramach powierzonych zadań wykonano także: naprawy obiektów 

mostowych, wycinkę drzew przy drogach, koszenie rowów  

i poboczy dróg, przeglądy okresowe dróg i mostów, projekty organizacji 

ruchu, melioracje, remonty wiat przystankowych, oraz remonty oświetlenia. 

 

W 2020 r. wykonano m.in.: 

 Naprawę drogi z płyt na osiedlu mieszkaniowym przy Domu Ludowym 

w Mścicach. 

 Naprawę nawierzchni asfaltowej w Komorach. 

 Równanie dróg gruntowych m.in. w: m. Dobrzyca, m. Dworek,  

m. Stoisław oraz Będzino-Wierzchominko. 

 Przebudowę drogi Będzino–Wierzchomino, zadanie dotyczyło odcinka 

najazdu na wiadukt na drogą  S6 i związane było ze zmianą przebiegu 

drogi oraz odtworzeniem rowu drogowego i remontem urządzeń 

melioracyjnych.  

 W m. Pakosław wykonano przebudowę przepustu pod drogą. 

 Wykonano wjazd na drogę gminę wraz z budową przepustu w m. 

Pleśna. 

 Wykonano I etap zmiany organizacji ruchu ul. Koszalińskiej  

w Mścicach. Kolejne prace zaplanowano na 2021 r.  

 Rozpoczęto remont drogi dojazdowej do Banku w Będzinie. Termin 

zakończenia prac zaplanowano na 2021r. Koszty zadania pokrywa 

Urząd Gminy przy partycypacji jej użytkowników, Pomorski  Bank 

Spółdzielczy, „Mrówka”  oraz „Hurtownia Ryb SEAFOOD”.  
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 Fot. 27. Wyrównana powierzchnia drogi gminnej. 
Źródło: Archiwum własne 

 

 Fot. 28. Remont drogi do Banku w Będzinie, rozpoczęcie w 2020, zakończenie w 2021r. 
Źródło: Archiwum własne 

 

W 2020 roku zrealizowano także inwestycje drogowe: nawierzchnia  

z płyt w miejscowości Wierzchominko, przebudowę dróg gminnych 
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osiedlowych w miejscowości Mścice, oraz I etap modernizacji drogi 

Borkowice – Śmiechów. 

 

 Fot. 29. Droga płytowa do Wierzchominka. 
Źródło: Archiwum własne 

 

Do zadań gminy należy także utrzymanie czystości ścieżki rowerowej  

o nawierzchni asfaltowej,  która przebiega przez teren naszej gminy 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 szlak Spichlerzy.  

 

W 2020 roku zadania własne gminy polegające na utrzymaniu czystości  

i porządku na terenie gminy Będzino oraz remonty cząstkowe dróg 

wykonuje Gminny Zakład Komunalny w Będzinie. Ponadto Gminny Zakład 

Komunalny w Będzinie wykonuje zadanie polegające na sprzątaniu 

przystanków autobusowych zlokalizowanych na naszym terenie usługę 

sprzątania dróg powiatowych w ramach porozumienia z powiatem 

Koszalińskim. W 2020 roku Powiat Koszaliński udzielił gminie Będzino 

bezzwrotną dotację w wysokości 47.145,76 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. 



 

 

 

 77 

 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY BĘDZINO W 2020 R. 
 

Fot. 30. Wykonano prace pielęgnacyjne polegające na przycince 

koron drzew w parku w Mścicach 

Źródło: Archiwum własne 

 

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W 2020 R. 

o Przebudowa drogi w Kładnie 

Fot. 31. Droga w Kładnie 
Źródło: Archiwum własne 
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Zadanie przebudowa drogi w Kładnie obejmowało odcinek o długości  

ok. 1,0 km.   W ramach zadania wykonano drogę asfaltową o szerokości 

5,0m, z jednej strony pobocze gruntowe o szerokości 0,75m, a z drugiej 

strony drogi pobocze utwardzone z masy 

asfaltowej o szerokości 1,0m pełniące funkcję 

ciągu pieszego. Dofinansowanie wyniosło 35,3 

% kosztów kwalifikowanych zadania ze 

środków budżetowych Województwa 

Zachodniopomorskiego dla zadań określonych 

w ustawie o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych.  

Wartość umowna kontraktu wynosi: 1 078 693,37 PLN. Wykonawcą było 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych INFRABUD  

Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 16.  

 

Koszty kwalifikowalne:         866 919,52 PLN   

Koszty niekwalifikowalne     211 773,85 PLN 

Wartość dofinansowania           306 036,73 PLN 
 

o Remont Domu Kultury w Będzinie. 

Zakres wykonanych robót budowlanych w obrębie sali obejmował: 

 wymianę podłogi, remont i demontaż schodów, 

 montaż klimatyzacji, 

 wymianę wentylacji mechanicznej, 

 wyrównywanie i malowanie ścian, 

 malowanie sceny i innych elementów drewnianych; 

 wymianę instalacji elektrycznych i oświetlenia na energooszczędne, 

 wymianę drzwi wewnętrznych i 3 okien drewnianych na PCV 

 Remont i doposażenie siłowni  

Zadanie zostało wykonane z bardzo dużym zaangażowaniem pracowników 

GOK, w ramach remontu własnoręcznie wykonali szereg prac budowlanych 

i tylko niektóre prace specjalistyczne mi.in.: elektryczne, czy wymiana 

podłogi zostały zlecone firmom zewnętrznym.    

Koszt remontu nie przekroczył zarezerwowanych w  budżecie na 2020r 

środków własnych w wysokości 96 600 zł.  
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Fot. 32. Remont Domu Kultury w Będzinie 
Źródło: Archiwum własne 

 

o Budowa placu zabaw przy DL w Tymieniu, budowa siłowni. 

 

Inwestycja zrealizowana z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”,  

w ramach zadania pn.: „Otwarta Strefa Aktywności” w m. Tymień, na 

działce nr 189/34, beneficjent Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie. Zakres 

inwestycji obejmował m.in.:  

 

 Utworzenie siłowni zewnętrznej obejmującej urządzenia: narciarz, 

twister, poręcz równoległa, drabinka, ławka, prasa nożna, krzesła 

zewnętrzne (2 rodzaje), orbitrek, wioślarz, rower. 

 Utworzenie strefy relaksu obejmującej: 4 ławki, stół do gry w szachy 

montowany na stałe do podłoża, kosz na śmieci, stojak na rowery, 

tablicę informacyjną, nasadzenia zieleni ( 10 szt. tuja szmaragdowa). 

 

Z Mieleńskiej Grupy Rybackiej uzyskano dofinansowanie w wysokości:  

85% tj. 40 470,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł: 47 612,07 zł.  

 

o W ramach porozumienia z Powiatem Koszalińskim wykonano: 

 „Przebudowę i remont dróg powiatowych w ramach poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w 

pasie drogi powiatowej nr 3505Z w m. Kazimierz Pomorski”. Prace 
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wykonano z udziałem funduszu sołeckiego Sołectwa Łekno w kwocie 

6 999,84 zł  i przy zaangażowaniu mieszkańców. 

 „Przebudowę i remont dróg powiatowych w ramach poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie 

drogi powiatowej nr 3514Z w m. Wierzchomino”. 

 

Fot. 33. Siłownia zewnętrzna w Tymieniu 
Źródło: Archiwum własne 

 

INWESTYCJE REALIZOWANE W LATACH 2020-2021 

 

o Przebudowa drogi gminnej na odcinku 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, 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).  

 



 

 

 

 81 

 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY BĘDZINO W 2020 R. 
 

Fot. 34. Rozpoczęto już prace przygotowawcze do drugiego etapu budowy drogi 
Źródło: Archiwum własne 

 

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. 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 2019-2021 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 2020-2021 r. 

Całkowita wartość  kosztorysowa zadania wynosiła 8 316 986,88 PLN. 

W 2019 r. zrealizowano „Etap Ia” inwestycji (rozliczenie nastąpiło  

w 2020r.), 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 PLN.   

 

Również w 2020r. w drodze zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę 

robót etapu Ib na ok.  2720 m drogi.  

Wybranym wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych  

i Budowlanych INFRABUD Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy  

ul. Zwycięstwa 16. Termin wykonania 15 października 2021r. Wartość 
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kontraktu 4 768 381,60 PLN. Dofinansowanie etapu IB to 2 394 901,75 

PLN. Łączna wartość inwestycji obu etapów: 7 119 658,37 PLN 

Procent dofinansowania: 62,08% kosztów kwalifikowanych. 

 

o Przebudowa drogi Wierzchomino – Wierzchominko 

 

Fot. 35. Inwestycję polegającą na przebudowie drogi Wierzchomino-Wierzchominko 

rozpoczęto w 2020 r. 
Źródło: Archiwum własne 

 

W ramach zadania realizowana jest przebudowa części drogi  

w Wierzchominku tj. od skrzyżowania z drogą powiatową do świetlicy  

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

wykonana zostanie droga o nawierzchni asfaltowej o szerokości 

podstawowej 3,5 m i szerokości 5,0 m w miejscu łuków i mijanek. Z jednej 

strony droga posiadać będzie pobocze gruntowe o szerokości 75 cm, 

a z drugiej z kostki betonowej o szerokości 1,0 m pełniące funkcję ciągu 

pieszego. W ramach zadania przebudowany został również istniejący 

przepust na rzeką, tymczasowy stalowy most zdemontowano, wykonano 

nowy przepust i konstrukcję jezdni. Projekt opracowywany jest przez 

Pracownię Projektową ELBI z Koszalina. Projekt otrzymał dofinansowanie  

w ramach przebudowy dróg samorządowych    
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Fot. 36. Przebudowywana droga będzie połączona 

z wybudowaną w 2020 r. drogą płytową 

Źródło: Archiwum własne 

Całkowita wartość kontraktu to: 1 866 547,76 PLN. Przebudowę realizuje 

Firma Usługowa „AS BUD” Adrian Sobolewski, Marek Sobolewski  Spółka 

cywilna  z siedzibą w Parnowie 2, 76-039 Biesiekierz. 

Kwota dofinasowania to: 942 954 zł, w tym 572 502 zł w roku 2020  

i 370 452 zł w roku 2021.  

Procent dofinansowania: ok. 50% 

Długość drogi 1,109 km 

 

o Porozumienie z Powiatem Koszalińskim w sprawie remontu 

drogi Dobiesławiec – Mścice 

 

Inwestycja realizowana przez Powiat Koszaliński z dofinansowaniem w 

ramach  Funduszu Dróg Samorządowych i finansowym zaangażowaniu 

Gminy Będzino. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót 

Inżynieryjnych i Budowlanych INFRABUD Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie  

przy  ul. Zwycięstwa 16. 

 

Udział kosztowy Gminy Będzino: 

2020 rok – 913 120,02 PLN 
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Fot. 37 i 38. Przebudowa drogi Dobiesławiec-Mścice 
Źródło: Archiwum własne 

 

o Remont  pomostów i budowa wiaty rekreacyjnej  

w m. Podamirowo w ramach zadania ”Poprawa infrastruktury 

turystycznej na terenie gminy Będzino. 

Pomost jak i wiata rekreacyjna, zlokalizowane są w miejscowości 

Podamirowo w zatoce jeziora Jamno na działce nr 6/16, obręb Dobiesławiec  

oraz działce o nr ewidencyjnym 469/15, obręb Mielno. Zabezpieczenie 

jeziora stanowi opaska brzegowa, zabezpieczająca brzeg przed 

rozmywaniem. Zakres prac  nie wymaga wykonania robót w części 

brzegowej.  

Etap I wykonany w 2020r. obejmował rozbiórkę i usunięcie istniejących 

pomostów i pali, stanowiących podstawę budowy nowego pomostu.  

Zakres rzeczowy obejmował długość:  

 

 część zachodnia – segment A – 74,72 m, 

 część wschodnia – segment B – 62,45 m, na wysokości liczonej od 

korony pomostu do  lustra wody – 0,70 m.  

 

Pale drewniane wbito w dno jeziora w dwóch rzędach w rozstawie  osiowym 

podłużnym 1,95 m i poprzecznym 1,14 m.  

Budowę pomostów oraz wiaty rekreacyjnej jak i remont istniejącego slipu 

przewidziano w II etapie w roku 2021.  

Na przedmiotową inwestycję złożono wniosek do Mieleńskiej Lokalnej Grupy 

Rybackiej o dofinansowanie ze środków Europejskiego Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i morze” w wys. 183 777,30 PLN. 

 

Wartość całkowita zadania 216 208,52 PLN. 
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Fot. 39. Pale drewniane przy przystani wodnej w Podamirowie 

Źródło: Archiwum własne 

 

o Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla Zachodniej 

części gminy Będzino. 

Pracownia Projektowa Systemów Wodno-Kanalizacyjnych dr inż. Tadeusz 

Gruszecki z siedzibą w Koszalinie, ul. Stoczniowców 10 opracowuje  

na zlecenie gminy koncepcję rozbudowy kanalizacji ściekowej  

w układzie grawitacyjno-tłocznym dla poszczególnych  miejscowości gminy 

Będzino. Wnioski z analizy przedmiotowej koncepcji pozwolą na 

przystąpienie do opracowania projektów budowlanych poszczególnych 

etapów inwestycji.  
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Wykres 19. Inwestycje drogowe 2020-2021 w Gminie Będzino (zł) 

(Na wykresie pokazano inwestycje zrealizowane w 2020 i realizowane w 2020-2021 r.)  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

 

 

 

Wykres 20. Inwestycje drogowe 2018 –2019 i 2020-2021 w Gminie Będzino (km) 

(Dane 2020-2021 pokazują inwestycje zrealizowane w 2020  

i realizowane latach 2020-2021 r.)  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 
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Wykres 21. Łącznie - Inwestycje drogowe 2018 – 2019 i 2020-2021  

w Gminie Będzino (km) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

 
 

Wykres 22. Łącznie - Inwestycje drogowe 2018 – 2019 i 2020-2021  

w Gminie Będzino (zł) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 
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ZADANIA INWESTYCJE DO REALIZACJI W LATACH 2021-2022 

 

o Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice 

  

Zakres inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje opracowanie 

dokumentacji projektowej wraz z opiniami i uzgodnieniami wymaganymi 

przepisami ustawy Prawo budowlane, uzyskanie decyzji o pozwoleniu  

na budowę oraz wykonanie robót budowlanych w tym zakresie. 

Zakres robót objętych przedsięwzięciem stanowi zaprojektowanie  

i wykonanie: 

 kanałów kanalizacji ściekowej o śr. wg. obliczeń i długości 600 m, 

 przepompowni ścieków, 2 komplety, 

 przewodów tłocznych o śr. wg obliczeń o długości 800 m, 

 odtworzenia istniejącej nawierzchni drogowych w pasie ułożenia 

kanałów ściekowych i przewodów tłocznych. 

Przedstawione długości sieci są wielkościami przybliżonymi, jednak 

zamawiający zastrzega, iż łączna długość sieci grawitacyjnej i tłocznej  

(bez odgałęzień do granicy działki) musi wynosić 1400m, w tym tłoczna 

800m i grawitacyjna 600m. 

 

Sumaryczny koszt projektu oszacowany został na kwotę 591 000,00 PLN 

w tym dofinansowanie 376 053,00 PLN.  

Kwota jest uzupełnieniem niewykorzystanego limitu środków w ramach 

PROW na działanie: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci 

wodociągowej” – umowa z dnia 25.05.2017 r. 

Zadanie jest planowane do realizacji na lata 2020-2021 z uwagi na fakt, iż 

dwa przetargi ogłoszone w 2020 r. nie doprowadziły do wyłonienia 

wykonawcy. Jedną z głównych przyczyn, oprócz kosztów był zbyt krótki 

okres realizacji wynikający z umowy o dofinansowanie oraz zbyt wysokie 

ceny ofert. W 2020 r. Urząd gminy wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego 

o uzyskanie zgody na zmianę terminu rozliczenia zadania do połowy 2022 

roku. W tym zakresie podpisano stosowny aneks. 

 

o Odbudowa świetlicy w Popowie (po spaleniu)  

W 2020r po spaleniu się świetlicy wiejskiej w Popowie rozpoczęto prace 

koncepcyjne odbudowy budynku. Autorem opracowania jest 

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Projektowe PROJEKT Spółką z o.o.,  

z siedzibą w Koszalinie, 75-520, przy ul. Korczaka 37.  Na opracowanie 

dokumentacji technicznej, remont i przebudowę świetlicy wiejskiej  

w Popowie złożono wniosek o dofinansowanie w wysokości 750 tys. zł  

w ramach  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. 
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Po uzgodnieniu koncepcji zostaną rozpoczęte prace projektowe, 

a pozyskaniu dofinansowania (na dzień składania raportu dofinansowanie 

zostało przyznane) planowane jest wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie 

prac w 2021r. 

Fot. 40. i 41. Spalona świetlica w Popowie  
Źródło: Archiwum własne 

 

Fot. 42. Wybrana wizualizacja Świetlicy Wiejskiej w Popowie (projekt nr 5) 
Źródło: Archiwum własne 
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o Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Na podstawie zawartej 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.    

Projektowany na działce nr 85/13 i 85/14 w m. Będzino PSZOK stanowić 

będzie ogrodzony, oświetlony plac utwardzony, wyposażony w pojemniki  

i kontenery do zbiórki odpadów, część kontenerów zostanie zadaszona 

wiatą stalową. Na placu projektuje się również kontener socjalno-biurowy, 

zadaszone boksy z bloków betonowych typu betonblock na odpady, dwa 

budynki magazynowe, na potrzeby magazynów na odpady niebezpieczne  

i zużyte sprzęty elektryczne oraz odpady przeznaczone do ponownego 

użycia, a także wagę samochodową. Na terenie punktu projektuje się 

ścieżkę edukacyjną z tablicami informacyjnymi, ławkami, przykładowym 

kompostownikiem i lampą ekologiczną oraz zieleń urządzoną. Obszar w 

sąsiedztwie placu utwardzonego musi zostać zagospodarowany jako teren 

zielony, obsiany nasionami traw z nasadzeniami roślin ozdobnych. Teren 

punktu zostanie ogrodzony. Na teren PSZOK zaplanowany jest wjazd 

poprzez bramę wjazdową GZK. Teren punktu obejmuje powierzchnię ok 

4046 m2. Dla tego obszaru przewidziano 4 miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych w tym jedno dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.   

Dofinansowanie wg porozumienia nr POIS.02.02.00-0002/16, pn. „Budowa 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin 

Dorzecza Parsęty” przyznane jest w wysokości 85% kosztów 

kwalifikowanych. Szacowany koszt inwestycji 1 742 250 PLN. 

 

o Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Strachomino 

Remont i przebudowa pomieszczeń, pn. „Świetlica wiejska  

z wykorzystaniem tradycji rybackich” obejmuje prace budowlane  budynku 

świetlicy z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów 

techniczno-budowlanych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w ramach 

Lokalnej Strategii Rozwoju Mieleńskiej Grupy Rybackiej.  

Wnioskowana i uzyskana kwota dofinansowania to: 219 358,00 zł.  

Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie remontu budynku w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania 

COVID19 z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, 

w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe gospodarstwa 

gospodarki rolne. Wniosek obejmuje m.in. remont dachu, piwnic, 

wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku, poprawę izolacji 

przeciwwilgociowej, wymianę okien oraz drzwi  na kwotę: 1 550 000,00 zł 

Na dzień przygotowywania raportu wniosek nie został rozstrzygnięty.  
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ZADANIA INWESTYCYJNE W PRZYGOTOWANIU DO 

REALIZACJI W KOLEJNYCH LATACH  

 

o Remont drogi w m. Strzeżenice 

 

Obecnie trwa postepowanie w sprawie wyboru projektanta do opracowania 

dokumentacji projektowej na przebudowę drogi. 

Łączna długość drogi przewidziana do realizacji, do 1000m, 

 Kategoria ruchu, KR1. 

 Klasa drogi, D. 

 Przekrój drogi – jednojezdniowy dwupasowy o szerokości 5,5÷6,0m, 

jednostronne pobocze gruntowe o szerokości 0,75m. 

 Z drugiej strony drogi należy zaprojektować poszerzone pobocze 

utwardzone z kostki betonowej o szerokości 1,0m.   

 Na przebiegu drogi należy zaprojektować dwa elementy 

spowolnienia ruchu: wyniesione skrzyżowanie, wyniesione przejście 

dla pieszych. 

Planowane wnioskowanie o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg 

Samorządowych. 

 

o Remont drogi w m. Tymień 

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest remont i przebudowa drogi 

gminnej w miejscowości Tymień, na działce nr 168  obręb 0003  Tymień  

na terenie gminy Będzino.  
 

Remont i przebudowa drogi będzie wykonywana w pasie drogi gminnej  

i zaczyna się od km 0+016,50 ( tj. przy zjeździe na DK11), a kończy  

na  km 0+998,00, w kierunku m. Strachomino.  
 

Na odcinku od km 0+016,50 do km 0+713,25 (tj. za budynkiem 

mieszkalnym wielorodzinnym nr 27) przebudowana droga będzie miała 

nawierzchnię bitumiczną o  szerokość jezdni do 6,0m, w miejscach 

poszerzenia do 7,2m. Szerokość jezdni od początku przebudowy  

(km 0+016,50) do wjazdu do supermarketu spożywczego pozostanie bez 

zmian. Niweleta jezdni drogi bitumicznej zostanie podwyższona o warstwę 

wyrównawczą i warstwę ścieralną.  

Odcinek od km 0+713,25 do km 0+998,00 wykonany będzie z płyt 

ażurowych o szerokość jezdni 3,5m. Szerokość jezdni na mijankach 

zostanie poszerzona o 2,0m do łącznej szerokości 5,5m. Nawierzchnia 

mijanek wykonana będzie z  płyt ażurowych żelbetowych ułożonych na całej 

szerokości mijanki. Spowolnienie prędkości zostanie uzyskane poprzez 

wykonanie naprzemiennie wysepek po obu stronach jezdni. 
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Na całej długości przebudowywanej drogi projektuje się ciąg pieszo-

rowerowy szer. 2,0m przylegający do jezdni. Po przeciwległej stronie 

zaprojektowano pobocza gruntowe o  szer. 0,75m oraz częściowo ciąg 

pieszy o szer. 1,5m oddzielony pasem zieleni od jezdni. Szerokość zjazdów 

pozostaje bez zmian, minimalna szerokość zjazdów indywidualnych to 

3,0m, minimalna szerokość zjazdów publicznych to 3,5m, skrzyżowania 

proste nieskanalizowane.  

Na podstawie danych ekonomicznych i kosztorysu inwestorskiego 

oszacowano koszt realizacji zadania na kwotę 1 767 938,19 PLN + koszt 

wykonania i umieszczenia dwóch tablic promujących dofinansowanie 

zadania w łącznej kwocie brutto 1 402,20 PLN. Inwestycja będzie 

finansowana ze środków własnych gminy oraz dofinansowania. 
 

Gmina złożyła wniosek w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID19 z przeznaczeniem na 

inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały 

zlikwidowane państwowe gospodarstwa gospodarki rolnej . 

Rozpoczęcie inwestycji jest planowane po uzyskaniu dofinansowania. 

 

o Remont drogi Tymień– Strachomino 

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym jest zaplanowane na rok 2021 przez 

Wójta zlecenie opracowania projektu budowlanego na remont drogi Tymień 

– Strachomino z płyt drogowych na odcinku około 3,1 km od końca odcinka 

remontu drogi w Tymieniu do drogi powiatowej Strachomino – Dobrzyca. 

Zakres realizacji prac planuje się w dwóch etapach. Po opracowaniu 

dokumentacji projektowej i określeniu szacunkowych kosztów inwestycji 

planowane jest wnioskowanie o dofinansowanie inwestycji ze środków 

budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego zadań określonych  

w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 

o Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Zachodniej Części 

Gminy Będzino 

Na podstawie wykonanej koncepcji kanalizacji rozbudowy sieci instalacji 

sanitarnej zostanie opracowana dokumentacja projektowa wraz  

z kosztorysem inwestorskim, stanowiąca podstawę do wystąpienia  

z wnioskiem o dofinasowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach RPO 

lub aglomeracji.   
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INFRASTRUKTURA 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA 

 

Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada ok.99,72% mieszkań, 

gorzej sytuacja wygląda z siecią kanalizacyjną gdzie dostęp do sieci posiada 

46% mieszkań. Nadal duża część gminy nie posiada sieci kanalizacji 

sanitarnej,  dlatego też w 2020r. przystąpiono do intensywnych prac nad: 

w pierwszej kolejności wykonaniu koncepcji gospodarki ściekowej w gminie 

dla terenów nieskanalizowanych, a następnie nad wykonaniem potrzebnych 

do realizacji projektów. Ze wstępnych analiz i spotkań z autorem 

opracowania wynika, iż najlepszym rozwiązaniem będzie odbiór ścieków z 

części gminy nie posiadającej kanalizacji za pośrednictwem projektowanych 

systemów kanalizacji grawitacyjnej oraz tłocznej wraz  z przepompowniami  

w m. Strzeżenice i Dobre oraz skierowanie ich dalej za pośrednictwem 

istniejących rurociągów tłocznych do oczyszczalni ścieków w Jamnie. W tym 

zakresie przeprowadzono już rozmowy z władzami miasta Koszalin oraz 

zarządem Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie. 

Po zakończeniu opracowania i potwierdzeniu prawidłowości wstępnych 

analiz zostanie podjęta decyzja o ostatecznym kierunku rozbudowy sieci 

kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino. W 2021 r planujemy zakończyć 

prace na koncepcją oraz przygotować projekty na pierwsze odcinki nowej 

sieci kanalizacji. W ten sposób gmina rozwiąże także problem istniejącej 

oczyszczalni biologicznej w Tymieniu, która w planach nowej koncepcji 

rozbudowy sieci sanitarnej będzie wyłączona z użytkowania.  

    

W 2020 r. wykonano ok. 500 m sieci wodociągowej i tym samy długość 

czynnej sieci wodociągowej na początku roku wynosiła 98 200 m, a na 

koniec 98 700 m. Wykonano projekt nowej sieci wodociągowej  

w Miłogoszczy (planowana realizacja w latach 2021-2022). Długość czynnej 

sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy (lub 

jednostek gospodarki komunalnej) na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła 39 

000 m, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 r. 39 200 m. Na początku 

2020 r. istniało 248 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 

2020 r. 284 przyłączy, co oznacza wzrost o 36 przyłączy. W 2020 r. doszło 

do 55 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było nieodpowiednie 

korzystanie z sieci kanalizacyjnej przez mieszkańców.  W związku z 

awariami podjęto decyzje o uświadamianiu mieszkańców. 

 

W 2020 r. na terenie gminy Będzino zarejestrowano 12 kolejnych 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 
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INFRASTRUKTURA GAZOWA 

 

W 2020 roku władze Gminy Będzino kontynuowały bardzo dobrą 

współpracę z kierownictwem Polskiej Spółki Gazownictwa, co w kolejnym 

już roku  dało efekty w postaci wykonanych nowych odcinków sieci gazowej 

oraz plany na kolejne lata, które dają szansę dla wielu mieszkańców na 

możliwość podłączenia do swoich domów i mieszkań gazu. Istotne jest 

także, aby mieszkańcy składali wnioski o przyłączenie swoich domostw do 

sieci gazowej. 

Dla rozwoju inwestycji gazowych istotnym jest też, że w dniu 27 lipca 2020 

r. pismem o znaku DRG.DRG-3.4311.16.2019.RTu Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki dr inż. Rafał Gawin uzgodnił przedłożony Projekt Planu Rozwoju 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w zakresie zaspokojenia obecnego  

i przyszłego zapotrzebowania na paliwo gazowe opracowanego na lata 2020 

- 2024.  
 

Wykres 23. Rozbudowa sieci gazowej w Gminie Będzino w latach 2017 - 2020  

( stan na koniec roku kalendarzowego) ( m ) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 
 

W 2020 r. na terenie gminy Będzino zrealizowano następujące kluczowe 

inwestycje: 

 

 Gazyfikacja miejscowości Barninek- Dobiesławiec 

o Szacunkowy zakres realizacji zadania o długości L= 2 760 m.  

o Termin zakończenia inwestycji (wykonania prac budowlanych) 

23.07.2020. 



 

 

 

 95 

 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY BĘDZINO W 2020 R. 
 

 

 Gazyfikacja miejscowości Śmiechów 

o Szacunkowy zakres realizacji zadania o długości L= 3 700 m. 

o Termin zakończenia inwestycji (wykonania prac budowlanych): 

 etap I- 23.06.2020 
 etap II- 31.12.2020  

 
Aktualnie prowadzona jest również gazyfikacja miejscowości Dobre  

 Szacunkowy zakres realizacji zadania o długości L=2 540m. 

 Planowany termin realizacji inwestycji (wykonania prac projektowych) 

III/IV kwartał 2021r. 

 

 

Wykres 24.  Wykonane sieci gazowej w Gminie Będzino w latach 2017 - 2020  ( m ) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

  

W roku 2020 przybyło kolejnych 7 786 m sieci gazowej, tym samym  

długość czynnej sieci gazowej  na terenie całej gminy wyniosła 73 973m. 

Istotnie zwiększyła się także ilość czynnych przyłączy gazowych na koniec 

2020 r. osiągnięto  wynik na poziomie 14 576 m, co oznacza wzrost  

o 518 m w stosunku do 2019 r. 
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Wykres 25.  Czynne przyłącza gazowe w Gminie Będzino w latach 2017 - 2020  

( stan na koniec roku kalendarzowego ) ( m ) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA  
Zasób mieszkaniowy gminy Będzino w roku 2020r. obejmował 47 

lokali mieszkalnych, ich łączna powierzchnia użytkowa wynosiła  

2 298,73m2, z czego 239m2 zajmowały lokale socjalne znajdujące się  

w miejscowości Wierzchomino. Gmina posiada 10 lokali socjalnych. 

Mieszkania komunalne zlokalizowane są w Barninie, Będzinie, Dobrzycy, 

Dworku, Dobiesławcu, Mścicach, Strachominie, Stoisławiu, Tymieniu oraz 

jeden lokal w Koszalinie (m. Jamno). Wszystkie lokale posiadają instalacje 

wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz indywidualne źródła ciepła. Średnia 

powierzchnia użytkowa mieszkań to około 48,91m2. Czynsze dla 

najmujących są naliczane zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Będzino nr. 

346/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia stawek czynszu 

najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych. Gmina 

przeprowadziła w 2020r. remont jednego lokalu socjalnego. W omawianym 

okresie z dodatków mieszkaniowych skorzystało 30 rodzin, wypłacono 264 

świadczenia dla najemców w łącznej kwocie 50 466,88 zł. Gmina Będzino 

w roku 2020 nie nabyła, ani nie zbyła żadnego prawa własności lokali 

mieszkalnych. 

GOSPODARKA ODPADAMI 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach każda gmina zobowiązana jest do prawidłowego 

prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi. Jednym z głównych jej 

celów jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, 

czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów 

recyklingu. Na terenie gminy Będzino nie występuje żadna instalacja do 

przetwarzania lub składowania odpadów komunalnych. Odpady komunalne 

z terenu gminy unieszkodliwiane są w instalacjach zlokalizowanych na 

terenie Polski. 

 

Tabela 9. Poziomy osiągnięte przez Gminę Będzino w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi w Gminie Będzino w 2020 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

Poziom recyklingu i przygotowania  do ponownego użycia  [%] 
 

Rodzaj  odpadu 
 

Osiągnięty poziom 
w 2019 r. 

 

Osiągnięty poziom w 
2020 r. 

 

Papier, metal, 
tworzywa 

Sztuczne, szkło                                       

 
40,29 

 
45,35 

Inne niż 

niebezpieczne  

odpady budowlane  
i rozbiórkowe                                         

 

63,60 

 

77,90 
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Zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2013 r. prawem, gminy muszą 

zapewnić odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. Właściciele 

nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, która jest podstawą do 

rozpoczęcia odbioru odpadów z posesji. Koszt opłaty za ww. usługi naliczany 

jest od liczby osób zamieszkałych pod danym adresem lub ilości domków 

letniskowych. Opłata jest stała niezależnie od ilości wytwarzanych odpadów. 

Od 01.07.2019 r. koszt opłaty za odbiór odpadów komunalnych zbieranych   

w sposób selektywny wynosił miesięcznie 17,00 zł, a w sposób 

nieselektywny 26,00 zł od jednego mieszkańca danej nieruchomości. 

Natomiast opłata ryczałtowa od jednego domku letniskowego w przypadku 

segregacji  odpadów wynosiła 150,00 zł, a ich  nie segregacji  250,00 zł.     

W roku 2020 r. naliczono należność za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla 2 214 nieruchomości, w tym 268 dla letniskowych. 

Wysłano 352 wezwania do złożenia deklaracji określającej wysokość opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydano 53 decyzje 

określające wysokość tej opłaty. W danym roku wystawiono 1 195 

upomnień dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na kwotę 396 729,40 zł oraz skierowano do Naczelnika 

Urzędu Skarbowego 211 tytułów wykonawczych na kwotę 68 941,07 zł.  

Na terenie gminy przeprowadzono 52 kontrole dotyczące zgłoszenia 

nieruchomości do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,  

w wyniku których ujawniono 27 nieruchomości, które nie były zgłoszone. 

Nie zlokalizowano nielegalnych wysypisk śmieci, jedynie na bieżąco 

sprzątano pojedyncze przypadki podrzucanych odpadów. 

Zadaniem na 2021 rok dla gminy jest budowa Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), dzięki któremu mieszkańcy 

gminy będą mogli oddać kłopotliwe  odpady, m.in. odpady budowlane  

i wielkogabarytowe. Na wykonanie tego zadania podpisana została  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. W dalszym ciągu 

celem dla gminy na najbliższe lata 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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Wykres 26. Poziomy recyclingu osiągnięte w 2019 r. w zakresie  

gospodarowania odpadami w Gminie Będzino  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie   

dane na dzień 31.12.2019 r. (w %) 

 

 

Wykres 27. Poziomy recyclingu osiągnięte w 2020r. w zakresie  

gospodarowania odpadami w Gminie Będzino  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie   

dane na dzień 31.12.2020 r. (w %) 

 

 



 

 

 

 100 

 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY BĘDZINO W 2020 R. 
 

OCHRONA  ŚRODOWISKA 
 

Z zakresu  ochrony środowiska w 2020r. przeprowadzono szereg działań, 

zarówno w ramach ochrony przyrody jak i zwierząt. 

 

Od 2012 roku gmina 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. Podstawowe cele 

programu to: oczyszczenie terytorium Polski z azbestu. 

 

W 2020 roku zostało odebrane 52,18 ton zdemontowanego azbestu  

z terenu gminy. Z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pozyskano na ten cel dotację w wysokości 

39 252,50 zł  

 

Tabela 10. Zlikwidowany azbest w Gminie Będzino w latach 2012-2020 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

 
 

Wykres 28. Zlikwidowany azbest w Gminie Będzino w latach 2012-2020 (t) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

 
 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ilości ( t ) 56,85 129,13 86,63 122,45 76,2 139,55 0,00 48,42 52,18
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Akcje dla ochrony przyrody przeprowadzone w 2020r.: 

 

 Wnioski suszowe 

W roku 2020 wnioski o szacowanie szkód wywołanych suszą były składane 

przez rolników bezpośrednio do Wojewody Zachodniopomorskiego,  

w związku z tym urząd gminy nie brał udziału w realizacji tego zadania  

 

 Działania bieżące  

Gmina Będzino realizowała zadania związane z opieką nad zwierzętami 

bezdomnymi z terenu gminy Będzino.  Na odławianie bezdomnych zwierząt 

podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Miłośników Psów Ras Północnych 

oraz Sportu Zaprzęgowego HUSOSKY, Dobrzyca 157/2 , 76-038 Dobrzyca. 

Na zapewnienie opieki w schronisku podpisano umowę ze Schroniskiem 

Reks w Kołobrzegu. Na zadania związane z opieką nad zwierzętami gmina 

Będzino wydatkowała 47 472,00 zł. Poniesione koszty obejmowały m. in. 

odławianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (7 osobników), 

kastrację/sterylizację zwierząt wolnożyjących (zabiegowi poddano 20 

kotów), gotowość i interwencje weterynaryjne w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt, utylizację padłych zwierząt oraz zakup 

karmy dla wolnożyjących kotów.  

 

 Realizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Będzino na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 

 

Program ma na celu realizację polityki ochrony środowiska na poziomie 

gminnym. Jego realizacja prowadzi do poprawy i efektywnego zarządzania 

środowiskiem naturalnym. W roku 2020 w ramach programu zrealizowano 

18 zadań spośród 24 zaplanowanych i wyznaczonych w 10 obszarach 

interwencji.  

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 
Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 

11,31% powierzchni gminy. 

W 2020r. wydano 28 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. Inwestycje te to m.in.:  

o budowa nadajnika telefonii komórkowej w obrębie ewidencyjnym 

Dobre  

o budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w obrębie ewidencyjnym 

Dobrzyca 

o budowa sieci wodociągowej 
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o budowy odcinków sieci energetycznej i gazowej w różnych 

miejscowościach gminy.  

Wydano 297 decyzji o warunkach zabudowy: w tym 245 decyzji 

dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 8 decyzji 

dotyczących zabudowy usługowej. Zaobserwowano zwiększone 

zainteresowanie budownictwem mieszkaniowym. W stosunku do roku 2019 

wydano o 46 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej więcej, co 

oznacza wzrost o ponad 23%  To z pewnością dobry sygnał dla naszej 

gminy. 

Wykres 29. Decyzje administracyjne wydane w 2020r. dotyczące 

planowania przestrzennego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI   

 
Wójt Gminy Będzino w 2020r. wydał 58 decyzji zatwierdzających 

podziały nieruchomości z czego: 

o 33 na podstawie stwierdzonej zgodności z warunkami określonymi  

w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

o 8 w celu wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania  

z budynku mieszkalnego, 

o 7 pod warunkiem przeznaczenia na powiększenie sąsiedniej 

nieruchomości, 

o 1 w celu realizacji roszczeń do części nieruchomości, 

o 8 jako zgodne z ustaleniami planu miejscowego, 

o 1 w celu wydzielenia drogi wewnętrznej 



 

 

 

 103 

 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY BĘDZINO W 2020 R. 
 

 

Wykres 30. Wydane decyzje zatwierdzające podział nieruchomości w roku 2020 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

W 2020 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. 

 

W omawianym okresie Wójt Gminy Będzino wydał 1 decyzję  

o środowiskowych uwarunkowaniach. Przyjęto 9 wniosków, nadal 

prowadzonych jest łącznie 12 postępowań  mających na celu wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W 2020 r. zostały wydane 2 

postanowienia odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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SPRAWY ADMINISTRACYJNE 

W 2020r. wobec organów gminy nie zapadł żaden wyrok sądu 

administracyjnego stwierdzający bezczynność́ organów lub uwzględniający 

skargi na akty wydawane przez organy gminy. Gmina była strona ̨ w 

dwunastu cywilnych postępowaniach sądowych. Nie zapadły wyroki 

zasądzające od gminy na rzecz powoda roszczenia lub inne świadczenia. 

Nie zasądzono od gminy zwrotów kosztów postępowania.  

W 2020 r. czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił na 

dzień 1 stycznia 2020r. przeciętnie 21 dni, a na dzień 31 grudnia 2020 r. 

przeciętnie 17 dni.  

Czas oczekiwania na wydanie decyzji o warunkach zabudowy podobnie 

jak w latach poprzednich wynosił od 30 do 60 dni.  

 

Wójt Gminy Będzino w 2020 r. wydał 96 zarządzeń zewnętrznych oraz 

47 zarządzeń wewnętrznych. 

W  2020  r.  Rada  Gminy  w  Będzinie  podjęła  78  uchwał,  z  czego 

31 z nich zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. Wojewoda nie skierował skargi do sądu 

administracyjnego wobec żadnej z uchwał, natomiast stwierdził nieważność 

uchwał poprzez wydane rozstrzygnięcia nadzorcze: 

o Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 

13.11.2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały  

nr XXVIII/165/20 Rady Gminy w Będzinie z dnia 8 października 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Będzino. 

o Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 

13.11.2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały  

nr XXVIII/166/20 Rady Gminy w Będzinie z dnia 8 października 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian z uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie wydała następujące 

uchwały unieważniające: 

o W sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/128/20 Rady 

Gminy w Będzinie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029. 
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o W sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia Nr 121/2020 Wójta 

Gminy Będzino z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 

 

Wykres 31. Podjęte uchwały i wydane zarządzenia w 2020 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 
 

W 2020 r. mieszkańcy nie złożyli skarg na akty wydane przez organy 

gminy. Do Rady Gminy w Będzinie złożono  1 skargę na działalność Wójta 

Gminy Będzino oraz 1 skargę na działalność kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Będzinie i pracowników GOPS.  

W dniu 21 czerwca 2020 r. w związku ze zrzeczeniem się jednej  

z radnych mandatu odbyły się wybory uzupełniające. Radnym został Pan 

Andrzej Nożykowski. Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie Pani Barbara 

Grudzień w dniu 7 lipca 2020 r. złożyła rezygnację z pełnienia funkcji 

przewodniczącej. Nowo wybranym przewodniczącym w dniu 17 lipca  

2020 r. został radny Pan Andrzej Nożykowski. 

 

Spis podjętych uchwał w 2020 r. 

 

1. Uchwała nr XXX/195/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie 

zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych. 

2. Uchwała nr XXX/194/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie 

przetargowym części działki oznaczonej nr 172/4 położonej w obrębie 

ewidencyjnym Śmiechów w gminie Będzino. 

3. Uchwała nr XXX/193/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie 

określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w gminie Będzino. 
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4. Uchwała nr XXX/192/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

5. Uchwała nr XXX/191/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino. 

6. Uchwała nr XXX/190/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady 

Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r. 

7. Uchwała nr XXX/189/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino 

na lata 2020-2029. 

8. Uchwała nr XXX/188/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

9. Uchwała nr XXIX/187/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie 

przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z perspektywą na 

lata 2022-2025, za lata 2018-2019. 

10. Uchwała nr XXIX/186/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 

Gminy Będzino na lata 2021-2024. 

11. Uchwała nr XXIX/185/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Działań Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Będzinie na lata 2021-2024. 

12. Uchwała nr XXIX/184/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

13. Uchwała nr XXIX/183/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Będzino na lata 

2021-2025. 

14. Uchwała nr XXIX/182/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie 

zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - propozycji 

zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych. 

15. Uchwała nr XXIX/181/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 
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16. Uchwała nr XXVIII/180/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie 

określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w Gminie Będzino. 

17. Uchwała nr XXVIII/179/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie 

uchylenia uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania 

pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-

Dobiesławiec”. 

18. Uchwała nr XXVIII/178/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie 

zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - propozycji 

zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych. 

19. Uchwała nr XXVIII/177/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie 

określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

20. Uchwała nr XXVIII/176/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-

2029. 

21. Uchwała nr XXVIII/175/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 

Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r. 

22. Uchwała nr XXVIII/174/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

23. Uchwała nr XXVII/173/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie 

zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania 

Gmin deklarujących wolę uczestnictwa w przyszłej aglomeracji Koszalin 

przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic 

aglomeracji Koszalin, realizowanego dla: Gminy Miasta Koszalin, 

Gminy Będzino i Gminy Manowo. 

24. Uchwała nr XXVII/172/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 rok. 

25. Uchwała nr XXVII/171/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie 

sprzeciwu wobec planowanej inwestycji polegającej na budowie Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr 85/13 

położonej w miejscowości Będzino. 

26. Uchwała nr XXVII/170/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie 

przejęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami 

powiatowymi nr: 3327Z, 3505Z, 3506Z, 3509Z, 3514Z i 3525Z w 

zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości. 

27. Uchwała nr XXVII/169/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
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mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

28. Uchwała nr XXVII/168/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie 

określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w Gminie Będzino. 

29. Uchwała nr XXVII/167/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie 

określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

30. Uchwała nr XXVII/166/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

31. Uchwała nr XXVII/165/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Będzino. 

32. Uchwała nr XXVII/164/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej 

umowy dzierżawy. 

33. Uchwała nr XXVII/163/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej 

nr działki 190/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino. 

34. Uchwała nr XXVII/162/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie 

ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Będzino. 

35. Uchwała nr XXVII/161/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie 

ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy 

Będzino. 

36. Uchwała nr XXVII/160/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

37. Uchwała nr XXVI/159/20 z dnia 15 września 2020 roku w sprawie 

emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu. 

38. Uchwała nr XXV/158/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej 

umowy dzierżawy. 

39. Uchwała nr XXV/157/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie 

absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu 

gminy za rok 2019. 

40. Uchwała nr XXV/156/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie 

niezatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 rok. 

41. Uchwała nr XXV/155/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie 

nieudzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania. 
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42. Uchwała nr XXIV/154/20 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację 

zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku 

Mścice – Dobiesławiec”. 

43. Uchwała nr XXIV/153/20 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację 

zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku 

Mścice – Dobiesławiec”. 

44. Uchwała nr XXIII/152/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie. 

45. Uchwała nr XXIII/151/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia 

rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy w Będzinie złożonej 

przez Radną Barbarę Grudzień. 

46. Uchwała nr XXIII/150/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zmiany 

Uchwały nr II/5/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 10 grudnia 2018 r. 

w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Będzinie. 

47. Uchwała nr XXIII/149/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości niezabudowanej 

służebnością przesyłu. 

48. Uchwała nr XXIII/148/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029. 

49. Uchwała nr XXII/147/20 z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku 

szkolnym 2020/2021. 

50. Uchwała nr XXII/146/20 z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

51. Uchwała nr XXI/145/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie skargi na 

działalność Kierownika GOPS w Będzinie oraz na pracowników GOPS w 

Będzinie. 

52. Uchwała nr XXI/144/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Będzino praw własności do 

nieruchomości oznaczonych nr działek 19/8 oraz 19/9 położonych w 

obrębie ewidencyjnym Łopienica. 

53. Uchwała nr XXI/143/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie 

zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za 

inkaso na terenie Gminy Będzino. 

54. Uchwała nr XXI/142/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady 

Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019. 

55. Uchwała nr XXI/141/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020. 
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56. Uchwała nr XX/140/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino. 

57. Uchwała nr XX/139/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady 

Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r. 

58. Uchwała nr XX/138/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino 

na lata 2020 – 2029. 

59. Uchwała nr XX/137/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020. 

60. Uchwała nr XIX/136/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zlecenia 

kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie. 

61. Uchwała nr XIX/135/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie  

szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia 

komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakimi muszą 

odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji. 

62. Uchwała nr XIX/134/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie uchylenia 

uchwały nr XXII/172/2005 Rady Gminy w Będzinie z dnia 04 lutego 

2005 r. - załącznik nr 2: Regulamin komisji ds. rozwiązywania 

problemów alkoholowych działającej na terenie Gminy Będzino oraz 

uchwały nr XVI/123/20 Rady Gminy w Będzinie z dnia 12 lutego 2020 

r. w sprawie uchwalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Będzinie. 

63. Uchwała nr XIX/133/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację 

zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach 

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w 

pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Wierzchomino”. 

64. Uchwała nr XIX/132/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację 

zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach 

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu 

pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3505Z w m. Kazimierz Pomorski”. 

65. Uchwała nr XIX/131/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie  przyjęcia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2020. 

66. Uchwała nr XIX/130/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany 

„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino 

na lata 2012–2032”. 

67. Uchwała nr XVIII/129/20 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości 

wchodzącej w skład mienia komunalnego Gminy Będzino. 
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68. Uchwała nr XVII/128/20 z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029. 

69. Uchwała nr XVII/127/20 z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020. 

70. Uchwała nr XVI/126/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie 

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Będzinie w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w Gminie Będzino. 

71. Uchwała nr XVI/125/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: 

określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole 

podstawowej lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez Gminę Będzino, ustalenia kryteriów postępowania 

rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Będzino 

oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów. 

72. Uchwała nr XVI/124/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku 

szkolnym 2019/2020. 

73. Uchwała nr XVI/123/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: 

uchwalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Będzinie. 

74. Uchwała nr XVI/122/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: 

wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Będzino 

nieruchomości oznaczonej nr działki 17/10 położonej w obrębie 

ewidencyjnym Miłogoszcz. 

75. Uchwała nr XVI/121/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: 

wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele 

nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego. 

76. Uchwała nr XVI/120/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: 

zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za 

inkaso na terenie Gminy Będzino. 

77. Uchwała nr XVI/119/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: poboru 

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

drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia 

za inkaso na terenie Gminy Będzino. 

78. Uchwała nr XVI/118/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020. 
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TRANSPORT  

 
Gmina Będzino nie jest organizatorem transportu zbiorowego. Wszystkie 

usługi transportu publicznego wykonywane na obszarze gminy, są 

świadczone przez prywatnych przewoźników, min. na trasach: Koszalin – 

Dobrzyca, Koszalin – Mielno, Koszalin – Kołobrzeg, Koszalin – Tymień, 

Koszalin – Gąski. Ponadto, w okresie wakacji letnich przez teren gminy 

biegną trasy wielu przewoźników ogólnopolskich. 

Transport uczniów w wieku szkolnym i przedszkolnym jest zorganizowany 

przez samorząd przy użyciu własnych środków transportowych oraz za 

pośrednictwem prywatnego przewoźnika. Dotyczy to również wszystkich 

niepełnosprawnych dzieci mieszkających na terenie gminy. 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO  

 
Na terenie gminy Będzino tak jak w latach poprzednich działały trzy 

jednostki ochrony przeciwpożarowej: 

 

o OSP Będzino. 

o OSP Dobrzyca. 

o OSP Mścice. 

Wszystkie jednostki działają na podstawie ustawy z dn. 24 sierpnia 

1991r. o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawy z dn. 07 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach, ponieważ każda z OSP jest stowarzyszeniem 

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

Ochotnicze straże pożarne w gminie Będzino są włączone 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 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 są często wysyłane do zdarzeń na terenie Gminy 

Mielno oraz na teren powiatu kołobrzeskiego (gmina Ustronie Morskie), 

głównie OSP Dobrzyca. Ponadto, w ciągu całego roku OSP Mścice często 

dysponowana jest do działań na terenie Koszalina. W 2020 r. jednostka OSP 

Mścice 67 razy brała udział w działaniach ratowniczych, w tym w 21 

pożarach i 43 miejscowych zagrożeniach. Do bardziej skomplikowanych 

zdarzeń należał przede wszystkim pożar stacji demontażu pojazdów na ul. 

Szczecińskiej w Koszalinie oraz akcja ratunkowa związana z wydobyciem ze 
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stawu w Strzeżenicach kierującego quadem. Jednostka składa się z 56 

członków, z czego 35 to aktywni ratownicy, posiadający odpowiednie 

przeszkolenie i badania, którzy biorą bezpośredni udział w działaniach 

ratowniczo – gaśniczych. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy 

OSP Mścice uległa rozwiązaniu z powodu niewielkiego zainteresowania 

młodzieży tematyką ratownictw i działań na rzecz lokalnej społeczności. 

Zauważyć jednak należy, że dwoje z członków rozwiązanej MDP, po 

uzyskaniu pełnoletności zasiliło szeregi ratowników jednostki OSP Mścice. 

Zarząd jednostki planuje wznowić i reaktywować Młodzieżową Drużynę 

Pożarniczą niezwłocznie po ustaniu pandemii COVID 19. 

 

Na podstawie informacji uzyskanych z Komendy Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Koszalinie, w 2020 r. na terenie gminy Będzino 

odnotowano: przewrócenie się cysterny przewożącej płynny asfalt na 

drodze S6, zderzenie pociągu z samochodem osobowym na przejeździe 

kolejowym przy stacji PKP w Borkowicach (1 ofiara śmiertelna), pożar 

świetlicy wiejskiej w Popowie, pożar pustostanu w miejscowości Tymień, 

pożar stodoły w Dobrzycy oraz pożar domu letniskowego w Kładnie. 

Opisane zdarzenia wyróżniły się swoim rozmiarem, poniesionymi stratami 

oraz zaangażowaniem sił i środków użytych do ich likwidacji na tle 

pozostałych zdarzeń.  

 

Poniżej w tabelach zostały przedstawione wszystkie zdarzenia z 2020 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 11. Zestawienie wyjazdów jednostek OSP w rozbiciu na rodzaj zdarzenia  

za rok 2020. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

L.P. 
Jednostka 

OSP 

Rodzaj zdarzenia 

Razem 
Pożar 

Miejscowe 

zagrożenie 

Alarm fałszywy 

 

1 Dobrzyca 21 73 2 96 

2 Będzino 21 44 2 67 

3 Mścice 22 43 3 68 
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Tabela 12. Zestawienie wyjazdów jednostek OSP w rozbiciu na miejsce zdarzenia  

za rok 2020. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

L.P. 
Jednostka 

OSP 

Zdarzenia na terenie gminy Zdarzenia 

poza 

terenem 

powiatu 

Razem 
Będzino 

m. 

Koszalin 
Mielno Biesiekierz 

1 Dobrzyca 89 0 5 1 1 96 

2 Będzino 60 0 7 0 0 67 

3 Mścice 47 9 8 4 0 68 

 
 

 
Tabela 13. Zestawienie wyjazdów jednostek OSP w rozbiciu na miesiące  

za rok 2020. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie 

 

Miesiąc OSP Dobrzyca OSP Będzino OSP Mścice 

Styczeń 7 6 9 

Luty 18 5 11 

Marzec 7 5 8 

Kwiecień 7 3 2 

Maj 5 7 2 

Czerwiec 2 3 7 

Lipiec 5 6 12 

Sierpień 8 11 4 

Wrzesień 5 4 5 

Październik 18 9 5 

Listopad 6 1 4 

Grudzień 8 7 1 

RAZEM: 96 67 68 

 

Cele na 2021 r. 

 
o Poprawa warunków socjalnych ratowników OSP Będzino i OSP Mścice 

poprzez dokończenie rozbudowy remiz strażackich. 

o Dalsza praca i rozwój Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 
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PRZESTĘPCZOŚĆ  

 
Od 2013 r. na terenie gminy Będzino funkcjonuje Zespół Dzielnicowych. 

Liczy on 3 etaty i podlega bezpośrednio pod I Komisariat Policji  

w Koszalinie. Do głównych zadań Zespołu Dzielnicowych w Będzinie należy 

przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, 

zapobieganie występowania przestępstw o charakterze kryminalnym, 

szczególnie uciążliwych dla ogółu społeczności jak również zapewnienie 

ogólnego ładu i porządku publicznego. Dzielnicowi zabezpieczają również na 

terenie gminy Będzino imprezy o charakterze min. kulturalnym czy 

sportowym. 

 
Wykres 32. Ilość i rodzaj ujawnionych przestępstw  

na terenie Gminy Będzino w 2020 r. 

Źródło: Komenda Policji I w Koszalinie 

 

 
 
W 2020 r. policja ujawniła 107 przestępstw i podjęła 1 120 interwencji.  

 

Dzielnicowi przeprowadzili jak co roku policyjne akcje  prewencyjne : 

o „Akcja: maseczka”. 

o „Akcja: poszukiwany”. 

o „Trzeźwy poranek”. 

o „Bezpieczna droga do szkoły”. 
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o „Akcja: bezdomni”. 

o „Bezpieczne przestrzenie”. 

o „Bezpieczne wakacje”. 

o „Bezpieczne ferie zimowe”. 

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. 

 
Tabela 14. Rodzaje i charakterystyka działań w 2020r. 

Źródło: KP I w Koszalinie 

 

Lp. Dzielnica Okres Charakterystyka działania 

1. 

I  
asp. szt. 

Maciej 
Pacholski 

 - 31.07.2020 

do 31.01.2021 

- spożywanie alkoholu, 

Mścice ul. Koszalińska 104, 
przystanek autobusowy 

- spożywanie alkoholu w 
rejonie parku, Mścice ul. 

Parkowa 

2. 

II  

st. asp. Piotr 
Domżał 

 - 31.07.2020 

do 31.01.2021 

- Tymień 24, rejon 
przystanku autobusowego, 

zakłócanie ładu i porządku 
publicznego 

3. 
III  

st. sierż. 

Michał Uliński 

- 31.07.2020 do 

31.01.2021 

- spożywanie alkoholu przez 
osoby grupujące się w 

rejonie parkingu w rejonie 

posesji Będzino 25 
 

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 2020 r. głównym problemem w zakresie 

bezpieczeństwa publicznego była duża liczba nietrzeźwych kierujących oraz 

przestępstw przeciwko mieniu. Ponadto wzrosła liczba interwencji 

domowych, podejmowanych wobec osób nietrzeźwych. 

 

Należy jednak zauważyć, że regularnie prowadzone są działania mające na 

celu wyeliminowanie zjawisk kryminogennych. Ponadto dzielnicowi rejonu 

gminy Będzino w każdy wtorek w godzinach 1600 do 1800 pełnią dyżury  

w punkcie przyjęć interesanta w Będzinie, w celu załatwienia bieżących 

spraw obywateli oraz prowadzą działania profilaktyczne. 
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Cele i zamierzenia na 2021 r.:  

 

Wprowadzanie skutecznych mechanizmów zapobiegania przemocy 

domowej oraz prowadzenie działań kontrolno – represyjnych wobec 

kierujących pojazdami mechanicznymi. 
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