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Szanowni Mieszkańcy Gminy Będzino, 

  

oddaję do Państwa rąk raport o stanie Gminy 

za rok 2018. Dokument ten został 

opracowany i przygotowany w takiej formie, 

by jak najprościej i jednocześnie jak 

najdokładniej przedstawić działalność 

samorządu w naszej gminie w minionym 

roku.  

Raport ten, jest źródłem informacji o stanie 

Gminy Będzino, uwzględniając tak ważne 

i strategiczne tematy jak ochrona 

środowiska, inwestycje, infrastruktura, 

zdrowie, edukacja, czy sprawy obywatelskie. 

Jest to także zbiorcze uzupełnienie tych 

działań i informacji, które mogliście Państwo 

śledzić w poszczególnych miesiącach roku 2018, choćby z artykułów 

prasowych, informacji medialnych czy sesji Rady Gminy.   

Szanowni Państwo, jest to pierwsze tego typu opracowanie. Dla mnie tym 

bardziej szczególne, że dokonujemy w nim przeglądu 2018 roku działalności 

Wójta Gminy Będzino, gdzie do dnia 16 listopada 2018 r. pełnił tą funkcję Pan 

Henryk Broda.  

 

Z poważaniem 

 

 

Mariusz Jaroniewski 

Wójt Gminy Będzino 
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PODSTAWA PRAWNA   

  

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym Wójt Gminy przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy 

Będzino w roku 2018. 

● PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE   

 Gminę Będzino zamieszkuje 8416 osób [wg danych Urzędu Stanu 

Cywilnego w Będzinie na dzień 31.12.2018 r.] na 166 km2 powierzchni. 

Gęstość zaludnienia w analizowanej jednostce samorządu terytorialnego 

na poziomie lokalnym wynosi ok.51 os/km2.   

Ryc. 1 Mapa Gminy Będzino  

Źródło: Zasoby własne Urzędu Gminy Będzino  

 Na terenie Gminy Będzino funkcjonują 24 sołectwa (Będzinko, 

Będzino, Dobiesławiec, Dobre, Dobrzyca, Kiszkowo, Kładno, Komory, 

Łekno, Łasin-Łopienica, Mścice, Popowo, Słowienkowo, Smolne, 

Strachomino, Skrzeszewo, Stoisław, Strzepowo, Strzeżenice, Śmiechów-

Borkowice, Tymień, Uliszki, Wierzchominko, Wierzchomino). 

Aktualny spis sołectw wraz z danymi kontaktowymi do Sołtysów 

i członków Rad Sołeckich znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej 

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

Organy Gminy  VII kadencji 2014-2018:  

 organ wykonawczy: 

 Henryk Broda -  Wójt Gminy,  

 Henryk Lubocki - zastępca Wójta Gminy, sekretarz Gminy  

 Patrycja Woltmann – skarbnik Gminy;  

 

 organ uchwałodawczy:  

 Andrzej Nożykowski – Przewodniczący Rady Gminy 

w Będzinie, 

 Krystyna Najdzion - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

w Będzinie,  

 Adam Gołębiewski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

w Będzinie,  

 Franciszek Adamiuk, 

  Joanna Banaszczak,  

 Kazimierz Białek,  

 Barbara Grudzień,  

 Eugenia Imbiorowska,  

 Andrzej Jóźwiak,   

 Zbigniew Krasowski,  

 Andrzej Krawiec,  

 Marek Pacek,  

 Lucyna Parol,  

 Sylwester Specyał,  

 Bogdan Staniak.   
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 Organy Gminy VIII kadencji:   
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 REALIZACJA STRATEGII I PROGRAMÓW   

 

 

W Gminie Będzino w 2018 roku obowiązywały następujące dokumenty 

strategiczne: 

 Strategia Rozwoju Gminy Będzino na lata 2016-2022,   

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

Wyznacza najistotniejsze kierunki rozwoju Gminy Będzino. 

Określa wizję, misję, założone obszary i  cele strategiczne oraz 

pola operacyjne, jak również  wskazuje  na  otwarte  kierunki  

działania.  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.   

 

 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. 

Jest to dokument strategiczny wyznaczający  główne cele,  

kierunki działań  oraz  plany  i  harmonogramy  ich  realizacji 

w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej, zwiększenia 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym również gazów 

cieplarnianych. Realizacja powyższych założeń przybliży Polskę do 

osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-

energetycznym do roku 2020, a także do poprawy stanu 

środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy.  

 

 Program  usuwania wyrobów zawierających azbest dla 

Gminy Będzino na lata  2012-2032,   

Uchwała Nr XV/110/12 z dnia 3.02.2012r.  

14 maja 2002 roku Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 

przyjęła długofalowy program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. 

Ze względu na zagrożenie jakie stwarza azbest, musi być 

usunięty z wszystkich obiektów w kraju do końca 2032 roku. 

Podstawowe cele programu to: oczyszczenie terytorium Polski 

z azbestu oraz usunięcie stosowanych przez wiele lat wyrobów 

zawierających azbest, a także sukcesywna likwidacja 

oddziaływania azbestu na środowisko doprowadzenie 

w określonym czasie do spełnienia wymogów ochrony 

środowiska.
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 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 2018,   

Uchwała Nr XXXV/283/17 z dnia 14 listopada 2017 roku  

Przygotowanie  Programu  współpracy  Gminy  Będzino 

z organizacjami  pozarządowymi  i innymi  podmiotami 

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

publicznego i o wolontariacie wynika z obowiązku ustanowionego   

art. 5a   Ustawy   o działalności pożytku   publicznego 

i o   wolontariacie   (Dz. U.   z 2016 poz. 239 z późn. zm.). 

Program jest wyjściową do wszelkich podejmowanych działań 

mających na celu rozwój aktywności społeczności skupionej 

w podmiotach III sektora. Dzięki zawartym w Programie treściom 

możliwa jest realizacja  zadań samorządu   przez   organizacje  

pozarządowe   oraz   rozwijanie  potencjału   aktywnego 

społeczeństwa  obywatelskiego.   

 

 Lokalny  Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do 

roku 2022,   

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

Stanowi wieloletni program działań o charakterze społecznym, 

gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym 

i środowiskowym, zmierzający do wyprowadzenia obszaru 

zdegradowanego z sytuacji kryzysowej oraz stworzenia warunków 

do jego dalszego rozwoju zgodnie z zaplanowanymi działaniami 

oraz określonym harmonogramem czasowym. Program dotyczy 5 

obszarów: Łopienica, Strachomino, Tymień, Wierzchomino 

i Wierzchominko.   

 

 Program Wspierania Rodziny w Gminie Będzino na lata 

2017-2019,   

Uchwała Nr XXXII/260/17 z dnia 11 września 2017 roku  

Podstawowym  założeniem  Programu  Wspierania  Rodziny 

w Gminie  Będzino  na  lata  2017-2019  jest  utworzenie  

spójnego  systemu  wsparcia  dzieci  i rodzin  przeżywających 

trudności  w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo  –  wychowawczych,  

w celu  przywrócenia  im  zdolności  do  wypełniania  tych  

funkcji, poprzez  pracę  z rodziną  oraz  zapewnienie  pomocy 

w opiece  i wychowaniu  dzieci.  Realizowane  w ramach 

Programu zadania koncentrują się nie tylko na dziecku, ale na 

całej rodzinie, również w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone 

zostanie poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez nią 

funkcji opiekuńczych.  
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 Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Będzino 

na lata 2018-2022,   

Uchwała Nr XLIV/336/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku  

Programy opieki nad zabytkami służyć mogą rozwojowi gminy 

poprzez określenie zasadniczych kierunków działań i zadań na 

rzecz poprawy stanu zachowania  zabytków,  eksponowania  

walorów  krajobrazu  kulturowego, wykorzystanie  zabytków  dla  

potrzeb  społecznych,  gospodarczych  i edukacyjnych. Głównym 

celem sformułowania dokumentu jest dążenie do znaczącej 

poprawy stanu zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz 

zachowania krajobrazu kulturowego Gminy Będzino poprzez 

określenie podstawowych uwarunkowań oraz rozwiązań, które 

temu służą.  

 

 Gminny Program Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2018-2020,   

Uchwała Nr XXXIX/309/18 z dnia 26 lutego 2018 roku  

Program stanowi uszczegółowienie dla Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Gminie Będzino w latach 2015-2020. 

Konsekwentna realizacja programu pozwoli na osiągnięcie 

założonego celu strategicznego, jakim jest wyrównywanie szans 

osób niepełnosprawnych.  

 

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Będzino na 2018 rok,    

Uchwała Nr XXXIX/308/18 z dnia 26 lutego 2018 roku  

Program  określa  ogólne  wytyczne  dotyczące  zapewnienia  

opieki  nad  zwierzętami bezdomnymi  oraz  zapobiegania  

bezdomności  zwierząt  poprzez  określenie  celów, zadań 

realizowanych  w  roku  2018 w  ramach  programu  wraz  ze  

wskazaniem  realizujących  je jednostek.  

 

 Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 

2018 na terenie Gminy Będzino,   

Uchwała Nr XXXVIII/302/18 z dnia 15 stycznia 2018 r.  

Program określa zadania własne gminy wynikające z wychowania 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Głównym celem 

programu jest podnoszenie świadomości mieszkańców Gminy 

Będzino w zakresie szkodliwości alkoholu i innych używek oraz 

edukacja w tym zakresie dzieci, młodzieży i rodziców.  
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  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  

 

Fot. 1 Szkoła Podstawowa w Dobrzycy  

 

Źródło: Archiwum własne  

 

 W Gminie Będzino w 2018 roku funkcjonowały następujące jednostki 

organizacyjne i instytucje kultury posiadające osobowość prawną : 

Tab. 1 Jednostki organizacyjne i instytucje kultury 

 

Źródło: Opracowanie własne  

 

Lp.  Nazwa jednostki organizacyjnej  Osoba zarządzająca  

1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Andrzej Tyl  

2 Gminny Zakład Komunalny w Będzinie Andrzej Nowak  

3 Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą w Łęknie  Bogdan Wojsa  

4 Szkoła Podstawowa w Dobrzycy  Małgorzata Górzyńska  

5 Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach  Aneta Piszer  

6 Szkoła Podstawowa im. Kard. Ignacego Jeża w 

Tymieniu  

Mirosław Gostomczyk  

7 Przedszkole Samorządowe w Będzinie  Jolanta Szuba  

8 Przedszkole Samorządowe im. Promyki Bałtyku  

w Mścicach  

Elżbieta Nożykowska  

9 Żłobek w Mścicach Elżbieta Nożykowska 

10 Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie Jerzy Łuczak 

11 Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie Danuta Sawicka  
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 FINANSE  

Budżet Gminy na rok 2018 uchwalony został przez Radę Gminy Będzino 

uchwałą Nr XXXVII/294/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. Określiła ona planowane 

dochody budżetu w wysokości  44.651.248,38 zł, w tym dochody bieżące: 

38.580.761,38 zł i dochody majątkowe: 6.070.487,00 zł. Ponadto 

zamieszczono informację na temat planowanych wydatków budżetu w 

wysokości 46.996.060,38 zł,  w tym wydatki bieżące w kwocie 35.991.536,07 

zł i wydatki majątkowe w wysokości  11.004.524,31 zł.  Tym samym 

zaplanowany deficyt na rok 2018 na etapie uchwalania budżetu wyniósł 

2.344.812,00 zł. Deficyt w całości miał zostać pokryty przychodami z tytułu 

emisji obligacji.  

 

Tab. 2 Dochody i wydatki oraz ich plan z wykonaniem w 2018 roku  

(stan na 31.12.2018 r. ) 

Wyszczególnienie  Plan (po zmianach) Wykonanie  

A. DOCHODY 45 245 283, 22 zł 42 491 789, 82 zł 

A.1 Dochody bieżące 42 069 239, 91 zł 41 679 687, 51 zł 

A.2 Dochody majątkowe w tym:  3 176 043, 31 zł 812 082, 31 zł 

A.2.1 dochody ze sprzedaży majątku 2 035 408, 50 zł 181 417, 17 zł 

B. WYDATKI 50 125 549, 22 zł 45 139 848, 94 zł 

B.1 Wydatki bieżące 40 213 315, 86 zł 38 775 624, 41 zł 

B.2 Wydatki majątkowe  9 912 233, 36 zł 6 364 224, 53 zł 

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A + B) -4 880 266, 00 -2 648 079, 12 zł 

D. FINANSOWANIE (D.1 - D.2) 4 880 266, 00 zł 3 096 582, 30 zł 

D.1 Przychody ogółem z tego:  8 783 463, 60 zł 4 691 770, 30 zł 

D.11 kredyty i pożyczki, w tym:  8 542 258, 26 4 450 564, 96 zł 

D.11.1 ze sprzedaży papierów 

wartościowych 

2 988 982, 66 zł 2 918 000, 00 zł 

D.16 wolne środki, o których mowa 

w art. 217 ust. 2  pkt 6 ustawy o 

finansach publicznych 

241 205, 34 zł 241 205, 34 zł 
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D.2 Rozchody ogółem, z tego:  3 903 197, 60 zł 1 595 188, 00 zł  

D.2.1 spłaty kredytów i pożyczek, w 

tym: 

3 903 197, 60 zł 1 595 188, 00 zł 

D.2.21 wykup papierów 

wartościowych  

70 000, 00 zł 0, 00 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Będzino  

 

Ryc. 2 Dochody i wydatki, plan z wykonaniem w 2018 roku (stan na 31.12.2018r.)  

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Będzino   

Ryc. 3 Struktura dochodów według źródła dochodów za 2018 rok   

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Będzinie   
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Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w 35,70%  

Wykonanie - dochodu ogółem 42 491 769,82 zł  

Wykonanie - dochodu własnego 15 168 758,73 zł 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w 14,10% 

Wykonanie - wydatki ogółem 45 139 848,94 zł 

Wykonanie - wydatki majątkowe 6 364 224,53 zł  

  

Ryc. 4 Struktura  wykonania budżetu przez jednostki budżetowe za 2018 rok  

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Będzino  
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zł. Środki pieniężne przekazano głównie na: remonty dróg, szkolenia dla 

mieszkańców, wykonywanie wszelkich prac porządkowych i tych związanych 

z zagospodarowaniem terenów publicznych, w tym ich oświetleniem oraz 

remonty i doposażenie obiektów użyteczności publicznej.  

 

Na promocję Gminy w roku 2018 wydano 13 343, 17 zł. Dzięki czemu możliwe 

było wydanie  bezpłatnego kwartalnika „Nowiny z Gminy”.  
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 MIESZKAŃCY  

 

 W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkańców 

zmniejszyła się o 6 osób. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 8416 

osób, w tym 4240 kobiet i 4176 mężczyzn [wg danych ewidencyjnych 

ludności Urzędu Stanu Cywilnego w Będzinie].  

 

Ryc.5 Liczba mieszkańców Gminy Będzino zależna od wieku i płci   

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Będzinie   

  

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych (ryc. 5): 

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym 

(14 lat i mniej) wynosiła 649 osób, a liczba mieszkańców 684 osób,  

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 2565 osób, 

a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 2944 osób, 

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1026 osób, a liczba 

mieszkańców 548 osób.  

 

W 2018 r. urodziły się w gminie 93 osoby, w tym 55 dziewczynek i 38 

chłopców, a zmarły 84 osoby, w tym 37 kobiet i 47 mężczyzn (ryc. 6 i ryc. 7). 

Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r. wyniósł 9.   

Najczęstsze przyczyny zgonów to przyczyny naturalne. W 2018 r. nie 

odnotowano zgonów niemowląt.   
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Ryc. 6 Urodzenia w 2018 roku   

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Stanu Cywilnego 

w  Będzinie   

 

Ryc. 7 Zgony w 2018 roku  

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Stanu Cywilnego w  

Będzinie  
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W analizowanym okresie zameldowało się 165 osób, a wymeldowało 148 

(ryc. 8).  

 

Ryc. 8 Migracje   

   
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino   

  

Migracje wynikają głównie z procesu urbanizacji, czyli w tym przypadku 

przeprowadzek mieszkańców do miasta Koszalin oraz suburbanizacji, czyli 

ruchu ludności w kierunku przeciwnym z obszaru miejskiego na wieś.   

 

 

 SPRAWY OBYWATELSKIE  

  

Uchwałą z dnia 08 listopada 2019r. nr XLIX/374/08 został zmieniony 

Statut Gminy Będzino w zakresie obowiązku transmisji obrad sesji Rady 

Gminy w Będzinie.   

 

W 2018 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące: 

 Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2018 

 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-

2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025.  

Podczas obu konsultacji społecznych nie odnotowano zgłoszonych uwag 

od mieszkańców gminy. Polegały one na podaniu do wiadomości publicznej 

wyżej wymienionych programów (internet, tablica informacyjna) oraz 

organizowaniu spotkań z mieszkańcami. Uwagi natomiast można było zgłaszać 

pisemnie na specjalnym formularzu i poprzez kontakt telefoniczny 

z pracownikami Urzędu Gminy.  

 Do urzędu wpłynęło w 2018 r. 40 wniosków o udostępnienie informacji 

publicznej. Dotyczyły one spraw urzędowych i administracyjnych. W każdym 

przypadku informacja została udostępniona wnioskodawcy. W 2018 r. nie 

została wydana decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej, 

odpowiedzi na wnioski udzielono na piśmie.   
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 Zgodnie z danymi, przekazanymi przez kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych wpłynęły dwa wnioski o udostępnienie informacji 

publicznej na stronie internetowej Urzędu i BIP-ie (Biuletynie Informacji 

Publicznej).  

 

 W roku 2018 r. funkcjonowało na terenie Gminy Będzino dziewięć 

organizacji pozarządowych, w tym: jedna fundacja, 8 stowarzyszeń oraz  koło 

gospodyń wiejskich działające w Dobrzycy. Są to m.in.: 

 Fundacja Nowe Życie Starych Pojazdów- dbanie o dorobek 

kulturowy poprzez nabywanie i przywrócenie do świetności zabytkowych 

pojazdów (głównie traktorów) oraz udział w różnych tematycznych 

imprezach. 

 Stowarzyszenie Lepsze Jutro – działalność społeczna: Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Będzinie. 

 Stowarzyszenie Miłośników Psów Ras Północnych oraz Sportu 

Zaprzęgowego Husky – opieka nad bezdomnymi psami, pomoc 

w adopcji, wyłapywanie psów. 

 Stowarzyszenie Sportowe Gminy Będzino- promocja sportu, 

zwłaszcza piłki nożnej, organizowanie imprez, turniejów, wyjazdów. 

 UKS Karate Kanku Tymień- treningi karate, zawody sportowe, 

promocja sztuk walki. 

 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Będzino- rozwój gminy, 

integracja społeczna, wymiana polsko- francuska rodzin. 

 OSP Będzino, OSP Mścice, OSP Dobrzyca- 3 jednostki, 

stowarzyszenia, Ochotniczej Straży Pożarnej, w skład których wchodzą 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. OSP oprócz swojej podstawowej 

działalności, zajmuje się też edukacją i integruje mieszkańców. 

Dotacje i umowy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku 

Uchwałą nr XXXV/283/17 Rada Gminy w Będzinie 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 2018.  

 

 Umowa nr OA-FZ.526.3.2018.PK na organizację imprezy „Integracja na 

wesoło” przez Stowarzyszenie Lepsze Jutro. Przeznaczona na ten cel  

kwota wyniosła 3000 zł. 

 Umowa nr OA-FZ.526.2.2018.PK na organizację imprezy „Na okrągło 

przy ognisku w Barninie”przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy 

Będzino. Przeznaczona na ten cel  kwota wyniosła 1500 zł. 

 Umowa nr OA-FZ.526.4.2018.PK- „Upowszechnianie sportu i kultury 

fizycznej wśród dzieci do lat 12 z terenu Gminy Będzino” przez 

Stowarzyszenie Sportowe Gminy Będzino. Przeznaczona na ten cel kwota 

wyniosła 9000 zł. 
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 Umowa nr OA-FZ.524.II.1.2018- „Upowszechnianie kultury fizycznej -

piłka nożna i siatkowa w roku 2018” przez Stowarzyszenie Sportowe 

Gminy Będzino. Przeznaczona na ten cel  kwota  wyniosła 90.000 zł. 

 Umowa nr OA-FZ.524.I.1.2018 –„ Organizacja treningów karate dla 

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

Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin Kanku Tymień. Przeznaczona 

na ten cel kwota wyniosła 9000 zł. 

 Umowa nr AOS.01.2017- “Prowadzenie Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Będzinie, (sprawozdanie za rok 2018; umowa z 2017 

r). przez Stowarzyszenie Lepsze Jutro. Przeznaczona kwota na ten cel 

wyniosła 583 502,80 zł.  

 Umowa nr 1/OA-FZ.526/OSP/2018- OSP Dobrzyca- zakup 

wyposażenia w kwocie 19000 zł. 

 Umowa nr 2/OA-FZ.526/OSP/2018- OSP Mścice- zakup wyposażenia 

oraz utrzymanie obiektu w kwocie 38 100 zł. 

 Umowa nr 3/OA-FZ.526/OSP/2018- OSP Będzino, dotacja na 

utrzymanie obiektu oraz zakup sprzętu w kwocie 34 900 zł 

  Umowa nr 4/OA-FZ.526/OSP/2018- OSP Będzino - zakup detektora 

napięcia prądu w kwocie 1 000 zł. 

 Umowa nr 5/OA-FZ.526/OSP/2018-OSP Będzino zakup agregatu 

prądotwórczego  z przyczepą-  w kwocie 27 281 zł. 

 Umowa nr 6/OA-FZ.526/OSP/2018-OSP Mścice- zakup wyposażenia 

w kwocie 8 200 zł. 

 Umowa nr 7/OA-FZ.526/OSP/2018-OSP Dobrzyca – zakup butów 

gumowych w kwocie 2 916 zł. 

 Umowa nr 8/OA-FZ.526/OSP/2018-OSP Mścice- rozbudowa remizy 

strażackiej w kwocie 23 756 zł. 

 

Wszystkie wyżej wymienione umowy zrealizowano i rozliczono zgodnie 

z zapisami w umowach do 31 grudnia 2018r.   

 

 

 OCHRONA ZDROWIA   

 

 Na terenie Gminy w 2018 r. funkcjonowały: NZOZ   (Niepubliczne 

Zakłady Opieki Zdrowotnej) w Będzinie i Dobrzycy oraz Przychodnia 

Lekarska Master-Med w Mścicach.   

Ponadto na terenie Gminy Będzino działa Gabinet Rehabilitacji  który 

świadczy usługi w zakresie fizykoterapii i  kinezyterapii oraz masażu 

klasycznego. W analizowanym okresie z usług gabinetu skorzystało 

ponad 500 osób i wykonano 6234 zabiegów.    

 W gminie przez cały 2018 r. funkcjonowały 2 apteki.   
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Na terenie Gminy zrealizowano następujące programy zdrowotne 

(ryc.9): 

 program profilaktyka zakażeń wirusem HPV typu 6  

- kwota przeznaczona ze środków Gminy 13 524 zł,   

- kwota zewnętrznego finansowania - brak,  

- z programu skorzystało 23 osoby.   

 program ochrona zdrowia przed powikłaniami 

pogrypowymi:  

- kwota przeznaczona ze środków Gminy  6 570 zł,  

-  kwota zewnętrznego finansowania 1 442 zł,  

- z programu skorzystało 167 osoby. 

 rehabilitacja lecznicza :  

- kwota przeznaczona ze środków Gminy 20 429 zł,   

- kwota zewnętrznego finansowania  9 240zł,  

- z programu skorzystało  ponad 500 osób.   

 

Ryc. 9 Programy zdrowotne na terenie Gminy Będzino w 2018 roku

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino  

Na dzień 1 stycznia 2018 r. 28 podmiotów posiadało zezwolenie na 

sprzedaż napojów alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 35 podmiotów. 

Przyczyną wzrostu ilości punktów sprzedaży alkoholu jest rozwój i rozbudowa 

miejscowości nadmorskich i miejscowości  położonych nad jeziorem Jamno.  
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 Z  tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu 

udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu). W 2018 r. sfinansowane zostały 

następujące wydatki:  

 na profilaktykę różnych grup społecznych  - 56 000 zł, 

 na zdrowienie z uzależnień -16 100 zł,  

 na dofinansowanie instytucji służących  rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych – 2 000 zł,  

 dofinansowanie stanowiska pracy - 10 320 zł, 

 zakup materiałów edukacyjnych, prenumerata czasopism -12 280 zł, 

 pozostałe - 58 300 zł.  

 

 

 

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 

8 zgłoszeń przypadków nadużywania alkoholu.   

 

 

 POMOC SPOŁECZNA   

 

 W 2018 r. z pomocy społecznej skorzystały 393 rodziny. 

Usługami opiekuńczymi dla osób niesamodzielnych (z projektu) objęto 

15 osób. Pomocą w formie dożywiania objęto 251 osób, w tym 208 

dzieci. 

Z zasiłków celowych i celowych specjalnych skorzystało 200 rodzin. 

W schronisku dla osób bezdomnych przebywały 4 osoby, a w Domach 

Pomocy Społecznej 23 osoby. Na terenie gminy Będzino funkcjonuje 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, w którym przebywało 30 osób. Specjalistycznymi 

usługami opiekuńczymi objęta była 1 osoba.  

 

Formy pomocy społecznej Gminy Będzino w 2018 roku:  

 zasiłek rodzinny – przyznany 509 dzieciom z 263 rodzin w łącznej 

kwocie 2.085.796, 55 zł,  

 zasiłek pielęgnacyjny – przyznany 177 osobom w łącznej 

302.339,04 zł, 

  świadczenie pielęgnacyjne - przyznany 25 świadczeniobiorcom 

na kwotę 373.539,00 zł,  

 specjalny zasiłek opiekuńczy przyznano dla 7 osób na kwotę 

30.309,10 zł,  

 świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500+ - 

skorzystało 654 rodziny, złożono 654 wnioski, łącznie wypłacono 

10.035 świadczeń na kwotę 5.761.64,00zł,  

 świadczenie Dobry Start tzw. 300+  - przyznany 675 osobom 

w łącznej kwocie 290.700,00 zł,  

 świadczenie z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 69 osobom 

w łącznej kwocie  360.520,00 zł.   
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Ryc. 10  Wybrane formy pomocy społecznej w Gminie Będzino   

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Będzino  

  

Mijający rok upłynął pod znakiem dużych zmian w sytuacji społeczno-

gospodarczej w kraju. Niezmiennie, działania Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Będzinie nakierowane były na wspieranie mieszkańców Gminy 

Będzino i wiązały się ze szczególną dbałością o jakość świadczonych usług, 

profesjonalizm pracowników oraz stałe dopasowywanie form wsparcia do 

zmieniających się (ale na bieżąco aktualizowanych) potrzeb mieszkańców 

naszej Gminy.   
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 EDUKACJA (SZKOŁY I PRZEDSZKOLA)  

W Gminie w 2018 r. funkcjonowały 4 szkoły podstawowe, w tym dwie 

z oddziałami gimnazjalnymi, 2 przedszkola i 2 punkty przedszkolne przy 

szkołach podstawowych w Dobrzycy i Tymieniu oraz żłobek w 

Miejscowości Mścice. 

Fot. 2 Przedszkole „Promyki Bałtyku” w Mścicach   

Źródło: Archiwum własne 

Rok szkolny 2017/2018 ukończyło 516 uczniów szkół podstawowych i 128 

uczniów klas gimnazjalnych. Wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, 

punktach przedszkolnych i oddziałach ,,0” szkół podstawowych objętych było 288 

uczniów. 

Fot. 3 Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą w Łeknie  

 
Źródło: Opracowanie własne  
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Dla poszczególnych szkół i przedszkoli liczba uczniów w 2017/2018 przedstawiała 

się następująco: 

 Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą w Łeknie – 109 

 Szkoła Podstawowa w Dobrzycy – razem 131 (w tym: 94 szkoła 

podstawowa, 13 oddział ,,0”, 24 punkt przedszkolny) 

 Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach – razem 287 

 (w tym: 7 oddział ,,0”, 203 szkoła podstawowa, 77 klasy 

 gimnazjalne) 

 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu – 

 razem 202 (w tym: punkt przedszkolny 22, oddział ,,0” 19, szkoła 

 podstawowa 110, klasy gimnazjalne 51). 

 Przedszkole w Będzinie – 75 

 Przedszkole ,,Promyki Bałtyku” w Mścicach - 125 

Razem do szkół i przedszkoli uczęszczało 932 uczniów. 

Na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej 4 uczniów 

objętych było nauczaniem indywidualnym, a 13 rewalidacją indywidualną. 

W szkołach odbywała się nauka języka angielskiego. Dodatkowo uczniowie 

objęci byli nauką języka niemieckiego.  

 

Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęło 564 uczniów szkół podstawowych 54 uczniów 

klas gimnazjalnych. Wychowaniem przedszkolnym objęto 287 dzieci. 

Do jednego oddziału szkolnego uczęszczało średnio 15 uczniów: 

w szkołach w Tymieniu i Mścicach – średnio po 16 uczniów, w szkołach 

w Będzinie z siedzibą w Łeknie i w Dobrzycy – średnio po 13,5 uczniów. 

 

Ryc. 11 Ilość uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych w roku szkolnym 

2018/2019 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino  

 

Na utrzymanie szkół i przedszkoli w 2018 r. gmina wydała 14 199 837,33 

zł, w tym 671 471,50 zł na transport uczniów. 

Wydatki na poszczególne placówki przedstawiały się następująco (ryc. 12): 
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 Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą w Łeknie – 1 532 788,35 zł,  

 Szkoła Podstawowa w Dobrzycy – 1 932 145,87 zł 

 Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach – 3 754 222,77 zł 

 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu –  

3 497 153,63 zł 

 Przedszkole w Będzinie – 1 146 706,60 zł 

 Przedszkole ,,Promyki Bałtyku” w Mścicach – 1 643 675,54 zł. 

 

 

Ryc. 12 Wydatki na oświatę  

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG  Będzino   

 

Otrzymana w 2018 r. subwencja oświatowa wyniosła 6 366 568,00 zł. Wpływy do 

budżetu z tytułu dotacji przedszkolnej wyniosły 277 205,80, z tytułu odpłatności 

za przedszkola (pobyt + wyżywienie) 296 415,97, z tytułu innych dotacji 

100 010,22 zł. 

Dwie szkoły otrzymały dotację w ramach programu ,,Aktywna tablica”, jedna 

szkoła otrzymała subwencję na wyposażenie pracowni biologicznej, chemicznej, 

fizycznej i geograficznej. 

Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania i umiejętności na zajęciach kół 

zainteresowań, zajęciach chóru szkolnego, zespołach instrumentalnych i na 

treningach szkolnych kół sportowych. Uczniowie klas III objęci byli nauką 

pływania. 
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Na szczególną uwagę zasługują ogólnopolskie sukcesy Szkolnego Chóru 

,,Dominanta” oraz zespołu instrumentalno-wokalnego ,,Ad Libidum” ze Szkoły 

Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, indywidualne sukcesy w konkursach 

przedmiotowych uczniów ze szkół w Tymieniu, Mścicach i Dobrzycy. W szkole w 

Mścicach prężnie działa drużyna siatkarska a w szkole w Tymieniu sekcja karate. 

Szkoły w Dobrzycy i Łeknie rozwijają zainteresowania turystyczne uczniów. 

Corocznie organizowany jest dla chętnych uczniów rajd rowerowy oraz obóz 

żeglarski. 

Wójt przyznał uczniom wyróżniającym się w nauce i sporcie stypendia 

motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w wysokości 250 zł na 

ucznia, oraz stypendia specjalne dla najlepszych gimnazjalistów w wysokości 

200 zł na ucznia. Ogółem przyznano 77 stypendiów motywacyjnych 

i 21 stypendiów specjalnych. 

Gmina organizuje transport uczniów do szkół i przedszkoli. Korzysta 

z niego 60 % uczniów. 

Wydatki z tytułu dowozu uczniów do szkół i przedszkoli wyniosły 

w 2018 r. 671 471,50 zł. 

Organizowane jest również dożywianie dzieci i młodzieży. Szkolne obiady 

wydawane są ponad 400 uczniom. 

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 2018 r. 15 pracodawcom przyznano 

łącznie kwotę 99 290,31 zł za naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania 

określonej pracy 14 uczniów.  

 W Mścicach obok przedszkolan funkcjonuje żłobek dla dzieci w wieku 1-3 

lat, w którym w 2018 r. objętych opieką było 30 dzieci. 
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● INSTYTUCJE KULTURY 

 

BIBLIOTEKI 

W Gminie Będzino w 2018 r. funkcjonowały cztery biblioteki - biblioteka 

główna w Będzinie i trzy filie: w Dobrzycy, Mścicach i Tymieniu.  

 

Ryc. 13 Działalność Gminnej Biblioteki w Będzinie w 2018 roku   

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Biblioteki  

 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 25 676 woluminów, zaś 

na koniec 2018 roku 24 373 woluminy. W przeliczeniu na 1 mieszkańca łączna 

liczba woluminów wynosiła 2,99 na dzień 1 stycznia 2018 r. oraz 2,86 na dzień 

31 grudnia 2018 r. Tak przedstawiona struktura księgozbioru wynika 

z wyselekcjonowania w 2018 r. zbiorów przestarzałych, nieaktualnych  

i zniszczonych w ilości 2489 woluminów. Biblioteki nie gromadzą zbiorów 

audiowizualnych. 

Na początku każdego roku biblioteka rozpoczyna rejestrację czytelników 

od konta zerowego. Na koniec roku 2017 zarejestrowanych było 1 157 

użytkowników,  zaś na koniec roku 2018 zarejestrowano 1 259 użytkowników. 

W ciągu roku z różnych usług poszczególnych bibliotek skorzystało 22 567 

użytkowników. Biblioteki wypożyczyły na zewnątrz i udostępniły na miejscu 

łącznie 34 349 ze swoich zbiorów bibliotecznych (książki, czasopisma i inne 

publikacje).  

 

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 24 komputery z dostępem do 

szerokopasmowego Internetu.   
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Fot. 4 Konkurs “Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”   

  
Źródło: Archiwum własne  

 

W 2018 r. biblioteki były organizatorami lub współorganizatorami: cyklu 

spotkań podróżniczych, spotkań autorskich, konkursów, wyjazdów edukacyjnych, 

spotkań bibliotecznych, warsztatów, wystaw,  pokazów filmowych, spektakli 

teatralnych dla dzieci. 

W różnych formach działalności i przedsięwzięć bibliotecznych, wydarzeniach 

kulturalnych i działaniach promujących czytelnictwo, książkę i bibliotekę, których 

razem było 229, uczestniczyło 4 803 osób. Biblioteki poniosły w związku z tymi 

wydarzeniami wydatki w kwocie 10 414,92 zł .  

 

W 2018 r. na prowadzenie bibliotek i upowszechniania czytelnictwa gmina 

wydała 361 000 zł.  

 

Najważniejsze osiągnięcia w 2018 r.: 

 4 miejsce wśród bibliotek powiatu koszalińskiego (po analizie statystyk 

bibliotecznych), 

  115. (154.) miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Bibliotek dziennika 

„Rzeczpospolita”, 

 29 czytelników nagrodzonych w konkursach powiatowych, 

 pozytywna ocena Koszalińskiej Biblioteki Publicznej (KBP) - instytucji 

sprawującej nadzór merytoryczny, 

 wydanie z okazji 70-lecia biblioteki  kalendarza ze zdjęciami czytelników, 

 5 rok prowadzenia Bibliotecznej Akademii Młodego Artysty (chętni czekają 

rok na zapisy), 

 założenia koła szachowego SzachMat, 

 organizacja kursu komputerowego dla seniorów w ramach projektu 

„E-kompetentni”. 
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OŚRODKI KULTURY, KLUBY I ŚWIETLICE  

 

W Gminie w 2018 r. funkcjonowały następujące domy kultury, kluby 

i świetlice: 

 domy kultury: Będzino, Mścice, Tymień, Dobrzyca, 

 świetlice: Strachomino, Strzepowo, Wierzchomino, Popowo.  

Dwa z wyżej wymienionych obiektów Tymieniu i Mścicach dostosowane są do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami.   

 

Fot. 5 Dom Ludowy w Tymieniu   

 
Źródło: Archiwum własne   

 

W 2018 r. zorganizowano 57 wydarzeń: przeglądy artystyczne, imprezy 

turystyczne i sportowo-rekreacyjne, konkursy, pokazy teatralne, warsztaty.  

We wszystkich wyżej wymienionych wydarzeniach wzięło udział 1 950 

mieszkańców. Łączne koszty to 15.000,00 zł.   

 Przy gminnych jednostkach kultury funkcjonują:  

 grupy artystyczne (w tym zespoły): „Zalesie”, „Kwiaty Polskie”, 

„Popowianie”, „Swaty”, Grupa Teatralna „Agrafka”, grupa taneczna 

z Tymienia. 

 koła: Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy, Gospodyń Wiejskich w Mścicach, 

które łącznie zrzeszają 130 mieszkańców.   
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Fot. 6 IX Powiatowy Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych w Dobrzycy

  

 
Źródło: Archiwum własne   

 

W ramach prowadzonych działań przez wyżej wymienione grupy 

artystyczne i koła gospodyń zorganizowano przedsięwzięcia o charakterze 

teatralnym, muzyczno-instrumentalnym, wokalnym i tanecznym.    

 Gminny Ośrodek Kultury w roku 2018 prowadził różne formy działalności 

i organizował imprezy środowiskowe, gminne i powiatowe.   

Nasze świetlice, domy kultury i zespoły przy nich działające brały również udział 

w imprezach organizowanych na szczeblach powiatowych, wojewódzkich 

i ogólnopolskich. W szczególny sposób należy podkreślić osiągnięcia kapeli 

ludowej „SWATY”, która zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel 

w Rzeszowie, Grand Prix Wojewódzkiego Przeglądu Kapel w Łobzie, I miejsce 

w Przeglądzie Kapel Ludowych w Kamieniu Pomorskim, I miejsce w Powiatowym 

Przeglądzie Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych w Dobrzycy.    

Na wyróżnienie zasługują także osiągnięcia zespołu  „ZALESIE” z Mścic za 

zdobycie Grand Prix Przeglądu Powiatowego w Dobrzycy oraz wyróżnienie 

i nagroda prezydenta m. Debrzno dla zespołu Kwiaty Polskie z Tymienia.   

Istotnym osiągnięciem w 2018 roku było powstanie przy świetlicy 

w Strachominie grupy teatralnej „AGRAFKA”, która zajęła I miejsce 

w powiatowym konkursie na widowisko związane z 100 rocznicą odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Grupa „AGRAFKA” występowała również na 

imprezach gminnych i środowiskowych.  

 

 

 Ważne wydarzenia zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury: 

 Przegląd Jasełkowy dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych 

w Będzinie,  

 Gminny Dzień Babci i Dziadka w Dobrzycy,  

 Gminne Święto Kobiet w Będzinie,  

 Powiatowy Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych,  

 Gminny Turniej Piłki Nożnej na „ORLIKU” w Mścicach,  

 Dzień Matki w Dobrzycy,  

 Gminny Dzień Działacza Kultury w Będzinie,  
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 Gminny Festyn Wodny w Podamirowie,  

 Gminny Dzień Pszczół w Strachominie,  

 Gminne Święto Plonów w Mścicach,  

 udział w powiatowych i wojewódzkich Dożynkach, Dzień Osadnika 

w Dobrzycy,  

 Dzień pieczonego ziemniaka w Mścicach,  

 obchody Dnia Niepodległości w Tymieniu, Będzinie Mścicach 

i Dobrzycy,  

 Gminne „Andrzejki” w Dobrzycy,  

 Konkurs „Kulinarne dziedzictwo w potrawach bożonarodzeniowych 

„Wieczory wigilijne” w Tymieniu, Będzinie i Dobrzycy.  

Ponadto sfera działalności urozmaicona była o animację  czasu wolnego 

dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich poprzez prowadzenie 

warsztatów artystycznych dla wszystkich grup wiekowych, jak i zajęć 

sportowych w salach szkół w Tymieniu i Dobrzycy przez instruktorów GOK  

 

W roku 2019 Gminny Ośrodek Kultury kontynuował będzie imprezy cykliczne, 

które odbyły się w roku ubiegłym. Zabezpieczenie czasu wolnego dla dzieci 

i młodzieży w czasie ferii i wakacji, pomoc w organizacji festynów wiejskich na 

terenie gminy, rozwój twórczości ludowej poprzez wspieranie zespołów ludowych 

„Popowianie” z Popowa, „ZALESIE” z Mścic, „Kwiaty Polskie” z Tymienia, kapeli 

ludowej „SWATY” z Będzina i reaktywowanie działalności zespołu „KALINA” 

z Dobrzycy i dalszy rozwój grupy teatralnej „AGRAFKA” ze Strachomina. 

Organizacja gminnych imprez sportowych – piłki nożnej i siatkowej dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych. Prowadzenie systematycznej pracy z osobami biorącymi 

udział w codziennych zajęciach naszych placówek min. plastycznej tanecznej, 

zajęć kulinarnych, sportowo rekreacyjnej, informatycznej, teatralnej. Remont 

i doposażenie DK w Będzinie.  
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● PRZEDSIĘBIORCY 

 

Fot. 7 Ogrody Hortulus w Dobrzycy  

 
Źródło: Archiwum własne  

 

 W 2018 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON, 36 nowych 

przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem działalności tychże 

przedsiębiorstw były: usługi hotelarskie (w tym noclegi turystyczne), 

usługi budowlane, przygotowanie i dostarczenie żywności.    

 W 2018 r. wyrejestrowano 27 przedsiębiorców, w tym 27 osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz 0 osób prawnych 

i innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność 

gospodarczą.   

 Na terenie Gminy Będzino funkcjonuje 781 podmiotów 

gospodarczych. Najbardziej aktywnymi z nich są: Przedsiębiorstwo 

Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu, Ogrody Hortulus w Dobrzycy, RGB 

Technology w Tymieniu.   

 

 

Fot. 8 Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu   

 
Źródło: Archiwum własne  
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 INWESTYCJE  

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA   

 

 

Infrastruktura drogowa w gminie Będzino obejmowała na dzień 

1 stycznia 2018 roku 77 km dróg publicznych, w tym (ryc. 14):  

  24 km nawierzchni bitumicznej o dobrym stanie technicznym,  

 6 km dróg betonowych z płyt  o dobrym stanie technicznym,  

 4 km ulepszonych z brukowca o zadowalającym  stanem 

technicznym,  

 14 km tłuczniowa. Przewidziane corocznie do napraw 

cząstkowych, 

 29,0 km gruntowe. Przewidziane corocznie do napraw 

cząstkowych. Ponadto prowadzone będą na nich przebudowy. 

   

W Gminie Będzino znajduje się 5 obiektów mostowych (Tymień, Kładno, 

Słowienkowo, Strzeźenice i Wierzchominko).  

 

Ryc. 14 Nawierzchnie dróg gminnych  (w km)  

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino  
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 Oprócz sieci publicznych dróg gminnych na naszym terenie 

zlokalizowane są również drogi gminne wewnętrzne nie zaliczane do żadnej 

kategorii o długości ca 96 km, które stanowią dojazdy do nieruchomości 

zabudowanych w tym również do osiedli mieszkaniowych w Mścicach, Kładnie, 

Śmiechowie, Pleśnej, Strzeżenicy oraz sieć dróg stanowiących dojazdy do 

gruntów rolnych. Drogi te remontowane są wg potrzeb w standardzie 

zbliżonym do dróg publicznych, czyli materiałami typu: asfalty, mieszanki, 

gruz i kruszywa.  

 W budżecie Gminy na 2018 roku na remonty dróg gminnych 

przeznaczono 255 000 zł. Ogłoszono rozeznania cenowe i zapytania ofertowe 

celem dokonania zakupów i dostaw materiałów drogowych, oraz najmu 

sprzętu.  

 Ponadto w budżecie gminy w 2018 roku zabezpieczono środki finansowe 

w wysokości 178 377 zł na zrealizowanie zadań takich jak : remonty obiektów 

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

zakup i montaż kierunkowskazów i znaków drogowych, przeglądy okresowe 

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

oraz remonty oświetlenia. Udzielono także dotacji w wysokości  300 000 00 zł 

dla Powiatu na zakup materiałów na drogę Smolne – Wierzchomino.  

Wszystkie zadania zostały  zrealizowane.  

 Z przeznaczonych na 2018 rok funduszy sołeckich w wysokości 

58 000 zł zrealizowano zadania: ułożenie polbruku na palcu zabaw 

w miejscowości: Dobre, wykonanie chodnika w Kazimierzu Pomorskim, 

ułożenie polbruku pod przystanek w Łopienicy, ułożenie polbruku 

w Strachominie, naprawę dróg i chodników oraz ułożenie płyt drogowych w 

Stoisławiu, utwardzenie i odwodnienie drogi w Tymieniu, utwardzenie 

powierzchni przed świetlicą i położenie polbruku w Wierzchominie.  

 Ponadto Sołectwa przeznaczyły i wykorzystały środki finansowe 

w swoich funduszach sołeckich w wysokości 91.922 zł na budowę oświetlenia 

ulicznego w miejscowości; Łopienica – Łasin Koszaliński, Mścice, Skrzeszewo, 

Stoisław, Strzeżenice. Tymień, Uliszki, Dobiesławiec   

 W 2018 roku zrealizowano także inwestycje drogowe: nawierzchnia 

z płyt w miejscowości Będzinko, przebudowę dróg gminnych osiedlowych 

w miejscowości Mścice.  

 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 ca 75 km.

  

 W 2019 roku planowane są również inwestycje drogowe takie jak: 

przebudowa drogi asfaltowej Borkowice – Śmiechów (I etap), przebudowa 

dróg gminnych osiedlowych wraz budową chodników w miejscowości Mścice, 

oraz przebudowa drogi gruntowej na drogę płytową betonową na odcinku od 

Wierzchomina przez Wierzchominko. 
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INWESTYCJE  

 

   Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy 

Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie w wysokości 284 929,00 

zł (63,63%). w ramach naboru „Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Całkowita wartość zadania to 447 791,78 zł. Udział środków własnych gminy to 

162 862,78 zł (36,37%). 

W miejscowości Dobrzyca projektowana strefa rekreacyjna znajduje się przy 

szkole podstawowej i obejmuje strefę sportu dla której przewidziano budowę 

bieżni sprinterskiej dwutorowej o długości 60m  o nawierzchni poliuretanowej, 

budowę bieżni -  rozbiegu do skoku w dal o nawierzchni poliuteranowej wraz 

z piaszczystą skocznią oraz montaż ławek. Ponadto utworzone zostały; strefy 

rekreacji  dla dzieci – plac zabaw oraz strefa rekreacyjno – edukacyjna 

z tablicami informacyjnymi i elementami małej architektury. W miejscowości 

Mścice zagospodarowany został teren wokół Domu Ludowego w Mścicach  - plac 

został podzielony na dwie strefy rekreacji: pierwsza, w której zostały 

zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej oraz druga - strefa z ławeczkami, 

altaną i pergolami, całość terenu została ogrodzona. W miejscowości Będzino, 

przy blokach spółdzielni mieszkaniowej „Na Wzgórzu” powstały dwie strefy 

rekreacji - pierwsza dla dzieci - plac zabaw, druga strefa aktywnego 

wypoczynku dla dorosłych - siłownia zewnętrzna. Do wykonania w 2019r. 

w ramach przedmiotowego zadania pozostały strefa sportu w Dobrzycy oraz 

strefa z ławeczkami, altaną i pergolami w Mścicach. 

 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 

Będzinko 

Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie w wysokości 199 693,59 

zł (36,09%)  ze środków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego na 

realizację zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

Całkowita wartość zadania to 553 260,42 tys. zł. Udział środków własnych 

Gminy wynosił 353 566,83 zł (63,91%). 

Przedmiotem inwestycji była przebudowa istniejącej drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych o długości 1,23km. W ramach zadania wykonana została nowa 

nawierzchnia drogi z płyt betonowych zbrojonych typu Yomb na podbudowie 

z kruszywa wraz z poboczami utwardzonymi.  

 

 Utworzenie Dziennego Domu Seniora w miejscowości Tymień 

Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie w wysokości 

219 999,79 zł (80%) ze środków budżetu państwa w ramach Programu 

Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Całkowita wartość zadania to  

74 999,80 zł, z czego 192 897,28 zł stanowiły koszty robót budowlanych, 
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a 82 102,52 zł – wyposażenia. Udział środków własnych gminy wynosił  

55 000,01 zł (20%) 

W wyniku inwestycji w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Tymieniu 

wydzielona została część obiektu o powierzchni 282,02 m2 na potrzeby 

utworzenia Dziennego Domu Seniora. W ramach zadania przebudowane zostało 

wnętrze obiektu w celu jego dostosowania do wymagań stawianych dziennym 

domom seniora w zakresie obejmującym m.in. utworzenie dodatkowych 

pomieszczeń, remont istniejących ścian, sufitów i posadzek, dostosowanie 

instalacji sanitarnych oraz elektrycznych do potrzeb funkcjonalnych 

przebudowywanego budynku, likwidację barier architektonicznych wewnątrz 

obiektu – wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, wyposażenie 

obiektu w urządzenia i sprzęt niezbędne do funkcjonowania placówki.  

  

 

 Utworzenie Klubu „Senior +” w miejscowości Mścice 

Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie w wysokości 93 513,72 zł 

(79,40%) ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego 

„Senior+” na lata 2015-2020. Całkowita wartość zadania to 117 771,15 zł, 

z czego 86 892,14 zł stanowiły koszty robót budowlanych, a 30 879,01 zł – 

wyposażenia. Udział środków własnych gminy wynosił 24 257,43 zł (20,60%). 

W ramach inwestycji w istniejącym budynku Domu Ludowego w Mścicach 

zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonanie systemowej ścianki 

działowej wraz z podkonstrukcją stalową w celu wydzielenia dwóch 

pomieszczeń ogólnodostępnych dla seniorów w istniejącej sali ogólnej domu 

ludowego, wykonanie robót remontowych wewnątrz obiektu (przygotowanie i 

malowanie ścian, obsadzenie drzwi), wyposażenie obiektu w urządzenia i sprzęt 

niezbędne do funkcjonowania placówki.  

 

   Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pleśna 

Inwestycja została sfinansowana w całości ze środków budżetowych Gminy 

Będzino. Całkowita wartość zadania to 98 400,00 zł. 

W ramach inwestycji wykonana została sieć wodociągowa o długości ponad 

800m z rur polietylenowych PE w miejscowości Pleśna. 

 

 Przebudowa dróg gminnych osiedlowych w miejscowości Mścice – etap I 

Inwestycja została sfinansowana w całości ze środków budżetowych Gminy 

Będzino. Całkowita wartość zadania to 1 980 000,00 zł. 

W ramach inwestycji przebudowane zostały gminne drogi osiedlowe 

w miejscowości Mścice o łącznej długości ok. 0,65 km. Wykonano nowe 

podbudowy i nawierzchnię asfaltową. Ponadto wykonane zostały zjazdy, 

chodniki, i odwodnienie.  
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INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA   

 

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 

97 330 m, a na koniec 97 800 m. Dostęp do sieci wodociągowej w Gminie 

posiada 100 % mieszkań.   

 Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź 

administracji Gminy (lub jednostek gospodarki komunalnej) zarówno na 

początku. jak i końcu 2018 r. wynosiła 31 000 m. Na początku  2018 r. istniało 

202 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a pod koniec grudnia 2018 r. 225 

przyłączy. Dostęp do sieci kanalizacyjnej posiada 37% mieszkańców.   

W analizowanym roku doszło do 24 awarii sieci kanalizacyjnej, których 

powodem było nieodpowiednie korzystanie z sieci kanalizacyjnej przez 

mieszkańców Gminy. W związku z awariami podjęto decyzje o uświadamianiu 

mieszkańców o prawidłowym korzystaniu z systemów kanalizacyjnych.  

 

 

INFRASTRUKTURA GAZOWA   

  

 Długość czynnej sieci gazowej na początku 2018 r. wynosiła 53 299 m, 

natomiast na koniec 2018 r. osiągnęła długość 56 017m. Na początku ubiegłego 

roku istniało 13 348m  czynnych przyłączy do sieci gazowej, a na koniec roku - 

13 702m.   

Polska Spółka Gazownictwa w 2019 roku planuję gazyfikacje oraz rozbudowę 

sieci gazowej w miejscowościach: Tymień-Kładno-Pleśna; Barnin; Śmiechów 

oraz Barninek-Dobiesławiec.   

 

 

 

 

 

 

 

 GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA   
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 W 2018 roku zasób mieszkaniowy Gminy obejmował 51 lokali 

mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2 298 73m2, w tym 

10 lokali socjalnych w miejscowości Wierzchomino o powierzchni 

użytkowej  239m2. Lokale mieszkalne znajdują się w miejscowościach 

Będzino, Barnin, Dobiesławiec,. Dobrzyca, Dworek, Koszalin (Jamno), 

Mścice, Strachomino i Tymień. Przeciętna powierzchnia użytkowa 

wynosi 45,08m2.   

 W 2018 roku w drodze przetargu sprzedano 2 lokale mieszkalne 

w miejscowości Mścice i Dobiesławiec na kwotę 107 000 złotych i w tym 

okresie Gmina nie pozyskała żadnego lokalu mieszkalnego. Wszystkie 

lokale mieszkalne wyposażone są w instalacje wodno-kanalizacyjną, 

elektryczna i indywidualne źródła ciepła.   

 W 2018 roku nie prowadzono remontów kapitalnych lokali 

mieszkalnych, a wykonywano jedynie naprawy bieżące obiektów.   

 Opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych naliczane są zgodnie 

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

2013 roku w sprawie określenia stawek czynszu najmu za 1m2 

powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.   

 W 2018 roku wypłacono 423 dodatki mieszkaniowe na kwotę 

89570 zł, z których skorzystali najemcy lokali komunalnych, spółdzielni 

mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, a także osoby prywatne.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

i porządku w gminach, gminy są zobowiązane do przejęcia odpowiedzialności 

gospodarowania odpadami komunalnymi powstającymi na ich terenie. Celem 

gospodarowania odpadami w gminie jest prawidłowo prowadzona gospodarka 

polegająca na postępowaniu według określonej hierarchii (ryc. 15).  

 

Ryc. 15 Hierarchia postępowania z odpadami  

Źródło: Opracowanie własne  

 

Największym wyzwaniem Gminy jest prowadzenie gospodarki zgodnej z 

celami unijnymi, prowadzącymi do stworzenia „społeczeństwa recyklingu”. 

Zapobieganie powstawaniu odpadów i dalsze wykorzystywanie ich jako 

zasobów, ma pozwolić gminom osiągać określone prawem poziomy w zakresie 

gospodarki odpadami.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3. Poziomy osiągnięte przez Gminę Będzino w zakresie gospodarowania odpadami 
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komunalnymi w Gminie Będzino w 2018 r.  

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] 

rodzaj odpadu wymagany poziom osiągnięty poziom 

papier, metal, tworzywa 

sztuczne, szkło 

30 39,03 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia [%] 

inne niż niebezpieczne 

odpady budowlane i 

rozbiórkowe 

 

50 

 

67,60 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania [%] 

dopuszczalny poziom 

masy odpadów 

komunalnych ulegających 

biodegradacji 

przekazywanych do 

składowania 

 

 

40 

 

 

0,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Będzino  

 

 W 2018 r. mieszkaniec gminy Będzino (według zameldowanej liczby osób) 

wytworzył średnio  88,25 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 

208,43 kg zmieszanych odpadów komunalnych. Według złożonych deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującymi 

nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjno – wypoczynkowe, w 2018 r. 80% 

mieszkańców prowadziło selektywną zbiórkę odpadów, prowadząc tzw. zbiórkę 

u źródła. Największy udział w ilości zbieranych w gospodarstwach domowych 

odpadów  stanowiła frakcja opakowań ze szkła i zmieszanych odpadów 

opakowaniowych ( 26-27%). Duży odsetek w strumieniu odpadów stanowiły 

także odpady ulegające biodegradacji (17%), co może świadczyć o braku 

zagospodarowania tych odpadów w przydomowych kompostownikach. 

Ze względu na obowiązek ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji, 

przekazywanych na składowiska, jest to sygnał dla gminy aby zachęcić 

mieszkańców do zagospodarowania ich w swoich gospodarstwach.   
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Ryc. 16 Struktura odpadów odbieranych u źródła na terenie Gminy Będzino w 2018 roku

  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Będzino  

 

W roku 2018 zebrano  1754,2 ton zmieszanych odpadów komunalnych co 

daje wzrost do roku poprzedniego o prawie 82 tony. Powodem wzrostu może być 

zwiększenie ilości nieruchomości przyłączanych do gminnego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Liczba nieruchomości z których 

odbierane były odpady w ramach systemu to 2637 (wzrost  o 44 nieruchomości 

w stosunku do roku poprzedniego). 

Na terenie Gminy w roku 2018 zostało zlokalizowane jedno nielegalne 

składowisko odpadów na posesji nr 31 w Strzepowie. Decyzją Wójta Gminy 

Będzino nakazano właścicielowi  posesji usunięcie zanieczyszczeń.  

W 2018 r. na terenie Gminy Będzino nie zlokalizowano dzikich wysypisk 

odpadów komunalnych.  Na bieżąco porządkowano pojedyncze przypadki 

podrzuconych odpadów.  

Celem na najbliższy rok jest pozyskanie funduszy zewnętrznych na budowę 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, dzięki któremu 

mieszkańcy gminy będą mogli oddać najbardziej kłopotliwe frakcje odpadów, 

które obecnie trafiają do koszy jako odpady zmieszane. Budowa PSZOK (Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) pozwoli na zwiększenie 

wymaganych poziomów w zakresie recyklingu odpadów. Wyzwaniem dla gminy 

jest zmniejszenie strumienia zmieszanych odpadów komunalnych, przy 

równoczesnym zwiększeniu świadomości ekologicznej mieszkańców. W tym celu 

planowane są kontrole przestrzegania prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, 

a także prowadzenie szeroko zakrojonej edukacji ekologicznej.  
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● OCHRONA  ŚRODOWISKA   

 

W 2018 roku z  zakresu ochrony środowiska podejmowano głównie działania 

edukacyjne dotyczące ochrony przyrody i ochrony zwierząt.  

Przeprowadzono kampanię edukacyjną „Czytamy drzewom”. W ramach tego 

projektu przeprowadzono zajęcia  dla dzieci i młodzieży  o tematyce  

znaczenia ekologicznej roli drzew w świecie przyrody oraz w życiu codziennym 

mieszkańców prezentowanej jednostki samorządu terytorialnego. Zajęcia 

zorganizowano w przystępnej formie prelekcji i zabaw dla najmłodszych.   

Ponadto zorganizowano zbiórkę darów dla potrzebujących zwierząt z terenu 

Gminy Będzino.   

 

Fot. 9  Sprzątanie śmieci w Gminie przez dzieci i młodzież  

 

Źródło: Archiwum własne   
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W 2018 r. opracowano następujące programy i raporty:  

 „Program ochrony środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021” 

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025. Opracowanie programu 

przygotowała zewnętrzna firma.  

 „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na 

lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021, za lata 2016-2017. 

Opracowanie przygotowała zewnętrzna firma.  

 „Gminny program opieki nad zabytkami dla gminy Będzino na lata 2018-

2022. 

  dokonano aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 

dla Gminy Będzino na lata 2012– 2032”.  

 

Gmina sukcesywnie od 2012 roku likwidowała i nadal likwiduje wyroby 

zawierające azbest.   

 

Ryc. 15 Likwidowany azbest w Gminie Będzino w latach 2012-2018 (w tonach)  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino   

 

 W 2018 roku ze względu na brak naboru wniosków przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej usuwanie azbestu na terenie 

Gminy nie było realizowane (ryc. 15) 

  

Cele na 2019 rok 

 zwiększenie ilości imprez plenerowych (festyny) mające na celu 

kształtowanie dobrych nawyków wśród młodzieży dotyczących szacunku 

do środowiska i jego otoczenia, uczestniczenie w sprzątaniu świata, 

organizowanie dnia lasu,  

   

 kontynuowanie akcji: zbierania karmy dla zwierząt. Działanie prelekcyjne 

mające na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży dobrych nawyków 

opieki nad swoimi pupilami. Podniesienie wiedzy i świadomości dzieci 

 odnośnie problemów związanych z bezdomnością zwierząt,  
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 uzyskanie dofinasowań na demontaż i utylizację azbestu,  

   

 zmniejszenie populacji niesterylizowanych kotów wolnożyjących,   

   

 ograniczenie bezdomności psów na terenie gminy Będzino poprzez projekt 

chipowania wszystkich zwierząt z terenu gminy Będzino.    

 

● PLANOWANIE PRZESTRZENNE  

 

W 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

objętych było 11,31 % powierzchni Gminy. 

W analizowanym okresie wydano 24 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego. Inwestycji te dotyczyły m.in.: 

 budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci wodociągowej 

w miejscowościach: Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice, 

 budowy drogi rowerowej na odcinku Pleśna – Gąski,  

 remontu zabytkowego dworu w Pleśnej wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania budynku na funkcję wypoczynkowo – hotelową, 

 rozbudowy wraz z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, 

 zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na Dzienny Dom 

Seniora,  

 budowy odcinków kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej i gazowej 

oraz  oświetleń ulicznych w różnych miejscowościach gminy.  
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Ryc. 16 Wydane decyzje administracyjne przez wydział planowania przestrzennego 

w 2018 roku   

Źródło: Opracowanie własne  

 

W 2018 roku wydano 309 decyzji o warunkach zabudowy: w tym 

18 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 

15 decyzji dotyczących zabudowy usługowej (ryc. 16).   
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● GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI   

   

W 2018 roku wydano:   

  46 postanowień opiniujących podziały nieruchomości,  

 47 decyzji podziałowych, 

 96 decyzji zajęcia pasa na cel lokalizacyjny, 

 30 decyzji zajęcia pasa na drogach publicznych, 

 39 decyzji na zajęcie pasa na drogach niepublicznych,  

 7 postępowań dotyczących naruszenia stosunków wodnych,  

 11 umów dzierżaw krótkotrwałych.  

 

Ryc. 17 Wydane decyzje administracyjne przez wydział gospodarki nieruchomościami  

w 2018 roku  

 

Źródło: Opracowanie własne   
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● SPRAWY ADMINISTRACYJNE  

W analizowanym okresie przeciętny czas oczekiwania na wydanie 

dokumentów jest różnorodny w zależności od sprawy. W przypadku wydania 

dowodu osobistego czas ten wynosił średnio od 14-16 dni, natomiast 

w przypadku decyzji o warunkach zabudowy od 30 do 60 dni.   

 

 W 2018 r. Rada Gminy w Będzinie podjęła 77 uchwał, z czego 

23 z nich zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

Wójt Gminy Będzino w 2018 r. wydał 56 zarządzeń zewnętrznych oraz 38 

zarządzeń wewnętrznych.  

 Ponadto mieszkańcy gminy nie złożyli skarg do sądu administracyjnego. 

Orzeczenie sądu zapadło w jednej sprawie. Był to wyrok częściowo 

uwzględniający skargę mieszkańca na uchwałę Rady Gminy 

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina 

zdecydowała się złożyć skargę kasacyjną od zapadłego wyroku. 

W 2018 roku Gmina była stroną trzech postępowań sądowych. Zapadł 

jeden wyrok zasądzajacy świadczenia na rzecz powoda. Gmina zobowiązana 

była do zapłaty kwoty 4 485,55 zł oraz 1.521,00 zł tytułem kosztów 

postępowania. 

Trzy sprawy dotyczyły : 

 odszkodowania za szkodę komunikacyjną na drodze gminnej, 

 zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy robót budowlanych przy 

inwestycji gminnej, 

 zwrotu nakładów na lokal mieszkalnych po zakończeniu najmu. 

 

Ryc. 18 Wydane decyzje, postanowienia etc. przez Wójta Gminy Będzino w 2018 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Będzino   
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Wójt w analizowanym roku wydał 7279 decyzji, w tym 5 zostało 

zaskarżono do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które nie uchyliło 

żadnej z zaskarżonych decyzji. Jedną z nich natomiast  skierowano do sądu 

administracyjnego (ryc. 18).  

 

● TRANSPORT  

 Gmina Będzino nie jest dysponentem transportu zbiorowego. 

Na terenie Gminy prowadzone są usługi przez prywatnych przewoźników 

na trasie Koszalin-Kołobrzeg, Koszalin-Tymień, Koszalin-Gąski. Ponadto 

transport najmłodszych mieszkańców Gminy w wieku szkolnym 

i przedszkolnym organizowany jest przez Gminę za pośrednictwem 

prywatnego przewoźnika.  Dotyczy to również 11 niepełnosprawnych 

dzieci mieszkających na terenie Gminy.   

 

● BEZPIECZEŃSTWO  

 Na terenie Gminy Będzino w 2018 roku działały trzy jednostki 

i stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej, tj.: OSP Będzino, OSP 

Mścice i OSP Dobrzyca.   

Zadania jednostek:  

 utrzymanie gotowości operacyjnej do podjęcia działań ratowniczych 

na poziomie 100 % (możliwość wyjazdu w przypadku 

zadysponowania przez PSP), 

 zapewnienie awaryjnej dostawy energii elektrycznej poprzez zakup 

agregatu prądotwórczego dużej mocy, 

 utrzymanie działalności młodzieżowych drużyn pożarniczych, 

 wykonanie projektu na rozbudowę remizy w Mścicach.  
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Tab. 4 Pożary i miejscowe zagrożenia w poszczególnych miesiącach 2018 roku  

 

miesiąc 

 

pożary  

( P) 

 

miejscowe 

zagrożenia  

( MZ) 

 

Będzino 

 

Dobrzyca 

 

Mścice 

  

P MZ P MZ P MZ 

styczeń 2 7 1 4 0 2 1 2 

luty 1 2 3 0 3 1 1 1 

marzec 11 2 5 1 3 1 5 1 

kwiecień 31 3 12 0 17 2 1 4 

maj 11 6 5 3 3 2 5 1 

czerwiec 5 10 2 3 3 5 2 4 

lipiec 4 11 1 2 1 5 3 5 

sierpień 10 22 2 7 8 15 4 7 

wrzesień 9 10 0 2 3 6 8 1 

październik 7 19 3 5 2 7 4 8 

listopad 7 6 5 7 6 8 3 5 

grudzień 1 7 1 5 0 2 4 2 

SUMA (P I MZ za wszystkie miesiące) 40 39 49 56 41 41 

FAŁSZYWE ALARMY 1 1 4 

SUMA OGÓŁEM  

(P+MZ+FAŁSZYWE ALARMY) 

80 106 86 

 

SUMA 

 

272 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z OSP  

Cele na 2019 

 poprawa warunków socjalnych poprzez rozbudowę remizy OSP Mścice, 

 poprawa efektywności działań poprzez zakup samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP Dobrzyca, 

 wykonanie projektu rozbudowy remizy OSP Będzino, 

 kontynuowanie działalności młodzieżowych drużyn pożarniczych. 
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●  PRZESTĘPCZOŚĆ  

 

W 2013 roku Zespół Dzielnicowych w Będzinie został przejęty przez 

Komisariat Policji I w Koszalinie i wpisany w jego struktury terytorialnej. 

W latach wcześniejszych opisywana jednostka zarządzana była przez Komisariat 

Policji II w Koszalinie, a w strukturze KMP Koszalin był to Posterunek Policji 

w Będzinie. Z chwilą zmiany zespół dzielnicowych w Będzinie liczy 3 etaty 

dzielnicowych i bezpośrednio podlega pod Kierownika Rewiru Dzielnicowych 

Komisariaty Policji I w Koszalinie. 

Do najważniejszych zadań Kierownika w Będzinie należy między innymi właściwe 

planowanie, organizacja i nadzór nad pełnioną służbą w celu zapewnienia 

wzrostu bezpieczeństwa wśród mieszkańców Gminy, zapobieganie występowania 

przestępstw o charakterze kryminalnym, szczególnie uciążliwych społecznie. 

Dzielnicowi w Będzinie zabezpieczają ład i porządek publiczny na terenie Gminy 

Będzino realizując ten cel w trakcie obchodów, patroli zmotoryzowanych, 

zabezpieczania imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, a także spotkań.  

 

 Ryc. 19 Struktura przestępstw kryminalnych na terenie Gminy Będzino w roku 2018  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych lokalnego Komisariatu Policji   
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Należy stwierdzić, iż właściwa organizacja oraz planowanie służb do 

wykonania przez dzielnicowych na podstawie comiesięcznej analizy zdarzeń 

o charakterze przestępczym przyczynia się do zapobiegania przestępstw 

w najbardziej uciążliwych kategoriach jakimi są kradzieże z włamaniem, 

kradzieże oraz zniszczenia mienia. 

  

Ryc. 20 Liczba interwencji przeprowadzonych na terenie Gminy Będzino w 2018 roku  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych lokalnego Komisariatu Policji   

  

 

W 2018 roku na terenie Gminy Będzino dzielnicowi przeprowadzali akcje 

policyjne takie jak; 

  trzeźwy poranek, 

 bezpieczna droga krajowa nr 11, 

 akcja poszukiwany, 

 bezpieczna droga do szkoły, 

 akcja bezdomni, 

 bezpieczne obszary, 

 bezpieczne wakacje oraz ferie zimowe. 

 

 

 




