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1. Wstęp 

 

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

zobowiązany jest do 31 maja przedstawić Radzie Gminy raport o stanie gminy za rok poprzedni. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta, zawiera informacje o finansach, o realizacji 

programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy. 

Raport o stanie gminy został przygotowany na podstawie sprawozdań i informacji opracowanych przez 

referaty Urzędu Gminy Bestwina oraz raportów, analiz i opracowań jednostek organizacyjnych. 

2. Informacje ogólne 

 

2.1 Ogólna charakterystyka gminy 

 

Gmina Bestwina położona jest w południowej części województwa śląskiego. Stanowi część Kotliny 

Oświęcimskiej ograniczonej od północy rzeką Wisłą, a od zachodu - rzeką Białą.  

Graniczy z miastami: Bielskiem-Białą i Czechowicami-Dziedzicami oraz z trzema gminami 

Wilamowicami, Miedźną i Pszczyną.  

Powierzchnia Gminy Bestwina wynosi 3769 ha i obejmuje swym zasięgiem cztery sołectwa: 

 Bestwina o powierzchni: 1354 ha, 

 Bestwinka o powierzchni: 455 ha, 

 Janowice o powierzchni: 709 ha, 

 Kaniów o powierzchni: 1251 ha. 

 

2.2 Stan i struktura ludności 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Bestwina liczyła 11800 osób.  

Na koniec roku 2018 liczba mieszkańców Bestwiny wynosiła 11913 (w tym 6084 kobiet i 5829 

mężczyzn).  

W roku 2018 zmarło 111 osób (54 kobiety i 57 mężczyzn), natomiast urodziło się 148 dzieci (70 

dziewczynek, 78 chłopców).  

Przyrost naturalny (różnica między osobami urodzonymi a zmarłymi) wyniósł zatem 37 .  

90 lat i więcej liczy 58 osób (34 kobiety i 24 mężczyzn).  

Najstarsza kobieta w 2018 roku świętowała 102 urodziny, a najstarszy mężczyzna 98.  

W ciągu roku 2018 liczba mieszkańców zwiększyła się z 11 800 do 11 913, czyli przybyło Gminie 

Bestwina 113 obywateli. Jak wynika z powyższych danych wzrost liczby mieszkańców to w 1/3 przyrost 
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naturalny, a w 2/3 to migracja, czyli osoby, które w gminie się osiedlają. Jest to tendencja 

obserwowana, od co najmniej kilku lat.  

Z analizy okresu 2013-2018 tendencja wzrostu przyrostu naturalnego waha się w granicach 1/3 - 1/5 a 

migracja to 2/3 - 4/5. Na koniec 2013 roku w Bestwinie mieszkało 11306 osób - czyli w ciągu 5 lat 

przybyło gminie 607 mieszkańców.  

W 2018 roku jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego świętowało 9 par, a jubileusz 50-lecia pożycia 

małżeńskiego 18 par.  

 

3. Informacje finansowe 

3.1. Stan finansów 

 

Uchwałą Nr XXXII/251/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku Rada Gminy Bestwina uchwaliła budżet gminy 

na rok 2018, w którym wydatki zaplanowano na kwotę 47 410 454,00 zł, a dochody na kwotę 

49 136 821,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu: wydatki gminy ostatecznie 

wyniosły 53 478 289,48 zł, dochody wynosiły 50 478 289,48 zł. 

W ramach budżetu: 

 udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł 45% - na co składa się m.in. dochód z 

podatków od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz udziały w podatku dochodowym 

od osób fizycznych, które rosną z roku na rok, 

 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 20%, na co składają się inwestycje 

drogowe oraz inwestycje w infrastrukturę budowlaną. 

 

Stan zadłużenia gminy na koniec roku 2018 wyniósł 6 685 000,00 zł, co stanowi 13,2% dochodów 

ogółem.  

W okresie sprawozdawczym gmina udzielała poręczeń i gwarancji jednostkom organizacyjnym na 

kwotę 170 000,00 zł.  

 

3.2. Wykonanie budżetu 

 

Wykonane dochody i wydatki wynosiły: 

 dochody 50 687 786,60 zł tj. 100,4% planu 

 wydatki wynosiły 48 698 594,51 zł tj. 91,1% planu 

Największą pozycję wydatków gminy w roku 2018 stanowią wydatki na oświatę. 
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W roku 2018 pozyskano środki zewnętrzne do budżetu, w tym unijne: 

 

 kwotę 730 826,03 zł ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020 na realizację zadania pn.: 

Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina. Zadanie 

realizowane było w latach 2017-2018, a całkowite dofinansowanie wyniosło 895 845,45 zł, 

 ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020 zrealizowano zadanie pn.: Termomodernizacja 

budynku SP w Bestwince, w 2018 roku pozyskano kwotę 1 734 522,44 zł. Zadanie realizowane 

było w latach 2017-2018, a całkowite dofinansowanie wyniosło 2 604 461,10 zł, 

 ze środków EFS w ramach RPO WSL 2014-2020 na zadanie pn.: Aktywna Integracja w Gminie 

Bestwina w 2018 roku pozyskano kwotę 127 560,10 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-

2020, 

 ze środków EFS w ramach RPO WSL 2014-2020 realizowane jest zadanie pn.: Umiem więcej i mogę 

więcej, w 2018 roku pozyskano 393 935,26 zł. Program realizowany jest w latach 2017-2020, 

 ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020 na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej 

S4471 Bestwina-Janowice-Hałcnów pozyskano kwotę 1 017 192,00 zł, 

 środki z budżetu państwa na zadanie związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń 

noszących znamiona klęsk żywiołowych zadanie pn.: Odbudowa drogi gminnej ul. Gawlików wraz 

z poboczami i odwodnieniem w Kaniowie pozyskano kwotę 456 000,00 zł, 

12,22%

9,33%

42,21%

22,40%

8,71%

1,25%

3,87%

Administracja Drogi gminne Oświata Pomoc społecznaGospodarka komunalna Sport Kultura
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 środki otrzymane z WFOŚiGW na realizacje programu pn.: Zielone pracownie – zadanie 

realizowane było w ZSP w Bestwinie, ZSP w Bestwince oraz ZSP w Kaniowie. Otrzymano kwotę 

94 173,00 zł, 

 ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020, inicjatywa LEADER na zadanie: Rozwój 

ogólnodostępnej infrastruktury czasu wolnego na obszarze Gminy Bestwina pozyskano kwotę 

142 803,00 zł.  

 

3.3. Inwestycje 

 

Wydatki inwestycyjne w roku 2018 zostały wykonane w kwocie 8 140 755,21 zł przy planie                          

10 750 037,83 zł, co stanowi 16,70% wydatków ogółem. 

 

W roku 2018 zakończono następujące inwestycje: 

 

 termomodernizację wraz z modernizacją budynku ZSP w Bestwince – projekt polegał na 

kompleksowej termomodernizacji budynku ZSP Bestwinka obejmującej wymianę stolarki, 

docieplenie ścian, wymianę dachu, modernizację kotłowni i instalacji wewnętrznych, 

 modernizację ulic: Pszczelarska, Borowa i Podlesie w Janowicach, Podpolec w Bestwince, 

Sosnowicka i Gawlików wraz z poboczami i odwodnieniem w Kaniowie, budowa mijanek w ramach 

przebudowy ul. Gen. Sikorskiego w Bestwinie, 

 odwodnienia: pod ul. Rzeczną w Bestwince, w rejonie ul. Kóski i ul. Dworskiej w Kaniowie, 

 modernizację płyty boiska sportowego w Bestwinie,  

 wymianę pokrycia dachowego w budynku komunalnym w Kaniowie ul. Rybacka – zadanie 

polegało na remoncie dachu budynku komunalnego z kompletną wymianą poszycia i częściową 

wymianą krokwi dachowych, 

 wykonano park do ćwiczeń kalistemicznych oraz bramki uchylne z blokadą elektromechaniczną na 

ORiSW w Kaniowie. 

 

W roku 2018 rozpoczęto lub kontynuowano następujące inwestycje:  

 rozwój energetyki odnawialnej w Gminie Bestwina – budowa indywidualnych instalacji 

fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, 

 modernizację kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwince wraz z zapleczem, 
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 budowę bieżni lekkoatletycznej w Bestwinie – infrastruktura lekkoatletyczna składająca się z 

bieżni dookolnej treningowej 400 m, pola do: pchnięcia kulą, skoku w dal i skoku wzwyż. Projekt 

jest współfinansowany ze środków FRKF pozostających w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki, 

 modernizację pokrycia dachowego w budynku komunalnym ul. Krakowska w Bestwinie oraz ul. 

Czechowicka w Kaniowie, 

 dokumentacje projektowe chodników ul. Dankowicka - Kaniów, ul. Janowicka - Janowice, ul. 

Witosa - Bestwina oraz dróg gminnych ul. Świerkowa i ul. Akacjowa w Bestwinie, 

 projekt kanalizacji sanitarnej południowej części Gminy Bestwina, 

 projekt budowy Sali gimnastycznej w Janowicach, 

 projekt termomodernizacji budynku przedszkola w Janowicach, 

 termomodernizacja budynku przedszkola w Bestwinie – kompleksowa termomodernizacja 

polegająca na wymianie stolarki, dociepleniu ścian, modernizacji kotłowni i instalacji c.o. oraz 

wymianie dachu. 

 

3.4. Podatki 

Na terenie gminy w 2018 roku obowiązywały stawki podatku od nieruchomości wynikające z Uchwały 

Nr XXXI/239/2017 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 30 października 2017 r. oraz od środków 

transportowych wynikające z Uchwały Nr XXXI/240/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 października 

2017 r. 

Stawki podatku rolnego i podatku leśnego określa Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w 

stosownym komunikacie. Stawki podatków w gminie nie mogą być wyższe od maksymalnych 

określonych przez Ministra Finansów.  

3.5. Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Obowiązek sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) wynika z zapisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2018-2026 obejmują wszystkie przedsięwzięcia, których realizacja w roku budżetowym i w latach 

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają 

w okresie dłuższym niż rok.  

Stan zobowiązań gminy zgodnie z WPF w roku 2018 wyniósł 6 685 000,00 zł., są to obligacje zaciągnięte 

na realizację zadań inwestycyjnych. Spłaty i obsługa zadłużenia przebiega zgodnie z umową. 
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4. Informacja o stanie mienia 

 

Powierzchnia gruntów nieruchomości gminnych wg stanu na dzień 31.12.2018 roku wynosi 178,2264 

ha. Powierzchnia gruntów nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste wg stanu na 

dzień 31.12.2018 roku wynosi 2,4733 ha. 

W roku 2018 nastąpiło powiększenie zasobów gruntów przez nabycie gruntu z mocy prawa pod drogi 

od osób fizycznych i w drodze komunalizacji o 1,1780 ha. W roku 2018 zmniejszono zasób gruntów 

gminnych przez sprzedaż, zasiedzenie oraz regulacji specustawy drogowej działek gminnych o 3,5158 

ha. Gmina oddała w dzierżawę na cele rolne 9,6274 ha gruntów oraz w dzierżawę pod działalność 

gospodarczą 0,0153 ha gruntów. Pozostałe grunty należące do Gminy Bestwina to nieruchomości, 

które są niezbędnie do wykonywania zadań własnych gminy. 

Gmina posiada 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym KOMBEST Sp. z o.o. o wartości 

1 331 200,00 zł oraz 10 sztuk akcji o wartości nominalnej 100 zł każda w Górnośląskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego SA. 

Zasób lokali użytkowych Gminy składa się z 16 lokali podzielonych według funkcji na lokale 

przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, garaże wynajmowane mieszkańcom lokali 

mieszkalnych oraz lokale użytkowe użyczane organizacjom społecznym działającym na terenie Gminy 

i jednostkom organizacyjnym Gminy. Lokale znajdują się budynkach zlokalizowanych w Bestwinie (ul. 

Szkolna 4-6, ul. Plebańska 12), Janowicach (ul. Janowicka 100, ul. Janowicka 137) i Kaniowie (ul. 

Batalionów Chłopskich 15a, ul. Batalionów Chłopskich 19, ul. Batalionów Chłopskich 50, ul. 

Czechowicka 23). Lokale w budynkach przy ul. Czechowickiej 23 w Kaniowie i ul. Plebańskiej 12 w 

Bestwinie są aktualnie niewykorzystywane. 

Mienie komunalne tworzy ponadto 27 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w 10 budynkach, w tym 4 

budynki w Bestwinie (11 lokali), 1 budynek w Janowicach (2 lokale) i 5 budynków w Kaniowie (14 lokali). 

Wszystkie aktualnie najmowane lokale stanowią lokale mieszkalne, żaden nie został wyodrębniony, 

jako lokal socjalny lub pomieszczenie tymczasowe. Jeden z lokali w budynku przy ul. Kóski 33 w 

Kaniowie nie jest aktualnie wynajmowany, przygotowywana jest ekspertyza techniczna w celu 

stwierdzenia przydatności lokalu do zamieszkania lub możliwych działań adaptacyjnych. Z wyłączeniem 

budynku przy ul. Czechowickiej 21 w Kaniowie i ul. Plebańskiej 12 w Bestwinie, wszystkie pozostałe 

budynki są w całości własnością Gminy. We wskazanych budynkach pojedynczy lokal stanowi własność 

prywatną, a co za tym idzie budynki objęte są wspólnotą mieszkaniową. Wszystkie aktualnie 

wynajmowane lokale mieszkalne opierają się na umowach najmu na czas nieoznaczony zgodnie z 

obowiązującym prawem i zasadami przyjętymi w Gminie. 
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5. Ochrona Środowiska  

 

5.1 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina na lata 2015-2018 

 

Przyjęty przez Radę Gminy Bestwina Uchwałą Nr IX/75/2015 z dnia 28.09.2015 r. Program Ochrony 

Środowiska dla Gminy Bestwina na lata 2015 – 2018 z perspektywą do roku 2022 określa zadania  

z zakresu ochrony środowiska, których realizacja przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gminy. 

W zakresie ochrony powietrza przyjmuje on termomodernizację budynków użyteczności publicznej, 

opracowanie i wdrożenie Programu Ograniczenia Emisji oraz budowę i modernizację dróg gminnych.  

Prowadzone są kontrole mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów o 

ochronie powietrza. W 2018 r. przeprowadzono 18 kontroli. 

Gospodarka wodno-ściekowa wymaga prowadzenia modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Obecnie kanalizacja sanitarna na terenie gminy obejmuje sołectwo Bestwinka, część sołectwa Kaniów 

oraz północną część sołectwa Bestwina. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 65,5 km, w tym sieci 

kanalizacji grawitacyjnej – 53,6 km. Przyłącza kanalizacyjne posiada 1014 budynków, zbiorniki 

bezodpływowe 1794 budynki a 127 budynków wyposażonych jest w przydomowe oczyszczalnie 

ścieków.  

Prawidłowa gospodarka wodna obejmuje również odwodnienie terenów i ulic oraz melioracje rolnicze. 

W ramach ochrony przyrody ustanowiono na terenie gminy Bestwina takie formy jak: 

 cztery pomniki przyrody (dwie lipy, dąb i buk), 

 obszar chronionego krajobrazu „Podkępie” obejmujący kompleks stawów w Bestwinie i Kaniowie 

w dolinie rzeki Białej przy zachodniej granicy gminy, 

 użytek ekologiczny „Oczko wodne w Kaniowie” w rejonie rzeki Wisły. 

 

Ponadto na bieżąco prowadzona jest pielęgnacja i nasadzenia drzew na terenie gminy. 

W ramach edukacji ekologicznej obejmującej ochronę powietrza i gospodarkę odpadami 

przygotowano i przekazano mieszkańcom ulotki oraz materiały informacyjne.  

 

5.2 Program Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 

 

Aktualnie realizowany program ograniczenia emisji stanowi drugi cykl działań zmierzających do 

poprawy jakości powietrza na terenie Gminy, po zrealizowanej w latach 2008-2010 pierwszej edycji 

Programu.  
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W Programie przewidziano na lata 2017-2020 wymianę 322 starych nieefektywnych źródeł ciepła, w 

większości na paliwo stałe, na nowe niskoemisyjne kotły węglowe spełniające normy 5 klasy emisji lub 

kotły gazowe oraz montaż 156 indywidualnych instalacji fotowoltaicznych.  

Do końca 2018 roku zrealizowano 122 wymiany, w tym zamontowano 83 piece gazowe i 39 pieców 

węglowych. W roku 2018 zadanie było prawie w całości finansowane ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W roku 2019 planowana jest 

wymiana kolejnych 105 urządzeń, w tym montaż 65 nowych pieców gazowych, które również będą 

współfinansowane ze środków WFOŚiGW.  

Na zakres obejmujący montaż 156 indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na budynkach 

mieszkańców Gminy został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt został oceniony 

pozytywnie i oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2020. 

 

5.3 Gospodarka odpadami komunalnymi 

 

Od 2015 roku gminny system gospodarki odpadami obejmuje nieruchomości zamieszkałe i 

niezamieszkałe.  

Na podstawie nowego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad segregowania odpadów oraz 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina na przełomie lat 2018 i 2019 

został ogłoszony i rozstrzygnięty kolejny przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Zgodnie z umową, 

w okresie 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2021 r. wykonawcą jest konsorcjum firm: 

 PHU „Operatus” Marian Krajewski ul. Cyniarska 38, 43-300 Bielsko-Biała, 

 Operatus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa, ul. Cieszyńska 291,   

43-384 Jaworze. 

Cały strumień odpadów komunalnych z terenu gminy Bestwina, na podstawie zawartego Porozumienia 

międzygminnego z Gminą Bielsko-Biała z dnia 14 października 2014 r., jest zagospodarowany w RIPOK 

- Zakład Gospodarki Odpadami S.A. zlokalizowanym w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315 d.  

Wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów przełożył się na konieczność zaplanowania 

podniesienia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości. Po przeprowadzeniu konsultacji 

społecznych, Rada Gminy Bestwina w dniu 13 grudnia 2018 r. podjęła Uchwałę nr II/14/2018 w sprawie 

podwyższenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązują od                 

1 stycznia 2019 r. 
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W 2018 r. łączna masa odpadów odebranych z nieruchomości i zebranych w Punkcie Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wyniosła 3 798 ton, co daje zwiększenie o ponad 3 % w 

porównaniu z rokiem 2017 r. Taka tendencja wynika ze wzrostu liczby mieszkańców (ok. 1% ), wzrosła 

również liczba nieruchomości niezamieszkałych (działalności gospodarcze, sklepy).  

 

6. Gospodarka przestrzenna 

 

6.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina zatwierdzone 

zostało Uchwałą Rady Gminy Bestwina Nr XXI/170/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. Studium to jest 

podstawowym, strategicznym dokumentem, decydującym o planowanych na obszarze gminy 

działaniach, które winny doprowadzić do szybkiego przeprowadzenia pozytywnych zmian w 

wymiarach: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, kulturalnym i materialnym. 

Podstawowym celem wszystkich określonych w studium kierunków zmian w strukturze przestrzennej 

gminy jest osiągnięcie zrównoważonego, zharmonizowanego ze środowiskiem naturalnym rozwoju, 

umożliwiającego kształtowanie zróżnicowanej pod względem funkcjonalnym przestrzeni wiejskiej, 

zapewniającej wysoką jakość życia mieszkańców oraz zachowanie lokalnych wartości kulturowych i 

środowiskowych. 

Na podstawie obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy tworzone są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

 

6.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i jako taki zawiera 

ustalenia powszechnie wiążące na obszarze, na którym obowiązuje.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z części tekstowej i z części graficznej. 

Tekst planu to uchwała Rady Gminy natomiast rysunek planu to załącznik graficzny do tej uchwały. 

Plan miejscowy ustala m.in. przeznaczenie terenu pod określone funkcje, sposób zagospodarowania i 

warunki zabudowy, a także warunki obsługi w zakresie infrastruktury. 

Obecnie obowiązują 24 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które pokrywają 100% 

powierzchni gminy Bestwina. 
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7. Realizacja strategii i programów 

W Gminie Bestwina w 2018 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

7.1 Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bestwina na lata 2018-2020 

 

Gmina Bestwina gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa w pierwszej kolejności uwzględniając potrzeby 

społeczności lokalnej i realizację zadań publicznych. 

Program gospodarowania nieruchomościami gminnymi zasobu w latach 2018-2020 zakłada 

kontynuację dotychczasowych umów najmu lokali i dzierżawy gruntów pod działalność gospodarczą i 

rolniczą. 

Umowy obejmować będą wyłącznie te nieruchomości, które nie zostały przeznaczone na realizację 

zadań gminy lub na sprzedaż. 

Realizacja planu wykorzystania zasobu nieruchomości nastąpi zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy 

gminy ustaleniami, wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa. 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bestwina, określa główne kierunki działań 

związane z gospodarowaniem mieniem gminnym na lata 2018-2020. W stosunku do każdej 

nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie jej zagospodarowania będą zapadały indywidualnie. Gminny 

zasób nieruchomości będzie wykorzystywany zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy gminy 

ustaleniami, które będą wynikały z uchwał budżetowych podejmowanych na poszczególne lata, w 

formach prawnych przewidzianych w ustawie - Kodeks cywilny, ustawie o gospodarce 

nieruchomościami oraz uchwałami w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi 

w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bestwina, w sprawie określenia warunków udzielania 

bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddania gruntu w 

użytkowanie wieczyste, a także w oparciu o Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bestwina.  

 

7.2 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bestwina na lata 2016 -2025. 

 

 Dokument ten uwzględnia wiele obszarów polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów społecznych. Jej podstawowym celem jest tworzenie warunków sprzyjających wzrostowi 

spójności społecznej i podnoszenie jakości życia mieszkańców gminy. Stanowi ona podstawę do 

opracowania i realizacji konkretnych projektów, przedsięwzięć jak również funkcjonujących w gminie 

programów takich jak: 
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7.3 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. 

 

Program jest kontynuacją działalności prowadzonej w latach poprzednich. Głównym zadaniem do 

realizacji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszanie rozmiarów już 

istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększenie zasobów niezbędnych 

do radzenia sobie z nimi.  

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Realizowane są programy profilaktyczne i działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz osób 

dorosłych. Działa poradnictwo specjalistyczne realizowane przez psychologa i terapeutę uzależnień. 

 

7.4 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

dla Gminy Bestwina na lata 2016 - 2020. 

 

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i 

skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest przemoc. Odbywa się to poprzez 

koordynację działań lokalnych podmiotów działających w tym obszarze oraz edukację środowiska 

lokalnego w celu podniesienia społecznej świadomości i wrażliwości na temat zjawiska przemocy w 

rodzinie. Na terenie gminy działa Zespół Interdyscyplinarny powołany przez Wójta Gminy, którego 

celem jest udzielenie pomocy osobom i całym rodzinom doświadczającym przemocy.  

W 2018 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 15 Niebieskich Kart  

 

7.5 Program wspierania rodziny w Gminie Bestwina na lata 2017 – 2020  

 

Głównym celem programu jest budowa zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych. 

Adresatami programu są nie tylko rodziny z wieloma już istniejącymi problemami, ale także te, które 

dopiero zaczynają być klientami pomocy społecznej aby wspomóc je w krytycznym momencie życia 

związanym z pojawieniem się niekorzystnych zjawisk . 

 

7.6 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bestwina na lata 2016 – 2020. 

 

Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i 

indywidualnych wynikających z zażywania narkotyków. Jego podstawowym założeniem jest 

podejmowanie kompleksowych działań mających na celu prowadzenie działalności informacyjnej, 

edukacyjnej i wychowawczej w szczególności wśród dzieci i młodzieży, rozwój edukacji publicznej oraz 
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szkolenie przedstawicieli różnych zawodów w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii (umiejętność 

wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków 

oraz pomoc osobom uzależnionym). 

 

7.7 Współpraca Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 

 

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych 

podmiotom działającym w zakresie pożytku publicznego w trybie wspierania ich realizacji. Wysokość 

środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych została określona uchwałą 

budżetową na 2018 rok i wyniosła 250 000,00 zł.  

W 2018 roku Wójt Gminy Bestwina ogłosił dwa otwarte konkursy ofert - w trzech zakresach 

merytorycznych: 

 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  

 z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,  

 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  

 

Realizując zadania z przedmiotowych zakresów, gmina współpracowała z: Klubem Sportowym 

„Bestwinka”, LKS „Przełom” Kaniów, Ludowym Klubem Sportowym „Bestwina”, UKS „THE – BEST”, 

Bestwinka, UKS „SET” Kaniów, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

„RAZEM”, UKS „Wojownik”, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszeniem Koła Gospodyń 

Wiejskich w Janowicach. 

 

W ramach realizowanego Programu złożono łącznie 20 ofert na realizację zadań publicznych: 

 19 ofert spełniło wymagania formalne,  

 1 oferta nie uzyskała dofinansowania (rezygnacja z ubiegania się o dotację przed ogłoszeniem 

wyników konkursu), 

 18 ofert uzyskało dofinansowanie,  

 wszystkie organizacje rozliczyły zadania,  

 łącznie zrealizowano 18 zadań,  

 w przypadku 1 zadania dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 356,49 zł.  

 



Raport o stanie Gminy Bestwina 

strona 15 

7.8 Gminny Program Ochrony nad zabytkami 

W 2018 roku wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Bestwina Nr XX/17/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. 

Gminny Program Ochrony nad zabytkami na terenie gminy Bestwina na lata 2018 -2022.  

Określa on priorytety gminy oraz kierunki ochrony zabytków wraz z możliwościami finansowania.  

7.9 Programy zdrowotne na lata 2016-2018  

Od 2016 roku na terenie gminy realizowany jest wieloletni program profilaktyki zdrowotnej na lata 

2016-2018. Uchwałą Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 25 kwietnia 2016 r. przyjęto do 

realizacji program pn.: Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o 

szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Bestwina.  

Szczepienia wykonywane były w SP ZOZ w Bestwinie oraz w Kaniowie Praktyka Lekarza Rodzinnego 

Danuta Maroszek i Maria Maroszek. W latach 2016-2018 zaszczepiono 250 dzieci z terenu gminy. 

7.10 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Bestwina w 2018 r. uchwała Nr XXXVI/281/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 marca 2018 r.  

W celu realizacji wyżej wymienionej uchwały Gmina Bestwina, wzorem poprzednich lat, zawarła 

porozumienie międzygminne z miastem Bielsko-Biała, prowadzącym Miejskie Schronisko dla 

Bezdomnych Zwierząt.  

Na realizację zadania Gmina Bestwina przekazywała miesięczne dotacje w wysokości 4 531,80 zł, co w 

rozliczeniu 2018 r. daje kwotę 54 381,60 zł. 

 

8. Wykonanie uchwał Rady Gminy 

 

Rada Gminy w roku 2018 podjęła 77 uchwał, na podstawie których między innymi: 

 wprowadzono zmiany do Statutu Gminy Bestwina, 

 ustalono organizację pracy Rady Gminy, wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy, powołano stałe komisje Rady, ustalono składy osobowe stałych komisji, określono 

wysokość i zasady przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym, 

 określono obwody i okręgi wyborcze w związku z wyborami samorządowymi, 

 przyjęto budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową na 2019 rok, 
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 realizowano budżet w tym: przyjęto sprawozdanie finansowe i sprawozdania z wykonania 

budżetu oraz wprowadzono zmiany w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2018 

rok, 

 ustalono metody i stawki opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat 

za pojemniki o określonej pojemności, a także wprowadzono wzór deklaracji, 

 określono zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami, 

 zbyto nieruchomości,  

 określono warunki i tryb składania informacji dotyczących podatków, 

 zatwierdzono sprawozdanie finansowe SP ZOZ, 

 określono wysokość opłaty za korzystanie z przedszkoli gminnych, 

 przyjęto uchwały dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Bestwina, 

 nadano nazwy ulic, 

 wyznaczono kąpielisko i sezon kąpielowy na terenie Ośrodka Sportów Wodnych w Kaniowie, 

 zaktualizowano program Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina, 

 określono zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów 

alkoholowych oraz maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

 przyjęto Program dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bestwina, 

 ustalono wynagrodzenie wójta, 

 przyjęto programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. 

 

W 2018 roku organ nadzorczy Wojewody stwierdził nieważność uchwał: 

 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, 

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla obszaru 

położonego w sołectwie Kaniów w rejonie ul. Rybackiej i ul. Jawiszowickiej, 

 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bestwina. 
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9. Kultura 

 

9.1 Gminny Ośrodek Kultury 

 

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury jest bardzo bogata. Oferta placówki skierowana jest do 

szerokiego grona odbiorców, o różnych zainteresowaniach i w różnym wieku. Głównym zadaniem 

Ośrodka jest upowszechnianie kultury i sztuki oraz wspieranie aktywności społeczności lokalnej.  

W sezonie wiosennym i jesiennym 2018 r. w GOK zorganizowane zostały koncerty operetkowe, a także 

w związku z 100-leciem odzyskania przez Polskę Niepodległości, uroczystości o charakterze 

patriotycznym. Szczególnie świętowano dni: 3-go Maja oraz 11 Listopada. Na początku 2018 roku po 

raz kolejny GOK był organizatorem charytatywnego Koncertu Kolęd i Pastorałek.  

W sezonie letnim zorganizowano następujące imprezy plenerowe skierowane do wszystkich 

mieszkańców Gminy Bestwina oraz okolicznych miejscowości: Święto Gminy Bestwina połączone z 

Bestwińskimi Spotkaniami Folklorystycznymi, Rewia Orkiestr Dętych, Święto Karpia Polskiego, 

Janowickie Sianokosy i Dożynki Gminne. W związku z otwarciem w 2018 roku w GOK pracowni 

ceramicznej, zorganizowano specjalistyczne warsztaty, których celem była integracja 

międzypokoleniowa. Efektem ich były wystawy, na których zaprezentowano powstałe prace 

ceramiczne.  

W strukturach GOK działa Muzeum Regionalne im. Ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie, które cyklicznie 

organizuje wernisaże, lekcje dydaktyczne z zakresu edukacji regionalnej oraz warsztaty malarstwa dla 

działającej tam sekcji plastycznej. GOK jest ponad to organizatorem konkursów dla dzieci i młodzieży, 

z których największym w 2018 roku był Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Podczas ferii zimowych 

GOK jak i Muzeum zorganizowało zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym, podczas których 

zaprezentowano przedstawienia teatralne, zorganizowano zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne i 

warsztaty edukacyjne.  

W GOK funkcjonują następujące grupy artystyczne: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”, 

Dziecięcy Zespół Regionalny „Mała Bestwina”, Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie, 

młodzieżowy chór „Allegro”, sekcja plastyczna dla dzieci i dorosłych „Jaskółka”, kółko modelarskie 

„Samuraj”, klub malucha „Dobedu”. Organizowane są zajęcia nauki gry na: pianinie, gitarze, 

instrumentach dętych, skrzypcach, a także gimnastyka rehabilitacyjna dla dorosłych i kurs tańca dla 

dzieci i dorosłych. GOK może pochwalić się wzorową współpracą z organizacjami działającymi na 

terenie gminy, w tym: Towarzystwem Miłośników Ziemi Bestwińskiej, KGW, Klubami Seniorów i 

Emerytów wspierając ich działalność i przedsięwzięcia.  
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W ramach działań kulturalnych prowadzona jest szeroko rozumiana promocja gminy - wyjazdy krajowe 

i zagraniczne zespołów artystycznych, przeglądy i konkursy o zasięgu powiatowym, ogólnopolskim oraz 

międzynarodowym.  

Na działania kulturalne pozyskiwane są środki zewnętrzne, w 2018 roku udało się pozyskać środki z 

Funduszu Rybactwo i Morze na wydanie folderu promującego gminę, wyposażenie pracowni 

ceramicznej wraz z cyklem zajęć, budowa Parku Miniatur w Bestwinie przy Muzeum Regionalnym. 

Natomiast ze środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 doposażono Orkiestrę Dętą 

Gminy Bestwina w profesjonalne instrumenty muzyczne. 

 

9.2 Gminna Biblioteka Publiczna 

 

Sieć biblioteczna w Gminie Bestwina obejmuje Gminną Bibliotekę Publiczną w Bestwinie i jej filie w 

Bestwince, Janowicach i Kaniowie. 

Do głównych zadań biblioteki należy m.in. gromadzenie, opracowanie, udostępnianie i działalność 

kulturalno – edukacyjna. 

Obecnie całość zasobów bibliotecznych obejmuje 81 952 woluminy książek oraz 3 332 egzemplarze 

zbiorów specjalnych - na różnych nośnikach elektronicznych (CD, DVD, VHS, VCD, kasety 

magnetofonowe) – są to słowniki, encyklopedie multimedialne, dokumenty elektroniczne, filmy, 

muzyka, pliki internetowe, bajki oraz tzw. książki mówione, co daje w sumie 85 284 jednostki.  

W ciągu roku zarejestrowało się 4 076 czytelników, a z usług bibliotek skorzystało 35 789 

użytkowników. 

Od lat GBP w Bestwinie prowadzi różnorodne akcje mających na celu popularyzację czytelnictwa.  W 

2018 r. przeprowadzono ponad 300 różnego typu imprez tj. spotkania autorskie, konkursy mające 

zasięg ogólnopolski i lokalny, spotkania czytelników w ramach 4 Dyskusyjnych Klubów Książki, 

wystawy, warsztaty, akcje promocyjne, kursy, lekcje biblioteczne, sesje itp. 

Zanotowaliśmy prawie 13 000 uczestników tych wydarzeń. 

Najważniejsze wydarzenia kulturalne, edukacyjne, promocyjne w 2018 r.: 

 XVII Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej „O Palmę”- napłynęło ponad 500 utworów z Polski i 

zagranicy - dla wszystkich: dorosłych, młodzieży i dzieci, 

 5 Interaktywna Gra Wiejska „Poznajemy Gminę Bestwina”- autorska gra GBP w Bestwinie, 

 sesja naukowa „Oni walczyli o Polskę” połączona z wystawą z okazji 100 lat odzyskania 

niepodległości, także przeprowadzono lekcje biblioteczne z tej okazji (13 lekcji, 285 uczestników), 

 kurs języka angielskiego dla dorosłych w ramach programu Kuźnia Kompetencji Kluczowych, 

 warsztaty dla dorosłych „Warsztaty z Darumą”, 
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 wernisaż wystawy fotograficznej Ryszarda Tomiczka, 

 Wakacyjny Maraton Teatralny - cykl przedstawień dla najmłodszych - ok. 1 000 osób 

uczestniczących, 

 spotkanie autorskie z dr Markiem Sikorskim pt. „Kamień smoczy”, 

 spotkanie autorskie połączone z promocją książki Zbigniewa Masternaka pt. „Ciągle na spalonym” 

- z DKK, 

 spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem. 

 

Biblioteka prowadzi również działalność edytorską - w roku 2018 ukazał się tomik nagrodzonych 

wierszy pt. „Pragnienie”, jako pokłosie w XVII Ogólnopolskim Konkursie Poezji Religijnej „O Palmę”.  

Od 2006 roku GBP niezmiennie utrzymuje się na 1 miejscu w powiecie bielskim wg wskaźników 

opracowywanych corocznie przez Bibliotekę Śląską. 

10. Gospodarka komunalna 

 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym Gminy 

realizowanym w Bestwinie przez Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMBEST” Sp. z o.o. Spółka ze 100% 

udziałem Gminy została utworzona uchwałą Rady Gminy Bestwina w dniu 18 czerwca 1996 roku, a od 

roku 2009 zarządza Gminną Oczyszczalnią Ścieków w Kaniowie, gdzie oczyszczane są ścieki komunalne 

z całego skanalizowanego obszaru Gminy obejmującego Bestwinkę, północną Bestwinę i część 

centralną Kaniowa (łącznie 965 budynków). W zakresie wodociągów dostęp do bieżącej wody 

zapewniony jest na prawie całym obszarze Gminy (96% gospodarstw domowych), a sukcesywne 

inwestycje w zakresie wymiany starych sieci stalowych i azbestowo-cementowych na PE pozwalają na 

zapewnienie odpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia i minimalizację występujących 

awarii sieci.  

11. Oświata i edukacja 

 

Gmina Bestwina prowadzi cztery Zespoły Szkolno-Przedszkolne, w skład których wchodzą po 4 szkoły 

podstawowe i przedszkola. Każda z placówek posiada odpowiednie zaplecze, zarówno dydaktyczne jak 

i rekreacyjne. Środki zabezpieczone w budżecie gminy na oświatę zapewniają bieżące funkcjonowanie 

placówek oraz pozwalają na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych.  

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Bestwinie uczy się 389 uczniów i pracuje 42 

nauczycieli. Szkoła dysponuje 17 salami lekcyjnymi. Publiczne Przedszkole w Bestwinie posiada 7 

oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 163 dzieci. W placówce pracuje 14 nauczycieli. 
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W Szkole Podstawowej w Bestwince uczy się 241 uczniów i pracuje 31 nauczycieli. Szkoła udostępnia 

swoim wychowankom 14 sal lekcyjnych. Natomiast do Przedszkola w Bestwince jest zapisanych 96 

dzieci. Placówka dysponuje 4 oddziałami przedszkolnymi, w których pracuje 7 nauczycieli .  

W Szkole Podstawowej w Janowicach uczy się 173 uczniów i pracuje 34 nauczycieli. Szkoła posiada 8 

sal dydaktycznych. Przedszkole w Janowicach dysponuje 3 oddziałami przedszkolnymi, do których 

uczęszcza 72 dzieci. W placówce zatrudnionych jest 7 nauczycieli. 

W Szkole Podstawowej w Kaniowie uczy się 256 uczniów i pracuje 37 nauczycieli. Placówka posiada 20 

sal lekcyjnych. W Przedszkolu w Kaniowie jest zatrudnionych 13 nauczycieli, uczęszcza do niego 132 

dzieci. Przedszkole posiada 6 oddziałów przedszkolnych. 

Dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina organizowany jest bezpłatny dowóz wraz 

z opieką do placówek oświatowych.  

W roku szkolnym 2018/2019 z tej formy pomocy korzysta 23 dzieci i uczniów. 

12. Sport 

 

Rozwój struktury sportowo rekreacyjnej jest ważnym elementem służącym mieszkańcom gminy 

poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież. Jest 

jednym z priorytetowych zadań gminy. 

 Na terenie gminy znajduje się hala sportowa, trzy boiska do piłki nożnej, trzy siłownie zewnętrzne, 

tereny rekreacyjne w każdym sołectwie, boisko: „ORLIK” ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę 

nożną, koszykówkę i siatkówkę, ORISW w Kaniowie z kompleksem boisk do gry w kajak polo, boiskami 

do plażowej piłki siatkowej oraz piaszczystą plażą i „pływającym basenem”. Szkoły dysponują salami 

gimnastycznymi.  

Na obiektach sportowych organizowane są liczne turnieje i zawody sportowe w wielu dyscyplinach (w 

tym zawody wędkarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych współorganizowane przesz Stowarzyszenie 

Wędkarskie Kaniowski Karp Królewski) 

 Gmina także wspiera działania, które mają na celu popularyzację sportu i umożliwienie mieszkańcom 

uczestnictwo w wydarzeniach sportowych, jako alternatywy spędzania czasu wolnego.  

Prężnie działają kluby sportowe LKS Bestwina, KS Bestwinka, LKS Przełom Kaniów, UKS SET Kaniów, 

UKS THE BEST Bestwinka, UKS Wojownik. 
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Rokrocznie odbywają się liczne zawody i turnieje objęte patronatem Wójta Gminy Bestwina oraz 

przyznawane są nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu dla dzieci i młodzieży. 

Gmina w 2018 r. prowadziła następujące tytuły prasowe: „Magazyn Gminny”, zarejestrowany przez 

Sąd okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny pod nr poz. Pr. 724 – wydano 8 numerów gazety. 

13. Pomoc społeczna 

 

Zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Jest to samodzielna jednostka organizacyjna nadzorowana przez Wójta Gminy. 

Podstawowym celem działalności jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych 

sytuacji życiowych, których sami nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości, 

przy obustronnej współpracy zmierzającej do rozwiązania ich problemów. 

GOPS koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, działania w 

obszarze profilaktyki uzależnień oraz w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

W 2018 r. beneficjentami pomocy społecznej były 304 osoby, w tym ze świadczeń pieniężnych 

skorzystały 263 osoby w rodzinie, zaś ze świadczeń niepieniężnych 143 osoby w rodzinie. Najczęstsze 

powody udzielenia pomocy to długotrwała lub ciężka choroba - 83 rodziny, ubóstwo – 59 rodzin, 

niepełnosprawność - 52 rodziny, bezrobocie - 40 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych - 40 rodzin. Od roku 2008 r. dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego 

GOPS prowadzi szerokie działania w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej na rzecz osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obecnie jest to: Projekt partnerski: „Powiat bielski – 

Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja - II Edycja" realizowany w okresie 2018-2020. 

Ośrodek jest również realizatorem zadań zleconych z administracji rządowej, takich jak program 500+, 

program 300+ „DOBRY START”, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny. Liczba rodzin 

pobierających świadczenie wychowawcze w roku 2018 wyniosła 828 rodzin i w stosunku do roku 

poprzedniego liczba ta wzrosła o 65 rodzin (co stanowi wzrost o 8,5 % w stosunku do roku 2017). Liczba 

pobierających w 2018 roku zasiłek rodzinny wyniosła 175 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego 

liczba ta zmalała o 10 rodzin (co stanowi spadek o 5,5 % w stosunku do roku 2017).  

14. Współpraca między samorządowa 

 

14.1 Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny  

Związek tworzy dziewięć gmin powiatu bielskiego, tj. Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, 

Porąbka, Szczyrk, Wilamowice i Wilkowice oraz Powiat Bielski.   
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Związek został utworzony do prowadzenia zadań z zakresu transportu publicznego. Jest on zgodnie z 

ustawą o publicznym transporcie zbiorowym organizatorem publicznego transportu zbiorowego o 

charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych lub w sieci komunikacyjnej w 

powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu i gmin będących jego 

uczestnikami. 

14.2 Beskidzki Związek Narciarstwa  

– współdziałanie przy realizacji projektu pn. „Beskidzkie Centrum Narciarstwa” w ramach Strategii na 

rzecz odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 podjęto Uchwałą Nr XXX/229/2017 Rady Gminy 

Bestwina z dnia 11 września 2017 roku. Partnerami przy realizacji projektu zostały Powiat Bielski, 

Powiat Cieszyński, Gmina Bestwina, Gmina Brenna, Gmina Czechowice-Dziedzice, Gmina Szczyrk. 

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego centrum narciarstwa, wypoczynku i rekreacji na terenie 

Gmin Brenna i Szczyrk oraz realizacja inwestycji komplementarnych poprzez rozbudowę bazy lotniczo-

turystycznej na terenie Gmin Bestwina i Czechowice-Dziedzice. 

14.3 Spółdzielnia Socjalna Czecho-Best  

W ramach porozumienia pomiędzy Gminą Bestwina i Gminą Czechowice-Dziedzice od 1 lipca 2017 roku 

swoją działalność rozpoczęła Spółdzielnia Socjalna Czecho-Best z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach 

przy ul. Sienkiewicza 8.  

Założycielami spółdzielni są Gmina Czechowice-Dziedzice i Gmina Bestwina. Spółdzielnia została 

utworzona ze środków własnych obu gmin oraz dotacji finansowej udzielonej przez Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej. 

Spółdzielnia socjalna to podmiot ekonomii społecznej, który ma osobowość prawną. Spółdzielnia 

socjalna prowadzi działalność gospodarczą, jednak zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym 

w sobie, a środkiem do realizacji celów statutowych. Głównym przedmiotem działalności spółdzielni 

jest świadczenie usług opiekuńczych oraz rehabilitacyjnych wobec starszych, chorych oraz 

niepełnosprawnych mieszkańców gmin założycielskich. Spółdzielnia Socjalna Czecho-Best realizuje 

wymienione usługi zlecane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach oraz 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie. 
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15. Podsumowanie 

Raport omawia działania Wójta, Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w roku 2018 i przedstawia 

najważniejsze kwestie związane z jego funkcjonowaniem.  

Od roku 2018 w celu zapewnienia jawności działań organów gminy rozpoczęto transmisję obrad sesji 

Rady Gminy, a informacje o przedsięwzięciach organów i wydarzeniach przekazywane są 

mieszkańcom każdego miesiąca na łamach Informatora Urzędu Gminy Bestwina – Magazynu 

Gminnego. 

Gmina Bestwina promuje się, informuje o podjętych działaniach, publikuje analizy, statystyki i 

sprawozdania na stronie internetowej www.bestwina.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  

W ostatnich latach, w związku ze zwiększającą się liczbą mieszkańców, obserwuje się 

wzrost zapotrzebowania na usługi edukacyjne świadczone przez  przedszkola i szkoły - 

dlatego podejmowane są działania,  aby w najbliższych latach ilość miejsc w przedszkolach uległa 

zdecydowanemu zwiększeniu.  

Dobry stan dróg i uzbrojenie w niezbędne media sprzyja budownictwu mieszkaniowemu. Na bieżąco 

remontowane są, w ramach możliwości budżetowych nawierzchnie dróg gminnych. Dostosowywane 

są do wyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa, poprzez budowę chodników.  

Reasumując, nie sposób opisać wszystkich działań podejmowanych na rzecz rozwoju gminy w roku 

2018. Uznać należy, że działania podejmowane w roku 2018 były korzystne dla gminy, a najważniejsze 

na przyszłość jest utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju.  
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