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NAJWYŻSZE W HISTORII DOFINANSOWANIE, 16,8 MLN PLN NA BUDOWĘ KANALIZACJI
W GMINIE BĘDZINO, 1,96 MLN PLN NA DROGĘ W TYMIENIU ORAZ 2,84 MLN PLN 

NA WODOCIĄG W MIŁOGOSZCZY I DOBRZYCY

1,96 mln zł na drogę w Tymieniu 
2,84 mln zł na wodociąg w Miłogoszczy i Dobrzycy
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WYDAWCA
Gmina Będzino, 76-037 Będzino 19

NIP: 4990535735
Telefon: 94 316 25 45
Fax: 94 316 23 07

nowiny z gminy

CZYTAJ NAS ONLINE!

Mimo przeszkód i trudności 
działamy i pracujemy dla Was

22WSTĘPWSTĘP

Drodzy Mieszkańcy Gminy Będzino...

Zapraszam do lektury naszej lokalnej gazetki 
„Nowiny z Gminy”. 

Jak Państwo wiecie, co roku przygotowujemy 
raport o stanie gminy za rok poprzedni. Zachęcam 
do zapoznania się z raportem, który opublikowany 
jest na stronie urzędu, jednakże jestem Państwu 

winien informacje dotyczące naszej bieżącej 
pracy oraz jednostek podległych. Mogę to uczynić 

na łamach naszego pisma, z czego jak co roku 
korzystam. Wszelkie szczegółowe informacje 

dostępne są w Urzędzie Gminy.

Mimo wciąż trudnego okresu spowodowanego 
skutkami pandemii, a także niestabilnej sytuacji 

ekonomicznej i finansowej będącej pokłosiem 
trwającej wciąż wojny w Ukrainie, staramy się 

realizować zadania wynikające przede wszystkim 
z budżetu gminy. Od 2019 r. zrealizowaliśmy 

własne zadania inwestycyjne o wartości ponad 
19 mln PLN oraz wspólnie z Powiatem 

Koszalińskim zadania o wartości ponad 14 mln 
PLN. Ponadto cieszymy się, że udało nam się 
pozyskać środki pozabudżetowe w wysokości 
ponad 14 mln PLN, pozwalające na realizację 

zadań, które przyczynią się do poprawy 
jakości życia naszych mieszkańców.

Przed nami kolejne zaplanowane inwestycje 
o wartości ponad 37 mln PLN, a wśród 

nich kanalizacja jako priorytet. 
Na ten cel mamy już 17,7 mln PLN.

Z całego serca dziękuję Wam Szanowni 
Mieszkańcy, za zaufanie, jakim mnie darzycie, 
czego wyrazem jest życzliwe wsparcie. Zawsze 

jestem do Waszej dyspozycji, wraz z pracownikami 
Urzędu oraz podległych jednostek, a także 

wszystkimi działaczami samorządowymi, którym 
jestem wdzięczny za ogrom pracy, jaki wkładają, 

by naszą gminę przeprowadzić przez 
tak trudne, nieprzewidywalne czasy.

Mam nadzieję, że Państwa wyrozumiałość 
i przychylność da nam motywację 

do dalszej pracy dla dobra Gminy Będzino. 

Z wyrazami szacunku Wójt Gminy Będzino,

Mariusz Jaroniewski 



www.bedzino.plwww.bedzino.plNowiny z Gminy nr 1/2022 (19) / wydanie specjalneNowiny z Gminy nr 1/2022 (19) / wydanie specjalne
INWESTYCJE INWESTYCJE 
PLANOWANEPLANOWANE www.bedzino.plwww.bedzino.plNowiny z Gminy nr 1/2022 (19) / wydanie specjalneNowiny z Gminy nr 1/2022 (19) / wydanie specjalne

Gmina Będzino na to zadanie 
uzyskała w tym roku  dofinan-
sowanie z programu Polski Ład 
w wys. 16,8 mln złotych.

Etap IA - Północny zadania, obej-
muje wykonanie kompletu ruro-
ciągów tłocznych i grawitacyjnych 
wraz z przepompowniami i odpro-
wadzeniem ścieków z miejscowo-
ści: Tymień, Pleśna i Kładno, po-
przez istniejącą sieć w Mścicach  
do oczyszczalni w Jamnie. Zadanie 
realizowane będzie w systemie „Za-
projektuj i wybuduj”. Na podstawie 
koncepcji wykonanej przez Pracow-

nię Projektową Systemów Wodno-
-Kanalizacyjnych dr. inż. Tadeusza 
Gruszeckiego przygotowano Pro-
gram Funkcjonalno-Użytkowy nie-
zbędny do dalszego postępowania. 
Obecnie trwają prace przygoto-
wawcze do ogłoszenia postępowa-
nia przetargowego, mającego na 
celu wyłonienie wykonawcy. Celem 
nadrzędnym Wójta jest jak najszyb-
sze rozpoczęcie prac. 
Realizacja etapu IA pozwoli na suk-
cesywne dołączanie pozostałych 
14 miejscowości gminy, tj.: Śmie-
chów, Łopienica, Łasin Koszaliński, 
Łekno, Kazimierz Pomorski, Dwo-

rek, Będzino, Będzinko, Zagaje, 
Barnin, Borkowice, Kiszkowo, Strze-
żenice, Skrzeszewo, co przewidzia-
no w etapie IB. W kolejnym etapie 
„II - Południowy” wykonany zosta-
nie komplet rurociągów tłocznych 
i grawitacyjnych, zgodnie z przed-
stawioną poniżej mapką, pokazują-
cą całą koncepcję rozbudowy kana-
lizacji w Gminie Będzino.  

Dofinansowanie: 16 800 000 PLN
Szacowana wartość etapu IA to: 
ok.  17 700 000 PLN  

Czas na kanalizację

33

inwestycja planowana
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Budowa dróg osiedlowych w Mścicach - etap II
inwestycja zrealizowana

W ramach tego zadania inwestycyjnego 
wykonano przebudowę osiedlowych dróg 
gminnych o dł. ok. 1,44 km w m. Mścice. 
Zadanie współfinansowane w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. W miejscowości Mścice 
wykonano przebudowę: ul. Południowej, 
ul. Północnej, ul. Tulipanowej, ul. Gerbero-
wej  i ul. Różanej.

Projekt był współfinansowany w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Całość wykonywanych prac objęła przebu-
dowę następujących dróg osiedlowych:
- ul. Południowa, odcinek A,
- ul. Północna, odcinek T od 172, 67 m do 339,59 m
- ul. Tulipanowa, odcinek O-P,
- ul. Gerberowa, odcinek M-N,
- ul. Różana, odcinek R-S.

Dofinansowanie: 2 478 944 PLN 
Całkowita wartość to: ok. 3 831 761 PLN

Parking przy Domu Ludowym w Mścicach

W ramach dodatkowych prac, poza projektem wykonano 
parking przy Domu Ludowym w Mścicach.

44
INWESTYCJEINWESTYCJE

ZREALIZOWANEZREALIZOWANE
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Wykonano przebudowę drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w technologii z płyt 
Yomb (Jumbo) wraz z utwardzonymi po-
boczami o szer. 4,25 m oraz o szer. 6,5 m 
w miejscach z mijanką. 

Nawierzchnia składa się z: podbudowy 
z kruszywa łamanego 0/31,5mm i płyty be-
tonowej zbrojonej.Na całym odcinku wy-
konano obustronnie utwardzone pobocza 

z kruszywa łamanego o szer. 0,75 m. Całko-
wita długość przebudowy wynosi 1,79 km 
od świetlicy w Wierzchominku do skrzy-
żowania z drogą do Słowienkowa. Projekt 
współfinansowany z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Dofinansowanie: 445 650 PLN 
Całkowita wartość to: ok. 1 060 885 PLN 

55
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Budowa drogi z płyt w Wierzchominku
inwestycja zrealizowana

Z inicjatywy Stowarzyszenia „Pomorski 
Klub Strzelecki” z siedzibą w Mielnie na 
terenie miejscowości Popowo powstała 
nowoczesna strzelnica sportowa. 

Obiekt wyposażony jest w 4 osie strze-
leckie o długościach: 100m, 50m i 20m 

z przeznaczeniem na broń sportową typu: 
karabinek, strzelba i pistolet.   Obiekt jest 
w pełni przystosowany do prowadzenia 
treningów i zawodów sportowych, służy 
także do promocji strzelectwa sportowego 
wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy. 

Budowa nowoczesnej strzelnicy sportowej w miejscowości Popowo

inwestycja zrealizowana
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Przebudowa drogi Wierzchomino-Wierzchominko 
inwestycja zrealizowana

Wykonywano drogę o nawierzchni as-
faltowej o długości łącznej ok. 1,1 km 
i szer. 3,5 m, a w miejscach mijanek 
o szer. do 5,0 m. Z jednej strony droga 
posiada utwardzone pobocze gruntowe 
o szerokości 75 cm, a z drugiej pobocze 
z kostki betonowej o szerokości 1,0 m 
pełniące funkcję ciągu pieszego. 

Zdemontowano tymczasowy most stalowy 
i wykonano nowy przepust.

Dofinansowanie: 942 954 PLN
Całkowita wartość to: 1 930 218 PLN 

66
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Zadanie zostało zrealizowane z Progra-
mu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, 
w ramach zadania pn.: „Otwarta Strefa 
Aktywności” w m. Tymień. Beneficjentem 
był Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie. 

Zakres zadania obejmował m.in.: 
• Utworzenie siłowni zewnętrznej z wypo-
sażeniem w urządzenia: narciarz, twister, 
poręcz równoległa, drabinka, ławka, orbi-
trek, wioślarz, rower.

• Utworzenie strefy relaksu obejmującej: 
4 ławki, stół do gry w szachy montowany 
na stałe do podłoża, kosz na śmieci, stojak 
na rowery, tablicę informacyjną, nasadze-
nia zieleni. Na zadanie uzyskano z Mie-
leńskiej Grupy Rybackiej dofinansowanie 
w wysokości 85%.

Całkowita wartość to: ok.  47 612 PLN
Dofinansowanie: ok. 40 470 PLN

77
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Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym
w Tymieniu i Otwartej Strefy Aktywności 

inwestycja zrealizowana

W m. Mścice zagospodarowano teren 
wokół Domu Ludowego, plac podzielono 
na dwie strefy tj.: siłownię zewnętrzną 
i strefę rekreacyjną z ławeczkami, altaną 
i pergolami. Cały teren został ogrodzo-
ny. Przy Szkole Podstawowej w Dobrzycy 
wykonano strefę sportu składającą się 
z: dwutorowej bieżni sprinterskiej dł. 60m 
i rozbiegu skoczni w dal, obie o nawierzch-
ni poliuretanowej. Ponadto utworzono 
plac zabaw dla dzieci oraz strefę rekre-
acyjno–edukacyjną z tablicami informa-

cyjnymi i elementami małej architektury.
Zadanie wykonano z dofinansowaniem  
w ramach działania „Wsparcie dla roz-
woju lokalnego w ramach inicjatywy Le-
ader, Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. 
 
Dofinansowanie: 248 929 PLN
Całkowita wartość to: ok. 379 823 PLN

Budowa stref rekreacji w Mścicach, Będzinie i Dobrzycy
inwestycja zrealizowana
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W ramach zadania wykonano drogę as-
faltową o długości ok. 1,0 km i szeroko-
ści 5,0 m z poboczem gruntowym o szero-
kości 0,75 m i jednostronnym poboczem 
z masy asfaltowej o szer. 1,0 m, pełnią-
cym funkcję ciągu pieszego.

Zadanie dofinansowane ze środków Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego dla za-
dań z Ustawy o ochronie gruntów rolnych.
 
Dofinansowanie: 306 037 PLN
Całkowita wartość to: ok. 1 078 693 PLN

Przebudowa drogi w Kładnie
inwestycja zrealizowana
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W ramach współpracy z Powiatem Ko-
szalińskim przebudowano drogi powia-
towe na odcinkach: Borkowice-Dobrzyca 
o dł. 3,4 km i Popowo-Dobre o dł. 2,5 km 
z dowiązaniem do drogi ekspresowej S6. 
Powiat pełniący role lidera uzyskał dofi-
nansowanie z RPO WZ .

Całkowita wartość zadania to:
ok. 8 000 000 PLN
Udział Gminy Będzino to:
ok. 2 000 000 PLN 

Budowa drogi Borkowice-Dobrzyca i Popowo-Dobre
inwestycja zrealizowana
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Wykonano odcinek sieci wodociągowej 
o dł. 472 m,  odcinek sieci kanalizacji gra-
witacyjnej o dł. 3.411 m i sieci kanalizacji 
tłocznej o dł. 5.343 m oraz 5 przepompow-
ni ścieków. Inwestycja dofinansowana 
z funduszy europejskich w ramach Działa-

nia 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich”.

Dofinansowanie: 1 543 264 PLN 
Całkowita wartość to: ok. 2 984 296 PLN

1010
INWESTYCJEINWESTYCJE

ZREALIZOWANEZREALIZOWANE

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkiem sieci 
wodociągowej w m. Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice

inwestycja zrealizowana

Zadanie zrealizowane zostało na podsta-
wie umowy partnerskiej pomiędzy Woje-
wództwem Zachodniopomorskim repre-
zentowanym przez Zachodniopomorski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, 
który pełnił rolę lidera projektu.

Wykonana została ścieżka rowerowa Ple-
śna – Gąski, stanowiąca część międzynaro-

dowego szlaku   R10.   Projekt   otrzymał   
dofinansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 – 2020, wkład 
środków własnych Gminy Będzino to jedy-
nie 7,5%. 

Udział Gminy Będzino: ok. 140 000 PLN 
Całkowita wartość to: ok. 6 000 000 PLN

Utworzenie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, szlak R10 

inwestycja zrealizowana
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Na terenie gminy otwarto dwie placów-
ki Dzienny Dom Senior+ i Klub Senior+. 
Celem działalności placówek jest świadcze-
nie usług opiekuńczych dla osób w wieku 60+ 
z terenu gminy Będzino. Na prowadzenie obu 
placówek w ramach rządowego programu Se-
nior+ w 2020 r. pozyskano  dofinansowanie ze 
środków Zachodniopomorskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Szczecinie. Celem programu jest 
zapewnienie wsparcia seniorom, osobom nie-
aktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej, 
poprzez umożliwienie im korzystania z oferty 
na rzecz społecznej aktywności, obejmującej 
także usługi w zakresie aktywności ruchowej, 
kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, 
rekreacyjnej i opiekuńczej.

Dom Senior +
Całkowita wartość to: ok. 275 000 PLN
Dofinansowanie: 220 000 PLN

Klub Senior +
Całkowita wartość to: ok. 117 800 PLN
Dofinansowanie: 94 500 PLN

Dom Senior+ w Tymieniu 
i Klub Senior+ w Mścicach

inwestycja zrealizowana

Zadanie zostało wykonane z dużym zaangażo-
waniem pracowników GOK. W ramach remon-
tu własnoręcznie wykonali szereg prac budow-
lanych i tylko niektóre prace specjalistyczne 
zostały zlecone firmom zewnętrznym. 

Zakres wykonanych robót budowlanych 
w obrębie sali obejmował:
• wymianę podłogi, remont i demontaż 
schodów,
• wymianę wentylacji mechanicznej,
• wyrównywanie i malowanie ścian,
• malowanie sceny i innych elementów 
drewnianych,
• wymianę instalacji elektrycznych 
i oświetlenia na energooszczędne,
• wymianę drzwi wewnętrznych 
i 3 okien drewnianych na PCV,
• remont i doposażenie siłowni.

Całkowita wartość zadania to:
ok. 97 000 PLN

Remont Domu Kultury 
w Będzinie

inwestycja zrealizowana
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Inwestycja otrzymała dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Zachodniopo-
morskiego 2014-2020 w ramach Strategii 
ZIT dla Koszalińsko–Kołobrzesko-Biało-
gardzkiego Obszaru Funkcjonalnego
(ZIT KKBOF).

W ramach zadania wykonano przebudo-
wę drogi gminnej na odcinku Borkowice 
– Śmiechów, etap Ia i Ib o łącznej długości 

ok. 3,6 km. Początek drogi to skrzyżowa-
nie z drogą krajową nr 11 w miejscowości 
Borkowice, a koniec przed skrzyżowaniem 
z drogą powiatową nr 3504Z. Zadanie zre-
alizowano w dwóch etapach: Ia o dł. ok. 
0,8 km i Ib o dł. ok.2,8 km.

Całkowita wartość zadania Ia + Ib to:
7 200 618 PLN
Dofinansowanie: 3 821 082 PLN

1212
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Budowa drogi Borkowice-Śmiechów, etap Ia i Ib
inwestycja zrealizowana
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Budowa drogi Borkowice-Śmiechów, etap Ia i Ib
inwestycja zrealizowana
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Inwestycja zrealizowana przez Powiat 
Koszaliński z dofinansowaniem w ra-
mach Funduszu Dróg Samorządowych 
i finansowym zaangażowaniu Gminy Bę-
dzino. Zadanie obejmowało wykonanie 
nowej nawierzchni asfaltowej wraz z cią-

giem pieszo-rowerowym na odcinku od 
skrzyżowania z DK nr 11 do miejscowości 
Dobiesławiec.

Udział Gminy Będzino: 913 120 PLN 

1414
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Budowa drogi Mścice-Dobiesławiec 
inwestycja zrealizowana
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W ramach zadania wykonano rozbiór-
kę pomostów i pali. W dno jeziora wbito 
w dwóch rzędach nowe pale drewniane, 
na których zbudowano nowe pomosty 
o łącznej długości ok. 137 m, dodatkowo 
wykonano remont slipu dla łodzi. Na na-
brzeżu wybudowano wiatę rekreacyjną. 
Zabezpieczenie jeziora stanowi opaska 
brzegowa, chroniąca brzeg przed rozmy-
waniem. 

Na przedmiotową inwestycję uzyskano do-
finansowanie z Mieleńskiej Lokalnej Grupy 
Rybackiej ze środków Europejskiego Pro-
gramu Operacyjnego „Rybactwo i morze”.

Dofinansowanie: 183 777 PLN
Wartość kosztorysowa to: 216 209 PLN

Remont pomostów 
i budowa wiaty 

rekreacyjnej 
w Podamirowie

inwestycja zrealizowana
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Całkowita długość drogi wynosi 995,70 m. 
Szerokość pasa drogowego zmienna i wy-
nosi od 4,0 m do 5,3 m. Na zakrętach pod 
kątem prostym jezdnia została poszerzo-
na do granic pasa drogowego. Pobocza   

o szerokości 0,75 m utwardzono  kruszy-
wem stabilizowanym. 

Całkowita wartość zadania to: 679 098 PLN 
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Remont drogi w miejscowości Strzeżenice
inwestycja zrealizowana
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Pozostałe zrealizowane inwestycje

Nowa nawierzchnia Drogi 
Krajowej nr 11 w Mścicach

inwestycja zrealizowana

Uporządkowanie placu 
przed Urzędem Gminy

inwestycja zrealizowana

Remont odcinka drogi 
przy piekarni w Będzinie

inwestycja zrealizowana

Nowa nawierzchnia 
ul. Rzemieślniczej w Mścicach

inwestycja zrealizowana

Przebudowa i remont dróg 
powiatowych w ramach poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
przebudowa ciągu pieszego w pasie 

drogi powiatowej nr. 3505Z

inwestycja zrealizowana

Przebudowa i remont dróg 
powiatowych w ramach poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
przebudowa pobocza w pasie drogi 

powiatowej nr 3514Z

inwestycja zrealizowana

Wykonano przebudowę ciągu pieszego 
w miejscowości Kazimierz Pomorski. 

Zadanie zrealizowane wspólnie z Powiatem 
Koszalińskim. Udział Gminy Będzino: 

24 000 PLN (fundusz sołecki) 

W miejscowości Wierzchomino wykonano 
przebudowę pobocza z kostki betonowej 

o szer. 1,0 m. Zadanie zrealizowane wspólnie 
z Powiatem Koszalińskim. Udział Gminy 
Będzino: 24 000 PLN (fundusz sołecki) 
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Zgodnie z zawartą umową ze Związkiem 
Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  na dział-
kach nr. 85/13 i 85/14 w miejscowości 
Będzino realizujemy Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych.  

Zaprojektowany PSZOK stanowić będzie 
ogrodzony, oświetlony plac utwardzony, 
wyposażony w pojemniki i kontenery do 
zbiórki odpadów, część kontenerów zo-
stanie zadaszona wiatą stalową. Na placu 
projektuje się również kontener socjal-
no-biurowy, zadaszone boksy z bloków 
typu betonblock na odpady, dwa budyn-
ki magazynowe na potrzeby magazynów 
na odpady niebezpieczne i zużyte sprzęty 
elektryczne oraz odpady przeznaczone do 
ponownego użycia, a także wagę samo-
chodową. Na terenie punktu wykonana 
będzie ścieżka edukacyjna z tablicami in-
formacyjnymi, ławkami, przykładowym 
kompostownikiem i lampą ekologiczną. 

Teren punktu zostanie ogrodzony. Obszar 
w sąsiedztwie placu utwardzonego musi 
zostać zagospodarowany jako teren zie-
lony, obsiany nasionami traw i roślinami 
ozdobnymi. Wjazd na teren PSZOK przez 
bramę wjazdową GZK. Teren punktu obej-
muje powierzchnię ok 4046 m2. Dla tego 
obszaru przewidziano 4 miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych w tym jedno 
dostosowane do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Dofinansowanie projektu pn. 
„Budowa selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych na terenie Związku Miast 
i Gmin Dorzecza Parsęty” przyznane jest 
w wysokości 85% kosztów kwalifikowa-
nych.

Umowny koszt inwestycji to: 1 580 000 PLN 
(z uwagi na roboty dodatkowe całkowity 
koszt będzie wyższy)
Dofinansowanie: 1 373 200 PLN 
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Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
inwestycja w trakcie realizacji
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Rozbudowa istniejącego, parterowego 
budynku świetlicy wiejskiej w m. Dobre, 
gm. Będzino o wymiarach ca 4,0 x 10,0m 
z prostym układem funkcjonalnym za-
plecza świetlicy i pom. kotłowni gazowej 
wraz z budową instalacji wewnętrznej 

gazowej, instalacji elektrycznej oświe-
tlenia i gniazd wtykowych rozbudowy-
wanej części oraz instalacji wewnętrznej 
c.o. i c.w.u. Prace projektowe szacuje się 
na kwotę ok. 10 tys. PLN.
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W ramach tego zadania wykonano od-
cinek drogi poprzez odtworzenie na-
wierzchni z kostki kamiennej.

Z uwagi na słabe podłoże oraz ruch cięż-
kich pojazdów wykonano wzmocnienie 
podbudowy. Ponownie ułożono kostkę ka-
mienną, wyrównano pobocze na całym od-
cinku. Pozostają do realizacji: wjazd z drogi 

powiatowej oraz dojazd do firm: Mrówka, 
Bank, hurtownia ryb o nawierzchni asfal-
towej. Zadanie kontynuowane w 2022 r.

Koszt odtworzenia kostki kamiennej to: 
220 148 PLN
Pozostałe roboty szacuje się na:
ok. 470 000 PLN 
 

Rozbudowa świetlicy w miejscowości Dobre
inwestycja w trakcie realizacji

Remont drogi do Banku w Będzinie 
inwestycja w trakcie realizacji
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Zlikwidowano przylegające do budyn-
ku garaże, balkony, betonowe schody 
zewnętrzne  oraz wjazdu do części piw-
nicznej  budynku. Cały obiekt będzie 

ocieplony w technologii lekkiej mokrej 
z odtworzeniem obróbek dachowych pa-
rapetów okiennych.  Całkowita wartość 
zadania to: ok.  166 000 PLN.

2020
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W TRAKCIE REALIZACJIW TRAKCIE REALIZACJI

Ocieplenie budynku NZOZ w Będzinie
inwestycja w trakcie realizacji

Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Mścice 

inwestycja w trakcie realizacji

Modernizacja oświetlenia obejmuje cały 
teren gminy Będzino. Zadanie obecnie 
jest w trakcie realizacji i polega na wy-
mianie istniejących lamp na typu LED, 
a w przypadku oświetlenia drogi DK 11 

w Będzinie wymiana  nastąpi łącznie 
ze słupami. W wyniku podpisanej umo-
wy z Energa Oświetlenie koszty zadania 
będą spłacane przez gminę z uzyskanych 
oszczędności.

Modernizacja oświetlenia zmiana obecnych lamp na typu LED

inwestycja w trakcie realizacji
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Planowane inwestycje

Lorem ipsum

Przebudowa drogi w miejscowości Tymień
inwestycja planowana

Projekt drogi o łącznej długości 998 m 
obejmuje  wykonanie: jezdni o nawierzch-
ni bitumicznej na odcinku 713 m o szer. 
od 6,0 do 7,2 m i  jezdni o nawierzchni 
z płyt żelbetowych o szer.  3,5 m na dłu-
gości 285 m oraz mijanek o szerokości 
5,5 m, a także  poboczy gruntowych po 
obu stronach jezdni wraz z  przebudową 
rowów przydrożnych. 

Ważnym elementem jest zaplanowa-
ny ciąg pieszo–rowerowy o szerokości 

2,0m oddzielony od drogi pasem zieleni. 
W dniu 14.07.2022 ogłoszono wyniki na-
boru złożonych wniosków  do programu 
„Polski Ład” i nasz wniosek uzyskał pełne 
dofinansowanie tj. 98% szacowanej war-
tość inwestycji. 

Uzyskane dofinansowanie to
1.960.000 PLN
Szacowana wartość inwestycji to:
ok. 2.000.000 PLN

Przebudowa drogi Tymień – Strachomino
inwestycja planowana

Zadanie polega na przebudowie drogi 
gminnej od m. Tymień do początku wia-
duktu nad nowo wybudowaną drogą S6,  
o długości ok. 1100 m i odcinka drogi od wy-
konanego zjazdu z wiaduktu do wjazdu do 
miejscowości Strachomino o długości ok. 
1900 m. 
Na obydwu odcinkach przebudowywanej 

drogi, planuje się wykonanie jezdni o na-

wierzchni drogi z płyt żelbetowych o sze-

rokości 3,5 m wraz mijankami o szerokości 

5,5 m, ciągów pieszo – rowerowych o szero-

kości 2,0 m oddzielonych od drogi pasem zie-

leni, poboczy gruntowych po obu stronach 

jezdni oraz przebudowy rowów przydroż-

nych. Inwestycja planowana jest w formule 

„zaprojektuj i wybuduj” i będzie realizowana 

po uzyskaniu dofinansowania. Szacowana 

wartość Inwestycji to: ok. 6.200.000,00 PLN.

Lorem ipsum

Odbudowa spalonej świetlicy w Popowie
inwestycja planowana

Na opracowanie dokumentacji tech-
nicznej, remont i przebudowę świe-
tlicy wiejskiej w Popowie uzyskano 
dofinansowanie w wysokości 750 
tys. PLN w ramach  Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych dla jed-
nostek samorządu terytorialnego.
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Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Strachomino
inwestycja planowana

Remont i przebudowa pomieszczeń, pn. „Świetlica wiejska z wykorzystaniem tradycji 
rybackich”  obejmuje remont i przebudowę pomieszczeń świetlicy z dostosowaniem do 
aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. 
Projekt został wybrany do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Mieleńskiej 

Grupy Rybackiej. Kwota dofinansowania to: 219 000 PLN.

Remont drogi w Miłogoszczy 
inwestycja planowana

Lorem ipsum

Remont drogi Dworek – Gąski (droga powiatowa)
inwestycja planowana

Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Koszalińskim. Wielkość udziału finansowe-
go Gminy Będzino wynosi 1,0 mln PLN. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.

Przebudowa drogi z płyt do tzw. ”czworaków”
inwestycja planowana

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu odcinka ok. 300 m drogi dojazdowej 
z płyt ażurowych. Szacowana wartość inwestycji  to: ok. 340 000 PLN.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Tymieniu

inwestycja planowana

W ramach inwestycji planuje się wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku 
Szkoły Podstawowej w Tymieniu, polegających na: wykonaniu izolacji termicznej bu-
dynku szkoły. Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, przy 
założeniu uzyskania dofinansowania. Na zadanie to złożono wniosek o dofinansowanie 
z programu „Polski Ład”. Przewidywana koszt całkowity to: 5 000 000 PLN
kwota wnioskowanego dofinansowania: 4 900 000 PLN (98 %).

Budowa oświetlenia drogi do banku

inwestycja planowana

Zadanie polega na wybudowaniu oświetlenia ulicznego zasilanego kablowo, drogi do 
banku wg posiadanej dokumentacji technicznej. Wartość inwestycji planuje się w wy-
sokości: ok. 51 000 PLN.
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Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Będzinie

inwestycja planowana

W ramach inwestycji planuje się wyko-
nanie prac termomodernizacyjnych bu-
dynku Urzędu Gminy polegających na: 
wykonaniu izolacji termicznej ścian ze-
wnętrznych, wykonaniu izolacji termicz-
nej dachu, wymianie stolarki okiennej 
i zewnętrznej stolarki drzwiowej, wymia-
nie oświetlenia wewnętrznego, montażu 
instalacji fotowoltaicznej, modernizacji 

instalacji grzewczej w zakresie zgodnym 
z audytem energetycznym. 
Inwestycja planowana w formule „zapro-
jektuj i wybuduj” i będzie realizowana po 
uzyskaniu dofinansowania. 

Przewidywany koszt całkowity
to: ok. 2 000 000 PLN

Położenie kostki brukowej na chodniku przy ul. Dworcowej w Mścicach (wspólnie z Powiatem)

inwestycja planowana

Udzielono z budżetu Gminy Będzino pomocy 
rzeczowej Powiatowi Koszalińskiemu
w postaci materiałów budowlanych przezna-
czonych do budowy ciągu pieszego

Wartość zakupionych materiałów to:
ok. 10 000 PLN  (z funduszu sołeckiego
sołectwa Mścice).

Odbudowa oświetlenia drogi Mścice – Dobiesławiec 

inwestycja planowana

Zadanie polega na przebudowie linii 
kablowej oświetlenia ulicznego w celu 
uniknięcia kolizji z już wykonaną prze-
budową drogi Mścice - Dobiesławiec, 
z ponownym montażem lamp wcześniej 

istniejących w nowej lokalizacji. Wartość 
inwestycji obejmującej prace projekto-
we i wykonawcze planuje się na kwotę: 
ok.  60 000 PLN.

Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca 
wraz z budową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz

inwestycja planowana

Zadanie obejmuje poza budową nowej sieci wodociągowej w m. Miłogoszcz, wykonanie 
zasilania w wodę tej miejscowości, przy równoczesnej rozbudowie ujęcia i stacji uzdat-
niania wody w Dobrzycy. Gmina Będzino uzyskała dofinansowanie z funduszu PROW, 
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, na ope-
racje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. 
Przewidywany koszt całkowity to: ok. 3 490 000 PLN
Otrzymana kwota dofinansowania to: 2 838 001 PLN



SPRAWDŹ NA CO BĘDĄ WYDANE PIENIĄDZE W TWOIM SOŁECTWIE694 tys. zł przeznaczone na fundusz 
sołecki w 2022 r.

Będzinko
1. zakup kruszywa do uzupełnienia drogi gmin-
nej w m. Będzinko - 14.673,34
2. zakup oraz montaż lampy oświetleniowej 
w m. Będzinko - lampy tradycyjne 4.920,00

Barnin-Zagaje
1. zakup i wymiana okien w świetlicy wiejskiej 
w Barninie Nr 8 dz. Nr 156/1 - 15.000,00
2. odnowienie tablicy informacyjnej w Barninie 
i umieszczenie jej w Zagajach przy posesji 
nr 6G - 200,00
3. integracja społeczna mieszkańców Sołectwa 
Barnin / Zagaje - 1.000,00
4. zakup kompletów dwóch stołów z ławkami 
na świetlicę m. Barnin 8 przy świetlicy 
dz.nr 156/1 - 1.500,00
5. zakup paliwa do koszenia trawy na placu za-
baw przy świetlicy wiejskiej w Barninie - 152,87
6. wykonanie - dokończenie instalacji elektrycz-
nej w świetlicy wiejskiej w Barninie 8 
dz. nr 156/1 - 1.980,00
7. zakup materiałów na remont świetlicy 
wiejskiej w Barninie - 1.820,00

Będzino
1. dotacja na cele statutowe OSP Będzino - 
8.000,00
2. zakup  wyposażenia dla biblioteki gminnej 
w Będzinie - 2.000,00
3. wykonanie i montaż tablicy informacyjnej 
przy kościele zabytkowym w Łeknie, działal-
ność wspólna z Sołectwem Łekno i Dobre 
- 500,00
4. organizacja imprezy dla mieszkańców - 
5.000,00
5. zakup 2 koszt na śmieci - 900,00
6. dalsze zagospodarowanie zakola w Będzinie 
- 9.000,00
7. dalsze zagospodarowanie placu zabaw 
przy Przedszkolu w Będzinie - 8.951,74,00
8. montaż 2 bramek do gry w piłkę (bloki 
w Będzinie) - 4.000,00
 
Dobiesławiec
1. zakup i montaż lampy solarnej w Podamiro-
wie - 1 sztuka - 6.000,00
2. zakup tablicy przyrodniczej na terenie 
działki gminnej w Podamirowie - 2.000,00
3. imprezy integracyjne - Podamirowo - 
2.000,00
4. modernizacja i doposażenie wiaty 
w m. Dobiesławiec - 14.213,36

Dobre
1. zakup materiałów budowlanych na dokoń-
czenie remontu oraz zakup wyposażenia do 
świetlicy wiejskiej w Dobrem, dz. Nr 56/2 - 
17.733,65
2. wsparcie działalności edukacyjnej dla Przed-
szkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach - 500,00
3. dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mścicach - 1.000,00
4. dofinansowanie tablicy informacyjnej 
dla zabytkowego kościoła w Łeknie - 500,00
5. organizacja i zakup paczek dla dzieci 
w wieku 2 - 12 lat zamieszkujących w Sołectwie 
Dobre z okazji Mikołajek 2022 r. - 3.400,00
6. fundusz integracyjno-kulturalny 
mieszkańców Sołectwa Dobre - 8.000,00 
7.zakup materiałów na konserwację sprzętu 
oraz siatek do bramek na Wiejski Plac Zabaw 
w Dobrem, dz. Nr 80/1 - 600,00
8. zakup namiotu dla Sołectwa Dobre - 
3.000,00

Dobrzyca
1. dotacja na zadania statutowe Wiejskiego 
Domu Kultury w Dobrzycy - 3.500,00
2. zakup kruszywa na utwardzenie dróg gmin-
nych w Sołectwie Dobrzyca - 10.000,00
3. montaż części oświetlenia na drodze 
gminnej do posesji w Dobrzycy nr 99-102 - 
10.000,00
4. podnoszenia wiedzy mieszkańców sołectwa 
Dobrzyca z zakresu bezpieczeństwa, zdrowego 
trybu życia, połączone z promocją lokalnej 
kultury i integracją - 6.000,00
5. dotacja na realizację zadań statutowych 
Gminnej Biblioteki Publicznej Filia w Dobrzycy 
- 1.500,00
6. strefa rekreacji i plac zabaw - 11.712,77
7. dotacja na realizację zadań statutowych 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy - 
10.000,00

Kiszkowo
1. zakup płyt jumbo na drogę w Sołectwie 
Kiszkowo  - 10.000,00
2. zakup 2 lamp - solarnych, 1 szt. - plac zabaw 
w Dworku, 2 szt - droga gminna - 13.601,07

Kładno
1. zakup lamp oświetleniowych - kontynuacja 
zadania z 2021 roku dla Sołectwa Kładno - 
21.652,87

Komory
1. zakup 2 lamp oświetleniowych przy drodze 
gminnej, 1 szt. - p. Tomkiewicz, 2 szt. - 
Komory Nr 12 i 13 - 14.194,04

Łekno
1. wsparcie OSP w Będzinie (cele statutowe) - 
1.000,00
2. wsparcie Biblioteki Publicznej w Będzinie - 
500,00
3. stworzenie i montaż tablicy informacyjnej 
przy kościele w Łeknie-działanie wspólne 
z Sołectwem Dobre i Będzino - 500,00
4. wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Łeknie 
- 3.000,00
5. imprezy integracyjne - 5.000,00
6. naprawa poszycia namiotu + dokończenie 
osłon na altanę - 4.500,00
7. zakup kruszywa na drogi gminne w Sołec-
twie Łekno dla miejscowości Mączno, Łekno, 
Kazimierz Pom. - 16.000,00
8. zakup paliwa do wykorzystania przy pracach 
remontowych na drogach gminnych - 1.339,18

Łopienica - Łasin Koszaliński
1. integracja dzieci oraz mieszkańców 
w sołectwie Łasin - Łopienica - 5.169,14
2. kamyk na plac zabaw - 3.000,00
3. wyposażenie placu zabaw 
w m. Łopienica - 14.430,00

Mścice
1. zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych 
przy ul. Parkowej w m. Mścice - 5.000,00
2. szkolenie mieszkańców sołectwa w zakresie 
zdrowego trybu życia - 3 cykle - 6.662,90
3. budowa chodnika przy ul. Dworcowej 
w m. Mścice - 12.000,00
4. wykonanie dokumentacji technicznej na 
budowę oświetlenia w Łubnikach - 6.000,00
5. przekazanie środków dla OSP Mścice 
z przeznaczeniem na cele statutowe - 7.000,00
6. zakup karnetów na basen - 1.000,00
7. zakup wyposażenia dla Przedszkola 
im. Promyki Bałtyku w Mścicach - 2.000,00
8. zakup kruszywa na drogi gminne - 10.000,00
9. wykonanie dokumentacji technicznej 
na budowę oświetlenia ul. Tulipanowej 
w m. Mścice - 6.000,00

Popowo
1. utwardzenie placu przy budynku świetlicy 
wiejskiej w Popowie - 20.539,61
   
Słowienkowo
1. zakup płyt na remont drogi 
w m. Słowienkowo - 19.000,00
2. zakup materiałów na remont placu zabaw 
w Słowienkowo - 370,69

Skrzeszewo
1. zakup płyt jumbo do miejscowości 
Skrzeszewo - 14.585,61
2. dofinansowanie dla OSP Będzino - 1.000,00

Smolne
1. wykonanie projektu pod oświetlenie drogi 
gminnej - 6.000,00
2. zakup kruszywa na remont dróg gminnych 
- 5.000,00
3. zakup kostki brukowej obrzeży i piasku - 
wykonanie placu rekreacyjnego - 6.000,00
4. zakup piły motorowej, podstawowych narzę-
dzi i paliwa do obsługi terenów zielonych 
w m. Smolne - 1.649,00
5. zakup materiałów (farby, pędzle, deski, 
śruby) w celu remontu placu zabaw 
w m. Smolne - 1.000,00

Stoisław
1. zakup piasku na plac zabaw w Stoisławiu - 
700,00
2. doposażenie placu zabaw w Sołectwie 
Stoisław - 23.300,00
3. dotacje na cele statutowe Przedszkole 
w Mścicach - 1.000,00
4. czyszczenia chodnika w sołectwie Stoisław - 
4.000,00
5. integracja mieszkańców w m. Stoisław - 
5.232,68
 
Strachomino
1. zakup i montaż oświetlenia przy drodze 
gminnej - 20.124,69
2. zakup dwóch stołów metalowych 
na świetlicę wiejską w Strachominie - 700,00
3. zakup huśtawki metalowej z montażem 
na plac zabaw w Strachominie - 3.500,00 
 
Strzepowo
1. zakup kruszywa na drogę gminną - 4.000,00
2. dofinansowanie Szkoły Podstawowej 
w Dobrzycy - 600,00
3. organizacja imprezy kulturalno - rozrywko-
wej - 5.439,88
4. urządzenia siłowni zewnętrznej - 16.400,00

Strzeżenice
1. zakup kostki brukowej na budowę chodnika 
w Strzeżenicy Zachodniej - 27.107,83
   
Śmiechów - Borkowice
1. ogrodzenie placu w tym placu zabaw 
w Borkowicach (zakup siatki, słupków, elemen-
tów betonowych, itp.) - 10.000,00
2. ocieplenie i zabezpieczenie budynku 
gospodarczego w Borkowicach - 3.920,00
3. zakup tablicy ogłoszeniowej wg. wzoru 
dla Sołectwa dla miejscowości Śmiechów - 
1.800,00
4. modernizacja i wymiana urządzeń 
na placu zabaw w Borkowicach, 
zakup urządzeń - 17.280,00
5. zorganizowanie imprez integracyjnych 
dla mieszkańców sołectwa w trakcie roku 
budżetowego - 1.956,30

Tymień
1. położenie chodnika o długości 80 m 
na dz. Nr 169/200 w Tymieniu - 9.000,00
2. dotacje na zadania statutowe dla Filii Biblio-
teki w Tymieniu - 2.000,00
3. cele integracyjno - kulturalne mieszkańców 
Sołectwa Tymień - 4.000,00
4. zakup i dostawienie nowej lampy oświetle-
niowej w kierunku posesji nr 4a w Tymieniu 
- 5.000,00
5. zakup i dostawienie nowej lamp oświetle-
niowej w kierunku na drodze do Tymienicy 
- 5.000,00
6. zakup dużego parasola dla Domu Seniora 
w Tymieniu - 2.000,00
7. zakup środków do dezynfekcji oraz 
materiałów na zajęcia z dziećmi - 
Dom Ludowy w Tymieniu - 1.000,00
8. zakup nowych urządzeń do strefy integracji 
oraz placu zabaw w Tymieniu - 27.662,90

Uliszki
1. zakup kruszywa na remont drogi gminnej 
od DK nr 11 w m. Uliszki Gmina Będzino - 
14.082,71
   
Wierzchominko
1. zakup i montaż lamp solarnych - 3 sztuki 
w Wierzchominku - 15.696,94

Wierzchomino
1. zakup przystanku plus montaż na końcu 
Wierzchomina Nr 46 (koło lasu) - 7.980,00
2. zakup przystanku plus montaż dla wsiada-
jących mieszkańców w Wierzchominie koło 
świetlicy oraz wsiadających dzieci do szkoły 
- 7.500,00
3. zakup kostki brukowej na chodnik oraz 
montaż, położenia kostki w m. Wierzchomino 
nr 42 i dalej - 10.403,25


