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Drodzy Mieszkańcy Gminy Będzino! 

Przedstawiam Państwu „Raport o stanie Gminy 

Będzino w 2021 roku”, stanowiący podsumowanie 

działalności samorządu naszej gminy w roku 2021. 

 

Dokument został przygotowany zgodnie z art. 28aa 

ustawy o samorządzie gminnym i obejmuje podsu-

mowanie działalności Wójta - stanowi kompendium 

wiedzy o sytuacji w gminie, a także jest sprawozdaniem 

z pracy administracji publicznej na terenie Gminy 

Będzino. Prezentując niniejszy Raport, nie można nie 

myśleć o kryzysie związanym z epidemią koronawirusa. 

W roku 2021, znalazła odzwierciedlenie sytuacja 

związana z wcześniejszą pandemią, która spowodowała trwałe i daleko idące zmiany 

gospodarcze oraz społeczne w kraju i na świecie. Kryzys związany z epidemią, przede 

wszystkim pozbawił naszych obywateli poczucia bezpieczeństwa. Mierzyliśmy się ze 

strachem i niepewnością, o zdrowie nasze i naszych bliskich. Musieliśmy zmienić 

codzienne funkcjonowanie, przeorganizować pracę i naukę. Wiele spraw i spotkań 

trzeba było załatwiać zdalnie. Na szczęście pandemia zaczęła odpuszczać, więc miejmy 

nadzieję, że wszystko zacznie zmieniać się na lepsze. Mimo kryzysu wywołanego 

pandemią analiza danych zawartych w Raporcie potwierdza pozytywny proces zmian 

dotyczących jakości życia mieszkańców Gminy Będzino. 

Dziękuję pracownikom i wszystkim działaczom, za pracę na rzecz naszej gminy. 

Dziękuję Wam Szanowni Mieszkańcy Gminy Będzino za cierpliwość, zaufanie i wsparcie, 

jakie nam dajecie każdego dnia. 

Życzę Państwu i sobie dużo zdrowia oraz satysfakcji z podejmowanych działań, 

mających na celu dalszy rozwój naszej gminy. 

 

 
         Z wyrazami szacunku 

 

                 
 
Mariusz Jaroniewski 

         Wójt Gminy Będzino 
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PODSTAWA PRAWNA 

  

Raport o stanie gminy został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Przepis ten jest tak sformułowany, 

iż utożsamia stan gminy z działalnością Wójta. Raport obejmuje podsumowanie 

działalności Wójta w roku poprzednim. 

 

Za coroczne przedstawienie raportu radzie gminy, w terminie do dnia 31 maja 

odpowiada Wójt, a jego rozpatrzenie następuje podczas sesji związanej 

z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium 

Wójtowi. Rada rozpatruje raport podczas sesji absolutoryjnej. Występuje zatem 

ścisła korelacja pomiędzy sprawozdaniem z wykonania budżetu i absolutorium, 

a raportem o stanie gminy i wotum zaufania. Raport rozpatrywany jest w pierwszej 

kolejności. Nad dokumentem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem 

mogą zabierać głos radni bez ograniczeń czasowych, a także mieszkańcy gminy, 

którym głosu udziela przewodniczący rady według kolejności otrzymanych 

zgłoszeń. Mieszkaniec, który chciałby uczestniczyć w debacie, najpóźniej w dniu 

poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być 

przedstawiony raport o stanie gminy, składa do przewodniczącego rady gminy 

pisemne zgłoszenie poparte, co najmniej 20 podpisami. Po zakończonej debacie 

przeprowadza się głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. Uchwałę 

o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną 

większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały 

o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały 

o nie udzieleniu wotum zaufania. 

 

Raport o stanie Gminy Będzino jest niewątpliwie ważnym dokumentem dla 

naszej wspólnoty. Zachowując schemat i strukturę z poprzedniego Raportu, nie 

tylko dokonano niezbędnych aktualizacji, ale także wzbogacono go o nowe 

elementy. Dołożono wszelkich starań, aby dokument ten był kompendium wiedzy 

przedstawiający efekty pracy  organów władzy w roku 2021. 
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PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE 
 

 

Gmina Będzino leży na Równinie Białogardzkiej, a jej północno-zachodnia 

część graniczy z Morzem Bałtyckim. W południowej części gminy znajduje się 

fragment rezerwatu torfowiskowo-leśnego Wierzchomińskie Bagno należącego 

do Nadleśnictwa Karnieszewice. Północno-wschodnia część przylega do jeziora 

Jamno. Tereny leśne zajmują 10% powierzchni gminy, a użytki rolne 80%. 

 

Na obszarze gminy znajduje się rezerwat florystyczny Wierzchomińskie 

Bagna oraz 6 zespołów pałacowo-ogrodowych w miejscowościach: Dobre, 

Dworek, Kładno, Mścice, Pleśna i Strzepowo. Przy pałacach i dworkach rośnie 

wiele drzew o rozmiarach pomnikowych. W miejscowości Dobrzyca znajdują się 

Ogrody Tematyczne Hortulus oraz Ogrody Hortulus Spectabilis z wieżą 

widokową i labiryntem grabowym. 

 

Obiektami zabytkowymi są: w m. Łekno – kościół pw. św. Jana Chrzciciela 

styl gotycki – XV wiek, w m. Śmiechów – kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski 

styl późnogotycki – XV wiek, w m. Wierzchomino – kościół pw. Piotra i Pawła 

zbudowany w 1784 roku, w m. Strzepowo – kościół pw. św. Andrzeja Boboli styl 

neogotycki – XIX wiek, w m. Dobrzyca – kościół pw. św. Trójcy styl neogotycki, 

zbudowany 1867 roku, w m. Dworek – pałac neoklasycystyczny z II polowy XIX 

wieku, w m. Pleśna – dwór klasycystyczny XVIII – XIX wiek, w m. Dobre – zespół 

pałacowo – parkowy II połowa XIX wieku, w m. Kładno – zespół pałacowo –

ogrodowy z połowy XIX wieku, w m. Miłogoszcz–Kuźnia – neogotyk XIX wiek. 

Przez teren gminy przebiegają szlaki turystyczne piesze i rowerowe. 

 

Szlaki piesze: 

 

o „Międzynarodowy Szlak Północny”, (nadmorski) R-10: Podczele I, Sianożęty, 

Ustronie Morskie, Pleśna, Gąski, Sarbinowo, Mielno, Unieście, Osieki, 

Iwięcino, Bielkowo. Jest to fragment szlaku o randze międzynarodowej, 

zaczynający się aż we Francji, biegnący do Braniewa. W gminie Będzino 

obejmuje pas ok. 6 km i przechodzi przez nadmorską miejscowość Pleśna. 

 

Szlaki rowerowe: 

 

o „Szlak Jamneński”: który okrąża Jezioro Jamno od strony południowej, 

Mielno, Strzeżenice, Dobiesławiec, Mścice, Łabusz, Osieki. 

o „Szlak romantyczny”: Dobrzyca, Strzepowo, Strachomino, Rusowo. 
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o „Szlak Pałaców”: Mostowo, Rosnowo, Niedalino, Strzekęcino, Bardzlino, 

Białogórzyno, Nosowo, Parsowo, Świemino, Warnino, Wierzchomino, 

Dobrzyca, Śmiechów, Gąski Latarnia. 

o „Szlak wiatraków”: Tatów, Popowo, Dobrzyca, Strachomino, Łopienica, 

Pleśna. 

o „Szlak łącznikowy”: Będzinko, Będzino, Wierzchomino. 

o „Szlak spichlerzy”: Mścice, Biesiekierz, Dunowo, Jarzyce, Świeszyno, Manowo 

 

Gmina Będzino współpracuje z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego w regionie m.in. w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych - Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru 

Funkcjonalnego (ZIT KKBOF). Ponadto Będzino należy do Stowarzyszenia 

„Środkowopomorska Grupa Działania” oraz do Mieleńskiej Lokalnej Grupy 

Rybackiej. 

 
Ryc. 1 Położenie Powiatu Koszalińskiego i Gminy Będzino  

Źródło: Zasoby www.wikipedia.com 
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ORGANY GMINY BĘDZINO 
 

 

Organami Gminy są:  

 

• Rada Gminy w Będzinie, 

• Wójt Gminy Będzino. 

 

Rada Gminy w Będzinie jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy, do 

której należy rozstrzyganie wszystkich spraw publicznych mających na celu 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy. Rada realizuje zadania 

wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz zadania określone w innych 

ustawach, a w szczególności określa politykę i programy rozwoju Gminy. Rada 

Gminy w Będzinie zgodnie z ustawą liczy 15 radnych. Rada powołuje ze swego 

grona następujące komisje stałe: 

 

✓ Komisję budżetowo – finansową. 

✓ Komisję infrastruktury technicznej. 

✓ Komisję oświatowo – społeczną. 

✓ Komisję rolnictwa i przemysłu. 

✓ Komisję rewizyjną. 

✓ Komisja ds. skarg, wniosków i petycji.   

 

W 2021 roku odbyło się 17 posiedzeń, Sesji Rady Gminy w Będzinie na 

których uchwalono łącznie 101 uchwał. 

 

Wójt Gminy Będzino jest jednoosobowym organem wykonawczym Gminy. 

Wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem. 

W drodze zarządzania nadaje urzędowi regulamin organizacyjny, określający 

organizację i zasady jego funkcjonowania. Wykonuje uprawnienia zwierzchnika 

służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy. Do zadań Wójta należą wszelkie czynności związane 

z kierowaniem Urzędem, a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów. Do 

zakresu działania Wójta należy w szczególności: kierowanie bieżącymi sprawami 

Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, wydawanie decyzji 

w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do 

właściwości Gminy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Wójt rozstrzyga 

w formie zarządzeń wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające 

z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień 

ustawowych. 
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Urząd Gminy Będzino zapewnia pomoc organom Gminy w wykonywaniu ich 

zadań i kompetencji. 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w Urzędzie Gminy Będzino zatrudnionych było: 

 

✓ na stanowiskach urzędniczych 29 osób, co stanowiło 28,5 etatu, 

✓ w Urzędzie Stanu Cywilnego 2 osoby na 2 etatach, 

✓ opiekunowie dzieci w drodze do i ze szkoły wraz z kierowcami 5 osób, 

co stanowiło 4,25 etatu, 

✓ obsługa Urzędu Gminy i Domu Ludowego w Mścicach 3 osoby na 1,25 etatu, 

✓ pracownicy interwencyjni 4 osoby na 4 etatach – dofinansowanie z PUP.  

 

 

ORGAN WYKONAWCZY GMINY BĘDZINO NA LATA 2018-2023 

 

Mariusz Jaroniewski 

Wójt Gminy Będzino 

Dariusz 

Markowski 

Zastępca Wójta 

Gminy Będzino 

Patrycja 

Woltmann 

Skarbnik Gminy 

Będzino do 

30.10.2021 r. 

Renata 

Protasewicz 

Skarbnik Gminy 

Będzino od 

01.11.2021 r. 

Anna Janiuk 

Sekretarz 

Gminy 

Będzino 
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ORGAN UCHWAŁODAWCZY – RADA GMINY W BĘDZINIE 

NA LATA 2018-2023 

 

Andrzej Nożykowski 

Przewodniczący Rady 

Tomasz 

Baczyński 

Radny 

Andrzej Jóźwiak 

Wiceprzewodniczący  

Andrzej Krawiec 

Wiceprzewodniczący 

Joanna 

Banaszczak 

Radna 

Sławomir 

Bryliński 

Radny 

Adam 

Gołębiewski 

Radny 

 

Mariusz 

Gosławski 

Radny 

 

Barbara 

Grudzień 

Radna 

Eugenia 

Imbiorowska 

Radna 

Piotr 

Kołpacki 

Radny 

Diana 

Kret 

Radna 

Krystyna 

Najdzion 

Radna 

 

Lucyna 

Parol 

Radna 

 

Grzegorz 

Sztulc 

Radny 
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REALIZACJA STRATEGII I PROGRAMÓW  
 

 

W 2021 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. 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 

kompleksowym obejmujący główne cele sektora publicznego, sektora prywatnego 

oraz uczestnictwo podmiotów lokalnych, będących wytwórcami lub odbiorcami 

energii docelowej łącząc w tym spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, usługi, 

przemysł, jak również transport. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Będzino, ma na celu poprawę efektywności energetycznej i redukcję zużycia 

energii, zwiększenie udziału wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)  

oraz poprawę jakości powietrza, dając większe szanse na uzyskanie 

dofinansowania na działania proekologiczne w przyszłych  perspektywach 

finansowych. 

 

Czyste Powietrze 

 

✓ W roku 2021 Gmina Będzino realizowała program Czyste Powietrze mający na 

celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 

poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych na swoim obszarze. 
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✓ Kontynuując porozumienie Gminy Będzino z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 2021 roku 

mieszkańcy mogli skorzystać z pomocy pracownika urzędu przy wypełnianiu 

i składaniu wniosków w aplikowaniu o środki. Mieszkańcy Gminy Będzino 

skorzystali z dofinansowania na zadania, m.in: wymiany starych 

i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła 

spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac 

termomodernizacyjnych budynków. 

 

Centralna  Ewidencja Emisyjności Budynków 

 

✓ Zgodnie z założeniami walki o czyste powietrze, gmina ma na celu likwidację 

głównej przyczyny zanieczyszczeń, jaką jest emisja substancji powodujących 

smog z pieców węglowych. W myśl ustawy z dnia 28 października 2020 r. 

o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 438)  z dniem 1 lipca 2021 roku utworzono 

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków i nałożono nowe obowiązki na 

właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, 

wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru 

Budowlanego. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy każdego właściciela lub 

zarządcy budynku lub lokalu, który posiada źródło ciepła. 

✓ W urzędzie gminy osobami odpowiedzialnymi za wprowadzanie deklaracji 

dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz prawidłowe 

funkcjonowanie bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków są:  

podinspektor ds. gospodarki komunalnej oraz inspektor ds. ochrony 

środowiska. 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku na obszarze Gminy Będzino zostało złożonych  

237 deklaracji o źródle ciepła i źródle spalania. 

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022 

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

 

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino, zwanego 

LPR, umożliwia aplikowanie Gminie Będzino i innym podmiotom z terenu gminy 

o środki unijne na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na 

obszarach zdegradowanych. Skuteczność procesu rewitalizacji będzie zależała od 

partycypacji społecznej. Program został opracowany przy udziale mieszkańców, 

środowisk społecznych, zawodowych i gospodarczych dzięki przeprowadzanym 

konsultacjom. Projekt rewitalizacji w gminie Będzino dotyczy obszarów 

zdegradowanych, przede wszystkim miejscowości Tymień, Łopienica, 

Strachomino, Wierzchomino i Wierzchominko. 
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W 2021 roku podjęto działania w sferze społecznej w celu minimalizacji 

wykluczenia społecznego, poprzez aplikowanie o środki na zadanie: „Granty PPGR” 

- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR  w rozwoju cyfrowym. 

W ramach programu „Granty PPGR” - Wsparcie dzieci i wnuków byłych 

pracowników PGR w rozwoju cyfrowym, Gmina otrzymała dofinasowanie 

w wysokości 430 tysięcy złotych.  

W miejscowości Tymień w 2021 roku został utworzony plac rekreacyjny. Na ten 

cel Sołectwo Tymień przeznaczyło swój budżet z funduszu sołeckiego oraz 

pozyskało środki w ramach 5 edycji Programu „Moja Mała Ojczyzna”. Projekt 

pn. „Mieszkańcy dzieciom i seniorom” zakłada aktywizację mieszkańców Tymienia 

poprzez modernizację placu rekreacyjnego i przystosowanie go do potrzeb dzieci 

oraz seniorów w celu umożliwienia im spędzania czasu we wspólnej przestrzeni. 

W ramach projektu mieszkańcy wspólnymi siłami przygotowali plac rekreacyjny, 

który został doposażony w urządzenie rekreacyjne dla dzieci, a także dwa 

urządzenia rekreacyjno-rehabilitacyjne dla seniorów. 

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest  

dla Gminy Będzino na lata 2012–2032 

Uchwała Nr XV/110/12 z dnia 3 lutego 2012 r. 

 

W 2021 r. aktualizowano „Program usuwania wyrobów zawierających azbest 

dla gminy Będzino na lata 2012–2032” (Uchwała nr XXXIII/218/21 Rady Gminy 

w Będzinie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany „Programu usuwania 

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

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 2021 r. zdemontowano, odebrano i zutylizowano 153,23 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 66 945,90 zł.  

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino  

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

Uchwała nr V/28/19 z dnia 7 lutego 2019 r. 

 

Program ma na celu realizację polityki ochrony środowiska na poziomie 

gminnym. Jego realizacja prowadzi do poprawy i efektywnego zarządzania 

środowiskiem naturalnym. W roku 2021 w ramach programu zrealizowano 

9 zadań spośród 24 zaplanowanych i wyznaczonych w 10 obszarach interwencji na 

lata 2018-2021. 
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W ramach Programu Ochrony Środowiska wyznaczono 24 zadania. Z tych 

24 zadań, podjęto w latach 2018-2022 realizację 22. Zadania dotyczyły zagadnień 

takich jak: poprawa stanu środowiska jako czynnika determinującego jakość życia 

mieszkańców, utrzymanie standardów jakości powietrza przy zachowaniu 

bezpieczeństwa energetycznego, ochrona powierzchni ziemi i utrzymanie 

wysokich standardów jakości gleb, budowa systemu gospodarki odpadami oraz 

gospodarki wodno-ściekowej, poprawa klimatu akustycznego na obszarach 

narażonych na nadmierny hałas, utrzymanie emisji promieniowania 

elektromagnetycznego poniżej norm dopuszczalnych, ograniczenie ryzyka 

wystąpienia awarii, zapobieganie zagrożeniom naturalnym oraz minimalizacja 

skutków oddziaływania na środowisko i ludność w przypadku ich wystąpienia, 

ochrona i zachowanie bogactwa przyrodniczego oraz walorów krajobrazowych, 

zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz promocja zarządzania 

środowiskowego. Należy podkreślić, iż wiele zadań wpisuje się w realizację więcej 

niż jednego strategicznego celu długoterminowego. 

 

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 dla Gminy Będzino na lata 2018 – 2022 

opracowano w oparciu o akty prawa miejscowego przyjęte przez Radę Gminy, 

krajowe, wojewódzkie i powiatowe dokumenty typu strategicznego, materiały 

i dokumentacje z zasobu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie 

Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie oraz wiedzę i doświadczenie autorów. 

Program opieki nad zabytkami ma służyć 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. Podstawowym 

celem sporządzania i realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami jest 

utrzymanie walorów krajobrazu kulturowego i zabytków na terenie władania 

samorządu, poprzez różnorodne działania służące utrzymaniu i poprawie stanu 

materialnej substancji, ich zagospodarowaniu w sposób odpowiadający 

wartościom zabytkowym oraz działania zmierzające do podniesienia wiedzy 

o zabytkach i świadomości potrzeby utrzymania dziedzictwa kulturowego Gminy 

Będzino poprzez określenie podstawowych uwarunkowań oraz rozwiązań, które 

temu służą. 

Program opieki nad zabytkami dla Gminy Będzino obejmuje następujące 

kategorie zabytków: 

1) architektura /A/ - 205 budynków 

       01.kościoły, 

       02.dwory, pałace, 
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       03.folwarczne mieszkalne, 

       04.folwarczne gospodarcze, 

       05.domy mieszkalne, 

       06.domy – chałupy, 

       07.zagrody, 

       08.budynki użyteczności publicznej, 

       09.przemysłowe 

2) układy przestrzenne /B/ - 1 układ 

3) cmentarze /C/ - 14 cmentarzy 

4) zieleń komponowana /D/ - 20 obszarów 

5) archeologia – 422 obiekty. 

 

Gminna Ewidencja Zabytków gminy Będzino to łącznie zbiór 662 kart 

ewidencyjnych, w tym archeologia 442 kart. 

 

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 2021 

Uchwała nr XXXI/201/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 

Program ma za zadanie uzyskanie zwiększenia efektywności realizowanych 

zadań publicznych i dalszy wzrost udziału społecznego w rozwiązywaniu 

problemów lokalnych. Kryterium decydującym o współpracy z organizacjami 

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

mieszkańców. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2021 

Uchwała nr XXXIII/217/21 z dnia 25 marca 2021 r. 

 

Celem programu jest ograniczenie bezdomności zwierząt domowych na 

terenie gminy Będzino, ograniczenie ich populacji oraz zapewnienie właściwej 

opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym 

kotom, przebywającym w granicach administracyjnych gminy. W programie 

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

ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572 z późniejszymi zmianami) 

oraz wnioskami wynikającymi z podejmowanych działań w zakresie dotyczącym 

bezdomnych zwierząt na terenie gminy.  

Na realizację programu budżecie gminy na rok 2021 zabezpieczono kwotę: 

55 000,00 zł brutto. 
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Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 

dla Gminy Będzino na lata 2021–2024 

Uchwała nr XXIX/186/20 z dnia 3 grudnia 2020 r. 

 

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. 

 

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 szkołach 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. 
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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 2021 r. 

Uchwała nr XXXI/202/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi corocznie uchwalany jest  Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii. Przepisy określone w ww. ustawie stanowią, że 

realizacja wszystkich zadań zmierzających do ograniczenia szkód płynących ze 

spożywania alkoholu i zażywania narkotyków, musi być realizowana w oparciu 

o ww. program. Celem programu jest podniesienie ogólnej świadomości wśród 

mieszkańców na temat szkodliwości przyjmowania używek takich jak narkotyki 

i alkohol oraz edukacja lokalnej społeczności i prezentacja potencjalnych działań 

podejmowanych przez  samorząd lokalny na polu profilaktyki i zapobiegania 

uzależnieniom. Program skierowany z pomocą dla mieszkańców dotkniętych już 

uzależnieniem, wskazuje bezpośrednie miejsca i służby, które mogą udzielić 

pomocy. 
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  
 

 

Do gminnych jednostek organizacyjnych należą: 

 

o Jednostki  nieposiadające osobowości prawnej: 

 

✓ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, 

✓ Gminny Zakład Komunalny w Będzinie, 

✓ Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą w Łeknie, 

✓ Szkoła Podstawowa w Dobrzycy, 

✓ Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach, 

✓ Szkoła Podstawowa im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu, 

✓ Przedszkole w Będzinie, 

✓ Przedszkole im. Promyki Bałtyku w Mścicach, 

✓ Żłobek Samorządowy w Mścicach. 

 

o Jednostki  posiadające osobowość prawną: 

 

✓ Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie, 

✓ Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie. 

 

Opis działalności poszczególnych jednostek wraz z podstawowymi danymi, 

uwzgledniającymi działalność w 2021 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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Fot. 3. Szkoła Podstawowa w Mścicach 
Źródło: Archiwum własne  

 

Fot. 4. Przedszkole w Będzinie 
Źródło: Archiwum własne 
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ZADANIA ZLECONE W 2021 R. 

 

W okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. w Polsce był przeprowadzony 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Aktami prawnymi 

regulującymi wszelkie kwestie związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku są: 

 

1. Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008  

z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności  

i mieszkań (Dz. Urz. UE L 218 z 13.8.2008, str. 14); 

2. Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2017/543 z dnia 22 marca 2017 r. 

określające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 763/2008 w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie 

specyfikacji technicznych tematów  i dotyczących ich podziałów (Dz. Urz. L 78 

z 23.3.2017, str. 13); 

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) w zakresie zasad 

przetwarzania danych osobowych; 

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009  

z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 

w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych 

statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 

w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom  

w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot 

Europejskich (Tekst mający znaczenie dla EOG i Szwajcarii) (Dz. Urz. L 87 z 31.3.2009, 

str. 164), w zakresie zasad opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk 

oraz poufności informacji statystycznych; 

5. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.); 

6. Ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. 

 

Rozporządzenie nr 763/2008 jest aktem prawnym, ustanawiającym wspólne 

zasady dla wszystkich krajów członkowskich dotyczące dostarczania danych na 

temat ludności i mieszkań. Każde z państw członkowskich jest obowiązane, 

zgodnie z jego art. 1, do dostarczenia co dziesięć lat wyczerpujących danych 

objętych tematami spisu. Rozporządzenie określa również: 

✓ okresy referencyjne dla realizacji spisów, 

✓ zakres pozyskiwanych w spisach informacji, 

✓ formy i zakres informacji wynikowych. 

Przyjęta regulacja dotycząca spisu ludności i mieszkań dopuszcza swobodny 

wybór źródeł danych i metod przeprowadzania spisów. Jednocześnie zobowiązuje 
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wszystkie kraje do zagwarantowania wysokiej jakości i pełnej porównywalności 

wyników przeprowadzanych spisów. Zgodnie z zaleceniami ONZ i UE, spisy 

powszechne powinny odbywać się co 10 lat. Spisy ludności i mieszkań na 

przełomie dziesięcioleci w roku kończącym się na „1”. Zostało to ustalone przez 

instytucje międzynarodowe, tak aby zapewnić maksymalną porównywalność 

danych pomiędzy krajami. Ostatni spis powszechny przeprowadzono w Polsce 

w 2011 roku. Wyniki spisu ludności i mieszkań powinny być przekazane do 

Eurostatu w ciągu dwóch lat po zakończeniu najbliższego spisu, co regulują unijne 

przepisy. W przypadku planowanego na 2021 rok Narodowego Spisu Ludności 

i mieszkań wyniki spisu powinniśmy przekazać do Eurostatu do końca 2023 roku. 

Zobowiązanie to ma za zadanie ujednolicić informacje wynikowe, które są 

wykorzystywane na potrzeby instytucji unijnych. W naszej Gminie pracowało na 

zlecenie Głównego Urzędu Statystycznego trzech rachmistrzów spisowych. 

Z uwagi na okres pandemii w dużej mierze spis został przeprowadzony w formie 

samospisu lub wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez pracowników 

GUS. Pracownicy urzędu zaangażowani byli w przeprowadzenie i czynności około 

spisowe od stycznia do października 2021 r. 

 

15 stycznia 2021 roku do Wójta Gminy Będzino wpłynęło powiadomienie 

o zamiarze przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania 

Mariusza Jaroniewskiego ze stanowiska Wójta Gminy Będzino przed 

upływem kadencji z inicjatywy mieszkańców gminy. Na podstawie 

Postanowienia Nr 52/2021 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I referendum 

gminne zostało przeprowadzone w dniu 13 czerwca 2021 r. Zgodnie z protokołem 

Gminnej Komisji ds. Referendum: 

✓ Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła: 6730. 

✓ Liczba kart wyjętych z urn wyniosła: 1615. 

✓ Liczba głosów nieważnych wyniosła: 18. 

✓ Liczba głosów ważnych wyniosła: 1597. 
✓ 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu wynosiła 1867. 

✓ Frekwencja w referendum wyniosła 24%. 

 

Referendum gminne w sprawie odwołania Mariusza Jaroniewskiego ze 

stanowiska Wójta Gminy Będzino przed upływem kadencji było nieważne, 

gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby  biorących udział w wyborze 

odwoływanego organu. Wójt Gminy Będzino nie został odwołany. Koszty 

przygotowania i przeprowadzenia referendum sfinansowane z budżetu Gminy 

Będzino wyniosły 12 785,35 zł. W prace przygotowania do referendum 

i przeprowadzenia zaangażowanych było: 

✓ Obsługa informatyczna: 6 osób, pracownicy urzędu. 

✓ Członkowie komisji: 42 osoby. 

✓ Koordynator referendum: 2 osoby, pracownicy urzędu. 
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FINANSE 
 

 

Budżet gminy na rok 2021 uchwalony został przez Radę Gminy w Będzinie 

Uchwałą Nr XXXI/196/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. 

Uchwała określiła dochody budżetu w wysokości  52.812.277,92 zł, z tego 

dochody bieżące w wysokości 45.611.031,78 zł, dochody majątkowe w wysokości 

7.201.246,14 zł oraz wydatki budżetu w wysokości  57.404.604,91 zł, w tym 

wydatki majątkowe w wysokości 12.250.336,45 zł oraz wydatki bieżące 

w wysokości 45.154.268,46 zł. Planowany deficyt na rok 2021 na etapie uchwalania 

budżetu wyniósł 4.592.326,99 zł, i miał być pokryty przychodami z tytułu emisji 

obligacji długoterminowych. 

W wyniku zmian budżet gminy zwiększył się o 3.367.940,69 zł po stronie 

dochodów, a po stronie wydatków o kwotę 1.792.339,10 zł. Ostateczna planowana 

na koniec 2021 roku wysokość dochodów wyniosła 56.180.218,61 zł, w tym 

dochody bieżące 50.518.029,37 zł, a dochody majątkowe 5.662.189,24 zł, wydatki 

59.196.944,01 zł, z tego wydatki bieżące 49.746.928,25 zł, a wydatki majątkowe 

9.450.015,76 zł. W związku z  powyższymi zmianami planowany deficyt wyniósł 

3.016.725,40 zł i miał być pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji 

długoterminowych na kwotę 1.807.282,99 zł, wolnych środków w wysokości 

851.393,00 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości  

358.049,41 zł.  

 
Tabela 1. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz kwotę nadwyżki za 2021 r. (zł) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

Wyszczególnienie 
 Plan według 

uchwały  

 Plan  
 Wykonanie  

 (po zmianach)  

1 2 3 4 

A. DOCHODY  52 812 277,92 56 180 218,61 58 367 908,66 

A1. Dochody bieżące 45 611 031,78 50 518 029,37 51 391 064,96 

A2. Dochody majątkowe 7 201 246,14 5 662 189,24 6 976 843,70 

B. WYDATKI 57 404 604,91 59 196 944,01 54 691 941,39 

B1. Wydatki bieżące 45 154 268,46 49 746 928,25 47 787 385,73 

B2. Wydatki majątkowe 12 250 336,45 9 450 015,76 6 904 555,66 

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) - 4 592 326,99 - 3 016 725,40 3 675 967,27 

D. FINANSOWANIE (D1-D2) - 4 592 326,99 - 3 016 725,40 - 480 230,60 

D1. Przychody ogółem 8 282 000,00 6 706 398,41 3 209 442,41 
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 z tego: 

D1.1. kredyty, pożyczki, emisja 

papierów wartościowych 
8 282 000,00 5 496 956,00 2 000 000,00 

D1.2. nadwyżka z lat ubiegłych - 330 412,89 330 412,89 

D1.3.niewykorzystane środki  - 27 636,52 27 636,52 

D1.4 wolne środki, o których 

mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 

ustawy o finansach 

publicznych 

- 851 393,00 851 393,00 

D1.5. inne źródła - - - 

D2. Rozchody ogółem 
3 689 673,01 3 689 673,01 3 689 673,01 

 z tego: 

D21. spłaty kredytów 

i pożyczek 
3 689 673,01 3 689 673,01 3 689 673,01 

 

Dochody budżetu Gminy Będzino w 2021 r. zostały wykonane w kwocie 

58.367.908,66 zł, tj. 103,89% planu. Realizacja dochodów bieżących wyniosła 

51.391.064,96 zł, tj. 101,73% planu, a realizacja dochodów majątkowych w 2021 r. 

wyniosła 6.976.843,70 zł, tj. 123,22% planu.  
 

Wykres 1. Dochody wydatki, plan / wykonanie stan na 31.12.2021 r. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 
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Tabela 2. Struktura dochodów wg. źródła dochodów w 2021 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

 

 

Wykres 2. Struktura dochodów wg. Źródła dochodów w 2021 r. (%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

 
 

Wydatki budżetu gminy Będzino w 2021 r. zostały wykonane w kwocie 

54.691.941,39 zł , tj. 92,38% planu. Realizacja wydatków bieżących w 2021 r. 

wyniosła 47.787.385,73 zł, tj. 96,06% planu. Realizacja wydatków majątkowych 

w 2021 r. wyniosła 6.904.555,66 zł, tj. 73,06% planu. 

 
 

31%

16%

25%

14%

2%
12%

Dochody własne

Subwencja ogólna

Dotacje celowe

Udział gminy w podatku
dochodowym

Wpływy z Urzędów Skarbowych

Dochody majątkowe

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

1. Dochody własne 18 213 320,00 31% 

2. Subwencja ogólna 9 405 427,00 16% 

3. Dotacje celowe     14 245 497,26 24% 

4. Udział gminy w podatku 

dochodowym 

8 314 249,03 14% 

5. Wpływy z Urzędów Skarbowych 1 212 571,67 2% 

6. Dochody majątkowe 6 976 843,70 12% 

7. Dochody Ogółem   58 367 908,66 100% 
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Tabela 3. Struktura wydatków budżetu w 2021 r. 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 
 

 

Wykres 3. Struktura wydatków budżetu w 2021 r.  (%) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

 
 

Zadłużenie gminy Będzino na koniec 2021 roku wyniosło  

10.591.403,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów 

wartościowych, w tym: 

 

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

1 Wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych 
18 097 628,40 33% 

2 Dotacje na zadania bieżące 2 063 556,42 4% 

3 
Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
11 958 603,78 22% 

4 
Wynagrodzenia i składniki od 

nich naliczane 
15 667 597,13 29% 

5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 904 555,66 13% 

Razem 54 691 941,39 100% 
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o 2.353.752,00 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.  

o 305.000,00 zł - Bank Gospodarstwa Krajowego O/Piła, kredyt zaciągnięty na 

podstawie umowy nr 15/2334. Ostatnia rata płatna do 31.12.2022 r. 

o 3.256.651,00zł - 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. 

o 2.676.000,00 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. 

o 2.000.000,00 zł - PKO BP S.A, obligacje komunalne emitowane na podstawie 

umowy  z dnia 13.12.2021. Wykup ostatniej serii obligacji nastąpi w dniu 

25.11.2027 r. 

 

Wydatki na promocję gminy w 2021 roku wyniosły 19.881,15 zł. 

 

Wydatki poniesione w 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 

697.157,91 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, prace porządkowe oraz spotkania integracyjne.  
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MIESZKAŃCY 
 

 

W okresie od początku do końca 2021 r. liczba mieszkanek i mieszkańców 

zmniejszyła  się o 96 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2021 r. 

wynosiła 8244 osoby, w tym  4155 kobiet i 4089 mężczyzn.  

               
Wykres 4. Liczba mieszkańców Gminy Będzino zależna od wieku i płci w 2021 r. 

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

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

616 osób, a liczba mieszkańców 658 osób, 

✓ liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 2438 osób, 

a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 2792 osób, 

liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1101 osób, a liczba 

mieszkańców 639 osób. 
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Wykres 5. Liczba mieszkańców Gminy Będzino wg kategorii wiekowej na koniec 2021 r.  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

W analizowanym okresie zameldowały się 152 osoby, a wymeldowało  

się 85 osób.       

Wykres 6. Rok 2021 - migracje mieszkańców w Gminie Będzino 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 
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W 2021 r. narodziło się w gminie 52 dzieci, w tym 27 dziewczynek i 25 chłopców, 

a zmarło 115 osób, w tym 58 kobiet i 57 mężczyzn. Wobec tego nastąpił ubytek 

naturalny i wyniósł 63 osoby.                     

        

Wykres 7. Rok 2021 narodziny i zgony - mieszkańcy Gminy Będzino wg. wieku i płci 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

 

SPRAWY OBYWATELSKIE 
 

 

       W trybie dostępu do informacji publicznej wszystkie odpowiedzi udzielano na 

bieżąco. W 2021 r. do urzędu wpłynęło 94 wnioski, nie została wydana decyzja 

administracyjna o  odmowie  udostępnienia informacji  publicznej. Zapytania 

dotyczyły głównie spraw budżetowych i obywatelskich, ale także funkcjonowania 

urzędu. Na bieżąco prowadzony był rejestr wniosków w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

 

W Sołectwie Łekno panią Weronikę Bączkowską z dniem 21.05.2021 zastąpił 

wybrany na zebraniu wiejskim na Sołtysa pan Dawid Bagrowski, natomiast 

w Sołectwie Będzino pana Konrada Przybylskiego zastąpił od 30.07.2021 r. nowo 

wybrany pan Tomasz Wojciechowski.   
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Na terenie Gminy Będzino na koniec 2021 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). Dzięki 

aktywnej współpracy pomiędzy sołtysami a pracownikami urzędu szybko  

i skutecznie rozwiązywano wszystkie sprawy bieżące.  Sołtysi jak i rady sołeckie 

aktywnie uczestniczyli w życiu społeczności sołectwa.  W omawianym roku 

nastąpiły zmiany funkcji Sołtysa w dwóch sołectwach. 

 

 

  

FUNDUSZE SOŁECKIE 
             

W 2021 r. wydatki w ramach funduszy sołecki wyniosły 697 156,91 zł, 

co oznacza wzrost do 2020 r. o 114 409,28 zł, tj. 19,63%. Realizację Funduszy 

Sołeckich w poszczególnych sołectwach gminy Będzino w roku 2021 

przedstawiono poniżej na wykresie. 

 
Wykres 8. Wydatki wykonane z funduszy sołeckich w 2021 r.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

 

 

http://www.bip.bedzino.pl/
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Sołectwo Barnin-Zagaje 

✓ Wylanie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze wjazdowej do m. Barnin; 

15 000,00 zł. 

✓ Wymiana elektryki na świetlicy wiejskiej w Barninie 8 dz. Nr 156/2; 3 200,00 zł. 

✓ Zakup drobnego kruszywa na remont drogi w m. Zagaje od nr.1 do nr.7; 

3 000,00 zł. 

✓ Zakup paliwa na koszenie placu zabaw w m. Barnin 8 przy świetlicy dz.nr 156/1; 

134,17 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2021 roku : plan 21 334,17 zł;  

wykonanie 21 334,17 zł; pozostało 0,00 zł.     

                   

Sołectwo  Będzinko 

✓ Zakup  kruszywa do wzmocnienia drogi gminnej w m. Będzinko; 6 015,56 zł. 

✓ Lampy  oświetleniowe w m. Będzinko; 11 600,00 zł. 

✓ Zakup tablicy informacyjnej w m. Będzinko; 2 520,00 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2021 roku : plan 20 315,56 zł. 

wykonanie 20 135,56 zł; pozostało 180,00 zł.   

                     

Sołectwo  Będzino 

✓ Serduszko-pojemnik na nakrętki plastikowe przy Domu Kultury w m. Będzino; 

1 590,00 zł. 

✓ Przekazanie dotacji na cele statutowe dla OSP Będzino; 8 000,00 zł. 

✓ Zakup kruszywa na drogę Będzino – kolonia; 2 310,00 zł. 

✓ Szkolenie mieszkańców sołectwa Będzino z zakresu bhp; 1 500,00 zł. 

✓ Zakup namiotu na potrzeby mieszkańców sołectwa Będzino;  

5 250,00 zł. 

✓ Zakup i montaż lamp przy drodze w kierunku banku w m. Będzino dz.nr. 84; 

12 000,00 zł. 

✓ Zagospodarowanie zakola w Będzinie - I etap; 4 992,89 zł. 

✓ Prace porządkowe na placu zabaw przy Przedszkolu w Będzinie;  

2 460,96 zł. 

✓ Zakup szyby do tablicy informacyjnej w Będzinie; 200,00 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2021 roku : plan 38 310,96 zł. 

wykonanie 38 303,85 zł; pozostało 7,11 zł.    

 

Sołectwo  Dobiesławiec 

✓ Montaż lampy oświetleniowej w Podamirowie - 1 sztuka; 6 000,00 zł. 

✓ Zakup i montaż luster na drodze w Podamirowie, kierunek Strzeżenica 

ilość 2 szt.; 985,72 zł. 

✓ Doposażenie potrzeb KGW "Baba z Chłopem" w Podamirowie; 

2 494,78 zł. 

✓ Naprawa przystanku w Dobiesławcu, zakup; 6 850,00 zł. 
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✓ Zakup kruszywa na drogi w Dobiesławcu; 5 500,00 zł. 

✓ Renowacja wiaty w Dobiesławcu; 950,00 zł. 

✓ Renowacja placu zabaw w Dobiesławcu; 946,91 zł.  

✓ Na potrzeby Przedszkola "Promyki Bałtyku" w Mścicach; 600,00 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2021 roku : plan 24 503,17 zł. 

wykonanie 24 327,41 zł; pozostało 175,76 zł.                                

 

Sołectwo Dobre 

✓ Zakup materiałów na remont świetlicy w Dobrem; 29 085,37 zł. 

✓ Fundusz integracyjno - kulturalny mieszkańców; 5 000,00 zł. 

✓ Dofinansowanie Przedszkola "Promyki Bałtyku" w m. Mścice; 500,00zł. 

✓ Zakup materiałów na konserwację sprzętu na placu zabaw 

w m. Dobre dz. Nr76/1; 499,05 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2021 roku : plan 35 085,37 zł. 

wykonanie 35 084,42 zł; pozostało 0,95 zł.                                                      

 

Sołectwo  Dobrzyca 

✓ Zakup wyposażenia kuchennego dla Koła Gospodyń Wiejskich  

w m. Dobrzyca; 11 000,00 zł.  

✓ Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych w Sołectwie Dobrzyca; 

10 000,00 zł. 

✓ Montaż części oświetlenia na drodze gminnej do posesji nr. 99-102  

w m. Dobrzyca; 10 000,00 zł. 

✓ Podnoszenie wiedzy mieszkańców sołectwa Dobrzyca z zakresu 

bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, połączone z promocją lokalnej kultury 

i integracją; 1 000,00 zł. 

✓ Zakup materiałów, uzupełnienie księgozbioru na potrzeby Gminnej Biblioteki 

Publicznej Filia w Dobrzycy, dotacja; 1 000,00 zł. 

✓ Strefa  rekreacji i plac  zabaw; 18 644,79 zł. 

✓ Dofinasowanie dla Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy na zakup drzwi, 

dotacja; 2 000,00 zł.                  

Łącznie wydatkowano w 2021 roku: plan 53 646,66 zł. 

wykonanie 53 644,79 zł; pozostało 1,87 zł.                                                                               

  

Sołectwo  Kiszkowo 

✓ Zakup przystanku dz.nr 67 w m. Kiszkowo oraz renowacja przystanku 

w Dworku dz. Nr 126; 8 000,00 zł. 

✓ Renowacja placu zabaw; 959,54 zł. 

✓ Spotkanie integracyjne; 1 000,00 zł.  

✓ Zakup polbruku, krawężników na plac zabaw w m. Dworek; 

3 586,19 zł. 

✓ Zakup przystanku w m. Dworek dz. Nr 126; 7 000,00 zł. 
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✓ Zakup tablicy informacyjnej; 2 520,00 zł. 

✓ Mikołajki dla dzieci Sołectwa Kiszkowo; 1 266,94 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2021 roku: plan 24 333,40 zł. 

wykonanie 24 332,67 zł; pozostało 0,73 zł.                                                                                                          

 

Sołectwo  Kładno  

✓ Zakup lamp oświetleniowych na Sołectwo Kładno; 22 057,52 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2021 roku : plan 22 069,83 zł. 

wykonanie 22 057,52 zł; pozostało 12,31 zł.                                                                                                                               

 

Sołectwo  Komory 

✓ Zakup 25 sztuk krzeseł składanych; 1 472,31 zł. 

✓ Zakup lamp oświetleniowych, ulicznych w m. Komory przy posesji nr 10 i 9 B; 

12 534,15 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2021 roku; plan 14 034,15 zł. 

wykonanie 14 006,46 zł, pozostało 27,69 zł.                                                                                                                                                

 

Sołectwo  Łekno 

✓ Zakup kruszywa na drogi gminne w m. Mączno, Łekno, Kazimierz Pomorski; 

7 200,00 zł. 

✓ Zakup lamp solarnych, 2 szt. z montażem w Kazimierzu Pomorskim 

oraz w m. Łekno; 12 793,00 zł. 

✓ Zakup materiałów budowlanych na wykonanie chodnika 

przy SP w m. Łekno; 3 500,00 zł. 

✓ Wsparcie dla OSP w Będzinie na cele statutowe; 1 000,00 zł. 

✓ Organizacja Mikołajek dla dzieci; 1 716,36 zł. 

✓ Zakup plandek osłonowych z okuciem  na altanę; 3 500,00 zł.   

✓ Organizacja integracji społeczeństwa, Dzień Dziecka; 1 000,00 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2021 roku: plan 31 916,37 zł. 

wykonanie 30 709,36 zł, pozostało 1 207,01 zł.                                                                                                                                                 

 

Sołectwo Łopienica–Łasin Koszaliński 

✓ Zakup lamp solarnych, 3 szt.; 18 000,00 zł. 

✓ Organizacja imprezy Mikołajowej dla dzieci, integracja, gry i zabawy; 

2 899,56 zł. 

✓ Zakup ławek w ilości 3 szt.; 350,00 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2021 roku: plan 21 277,58 zł 

wykonanie 21 249,56 zł, pozostało 28,02 zł.                                                                                                                                                                     
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Sołectwo  Mścice 

✓ Zakup i położenie polbruku na chodniku przy ul. Dworcowej w m. Mścice; 

9 999,72 zł. 

✓ Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy ul. Parkowej w m. Mścice; 

8 000,00 zł. 

✓ Zakup i montaż 5 lamp oświetleniowych przy ul. Różanej w m. Mścice; 

20 000,00 zł. 

✓ Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy ul. Rzemieślniczej w m. Mścice; 

8 000,00 zł.  

✓ Remont studzienki kanalizacyjnej przy ul. Dworcowej w m. Mścice;  

4 860,00 zł. 

✓ Przekazanie środków dla Przedszkola "Promyki Bałtyku" w Mścicach; 

3 589,30 zł. 

✓ Zakup gabloty sołeckiej dla mieszkańców m. Mścice; 1 900,00 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2021 roku: plan 56 589,30 zł. 

wykonanie 56 349,02 zł, pozostało 240,28 zł.                                                                                                                                                                        

 

Sołectwo  Popowo 

✓ Wykonanie projektu świetlicy w Popowie 

Łącznie wydatkowano w 2021 roku: plan 20 428,74 zł. 

wykonanie 20 428,74 zł, pozostało 0,00 zł.                                                                                                                                                                                    

 

Sołectwo  Słowienkowo 

✓ Melioracja drogi, udrożnienie rowu drogowego wraz z odpływem  

i przepustami na wjazd do działek przy drodze brukowej w m. Słowienkowo; 

19 466,72 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2021 roku: plan 19 466,72 zł. 

wykonanie 19 466,72 zł pozostało 0,00 zł.                                                                                                                                                                                   

 

Sołectwo Smolne 

✓ Zakup słupów i lamp w celu oświetlenia drogi gminnej na odcinku 600m 

w Smolne; 18 161,44 zł.             

Łącznie wydatkowano w 2021 roku: plan 18 165,17 zł. 

wykonanie 18 161,44 zł pozostało 37,30 zł.                                                                                                                                                                                                                              

 

Sołectwo  Strachomino 

✓ Wykonanie chodnika przy drodze gminnej, zakup materiałów plus robocizna; 

18 000,00 zł  

✓ Oświetlenie dróg gminnych wraz z montażem w m. Strachomino;  

7 295,42 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2021 roku: plan 25 295,42 zł. 

wykonanie 25 295,42 zł pozostało 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                      
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Sołectwo  Skrzeszewo  

✓ Zakup płyt jumbo do miejscowości Skrzeszewo; 15 899,07 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2021 roku: plan 15 901,59 zł. 

wykonanie 15 899,07 zł pozostało 2,52 zł.                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Sołectwo  Stoisław 

✓ Zakup ławek i urządzeń na plac zabaw w m. Stoisław dz. Nr 62/26; 

10 000,00 zł. 

✓ Naprawa oświetlenia w m. Stoisław; 10.000,00 zł.  

✓ Czyszczenie chodnika, koszenie żywopłotu w m. Stoisław; 4 000,00 zł 

✓ Organizacja Dnia Dziecka w m. Stoisław; 992,68 zł. 

✓ Dotacja na cele statutowe dla Przedszkola w m. Mścice; 1 000,00 zł.  

✓ Zakup piasku na plac zabaw w m. Stoisław; 699,87 zł. 

✓ Zakup płyt drogowych na drogę gminną w m. Stoisław; 8 044,94 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2021 roku: plan 34 745,83 zł. 

wykonanie 34 737,49 zł, pozostało 8,34 zł.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Sołectwo  Strzepowo 

✓ Kapitalny remont toalet, poszerzenie i wymiana drzwi przy świetlicy wiejskiej 

w m. Strzepowo; 20 971,50 zł. 

✓ Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Dobrzycy; 599,82 zł.  

✓ Organizacja imprezy kulturalno – rozrywkowej; 5 101,34 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2021 roku: plan 26.823,33 zł. 

wykonanie 26 672,66 zł, pozostało 150,67 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Sołectwo  Strzeżenice  

✓ Zakup 5 lamp oświetleniowych LED w m. Strzeżenice; 25 853,75 zł. 

✓ Zakup kruszywa na drogi gminne w m. Strzeżenice; 1 139,35 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2021 roku: plan 26 993,10 zł. 

wykonanie 26 993,10 zł, pozostało 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Sołectwo  Śmiechów – Borkowice  

✓ Remont drogi w Miłogoszczy ok. 111 m; 35 481,49 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2021 roku: plan 35 481,49 zł. 

wykonanie 35 481,49 zł, pozostało 0,00 zł.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Sołectwo  Tymień 

✓ Cele integracyjno - kulturalne mieszkańców Tymienia; 2 998,81 zł.  

✓ Dotacje na cele statutowe OSP Dobrzyca; 9 000,00 zł. 

✓ Zakup 2 przystanków przy dworcu PKP w m. Tymień; 14 323,46 zł. 

✓ Zakup 2 szt. lamp; 15 000,00 zł.   
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✓ Zakup książek do Biblioteki w Tymieniu; 1 000,00 zł. 

✓ Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Tymieniu; 4 992,39 zł. 

✓ Zakup koszy dla m. Tymień; 2 999,00 zł.                

✓ Strefa rekreacji w Tymieniu; 6 262,96 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2021 roku: plan 56 589,30 zł 

wykonanie 56 576,62 zł, pozostało 12,68 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Sołectwo  Uliszki 

✓ Zakup lampy solarnej przy drodze gminnej w m. Uliszki; 6 000,00 zł. 

✓ Zakup drzewek - krzewów na obsadzenie przy drodze gminnej  

w m. Uliszki; 2 000,00 zł. 

✓ Naprawa drogi gminnej i zakup kruszywa w m. Uliszki;  6 486,00 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2021 roku: plan 14 486,86 zł. 

wykonanie 14 486,00 zł, pozostało 0,86 zł.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Sołectwo  Wierzchominko 

✓ Położenie chodnika do świetlicy w m. Wierzchominko; 9 840,96 zł. 

✓ Zakup kruszywa na drogę nr 26 i 27 w kierunku m. Wierzchominko; 

2 184,54 zł.  

✓ Renowacja i  wymiana drzwi wejściowych do świetlicy, 4 159,04 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2021 roku: plan 16 184,54 zł. 

wykonanie 16 184,54 zł, pozostało 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Sołectwo  Wierzchomino 

✓ Zakup wraz z montażem przystanku w m. Wierzchomino; 7 000,00 zł.  

✓ Montaż lampy hybrydowej na drodze do posesji nr 49A w m. Wierzchomino; 

13 000,00 zł.  

✓ Remont dróg gminnych, droga do posesji nr 38 oraz droga do kościoła 

w m. Wierzchomino;  5 238,83 zł. 

Łącznie wydatkowano w 2021 roku: plan 25 238,83 zł. 

wykonanie 25 238,83 zł, pozostało 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

GRANTY SOŁECKIE 
 

Strefy integracji w Tymieniu i Słowienkowie w ramach Konkursu Marszałka 

Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021”. 

 

W miejscowości Tymień wykonano strefę integracyjną, która znajduje się przy 

domu ludowym i składa się z drewnianej altany o wymiarach  

6,4 x 4,4m wykonanej przy dużym zaangażowaniu i pomocy  mieszkańców. 

Ponadto podłoże na którym ją posadowiono zostało wyłożone kostką brukową. 



 

35 

 

Dodatkowo miejsce integracji zostało wyposażone w ławostoły drewniane 

umożliwiające wypoczynek. 

  
Fot. 5. Sołectwo Tymień, wybudowało wiatę do celów rekreacyjnych 

Źródło: Archiwum własne 

W miejscowości Słowienkowo zagospodarowany został teren placu zabaw. 

Doposażenie miejsca w 4 urządzenia siłowni zewnętrznej (biegacz, orbitrek, 

urządzenie do wyciskania siedząc  oraz twister z wahadłem) pozwoliło na 

uzupełnienie oferty spędzenia wolnego czasu również dla młodzieży  

i dorosłych. 
Fot. 6. Sołectwo Słowienkowo, plac zabaw i  siłownia zewnętrzna  

Źródło: Archiwum własne 
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SOŁTYSI GMINY BĘDZINO (według stanu na dzień 31.12.2021) 

 
Grzegorz Bereźnicki 

Sołtys 

Sołectwa 

Barnin/Zagaje 

 

 
Marek Kalicki 

Sołtys 

 Sołectwa 

Będzinko 

 

 
Konrad Przybylski 

Sołtys Sołectwa 

Będzino do 

29.07.2021 

 

 
Tomasz 

Wojciechowski 

Sołtys Sołectwa 

Będzino od 30.07.21 

 

 
Czesława Borowik 

Sołtys  

Sołectwa 

Dobiesławiec 

 

 
Mariusz Zalewski 

Sołtys 

Sołectwa 

Dobre 

 

 
Michał Szczur 

Sołtys Sołectwa 

Dobrzyca 

 

 
Monika Luty 

Sołtys Sołectwa 

Kiszkowo 

 

 
Teresa Załóg 

Sołtys Sołectwa 

Kładno 

 

 
Tadeusz Kanas 

Sołtys Sołectwa 

Komory 

 

 
Weronika Bączkowska 

Sołtys Sołectwa 

Łekno do 20.05.2021 

 

 
Dawid Bagrowski 

Sołtys Sołectwa 

Łekno od 21.05.2021 

 

 
Bożena Stasiłowska 

Sołtys Sołectwa 

Łopienica/Łasin Kosz. 

 
Aniela Antkiewicz 

Sołtys Sołectwa 

Mścice 

 
Elżbieta Rzepka 

Sołtys Sołectwa 

Popowo 

 
Wioletta Kołpacka 

Sołtys Sołectwa 

Skrzeszewo 

 
Anna Garbalska 

Sołtys Sołectwa 

Słowienkowo 

 
Sylwester Specyał 

Sołtys Sołectwa 

Smolne 

 
Eugenia Imbiorowska 

Sołtys Sołectwa 

Stoisław 

 
Renata Łuczak 

Sołtys Sołectwa 

Strachomino 

 
Agnieszka Nowaczyk 

Sołtys Sołectwa 

Strzepowo 

 

 
Krystyna Żakowska-

Węgielnik 

Sołtys Sołectwa 

Strzeżenice 

 
Józef Kupisz 

Sołtys Sołectwa 

Śmiechów/Borkowice 

 
Franciszek Adamiuk 

Sołtys Sołectwa 

Tymień 

 

 

 
Teresa Turkacz 

Sołtys Sołectwa 

Uliszki 

 
Bogdan Terelak 

Sołtys Sołectwa 

Wierzchominko 

 
Anna Drawc 

Sołtys Sołectwa 

Wierzchomino 
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 

W omawianym okresie na terenie Gminy Będzino działały następujące organizacje 

pozarządowe: 

 

o Fundacja „Nasze Życie”: fundacja ściśle współpracuje ze wspólnotą  parafii 

rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Śmiechowie. Celem 

działania jest pomoc na rzecz osób i rodzin potrzebujących, w większości na 

rzecz rodzin popegeerowskich poprzez: tworzenie więzi i pomocy osobom 

i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci pochodzących z obszarów wiejskich, wspieranie i opieka 

nad osobami starszymi, samotnymi, chorymi, niepełnosprawnymi, 

niezaradnymi życiowo, ubogimi, uzależnionymi, umożliwianie rozwoju 

zainteresowań dzieci, młodzieży, ludzi starszych. 

 

o Stowarzyszenie Sportowe Gminy Będzino: promocja sportu, zwłaszcza piłki 

nożnej i żeglarstwa oraz organizowanie imprez, turniejów i wyjazdów. 

 

Fot. 7. Stowarzyszenie Sportowe Gminy Będzino (2021 r.) 
Źródło: Archiwum własne 
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o UKS Karate Kanku Tymień: Głównym celem działalności stowarzyszenia jest 

promocja sztuk walki i zdrowego trybu życia poprzez treningi karate dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych. Zawodnicy często uczestniczą w zawodach sportowych 

i zdobywają liczne nagrody. 

 
o Fot. 8 . UKS Karate Kanku Tymień (2021)  

Źródło: Archiwum własne 

 
 

o Fundacja Nowe Życie Starych Pojazdów: fundacja zajmuje się zachowania 

dorobku kulturowego wsi poprzez nabywanie  i restaurowanie zabytkowych 

pojazdów i maszyn rolniczych. Z racji wykonywanej działalności, fundacja 

często gości na rozmaitych, tematycznych imprezach. 

 

o Stowarzyszenie Miłośników Psów Ras Północnych oraz Sportu 

Zaprzęgowego Husosky: opieka nad bezdomnymi psami, wyłapywanie 

bezpańskich psów, pomoc w adopcji. 

 

o Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Będzino: rozwój gminy, integracja 

społeczna, wymiana polsko – francuska rodzin. Kolejny wyjazd do rodzin we 

Francji planowany jest na rok 2022. 

 

o Stowarzyszenie Lepsze Jutro: zajmuje się działalnością społeczną. W 2021 r. 

prowadziło Środowiskowy Dom Samopomocy w Będzinie.  
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o Jednostki OSP z terenu Gminy Będzino: w 2021 r. na terenie gminy działały: 

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 podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach 

i ustawy o OSP. 

 
Fot. 9. W 2021 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzycy zakupiła kolejny wóz bojowy  

Źródło: Archiwum własne 

 

W Krajowym Rejestrze Sądowym na dzień 26 kwietnia 2022 r. na terenie Gminy 

Będzino było zarejestrowanych 11 organizacji pozarządowych, w tym: 1 kółko 

rolnicze, 3 jednostki OSP, 1 związek zawodowy, 4 fundacje i 2 stowarzyszenia. 

Z kolei w rejestrze stowarzyszeń, prowadzonym przez Starostwo Powiatowe 

w Koszalinie, wpisanych jest 6 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 
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ratownictwa oraz zawody sportowe w pływactwie. W działaniach tych aktywnie 

bierze udział także młodzież z naszej gminy. 

 

Dotacje i umowy z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. 

 

W dniu 28 stycznia 2021 r. Rada Gminy Będzino w Uchwale nr XXXI/200/21 

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 2021. W oparciu o ten dokument 

podpisano następujące umowy z organizacjami pozarządowymi w ramach 

otwartego konkursu ofert oraz dotacji celowych: 

 

o Umowa nr 2/PA.OSP.2021 OSP Dobrzyca, dotacja celowa na pokrycie 

wydatków bieżących. Kwota dotacji: 33 333 zł; 

 

o Umowa nr 3/PA.OSP.2021 „OSP Będzino, dotacja celowa na pokrycie 

wydatków bieżących. Kwota dotacji: 46 333 zł; 

 

o Umowa nr 4/PA.OSP.2021 OSP Mścice, dotacja celowa na pokrycie 

wydatków bieżących. Kwota dotacji: 49 333 zł; 

 

o Umowa nr 5/524/2021/PA Stowarzyszenie Sportowe Gminy Będzino. 

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dziedzinach 

sportowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i siatkowej w roku 

2021”. Kwota dotacji: 85 000 zł; 

 

o Umowa nr 6/524/2021/PA Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin 

Kanku Tymień. Organizacja treningów karate dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

oraz wyjazdy na turnieje sportowe. Kwota dotacji: 15 000 zł; 

 

o Umowa nr 7/524/2021/PA Fundacja Pływamy i Ratujemy, Ustronie Morskie. 

Szkolenia w pływaniu i ratownictwie wodnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Kwota dotacji: 4 000 zł; 

 

o Umowa nr 8/PA.OSP.2021 OSP Mścice, dotacja celowa na rozbudowę remizy 

OSP Mścice. Kwota dotacji: 144 000 zł; 

 

o Umowa nr 9/PA.OSP.2021 OSP Dobrzyca, dotacja celowa na wydatki bieżące 

(BHP strażaków, materiały i wyposażenie remizy). Kwota dotacji: 9 480,65 zł; 

 

o Umowa nr 11/PA.OSP.2021  OSP Dobrzyca, dotacja celowa na wydatki 

inwestycyjne. Kwota dotacji: 6 000 zł; 
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o Umowa nr 12/PA.OSP.2021  OSP Mścice, dotacja celowa  na wkład własny. 

Kwota dotacji: 5 000 zł; 

 

o Umowa nr 13/PA.OSP.2021  OSP Dobrzyca, dotacja celowa dla OSP Dobrzyca. 

Kwota dotacji: 2 500 zł; 

 

o Umowa nr 14/PA.5254.2021 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Będzino, 

Mały grant. Kwota dotacji: 1 000 zł; 

 

o Aneksy nr 19, 20, 21, do umowy nr AOS.01.2017 Stowarzyszenie Lepsze 

Jutro, powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie”. Łączna kwota dotacji: 

797 436,00 zł. 
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OCHRONA ZDROWIA 
 

Podobnie jak w latach ubiegłych w omawianym okresie na terenie Gminy 

funkcjonował niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ) w Będzinie  

z filią w Dobrzycy oraz prywatna przychodnia lekarska Balticmed  

w Mścicach. W pomieszczeniach budynku GOK Będzino, działał gabinet 

rehabilitacji pod nadzorem specjalisty od rehabilitacji Pani mgr Małgorzaty 

Gasińskiej. Mieszkańcy z terenu naszej gminy najczęściej emeryci i renciści, na 

podstawie skierowania od lekarza korzystają (dwa razy w roku) bezpłatnie 

z zabiegów, takich jak: 

o magnetoterapia, 

o laseroterapia, 

o elektroterapia, sonoterapia, 

o fonoterapia, 

o krioterapia, 

o ćwiczenia UGUL, 

o indywidualna praca z fizjoterapeutą(terapia manualna, neurofizjologii, 

kinezyterapia, masaż, kinesiotaping).  

W omawianym okresie wykonano 10 250 zabiegów, co oznacza wzrost 

w stosunku do roku 2020 r. o 6120 zabiegów tj. o 148%) Zdecydowaną większość 

tj. 92% stanowiły zabiegi bezpłatne dla emerytów i rencistów. Pozostałe 8% 

stanowiły zabiegi płatne. Z usług gabinetu rehabilitacji korzystali tylko mieszkańcy 

naszej gminy.  

 
Wykres 9. Ilość zabiegów rehabilitacyjnych wykonanych w 2021 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 
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Tak jak w poprzednich latach w 2021 r. w Będzinie i Mścicach funkcjonowały 

dwie apteki, w których zatrudnieni byli magistrzy farmacji i technik 

farmaceutyczny. W 2021 nie zrealizowano gminnych programów szczepień 

ochronnych przeciwko grypie i przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) 

z powodu pandemii koronawirusa SARS CoV-2 i związanymi z nią obostrzeniami. 

Niestety kolejny, miniony rok upłynął pod znakiem pandemii COVID 19, co 

powodowało liczne utrudnienia, nie zmniejszyło to jednak ilość przyjmowanych 

pacjentów i wykonywanych zabiegów rehabilitacyjnych, ograniczono jedynie 

szczepienia podstawowe, dostęp do obiektów użyteczności publicznej 

i kontynuowano zasady dystansu społecznego oraz reżimu sanitarnego. 

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

W ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka w edycji 

2020/2021 Gmina Będzino kontynuowała rozpoczętą w 2020 r. współpracę ze 

Studenckim Kołem Naukowym ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii 

Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  

w Warszawie. W programie biorą udział wszystkie szkoły z terenu Gminy Będzino. 

Zajęcia z uczniami prowadzą nauczyciele korzystając z materiałów 

przygotowanych przez realizatorów programu.  

Na dzień 31 grudnia 2021 r. 30 podmiotów posiadało zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie naszej gminy. Z funduszu alkoholowego 

(tzw.„korkowego”) w 2021 r. zostały sfinansowane min. następujące wydatki: 

o Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz dla 

członków ich rodzin, 10 000 zł. 

o Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Będzinie, 7 980 zł. 

o Szkolenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Będzinie w celu podniesienia kwalifikacji członków Komisji, 6 292 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, 1399 zł. 

o Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (organizacja spotkań i diety inne), 

5 480 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 2021 r. wpłynęło 

11 zgłoszeń przypadków nadużywania alkoholu. 
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POMOC SPOŁECZNA 
 

 

W Gminie Będzino z pomocy społecznej w 2021 r. skorzystało 191 osób, co 

stanowiło 2,32% wszystkich mieszkańców gminy. W stosunku do 2020 r. łączna 

liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła  się o 191 osób. Na 

naszym terenie najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej 

osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną 

wskazanymi przez ośrodki pomocy społecznej były: ubóstwo, bezrobocie, 

długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, alkoholizm lub narkomania. 

W 2021 r.  pomocą w formie usług opiekuńczych objętych było 18 osób. Zakres 

usług obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarza oraz pomoc w podtrzymywaniu 

psychofizycznej kondycji osoby potrzebującej. Usługi opiekuńcze realizowane 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie wykonywane są przez 

opiekunki zatrudnione przez tutejszy Ośrodek. Odpłatność za usługi opiekuńcze 

reguluje Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/184/20 z dnia 3 grudnia 2020 r. Pełna 

odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych w 2021 r. wynosiła 25,00 zł za godzinę. 

Wysokość odpłatności wyliczano na podstawie dochodu podopiecznego. Z tytułu 

odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze po stronie podopiecznego uzyskano 

6 019,85 zł dochodu. Odpłatność po stronie Gminy wyniosła: 34 950,00 zł. Na 

zatrudnienie opiekunek w 2021 r. wydano środki własne, pochodzące z budżetu 

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. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie przy współpracy  

z Bankiem Żywności w Nowych Bielicach realizował Program Operacyjny Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym, którego głównym celem jest zapewnienie 

najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwo 

w działaniach w ramach środków towarzyszących. Cele szczegółowe, to organizacja 

i koordynacja dystrybucji pomocy żywnościowej, przekazywanie artykułów 

spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej 

zgodnie z zasadami PO PŻ oraz prowadzenie działań w ramach środków 

towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do 

objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne. Podprogram 

2020 realizowany był w okresie od stycznia 2021 do września 2021 r. Pomoc 

żywnościowa trafiła do 350 osób z Gminy Będzino, znajdujących się  

w trudnej sytuacji życiowej. 
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W okresie od marca do grudnia 2021 r. realizowane były w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej (GOPS) w Będzinie prace społecznie użyteczne. Na podstawie 

podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Koszalinie, GOPS 

w Będzinie zorganizował pracę dla 15 mieszkańców naszej gminy. 

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez osoby bezrobotne, bez 

prawa do zasiłku. Organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych 

pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się 

pomocą charytatywną na rzecz społeczności lokalnej. Prace społecznie użyteczne 

przede wszystkim spełniają rolę pomocową, wzmacniając w kształtowaniu 

aktywnych postaw oraz przywracaniu zdolności w pełnieniu ról społecznych 

i zawodowych. Założeniem jest aby prace społecznie użyteczne stworzyły warunki 

powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym, korzystającym z uwagi 

na trudną sytuację materialną ze świadczeń z pomocy społecznej. 

 

W roku 2021 roku w okresie od stycznia do grudnia pracownicy socjalni GOPS 

rozeznali sytuację 13 osób bezdomnych (były to osoby przebywające na terenie 

gminy oraz umieszczone w schroniskach i ośrodkach dla bezdomnych poza 

terenem gminy). W omawianym okresie pomocą społeczną w okresie GOPS objął: 

13 osób (11 mężczyzn, 2 kobiety): w tym 4 osoby przebywające na terenie gminy 

(działki, pustostany), 3 osoby przebywające poza terenem gminy (pomoc 

finansowa). W schroniskach dla osób bezdomnych, z którymi współpracuje tut. 

Ośrodek zostało umieszczonych 6 osób w tym 2 osoby w schronisku z usługami 

opiekuńczymi. Roczny koszt utrzymania osób bezdomnych w 2021 r. 

w schroniskach wyniósł:  45 607,50 zł.   

 

Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oferując długofalowe wsparcie 

asystenta rodziny. W 2021 roku wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 

8  rodzin. Rodziny te uzyskały wsparcie na wniosek pracownika socjalnego lub 

w związku z postanowieniem sądu. Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny 

w większości borykały się z problemem bezrobocia, ubóstwa i niewystarczających 

umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. 

 

W gminie Będzino zlecono organizacji pozarządowej w trybie działalności 

pożytku publicznego prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Będzinie, który zapewniał 35 miejsc. 

 

 

 

 

 



 

46 

 

AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA 
 

Działalność jednostki organizacyjnej pomocy społecznej polega na realizacji 

projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, udziału 

w konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz 

na realizacji programów osłonowych. W roku 2021 gmina Będzino uczestniczyła 

w projektach: 

 

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021 r. 

 

Program dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego 

Solidarnościowego. 

Głównym celem Programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów 

sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

o dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

o osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie 

równoważne do wyżej wymienionego. 

Program zapewniał w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób 

niepełnosprawnych czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się 

ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek  i regenerację. 

Z bezpłatnego wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej skorzystały 

3 osoby. Łącznie zrealizowano 480 godzin, które w ramach umów zlecenia 

wykonywało 3 osoby. 

Program był realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej 

w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

Koszt całkowity: 19 584,00zł 

 

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021 

 

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie realizował Program 

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Program był skierowany do osób 

niepełnosprawnych o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Program miał na celu ułatwieniu 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. Istotą pracy zawodowej Asystentów 

osobistych osób niepełnosprawnych jest świadczenie usług opiekuńczo-

wspierających osobie starszej niesamodzielnej. Asystent pomaga podopiecznym 
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w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa 

domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych 

i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia 

i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego 

spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności 

życiowej. W 2021 r. tą formą pomocy zostało objętych 15 osób niepełnosprawnych, 

w tym: 9 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 7 osób  

z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, przez 15 asystentów. Program 

został sfinansowany w całości z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych.  

Kwota dofinansowania wyniosła 191 400,00 zł 

 

Placówki wsparcia dziennego: Dzienny Dom Seniora + i Klub Seniora 

 

Obie placówki wsparcia dziennego zostały uruchomione 24 maja 2021 roku. 

Zadanie realizowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 oraz środków 

własnych Gminy Będzino. Do prowadzenia Dziennego Domu Seniora w Tymieniu 

zatrudniono 2 terapeutów zajęciowych na cały etat. Placówka realizuje zadania 

skierowane do Seniorów w godz. od 8:00 do 15:00 w dniach od poniedziałku do 

piątku. Do prowadzenia Klubu Seniora w Mścicach  zatrudniono  terapeutę 

zajęciowego oraz asystenta osoby niepełnosprawnej w wymiarze 20 godz. 

tygodniowo, zajęcia odbywały się od poniedziałku do czwartku. Placówki wsparcia 

dziennego przeznaczone są dla osób w wieku 60+, mieszkańców gminy Będzino 

oferując w sumie 40 miejsc (20 osób w Klubie Seniora i 20 osób w Dziennym Domu 

Seniora). Zajęcia planowane są na podstawie potrzeb uczestników oraz ich 

możliwości. Oferta dotyczy zajęć rekreacyjnych, aktywizujących, terapeutycznych 

mających na celu nie tylko wypełnienie wolnego czasu, ale nabycie nowych 

umiejętności jak również zaspokojenie podstawowych potrzeb. Pierwotnie złożono 

dwa projekty na łączną kwotę 216 237,42 zł która została pomniejszona przez 

Urząd Wojewódzki i ostatecznie suma ta wyniosła 192 451,41 zł z czego 

64 266,93 zł na Klub Seniora w Mścicach i 128 184,48  zł na Dzienny Dom 

Seniora w Tymieniu. Zgodnie z umową połowa wnioskowanej kwoty to koszt 

utrzymania pokrywany z budżetu gminy zatem kwota wnioskowanego wsparcia 

z programu na Dzienny Dom wyniosła 64 092,20 zł, a na Klub Seniora  

32 133,45 zł. Dnia 31 stycznia 2022 roku złożono sprawozdanie z wykonania 

zadania publicznego wykazując poniesione wydatki zgodnie z wcześniejszymi 

założeniami jak również osiągnięte rezultaty. 
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Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 

 
  Tabela 4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2021 r. 

Źródło: Opracowanie własne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie. 

Rok  Kwota  wypłaconych świadczeń Liczba rodzin 

2021 268 517,70 zł 68 osób 

 

Kwota odzyskanych świadczeń nienależnie pobranych z funduszu alimentacyjnego 

za rok  2021 r. wyniosła: 12 054,91 zł. 

 

Pomimo wzrostu kryterium dochodowego do kwoty 900 zł na osobę w rodzinie od 

października 2020 r., a także wprowadzenia mechanizmu ustalania prawa do 

świadczeń „złotówka za złotówkę” nie nastąpił wzrost w wypłacie świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego. 

 

Świadczenia rodzinne 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. ze świadczeń rodzinnych 

skorzystało 323 rodzin. Wypłacono świadczenia w postaci zasiłków rodzinnych 

wraz z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń 

opiekuńczych,  oraz świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę 2 108 607,63 zł 

(w tym świadczenie rodzicielskie) i składki emerytalno-rentowe i zdrowotne. 

           
Tabela 5. Świadczenia rodzinne w 2021 r. 

Źródło: Opracowanie własne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie. 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Ilość 

świadczeń 

Ilość 

uprawnionych 
Wydatkowanie 

1 Zasiłki rodzinne 3 212 148 373 212,38 zł 

2 
Dodatek do zasiłku rodzinnego 

z tytułu urodzenia dziecka 
8 8 7 065,65 zł 

3 

Dodatek do zasiłku rodzinnego 

z tytułu opieki nad dzieckiem 

w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 

38 5 15 109,60 zł 

4 

Dodatek do zasiłku rodzinnego 

z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka na 

podstawie art. 11 a 

107 8 20 651,00 zł 

5 

Dodatek do zasiłku rodzinnego 

z tytułu kształcenia i rehabilitacji 

dziecka niepełnosprawnego do 

5 roku życia 

25 3 2 194,28 zł 
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6 

Dodatek do zasiłku rodzinnego 

z tytułu kształcenia  

i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego powyżej 

5 roku życia 

176 17 19 285,50 zł 

7 
Dodatek z tytułu rozpoczęcia   

roku szkolnego 
326 107 16 801,45 zł 

8 

Dodatek do zasiłku rodzinnego 

z tytułu na pokrycie wydatków 

związanych z zamieszkaniem 

w miejscowości, w której 

znajduje się szkoła 

52 9 5 876,00 zł 

9 

Dodatek do zasiłku rodzinnego 

na pokrycie wydatków 

związanych z dojazdem do 

miejscowości, w której znajduje 

się szkoła 

456 48 30 205,54 zł 

10 
Dodatek z tytułu wychowywania 

dziecka w rodzinie wielodzietnej 
650 45 60 751,14 zł 

11 Zasiłki pielęgnacyjne 1732 156 373 834,88 zł 

12 Świadczenie pielęgnacyjne 434 41 846 137,80 zł 

13 Specjalny zasiłek opiekuńczy 21 2 13 020,00 zł 

14 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia na podstawie 

art. 15 b 

34 33 34 000,00 zł 

15 Świadczenie rodzicielskie 104 17 95 272,10 zł 

16 

Zasiłek dla opiekuna na 

podstawie art.2 ust.2 pkt.1 

ustawy o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów 

0 0 0,00 zł 

17 

Składki na ubezpieczenie 

społeczne opłacana za osoby 

pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne 

289 28 154 266,49 zł 

18 

Składki na ubezpieczenie  

zdrowotne  opłacane  za osoby 

pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne 

219 20 38 442,87 zł 

19 

Składka na ubezpieczenie 

społeczne opłacana za osoby 

pobierające specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

10 1 1 364,96 zł 

20 

Składka na ubezpieczenie 

zdrowotne  opłacana za osoby 

pobierające specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

22 2 1 116,00 zł 
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Wysiłki Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 roku, jak i postanowienia  

na lata kolejne zmierzają do stopniowej zmiany postrzegania tej instytucji 

w świadomości społeczności lokalnej, gdyż Ośrodek już dawno przestał być 

instytucją wypłacającą jedynie świadczenia finansowe, a staje się narzędziem do 

budowania polityki społecznej na poziomie lokalnym, ze szczególnym 

uwzględnieniem wsparcia niepieniężnego, które jak udowadniają liczne badania, 

bardziej skutecznie przyczynia się do usamodzielniania rodzin i przeciwdziałania 

społecznej marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Świadczenia "Program Rodzina 500+" 

 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków 

związanych z wychowaniem dzieci, w tym opieki i zaspokojeniem potrzeb 

życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi 

faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka, dyrektorowi domu 

pomocy społecznej (obowiązuje od 1 lipca 2019 r.) do dnia ukończenia przez 

dziecko 18. roku życia. Ustawa została zasadniczo znowelizowana od 1 lipca 

2019 r., a najważniejszą zmianą była likwidacja kryterium dochodowego na 

pierwsze dziecko. Do 30 czerwca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługiwało 

na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał 

kwoty 800,00 zł, a jeżeli członkiem rodziny było dziecko niepełnosprawne 

1 200,00 zł. Od 1 lipca 2019 r. świadczenia wychowawcze przysługują bez względu 

na dochód, a więc organ właściwy nie ma obowiązku weryfikowania czy 

w odniesieniu do rodziny osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze 

spełnione zostało kryterium dochodowe.  

Z „Programu Rodzina 500+” w 2021 r. wypłacono 17 139 świadczeń 

wychowawczych  na łączną kwotę 8 532 518,21 zł, co oznacza podobny poziom jak 

w 2020 r. W tabeli przedstawiono wypłatę świadczeń „500+” w porównaniu 

2021 vs. 2020 r.  

 
Tabela 6. Wypłata świadczenia ”500+” w 2021 r. vs. 2020 r. 

Źródło: Opracowanie własne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie. 

 

2020 2021 

Liczba 

wypłaconych 

świadczeń 

wychowawczych 

Wydatki na wypłaty 

świadczeń 

wychowawczych 

Liczba wypłaconych 

świadczeń 

wychowawczych 

Wydatki na wypłaty 

świadczeń wychowawczych 

17 321 8 600 093,01 zł 17 139 8 532 518,21 zł 
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Od 1 lipca 2019 r. zniesiono obowiązek wydawania decyzji administracyjnej 

w sprawie przyznania prawa do świadczenia wychowawczego, zastępując je 

podobnie jak w przypadku świadczenia „Dobry Start”, informacjami o przyznaniu 

świadczenia (w przypadku gdy wniosek złożony został tradycyjnie, organ nie ma 

obowiązku wysyłania informacji o przyznaniu świadczenia – osoba zainteresowana 

może jednak zgłosić się po odebranie takiej informacji). Wydano ogółem 

152 decyzji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego, w tym 

28 odmownych. Sporządzono 61 list wypłat. 

 

Program „Posiłek w szkole i w domu”, 

pomoc Państwa w zakresie dożywiania 

 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie realizował 

rządowy program ustanowiony Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 

15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (M.P. z 2018r. poz. 1007), 

który przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym 

kryterium w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy 

społecznej. Zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów 

z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (M.P.z 2018r. poz. 1007) 

uwzględniając zapisy art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może 

udzielać wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku 

celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych osobom spełniającym kryterium dochodowe 

w wysokości 150% kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę 

stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu. 

W celu uzyskania dofinansowania z budżetu państwa na realizację programu 

dożywiania podjęta została przez Radę Gminy uchwała nr II/9/18 z dnia 10 grudnia 

2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia 

wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019-2023 Pomoc w formie posiłku, ze szczególnym 

uwzględnieniem jednego gorącego posiłku, przyznana była osobom i rodzinom, 

jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę nie 

przekroczył 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy 

o pomocy społecznej. Pomocą w formie świadczenia niepieniężnego w postaci 

posiłku w 2021 roku objętych zostało dzieci i młodzieży (dzieci do czasu 

rozpoczęcia nauki  w szkole podstawowej, uczniowie do ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej) oraz osób dorosłych (osoby chore, niepełnosprawne, 

w podeszłym wieku, bezdomne). 

 

Łącznie w 2021 roku w ramach programu Ośrodek objął pomocą 294 osoby. 
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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, 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 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. 

o samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych  

i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, 

o dbałość o higienę i wygląd, 

 

W 2021 r. wyżej wymienioną formą pomocy objęto 2 rodziny. 

 
Wykres 10. Świadczenia rodzinne w 2021 r. (zł) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 
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Wykres 11. Świadczenia rodzinne w 2021 r. (osoby) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

 

 

Wykres 12. Świadczenia: Wypłata świadczenia ”500+” w 2021 r. vs. 2020 r. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 
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EDUKACJA (SZKOŁY I PRZEDSZKOLA) 
 

 

Na terenie gminy w 2021 r. funkcjonowały 4 szkoły podstawowe,  

2 przedszkola i 2 punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych w Dobrzycy 

i Tymieniu oraz żłobek w Mścicach. 

 
Fot. 10. Konkurs Dzieci Piszą Wiersza w Przedszkolu w Mścicach 

Źródło: Archiwum własne 

 

Na koniec września 2021 r. do szkół i przedszkoli uczęszczało 907 uczniów, 

w tym: 

✓ 615 uczniów klas I – VIII szkół podstawowych, 

✓ 292 dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, 

punktach przedszkolnych i oddziałach „0” szkół podstawowych. 
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Fot. 11. Dzień Misia w Przedszkolu w Będzinie 
Źródło: Archiwum własne 

Liczba uczniów wg stanu na 30 września 2021 r. dla poszczególnych szkół 

i przedszkoli:  

✓ Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą w Łeknie, razem 118 uczniów. 

✓ Szkoła Podstawowa w Dobrzycy,  

razem 158 uczniów (w tym: 115-szkoła podstawowa; 25-oddział ,,0”; 18-punkt 

przedszkolny). 

✓ Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach, 

razem 274 uczniów. 

✓ Szkoła Podstawowa im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu, 

razem 136 uczniów (w tym: 108-szkoła podstawowa, 17-punkt przedszkolny; 

11-oddział,,0”. 

✓ Przedszkole w Będzinie, razem 82 dzieci. 

✓ Przedszkole ,,Promyki Bałtyku” w Mścicach, razem 139 dzieci. 

Liczba uczniów w szkołach i przedszkolach w 2021 r. była o 9 mniejsza od liczby 

uczniów w 2020 r. 

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

w 2021 r. objętych opieką było 32 dzieci. 
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Wykres 13. Liczba uczniów w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2021/2022 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

W 2021 r. przeciętna liczebność oddziału szkolnego wynosiła 16 uczniów: 

✓ w Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, śr. 20 uczniów, 

✓ w Szkole Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu, 

śr. 14 uczniów, 

✓ w Szkole Podstawowej w Dobrzycy, śr. 14 uczniów, 

✓ w Szkole Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie, śr. 13 uczniów w klasie.    

 

Wykres 14. Liczba uczniów w poszczególnych szkołach wg stanu na 30 września 2021 r. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 
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Wykres 15. Struktura wychowania przedszkolnego wg stanu na 30 września 2021 r.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

 

Koszty na utrzymanie szkół i przedszkoli w 2021 r. jakie poniosła gmina  to:  

16 320 981,30 zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2020 r. o kwotę 

1 645 833,10 zł tj. o 10,08%.  

 

Wydatki gminy na poszczególne placówki to: 

 

✓ Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą w Łeknie, 2 074 016,56 zł. 

✓ Szkoła Podstawowa w Dobrzycy, 2 402 991,25 zł, 

(łącznie: szkoła, „0” i przedszkole). 

✓ Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach, 4 156 209,50 zł, 

✓ Szkoła Podstawowa im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu, 

3 902 546,15 zł (łącznie: szkoła, „0”, przedszkole oraz koszty utrzymania stołówki), 

✓ Przedszkole w Będzinie, 1 506 996,32 zł, 

✓ Przedszkole „Promyki Bałtyku” w Mścicach, 2 278 221,52 zł. 
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Wykres 16. Koszty utrzymania placówek oświatowych w 2021 r. (zł) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wyniosły 276 091,28 zł. 

Na utrzymanie stołówki w szkole w Tymieniu wydano 453 224,25 zł. Otrzymana 

w 2021 r. subwencja oświatowa wraz z subwencją wyrównawczą wyniosła 

7 612 211,00 zł. Wpływy do budżetu z tytułu dotacji przedszkolnej wyniosły 

300 084,00 zł, z tytułu odpłatności za przedszkola (pobyt + wyżywienie) 

353 360,00 zł.  

Rok 2021 podobnie jak rok poprzedni upłynął w szkołach pod znakiem 

pandemii COVID-19. Wprowadzono rygory bezpieczeństwa sanitarnego 

i zmieniono organizację pracy szkół w celu zapobiegnięcia rozwojowi pandemii. 

W okresach wiosennym i jesiennym zajęcia przez kilka tygodni były prowadzone 

zdalnie. 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. 

W 2021 r. duży postęp osiągnęły szkolne sekcje siatkówki. 

Jak co roku, na szczególną uwagę zasługują ogólnopolskie sukcesy: Szkolnego 

Chóru „Dominanta”, zespołu instrumentalno-wokalnego „Ad Libidum” ze Szkoły 

Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach oraz indywidualne sukcesy 

w konkursach przedmiotowych uczniów ze szkół w Tymieniu, Mścicach, Dobrzycy 

i Łeknie.  

W każdej ze szkół funkcjonują szkolne drużyny siatkówki, a w szkole  

w Tymieniu sekcja karate. Szkoły w Dobrzycy i Łeknie rozwijają zainteresowania 
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turystyczne uczniów. Zgodnie z tradycją Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza 

w Mścicach organizuje coroczny Festiwal Piosenki Żeglarskiej ,,Szum” oraz rejsy 

szkolną łodzią.  

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 2021 r. przyznano 150 stypendiów motywacyjnych na łączną 

kwotę 36 000 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 2021 r. 6 pracodawcom przyznano łącznie 

kwotę 36 723,03 zł za naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej 

pracy 5 uczniów. 
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INSTYTUCJE KULTURY 
 

BIBLIOTEKI 

 

W omawianym okresie na terenie Gminy Będzino funkcjonowała Gminna 

Biblioteka Publiczna (GBP) w skład której wchodzą: biblioteka główna w Będzinie, 

filia w Mścicach, filia w Tymieniu oraz filia w Dobrzycy. GBP zatrudniała 

7 pracowników na podstawie umowy o pracę. Struktura zatrudnienia w roku 2021 

wyglądała następująco:  5 pracowników merytorycznych (w tym bibliotekarze 

i etat dyrektora),  tj. 3 etaty łącznie. Główna księgowa była zatrudniona na ¼ etatu, 

osoba sprzątająca na ¼ etatu (biblioteka główna). W ciągu roku struktura uległa 

zmianie.  Wieloletnia dotychczasowa dyrektor odeszła na emeryturę w ostatnim 

dniu stycznia. Nowa dyrektor wybrana w połowie października  zatrudniona 

została na pół etatu. 

 
Fot. 12. Cykliczne zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków. Przedszkole w Będzinie.  

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie 

 

 
 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku we wszystkich bibliotekach 

należących do Gminy Będzino łączny stan księgozbioru wyniósł 25 645 woluminów, 

co daje wskaźnik 2,97 wol. na 1. mieszkańca. Średnia cena książki wyniosła 

25,91 zł. Na 100 mieszkańców gminy przypadało 6 zakupionych nowości. 

Biblioteka otrzymała 97 książek w darze. Poza książkami biblioteka oferuje swoim 

czytelnikom 2 tytuły czasopism prenumerowanych – Głos Koszaliński oraz Gazeta 

Miasto. GBP otrzymywała w darze 20 tytułów czasopism, m.in. PANI, Sens, 

Weranda, Olivia itd. Zbiory biblioteki powiększane są dzięki dotacji ze strony 
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Organizatora oraz z wykorzystaniem funduszy sołeckich. Zbiory biblioteczne 

naszych bibliotek znajdują się w bazie katalogu on – line (MAK+). Dodatkowo 

księgozbiór jest skatalogowany na stronie www.szukamyksiazki.pl, gdzie przez 

całą dobę czytelnik ma dostęp do informacji o posiadanych przez GBP książkach. 

W 2021 roku biblioteka zarejestrowała 839 użytkowników, wszystkich zaliczono 

do grupy czytelników aktywnie wypożyczających. Wskaźnik liczby czytelników na 

100 mieszkańców  wyniósł 10. 

W ciągu roku biblioteka  wypożyczyła  na  zewnątrz  ogółem 23 104 publikacji -  

książek, czasopism i innych zbiorów. Średnia wypożyczeń różnorodnych zbiorów 

bibliotecznych na jednego czytelnika w skali całego roku wyniosła 27,54. Poza 

wypożyczeniami na zewnątrz, równie ważne było udostępnianie zbiorów na 

miejscu, w czytelniach bibliotek. W 2021 roku udostępniono w ten sposób 

5009 jednostek zbiorów bibliotecznych. Bibliotekę odwiedziło ogółem 

14 238 użytkowników. 

Czytelnikom udzielono 16 887 informacji rzeczowych, w tym 50 informacji 

bibliograficznych. GBP posiada łącznie 8 stanowisk dla czytelników z bezpłatnym 

dostępem do Internetu, w tym:  Będzino 3, Mścice 1, Tymień 3 oraz Dobrzyca 1. 

Z Internetu skorzystało  łącznie 877 osób. W 2021 r. na prowadzenie bibliotek 

i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 23 900 zł. 

 
Fot. 13. Wręczenie nagród w konkursie „ Mistrzowie pięknego czytania ” , KBP w Koszalinie 

Mistrzynią (1 miejsce) została Lena Palińska mieszkanka Gminy Będzino. 
Źródło: Koszalińska Biblioteka Publiczna / Facebook 

 

W roku 2021 biblioteka pomimo panującej pandemii starała się zapewnić 

swoim czytelnikom coś więcej, niż tylko możliwość wypożyczenia książek. Miesiące 

były niepewne pod względem obostrzeń dlatego organizowano aktywności 

głównie on–line oraz w miarę możliwości stacjonarne. Działania stacjonarne: 

cykliczne zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów. Spotkania odbywały się 
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w placówkach bądź na filiach (od stycznia do czerwca były wstrzymane). 

W będzińskim przedszkolu realizowano edukacyjny projekt biblioteczny 

pt. ,,Z książką w walizce”, z kolei w Mścicach tytuł projektu nosił nazwę: ,,Z książką 

w plecaku’’. Projekt polegał na upowszechnianiu czytelnictwa wśród najmłodszych 

mieszkańców gminy. Bibliotekarki, na każde spotkanie przychodziły do dzieci 

z ciekawą bajką, baśnią bądź motywem czytelniczym. W Tymieniu, w Dobrzycy 

i Mścicach realizowano zajęcia edukacyjne stacjonarnie, w zależności od bieżących 

obostrzeń sanitarnych. Tymień i Mścice mają możliwość prowadzenia zajęć na 

świeżym powietrzu przy bibliotekach. 

 
Fot. 14. Jedna z 8 wystaw Piotra Piętki, filia biblioteczna w Dobrzycy, „Starodruki” 

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie. 

 
 

W dniu 25 października odbyło się spotkanie autorskie z Joanną Jagiełło, 

pisarką książek dziecięco – młodzieżowych (Będzino, 15 osób). Z kolei  

29 listopada obyło się połączone z Wieczorem Andrzejkowym – spotkanie 

autorskie z Danutą Rogalską (Będzino, 15 osób), koszalinianką, autorką pierwszej 

książki pt. „ Oni i ja. Najważniejsi w moim życiu”. Niewątpliwą atrakcją były 

całoroczne wystawy stacjonarne w bibliotece w Dobrzycy. Biblioteka 

zorganizowała łącznie 8 wystaw stacjonarnych prezentując zbiory pana Jacka 

Piętki. Wszystkie były zorganizowane przez bibliotekarkę Barbarę Palińską, w filii 

Dobrzyca: „Kobieta w literaturze i na kartce pocztowej”, „Kartki świąteczne 1914-

1965”, „Święta Wielkiej Nocy”,  81 Rocznica Zbrodni Katyńskiej”, „Józef Piłsudski, 86 

rocznica śmierci”, „Starodruki”, „40 rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego”, 

„Boże Narodzenie”.  
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Pozostałe działania stacjonarne: 

o Internet w bibliotece.  

o „Mała książka – wielki człowiek”, od września do września. 

o Niespodzianka z najlepszymi życzeniami z okazji Dnia Kobiet, Tymień. 

o Koło szachowe „Szach Mat”, od stycznia do marca, Będzino. 

o Tydzień bibliotek, 8/15 maja.  

o „Co czytasz ?’’, w zamian za wydanie opinii na temat książki, czytelnik brał 

udział w losowaniu nagród.  

o Małe Festiwale Ty i Ja, 7/11 września, projekcja filmów, Tymień. 

o Noc Bibliotek „Czytanie wzmacnia”, 8 października, zajęcia edukacyjne, 

nagradzanie czytelników niespodziankami, strefa relaksu. 

o Czwartkowy Babiniec, Listopadowy i Grudniowy Babiniec, warsztaty 

hobbystyczne i strefa picia kawy Cafe Sova, współpraca z GOK Będzino. 

o Turniej szachowy w ramach obchodów Dnia 11 listopada. 

o ”Sołtysowe wtorki”, wspólny projekt GBP i GOK Będzino. Sołtysowe wtorki to 

nowy cykl spotkań w ramach współpracy z sołtysem sołectwa Będzino 

p. Tomaszem Wojciechowskim. W dniu 9 listopada „Niepodległość niejedno 

ma imię”– wykład prof. zw. dr hab. Czesława Partacza oraz dr Krzysztofa 

Kaczmarka z Wydziału Humanistycznego z Politechniki Koszalińskiej. W dniu 

29 listopada, „Historia wróżb andrzejkowych” – wykład sołtysa Tomasza 

Wojciechowskiego podczas „Wieczoru Andrzejkowego’’. 

o Warsztaty z Koszalińską Biblioteką Publiczną:  

9.12 – Zegary ze starych winyli, filia w Tymieniu – 10 osób. 

9.12 – Mój mały ceramiczny bałwanek, biblioteka w Będzinie – 15 osób. 

o Warsztaty Kreatywne 18 +. Dzięki ZODR Barzkowice, Wójtowi Gminy Będzino 

Mariuszowi Jaroniewskiemu i współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury 

w Będzinie w dniach 14 i 16 grudnia odbyły się zajęcia rękodzielnicze dla osób 

pełnoletnich, laboratorium akwarelowe, decoupage, glina samoutwardzalna. 

 

Działania on-line: 

o „Plastyczne podróże kosmiczne”, powiatowy konkurs plastyczny. 

o „Kartka dla Babci i Dziadka”, „Kartka Walentynkowa”, pomysłodawcą  

i koordynatorem akcji była pani Barbara Wachowicz z filii w Tymieniu. Akcja 

skierowana była do najmłodszych czytelników. Wydano 45 pakietów, które 

służyły do samodzielnego wykonania kartek okolicznościowych, styczeń / luty. 

Dodatkowo w ramach Walentynek w filii w Dobrzycy, p. Barbara Palińska 

zorganizowała akcję „Szukasz miłości ? Znajdziesz ją w książkach!” Każdy 

czytelnik po wypożyczeniu, w dniu Walentynek książki mógł wybrać dowolną 

książkę o miłości z kącika czytelnika i zabrać ją do domu w ramach prezentu. 

o „Językowa zgaduj zgadula”, quiz językowy, (pytania na Facebook, odpowiedź 

dostarczana do biblioteki), wszystkie filie, luty. 

o „Dzień Czytania Tolkiena”, quiz z treści książki, działania na platformie 
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Facebook, wszystkie filie, marzec. 

o „Międzynarodowy Dzień Pisarzy”, quiz o patronach  roku 2021,  pytania 

i odpowiedzi na Facebook, marzec. 

o „Światowy Dzień Książki i Praw autorskich”, quiz ze znajomości literatury,  

działania na Facebook, kwiecień. 

o „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne’’,  on–line, maj. Do zmagań recytatorskich  

w 52 Gminnym Turnieju Recytatorskim ,,Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”- 

online, przystąpiło 21 recytatorów. Nagrodzeni, tj. 3 osoby przeszły do etapu 

powiatowego, 6 osób wyróżniono.  

o „Selfie z książką”, konkurs fotograficzny na facebookowym profilu biblioteki, 

maj udział wzięło 20 osób. Nagrodzonych zostało 6 fotografii. 

o Powiatowe Święto Czytelnika Dziecięcego (Koszalin). Impreza organizowana 

przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną, honorująca najaktywniejszych 

czytelników dziecięcych bibliotek publicznych powiatu koszalińskiego, 8 osób 

z gminy Będzino zostało nagrodzonych. 

o Wyzwanie czytelnicze nr 1 „Za co kocham czytać książki?”. W wyzwaniu wzięło 

udział 11 osób, które zostały nagrodzone upominkiem ufundowanym przez 

dyrekcję GBP Będzino. 

 

OŚRODKI KULTURY, KLUBY I ŚWIETLICE  

 
W roku 2021 w Gminie Będzino funkcjonował Gminny Ośrodek Kultury  

w skład którego wchodzą następujące placówki: Dom Kultury w Będzinie, Dom 

Ludowy w Mścicach, Dom Ludowy w Tymieniu, Wiejski Dom Kultury  

w Dobrzycy oraz Świetlica w Strachominie. 

 

Wszystkie placówki GOK w ciągu roku, pomimo ograniczeń związanych   

z epidemią, realizowały podstawową działalność zajęciową dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych (zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, sportowe, animacyjne, muzyczne, 

pomoc edukacyjna w odrabianiu lekcji, itd.), a także organizowały 

i współorganizowały wydarzenia tematyczne i okolicznościowe dla mieszkańców 

Gminy Będzino. 

 

W miesiącach ciepłych organizowano aktywności na świeżym powietrzu, m.in.: 

wycieczki rowerowe, pikniki, spacery, wędrówki, zabawy integracyjne. Każda 

placówka wyposażona jest w stanowiska komputerowe z których w każdej chwili 

mogą korzystać dzieci, młodzież oraz dorośli. W świetlicy w Strachominie do 

października funkcjonowało Koło Teatralne Agrafka pod okiem Dominiki Filipczak. 

Pod skrzydłami GOK działały cztery zespoły ludowe: Zespół Śpiewaczy Kwiaty 

Polskie , Kapela Swaty,  Zespół Śpiewaczy  Zalesie oraz Zespół Popowianie. Na 

jesieni podjęto próbę odbudowy Zespołu Ludowego Kalina. 
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Struktura zatrudnienia: dyrektor ½ etatu, instruktorzy (5 osób na ¾ etatu oraz 

dwie osoby na ½ etatu), księgowa na ¾ etatu, instruktorzy muzyczni 2 osoby na 

umowę zlecenie, 2 kierownicy zespołów na umowę zlecenie, 1 konserwator na 

umowę zlecenie. 

Zespoły w ciągu 2021 roku reprezentowały GOK i Gminę Będzino na różnego 

rodzaju wydarzeniach okolicznościowych w samej gminie jak również w regionie. 

Rok 2021, z uwagi na pandemię, nie był obfity w wyjazdy. 

 
Fot. 15. Wielki Dzień Pszczół w Strachominie.  

Źródło: Archiwum własne. 

 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie we wszystkich podległych jednostkach 

świadczył płatną usługę wynajęcia sal do celów prywatnych, na wesela, komunie, 

jubileusze itp. a także udostępnia swoje pomieszczenia bezpłatnie dla celów 

gminnych (np. komisje, sesje Rady Gminy, zebrania sołeckie itd.). Podczas całego 

roku instruktorzy wykonują wszelkiego rodzaju dekoracje na imprezy 

okolicznościowe, a także tworzą dekoracje stałe i tymczasowe na własne placówki. 

 
Fot. 16. Obchody Dzień Niepodległości w Domu Kultury w Będzinie .  

Źródło: Archiwum własne. 
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W ramach pozyskiwania środków zewnętrznych z Mieleńskiej Lokalnej Grupy 

Rybackiej, program PO RYBY  został zrealizowany projekt pod nazwą „Ryby mają 

głos”. W ramach dofinansowania GOK zrealizował dwa wydarzenia: 26 czerwca 

Festyn odpustowy w Łeknie przy kościele oraz  4 września festyn „A nam jest 

szkoda lata” (szczegółowy opis imprez  w tekście poniżej). Dofinansowanie 

31 689,00 zł; wkład własny  5 848,64 zł. W ramach projektu zakupiono: namiot 4 x 

6m, grill węglowy z wędzarnią, sprzęty kuchenne, naczynia i przybory 

jednorazowe, materiały plastyczne, sztalugi, druk książeczek promocyjnych „Ryby 

mają głos”. W ramach projektu odbyły się spotkania z dietetykiem (wszystkie 

świetlice). Na rok 2022 zostały pozyskane środki na realizację projektu pt. „ Remont 

świetlicy wiejskiej w Strachominie” celem utworzenia Świetlicy Tradycji Rybackich. 

Otrzymano na ten cel 218 570,00 zł, wkład własny gminy to 138 687,00 zł.   

 
Fot. 17. Bezpieczne wakacje w Tymieniu.  

Źródło: Archiwum własne. 

 
 

Działalność świetlicowa w roku 2021 nie była stabilna organizacyjnie.  

Z uwagi na panującą pandemię COVID – 19 działania były wstrzymywane co jakiś 

czas, wówczas jednostka nastawiała się na działania on–line (od stycznia do 

kwietnia). Podczas wirtualnych spotkań dzieci uczestniczyły w zajęciach 

plastycznych, animacyjnych, recytatorskich oraz w konkursach plastycznych 

(z nagrodami). Każda ze świetlic prowadziła zajęcia według własnego planu. 

Instruktorzy tak planowali tematykę zajęciową dla dzieci i młodzieży, aby 

dostosować ją do możliwości posiadanych w domu materiałów. Wszelkie 

wydarzenia organizowane były zwracając szczególną uwagę na wytyczne sanepidu 

związane z obostrzeniami. 

 

Niektóre z wydarzeń 2021 r: 

o Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (działania on-line, puszki 

stacjonarne).  

o Bal Karnawałowy w Strachominie. 
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o Konkurs plastyczny z nagrodami „Mój Bóbr”. 

o Dzień Strażaka w Strachominie. 

o Turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Będzino w Mścicach. 

o Dzień Taty w Strachominie (mecz piłkarski, bitwa wodna). 

o Dzień Dziecka w Mścicach. 

o Noc Kupały w Strachominie. 

o Festyn Odpustowy w Łeknie, inauguracja projektu „Ryby mają głos”. 

o Festyn Bezpieczne Wakacje w Tymieniu. 

o Letnia Olimpiada Sportowa w Mścicach. 

o Wycieczka do ZOO w Człuchowie. 

o Wyjazd do Multikina w Koszalinie. 

o Wielki Dzień Pszczół w Strachominie. 

 
Fot. 18. „Warsztaty Grudniowy Babiniec” w Będzinie.  

Źródło: Archiwum własne. 

 
 

o Koncerty kontrabasowe, w każdej świetlicy. 

o Wyjazd do Play Park i na kręgle w Koszalinie.  

o Spotkania z dietetykiem w każdej świetlicy w ramach projektu „Ryby mają 

głos”. 

o Zakończenie wakacji Słodkie Smaki Europy w Mścicach. 

o Festyn „A nam jest szkoda lata” w Mścicach. 

o Wieczór Andrzejkowy we wszystkich świetlicach 

o Listopadowy i Grudniowy Babiniec 

o Warsztaty „18+” 

o Obchody Dnia Niepodległości, (turniej szachowy, turniej tenisa stołowego, 

turniej piłki nożnej,  Będzino i Mścice) 

o Gminny Konkurs  Kulinarne dziedzictwo w potrawach wigilijnych, Będzino 

o Profesjonalna Sesja Zdjęciowa w klimacie świątecznym w Domu Kultury 

w Będzinie. 
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Fot. 19. „Warsztaty stroikowe” w Będzinie.  
Źródło: Archiwum własne. 

 
 

Fot. 20. Konkurs „Kulinarne dziedzictwo w potrawach wigilijnych” w Będzinie.  
Źródło: Archiwum własne. 

 
 

W powyższych wydarzeniach wzięło udział 1 485 osób. Wydarzenia te wiązały się 

z poniesieniem kosztów w wysokości 8 622 zł ze strony GOK. Reszta kosztów 
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została pokryta przez współorganizatorów (wójt, radni, sołectwa) oraz dotacje 

zewnętrzne. 

 
Fot. 21. „Mikołajki” w Będzinie.  

Źródło: Archiwum własne. 

 
 

W ciągu zeszłego roku instytucja dokonała kilku małych remontów  i odświeżeń, 

m.in.: remont w Wiejskim Domu Kultury w Dobrzycy, doposażenie i remont siłowni 

w Domu Kultury w Będzinie. 

 

Gminny Ośrodek Kultury przez cały miniony rok działał we współpracy  

z instytucjami i zakładami pracy, szkołami i przedszkolami, radami sołeckimi 

i sołtysami, OSP, KGW, policją, radnymi, mieszkańcami i proboszczami parafii. 

 

 

 

PRZEDSIĘBIORCY 
 

Ewidencja działalności gospodarczej dla osób fizycznych prowadzona jest 

przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. W 2021 r. na terenie gminy 

Będzino prowadziło działalność gospodarczą ok. 579  podmiotów. W okresie od 

01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przedsiębiorcy działający na terenie gminy Będzino 

za pośrednictwem Urzędu Gminy dokonali 289 wpisów, w tym: 43 osoby założyły 

firmę, 32 osoby zakończyło i wykreśliło z ewidencji prowadzenie działalności, 

91 przedsiębiorców dokonywało  zmian we wpisach, zmiany z zawieszeniem 

74 osoby, zmiany ze wznowieniem 49 osób. Przedsiębiorcy działający na terenie 

gminy Będzino wykonują działalność gospodarczą w różnych branżach, przewagę 

stanowią usługi takie jak: konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 

usługi elektryczne, handel, budownictwo w zakresie wnoszenia budynków, usługi 

budowlane wykończeniowe, transport drogowy, rolnictwo, usługi noclegowe 

turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, usługi fryzjerskie 
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i kosmetyczne, usługi  gastronomiczne, itp. Na terenie naszej gminy działają 

zarówno przedsiębiorcy w formie działalności gospodarczej jednoosobowej, jak 

również w formie spółki z o.o. Przedsiębiorcy działający na terenie gminy Będzino 

od wielu lat wykonując działalność gospodarczą wpisują się w wizerunek gminy 

Będzino, 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.  

                    
 Fot. 22. Festiwal Kwiatów Jadalnych w Ogrodach Hortulus Spectabilis w Dobrzycy 

Źródło: Ogrody Hortulus 

 

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”. 

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. 
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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 w m. Łasin 

Koszaliński. 

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

o Mrożonki Zakład Garmażeryjny K. Gos. w m. Strzeżenice. 

o Auto Serwis Janus w m. Mścice, konserwacja i naprawa pojazdów 

samochodowych. 

o Firmus  INWEST w m. Mścice.  

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

samochodowych. 

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. 

 

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  

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 ewidencji podatkowej Urzędu Gminy Będzino w 2021 r.  figurowało 1024 

gospodarstw rolnych, nie zanotowano dużego wzrostu ilości do roku 

poprzedniego. Na terenie gminy  zdecydowanie największą grupę stanowią 

indywidualne gospodarstwa rolne w liczbie 986 szt. W użytkowaniu  

indywidualnych gospodarstw rolnych było około 10.000 ha użytków rolnych i ok. 

174 ha lasów. W  posiadaniu osób prawnych znajduje się 38 szt. gospodarstw 

rolnych.  Grunty rolne zajęte przez osoby te na prowadzenie działalności rolniczej 

to powierzchnia 3240 ha użytków rolnych i 1375 ha lasów. Klasoużytki 
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przeważające to grunty orne klasy IIIb, IVa, IVb i  użytki zielone klasy III i IV. Poniżej 

przedstawiono liczbę gospodarstw wg powierzchni oraz struktury obszarowej.  

 
Tabela 7. 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 

 

 

592 

 

18 

 

610 

 

od ponad  5 ha  do 7 ha 

 

 

70 

 

2 

 

72 

 

od ponad 7 ha do 10 ha 

 

 

75 

 

1 

 

76 

 

od ponad  10 ha do 15 ha 

 

 

90 

 

3 

 

93 

 

od ponad  15 ha do 20 ha 

 

 

62 

 

1 

 

63 

 

od ponad  20 ha do 30 ha 

 

 

39 

 

3 

 

42 

 

od ponad  30 ha do 50 ha 

 

 

32 

 

3 

 

35 

 

od ponad  50 ha do 100 ha 

 

 

16 

 

1 

 

17 

 

od ponad  100 ha i pow. 

 

 

10 

 

6 

 

16 

 

RAZEM 

 

 

986 

 

38 

 

1024 

 

Najliczniejszą grupę stanowią gospodarstwa rolne o areale do 5 ha. Uprawy 

prowadzone są na  gruntach własnych i dzierżawionych (najczęściej od KOWR i 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, prowadzona jest także produkcja miodu i wosku pszczelego.  
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Fot. 23. Działalność rolnicza na terenie Gminy Będzino 
Źródło: Archiwum własne  

  
 

Fot. 24. Działalność rolnicza na terenie Gminy Będzino 
Źródło: Archiwum własne  

 

 
 

Na podstawie danych posiadanych  w ewidencji podatkowej gminy  wynika, że 

podatnicy podatku rolnego korzystali z ustawowych preferencji podatkowych. 
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W 2021 r. do siedziby urzędu wpłynęło 12 wniosków o zastosowanie zwolnienia 

oraz ulgi z tytułu nabycia gruntów rolnych, natomiast łącznie z ulgi skorzystało 

291 podatników. O udzielenie ulgi inwestycyjnej ubiegało się 3 podatników, łącznie 

korzystających w 2021 r. z tej preferencji było 8 podatników. Ulga inwestycyjna 

w podatku rolnym najczęściej udzielana była ze względu na zainstalowanie paneli 

fotowoltaicznych. 

 

Producenci rolni z terenu gminy Będzino w 2021 r. skorzystali z możliwości 

zwrotu podatku  akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego , składając 

346 wnioski w dwóch terminach . Łączna   kwota zwrotu wyniosła ponad 876 tys. 

zł , o prawie 26 tys. zł więcej, niż w roku 2020 przy nie zmieniającej się stawce 

zwrotu 1 zł za litr. Powierzchnia użytków rolnych objęta zwrotem wyniosła 

9 579 ha, natomiast średnia roczna liczba ilość bydła dużych jednostek 

przeliczeniowych zgłoszona we wnioskach wynosiła 1 800,92. 

 

Przedsiębiorcy działający w branży rolnej z siedzibą na terenie gminy, m.in. 

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

prowadząca zarodową hodowlę   zwierząt, a także produkcję roślinną, Spółki z o.o.: 

ROLMAX, ROLWEST, PS AGRO, SAD - zajmujące się głównie  uprawą zbóż, roślin 

strączkowych i oleistych, „ORFO” producent jodły kaukaskiej i świerku srebrnego, 

„Fola” i „Dannor” – specjalizujące się głównie w pozostałych uprawach rolnych, 

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

w branży zbożowo–młynarskiej). 
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INWESTYCJE 
 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 

 

Przez teren gminy Będzino przebiega łącznie 298,17 km dróg. Są to drogi: 

✓ droga ekspresowa S6 o długości 17,0 km, 

✓ droga krajowa nr DK11 o długości 20,5 km, 

✓ drogi powiatowe o łącznej długości 60,67 km, 

✓ drogi gminne o łącznej długości  ok. 200 km. 

 
Wykres 17. Drogi w gminie Będzino, kategorie 2021 r. (km) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GZK Będzino 

 

 
 

Na terenie gminy Będzino znajduje się sieć dróg gminnych publicznych 

o całkowitej długości 99,52 km. Są to drogi o następujących nawierzchniach: 

✓ 40,6 km dróg bitumicznych, 

✓ 29,7 km dróg gruntowych, 

✓ 13,4 km dróg  z tłucznia, 

✓ 11,8  km dróg betonowych z płyt, 

✓ 4,0  km dróg ulepszonych z brukowca. 
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Wykres 18. Struktura - Nawierzchnie dróg w gminie Będzino, 2021 r. (%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GZK Będzino 

 

 
 

Wykres 19. Struktura dróg w Gminie Będzino wg nawierzchni, 2021 r. (km) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GZK Będzino 

 

 
 

Od 1 stycznia 2021 roku Gmina Będzino przejęła od Powiatu Koszalińskiego 

w ramach przekazania kaskadowego drogę powiatową Strzeżenice – Kazimierz 

Pomorski o długości 2,80 km. 

29,8%

40,8%

13,5%

11,9%
4,0%

Drogi gruntowe Drogi bitumiczne Drogi z tłucznia Drogi z płyt Ulepszone z brukowca
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Sieć dróg gminnych publicznych zwiększyła się również o drogi gminne, które 

z dróg gminnych wewnętrznych stały się drogami gminnymi publicznymi. 

Całkowita długość dróg, które zmieniły swój status to 9,6 km. Na drogach tych 

znajduje się 5 obiektów mostowych (Tymień, Kładno, Borkowice, Strzeżenice 

i Śmiechów) oraz 32 przepusty drogowe.  

Oprócz sieci dróg gminnych publicznych na terenie naszym zlokalizowane są 

również drogi gminne wewnętrzne nie zaliczone do żadnej kategorii  

o długości całkowitej ok. 100 km, które stanowią dojazdy do nieruchomości 

zabudowanych w tym również do osiedli mieszkaniowych. Drogi te remontowane 

są wg. potrzeb w standardzie zbliżonym do dróg publicznych, czyli materiałami 

niepylnymi (asfalty, mieszanki, gruz i kruszywa). W roku 2021 sieć dróg gminnych 

wewnętrznych powiększyła się o ok. 12 km. Zwiększenie jest związane 

z rozpoczęciem użytkowania  gruntów gminnych, które sklasyfikowane były jako 

drogi, ale do tej pory nie były użytkowane. 

Uzupełnieniem dróg publicznych i niepublicznych (wewnętrznych) jest sieć 

dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych. 

Zadania własne gminy polegające na utrzymaniu czystości i porządku na 

terenie gminy Będzino oraz remonty cząstkowe dróg wykonuje Gminny Zakład 

Komunalny w Będzinie, który od października 2021 roku otrzymał status Zarządcy 

dróg gminnych. Ponadto Gminny Zakład Komunalny w Będzinie wykonuje zadanie 

polegające na sprzątaniu przystanków autobusowych na naszym terenie oraz 

wykonuje usługę sprzątania dróg powiatowych w ramach porozumienia 

z powiatem Koszalińskim.  

W 2021 roku Powiat Koszaliński udzielił Gminie Będzino bezzwrotną dotację 

w wysokości 68.311,65 zł na utrzymanie czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji 

śliskości na chodnikach zlokalizowanych w zarządzanych przez nich drogach 

w miejscowościach Wierzchomino, Dobrzyca, Będzino, Kazimierz Pomorski, 

Strzeżenice, Dobre, Stoisław, Mścice, Strzepowo i Strachomino. 

W omawianym okresie zrealizowano m.in. remonty drogowe: remont 

nawierzchni asfaltowej w m. Strzeżenice, remont nawierzchni asfaltowej  

w m. Barnin, remont nawierzchni brukowej w m. Będzino, remont 

ul. Rzemieślniczej w m. Mścice z płyt drogowych, budowa dróg tymczasowych 

w m. Śmiechów i w m. Mścice (ul. Rzemieślnicza). 

 

W budżecie gminy na 2021 rok na remonty dróg gminnych zaplanowano 

1.332.243,29 zł, wykorzystano 1.222.575,21 zł.  

W ramach ww. środków wykonano m.in.:  

✓ 102.376,53 zł przeznaczono między innymi na zakup kruszywa, mieszanki 

mineralno-asfaltowej, sól do usuwania śliskości, zakup znaków drogowych. 

✓ 1.014.828,23 zł przeznaczono na remonty dróg gminnych w tym: na remont 

drogi w miejscowości Mścice ul. Rzemieślnicza kwota 79 950,00 zł oraz budowę 

drogi tymczasowej na ww. ulicy za kwotę 12.300,00 zł, budowę drogi 
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tymczasowej w miejscowości Śmiechów dz. nr 90/1 – etap I za kwotę 

33.000,60 zł, naprawy cząstkowe pozostałych  dróg gminnych wydatkowano 

ogółem 60.359,76 zł z tego na równanie dróg wydatkowano kwotę 

23.763,60 zł, za kwotę 15.000 zł odtworzono rów przydrożny w Słowienkowie 

na dz. nr 49/3, wykonano roboty budowlane pn.: „Poprawa jakości nawierzchni 

drogi gminnej z kostki kamiennej w m. Będzino – Etap II” na działce nr 84/2 

w obrębie ewidencyjnym Będzino – droga do Banku Spółdzielczego na kwotę 

157 459,37 zł, wykonano remont drogi gminnej w m. Strzeżenice na działce 

nr 230 w obrębie Strzeżenice na ogólną kwotę 656.758,50 zł. 

✓ 88.730,45 zł przeznaczono na zakup usług, między innymi 49.248,00 zł na 

odśnieżanie dróg gminnych, 15.990,00 zł na montaż oznakowania pionowego 

i poziomego w miejscowości Mścice, za 738,00 zł wykonano oznakowanie 

poziome parkingu przy Urzędzie Gminy  i Gminnym Zakładzie Komunalnym, 

21.643,08 zł wydatkowano na aktualizację ewidencji dróg gminnych, mostów 

i przepustów, rocznych przeglądów stanu technicznego dróg gminnych 

i obiektów mostowych, pomiaru natężenia ruchu na przejazdach kolejowych 

oraz 1.000,00 zł na projekt organizacji ruchu na drogach gminnych. Poniesiono 

również wydatki w związku z transportem materiałów z miejsca składowania 

na miejsce docelowe. 

✓ Ponadto, wykonano między innymi zadania takie jak: wycinkę drzew  

i krzewów przy drogach, koszenie rowów i poboczy dróg, zakup i montaż 

kierunkowskazów i znaków drogowych, remonty wiat przystankowych, oraz 

remonty oświetlenia drogowego. 

 
Wykres 20. Wydatki na remonty dróg, 2021 r. (zł) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GZK Będzino 
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Na terenie naszej Gminy przebiega ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej 

nowo przebudowanej na odcinku 3,1 km z Koszalina przez Mścice i Strzeżenice 

w kierunku Mielna, oraz szlaki rowerowe takie jak: Międzynarodowy Szlak 

Północny (nadmorski R 10), Romantyczny, Wiatraków, św. Jakuba, Pałaców, 

Łącznikowy, Jamneński i Spichlerzy o długości całkowitej ok. 75 km. 

 
 Fot. 25. Remont drogi do Banku w Będzinie, rozpoczęcie w 2020, zakończenie w 2021 r.  

Źródło: Archiwum własne 

 
 Fot. 26. Remont drogi do Banku w Będzinie, rozpoczęcie w 2020, zakończenie w 2021 r.  

Źródło: Archiwum własne 
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2021 R. 

 

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Borkowice – Śmiechów, Etap I 

 

Inwestycja pn. „Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice  

na odcinkach Borkowice – Śmiechów – Kładno – Pleśna w zakresie powiązania 

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

„Przebudowa drogi gminnej na odcinku Borkowice, Śmiechów” otrzymała 

dofinansowanie na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 

V Zrównoważony Transport, Działanie 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych 

(gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko–Kołobrzesko-

Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT KKBOF).  

 

Przedmiotem inwestycji było wykonanie przebudowy drogi gminnej  

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

Początek 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,  który stanowi działka nr 14/4 w obrębie Borkowice. 

Realizację całego zadania zakończono w 2021 r. Rzeczywista wartość zadania (Etap 

IA i IB) wraz z kosztami prac projektowych i przygotowawczych  wyniosła 

7.200.617,88 zł. 

 

W 2020 r. zrealizowano „Etap IA” inwestycji który obejmował odcinek drogi 

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

miejscowość Borkowice. Zadanie wykonała Firma Strabag Sp. z o.o. Koszt całkowity 

etapu IA wyniósł 2.301.079,65 zł.   

 

W latach 2020 i 2021 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych 

„INFRABUD” Sp. z o.o. zrealizowało „Etap IB” o długości ok. 2,8 km. Koszt całkowity 

Etapu IB wyniósł 4.822.499,96 zł. Dofinansowanie w ramach Strategii ZIT dla 

Koszalińsko–Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT KKBOF) 

dla gminy Będzino wyniosło 3.821.082,00 zł. Całkowity koszt prac projektowych 

wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 77.038,27 zł. 
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Fot. 27.  Droga Borkowice-Śmiechów-Kładno 
Źródło: Archiwum własne 

 

Fot. 28.  Droga Borkowice-Śmiechów-Kładno 
Źródło: Archiwum własne 
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Przebudowa drogi Wierzchomino – Wierzchominko 

 

W ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Wierzchomino – Wierzchominko” 

zrealizowana została przebudowa części drogi  od skrzyżowania z drogą 

powiatową do świetlicy wiejskiej w Wierzchominku o łącznej długości ok. 1,109 km. 

W ramach zadania wykonana została droga o nawierzchni asfaltowej o szerokości 

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

droga posiada pobocze gruntowe o szerokości 0,75 m, a z drugiej z kostki 

betonowej o szerokości 1,0 m pełniące funkcję ciągu pieszego. W ramach zadania 

przebudowany został również istniejący przepust na rzece Czerwonej. 

Tymczasowy, stalowy most zdemontowano, a nad nowym przepustem wykonano 

konstrukcję jezdni. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu 

Dróg Samorządowych,  obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Całkowita 

wartość inwestycji wraz  z pracami projektowymi i nadzorem inwestorskim 

wyniosła: 1.930.217,75 zł. Przebudowa zrealizowana została przez Firmę 

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

z siedzibą w Popowo 3, 76-037 Będzino. 

Kwota dofinasowania z RFRD to: 942.954,00 zł.  

 
Fot. 29.  Droga Wierzchomino-Wierzchominko 

Źródło: Archiwum własne 
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Fot. 30.  Droga Wierzchomino-Wierzchominko 
Źródło: Archiwum własne 

Porozumienie z Powiatem Koszalińskim 

w sprawie remontu drogi Dobiesławiec – Mścice 

Inwestycja zrealizowana przez Powiat Koszaliński z dofinansowaniem w ramach Funduszu 

Dróg Samorządowych oraz dofinansowaniem z budżetu Urzędu Gminy Będzino 

w wysokości 913.120,02 zł. Wykonawcą robót  było Przedsiębiorstwo Robót 

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

 

Fot. 31.  Droga Dobiesławiec-Mścice 
Źródło: Archiwum własne 



 

84 

 

Wykres 21. 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 22. Inwestycje drogowe 2018 –2020 i 2020-2021 w Gminie Będzino (km) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 
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Wykres 23.  Łącznie - Inwestycje drogowe 2018 – 2020 i 2020-2021  

w Gminie Będzino (km) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

 
 

Wykres 24. Inwestycje drogowe nakłady ogółem i środki pozyskane  

 2018 – 2020 i 2020-2021  

w Gminie Będzino (zł) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 
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INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (W TOKU REALIZACJI) 
 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

Inwestycję pn. „Budowa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie 

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” Gmina realizuje zgodnie z porozumieniem 

nr POIS.02.02.00-0002/16, w ramach działania 2.2. oś priorytetowa II Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. PSZOK 

zaprojektowany jest na działce nr 85/14 i 85/14 w m. Będzino i stanowić będzie 

ogrodzony, oświetlony plac utwardzony, wyposażony w pojemniki i kontenery do 

zbiórki odpadów, część kontenerów zostanie zadaszona projektowaną 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 przewiduje się ścieżkę edukacyjną z tablicami 

informacyjnymi, ławkami, przykładowym kompostownikiem i lampą ekologiczną  

z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.  

Na terenie objętym PSZOK  projektuje się zieleń urządzoną. Obszar 

w sąsiedztwie placu utwardzonego zostanie zagospodarowany jako teren zielony, 

obsiany nasionami traw  z nasadzeniami roślin ozdobnych. Teren punktu zostanie 

ogrodzony. PSZOK obejmuje powierzchnię ok. 4046 m2 Dla tego obszaru 

przewidziano 4 miejsca postojowe dla samochodów osobowych w tym jedno 

dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. Kontrakt na realizację  PSZOK realizuje Przedsiębiorstwo Budowlano-

Inżynieryjne „GRAND” Kazimierz Ligus z siedzibą w Białogardzie, ul. Szosa 

Połczyńska 61, 78-200 Białogard,   

Umowny koszt inwestycji to 1.580.000,00 PLN.  

 

Remont  pomostów i budowa wiaty rekreacyjnej  

w m. Dobiesławiec w ramach zadania ”Poprawa 

infrastruktury turystycznej na terenie gminy Będzino” 

Remont pomostu jak i budowa wiaty rekreacyjnej planuje się w miejscowości 

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

działce o nr ewidencyjnym 469/15, obręb Mielno.   

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

i pali, wbijanie nowych pali stanowiących podstawę budowy nowego pomostu. 

Zakres rzeczowy obejmował długość całkowitą mierzoną, jako suma długości: 

o część zachodnia, segment A: 74,72 m, 

o część wschodnia, segment B: 62,45 m,  
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o Wysokość pomostu liczona od jego korony 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 2021/2022.  

Na przedmiotową inwestycję złożono wniosek do Mieleńskiej Lokalnej Grupy 

Rybackiej i otrzymano dofinansowanie ze środków Europejskiego Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i morze” w wys. 183.777,30 zł. 

Wartość całkowita zadania 216.208,52 zł.  

 

W ramach porozumienia z Powiatem Koszalińskim podpisano umowy na 

wykonanie: 

o „Przebudowy i remontu dróg powiatowych w ramach poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego  

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

o „Przebudowy i remontu dróg powiatowych w ramach poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi 

powiatowej nr 3514Z w m. Wierzchomino”. 

 

 

ZADANIA INWESTYCYJNE W PRZYGOTOWANIU 

DO REALIZACJI W LATACH NASTĘPNYCH 

 

Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Strachomino 

 

Remont i przebudowa pomieszczeń, pn. „świetlica wiejska z wykorzystaniem 

tradycji rybackich” obejmuje głównie remont i przebudowę świetlicy 

z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-

budowlanych.  

Wniosek o dofinansowanie złożono w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID19 z przeznaczeniem na inwestycje 

realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane 

państwowe gospodarstwa gospodarki rolnej na kwotę  1.550.000,00 zł. Do końca 

2021r wniosek pozostaje nie rozstrzygnięty.  Projekt został wybrany do realizacji 

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Mieleńskiej Grupy Rybackiej. Wnioskowana 

kwota dofinansowania 219.358,00 zł. Planowany koszt inwestycji 350.000,00 zł. 
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Budowa świetlicy w Popowie 

W chwili obecnej toczą się prace projektowe odbudowy budynku spalonej 

świetlicy wiejskiej w Popowie. 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 uzyskano dofinansowanie w wysokości 

750.000 zł w ramach  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. 

 Ryc. 2.  Koncepcja projektowa świetlicy w Popowie 
Źródło: Archiwum własne 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino. Etap I A - Północny 

 

Inwestycja obejmuje budowę pierwszej części realizacyjnej Etapu północnego 

– Etap IA polegającego na wykonaniu kompletu rurociągów tłocznych 

z przepompowniami ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej dla 

3 miejscowości (Tymień, Pleśna i Kładno) oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni 

ścieków w Tymieniu aktualnie niespełniającej wymogów prawnych jakości 

oczyszczanych ścieków. Inwestycja będzie realizowana w formule "zaprojektuj 

i wybuduj" na podstawie posiadanej koncepcji budowy kanalizacji w gminie 

Będzino i Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU). 

Przewidywana wartość Inwestycji: 17.700.000,00 zł. 

Do końca 2021 r. przygotowano komplet dokumentacji do złożenia wniosku 

o dofinansowanie do programu „Polski Ład”. Kwota wnioskowanego 

dofinansowania wynosi: 16.815.000,00 zł, co stanowi 95% planowanych kosztów 
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inwestycji. Wniosek o dofinansowanie złożono w terminie ogłoszonego naboru, 

styczeń 2022 r. Limit dofinansowania dla inwestycji  wod.-kan. w  ogłoszonym 

programie „Polski Ład” wynosi zgodnie z jego założeniami 65.000.000,00 zł. 

 

Przebudowa drogi gminnej Tymień – Strachomino 

 

Inwestycja polega na przebudowie części drogi gminnej nr 100020Z, pomiędzy 

miejscowościami Tymień i Strachomino w gminie Będzino na odcinku od 998 m 

licząc od drogi krajowej nr 11 do początku wykonanego przejazdu – wiaduktu nad 

nowo wybudowaną drogą S 6 (etap II) o długości ca. 1100 m i odcinka drogi od 

wykonanego zjazdu z wiaduktu do wjazdu do miejscowości Strachomino (etap III) 

o długości ca. 1900 m. W ramach realizacji inwestycji, na obydwu odcinkach 

przebudowywanej drogi, planuje się wykonanie jezdni o nawierzchni drogi z płyt 

żelbetowych o szerokości 3,5 m wraz mijankami o szerokości 5,5 m, ciągów pieszo 

– rowerowych o szerokości 2,0 m oddzielonych od drogi pasem zieleni, poboczy 

gruntowych po obu stronach jezdni oraz przebudowy rowów przydrożnych. 

Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie 

Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

Przewidywana wartość Inwestycji wynosi 6.200.000,00 zł. 

Do końca 2021 r. przygotowano komplet dokumentacji do złożenia wniosku 

o dofinansowanie do programu „Polski Ład”. Kwota wnioskowanego 

dofinansowania wynosi: 5.890.000,00 zł, co stanowi 95 % planowanych kosztów 

inwestycji. Wniosek o dofinansowanie złożono w terminie ogłoszonego naboru, 

styczeń 2022 r. Limit dofinansowania dla inwestycji infrastruktury technicznej - 

drogi w  ogłoszonym programie „Polski Ład” wynosi zgodnie z jego założeniami 

30.000.000,00 zł brutto. 

 

Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Będzino 

 

W ramach inwestycji planuje się wykonanie prac termomodernizacyjnych 

budynku Urzędu Gminy Będzino polegających na: wykonaniu izolacji termicznej 

ścian zewnętrznych, wykonaniu izolacji termicznej dachu, wymianie stolarki 

okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej, wymianie oświetlenia wewnętrznego, 

montażu instalacji fotowoltaicznej, modernizacji instalacji grzewczej w zakresie 

zgodnym z audytem energetycznym. Inwestycja będzie realizowana w formule 

„zaprojektuj i wybuduj” na podstawie audytu energetycznego budynku i Programu 

Funkcjonalno – Użytkowego. 

Przewidywana wartość Inwestycji wynosi 2.000.000,00 zł. 

Do końca 2021 r. przygotowano komplet dokumentacji do złożenia wniosku 

o dofinansowanie do programu „Polski Ład”. Kwota wnioskowanego 

dofinansowania wynosi: 1.800.000,00 zł, co stanowi 90% planowanych kosztów 

inwestycji. Wniosek o dofinansowanie złożono w terminie ogłoszonego naboru, 
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styczeń 2022 r. Limit dofinansowania dla inwestycji termomodernizacyjnych 

w  ogłoszonym programie „Polski Ład” wynosi zgodnie z jego założeniami 

5.000.000,00 zł brutto. 

 

Poprawa efektywności energetycznej budynku 

Szkoły w miejscowości Tymień 

 

W ramach inwestycji planuje się wykonanie prac termomodernizacyjnych 

budynku Szkoły Podstawowej w Tymieniu gmina Będzino polegających na: 

wykonaniu izolacji termicznej budynku szkoły. Inwestycja będzie realizowana 

w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie audytu energetycznego budynku 

i Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Przewidywana wartość Inwestycji wynosi 

5.000.000,00 zł. Do końca 2021 r. przygotowano komplet dokumentacji do 

złożenia wniosku o dofinansowanie do programu „Polski Ład”, edycja III, PGRy. 

Kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: 4.900.000,00 zł, co stanowi 98% 

planowanych kosztów inwestycji. Wniosek o dofinansowanie złożono w terminie 

ogłoszonego naboru, styczeń 2022 r. Limit dofinansowania dla inwestycji 

termomodernizacyjnych w  ogłoszonym programie „Polski Ład” wynosi zgodnie 

z jego założeniami 5.000.000,00 zł brutto. 

 

Przebudowa drogi gminnej Tymień – Strachomino 

 

Przebudowa drogi gminnej Tymień – Strachomino, Etap I. Inwestycja polega na 

przebudowie drogi w po pegeerowskiej miejscowości Tymień, stanowiącej odcinek 

drogi gminnej nr 100020Z, pomiędzy miejscowościami Tymień i Strachomino, od 

działki drogi krajowej 11, na odcinku o długości 998 m. W ramach realizacji 

inwestycji planuje się wykonanie: jezdni o nawierzchni bitumicznej na odcinku 

713 m o szerokości od 6,0 do 7,2 m, jezdni o nawierzchni z płyt żelbetowych 

o szerokości  3,5 m na długości 285 m, mijanek o szerokości 5,5 m, ciągów pieszo 

– rowerowych o szerokości 2,0 m oddzielonych od drogi pasem zieleni, poboczy 

gruntowych po obu stronach jezdni oraz przebudowy rowów przydrożnych. 

Przewidywana wartość Inwestycji wynosi 2.000.000,00 zł. Do końca 2021 r. 

przygotowano komplet dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie do 

programu „Polski Ład”, edycja III, PGRy. Kwota wnioskowanego dofinansowania 

wynosi: 1.960.000,00 zł, co stanowi  98% planowanych kosztów inwestycji. 

Wniosek o dofinansowanie złożono w terminie ogłoszonego naboru, 

styczeń 2022 r. Limit dofinansowania dla inwestycji termomodernizacyjnych 

w  ogłoszonym programie „Polski Ład” wynosi zgodnie z jego założeniami 

5.000.000,00 zł brutto. 
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INFRASTRUKTURA 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA 
 

 

W 2021 r. nie wybudowano nowych odcinków sieci wodociągowej  tym samym 

długość czynnej sieci wodociągowej na koniec roku wyniosła 98 700 m. Na 

początku roku  2021 istniało 1 471 czynnych przyłączy wodociągowych natomiast 

na koniec roku było 1 509 oznacza to wzrost ilości o 38 sztuk przyłączy 

wodociągowych. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź 

administracji gminy w 2021 r. wynosiła 39 200 m. W omawianym okresie nie 

rozbudowano sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Będzino. Na początku 2021 r. 

istniało 284 przyłączy do sieci kanalizacyjnej do dnia 31.12.2021 powstały 

dodatkowo 22 przyłącza kanalizacyjne. Stan na koniec roku 2021 to 306 czynnych 

przyłączy kanalizacyjnych. W minionym roku doszło do 34 awarii sieci 

kanalizacyjnej, których głównym powodem było nieodpowiednie korzystanie 

z sieci przez mieszkańców.  

W 2021 r. na terenie gminy Będzino zarejestrowano 9 kolejnych przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

 

Priorytetowym zadaniem dla gminy jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej  

i w tym celu opracowano koncepcję: „Budowa sieci kanalizacji ściekowej 

w układzie grawitacyjno-tłocznym w gminie Będzino”. 

 

W 2021 roku Pracownia Projektowa Systemów Wodno-Kanalizacyjnych  

dr. inż. Tadeusz Gruszecki z siedzibą w Koszalinie, ul. Stoczniowców 10 opracowała 

„Koncepcję kanalizacji ściekowej dla terenów gminy Będzino”. Zakres rzeczowy 

inwestycji obejmuje gospodarkę ściekową na terenie gminy w miejscowościach nie 

posiadających kanalizacji ściekowej, w wyniku czego zostanie wybudowana 

kanalizacja ściekowa dla terenów przewidzianych pod zabudowę lub terenów 

zabudowanych zgodnie  ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Będzino, Będzino 2016 r. 

 

Koncepcję budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino, podzielono 

na dwa etapy realizacyjne, przewidujące skanalizowanie 25 miejscowości. 

W etapie „I północnym”, obejmującym północną część gminy planuje się 

skanalizować 17 miejscowości. Etap „II południowy” przewiduje do skanalizowania 

kolejne 8 miejscowości. Ścieki odprowadzane będą  planowanymi do budowy 

sieciami do oczyszczalni Jamno. Zakres koncepcji obejmujący kompleksowe 

podejście do problemu gospodarki ściekowej  w gminie Będzino zawiera 

zagadnienia od bilansu ilościowego ścieków powstających na jej terenie do 
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propozycji planowanych tras przebiegu do budowy rurociągów tłocznych 

i grawitacyjnych, lokalizacji przepompowni ścieków, przy maksymalizacji 

wykorzystania terenów będących własnością gminy Będzino. Realizacyjnie ze 

względu na wielkość zamierzenia, etap „I północny” inwestycji podzielono na dwie 

części. Etap IA  polegający na wykonaniu kompletu rurociągów tłocznych 

z przepompowniami ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej dla 

3 miejscowości (Tymień, Pleśna i Kładno) oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni 

ścieków w Tymieniu niespełniającej wymogów prawnych jakości oczyszczanych 

ścieków i Etap IB, w którym planuje się podłączenie do kolektorów tłocznych 

pozostałych 14 miejscowości objętych realizacją Etapu „I północnego”, co umożliwi 

dostęp do kanalizacji dla 71% mieszkańców gminy. Zakres Etapu 

„II południowego” budowy kanalizacji sanitarnej obejmuje budowę rurociągów 

tłocznych ścieków wraz z przepompowniami i podłączenie do nich pozostałych 

8 miejscowości. Realizacja tej części inwestycji zapewni dostęp do kanalizacji 93% 

populacji mieszkańców gminy Będzino. W 2022 roku gmina Będzino złożyła 

wniosek o dofinansowanie wykonania Etapu IA – północnego do Rządowego 

Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych. W przypadku 

otrzymania dofinansowania rozpoczęta będzie realizacja inwestycji w formie 

„Zaprojektuj i wybuduj”.  

 

Realizacja opisywanego powyżej Etapu IA inwestycji umożliwi jej kontynuację 

poprzez sukcesywne przyłączanie do powstałej sieci kanalizacji tłocznej 

pozostałych 14 miejscowości objętych Etapem „I północnym” opracowanej 

koncepcji. Są to miejscowości: Kiszkowo, Łasin Koszaliński, Łopienica, Śmiechów, 

Borkowice, Będzino, Łekno, Strzeżenice, Dworek, Kazimierz Pomorski, Zagaje, 

Barnin, Skrzeszewo i Będzinko. Sukcesywne przyłączanie do kanalizacji tłocznej 

tych miejscowości zależne będzie jedynie od możliwości pozyskiwania funduszy 

zewnętrznych, zarówno krajowych jak i Unii Europejskiej. W optymistycznej wersji 

szybkiej realizacji inwestycji dopuszcza się nawet możliwość równoległej budowy 

etapu IA kanalizacji sanitarnej wraz z podłączaniem do niej kolejnych, 

wymienionych powyżej miejscowości. Wszystko zależne będzie od możliwości 

pozyskiwania środków, do czego jesteśmy przygotowani. Obecnie trwają prace 

przygotowawcze mające na celu sprawne składanie wniosków aplikacyjnych 

o finansowe środki zewnętrzne na ten cel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 

 

Ryc. 3. Schemat istniejących i planowanych do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino 

Źródło: Archiwum własne 

 

Tabela 8. Wykaz miejscowości i liczba mieszkańców gminy Będzino 

objęta koncepcją budowy siecią kan. sanitarnej. 

Źródło: Archiwum własne 
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Kolejnym priorytetem prowadzonych przez władze gminy Będzino działań 

inwestycyjnych są prace związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkańców 

w zapewnieniu ciągłego, nieprzerwanego zaopatrzenia w wodę przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi. Wynika to zarówno z konieczności zaspokajania 

podstawowych potrzeb bytowych ludności – mieszkańców gminy jak 

i odpowiednich przepisów prawa, w tym ustawy o gospodarce komunalnej. W tym 

celu, poza pracami związanymi z gospodarką ściekową w przygotowaniu są 

również działania związane z modernizacją bazy infrastruktury technicznej ujęć 

wody i stacji uzdatniania wody. Istniejące na terenie gminy Będzino 10 ujęć wody 

pochodzi jeszcze z ubiegłego wieku. Część występujących w nich urządzeń 

i zbiorników ma już ponad 50 lat. Dlatego też, już w 2022 roku planuje się 

rozpoczęcie ich modernizacji  w zakresie technologii uzdatniania wody, regeneracji 

i ewentualnego wykonania nowych odwiertów studni głębinowych (jeśli będzie 

taka potrzeba) oraz częściowej wymiany sieci wodociągowych, w szczególności 

starych jej odcinków wykonanych z azbestocementu. Z uwagi na  bardzo wysokie 

koszty wykonania tych robót, będą one realizowane wyłącznie po uzyskaniu 

dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. 
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INFRASTRUKTURA GAZOWA 

 

 

2021 rok był kolejnym w którym bardzo dobrze rozwijała się  współpraca  

z kierownictwem Polskiej Spółki Gazownictwa, w toku prowadzone 

są rozmowy na temat możliwości budowy nowych odcinków sieci gazowej  

w kolejnych latach, co daj szansę dla wielu mieszkańców podłączenia do swoich 

domów i mieszkań gazu, a także zwiększy atrakcyjność naszej gminy dla 

potencjalnych inwestorów.  

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 25. Rozbudowa sieci gazowej w Gminie Będzino w latach 2018 - 2021  

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

 

W 2021. na terenie gminy Będzino zrealizowano rozbudowę sieci gazowej 

w następujących miejscowościach: 

✓ Kładno; odcinek ok. 825 m. 

✓ Mścice; odcinek ok. 162 m. 

✓ Strzeżenice; odcinek ok. 130 m. 
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✓ Tymień; odcinek ok. 327 m. 

✓ Będzinko; odcinek ok. 300 m.  

W przygotowaniu jest także opracowanie dokumentacji projektowej na gazyfikację 

miejscowości Dobre. Istotnym utrudnieniem jest przejście przez trasę S6, co 

niestety wydłuża czas na opracowanie kompletnej dokumentacji. 
 

Wykres 26.  Wykonane sieci gazowej w Gminie Będzino w latach 2018 - 2021  (m) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

 
  

Wykres 27.  Czynne przyłącza gazowe w Gminie Będzino w latach 2018 - 2021  

(stan na koniec roku kalendarzowego) (m) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

I KOMUNALNA  
 

 

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Będzino prowadzone jest 

na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz Uchwały Nr 

XV/111/12 Rady Gminy w Będzinie z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Będzino na lata 

2012-2016. 

 

Na koniec roku 2021 zasób mieszkaniowy gminy Będzino wynosił 47 lokali 

o łącznej powierzchni użytkowej 2 298,73 m2, w tym 10 lokali socjalnych 

w miejscowości Wierzchomino o łącznej powierzchni 239 m2. 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 nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego roku i wynosi 

około 48,91 m2.   

 

Czynsze dla najmujących naliczane są 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. W omawianym 

roku dokonano wymiany/remontu pieca kaflowego w budynku mieszkalnym 

będącym w zasobie gminy w miejscowości Dobiesławiec na kwotę 4 934,37 zł.  

 

W 2021 r. wypłacono 176 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę  

36 769 zł., z których skorzystali najemcy lokali komunalnych, spółdzielni 

mieszkaniowych, wspólnot, a także osoby prywatne. Jeden z lokali mieszkalnych 

w miejscowości Będzino został przekazany w formie umowy użyczenia rodzinie, 

która w wyniku pożaru  straciła miejsce zamieszkania. Poszkodowana rodzina 

korzysta z użyczonego lokalu na czas remontu własnego mieszkania.  
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GOSPODARKA ODPADAMI 
 

 

Gmina Będzino zgodnie z art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t. j.) w 2021 roku 

realizowała zadania związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi powstającymi na jej terenie. Zgodnie z celami nakreślonymi przez 

Unię Europejską wszyscy dążymy do wykształcenia tzw. „społeczeństwa 

recyklingu”, które w odpowiedzialny sposób wytwarza odpady, odpowiednio je 

segreguje. Na podstawie analizy złożonych deklaracji obejmujących 

nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjno-wypoczynkowe, w 2021 r. ok. 90% 

mieszkańców prowadziło selektywną zbiórkę odpadów, tzw. zbiórkę u źródła. 

W roku 2021 r. wytworzono 2 891,40 Mg odpadów na nieruchomościach 

zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym 1 833,05 Mg stanowiły odpady 

komunalne zmieszane, a 787,20 Mg odpady selektywnie zebrane. 

 
Tabela 9. Ilości odpadów odebrane od mieszkańców Gminy Będzino w latach 2020-2021 (Mg)  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

Rodzaj frakcji                                                        2020 2021 

Papier i tektura  47,36 34,52 

Tworzywa sztuczne i metale 242,63 307,14 

Opakowania ze szkła 178,15 199,47 

Odpady ulegające biodegradacji 228,32 246,19 

Odpady wielkogabarytowe 177,32 159,08 

Zmieszane odpady komunalne 1742,56 1833,05 

Odpady budowlane i rozbiórkowe  22,16 58,12 

Zużyte opony 41,32 42,00 

 

Fot. 32.  W 2021 r. wyłoniono Wykonawcę na Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Będzinie. W marcu 2022 r. rozpoczęto prace budowlane. 
Źródło: Archiwum własne 
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Wykres 28. Odpady odebrane od mieszkańców Gminy Będzino w latach 2020-2021(Mg)  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

Na terenie gminy zgodnie z wyznaczonym harmonogramem została 

przeprowadzona mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, która  

realizowana była cztery razy w roku. Podczas tych zbiórek zostało odebranych 

159,08 Mg odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon o masie 42,00 Mg. 

Mieszkańcy mogli również bezpłatnie oddać kłopotliwe odpady budowlane takie 

jak: gruz ceglany, zmieszane odpady betonu, kafle, ceramika, okleiny, tapety itd. 

Wywóz tych odpadów odbywał się we wskazanych wcześniej miejscach, 

kilkukrotnie w ciągu roku. 

 

Z roku na rok rośnie ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców gminy. 

Pociąga to za sobą wzrost kosztów ich odbioru i gospodarowania. 

W styczniu i lutym 2021 r. miesięczna opłata za odbiór odpadów segregowanych 

wynosiła 18,00 zł a w przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny wynosiła 36,00 zł. W celu zachęcenia 

mieszkańców do kompostowania odpadów zielonych, uchwalono zwolnienie 

z opłaty z tytułu kompostowania w przydomowym kompostowniku w wysokości 

0,50 zł miesięcznie od osoby. Systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi objęto również  domki letniskowe i inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe których opłata w formie 

ryczałtu wynosi 180,00 zł i 360,00 zł jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych  w sposób selektywny. W marcu z powodu 

wzrostu kosztów za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
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uchwalono nową stawkę dla mieszkańców  w kwocie 29,00 zł od osoby za odbiór 

odpadów segregowanych i wynosi 58,00 zł gdy właściciel nie wypełnia obowiązku 

segregacji. 

Liczba właścicieli nieruchomości, dla których w roku 2021 naliczono należności 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi to 7 976 w tym 323 nieruchomości 

letniskowych. 

W omawianym roku wystawiono 1 655 upomnień dotyczących zaległości  

w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę  

343 043,16 zł oraz skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 202 tytuły 

wykonawcze na kwotę 170 292,00 zł.  

Na terenie gminy przeprowadzono 112 kontroli dotyczących zgłoszenia 

nieruchomości do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

w wyniku których ujawniono 37 nieruchomości, które nie były zgłoszone.  Nie 

zlokalizowano nielegalnych wysypisk śmieci, jedynie na bieżąco sprzątano 

pojedyncze przypadki podrzucanych odpadów. 

Zadaniem na 2022 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 jest uszczelnienie systemu tak, aby obejmował on wszystkich wytwórców 

odpadów na terenie całej gminy, jak również 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 i prawidłowości złożonych deklaracji. 
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OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

 

 W 2021 r. przeprowadzono na terenie gminy szereg działań z zakresu  ochrony 

środowiska, zarówno w ramach ochrony przyrody jak  i zwierząt. Gmina Będzino 

od 2012 r. 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 2021 r. zostało zdemontowane, odebrane i zutylizowane 153,23 ton  

azbestu z terenu gminy. Z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

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

66 945,90 zł. 

 
Tabela 10. Zlikwidowany azbest w Gminie Będzino w latach 2012-2021 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

 
 

Wykres 29. Zlikwidowany azbest w Gminie Będzino w latach 2012-2021 (t) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 
 

 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ilości ( t ) 56,85 129,13 86,63 122,45 76,2 139,55 0,00 48,42 52,18 153,23
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W 2021 r. dla ochrony przyrody przeprowadzono następujące działania: 

 

Akcja Sprzątania Świata 

 

27 września 2021 roku  Gmina Będzino wspólnie z  uczniami Szkoły 

Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu uczestniczyła w 28 akcji 

„Sprzątanie świata – Polska”. Tegoroczna akcja została opatrzona hasłem „Myślę, 

więc nie śmiecę”. Celem akcji jest promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa 

oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na 

środowisko. Od 1994 roku w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy 

wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie 

środowiska, prowadzone są działania propagujące ograniczanie powstawania 

odpadów, selektywną zbiórkę i recykling. Mając na uwadze tegoroczne hasło, 

szczególnie zachęcamy, aby każdy z nas podjął działania, dzięki którym 

zmniejszymy ilość wytwarzanych odpadów. Zmiany zaczynają się od małych 

rzeczy, które wielokrotnie powtarzane w perspektywie czasu stają się wielkie. 

Sprzątaliśmy wydmy, plaże oraz pobliski las w miejscowości Pleśna. Zebraliśmy  

dużo śmieci, a  na koniec  sprzątania nasi dzielni uczniowie oraz wychowawcy 

mogli skosztować  ciepłej kiełbaski, ekologiczne jabłka, napoje, a także uzupełnić 

energię cukierkami. Przy degustacji toczyły się rozmowy z inspektorami ds. 

gospodarki odpadami i ochrony środowiska na temat dalszej współpracy mającej 

na celu dbałość o otaczające nas środowisko. Nie byłoby to możliwe do 

zrealizowania gdyby nie współpraca, zaangażowanie i poświęcony czas dzieci 

i opiekunów Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu. 

 
Fot. 33. Akcja sprzątania świata „Myślę, więc nie śmiecę”, wrzesień 2021 r. 

Źródło: Archiwum własne 
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Fot. 34. Akcja sprzątania świata „Myślę, więc nie śmiecę”, wrzesień 2021 r. 
Źródło: Archiwum własne 

 
 

Wnioski suszowe 

 

Jak w poprzednich latach tak i 2021 r. urząd nie brał bezpośredniego udziału 

w realizacji tego zadania, ponieważ wnioski o szacowanie szkód wywołanych suszą 

składane były przez rolników bezpośrednio do Wojewody Zachodniopomorskiego.  

 

Szkolenia 

 

W 2021 r. przeprowadzono szkolenie w ramach „Ogólnopolskiego programu 

regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.  Na szkolenie uzyskano 

dofinansowane z WFOŚiGW. 

 

Działania bieżące 

 

W ramach realizacji zadania związanego z opieką nad zwierzętami 

bezdomnymi z terenu gminy Będzino podpisano umowy:  
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o Ze Stowarzyszeniem Miłośników Psów Ras Północnych oraz Sportu 

Zaprzęgowego HUSOSKY, Dobrzyca 157/2, 76-038 Dobrzyca na  odławianie 

bezdomnych zwierząt.  

o Ze Schroniskiem Reks w Kołobrzegu na zapewnienie opieki  

przekazanych zwierząt. 

 

Łącznie w 2021 r. na zadania związane z opieką nad zwierzętami gmina 

Będzino wydatkowała 65 846,15 zł. Poniesione koszty obejmowały m. in. 

odławianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (30 osobników), 

kastrację/sterylizację zwierząt wolnożyjących (zabiegowi poddano 22 koty i 2 psy), 

gotowość i interwencje weterynaryjne w przypadku zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt (17 interwencji), utylizację padłych zwierząt oraz zakup karmy 

dla wolnożyjących kotów.  

 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 

 

W 2021 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych 

było 11,31% powierzchni Gminy. 

W analizowanym okresie wydano 27 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. Inwestycje te to m.in.:  

o budowa sieci wodociągowej, 

o przebudowa otwartego rowu melioracyjnego na rurociąg szczelny, 

o budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowo 

o budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Łekno 

o budowy odcinków sieci energetycznej i gazowej w różnych miejscowościach 

gminy.  

W 2021 r. wydano 337 decyzji o warunkach zabudowy: w tym 286 decyzji 

dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 13 decyzji dotyczących 

zabudowy usługowej oraz 38 decyzji innych (zmiany, decyzje odmowne).  

W stosunku do roku 2020 wydano więcej o 41 decyzji dotyczących zabudowy 

mieszkaniowej, co oznacza kolejny rok wzrostu a dla naszej gminy szanse na 

rozwój. 
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Wykres 30. Decyzje administracyjne wydane w 2021 r. dotyczące planowania przestrzennego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
 

 

W 2021 r. Wójt Gminy Będzino wydał 64 decyzje zatwierdzające podziały 

nieruchomości w tym: 

• 42 na podstawie stwierdzonej zgodności z warunkami określonymi  

w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,  

• 9 w celu wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania  

z budynku mieszkalnego,  

• 3 pod warunkiem przeznaczenia na powiększenie sąsiedniej nieruchomości,  

• 1 w celu realizacji roszczeń do części nieruchomości,  

• 5 jako zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego,  

• 3 w celu wydzielenia drogi wewnętrznej, 

• 1 jako niesprzeczny z przepisami odrębnymi. 
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Wykres 31. Wydane decyzje zatwierdzające podział nieruchomości w roku 2021 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

 

 

W omawianym okresie prowadzonych było 6 postępowań w sprawie oceny, 

czy zmiana stanu wody na gruncie szkodliwie wpłynęła na nieruchomości 

sąsiednie. Wójt Gminy Będzino wydał 1 decyzję orzekającą o nie naruszeniu 

stosunków wodnych oraz 1 decyzję o stwierdzeniu naruszenia stosunków 

wodnych. 

 

SPRAWY ADMINISTRACYJNE 
 

Wobec organów gminy w 2021 r. zapadł jeden wyrok sądu administracyjnego 

stwierdzający bezczynność́ organów lub uwzgledniający skargi na akty wydawane 

przez organy gminy: wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Szczecinie z 15.04.2021 r. stwierdzono nieważność ́zarządzenia Wójta Gminy 

Będzino nr 129/2020 z dnia 09.06.2020 r. i zasądzono od Gminy Będzino na 

rzecz Danuty Sawickiej 797 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. W dniu 

07.07.2021 r. złożono skargę̨ kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

W poprzednim roku gmina była stroną w szesnastu (16) cywilnych 

postępowaniach sądowych, z czego pięć z nich dotyczyło roszczeń majątkowych 

skierowanych przeciwko Gminie Będzino. Nie zapadły wyroki zasądzające od 

Gminy Będzino na rzecz powoda roszczenia lub inne świadczenia. Nie zasądzono 

od Gminy zwrotów kosztów postępowania.  
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Na dzień 1 stycznia 2021 r. przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu 

osobistego wynosił 15 dni, a na dzień 31 grudnia 2021 r. 19 dni. 

Czas oczekiwania na wydanie decyzji o warunkach zabudowy, podobnie jak 

w latach poprzednich wynosił od 30 do 60 dni. Wójt Gminy Będzino w 2021 r. wydał 

94 zarządzenia zewnętrzne oraz 52 zarządzenia wewnętrzne. W 2021 r. Rada 

Gminy w Będzinie podjęła 101 uchwał, z czego 51 z nich zostało opublikowane 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Wojewoda 

skierował jedną skargę do sądu administracyjnego wobec uchwały Nr IX/62/15 

Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb lokalizacji 

farmy elektrowni wiatrowych „Wierzchomino” w gminie Będzino oraz  stwierdził 

nieważność jednej uchwały poprzez wydane rozstrzygnięcia nadzorcze: 

o Uchwała nr XXXIII/214/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie utworzenia 

mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym. 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie nie wydała w 2021 r. żadnych 

unieważnień uchwał. 
 

Wykres 32. Podjęte uchwały i wydane zarządzenia w 2021 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

 

W 2021 r. mieszkańcy nie złożyli skarg na akty wydane przez organy 

gminy. Do Rady Gminy w Będzinie złożono 2 skargi na działalność Wójta 

Gminy Będzino.  
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Spis podjętych uchwał w 2021 r. 

 

 

1. Uchwała nr XLVII/296/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia 

Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2022 rok 

2. Uchwała nr XLVII/295/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziału w częściach 

wspólnych nieruchomości 

3. Uchwała nr XLVII/294/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod 

nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie 

wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie 

chodników” 

4. Uchwała nr XLVII/293/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowe Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod 

nazwą „Zakup i położenie kostki brukowej na chodniku przy ul. Dworcowej 

w Mścicach” 

5. Uchwała nr XLVII/292/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Będzino na 2021 rok 

6. Uchwała nr XLVI/291/21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021 - 2029 

7. Uchwała nr XLVI/290/21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Będzino na 2021 rok 

8. Uchwała nr XLVI/289/21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zasad 

przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Będzinie 

9. Uchwała nr XLVI/288/21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zakupu systemu 

ultrasonograficznego - aparatu USG 

10. Uchwała nr XLVI/287/21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części 

kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

11. Uchwała nr XLIV/271/21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Będzino 

12. Uchwała Nr XLV/286/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 

13. Uchwała Nr XLV/285/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 
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14. Uchwała Nr XLV/284/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 

2021-2029 

15. Uchwała Nr XLV/283/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2021 rok 

16. Uchwała nr XLIV/282/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 października 2021 

r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za 

wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach 

17. Uchwała nr XLIV/281/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 października 2021 

r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu przeniesienia siedziby Środowiskowego 

Domu Samopomocy z  Będzina do Strachomina 

18. Uchwała nr XLIV/280/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 października 2021 

r.  w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego powierzenia prowadzenia 

Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem radośniej” w Będzinie 

19. Uchwała XLIV/279/21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie skargi p. D.R.– 

P. na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza  

w Mścicach 

20. Uchwała nr XLIV/278/21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie 

zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Będzino na rok 

obrachunkowy 2022 w celu realizacji zamówienia publicznego 

21. Uchwała nr XLIV/277/21 z dnia 28 października 2021 r. uchwała zmieniająca 

uchwałę  w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz 

określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w mieszkaniu chronionym wspieranym 

22. Uchwała nr XLIV/276/21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie o ustaleniu szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior +" w Tymieniu oraz  

w Klubie „Senior +” w Mścicach 

23. Uchwała nr XLIV/275/21 z dnia 28 października 2021 r.  w sprawie określenia 

stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie 

Gminy Będzino 

24. Uchwała nr XLIV/274/21 z dnia 28 października 2021 r  w sprawie  określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie 

Gminy Będzino 

25. Uchwała nr XLIV/273/21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 

26. Uchwała nr XLIV/272/21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 

27. Uchwała nr XLIII/270/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia 

Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi 

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

publicznego i o wolontariacie na rok 2022 
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28. Uchwała nr XLIII/269/21 z dnia 30 września 2021 r. 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” 

29. Uchwała nr XLIII/268/21 z dnia 30 września 2021 r. 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” 

30. Uchwała nr XLIII/267/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi 

do kategorii dróg gminnych 

31. Uchwała nr XLIII/266/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi 

do kategorii dróg gminnych 

32. Uchwała nr XLIII/265/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały 

nr XLI/255/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie 

powołania Skarbnika Gminy Będzino 

33. Uchwała nr XLIII/264/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy 

w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 

34. Uchwała nr XLIII/263/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino 

35. Uchwała nr XLIII/262/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie gminy na 2021 r. 

36. Uchwała nr XLII/261/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zarządzenia 

poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego  

i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości 

wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 

37. Uchwała nr XLII/260/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie nadania Statutu 

Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Będzinie 

38. Uchwała nr XLII/259/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie określenia 

górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych 

39. Uchwała nr XLII/258/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy 

w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 

40. Uchwała nr XLII/257/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino 

41. Uchwała nr XLII/256/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie gminy na 2021 r. 



 

111 

 

42. Uchwała nr XLI/255/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania 

Skarbnika Gminy Będzino 

43. Uchwała nr XLI/254/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie odwołania 

Skarbnika Gminy Będzino 

44. Uchwała nr XL/253/21 z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji 

przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania 

i wykupu 

45. Uchwała nr XXXIX/252/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy 

w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 

46. Uchwała nr XXXIX/251/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zabezpieczenia 

środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2022 w celu realizacji 

zamówienia publicznego 

47. Uchwała nr XXXIX/250/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 

48. Uchwała nr XXXIX/249/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino na 

lata 2019-2023 za rok 2020 

49. Uchwała nr XXXIX/248/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie trybu  

i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 

50. Uchwała nr XXXIX/247/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad 

sprawiania pogrzebu na koszt gminy 

51. Uchwała nr XXXIX/246/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej 

użytkownikom wieczystym gruntu 

52. Uchwała nr XXXIX/245/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie praw własności nieruchomości oznaczonych nr działek 

142/18, 142/22, 142/23 oraz 142/24 położonych w obrębie ewidencyjnym 

Tymień w Gminie Będzino 

53. Uchwała nr XXXIX/244/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału 

w częściach wspólnych w drodze bezprzetargowej 

54. Uchwała nr XXXIX/243/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zaopiniowania 

- przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - propozycji zaliczenia dróg na terenie 

Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych 

55. Uchwała nr XXXIX/242/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 

56. Uchwała nr XXXIX/241/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie gminy na 2021 r. 
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57. Uchwała nr XXXIX/240/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie absolutorium 

dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020 

58. Uchwała nr XXXIX/239/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Będzino za 2020 rok 

59. Uchwała nr XXXIX/238/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania 

60. Uchwała nr XXXVIII/237/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku rozpatrzenia skargi 

na działalność Wójta Gminy Będzino 

61. Uchwała nr XXXVIII/236/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku wyrażenia zgody na 

utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą 

"Kąpielisko Obóz Pleśna" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, 

gmina Będzino 

62. Uchwała nr XXXVIII/235/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku zarządzenia poboru 

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

inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na 

terenie Gminy Będzino 

63. Uchwała nr XXXVIII/234/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku emisji obligacji przez 

Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

64. Uchwała nr XXXVI/233/21 z dnia 28 maja 2021 roku zmieniająca uchwałę 

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 i również trybu ich pobierania 

65. Uchwała nr XXXVI/232/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia 

petycji 

66. Uchwała nr XXXVI/231/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie określenia 

średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2021/2022 

67. Uchwała nr XXXVI/230/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 

68. Uchwała nr XXXVI/229/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia 

Gminy Będzino do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla 

Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 

2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad 

współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji 

69. Uchwała nr XXXV/228/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zlecenia 

kontroli doraźnej nieprzewidzianej w rocznym planie pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 

70. Uchwała nr XXXV/227/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie utworzenia 

mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w mieszkaniu chronionym 
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71. Uchwała nr XXXV/226/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod 

nazwą "Ludmiła" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina 

Będzino 

72. Uchwała nr XXXV/225/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod 

nazwą "Mieszko" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina 

Będzino 

73. Uchwała nr XXXV/224/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego 

Będzino 

74. Uchwała nr XXXV/223/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu na rzecz osób starszych na lata 2021-2025 

75. Uchwała nr XXXV/222/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 

76. Uchwała nr XXXV/221/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 

77. Uchwała nr XXXIV/220/21 z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie 

upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie do 

reprezentowania Rady Gminy w Będzinie w postępowaniu przed sądem 

78. Uchwała nr XXXIII/219/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy 

w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 

79. Uchwała nr XXXIII/218/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany 

„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na 

lata 2012–2032” 

80. Uchwała nr XXXIII/217/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2021 

81. Uchwała nr XXXIII/216/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Będzino na lata 

2021-2025 

82. Uchwała nr XXXIII/215/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie wzoru 

wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji 

o dochodach gospodarstwa domowego 

83. Uchwała nr XXXIII/214/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie utworzenia 

mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym 

84. Uchwała nr XXXIII/213/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie połączenia 

jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
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w Będzinie oraz ośrodków wsparcia Dzienny Dom Pobytu „Pod Świerkami” 

w Tymieniu i Klub Senior+ w Mścicach 

85. Uchwała nr XXXIII/212/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2020-2022 

86. Uchwała nr XXXIII/211/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 

87. Uchwała nr XXXIII/210/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 

88. Uchwała nr XXXII/209/21 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie gminy na 2021 r. 

89. Uchwała nr XXXI/208/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 

90. Uchwała nr XXXI/207/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia 

stanowiska na żądanie Wojewody Zachodniopomorskiego 

91. Uchwała nr XXXI/206/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia 

metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

92. Uchwała nr XXXI/205/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia 

wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w Gminie Będzino 

93. Uchwała nr XXXI/204/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia 

Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2021 rok 

94. Uchwała nr XXXI/203/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia 

rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania 

95. Uchwała nr XXXI/202/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. 

96. Uchwała nr XXXI/201/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia 

Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi 

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

publicznego i o wolontariacie na rok 2021 

97. Uchwała nr XXXI/200/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia 

Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 

98. Uchwała nr XXXI/199/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia 

zasad udzielania pomocy w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki 

Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 

99. Uchwała nr XXXI/198/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przystąpienia 

Gminy Będzino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2021-2021 realizowanego ze środków 
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Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w roku 

2021 

100. Uchwała nr XXXI/197/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 

101. Uchwała nr XXXI/196/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Będzino na rok 2021 

 

TRANSPORT  
 

Przez teren gminy przebiega DK11, droga ekspresowa S6 oraz kilka dróg 

prowadzących do miejscowości nadmorskich. Na tych trasach, szczególnie 

w sezonie wakacyjnym, odbywa się wytężony ruch samochodowy.  

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.  

Zadania gminy w zakresie transportu realizowane są wobec dzieci w wieku 

szkolnym i przedszkolnym na podstawie Ustawy Prawo oświatowe. Gmina 

organizuje transport dzieci z wykorzystaniem własnych środków transportowych 

oraz za pośrednictwem prywatnego przewoźnika wyłonionego w przetargu. 

Autobus gminny przewozi kilkanaścioro dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy 

do szkół, przedszkoli i ośrodków specjalnych w Koszalinie. Kilkoro dzieci 

niepełnosprawnych przewożonych jest przez rodziców na podstawie umowy 

zawartej z Wójtem Gminy Będzino. Zawarcie tego rodzaju umowy umożliwia 

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Na tej podstawie, co roku Rada Gminy 

w Będzinie uchwala średnią cenę paliwa wykorzystywaną do dokonywania 

rozliczeń. Na trasach przewozu uczniów rozmieszczone są przystanki autobusowe 

umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie uczniów do autobusu. 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO  
 

W omawianym okresie na terenie gminy Będzino  działały  trzy jednostki 

ochrony przeciwpożarowej: OSP Będzino, OSP Dobrzyca i OSP Mścice. 

Wszystkie jednostki działają na podstawie ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. 

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

o stowarzyszeniach oraz ustawy z dn.17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach 

pożarnych, każda z OSP jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym 

Rejestrze Sądowym. Wszystkie ochotnicze straże pożarne w gminie Będzino są 



 

116 

 

włączone w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG), co daje 

możliwość dysponowania zrzeszonej OSP do zdarzeń nie tylko na terenie  własnej 

gminy, a w istotnych przypadkach nawet poza teren powiatu.  

 

W przypadku gminy Będzino zdarza się to często, ze względu na wzmożony 

ruch turystyczny, zwłaszcza w okresie wakacyjnym jednostki są często wysyłane do 

zdarzeń poza teren Gminy Będzino. Ponadto, w ciągu całego roku OSP z  Gminy 

Będzino bardzo często biorą udział w zdarzeniach na terenie Koszalina. W 2021 r. 

nasze jednostki OSP uczestniczyły w bardziej skomplikowanych działaniach 

ratowniczych. Do których należał przede wszystkim pożar budynku wypełnionego 

tekstyliami w Koszalinie na ul.Lnianej, śmiertelny wypadek na trasie S6 

w Borkowicach, pożar hotelu Atlantic, wyciągnięcie ze żwirowni 600 kg zwierzęcia 

oddalonego około 50m od brzegu, zabezpieczenie planu filmowego i udział 

w realizacji efektów specjalnych przy produkcji filmu „Fucking Bornholm”, 

usuwanie skutków powodzi w Koszalinie w związku z gwałtownymi opadami 

deszczu, rozszczelnienie instalacji gazowej w samochodzie osobowym na stacji 

paliw, pożar w sterowni działu produkcyjnego Młyny Stoisław.  

Opisane zdarzenia pokazują jakie zaangażowano siły i środki  do likwidacji 

zaistniałych zjawisk jak ważne jest doświadczenie, zaangażowanie i poświęcenie 

członków OSP  do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Będzino.  

Poniżej w tabelach zostały przedstawione wszystkie zdarzenia w 2021 r. 

z podziałem na rodzaj zdarzenia, miesiące i jednostki 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 2021. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

l.p. Jednostka OSP 

Rodzaj zdarzenia 

Razem 
Pożar 

Miejscowe 

zagrożenie 

Alarm fałszywy 

 

1 Dobrzyca 23 70 1 94 

2 Będzino 19 39 1 61 

3 Mścice 33 60 6 99 

 

 

 

 



 

117 

 

 

 

 

Tabela 12. Zestawienie wyjazdów jednostek OSP w rozbiciu na miejsce zdarzenia za rok 2021. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

l.p. 
Jednostka 

OSP 

Zdarzenia na terenie gminy Zdarzenia 

poza 

terenem 

powiatu 

Razem 
Będzino 

m. 

Koszalin 
Mielno Biesiekierz 

1 Dobrzyca 77 6 6 3 2 94 

2 Będzino 43 10 8 0 0 61 

3 Mścice 67 17 15 0 0 99 

 
 

Tabela 13. Zestawienie wyjazdów jednostek OSP w rozbiciu na miesiące za rok 2021. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino 

 

Miesiąc OSP Dobrzyca OSP Będzino OSP Mścice 

Styczeń 6 2 3 

Luty 7 3 7 

Marzec 8 2 4 

Kwiecień 4 6 5 

Maj 3 1 6 

Czerwiec 6 4 9 

Lipiec 16 19 23 

Sierpień 13 8 5 

Wrzesień 9 5 9 

Październik 9 3 6 

Listopad 3 6 11 

Grudzień 10 2 11 

RAZEM: 94 61 99 

 

 

Cele na 2022 r. 

 

o Dalsze prace nad poprawą warunków socjalnych ratowników OSP Będzino 

i OSP Mścice poprzez dokończenie rozbudowy remiz strażackich. 

o Pozyskanie nowego samochodu specjalnego dla OSP Mścice 
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PRZESTĘPCZOŚĆ  
 

Na terenie gminy Będzino od 8 lat (od 2013 r.) funkcjonuje Zespół 

Dzielnicowych (3 etaty) podlegający  bezpośrednio pod  Komisariat Policji 

w Mielnie. Do głównych zadań Zespołu Dzielnicowych należy: prowadzenie 

rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, 

zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej, realizowanie zadań z zakresu 

ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń, kontrolowanie przestrzegania 

powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisów prawa miejscowego. Zespół 

dzielnicowych dokonuje bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa w swoim rejonie 

wykorzystując informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku oraz analizy stanu 

bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby sporządzane na 

podstawie odrębnych przepisów.  

Zespół realizuje zadania profilaktyki społecznej, w szczególności, poprzez: 

diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań 

profilaktycznych, inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach 

z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, 

jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami poza policyjnymi, 

realizację akcji i programów profilaktycznych we współpracy z innymi policjantami 

oraz podmiotami poza policyjnymi, informowanie mieszkańców o występujących 

zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania 

w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa, 

inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie 

doradztwa dla tej grupy osób, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Natomiast 

w zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń zespół dzielnicowy jest 

obowiązany do natychmiastowego podjęcia niezbędnych czynności służbowych 

po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub 

wykroczenia, w szczególności do: udzielenia pomocy ofiarom do momentu 

przybycia służb ratowniczych, ujęcia sprawcy, zabezpieczenia miejsca zdarzenia 

przed zatarciem śladów i dowodów do momentu przybycia grupy operacyjno-

dochodzeniowej, ustalenia świadków zdarzenia, osób pokrzywdzonych oraz 

rysopisów sprawców, podejmowania czynności zmierzających do ustalenia 

miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz do odzyskiwania przedmiotów 

utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich 

popełnienia, zbierania i przekazywania informacji mogących przyczynić się do 

ustalenia sprawcy czynu zabronionego i udowodnienia mu winy. W 2021 r. na 

terenie gminy Będzino policja ujawniła 161 przestępstw i podjęła 1 492 interwencji. 

Szczegółowe dane zawarto na wykresie. 
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Wykres 33. Ilość i rodzaj ujawnionych przestępstw na terenie Gminy Będzino w 2021 r. 

Źródło: Komenda Policji I w Koszalinie 

 
Dzielnicowi przeprowadzili jak co roku policyjne akcje prewencyjne :  

o „Trzeźwy poranek”.  

o „Bezpieczna droga do szkoły”. 

o „Akcja bezdomni”.  

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. Działania w ramach planów priorytetowych miały na celu 

wyeliminowanie zjawisk negatywnych. 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. Głównym problemem w zakresie bezpieczeństwa publicznego na 

terenie gminy Będzino w 2021 r. 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 16.00 do 18.00 pełnią dyżury w punkcie przyjęć interesanta w Będzinie, 

w celu załatwienia bieżących spraw obywateli oraz prowadzą działania 

profilaktyczne.
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