Raport o stanie Gminy Bestwina
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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 2019 r. Bestwina liczyła 12 000 osób.
Na koniec roku 2020 liczba mieszkańców Bestwiny wynosiła 12 042 (w tym 6 138 kobiet i 5 904
mężczyzn).
W roku 2020 zmarły 133 osoby (59 kobiet i 74 mężczyzn), natomiast urodziło się 128 dzieci (62
dziewczynki, 66 chłopców).
Zgonów było więcej niż urodzeń.
90 lat i więcej liczyły 63 osoby (46 kobiet i 17 mężczyzn).
W 2020 roku jeden z mieszkańców świętował 100 urodziny.
W ciągu roku 2020 liczba mieszkańców zwiększyła się z 12 000 do 12 042, czyli przybyło Gminie
Bestwina 42 obywateli.
Jak wynika z powyższych danych wzrost liczby mieszkańców to w 1/3 przyrost naturalny, a w 2/3 to
migracja, czyli osoby, które w gminie się osiedlają. Jest to tendencja obserwowana, od co najmniej
kilku lat.
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Z analizy okresu 2015-2020 tendencja wzrostu przyrostu naturalnego waha się w granicach 1/3 - 1/5
a migracja to 2/3 - 4/5. Na koniec 2015 roku w Bestwinie zameldowanych było 11 583 osób - czyli w
ciągu 5 lat przybyło gminie 459 mieszkańców.
W 2020 roku jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego świętowało 11 par, a jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego 28 par.
3. Informacje finansowe
3.1. Stan finansów
Uchwałą Nr XV/96/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku Rada Gminy Bestwina uchwaliła budżet gminy
na rok 2020, w którym wydatki zaplanowano na kwotę 68 548 013,00 zł, a dochody na kwotę
68 582 013,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu: wydatki gminy ostatecznie
wyniosły 66 858 657,77 zł, dochody wynosiły 67 543 692,68 zł.
W ramach budżetu:
 udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł 67% - 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 13%, na co składają się inwestycje
drogowe oraz inwestycje w infrastrukturę budowlaną.
Stan zadłużenia gminy na koniec roku 2020 wyniósł 8 597 312,98 zł, co stanowi 13,00% dochodów
ogółem.
3.2. Wykonanie budżetu
Wykonane dochody i wydatki wynosiły:
 dochody 64 463 465,38 zł. tj. 96,42 % planu
 wydatki wynosiły 62 265 216,35 zł. tj. 92,19 % planu
Największą pozycję wydatków gminy w roku 2020 stanowią wydatki na oświatę.

GBP
1%

GOK
2%

GOPS
32%

OŚWIATA
34%

UG
31%
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W roku 2020 pozyskano środki zewnętrzne do budżetu, w tym unijne:
























ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020 zrealizowano zadanie pn.: Termomodernizacja
budynku Przedszkola Publicznego w Bestwinie, w 2020 roku Gmina otrzymała 258 276,14 zł.
Zadanie współfinansowane było także ze środków WFOŚiGW w formie pożyczki w kwocie
713 654,55 zł. Zadanie realizowane było w latach 2019-2020. Całkowita wartość zadania
3 037 017,92 zł., całkowita wartość dofinansowania 963 905,50 zł.
ze środków RPOWŚ realizowano zadanie aktywna integracja w Gminie Bestwina. Zadanie
realizowane było przez GOPS w latach 2018-2020. W 2020 roku otrzymano 128 325,78 zł. Łączne
nakłady wyniosły 418 847,00 zł.
ze środków budżetu państwa z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji otrzymano dotację na
realizację zadania ERAZMUS+ Projekt realizowany będzie do 2021 roku. Łączne nakłady
finansowe wyniosą 270 000,00 zł, pozyskane środki to kwota 212 947,02 zł.
ZSP w Bestwinie realizuje program pn.: Bestwina edukacja w przyszłość. Ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ w 2020 roku gmina otrzymała
229 092,30 zł.
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskano środki w kwocie 1 122 044,77 zł na
zadanie pn.: Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskano środki w kwocie 597 454,23 zł na
zadanie pn.: Budowa Skate Parku w Kaniowie. Zadanie realizowane będzie w 2021 roku.
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskano środki w kwocie 1 300 000,00 zł na
zadanie pn.: Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach – etap II.
Zadanie realizowane będzie w 2021 roku
ze środków EFRR w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa otrzymano dotacje w 2
edycjach: w pierwszej 69 696,00 zł., w drugiej 54 999,81 zł. zakupiono laptopy dla uczniów z
terenu gminy Bestwina do nauki zdalnej
MALUCH + zadanie realizowane było ze środków Resortowego programu rozwoju instytucji
opieki nad dzieckiem do 3 lat - w 2020 roku otrzymano 770 904,00 zł. Całkowita wartość zadania
to kwota 963 631,44 zł.
ze środków WFOŚiGW:
 w formie pożyczki pozyskano środki na na realizację zadania pn.: Program Ograniczenia
Emisji w Gminie Bestwina – etap III – edycja 2020, kwotę 471851,57 zł.
 w formie dotacji pozyskano środki w wysokości 12 236,09 zł. na program usuwania azbestu,
na realizację zadania pn.: Park pałacowy w Bestwinie - rewitalizacja zieleni otrzymano
16 930,00 zł. oraz środki w wysokości 7 872,00 zł. na Opracowanie Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Bestwina na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2024.
Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej przekazało 30 000,00 zł na wykaszanie dróg
powiatowych
oraz 10 000,00 zł na wydatki bieżące związane z działalnością OSP
z państwowego funduszu celowego - Funduszu Sprawiedliwości otrzymano dotacje w wysokości
265 000,00 zł. na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przekazał środki w wysokości 300 000,00 zł na pomoc
finansową na wsparcie osób poszkodowanych w związku z trąba powietrzną
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3.3. Inwestycje
Wydatki inwestycyjne w roku 2020 zostały wykonane w kwocie 8 236 239,67 zł przy planie
9 646 210,00 zł, co stanowi 13 % wydatków ogółem.
W roku 2020 zakończono następujące inwestycje:












Przebudowa drogi gminnej ul. Świerkowej w Bestwinie w kwocie 98 460,41 zł.
Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach – etap I w kwocie
1 811 971,47 zł.
Termomodernizacja budynku przedszkola w Bestwinie w kwocie 3 258 322,81 zł.
Modernizacja schodów w budynku UG w Bestwinie w kwocie 113 902,88 zł.
Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Kaniowie – utworzenie klub dziecięcego w
kwocie 898 638,28 zł.
Dostawa i montaż zestawu zabawowego na ORiSW w Kaniowie w kwocie 23 354,63 zł.
Dostawa i montaż systemu CCTV, SSWiN na terenie ORiSW w Kaniowie w kwocie 48 660,03 zł.
Urządzenie terenów zielonych z systemem nawadniania boiska w Kaniowie w kwocie 79 459,20
zł.
Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP w Bestwinie w kwocie 75 214,80 zł.
Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bestwina w kwocie 99 395,55 zł.
Zakup samochodu ratowniczo – rozpoznawczego dla OSP w Kaniowie w kwocie 270 000,00 zł.

W roku 2020 roku rozpoczęto lub kontynuowano następujące inwestycje:














Rozwój energetyki odnawialnej w Gminie Bestwina – budowa indywidualnych stacji
fotowoltaicznych w kwocie 15 000,00 zł.
Modernizacja pokrycia dachowego w budynku komunalnym ul. Krakowska w Bestwinie w
kwocie 4 797,00 zł.
Projekt kanalizacji sanitarnej południowej części Gminy Bestwina w kwocie 677 000,00 zł.
Projekt budowy Sali gimnastycznej w Janowicach w kwocie 62 484,00 zł.
Termomodernizacja budynku przedszkola w Janowicach w kwocie 766 547,12 zł.
Projekt modernizacji dróg gminnych ul. Akacjowa w Bestwinie w kwocie 7 380,00 zł.
Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Kaniowie w kwocie 525 961,01 zł.
Projekt modernizacji ul. Miodowej w Janowicach w kwocie 22 000,00 zł.
Projekt modernizacji ul. Sportowej w Bestwince w kwocie 49 500,00 zł.
Projekt odwodnienia rejonu ul. Młyńskiej, Olchowej i ul. Ks. Adamaszka w Bestwinie w kwocie
108 240,00 zł.
Dokumentacja projektowa „Odbudowa drogi ul. Mirowska wraz poboczami i odwodnieniem w
Kaniowie w kwocie 29 520,00 zł.
Dokumentacja projektowa dla zadania „Odbudowa drogi gminnej Granicznej w kwocie
34 999,99 zł. - Plac zabaw na terenach rekreacyjnych w Janowicach w kwocie 3 936,00 zł.
Skate Park w Kaniowie w kwocie 4 920,00 zł.
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3.4. Podatki
Na terenie gminy w 2020 roku obowiązywały stawki podatku od nieruchomości wynikające z Uchwały
Nr XIV/85/2019 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 25 listopada 2019 r. oraz od środków transportowych
wynikające z Uchwały Nr XIV/86/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 25 listopada 2019 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 2019-2026 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 2020 wyniósł 8 597 312,98 zł, są to obligacje i pożyczki
zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych. Spłaty i obsługa zadłużenia przebiega zgodnie z
umową.
4. Informacja o stanie mienia
Powierzchnia gruntów nieruchomości gminnych wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 177,8925 ha.
Powierzchnia gruntów nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste wg stanu na
dzień 31.12.2020 r. wynosi 2,4715 ha.
W roku 2020 nastąpiło powiększenie zasobów gruntów przez nabycie gruntu z mocy prawa pod drogi
od osób fizycznych, w drodze komunalizacji i darowizn o 7,0028 ha. W roku 2020 zmniejszono zasób
gruntów gminnych przez sprzedaż działek gminnych o 6,4231 ha. Gmina oddała w dzierżawę na cele
rolne 6,4231 ha gruntów oraz w dzierżawę pod działalność gospodarczą 0,0161 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. 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.
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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.
5. Ochrona Środowiska
5.1 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina
Przyjęty przez Radę Gminy Bestwina Uchwała 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 oraz przyjęty
w 2019 r. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina na lata 2019-2022 z perspektywą do
roku 2025 określają zadania z zakresu ochrony środowiska, których realizacja przyczyni się
do zrównoważonego rozwoju gminy.
W zakresie ochrony powietrza przyjmują one termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
ograniczenie niskiej emisji w budynkach mieszkalnych i budynkach przedsiębiorstw oraz budowę
i modernizację dróg gminnych. Prowadzone są kontrole mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie
przestrzegania przepisów o ochronie powietrza. W 2020 r. w związku z zaleceniami Wojewody,
dotyczących zasad podczas trwającej pandemii Covid 19 ograniczono przeprowadzanie kontroli
instalacji grzewczych z zakresu przestrzegania uchwały antysmogowej.
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 1101 budynków, zbiorniki
bezodpływowe 1938 budynki a 184 budynków wyposażonych jest w przydomowe oczyszczalnie
ścieków.
Prawidłowa gospodarka wodna obejmuje również odwodnienie terenów i ulic oraz melioracje
rolnicze.
Na terenie gminy Bestwina zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody:




cztery pomniki przyrody (dwie lipy i dwa dęby),
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. Pielęgnacji
poddano 12 drzew oraz wykonano nasadzenia 200 drzew i krzewów.
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W ramach edukacji ekologicznej obejmującej ochronę powietrza i gospodarkę odpadami
przygotowano i przekazano mieszkańcom ulotki oraz materiały informacyjne a także zainstalowano
na terenach Zespołów Szkolno-Przedszkolnych 4 ekosłupki, badające stan zanieczyszczenia powietrza.
Wyniki pomiarów dostępne są na stronie internetowej gminy.
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. 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 zrealizowano kolejnych 106 wymian urządzeń, w tym 73 nowych pieców gazowych.
Zadanie współfinansowane było 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. Ze względu na ograniczoną ilość
środków przeznaczonych na w/w projekt Gmina Bestwina nie otrzymała dofinansowania. W związku
z tym projekt został zawieszony.
5.3 Gospodarka odpadami komunalnymi
Gminny system gospodarki odpadami obejmuje nieruchomości zamieszkałe, natomiast od 2015 roku
również nieruchomości niezamieszkałe.
W analizowanym roku usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Bestwina
była świadczona na podstawie umowy ZiF.272.1.2018 zawartej w dniu 20 lutego 2018 roku na okres
3 lat. Usługa była wykonywana przez konsorcjum firm:
a) PHU „Operatus” Marian Krajewski ul. Cyniarska 38, 43 – 300 Bielsko – Biała,
b) Operatus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, ul. Cieszyńska 291,
43 – 384 Jaworze.
W czwartym kwartale 2020 roku rozpoczęła się procedura przetargowa tj. został ogłoszony przetarg
nieograniczony na okres 10 miesięcy ( tj. od 1 marca 2021 roku) na odbiór odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bestwina i ich transport do Zakładu
Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku — Białej przy ul. Krakowskiej 315 d (dalej ZGO S.A.).
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 ZGO S.A.
W 2020 roku Wykonawca odebrał i zebrał 4229 ton odpadów komunalnych od właścicieli z terenu
gminy Bestwina co stanowi ponad 8 % więcej niż w roku ubiegłym. Wzrost ilości odebranych i
zbieranych na PSZOK odpadów ulega corocznie zwiększeniu. Jest to związane z rozwojem
budownictwa mieszkaniowego.

strona 9

Raport o stanie Gminy Bestwina

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 25 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które pokrywają 100%
powierzchni gminy Bestwina.
7. Realizacja strategii i programów
W Gminie Bestwina została przyjęta do realizacji Strategia Rozwoju Gminy Bestwina na lata 20142020 określająca ogólne kierunki rozwoju, planowane działania we wszystkich sferach
funkcjonowania gminy oraz strategiczne cele planowane do osiągnięcia w okresie jej obowiązywania.
Ze Strategii wynikają dalsze dokumenty strategiczne i planistyczne niższego rzędu wskazane poniżej.
Jednocześnie w roku 2020 rozpoczęto prace nad opracowaniem nowej strategii na lata 2021-2027.
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.
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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:
7.3 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
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 poprzez koordynację działań
lokalnych podmiotów działających w tym obszarze oraz edukacje środowiska lokalnego w celu
podniesienia społecznej świadomości i wrażliwości na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Na
terenie gminy działa Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołany
przez Wójta Gminy, którego celem jest udzielenie pomocy osobom i całym rodzinom
doświadczającym przemocy.
W 2020 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 14 Niebieskich Kart.
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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 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 2020 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 2020 rok i wyniosła 249 000,00 zł.
W 2020 roku Wójt Gminy Bestwina ogłosił jeden otwarty konkurs ofert w dwóch zakresach
merytorycznych:




w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
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.

W ramach realizowanego Programu:







złożono łącznie 17 ofert na realizację zadań publicznych,
17 ofert spełniło wymagania formalne i merytoryczne i uzyskało dofinansowanie,
w przypadku 3 zadań nie zrealizowano i nie dokonano wydatkowania środków finansowych z
dotacji. Spowodowane było to w głównej mierze pandemią koronawirusa covid-19,
w przypadku 2 zadań dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 1081,05 zł,
zrealizowano dotacje w łącznej kwocie: 223 618,95 zł,
Wszystkie podmioty które wykonały zadania, złożyły sprawozdania z ich realizacji.
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7.8 Gminny Program Ochrony nad zabytkami
Obowiązuje w obrocie prawnym wprowadzony 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 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Sprawy związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi zostały uregulowane w Programie opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina,
przyjętym uchwałą XVIII/134/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 marca 2020 r.
W celu realizacji wyżej wymienionej uchwały Gmina Bestwina, wzorem poprzednich lat, zawarła
Porozumienie Międzygminne z Gminą Bielsko-Biała, prowadzącą Miejskie Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt.
Na realizację zadania Gmina Bestwina przekazywała miesięczne dotacje, których łączna wartość
wyniosła 60 229,96 zł.
7.10 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bestwina na lata 20202024
Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego Rada Gminy Bestwina uchwaliła 5-letni program
gospodarowania zasobem komunalnym obejmującym lokale mieszkalne przeznaczone na wynajem
dla osób o niskich dochodach, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. Najem lokali
realizowany jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym ww. ustawę oraz uchwałę Rady
Gminy o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Wieloletni Program określa takie aspekty gospodarowania zasobem mieszkaniowym jak prognozę
wielkości oraz stanu technicznego zasobu, potrzeby oraz plan remontów i modernizacji, planowaną
sprzedaż lokali, zasady polityki czynszowej, sposób zarządzania i finansowania zasobem oraz
wysokość związanych z tym kosztów.
Aktualny Program wskazuje na znaczne potrzeby remontowe w posiadanym przez gminę zasobie
komunalnym oraz planowaną sprzedaż jednego z budynków komunalnych zlokalizowanego w
Kaniowie.
8. Wykonanie uchwał Rady Gminy
Rada Gminy w roku 2020 podjęła 85 uchwał, na podstawie których między innymi:
 ustalono organizację pracy Rady Gminy,
 przyjęto budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową na 2021 rok,
 realizowano budżet w tym: przyjęto sprawozdanie finansowe i sprawozdania z wykonania
budżetu oraz wprowadzono zmiany w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2020
rok,
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w sprawie udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
Powiatu Bielskiego przeznaczonej na dofinansowanie kosztów opieki technicznej dla modułów
wdrożonych w ramach Projektu pn.: "Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o
Terenie Powiatu Bielskiego"
zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych
zbyto i nabyto nieruchomości,
określono wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zezwoleń od tego podatku
obowiązujących w Gminie Bestwina w 2021r.
zatwierdzono sprawozdanie finansowe SP ZOZ,
przyjęto programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Bestwina
przyjęto uchwały dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Bestwina,
wyznaczono kąpielisko i sezon kąpielowy na terenie Ośrodka Sportów Wodnych w Kaniowie,
ustalono zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie modernizacji źródeł
ciepła w ramach Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020,
określono na 2021 rok stawek podatku od środków transportowych
przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bestwina
na lata 2020-2024
przyjęto Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina oraz szczegółowy
sposobu i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
przyjęto Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Bestwina na lata 2020-2034
przyjęto plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami oraz
ustalono wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
wyznaczono obszar i granice Aglomeracji Bestwina
przyjęto wieloletni program profilaktyki zdrowotnej na lata 2020-2023 pn. "Profilaktyka zakażeń
meningokokowych wśród dzieci zameldowanych na terenie Gminy Bestwina"
uchwalono Gminne Programy: Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bestwina na lata 2021 – 2025; Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2021 oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025

W 2020 roku organ nadzorczy Wojewody stwierdził nieważność uchwał:
 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Bestwina (nieważność w całości)
 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa
Bestwina – etap 2 (umorzone postępowanie – uznanie wyjaśnień Gminy)
 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina (nieważność
w całości)
 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(nieważność w całości)
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w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu profilaktyki zdrowotnej na lata 20202023 pn.”Profilaktyka zakażeń meningokokowych wśród dzieci zameldowanych na terenie
Gminy Bestwina” (częściowo nieważna „zameldowanych”)
w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Klub Dziecięcy w Kaniowie i nadania
statutu (nieważność w całości – umorzenie postępowania w związku z uchyleniem w/w uchwały)

9. Kultura
9.1 Gminny Ośrodek Kultury
Oferta Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie skierowana jest do szerokiego grona odbiorców o
różnych zainteresowaniach i w różnym wieku. Głównym zadaniem placówki jest upowszechnianie
kultury i sztuki oraz wspieranie aktywności społeczności lokalnej.
W strukturach GOK działa Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie, które cyklicznie
organizuje wernisaże, lekcje muzealne z zakresu edukacji regionalnej, warsztaty malarstwa dla
działającej tam grupy artystów „Jaskółka” oraz realizuje Gminny Program Ochrony nad Zbytkami wraz
ich ewidencją.
Ze względu na pandemię i rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów Gminny Ośrodek Kultury, jak
również Muzeum Regionalne od 12 marca do 8 czerwca nie prowadziło zajęć stacjonarnych, a
działalność realizowana była zdalnie (dotyczyło to zarówno pracowników etatowych, jak również
sekcji działających w strukturach Ośrodka).
Od 8 czerwca po uzyskaniu stosownych wytycznych od Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej, zgodnie z opracowanymi rygorami sanitarnymi i wytycznymi MKDzNiS w
ograniczonym zakresie wznowiono zajęcia, realizując je w systemie hybrydowym.
Od 26 października zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów zawieszone ponownie zostały
zajęcia stacjonarne dla grup artystycznych powyżej 5 osób, natomiast od 7 listopada wszystkie
zajęcia, które ograniczono do formy online.
W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku 2020 odwołane zostały wszelkie imprezy plenerowe
oraz zaplanowane koncerty.
W Gminny Ośrodku Kultury 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 oraz „Jaskółka” dla
dorosłych, koło modelarskie „Samuraj”, klub malucha „Dobedu”. Organizowane są zajęcia nauki gry
na: pianinie, skrzypcach, gitarze, instrumentach dętych (trąbka, saksofon, klarnet, flet, perkusja), a
także gimnastyka rehabilitacyjna, pilates, zumba, jak również kurs tańca dla dzieci, młodzieży i
dorosłych.
Gminny Ośrodek Kultury aktywnie uczestniczy i współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami
działającymi na terenie gminy Bestwina, w tym: Towarzystwem Miłośników Ziemi Bestwińskiej, KGW,
OSP, Klubami Sportowymi, Klubami Seniora, Stowarzyszeniem Wędkarskim „Kaniowski Karp
Królewski”, Stowarzyszeniem „Z sercem na dłoni”, często wspierając ich działalność i przedsięwzięcia
– aktywne wsparcie jubileuszy, spotkań, wyjazdów, imprez o charakterze edukacyjnym i
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integracyjnym. W ramach posiadanych możliwości GOK włącza się także w projekty organizowane
przez szkoły.
W okresie ferii zimowych zorganizowano zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym, podczas których
zaprezentowano przedstawienia teatralne, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne oraz warsztaty
edukacyjne (ornitologiczne i konstrukcyjne). W okresie sprawozdawczym sekcje artystyczne
działające w strukturach GOK prezentowały swoje działania szerokiej publiczności w formie online.
Na działania kulturalne pozyskiwane były środki zewnętrzne. Ukończono oraz rozliczono projekt
(54,54% dofinansowania) „Przeszłość dla teraźniejszości. Poszukiwanie własnej tożsamości poprzez
rekonstrukcję i popularyzację ludowego stroju laskiego”. W ramach projektu opracowano na
podstawie badań terenowych oraz materiałów archiwalnych historię RZPiT „Bestwina. Przygotowano
dokumentację i złożono wniosek na realizację zadania: „Renowacja elewacji XIX-wiecznego budynku
Muzeum Regionalnego im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie jako wyraz troski o materialne dziedzictwo
historyczno-kulturowe gminy Bestwina” - termin realizacji: listopad 2021 (poziom dofinansowania –
40,06%).
W ramach realizacji Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami na terenie gminy Bestwina oraz
Gminnej Ewidencji Zabytków zrealizowano zadanie związane z renowacją (wraz z pełną
dokumentacją) zabytkowej figury przydrożnej „Chrystus na postumencie” w Kaniowie oraz na bieżąco
monitorowano sytuację związaną z pozostałymi zabytki na terenie gminy.
Gminny Ośrodek Kultury
www.kultura.bestwina.pl

posiada

na

bieżąco

aktualizowaną
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internetową:

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 84 728 woluminy książek oraz 3 774 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, powieści, lektury, reportaże oraz tzw. książki mówione, co daje
w sumie 88 502 jednostki. W ciągu roku zarejestrowało się 3 605 czytelników, wypożyczono na
zewnątrz i udostępniono w czytelni 73 349 książek, czasopism i multimediów. Poszerzenie oferty dla
czytelników o dostęp do wypożyczalni cyfrowych tj.: Legimi, IBUK Libra, Academica
Od lat GBP w Bestwinie prowadzi różnorodne akcje mających na celu popularyzację czytelnictwa.
W 2020 r. mimo ograniczeń spowodowanych pandemią przeprowadzono 108 imprez różnego typu
tj. spotkania autorskie, konkursy mające zasięg ogólnopolski i lokalny, spotkania czytelników w
ramach 4 Dyskusyjnych Klubów Książki, wystawy, warsztaty, akcje promocyjne, kursy, lekcje
biblioteczne itp.
Zanotowaliśmy prawie 5 563 uczestników tych wydarzeń.
Najważniejsze wydarzenia kulturalne, edukacyjne, promocyjne w 2020 r.:
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XVIII Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej „O Palmę”- napłynęło ponad 500 utworów z Polski
i zagranicy - dla wszystkich: dorosłych, młodzieży i dzieci,
wystawy plenerowe malarstwa Barbary Greń oraz w stulecie urodzin Jana Pawła II „Karol
Wojtyła. Narodziny”
wystawa on-line : Sherlock Holmes autorstwa dr Marka Sikorskiego
konkursy plastyczne – „Maskotka Biblioteczna”, ilustracja do książki Justyny Bednarek
spotkanie z podróżnikiem Krzysztofem Nowakowskim
warsztaty i zajęcia edukacyjno-czytelnicze w czasie ferii zimowych
programy własne i ogólnopolskie promujące czytelnictwo „Mała książka wielki człowiek”,
„Paszport pierwszoklasisty”
Współpraca z Zespołami Szkolno-Przedszkolnymi w gminie - zakup dostępu do e-booka „Gra
w trzy karty” Krzysztofa Petka,

Od wielu lat biblioteka współpracuje ze Środowiskowym Domem Samopomocy CENTRUM dla
młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, z Zespołem Szkół Specjalnych w CzechowicachDziedzicach oraz ze Stowarzyszeniem RAZEM Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.
Przeprowadziliśmy akcję wraz z Kołem SBP działającym przy GBP w Bestwinie zbierania materiałów
potrzebnych im do pracowni rewalidacyjnych.
GBP niezmiennie od 15 lat utrzymuje się na 1 miejscu w powiecie bielskim wg wskaźników
opracowywanych corocznie przez Bibliotekę Śląską.
10. Gospodarka wodno-ściekowa
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). 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.
Na koniec roku 2020 w Szkole Podstawowej w Bestwinie uczy się 371 uczniów i pracuje 43
nauczycieli. Szkoła dysponuje 16 salami lekcyjnymi. Publiczne Przedszkole w Bestwinie posiada 7
oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 167 dzieci. W placówce pracuje 11 nauczycieli.
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W Szkole Podstawowej w Bestwince uczy się 207 uczniów i pracuje 26 nauczycieli. Szkoła udostępnia
swoim wychowankom 14 sal lekcyjnych. Natomiast do Przedszkola w Bestwince jest zapisanych 124
dzieci. Placówka dysponuje 5 oddziałami przedszkolnymi, w których pracuje 9 nauczycieli .
W Szkole Podstawowej w Janowicach uczy się 163 uczniów i pracuje 33 nauczycieli. Szkoła posiada 8
sal dydaktycznych. Przedszkole w Janowicach dysponuje 3 oddziałami przedszkolnymi, do których
uczęszcza 73 dzieci. W placówce zatrudnionych jest 6 nauczycieli.
W Szkole Podstawowej w Kaniowie uczy się 265 uczniów i pracuje 37 nauczycieli. Placówka posiada
12 sal lekcyjnych. W Przedszkolu w Kaniowie jest zatrudnionych 12 nauczycieli, uczęszcza do niego
136 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 2020/2021 z tej formy pomocy korzysta 21
dzieci i uczniów.
12. Sport
Rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej jest ważnym obszarem działalności gminy, służącym nie
tylko jej mieszkańcom ale również mieszkańcom okolicznych miejscowości i odbywa się poprzez
zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Na
terenie gminy znajdują się :










hala sportowa w Kaniowie,
trzy boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą użytkowane przez klubu piłkarskie
LKS Bestwina, LKS Przełom Kaniów, KS Bestwinka;
kompleks terenów rekreacyjnych w Kaniowie na którym znajdują się : siłownia zewnętrzna, plac
zabaw, skatepark, boisko do gry w tenisa ziemnego, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią
poliuretanową do gry w koszykówkę piłkę ręczną;
kompleks terenów rekreacyjnych w Bestwinie na którym znajdują się : siłownia zewnętrzna, plac
zabaw, stacja rowerowa;
kompleks terenów rekreacyjnych w Bestwince, na którym znajdują się : siłownia zewnętrzna,
plac zabaw,
bieżnia poliuretanową i urządzenia lekkoatletyczne przy boisku sportowym w Bestwinie;
ORiSW w Kaniowie z kompleksem boisk do gry w kajak polo, boiskami do siatkówki plażowej,
placem zabaw i siłownią zewnętrzną oraz kąpieliskiem z piaszczystą plażą;
kompleks sportowy „ORLIK” w Bestwinie z boiskiem ze sztuczną trawą do gry w piłkę nożną, oraz
boiskiem wielofunkcyjnym z nawierzchnią poliuretanową do gry w koszykówkę i siatkówkę,

Szkoły dysponują salami gimnastycznymi i boiskami.
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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Dodatkowo w północnej części gminy przebiega odcinek Wiślańskiej Trasy Rowerowej natomiast w
południowej część został wyznaczony odcinek trasy rowerowej miasta Bielska – Białej tzw. Pętli
Hałcnowskiej.
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.
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 2020 r. beneficjentami pomocy społecznej było 269 osób, w tym ze świadczeń pieniężnych
skorzystały 235 osób w rodzinie, zaś ze świadczeń niepieniężnych 131 osób w rodzinie. Najczęstsze
powody udzielenia pomocy to długotrwała lub ciężka choroba - 70 rodzin, ubóstwo – 33 rodziny,
niepełnosprawność - 42 rodziny, bezrobocie- 27 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo
wychowawczych - 42 rodziny. 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.
W roku 2020 r. kadra GOPS liczyła 12 etatów.
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 2020 wyniosła 1569 rodzin. Całkowita kwota
wypłaconego świadczenia wychowawczego wyniosła 14 483 338,04 zł. Liczba pobierających w 2020
roku zasiłek rodzinny wyniosła 214 rodzin. Kwota wypłaconych w 2020 roku świadczeń rodzinnych
wyniosła łącznie 2 278 578,50 zł, w tym na zasiłek pielęgnacyjny 531 551,08 zł.
Na dzień 31.12.2020r. 26 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, a na
dzień 31 grudnia 2019 r. – 27 podmiotów.
Przyczyną spadku było zakończenie działalności.
Na działalność profilaktyczną wydatkowano kwotę 188 034,50 zł w tym 162 715,17 zł. ze środków
uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu).
W 2020 r. z kwoty tej sfinansowane zostały następujące wydatki:
 na działania w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono
171.534,50 zł,
 na realizację programu przeciwdziałania narkomanii przeznaczono 4.000,00 zł,
 na działania w zakresie przeciwdziałania przemocy przeznaczono 12.500,00 zł.
Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 41 zgłoszeń przypadków
nadużywania alkoholu.
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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.
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 CzechowicachDziedzicach 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. Od kwietnia 2019 r. spółdzielnia rozszerzyła swój
zakres usług o świadczenia komunalne w zakresie prac gospodarczych i porządkowych.
15. Podsumowanie
Raport omawia działania Wójta, Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w roku 2020 i
przedstawia najważniejsze kwestie związane z jego funkcjonowaniem.
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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, serdecznie dziękuję za zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Bestwina za 2020 rok.
Mam nadzieję, że dokument opracowany przez pracowników Urzędu Gminy Bestwina w przyjazny
sposób przekazał najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem Naszej Małej Ojczyzny.
Jak widać rok 2020 był kolejnym, który przyniósł zmiany w każdej miejscowości. Te działania nie
byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie i wiedza Radnych, Sołtysów, Rad Sołeckich, urzędników,
organizacji pozarządowych, a przede wszystkim mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą, co należy
poprawić w ich otoczeniu.

Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski
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