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1. Podstawa, zakres, przebieg i tryb pracy nad 
strategią 
 

Samorząd gminny jest odpowiedzialny za całokształt polityki rozwoju gminy - 
sektorowej i zintegrowanej. Podstawą jej wykonywania są ustalenia przyjęte w dokumentach 
planistycznych - planach, programach i strategiach sektorowych, sporządzanych dla 
określonego horyzontu planistycznego, zazwyczaj średniookresowego. 

 
Zintegrowanym dokumentem planowania średnio- lub długookresowego jest strategia 

rozwoju społeczno-gospodarczego danej jednostki samorządu terytorialnego. W związku z 
nowym okresem programowania funduszy strukturalnych na lata 2014-2020, Gmina Miasto 
Białogard uznała potrzebę sformułowania takiego zintegrowanego dokumentu, obejmującego 
wszystkie polityki sektorowe, jak i polityki horyzontalne, opartego na aktualnej diagnozie 
stanu przestrzennego, społecznego i gospodarczego gminy. Jest to również decyzja 
motywowana kończącym się okresem obowiązywania obecnej Strategii Rozwoju Miasta 
Białogard do 2015 roku, przyjętej przez Radę Miejską w Białogardzie w 1999 roku. Strategie 
rozwoju - czy to województwa czy gminy, z definicji są ukierunkowane na wyznaczenie celów 
rozwojowych, zdefiniowanie metod ich realizowania oraz wskazanie środków niezbędnych, by 
zdefiniowane metody zostały zastosowane, a przez to wyznaczone cele osiągnięte 
w założonym horyzoncie planistycznym. 

 
Opracowanie aktualnej, długookresowej Strategii Rozwoju Miasta Białogard do roku 

2030, ma - jako dokument - zarazem pełnić cztery zdefiniowane funkcje: 
 

1. funkcję informacyjną: 
rozbudowana część p.t. „Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej” ma dostarczyć 
informacji wszystkim interesariuszom; diagnoza ma charakter prospektywny; 
2. funkcję oceniającą (aksjologiczną): 
analiza słabych i mocnych stron miasta oraz szans i zagrożeń jest - wraz ze zdefiniowanymi 
w diagnozie wyzwaniami - punktem wyjścia dla sformułowania celów strategicznych; 
3. funkcja planistyczną: 
zaplanowanie kierunków działania poprzez wyznaczenie konkretnych celów strategicznych, 
jakie gmina zamierza zrealizować w zdefiniowanych obszarach tematycznych, 
w szczególności poprzez kierowanie tam nakładów inwestycyjnych; 
4. funkcję eksplanacyjną (wyjaśniającą): 
Strategia wyjaśnia związki przyczynowo - skutkowe pomiędzy poszczególnymi celami 
strategicznymi i ich komplementarność, jak też uzasadnia przypisanie im określonych metod 
osiągania celów. Jest bowiem ważne, żeby interesariusze dostrzegali kontekstowo te związki. 
 

Przyjęto, że konstruowanie Strategii odbędzie się w trybie ekspercko-
partycypacyjnym, przy zachowaniu wymogów konsultacji społecznych, zarówno w przypadku 
ustaleń dokonanych w ramach diagnozy, jak i sformułowanych wyzwań i celów 
strategicznych. W rezultacie dokument Strategii Rozwoju Miasta Białogard do roku 2030 
będzie spełniał warunek odpowiadania obiektywnym uwarunkowaniom oraz realnemu 
zapotrzebowaniu społecznemu. Dla zespołu eksperckiego ważne było to, iż wokół 
poruszanych problemów tworzył się klimat konstruktywnej współpracy.  
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2. Miasto Białogard – położenie geograficzne, warunki 
naturalne 
 

2.1 Warunki naturalne 
 
2.1.1 Położenie geograficzne 

 
Miasto Białogard leży w północno-wschodniej części województwa 

zachodniopomorskiego, nad rzeką Parsętą i ujściem jej dopływu – Liśnicą. Miasto jest 
siedzibą gminy miejskiej Białogard oraz gminy wiejskiej Białogard, a także powiatu 
białogardzkiego.  

 
W granicach miasta znajduje się obszar o powierzchni 25,73 km2 (dane GUS, podział 

terytorialny). Wskaźnik gęstości zaludnienia, wynoszący 935 osób/km2, wielokrotnie 
przekracza średnią w województwie zachodniopomorskim (75 osób na 1 km²). 

 
Współrzędne geograficzne siedziby władz miejskich: 54°00′30″N 15°59′10″E. 
 

  

 
2.1.2 Podział fizyczno-geograficzny 
 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski J. Kondrackiego1, miasto 
Białogard  leży w centralnej części Równiny Białogardzkiej (313.42), należącej do prowincji 
Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Pobrzeża Południowobałtyckiego, makroregionu 
Pobrzeża Koszalińskiego. 
 

Morfologicznie Równina Białogardzka jest lekko falistą równiną dennomorenową, 
poprzecinaną dolinami Parsęty i jej prawych dopływów, wznoszącą się od kilkunastu m 
n.p.m. w strefie przymorskiej do 40-50 m n.p.m. w głębi lądu. Rozciąga się ona od wybrzeży 
Bałtyku, oddzielona od niego wąskim pasem Pobrzeża Słowińskiego na północy, po źródłowy 
obszar Parsęty na południu. Od zachodu granicę z Równiną Gryficką stanowi Dolina Parsęty, 
natomiast od wschodu pasmo wzgórz glacitektonicznych koło Koszalina (Krzyżanka 136 m 

                                           
1 J. Kondracki, Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009 

Gdańsk  216 km 

Warszawa  530 km Szczecin  141 km Berlin  276 km 

Mapa 2.1 Położenie miasta Białogard na mapie administracyjnej Polski 

Źródło: Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (www.codgik.gov.pl) 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=pl&pagename=Bia%C5%82ogard&params=54_00_11_N_15_59_32_E_type:city
http://www.codgik.gov.pl/
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n.p.m.). Najwyższym wzniesieniem Równiny Białogardzkiej jest położone kilka kilometrów na 
południowy-wschód od Białogardu wzgórze Niwka – 88 m n.p.m. 

 
Rzędna terenu w obrębie miasta mieści się w granicach 20-30 m n.p.m., osiągając 

kulminację przy drodze do Gruszewa w Kisielicach Małych - 43 m n.p.m. 
 

2.1.3 Użytkowanie powierzchni 
 

W strukturze użytkowania gruntów miasta Białogard dominują użytki rolne, 
stanowiące 55% ogólnej powierzchni. Z tego prawie 60% stanowią grunty orne. Lasy 
i grunty leśne według danych GUS z 01.01.2014 roku zajmowały  391 ha, czyli ok. 15,26% 
powierzchni gminy (według danych GUS z 2012 r. - 357 ha, 13,9% powierzchni gminy), co 
jest wartością znacznie poniżej średniej dla województwa (35,4%). Około 30% powierzchni 
to grunty pozostałe, które stanowią różnego rodzaju tereny zainwestowane o funkcjach 
mieszkaniowych, usługowych i produkcyjno-przemysłowych oraz inne tereny zurbanizowane 
i nieużytki. 
 
 

Wyszczególnienie Powierzchnia ewidencyjna (ha) Udział procentowy  

Użytki rolne 1419 55.39% 

w tym: 

grunty orne 839 59,13% 
sady 22 1,55% 
łąki 257 18,11% 
pastwiska 260 18,32% 
pozostałe 41 2,89% 

Lasy i grunty leśne 391 15,26% 

Pozostałe grunty i nieużytki 752 29,35% 

Razem: 2562 100,0% 

 
 

2.1.4 Rolnicza przestrzeń produkcyjna 
 

Użytki rolne zajmują 1419 ha, w tym grunty orne 839 ha. Ocena jakości rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej w oparciu o klasyfikację bonitacyjną wskazuje, że warunki rozwoju 
produkcji rolniczej, a zwłaszcza produkcji roślinnej na terenie gminy są słabe. 

 
Występują tutaj typy kompleksów glebowo - rolniczych charakterystyczne dla terenów 

nizinnych od IIIa do VIz. Wskaźnik udziału gleb najsłabszych, tzn. klasy V i VI wynosi 19%. 
Największą powierzchnię zajmują gleby klasy IVa – 38% całkowitej powierzchni użytków 
rolnych2.  
 
2.1.5 Budowa geologiczna i ukształtowanie powierzchni terenu 
 

Przedczwartorzędowe podłoże geologiczne miasta Białogard stanowią osady 
paleozoicznej platformy zachodnioeuropejskiej, tworzącej wał kujawsko-pomorski. Białogard 
znajduje się w obrębie bloku Kołobrzegu, tj. środkowojurajskich osadów morskich, głównie 
wapieni i margli3. Na nich spoczywają osady czwartorzędowe – plejstoceńskie, związane z 
obecnością lądolodu oraz holoceńskie, mineralne i biogeniczne, deponowane w obrębie koryt 
rzecznych. 

 
Kilkukrotna obecność lądolodu, szczególnie w okresie zlodowacenia 

północnopolskiego (vistuliańskiego), zadecydowała o obecnej rzeźbie i przypowierzchniowej 

                                           
2 Na podstawie: Program ochrony środowiska dla miasta Białogard, I.O.Ś EKO Koszalin, 2004  
3 R. K. Borówka, Budowa geologiczna i rozwój rzeźby Pomorza Zachodniego. W: R.K. Borówka, S. Musielak (red.), Środowisko 
przyrodnicze wybrzeży Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego, Szczecin 2005. 

Tabela 2.1: Użytkowanie powierzchni w mieście Białogard  
 

Źródło: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, stan na 01.01.2014 
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budowie geologicznej miasta Białogard. W czasie nasunięć były deponowane osady glacjalne 
- gliny, piaski i żwiry moreny dennej. Z recesją czoła lądolodu z fazy pomorskiej (15,2 tys. lat 
temu) i ustabilizowaniem się go na fazie gardzieńskiej (13,2 tys. lat temu)4 wiązało się 
formowanie systemu odpływu wód roztopowych, które doprowadziło do rozmycia i 
rozczłonkowania wcześniejszych form morenowych oraz do zdeponowania rozległych 
stożków sandrowych. Po ostatecznym ustąpieniu lądolodu proces przekształcania rzeźby 
ograniczał się głównie do doliny Parsęty. Były tu i są nadal deponowane osady mineralne 
rzeczne – żwiry, piaski, mułki i namuły oraz biogeniczne – mady, gytie i torfy. 

 
Odosobniony fragment sandru występuje w północno-zachodniej części miasta. Na 

południu w granicach miasta znajduje się fragment rozległego pola moreny dennej. 
Środkową i wschodnią część miasta budują osady rzeczne mineralne i biogeniczne. 

 
 

  

Miasto Białogard znajduje się w zasięgu czterech arkuszy Szczegółowej Mapy 
Geologicznej Polski w skali 1:50 000– Białogard (80), Pomianowo (81, nie opracowany 
arkusz), Rąbino (119) i Dobrowo (120), wydanej przez Państwowy Instytut Geologiczny5. 
 
2.1.6 Surowce mineralne 
 

„Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce według stanu na dzień 31. 12. 
2012”6 wymienia złoże gazu ziemnego Białogard (GZ-4665) o zasobach przemysłowych 9,14 
mln m3 i wydobyciu 11,92 mln m3, jest ono jednak usytuowane kilkadziesiąt metrów od 
północno-zachodnich granic miasta. 

 
Poza tym w „Bilansie zasobów” nie wymienia się żadnych złóż kopalin w obrębie 

miasta. Występują tu tylko niewielkie, miejscowe złoża piasków, żwirów i torfów, jednak 
obecnie nie są one eksploatowane. Pozostałością dawnego wydobycia osadów mineralnych 
jest żwirowisko na osiedlu im. ks. Czesława Berki.  

 
 
 

                                           
4 S. Kozarski, Skale czasu a rytm zdarzeń geomorfologicznych Vistulianu na Niżu Polskim. Czasopisma Geograficzne nr 58, 
Poznań 1986 
5 Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2013 (http://www.pgi.gov.pl/pl/wydawnictwa-
geologiczne-pig-pib/atlasy-i-mapy/geologiczne/434-szczega-mapa-geologiczna-polski-w-skali-150-000.html) 
6 Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2013 

 źródło: Państwowy Instytut Geologiczny 

Mapa 2.2 Mapa utworów przypowierzchniowych okolic Białogardu 
 

http://www.pgi.gov.pl/pl/wydawnictwa-geologiczne-pig-pib/atlasy-i-mapy/geologiczne/434-szczega-mapa-geologiczna-polski-w-skali-150-000.html
http://www.pgi.gov.pl/pl/wydawnictwa-geologiczne-pig-pib/atlasy-i-mapy/geologiczne/434-szczega-mapa-geologiczna-polski-w-skali-150-000.html
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2.1.7 Gospodarka gruntami7 
 

Struktura własnościowa obszaru miasta Białogard jest zróżnicowana. Grunty znajdują 
się we władaniu miasta Białogard, skarbu państwa, samorządu powiatowego oraz podmiotów 
prywatnych. Zdecydowanie przeważa własność miasta Białogard oraz własność skarbu 
państwa. Własność miasta stanowią głównie tereny publiczne: drogi i ulice wewnętrzne.  

 
Własności terenów pozostałych, nie prywatnych, koncentrują się w zachodniej 

(przemysłowej) części miasta. Układ terytorialny własności prywatnej jest zróżnicowany, 
występuje na całym obszarze miasta. Większe obszary, względnie większa koncentracja 
własności prywatnych występuje w części południowo-zachodniej miasta (przemysłowej) i 
południowo - wschodniej - poza terenami zainwestowanymi oraz w rejonie zabudowy 
jednorodzinnej, równomiernie rozrzuconej na obszarze miasta. 
 
2.1.8 Wody powierzchniowe i podziemne 
 

Powierzchnia wód otwartych w obrębie granic miasta wynosi 43 ha8. 
 

Rzeki 
Przez miasto Białogard przepływa największa rzeka Przymorza i jedna z głównych 

rzek Pomorza – Parsęta (zwana niegdyś Prośnicą). Miasto znajduje się w całości w jej 
dorzeczu. Długość Parsęty wynosi 139 km, a powierzchnia jej dorzecza 3151 km2 9. Spadek w 
górnym biegu rzeki dochodzi do 3‰, a w dolnym ok. 0,3‰10. W Białogardzie do Parsęty 
wpada Liśnica. Od tego miejsca do zapory w Rościnie Parsęta ma uregulowany charakter, a 
jej prędkość przepływu spada z 0,8 m/s do 0,2 m/s11. Ze względu na duże spadki i kręty 
bieg, Parsęta ma bardzo duże znaczenie jako szlak turystyczny – kajakowy. Ponadto jest to 
ważne siedlisko ryb łososiowatych – troci, pstrąga i lipienia. 

 
Liśnica ma długość 42 km i powierzchnię zlewni 180 km. Jest to płytka i wąska rzeka, 

mająca swe źródło na Pojezierzu Drawskim i meandrująca przez lekko pofalowany obszar 
Równiny Białogardzkiej. W obrębie miasta występuje Kanał Ulgi (przedłużenie Rowu 
Białogardzkiego), Rów Pękaniński oraz liczne rowy i kanały melioracyjne. 
 
Zbiorniki wodne 

W obrębie miasta nie ma jezior. Liczne są natomiast niewielkie zbiorniki wodne, 
stanowiące pozostałość odciętego koryta meandrującej Parsęty (starorzecza), a także 
niewielkie, zalane wyrobiska po eksploatacji żwiru i piasku. Pierwsze występują głównie 
w okolicach Szosy Połczyńskiej, natomiast drugi w północnej części miasta, w okolicach 
ul. 1 Maja. 

W granicach miasta występują zbiorniki sztuczne. Są to stawy zlokalizowane w lesie 
komunalnym przy ul. 1 Maja. Zostały one w większości wykopane lub powiększone przez 
człowieka. 

 
Wody podziemne 

W obrębie miasta Białogard nie występują Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 
(GZWP)12. Miasto leży w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWDP) nr 913. 

                                           
7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard, tekst jednolity 2013 r. 
8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard, 2006 
9 Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2006-2007, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska, Szczecin, 2008 
10 http://parseta.org.pl/ 
11 http://parseta.org.pl/ 
12 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Szczecin, 1999  
13 Dane na podstawie Państwowej Służby Hydrogeologicznej (http://www.psh.gov.pl/) 

http://parseta.org.pl/
http://parseta.org.pl/
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Głębokość występowania wód słodkich w tej jednostce określa się od <5 do 25-50 m, 
lokalnie powyżej 50 m.  

 
Stan wód powierzchniowych14 

Ocenę jakości wód powierzchniowych wykonuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Szczecinie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 
2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545).   

 
 Badaniom i ocenie podlegają elementy biologiczne, fizykochemiczne 

i hydromorfologiczne jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP). Efektem oceny jest 
określenie stanu ekologicznego, a w przypadku wód, których charakter został w znacznym 
stopniu zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących skutkiem działalności 
człowieka – ocena potencjału ekologicznego. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nazwa 
JCW 

Kod JCW 
Klasa elementów 

biologicznych 
Klasa elementów 

fizyko-chemicznych 

Klasa elementów 
hydromorfo-
logicznych 

Stan / potencjał 
ekologiczny 

Parsęta od 
Gęsiej do 
Liśnicy 

PLRW60002044
59 

II I II 
DOBRY I POWYŻEJ 

DOBREGO 

Liśnica od 
Leszczynki 
do ujścia 

PLRW60001944
69 

I II II 
DOBRY I POWYŻEJ 

DOBREGO 

Parsęta od 
Liśnicy do 
Radwi 

PLRW60001944
79 

II II II 
DOBRY I POWYŻEJ 

DOBREGO 

Opracowanie własne na podstawie: Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie zachodniopomorskim w latach 
2010 – 2012, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Szczecin, 2013 

Zgodnie z oceną WIOŚ, jakość wód powierzchniowych, zarówno Parsęty, jaki i Liśnicy, 
na terenie miasta Białogard jest dobra i powyżej dobrej.  

                                           
14 Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie zachodniopomorskim w latach 2010 – 2012, Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska, Szczecin, 2013   

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Szczecin, 2013 

 

Mapa 2.3 Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych w badanych JCWP w gminie miejskiej 
Białogard. Linią zieloną zaznaczono granicę gmin miejskiej i wiejskiej Białogard. 

 

Tabela 2.2 Klasyfikacja stanu ekologicznego rzek w JCWP na terenie miasta Białogard 
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2.1.9 Powietrze atmosferyczne 
 
Pomiary jakości powietrza na terenie miasta Białogard prowadzone są przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska metodą pasywną dla dwóch zanieczyszczeń: 
dwutlenek siarki i dwutlenek azotu. Zgodnie z roczną oceną jakości powietrza za 2012 r., 
dotrzymywane są standardy jakości powietrza dla tych substancji.  

 
Ocena jakości powietrza dla pozostałych zanieczyszczeń prowadzona jest na 

podstawie obliczeń modelowych. Ze względu na pył zawieszony PM10 oraz zawarty w tym 
pyle benzo(a)piren, WIOŚ wyznaczył na terenie miasta Białogard klasę C, dla której istnieje 
obowiązek opracowania programu ochrony powietrza. Wyznaczony zostały obszar 
przekroczeń 24-godzinnych stężeń pyłu PM10 oraz obszar przekroczeń stężeń 
benzo(a)pirenu.  

 
Program ochrony powietrza (POP)15, ze względu na pył PM10 oraz benzo(a)piren (dla 

strefy zachodniopomorskiej), został przyjęty przez Sejmik Województwa 
Zachodniopomorskiego w dniu 29.10.2013 r.16 Przekroczenia tych zanieczyszczeń (pył PM10 
oraz benzo(a)piren)  mogą występować w okresach grzewczych, a ich przyczyną jest głównie 
niska emisja pochodząca ze spalania paliw w gospodarstwach domowych. Uchwałą Nr 
XXVIII/388/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.10.2013 r. przyjęto 
plan działań krótkoterminowych dla poprawy jakości powietrza w mieście Białogard.  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           
15 „Program Ochrony Powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego, tj. aglomeracji szczecińskiej, miasta Koszalin oraz 
strefy zachodniopomorskiej – TOM II – STREFA ZACHODNIOPOMORSKA”, przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/388/13 Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.10.2013 r. 
16 Uchwała Nr XXVIII/388/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.10.2013 r. w sprawie określenia 
programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej (Dz. U. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 20.11.2013 r., poz. 3999) 

Źródło: Program Ochrony Powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego.  

 

Mapa 2.4 Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (24h) w 
strefie zachodniopomorskiej w 2011 r. 
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2.2 Warunki przyrodnicze 
 
2.2.1 Gleby 
 

Decydujący wpływ na rozwój gleb miasta Białogard i jego okolic wywarła obecność 
lądolodu plejstoceńskiego, zdeponowanie osadów lodowcowych i późniejsze ich 
wyerodowanie i rozczłonkowanie przez wody roztopowe. W obrębie dolin rzecznych 
występowały dogodne warunki do wykształcenia się gleb typu bagiennego oraz torfowego. 
Można je znaleźć we wschodniej i południowej części miasta (torfowisko niskie na tzw. 
Łąkach Białogardzkich oraz torfowisko przejściowe w okolicach Dębczyna) oraz punktowo na 
pozostałym obszarze. Resztę miasta pokrywają gleby bielicowe i brunatne. 
 
2.2.2 Ochrona przyrody 
 

Na terenie miasta Białogard występuje 21 pomników przyrody, w tym 18 
pojedynczych drzew, 1 grupa drzew oraz 2 aleje drzew pomnikowych (m. in. buki, 
kasztanowce, platany, dęby, jesiony, lipy). 
 
2.2.3 Obszar Natura 200017 
 

Celem utworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zwiększenie 
skuteczności działań ochronnych poprzez stworzenie dodatkowego - kompletnego i 
metodycznie spójnego - systemu ochrony dziedzictwa przyrodniczego Europy. Podstawą jego 
funkcjonowania są dwie unijne dyrektywy – Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. 
dyrektywa ptasia) oraz Dyrektywa 92/43/EWG Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywa siedliskowa).  

 
Na terenie miasta Białogard występuje niewielki fragment obszaru Natura 2000 

Dorzecze Parsęty (PLH 320007).   
 

                                           
17 http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles  

Mapa 2.5 Obszar przekroczeń poziomu docelowego B(a)P (rok) w strefie zachodniopomorskiej w 2011 r. 

 

Źródło: Program Ochrony Powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego.  

 

http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles
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Na polanie lasu komunalnego przy ul. Słonecznej położonym na obszarze Natura 2000 
znajduje się punkt informacyjny przeznaczony do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej. 
Polana wyposażona jest w tablice informacyjne, zadaszone altano-stoły oraz wytyczone 
miejsce na ognisko. 
 
Dorzecze Parsęty PLH 320007 

Data zatwierdzenia jako obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty (OZW): luty 
2008. Powierzchnia: 27 710,43 ha. 

 
Obszar Natura 2000 obejmuje dolinę rzeki Parsęty, od źródeł koło Parsęcka aż po 

strefę ujściową w Kołobrzegu. Obszar obejmuje szereg ważnych siedlisk z Załącznika I 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Łącznie zidentyfikowano ich 25. Często są to siedliska bardzo 
rzadkie bądź unikatowe w skali kraju i Europy. Wiele z nich jest ważnym biotopem dla cennej 
fauny, która podlega ochronie na podstawie konwencji międzynarodowych. Stwierdzono tu 
występowanie 11 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Rzeka i jej liczne 
dopływy posiadają najlepsze w Polsce warunki dla tarła łososi oraz troci wędrownej, pstrąga 
potokowego i lipienia, a także strzebli potokowej, certy i węgorza. Jest to cenny obszar dla 
rozrodu wydry.  

 
Na tym obszarze występują rozległe połacie różnego typu lasów łęgowych w obrębie 

dolin rzecznych i na obszarze zagłębień dennomorenowych oraz duże zróżnicowanie różnych 
typów mokradeł, zwłaszcza torfowisk. Jest to ważny obszar dla zachowania w Polsce 
naturalnej populacji złoci pochwowatej Gagea spathacea i kokoryczy drobnej Corydalis 
pumila, czy grążela drobnego Nuphar pumila.  

 
Występują na tym obszarze liczne i bardzo dobrze zachowane biotopy dla ptaków 

drapieżnych: orlika krzykliwego, błotniaka stawowego, kani rudej, bielika, puchacza, sowy 
błotnej oraz dla ptaków związanych z obszarami wodno-błotnymi: bociana białego, bociana 
czarnego, zimorodka, sieweczki rzecznej, kulika wielkiego i żurawia. Parsęta jest ważnym 

Mapa 2.6 Fragment obszaru Natura 2000 Dorzecze Parsęty (PLH 320007) na terenie miasta Białogard. 

 

Źródło: www.geoportal.gov.pl 
 

http://www.geoportal.gov.pl/


Strategia Rozwoju Miasta Białogard do roku 2030 
  

13 
 

obszarem dla zimowania ptaków wodno-błotnych na Pomorzu. Jest to naturalny korytarz 
ekologiczny o znaczeniu lokalnym i regionalnym oraz ważne miejsce wypoczynku i rekreacji. 
 
2.2.4 Leśnictwo 
 

Na terenie miasta Białogard występuje las komunalny zlokalizowany w południowo-
zachodniej i wschodniej części miasta na 16 pododdziałach o łącznej powierzchni 169 ha, 
charakteryzujący się starym, zróżnicowanym drzewostanem mieszanym. Przy drodze 
Białogard – Karlino zlokalizowany jest obszar ogrodu leśnego – arboretum białogardzkie 
(Nadleśnictwo Białogard, oddział 504). Obiekt jest cennym obszarem drzewostanu rodzimego 
oraz egzotycznych gatunków drzew i krzewów. W granicach miasta występują lasy o 
powierzchni ok. 118 ha, podległe Nadleśnictwu Białogard.18  

 
Łączna powierzchnia lasów w granicach miasta według danych Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii, stan na 01.01.2014 r. wynosi 391 ha, co stanowi 15,3% terenu miasta. 
 
 

Wyszczególnienie Powierzchnia [ha] 

Grunty leśne ogółem 372,8 

w tym lasy 357,0 

w tym: 

lasy publiczne Skarbu Państwa 148,3 
lasy publiczne gminne 195,8 
lasy prywatne 12,9 

 
 

Większe połacie lasów występują na obrzeżach miasta, w jego północnej i południowo 
- zachodniej oraz południowo – wschodniej części. Na północy przeważa drzewostan liściasty, 
w większości zbiorowisk podmokłych i bagiennych. Spotyka się tu osobniki liczące ponad 200 
lat. 

 
Na południu las został posadzony w większości na gruntach podmokłych, a drzewa 

liczą tu nie więcej niż 60, 70 lat. W południowo zachodniej części występuje drzewostan 
gospodarczy, liczący do 45 lat. Jest to bór suchy i świeży. 

 
W obrębie miasta wydzielono dwa parki miejskie. Park Miejski im. Prof. Leona 

Mroczkiewicza, o powierzchni 3,24 ha, położony jest w północnej części miasta i ma 
charakter leśny z drzewostanem w wieku 100-150 lat i osobnikami o charakterze 
pomnikowym (blisko 20 dębów szypułkowych o obwodzie ponad 300 cm, okazałe cisy). 
Drugi to Park Orła Białego, o powierzchni 2,29 ha, położony w centrum miasta i posiadający 
stosunkowo młody, lecz zróżnicowany drzewostan tworzący park o walorach estetycznych i 
botanicznych. Oprócz roślin typowo drzewiastych, takich jak brzoza, świerk, dąb czy kasztan, 
posadzono tu m.in.  głóg, magnolię, dereń, azalię, ligustry, berberys, jarząb szwedzki i inne. 

 
Wnioski i wyzwania 
 

W strukturze użytkowania gruntów miasta Białogard dominują użytki rolne, 
stanowiące prawie 55% ogólnej powierzchni – jest to wysoki udział jak na gminę miejską 
(np. użytki rolne w gminie wiejskiej Białogard zajmują 56% powierzchni), jednak warunki dla 
rozwoju produkcji rolniczej, a zwłaszcza produkcji roślinnej, na terenie gminy są słabe z 
powodu gleb niskiej jakości. 

 

                                           
18 Program ochrony środowiska dla miasta Białogard, I.O.Ś EKO Koszalin, 2004 

Tabela 2.3 Formy własności lasów w mieście Białogard 
 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. Leśnictwo (2012) 
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Brak istotnych surowców mineralnych. 
W strukturze własnościowej miasta Białogard dominuje własność miasta Białogard 

(głównie tereny publiczne: drogi i ulice wewnętrzne) oraz własność skarbu państwa.  
 

Jakość wód powierzchniowych, zarówno Parsęty, jak i Liśnicy, jest dobra i powyżej 
dobrej.  

 
Na terenie miasta Białogard występuje niewielki fragment obszaru Natura 2000 

Dorzecze Parsęty. Jest to obszar cenny przyrodniczo, mający znaczenie dla Wspólnoty. 
Parsęta i jej liczne dopływy posiadają najlepsze w Polsce warunki dla tarła łososi. Jest to 
także ważny obszar dla zimowania ptaków wodno-błotnych na Pomorzu. 

 
Obszar Natura 2000 to ważne miejsce wypoczynku i rekreacji. Jednak w związku z tą 

formą ochrony występują ograniczenia w tych rodzajach działalności, które mogłyby 
negatywnie oddziaływać na ten obszar. 

 
W granicach miasta lasy stanowią 15,3% powierzchni oraz znajdują się dwa parki 

miejskie - miejsca wypoczynku i rekreacji.  
 
Ze względu na pył zawieszony PM10 oraz zawarty w tym pyle benzo(a)piren, na 

terenie miasta Białogard wyznaczono klasę C, dla której opracowany został program ochrony 
powietrza. Przekroczenia tych zanieczyszczeń (pył PM10 oraz benzo(a)piren)  mogą 
występować w okresach grzewczych, a ich przyczyną jest głównie niska emisja pochodząca 
ze spalania paliw w gospodarstwach domowych. Przyjęto plan działań krótkoterminowych dla 
poprawy jakości powietrza w mieście.  
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3. Uwarunkowania historyczno-kulturowe 
 

Początki stałego osadnictwa sięgają VIII w n.e., kiedy tereny obecnej Gminy 
Białogard zamieszkiwała ludność zachodniosłowiańska, określana mianem Pomorzan. Wg 
badań archeologicznych, grodzisko białogardzkie powstało jako osiedle obronne z około 70 
mieszkańcami, następnie w IX - X w. stało się grodem plemiennym, a w XI w.  grodem 
piastowskim. Na początku XII w. gród miał już charakter książęcy. Około 972 r. Mieszko 
przyłączył Pomorze, w tym Białogard, do państwa piastowskiego, ale już ok. 1005 r. Pomorze 
wypowiedziało posłuszeństwo Bolesławowi Chrobremu. Z tego okresu odkryto ślady 
typowych dla Polan konstrukcji hakowych w umocnieniach obronnych grodu w Białogardzie. 
Dopiero Bolesław Krzywousty, w początkach XII w., ponownie przyłączył ten obszar do 
swego państwa. Gall Anonim stosunkowo dokładnie opisuje miasto zwane „Białym” w swoich 
opisach wypraw Krzywoustego na Pomorze w latach 1102 i 1107 jako ważny ośrodek i gród 
o królewskim splendorze. W czasie długotrwałych walk wojska B. Krzywoustego spaliły i 
zrównały z ziemią miasto, ale mieszkańcy wkrótce je odbudowują. Na prawym brzegu rzeki 
Liśnicy powstają przygrodowe osady rzemieślnicze w miejscu obecnego miasta lokacyjnego, 
co potwierdzają ostatnie badania archeologiczne. W 1124 r. biskup Otton z Bambergu 
odwiedził Białogard z misją apostolską, konsekrując nowy kościół. Pierwszy dokument z 
dziejów miasta, pochodzący z 1159 r., podkreśla znaczenie grodu w życiu gospodarczym 
Pomorza oraz dobre stosunki ówczesnych władz z kościołem. Rozbicie dzielnicowe Polski oraz 
wzrastające zagrożenie ze strony Danii skłoniły księcia Bogusława I do uznania, w roku 1181, 
zwierzchności cesarza Fryderyka Barbarossy. Rozwój gospodarczy tych terenów oparty był na 
rolnictwie, myślistwie, hodowli i rybołówstwie, ale głównym jego motorem były szlaki 
handlowe: szlak solny (prowadzący z Kołobrzegu na południe), tzw. trakt handlowy krajów 
nadbałtyckich (łączący Pomorze Gdańskie z Europą Zachodnią) oraz szlak wodny rzeki 
Parsęty. Najważniejszymi towarami, którymi handlowano w tym okresie były: sól, ryby, 
drewno, bursztyn, skóry zwierzęce, produkty rolne i miód. 

 
Niebagatelny wpływ na gospodarkę miała Hanza z siedzibą w Lubece. Szybki rozwój 

miasta wpłynął na decyzję Bogusława IV o nadaniu mu, w 1299 r., praw miejskich lubeckich. 
Wyłączono mieszczan spod sądownictwa księcia, potwierdzono własność miasta do gruntów, 
wód i lasów oraz zwolniono z ceł książęcych, dając jednocześnie swobody handlowe. W roku 
1307 miasto otrzymuje dodatkowo prawo składu na wszystkie towary. Od tej pory dla 
ludności słowiańskiej i rdzennie pomorskiej rozpoczyna się proces germanizacji, co 
spowodowane jest napływem kupców i osadników przybywających najczęściej z zachodu. 
Gwałtowny rozwój ekonomiczny i urbanistyczny miasta powoduje, że w latach 1315 – 1321 
Białogard zostaje rezydencją księcia Warcisława IV. Miasto otoczono solidnym, 8 - metrowym 
murem ceglanym, wybudowano kościół farny pw. Najświętszej Marii Panny oraz ratusz 
miejski, usytuowany w centrum rynku. W 1386 r., dzięki wstawiennictwu Kołobrzegu, miasto 
zostaje członkiem Hanzy. Dla wielu miast członkowskich stanowiła ona główną siłę wzrostu 
ich znaczenia i zamożności. Dawała ochronę swoim kupcom i ich towarom, a zarazem 
bezlitośnie tępiła konkurencję. 

 
Po zjednoczeniu Pomorza Zachodniego przez Bogusława X, pod koniec XV w.  

i przez cały XVI w. na ziemi białogardzkiej panował względny spokój. Rozkwitało wtedy 
rzemiosło i handel. Bogactwo ówczesnego Białogardu odzwierciedla mapa Lubinusa z 1618 r. 
Ukazuje ona panoramę Białogardu z wysoką wieżą kościoła, ratuszem w centrum i okazałym, 
wielopiętrowym zamkiem książęcym. W czasie wojny trzydziestoletniej (1618 – 1648) 
przetaczające się przez Białogard oddziały wojsk cesarskich i szwedzkich wielokrotnie 
plądrowały miasto; zniszczeniu uległo wiele budynków. 
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Wszystkie te wydarzenia spowodowały dynamicznie postępujące zmiany etniczne na 
tym obszarze. W większości niemieckie duchowieństwo i napływ osadników z zachodu,  
a także pogarszające się warunki życia i gospodarowania (ucisk pańszczyźniany  
i narodowościowy) spowodowały ucieczkę ludności słowiańskiej do Polski. Ich miejsce 
zajmowali Niemcy. Przypieczętowaniem ostatecznej germanizacji ziemi białogardzkiej była 
bezpotomna śmierć ostatniego Gryfity – księcia Bogusława XIV (1637 r.) i przejęcie władzy 
przez elektorów brandenburskich. Od 1653 r. ziemia białogardzka stała się częścią 
Brandenburgii. 

 

W wyniku reformy administracji w 1724 r. Białogard został miastem powiatowym w 
rejencji szczecińskiej, w 1815 r. miasto znalazło się w rejencji koszalińskiej. W czasie wojny 
siedmioletniej (1756 – 1763) ziemia białogardzka, jak i całe Pomorze, była przedmiotem walk 
i przemarszów wojsk szwedzkich i pruskich. 

  
Wiek XIX przynosi gwałtowny rozwój techniki - w 1858 r. wjeżdża do Białogardu 

pierwszy pociąg parowy z Koszalina, w 1866 r. otwarta zostaje pierwsza stacja telegraficzna, 
a w 1896 r. w budynku poczty uruchomiono  pierwszy aparat telefoniczny. Do użytku oddano 
także gazownię i gimnazjum - pierwszą szkołę średnią. Wiek XX przynosi kolejne znaczące 
wydarzenia w historii miasta. W 1905 r otwarta zostaje kolej wąskotorowa Białogard – 
Bobolice, w następnych latach powstaje kanalizacja sanitarna, elektrownia parowa, 
wodociągi, wieża ciśnień, stacja uzdatniania wody i oczyszczalnia ścieków. Powstają także 
obiekty użyteczności społecznej: Szpital Powiatowy (obecnie siedziba oddziału dziecięcego), 
Szkoła Zawodowa (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych), Miejski Dom Starców, 
kompleks sportowy przy obecnej ul. Moniuszki, Szpital Miejski. 

 

W okresie międzywojennym ludność ziemi białogardzkiej prawie w całości stanowili 
Niemcy, nastawieni silnie antypolsko. Podczas II Wojny Światowej w okolicy Białogardu 
ulokowano obozy pracy dla jeńców polskich, francuskich i rosyjskich. Sprowadzono również 
znaczne ilości robotników przymusowych. 

 

Po wycofaniu się wojsk niemieckich i wkroczeniu, w dniach 4-5 marca 1945 r., wojsk 
radzieckich i polskich do Białogardu, ziemia białogardzka znalazła się w granicach państwa 
polskiego, a decyzją Rządu Tymczasowego tworzyć się zaczęła polska administracja cywilna. 
Na początku lat dziewięćdziesiątych Białogard opuściły stacjonujące tu jednostki wojska 
radzieckiego. 

 
Od 1992 roku miasto Białogard ponownie należy do Związku Hanzy Nowożytnej  

z siedzibą w Lubece. Najstarszym miastem partnerskim Białogardu jest niemieckie miasto 
Teterow, z którym na początku lat 70-tych podpisana została wstępna umowa partnerska. 
Porozumienie o współpracy kulturalnej i gospodarczej podpisane zostało w 1978 roku. 
Bogatą historię słowiańskiego osadnictwa poświadcza ponad siedemset stanowisk 
archeologicznych oraz wielość dobrze zachowanych zabytków Białogardu (np. kościoły czy 
mury obronne z XIV w., dworskie i pałacowe parki oraz cmentarze z XIX w.). 

 
Istotną grupą społeczną wymagającą wsparcia jest społeczność romska. Na terenie 

miasta Białogard mieszka około 130 osób pochodzenia romskiego. Podstawowym 
i największym problemem Romów zamieszkujących Białogard jest długotrwałe bezrobocie, 
będące konsekwencją braku wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz bierności 
w poszukiwaniu pracy. Mniejszość romska stanowi grupę zagrożoną marginalizacją 
i wykluczeniem społeczno-gospodarczym.  
Dlatego od wielu lat samorząd Białogardu wspiera lokalną społeczność romską. W latach 
2004-2012 na terenie miasta funkcjonowało Stowarzyszenie Romów Polskich „Parno Foro”. 
Od 2013 roku organizacja ta zmieniła nazwę na Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju 
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Mniejszości Narodowych w Białogardzie. W 2012 r. powstało również drugie zrzeszenie pod 
nazwą Stowarzyszenie Romów „Romano Kher”. 

 
Główne działania samorządu na rzecz w/w społeczności w latach 2004-2014: 
 remonty mieszkań zajmowanych przez Romów, 

 wsparcie działalności kulturalnej, 
 wsparcie działalności edukacyjnej (zakup książek do szkoły, zatrudnienie asystenta 

romskiego, organizacja wypoczynku letniego), 
 aktywizacja zawodowa i społeczna (realizacja dwóch projektów finansowanych ze 

środków PO Kapitał Ludzki skierowanych do społeczności romskiej). 
 

W związku z tym, iż reintegracja społeczności romskiej jest procesem długofalowym, 
zasadne jest kontynuowanie podjętych działań. 
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4. Sfera społeczna 
 
4.1 Ludność  

 
Miasto Białogard, według stanu na dzień 31.12.2013 roku, zamieszkiwane jest przez 

24 722 osoby. Liczba ludności miasta w okresie 2007-2013 jest w zasadzie niezmienna 
(wzrost o 315 osób), aczkolwiek w latach 2007-2010 zauważalny był nieznaczny jej spadek. 
Lata 2011-2012 przynoszą inny obraz procesów ludnościowych, wynikający jednak bardziej z 
przeszacowań czynionych przez instytucję statystyczną niż z rzeczywistych procesów 
ludnościowych. Proporcje między liczbą kobiet i liczbą mężczyzn również pozostają 
niezmienne (przy bardzo nieznacznym spadku odsetka liczby kobiet).  

 
 
  

 
 
Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku wskazuje jednak na procesy 

powolnego „starzenia się” społeczności miasta. 
 

 

Rok 
Liczba ludności w wieku* Odsetek ludności w wieku 

Przedprodukcyjnym Produkcyjnym Poprodukcyjnym Przedprodukcyjnym Produkcyjnym Poprodukcyjnym 

2007 4922 15844 3641 20,2 64,9 14,9 
2008 4794 15822 3745 19,7 64,9 15,4 
2009 4692 15780 3831 19,3 64,9 15,8 
2010 4575 15745 3907 18,9 65,0 16,1 
2011 4610 16072 4179 18,5 64,7 16,8 
2012 4476 15971 4347 18,1 64,4 17,5 
2013 4358 15854 4510 17,6 64,2 18,2 
Wzrost/ 
Spadek 
(2007–2013) 

- 564 +10 +869 x x x 

Wzrost/ 
spadek w % 
(2007=100) 

88,5 100,1 123,9 x x x 

 
 
Następuje systematyczny spadek ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz 

systematyczny wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. W 2007 przewaga liczebna 
pierwszej kategorii wiekowej wyniosła 1281 osób. Z kolei już w 2013 r. liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym była wyższa od liczby osób w wieku przedprodukcyjnym o 152. Znaczący 
wpływ na taki przebieg procesów ludnościowych w mieście ma bilans przyrostu naturalnego. 
Według danych GUS, tylko w roku 2008 bilans przyrostu naturalnego miał wielkość dodatnią: 
w liczbach bezwzględnych +13. W pozostałych latach była to wielkość ujemna, odpowiednio 

15844 15822 15780 15745 16072 15971 15854 

7783 7709 7614 7755 7677 7623 7558 
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Rok Liczba 
ludności 
ogółem 

W tym Odsetek 
kobiet 

Gęstość 
zaludni. 
(os/km2) 

Kobiety Mężczyźni 

2007 24407 12797 11610 52,4 949 

2008 24361 12767 11594 52,4 947 

2009 24303 12711 11592 52,3 945 

2010 24227 12676 11551 52,3 942 

2011 24861 12984 11877 52,2 956 

2012 24794 12948 11846 52,2 953 

2013 24722 12926 11796 52,3 961 

*Wiek przedprodukcyjny to wiek do 18 lat, produkcyjny to wiek 18-60 lat dla kobiet i 18-65 dla 
mężczyzn, a wiek poprodukcyjny to odpowiednio 60+ dla kobiet i 65+ dla mężczyzn 

 

Tabela 4.1.  Liczba ludności Białogardu w latach 

2007-2013 
Wykres 4.1.  Liczba ludności Białogardu w 

latach 2007-2013 

Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 
obliczenia własne 

 

Tabela 4.2. Ludność Białogardu w wieku przed- po- i produkcyjnym w latach 2007-2013 
 

Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 
obliczenia własne 
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w 2007 roku -20, w roku 2009 -29, w roku 2010 -21, w roku 2011 -38, a w roku 2012 nawet 
-60. Bilans przyrostu naturalnego jest z reguły niekorzystny dla mężczyzn – więcej ich umiera 
niż się rodzi. Po raz pierwszy i jedyny (jak do tej pory) nastąpiło odwrócenie tendencji w 
kształtowaniu poziomów przyrostu naturalnego w roku 2012 – bilans przyrostu naturalnego 
wyniósł dla kobiet -39, a dla mężczyzn -21.  Mniejsze znaczenie dla kształtowania się liczby 
ludności miasta miały (i będą miały) procesy migracyjne, przy czym pod uwagę brane są 
tutaj migracje związane z opuszczeniem lub przybyciem do miasta na stałe. Dane Banku 
Danych Lokalnych podają, że saldo migracji wewnętrznych w 2007 roku wyniosło +86 i był 
to jedyny (w okresie do 2012 roku) rok o dodatnim saldzie migracyjnym. W roku 2008 
wyniosło ono -59, w roku 2009 -4, w roku 2010 -64, w 2011 -25 i w roku 2012 -11. Na tym 
tle saldo migracji zewnętrznych (wyjazd lub przyjazd na stałe) jest niewiele znaczące: w roku 
2007 +3, w roku 2008 +10, w 2009 -5, w 2010 +9, w 2011 -3 i w roku 2012 -9. Nie oznacza 
to oczywiście, iż nie mają, i nie będą miały, miejsca migracje okresowe związane z nauką, 
poszukiwaniem pracy itp. Będą one decydowały o aktualnych zasobach m.in. rynku pracy. 
 

 Liczba ludności w wieku produkcyjnym utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi 
2/3 ogółu liczby ludności miasta. Istotną kwestią jest jednak to, że wśród kobiet odsetek 
osób w wieku produkcyjnym jest znacząco niższy, niż ma to miejsce w przypadku mężczyzn. 
Jest to tendencja narastająca w czasie.  

 
 

 
 

Prognozy demograficzne opracowywane są przez Główny Urząd Statystyczny dla 
powiatów. Dane dla tej jednostki terytorialnej w dużej mierze odnieść można do miasta 
Białogard jako głównego i najludniejszego ośrodka powiatu białogardzkiego. Zgodnie z tymi 
danymi liczba mieszkańców powiatu w perspektywie najbliższych dwudziestu lat będzie się 
stale zmniejszać. Jeśli ludność powiatu w roku 2013 liczyła 48899 osób, to w roku 2030 
będzie ich 46964. Zmieni się również struktura wieku. W roku 2013 9291 mieszkańców 
powiatu białogardzkiego (czyli 19%) to osoby w wieku do 18 lat, czyli przedprodukcyjnym. W 
wieku poprodukcyjnym (kobiety 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej) w 2013 roku jest 8027 
osób – 16,4%. W roku 2030 osób w wieku przedprodukcyjnym będzie 9520, a w wieku 
poprodukcyjnym – 11 270. Stanowić oni będą odpowiednio 20,3% i 24,0% ogółu ludności. 
Zarysowującą się tendencją demograficzną będzie malejący odsetek ludzi w najmłodszych 
kategoriach wiekowych oraz rosnący odsetek ludności w najstarszych kategoriach 
wiekowych. Ale jednocześnie oznacza to, że liczebność populacji znajdującej się w wieku 
produkcyjnym nie ulegnie prawie żadnym zmianom. W roku 2013 stanowili oni 64,5% 
całkowitej liczebności mieszkańców powiatu, w roku 2030 będą stanowili 55,7%.  Oznacza to 
stały nacisk na potrzeby w zakresie rynku pracy na niezmienionym poziomie w perspektywie 
najbliższych kilkunastu lat. 
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Wykres 4.2. Liczba ludności w wieku produkcyjnym 2007-2013 
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Wnioski i wyzwania 
 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpiły znaczące zmiany w populacji mieszkańców, 
określane zarówno liczbą, jak i strukturą wieku ludności. Trend kształtowania się liczby 
ludności od roku 2000 (będącego rokiem bazowym Strategii rozwoju Miasta Białogard do 
2015 roku) jest ujemny i przyniósł spadek liczby mieszkańców o 616 osób (o 2,5%). 
 

Zmiany struktury wieku są wielokierunkowe, najsilniej dotykają osób najmłodszych. 
Udział grupy mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w całkowitej liczbie mieszkańców 
zmalał z 27,7% w 2000 r. do 17,6% w 2013 r., co kształtuje obecną sytuację w zakresie 
oświaty i wychowania. Wzrosła natomiast liczebność grup w wieku produkcyjnym 
i poprodukcyjnym, co przełożyło się na wzrost ich udziału w strukturze mieszkańców: grupy 
produkcyjnej z 58,7% do 64,2%; grupy poprodukcyjnej z 13,7% do 18,2%. Zmiany te, 
rozpatrywane łącznie,  są korzystne – współczynnik obciążenia demograficznego (liczony 
stosunkiem liczby osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym) 
zmalał z 70,3 w 2000 r. do 55,2 w roku 2012. 
 

Aktualnie określone przez GUS prognozy demograficzne do 2030 r. dla powiatu 
białogardzkiego, nie dają podstaw do zakładania wzrostu liczby mieszkańców Miasta 
Białogard, tym niemniej wskazują, że podstawowe długookresowe trendy odnoszące się do 
struktury demograficznej ludności miasta pozostają te same, a nawet można mówić o ich 
pogłębianiu się. Następuje wzrost liczebności najstarszych kategorii wiekowych i 
zmniejszanie się liczebności osób w wieku najmłodszym (czyli dzieci i młodzieży). Te procesy 
nie zmieniają liczebności osób w wieku produkcyjnym, a to owocuje wyzwaniami dla rynku 
pracy i polityki zatrudnienia. Tendencje takie zauważono już w strategii do roku 2015.  
 

W dalszej przyszłości coraz poważniejszym wyzwaniem będzie narastające starzenie się 
społeczności i zwiększone zapotrzebowanie na usługi służby zdrowia i pomocy społecznej. 
Zmniejszająca się liczebność pokoleń najmłodszych oznacza potrzebę racjonalnego 
kształtowania sieci obiektów żłobkowych, przedszkolnych i szkolnych, w dłuższym horyzoncie 
czasu nie pozostanie bez wpływ na zasoby produkcyjne ludności. Mniejszą rolę w procesach 
tych odgrywać będą migracje, znacznie większą malejąca dzietność. 
 

4.2 Położenie społeczno-materialne mieszkańców 
 
4.2.1 Dochody mieszkańców Białogardu 
  
 Dochody miasta jako jednostki samorządu terytorialnego nie są właściwym źródłem 
informacji o rzeczywistej sytuacji materialnej (ekonomicznej) mieszkańców. Odpowiednim 
źródłem są zeznania podatkowe ujawniające dochód uzyskany w danym roku. Operatem 
analizy nie są jednak wszyscy mieszkańcy, a jedynie ci, którzy uzyskali dochód podlegający 
opodatkowaniu. Oznacza to, że operatem są podatnicy uzyskujący korzyści zarobkowe z 
wykonywanej pracy najemnej, otrzymywanych świadczeń społecznych oraz własnej 
działalności gospodarczej. Dochody wykazywane w zeznaniach PIT są dochodami przed 
opodatkowaniem.  
 
 Liczebność zbiorowości podatników w mieście jest w zasadzie stała, aczkolwiek nastąpiło 
pewne przesunięcie w stronę kategorii podatników prowadzących działalność gospodarczą. 
Można to traktować jako pośredni dowód na rozwój przedsiębiorczości mieszkańców miasta. 
Nawet jeśli w liczbach bezwzględnych odnotowana wielkość jest niezbyt znacząca (przyrost o 
52 podatników), to w liczbach względnych jest to wzrost zasługujący na pewną uwagę, bo 
przekraczający próg 5%. 
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Rok 

Liczba podatników uzyskujących dochody z: 

Razem 
Odsetek podatników 

prowadzących 
działalność gospodarczą 

Działalności 
gospodarczej 

Wynagrodzeń i 
świadczeń 

2007 954 14733 15687 6,1 
2008 1000 14847 15847 6,3 
2009 1008 14649 15657 6,4 
2010 1021 14450 15471 6,6 
2011 1019 14346 15365 6,6 
2012 1006 14714 15720 6,4 
Wzrost/spadek 2007 - 2012 +52 -19 +33 x 
Źródło: Izba Skarbowa w Szczecinie, obliczenia własne 
 

Liczba podatników prowadzących działalność gospodarczą zwiększa się, ale nie 
zwiększają się dochody z tego tytułu. Prowadzenie działalności gospodarczej obarczone jest 
znacznym ryzykiem. Są one bardzo zmienne, a ich wzrost nie ma charakteru stałego i 
nieprzerwanego. Wręcz przeciwnie – okresy osiągania znaczących dochodów współwystępują 
z nawet liczniejszymi latami znacznego ich zmniejszenia. W tym kontekście wyniki roku 2012 
można traktować wręcz w kategorii poważnego kryzysu opłacalności prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

 
 

Rok 

Dochody z 

Razem 
Odsetek dochodów 

z działalności 
gospodarczej 

Działalności 
gospodarczej 

Wynagrodzeń i 
świadczeń 

2007 66 287 462,83 242 113 410,80 308 400 873,63 21,5 
2008 73 127 435,85 278 024 316,08 351 151 751,93 20,8 
2009 68 622 310,66 300 256 689,71 368 879 000,37 18,6 
2010 63 815 341,94 310 677 112,11 374 492 454,05 17,0 
2011 71 254 011,76 324 701 540,75 395 955 552,51 18,0 
2012 52 440 917,08 347 492 110,85 399 933 027,93 13,1 
Wzrost/spadek 2007-2012 79,1 143,5 129,7 x 
Źródło: Izba Skarbowa w Szczecinie, obliczenia własne 

 

Mimo tego prowadzenie własnej działalności gospodarczej oznacza osiąganie 
wyższych dochodów niż tych płynących z pracy najemnej oraz świadczeń. W roku 2007 
dochody z pierwszego źródła były (w przeliczeniu na średnie miesięcznie) ponad 4-krotnie 
wyższe niż dochody z drugiego źródła. W roku 2012 jednakże relacja ta wyraźnie się 
zmniejszyła, ale i tak średni dochód z prowadzenia działalności gospodarczej był dwukrotnie 
wyższy niż dochody z wynagrodzeń i świadczeń. 
 

Przeciętne dochody podatników zamieszkujących w mieście zwiększyły się w roku 
2012 do poziomu 129,4% dochodów z roku 2007. Działalność gospodarcza przynosiła i 
przynosi wyższe, ale za to bardzo niestabilne dochody. Wynagrodzenia i świadczenia są na 
ich tle znacząco niższe, posiadają jednak walor stałości, przewidywalności oraz pewności 
określonego wzrostu z roku na rok. Należy jednak zauważyć, że uwzględniając fakt, iż 
podawane kwoty są wartościami przed opodatkowaniem, rzeczywista kwota dochodów 
będących do dyspozycji podatników, w momencie gdy zjawiają się na rynku dóbr i usług, jest 
niższa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 4.3. Podatnicy podatku PIT w Białogardzie w latach 2007-2012 

Tabela 4.4. Suma dochodów wykazanych w zeznaniach podatkowych PIT 2007-2012 
 



Strategia Rozwoju Miasta Białogard do roku 2030 
  

22 
 

 
 

Tabela 4.5. Średnie dochody miesięczne/1 podatnika 

Rok 

Dochody z Ogółem średnia w 
mieście / 1 
podatnika 

Działalności 
gospodarczej 

Wynagrodzeń i 
świadczeń 

2007 5 790,31 1 369,45 1 638,30 

2008 6 093,95 1 560,50 1 846,57 

2009 5 673,14 1 708,06 1 963,33 

2010 5 208,57 1 791,68 2 017,17 

2011 5 827,12 1 886,13 2 147,50 

2012 4 344,01 1 968,04 2 120,09 

Wzrost/spadek 
2007-2012 

75,0 143,7 129,4 

 
 
 

 
 
Kwota średnich dochodów (miesięcznych) nie jest wystarczającą podstawą do oceny 

poziomu zamożności z jednej strony i poziomu ubóstwa z drugiej strony. Bardziej 
wartościowe informacje na temat zróżnicowania dochodowego mieszkańców niosą 
informacje o liczebności i zasobności grup podatników o najniższych i najwyższych 
dochodach. Pierwszą kategorię stanowią podatnicy osiągający roczny dochód w wysokości do 
20000zł. W przeliczeniu miesięcznym to kwota 1666zł, którą można uznać za pozostającą w 
kręgu najniższego wynagrodzenia (uwzględniając oczywiście, że każdego roku kwota ta 
zmieniała się, będąc podwyższana). Odsetek podatników utrzymujących się (wraz z 
rodzinami) z dochodów na takim poziomie ustawicznie się zmniejsza. W 2007 roku stanowili 
oni 2/3 całej zbiorowości podatników, w roku 2012 nieco więcej niż połowę. Odsetek osób o 
najwyższych dochodach, tzn. powyżej 60000zł rocznie (czyli 5000zł miesięcznie) wzrósł w 
tym samym czasie ponad dwukrotnie, z 3,3% do 7,0%. W roku 2007 na 1 podatnika o 
najwyższych dochodach przypadało 21 podatników o dochodach najniższych. W roku 2012 
na 1 podatnika „najbogatszego” przypadało już tylko 7 podatników „najuboższych”. Ale na 
owe 7% „najzamożniejszych” podatników w mieście, w 2012 roku przypadała więcej niż 
czwarta część ogółu dochodów osiąganych przez mieszkańców gminy (w roku 2007 o 5 
punktów procentowych mniej). Rokiem przełomowym był rok 2010, w którym każda ze 
skrajnych kategorii miała (prawie) równy udział w całkowitych dochodach odnotowywanych 
przez mieszkańców miasta – w każdym przypadku przypadała na nie czwarta część 
dochodów. W przypadku grupy „najuboższych” w tej części dochodu udział posiadało 9105 
podatników, w przypadku grupy „najzamożniejszej” tylko 884. 

 
 

Rok 

Podatnicy o dochodach do 20000zł rocznie Podatnicy o dochodach pow. 60000zł rocznie 

Liczba 
Kwota 

dochodu 
(mln.) 

% w ogólnej 
liczbie 

podatników 

% ogólnej 
sumy 

dochodów 
Liczba 

Kwota 
dochodu 
(mln.) 

% w ogólnej 
liczbie 

podatników 

% ogólnej 
sumy 

dochodów 

2007 11192 107662929,36 71,4 34,9 522 73715485,52 3,3 23,9 

2008 10573 106857489,34 66,1 30,4 693 91060721,42 6,7 25,9 

2009 9697 103411571,22 61,9 28,0 795 95654503,54 5,1 25,9 

2010 9105 97490482,19 58,9 26,0 884 97316119,48 5,7 26,0 

2011 8673 94264294,30 54,4 23,8 1006 115245874,29 6,6 29,1 

2012 8002 88318964,17 50,9 22,1 1094 115014926,39 7,0 28,8 

Wzrost/ 
spadek 
2007-
2012 

71,5 82,0 x x 209,6 156,0 x x 

  
 
 
 

5 790,31 6 093,95 
5 673,14 

5 208,57 
5 827,12 

4 344,01 

1 369,45 1 560,50 1 708,06 1 791,68 1 886,13 1 968,04 
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Wykres 4.3. Średnie dochody miesięczne podatników w 
mieście Białogard 2007-2012 
 

Źródło: Izba Skarbowa w Szczecinie, Obliczenia własne 

 

Źródło: Izba Skarbowa w Szczecinie, obliczenia własne 

 

Tabela 4.6. Bieguny zamożności i ubóstwa wśród podatników w mieście Białogard 
 



Strategia Rozwoju Miasta Białogard do roku 2030 
  

23 
 

23,9 25,9 25,9 26 
29,1 28,8 

3,3 
6,7 5,1 5,7 

6,6 7 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Odsetek dochodów Odsetek podatników 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Społeczność miasta Białogard podlega procesom rozwarstwienia, podobnie jak 

społeczności innych gmin w województwie zachodniopomorskim oraz innych regionów kraju. 
Proces ten ma charakter z jednej strony zwiększania się liczebności i zasobów „biegunów 
zamożności”, a z drugiej strony zwiększania się liczebności i zasobów warstw o „średnich” 
poziomach zamożności. Niemniej nadal, co najmniej co drugi mieszkaniec miasta utrzymuje 
się z dochodów (chodzi tu z reguły o wynagrodzenia oraz świadczenia) o najniższej, prawnie 
określonej wysokości. Z drugiej strony, przynajmniej w ostatnim okresie (2012 rok) dały się 
zauważyć procesy ograniczania skrajności na rzecz wzmocnienia obecności warstw o 
dochodach pośrednich między nimi. W trakcie jednak całego okresu (2007-2012) liczebność i 
zamożność kategorii mieszkańców o najwyższych dochodach wzrosła więcej niż dwukrotnie. 
Liczebność kategorii osób o najniższych dochodach zmniejszyła się co najmniej o ¼. W dużej 
mierze działo się tak z uwagi na ogólny wzrost zamożności w kraju oraz postępujące procesy 
rozwarstwienia ekonomicznego. Własna przedsiębiorczość, zatrudnienie i stałość dochodów 
(zmniejszające się bezrobocie) mieszkańców miasta także odgrywają swoją rolę. Dane o 
dochodach płynących z prowadzenia działalności gospodarczej przynoszą jednak informacje 
o istotnych ograniczeniach. 
 
Wnioski i wyzwania 
 

Przed każdą społecznością stoją problemy związane z rozwarstwieniem majątkowym 
jej członków. W Białogardzie mniej niż dziesiąta część najbardziej zamożnych obywateli 
posiada udział sięgający prawie trzeciej części całości dochodów uzyskiwanych przez 
wszystkich mieszkańców. Jedną z dróg do zmniejszania tego dystansu jest wspieranie 
przedsiębiorczości mieszkańców. Średnie dochody z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej są co najmniej 2,5-3 razy większe (w zależności od roku) niż dochody z innych 
tytułów. 

 
Informacje o dochodach płynących z prowadzenia działalności gospodarczej, 

zwłaszcza te uwidaczniające głęboki spadek opłacalności takiej działalności, stawiają 
wyzwanie pod adresem wspierania lokalnej przedsiębiorczości.  
 
4.2.2 Pomoc społeczna  

 
Pomoc społeczna w Białogardzie, działając na podstawie obowiązujących ustaw 

i programów, realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, polegające na udzielaniu 
świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej, pomocy usługowej, pracy socjalnej i wsparciu 
środowiskowego. Pomoc społeczna, powszechnie rozumiana głównie jako wsparcie 
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finansowe i rzeczowe, obecnie jest ukierunkowana na wszelkiego rodzaju działania, 
zmierzające poprzez pracę socjalną do przezwyciężania trudności określanych jako czasowe, 
jedynie przy niewielkim wsparciu finansowym. 

 
Do zadań  pomocy społecznej w Białogardzie w szczególności należy: 
 

 wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 
i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, poprzez 
realizację świadczeń pomocy społecznej, 

 podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz 
ich integracji ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa, 

 udzielanie pomocy w formie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 
 prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. 

 
Powyższe zadania realizowane są ze środków finansowych pochodzących z  Urzędu 

Miasta w Białogardzie i Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Urzędu Miasta. 
 

Liczba osób ubiegających się o pomoc społeczną (i ją uzyskujących) jest w mieście w 
zasadzie prawie niezmienna. Stosownie do niewielkiego wzrostu liczebności osób 
korzystających z pomocy społecznej, również wartość owej pomocy wzrasta stosunkowo 
niewiele, tak w wymiarze całkowitym, jak i po przeliczeniu na „średnią” wartość świadczenia. 
 

Tabela 4.7. Korzystający z pomocy społecznej i suma świadczeń 

Rok 
Beneficjenci pomocy społecznej Suma udzielonej 

pomocy [zł] 

„Średnia” kwota pomocy 

Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Rodzina Osoba 

2008 1294 2801 3 819 927 2952,03 1363,77 

2009 1305 2858 3 431 677 2629,63 1200,72 

2010 1306 2950 3 661 726 2803,77 1241,26 

2011 1291 2883 3 901 470 3022,05 1353,26 

2012 1346 3008 4 199 018 3119,62 1395,95 

Zmiany 2008/2012 104,0 107,4 109,9 105,7 102,4 
Źródło: Wydział Polityki Społecznej Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, obliczenia własne 

  
Jeśli liczbę wszystkich osób w rodzinach korzystających w ciągu danego roku z 

jakiejkolwiek formy pomocy społecznej odnieść do całkowitej liczby mieszkańców miasta, 
wtedy wskaźnik zagrożenia ubóstwem, stałym lub choćby czasowym, dla roku 2008 wyniósł 
11,5%, dla roku 2009 – 11,7%, dla roku 2010 – 12,1%, dla roku 2011 – 11,6%, a dla roku 
2012 – 12,1%. Zmiany są niewielkie, niemniej nie można nie zauważyć dwóch faktów. 
Zagrożenie ubóstwem, pozostawanie w kręgu osób zmuszonych do uciekania się do pomocy 
ze strony wspólnoty w żaden sposób się nie zmniejsza. Drugim faktem jest to, że aczkolwiek 
w kręgu tym pozostaje niewiele więcej niż dziesiąta część wszystkich mieszkańców miasta, to 
tendencja zmian obserwowana z perspektywy kilku lat jest tendencją rosnącą. 
 

Podstawowymi powodami udzielania pomocy są ubóstwo oraz bezrobocie. Z tych 
tytułów z pomocy społecznej korzystają zbliżone wielkości mieszkańców miasta – a w 
zasadzie jest to jedna i ta sama zbiorowość, gdyż oba te zjawiska są ze sobą ściśle splecione. 
Osoby nie posiadające pracy nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich, oraz swoich 
rodzin, potrzeb. Na tle obu przyczyn inne wydają się mniej ważnymi. Jest sprawą oczywistą 
jednak, iż w dużej liczbie przypadków są z nimi związane i inne sytuacje wyznaczające 
położenie niektórych mieszkańców miasta oraz członków ich rodzin. Jest to przede wszystkim 
niepełnosprawność oraz długotrwała i ciężka choroba. Dotykają one nie tylko osoby w 
starszym wieku i mają bezpośredni, negatywny wpływ na sytuację jednostki (i jej rodziny) na 
rynku pracy. 
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Tabela 4.8 Niektóre powody udzielania pomocy 

Powód Wielkość 
Rok Zmiany 

2008/2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Ubóstwo 
Liczba rodzin 1040 1054 1117 1132 1186 114,0 
Liczba osób 2339 2426 2620 2625 2743 117,3 

Udział liczby rodzin w ogólnej liczbie otrzymujących pomoc 80,4 80,8 85,5 87,7 88,1 x 

Bezrobocie 
Liczba rodzin 762 812 898 926 956 125,5 
Liczba osób 1901 2104 2324 2348 2425 127,6 

Udział liczby rodzin w ogólnej liczbie otrzymujących pomoc 58,9 62,2 68,8 71,7 71,0 x 

Niepełnosprawność i 
choroby 

Liczba rodzin 615 625 616 588 612 99,5 
Liczba osób 1067 1072 1097 1035 1105 103,6 

Udział liczby rodzin w ogólnej liczbie otrzymujących pomoc 47,5 47,9 47,2 45,5 45,5 x 

Alkoholizm i narkomania 
Liczba rodzin 93 89 99 96 87 93,5 
Liczba osób 122 124 140 134 129 105,7 

Udział liczby rodzin w ogólnej liczbie otrzymujących pomoc 7,2 6,8 7,6 7,4 6,5 x 
Źródło: Wydział Polityki Społecznej Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, obliczenia własne 

   
Stosunkowo niewielka zmienność liczbowa zbiorowości korzystającej z pomocy 

społecznej (przy nieznacznej tendencji do zwiększania się tej liczby), identyczność przyczyn 
pozyskiwania pomocy w każdym z poprzednich lat znamionuje istnienie stałego zjawiska 
społecznego, polegającego na wytworzeniu się grupy (kategorii) mieszkańców niezdolnych 
do samodzielnego zaspokajania swoich podstawowych potrzeb. Obowiązek wspierania ze 
strony wspólnoty samorządowej (gminy) wiąże się natomiast zawsze z koniecznością 
wydatkowania środków finansowych (bezpośrednio w postaci np. najróżniejszych zasiłków, 
ale także pośrednio, chociażby poprzez utrzymywanie odpowiednich instytucji, prowadzenie 
systemu działań, organizowanie usług opiekuńczych, pracy socjalnej itp.).  
 
Wnioski i wyzwania 
 

Niezmiennie od kilku lat najistotniejszym powodem przyznawania pomocy jest 
ubóstwo i bezrobocie. Bezpośrednio przyczyną wzrostu może być trudna sytuacja na rynku 
pracy. Zmiany demograficzne w strukturze wiekowej niosą ze sobą wzrost liczby osób 
korzystających z pomocy (w formie usług opiekuńczych oraz w formie kierowania do domów 
pomocy społecznej). Wśród osób korzystających z pomocy społecznej można zauważyć 
tendencje korzystania ze wsparcia " pokoleniowo". Istotnym zadaniem jest przerwanie tego 
procesu. Konieczność wspomagania licznych obywateli w procesach zaspokajania przez nich 
podstawowych potrzeb życiowych była i jest nadal istotnym obciążeniem. O ile w diagnozie 
zawartej w Strategii do 2015 roku przedstawiono, iż koszty pomocy jednej osobie wynosiły 
920 zł. miesięcznie, o tyle w 2012 roku było to już prawie 1400 zł. miesięcznie.  
 

Istotną rzeczą jest jednak to, że wyraźnie zmniejszyła się liczba osób, które zmuszone 
są z pomocy korzystać. O ile w 1999 roku była to jeszcze zbiorowość licząca 3,9 tys. osób (a 
w 1995 nawet 5,0 tys.), o tyle w roku 2012 takich osób było już tylko 3,0 tys. Nie oznacza 
to, że za wyzwanie nie można uznać dalszego liczebnego ograniczania tej zbiorowości osób. 
W dalszym ciągu stanowią one nieco więcej niż dziesiątą część wszystkich obywateli miasta. 
Pozostawanie bezradnym i zależnym w zaspokajaniu własnych potrzeb od pomocy ze strony 
wspólnoty ogranicza także aktywność na innych polach (np. zawodowym, ale także 
społecznym). Należy przynajmniej ograniczać (jeśli całkowite zlikwidowanie okaże się 
niemożliwe) tworzenie kategorii społecznej osób trwale uzależnionych od pomocy społecznej. 
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4.3 Aktywność społeczna mieszkańców 
 

Na terenie Miasta Białogard aktywnie działają 53 organizacje pozarządowe 
(stowarzyszenia, fundacje). Prowadzą one działania na rzecz: 

 upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 26 organizacji; 
 pomocy społecznej i ochrony zdrowia, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych, 

bezdomnych i uwikłanych w problemy uzależnień – 10 organizacji; 

 rozwijania kultury (w tym na rzecz kultury romskiej) – 8 organizacji; 
 z zakresu parafii i Caritas – 6 organizacji; 
 opieki nad zwierzętami – 1 organizacja; 
 rozwoju gospodarczego – 1 organizacja; 
 spółdzielni socjalnych – 1 organizacja. 

 
Miasto Białogard wspiera (w oparciu o roczne programy współpracy) działalność 

organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku 
publicznego. Zgodnie z ww. programami, przyznawanie dotacji dla organizacji 
pozarządowych, na realizację zadań publicznych, odbywa się w procedurach:  
 otwartego konkursu ofert, 
 małych grantów – oferta na realizację zadania publicznego z inicjatywy Wnioskodawcy do 

10 000 zł, termin realizacji 90 dni, 
 dotacji na inne zadania publiczne Miasta do 5000 zł. 

 
Samorząd Miasta określił szeroki zakres priorytetów dla współpracy z ngo w latach 

2011-201419. Dotyczą one: 
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz        

wyrównywania szans tych rodzin i osób, 
2) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
3) działalności na rzecz mniejszości narodowych, 
4) ochrony i promocji zdrowia, 
5) działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
6) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
7) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
8) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
9) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 
10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
11) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
12) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
13) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom          

społecznym. 
 

Miasto wspiera działania ngo także w formach pozafinansowych: poprzez wzajemne 
informowanie się o kierunkach planowanej działalności i współdziałanie w celu ujednolicenia i 
harmonizowania tych kierunków; konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów 
aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji; 
tworzenie, w razie potrzeby, wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym; 
inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji 
pozarządowych w sferze zadań publicznych; promocję działalności organizacji 
pozarządowych poprzez umożliwienie im publikowania istotnych wiadomości, komunikatów  

                                           
19 Wieloletni program współpracy Miasta Białogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 - 2014 
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na stronie internetowej Miasta; udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym 
współpracującym z Miastem, które ubiegają się o środki spoza budżetu Miasta; organizację 
otwartych spotkań pomiędzy organizacjami pozarządowymi a przedstawicielami samorządu w 
zakresie prowadzonej przez te organizacje działalności statutowej, czy też poprzez 
przekazywanie organizacjom pozarządowym informacji o możliwości pozyskania 
zewnętrznych środków finansowych.  
 
Wnioski i wyzwania 
 

Miasto Białogard corocznie przygotowuje ramowe propozycje działań kierowanych 
do sektora pozarządowego. Skutkuje to podejmowaniem współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w zakresie zlecania realizacji zadań własnych, dofinansowania działalności 
statutowej organizacji oraz doradztwa i konsultacji. Zarówno przed władzami 
samorządowymi, jak i organizacjami pozarządowymi, stoją wyzwania mające na celu 
zintensyfikowanie tej współpracy i rozszerzenie jej zakresu na nowe pola działalności. 
 

Rozwojowym polem takiej działalności będą szeroko rozumiane usługi kierowane do 
osób starszych, które w perspektywie zmian demograficznych staną się dominującym 
segmentem struktury ludnościowej gminy. Aktualna pozostanie potrzeba zorganizowanej 
opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Utrzymujące się trudności na rynku pracy, 
przejawiające się wysokim i niszczącym społecznie bezrobociem powinny stać się bodźcem 
do powstania i rozwoju organizacji pozarządowych z zakresu ekonomii społecznej. Aktywna i 
szeroka działalność organizacji pozarządowych jest atrybutem społeczeństwa 
obywatelskiego. 
 

 Rolą władz Miasta jest prowadzenie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego poprzez tworzenie sprzyjających warunków działania organizacji 
pozarządowych (standaryzacja usług, ukierunkowywanie ich działań, pomoc w realizacji 
zadań, w tym w pozyskiwaniu środków unijnych), ale także poprzez kontrolę jakości realizacji 
powierzonych zadań. Wspieranie organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy 
społecznej, w ochronie zdrowia, kulturze, sporcie i w innych dziedzinach powinno być 
ważnym celem samorządu. Stwarza bowiem szansę na stopniowe odciążanie gminy z 
obowiązku wykonywania zadań w tych obszarach, prowadząc równocześnie do osiągania 
wyższego stopnia realizacji zlecanych tym organizacjom zadań. 
 

4.4 Ochrona zdrowia 
 
Potrzeby mieszkańców Miasta Białogard w zakresie ochrony zdrowia zabezpieczane są 

przez następujące podmioty: 
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Białogardzie, 
 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej posiadające podpisane kontrakty z NFZ oraz te 

funkcjonujące poza publicznym systemem ochrony zdrowia, 

 apteki. 
 
Najważniejszym spośród wymienionych podmiotów jest SP ZOZ Szpital Powiatowy w 

Białogardzie. Placówka oferuje świadczenia medyczne w ramach 6 oddziałów: 
wewnętrznego, chirurgicznego, ginekologiczno – położniczego, noworodkowo – dziecięcego, 
psychosomatycznego oraz anestezjologii i intensywnej terapii. Ponadto Szpital Powiatowy 
dysponuje blokiem operacyjnym oraz: 

 poradniami specjalistycznymi – zdrowia psychicznego, medycyny pracy, rehabilitacyjną, 
 pracowniami diagnostycznymi – RTG, gastrofiberoskopii i USG, 
 laboratorium, 
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 Gabinetem Nocnej i Świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 
 
Dodatkowo w strukturach Szpitala funkcjonuje nowoczesne Centrum Rehabilitacji, 

którego oddziały wyposażone są w nowoczesną aparaturę medyczną, niezbędny sprzęt 
szpitalny i rehabilitacyjny. Placówka zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską 
oraz pełne zabezpieczenie socjalne. Centrum to zmodernizowany i nowocześnie wyposażony 
obiekt, pozbawiony barier architektonicznych. Świadczy usługi w zakresie: 

 rehabilitacji reumatologicznej, 
 pourazowej, 
 neurologicznej,  
 poudarowej,  
 chorób zwyrodnieniowych stawów  
 oraz zespołów bólowych kręgosłupa na tle zmian zwyrodnieniowych i dyskopatii.  

 
Centrum Rehabilitacji dysponuje wykwalifikowanym i doświadczonym personelem. 

Oferuje także szeroki zakres usług kinezyterapii, masażu leczniczego oraz fizykoterapii. 
Bogato wyposażona baza zabiegowa umożliwia korzystanie z wielu rodzajów zabiegów 
fizykalnych: hydroterapii, krioterapii, magnetoterapii, elektroterapii, laseroterapii i terapii 
ultradźwiękowej.   

Na terenie Miasta funkcjonują również niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz 
indywidualne praktyki lekarskie, które w ramach zawartych kontraktów finansowane są z 
Narodowego Funduszu Zdrowia. W 2014 roku umowy z NFZ podpisało 18 jednostek:  
 5 podmiotów na podstawową opiekę lekarską, 
 4 podmioty na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, 
 2 podmioty na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, 
 1 podmiot na rehabilitację, 

 3 podmioty na leczenie stomatologiczne, 
 1 podmiot na podstawową opiekę lekarską i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, 
 2 podmioty na podstawową opiekę lekarską, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną 

i leczenie stomatologiczne łącznie. 
 

Ponadto na terenie Miasta funkcjonuje 10 gabinetów stomatologicznych, które nie 
posiadają podpisanego kontraktu finansowego z NFZ. 

 
Ostatnim z elementów wpływających na dostępność świadczeń medycznych i 

niezbędnych farmaceutyków jest odpowiednia liczba aptek. Na terenie Miasta Białogard 
funkcjonuje ich 8 (stan na dzień 30.04.2014 r.). Na 1 aptekę przypada średnio nieco ponad 3 
tysiące mieszkańców. 
 
Wnioski i wyzwania 
 

Przeprowadzona analiza stanu istniejącego wskazuje, że dostępność placówek służby 
zdrowia jest dobra, a przekrój oferowanych świadczeń możliwie kompleksowy. W głównej 
mierze jest to zasługa zlokalizowania w Białogardzie Szpitala Powiatowego, ale również 
licznych NZOZ-ów działających w granicach Miasta. Niestety, najmniejszą grupę wśród nich 
stanowią te o najbardziej perspektywicznych specjalizacjach: pielęgnacyjno-opiekuńcze i 
rehabilitacyjne. 

 
W kontekście powyższego za wyzwanie w sferze ochrony zdrowia należy uznać 

rozwijanie usług medycznych nie tylko w ich najbardziej dochodowych specjalizacjach, lecz 
przede wszystkim w tych najbardziej pożądanych społecznie (opieka nad osobami 
niesamodzielnymi, przewlekle chorymi i rehabilitacja). Wyzwanie to możliwe jest do realizacji 
poprzez dwa rodzaje działań: 
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1. zachęcenie do rozwoju działalności medycznej o pożądanej specjalizacji poprzez: 
a. politykę lokalową, 
b. zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 

2. utworzenie SP ZOZ, którego organem założycielskim byłoby Miasto. 

 
4.5 Edukacja 
 

Od 1 września 1999 roku na terenie Miasta funkcjonują trzy przedszkola, trzy szkoły 
podstawowe oraz dwa gimnazja. Obecnie Miasto Białogard jest organem prowadzącym dla 
następujących jednostek:  
1) Żłobek Miejski; 
2) Przedszkole Miejskie Nr 1; 
3) Przedszkole Miejskie Nr 2 „Słoneczne”; 
4) Przedszkole Miejskie Nr 3 „Niezapominajka”; 
5) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego; 
6) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika; 
7) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego; 
8) Gimnazjum Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie; 
9) Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków. 
 
W Białogardzie istnieją także placówki oraz szkoły niepubliczne: 
1) Niepubliczne Przedszkole „Kajtek”; 
2) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Promyczek”; 
3) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tęczowa Chatka”; 
4) Niepubliczne Przedszkole „Motylek”; 
5) Prywatne Centrum Edukacyjne „Szkoły Sukces” I Gimnazjum; 
6) Prywatne Centrum Edukacyjne „Szkoły Sukces” Gimnazjum dla Dorosłych; 
7) Gimnazjum „Scholar” dla Dorosłych; 
8) Gimnazjum „Scholar”. 
 

W tabeli 4.9 przedstawiono liczbę dzieci urodzonych w poszczególnych latach wg danych 
z ewidencji ludności oraz liczbę dzieci objętych opieką przedszkolną w Białogardzie wg 
danych Systemu Informacji Oświatowej z września danego roku szkolnego. 

 
Tabela 4.9 Liczba dzieci urodzonych w danym roku, 
uczęszczających do żłobka oraz objętych opieką 
przedszkolną w gminie miejskiej Białogard w latach 
2009 – 2013.  

Rok Urodzenia Żłobek 
Przedszkola 
P1, P2, P3 

Przedszkola 
niepubliczne 

Oddziały 
„0”w SP 

Razem dzieci 
objęte opieką 

2009 234 25 546 59 75 705 

2010 213 25 520 49 69 663 

2011 225 53 599 58 150 860 

2012 196 54 571 104 152 881 

2013 214 50 582 121 175 928 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w 
Białogardzie. 

 
 
 
 
 

W Białogardzie corocznie rodzi się około 200 dzieci. Przy minimalnym spadku urodzeń 
widać pewną tendencję stabilizacyjną. Jednocześnie, na przestrzeni 5 lat, widoczny jest 
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Wykres 4.6. Liczba dzieci urodzonych w danym roku, 
uczęszczających do żłobka oraz objętych opieką 
przedszkolną w gminie miejskiej Białogard w latach 
2009 – 2013. 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Białogardzie. 
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przyrost miejsc dla dzieci zarówno w żłobku jak i w przedszkolach samorządowych. Także 
przedszkola niepubliczne w dość istotny sposób poprawiają dostępność do opieki 
przedszkolnej w Białogardzie. Na uwagę zasługuje także fakt zwiększenia możliwości 
realizowania obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w oddziałach „0” usytuowanych 
w szkołach podstawowych. Oznacza to, że w najbliższej perspektywie czasowej wszystkie 
dzieci zamieszkałe w Białogardzie będą mogły liczyć na miejsce w przedszkolu. 

 
W tabeli 4.10; 4.11 oraz 4.12 i 4.13 przedstawiono liczbę dzieci i młodzieży wg 

danych z ewidencji ludności oraz liczbę uczniów wg danych Systemu Informacji Oświatowej z 
września danego roku szkolnego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
W samorządowych szkołach podstawowych z każdym rokiem szkolnym maleje 

liczba dzieci i młodzieży. W szkołach podstawowych w ciągu ostatnich pięciu lat ubyło 
237 uczniów, jest to spadek aż o 15,2%. Należy wyjaśnić przyczyny tak znacznie 
zmieniającego się wskaźnika migracji dzieci w latach szkolnych 2009/2010 oraz 
2010/2011 w stosunku do lat kolejnych. Najprawdopodobniej jest to wpływ 
wdrażanej reformy oświaty związanej ze zmianami dotyczącymi realizacji obowiązku 
szkolnego. Bardzo prawdopodobne jest także i to, że w latach szkolnych 2009/2010 
oraz 2010/2011 zwiększone było jeszcze zainteresowanie nauką w szkołach miejskich 
dzieci z ościennych gmin. 
 

Tabela 4.11 Liczba uczniów (z 
uwzględnieniem dzieci w oddziałach „0”) 
w gminie miejskiej Białogard w szkołach 
podstawowych w latach 2009 – 2013 

Rok szkolny SP3 SP4 SP5 

2009/2010 530 586 518 

2010/2011 501 579 488 

2011/2010 483 548 441 

2012/2013 451 573 444 

2013/2014 450 610 437 

 
 

 
 

Widoczna jest tendencja: maleje liczba uczniów w szkołach podstawowych SP3 i SP5 
natomiast wyraźnie wzrasta zainteresowanie rodziców i uczniów SP4 

 

Tabela 4.10 Liczba dzieci w gminie miejskiej 
Białogard oraz uczniów w szkołach 
podstawowych w latach 2009 – 2013. 
 

Rok szkolny 
Liczba dzieci w 

Białogardzie 

Liczba 
uczniów w 

SP 
Migracja 

2009/2010 1460 1559 +99 

2010/2011 1400 1499 +99 

2011/2010 1330 1322 - 8 

2012/2013 1307 1316 +9 

2013/2014 1325 1322 - 3 
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Wykres 4.7. Liczba dzieci w gminie miejskiej Białogard 
oraz uczniów w szkołach podstawowych w latach 2009 – 
2013. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Białogardzie.  
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Wykres 4.8. Liczba uczniów (z uwzględnieniem dzieci w 
oddziałach „0”) w gminie miejskiej Białogard w szkołach 

podstawowych w latach 2009 – 2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Białogardzie. 
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Tabela 4.13 Liczba młodzieży oraz uczniów w gimnazjach 
w gminie miejskiej Białogard w latach 2009 – 2013. 

Rok 
szkolny 

Młodzież w 
Białogardzi

e 

Uczniowie w 
gimnazjach 

G1 i G2 

Uczniowie w 
gimnazjach 

niepublicznych 

Migracja 
młodzieży 

2009/2010 865 879 60 +74 

2010/2011 841 836 70 +65 

2011/2010 811 780 78 +47 

2012/2013 798 726 90 +18 

2013/2014 741 644 111 +14 

 
 
 

 
 
 
 
 
W białogardzkich gimnazjach uczy się więcej młodzieży niż jest ich zameldowanych w 

gminie miejskiej Białogard. Wraz z upływem lat, młodzieży spoza Białogardu jest coraz 
mniej. Obecnie tylko 14 osób stanowi tzw. „nadwyżkę”. Zainteresowanie miejskimi szkołami z 
pewnością jest większe, ponieważ niektórzy uczniowie z Białogardu dojeżdżają do gimnazjów 
zwłaszcza w Koszalinie. W ramach realizacji nadzoru nad obowiązkiem szkolnym należy 
zbadać „przepływy” uczniów.    

 
Tabela 4.14 Liczba uczniów w 
gimnazjach w gminie miejskiej 
Białogard w latach 2009 – 2013. 
Rok szkolny G 1 G 2 

2009/2010 479 400 

2010/2011 492 344 

2011/2010 481 299 

2012/2013 425 301 

2013/2014 418 226 

 
 
 
 
 

Widoczna jest tendencja: maleje liczba uczniów w zarówno w G 1 jak i w G 2.  
 
 

Tabela 4.12 Liczba uczniów uczących 
się niezgodnie z obwodem w gminie 
miejskiej Białogard w szkołach 
podstawowych w latach 2009 – 2013. 

Rok szkolny SP3 SP4 SP5 

2009/2010 127 164 86 

2010/2011 137 145 86 

2011/2010 127 137 53 

2012/2013 116 165 50 

2013/2014 113 166 46 

0 

50 

100 

150 

200 

2009/2010 2010/2011 2011/2010 2012/2013 

SP3 SP4 SP5 

Wykres 4.9. Liczba uczniów uczących się niezgodnie z obwodem 
w gminie miejskiej Białogard w szkołach podstawowych w 

latach 2009 – 2013. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Białogardzie.  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Białogardzie.  
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Wykres 4.11. Liczba uczniów w gimnazjach w gminie 
miejskiej Białogard w latach 2009 – 2013. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Białogardzie. 
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W samorządowych gimnazjach w ciągu ostatnich pięciu lat ubyło 235 uczniów, tj. o 
26,7%. Zauważalny jest regularny ruch migracyjny młodzieży. Jego rzeczywista skala może 
być łatwo ustalona po analizie danych z realizacji obowiązku szkolnego z uwzględnieniem 
decyzji o odroczeniach. W Gimnazjum nr 2 nastąpił ponad trzykrotnie wyższy spadek liczby 
uczniów (44%) niż w Gimnazjum nr 1 (13%). Spowodowało to zmniejszenie liczby 
oddziałów, a tym samym wzrost kosztów utrzymania szkoły i redukcję etatów. Przyczyną 
takiego zjawiska jest niewątpliwie niż demograficzny, rozwój niepublicznych gimnazjów oraz 
spadek zainteresowania nauką w szkołach miejskich młodzieży z sąsiednich gmin. Z danych 
zawartych w tabeli 4.15 wynika, że jeszcze kilka lat temu 74 uczniów więcej niż uczniów-
mieszkańców uczyło się w gimnazjach w Białogardzie, a obecnie jest to jedynie 14 uczniów. 
Nastąpił spadek o 60 uczniów, czyli o 2 oddziały klasowe. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

W każdym roku szkolnym obowiązek szkolny poza szkołami obwodowymi realizowała 
całkiem spora liczba uczniów szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum. Warto dokonać 
analizy przyczyn tego stanu rzeczy. Dlaczego blisko 17% potencjalnych uczniów wybiera 
karierę szkolną poza swoją obwodową szkołą. 

 
W tabeli 4.16 przedstawiono liczbę oddziałów w przedszkolach samorządowych w  

Białogardzie.  W strukturze przedszkola nr 3 uwzględniono oddziały żłobkowe.  
 

Tabela 4.16 Liczba oddziałów przedszkolnych 
w przedszkolach samorządowych w gminie 
miejskiej Białogard w latach 2009 – 2013. 
Rok 
szkolny 

P 1 P 2 P 3 Razem 

2009/2010 9 5 7 21 

2010/2011 9 5 11 25 

2011/2010 9 5 11 25 

2012/2013 9 5 9 23 

2013/2014 10 5 9 24 

 
 
 
 

 
 
 
 

Tabela 4.15 Liczba uczniów uczących się 
niezgodnie z obwodem w gminie miejskiej 
Białogard w gimnazjach w latach 2009 – 2013. 
Rok szkolny G 1 G 2 

2009/2010 120 26 

2010/2011 140 47 

2011/2010 129 60 

2012/2013 141 73 

2013/2014 157 44 
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Wykres 4.12. Liczba uczniów uczących się 
niezgodnie z obwodem w gminie miejskiej Białogard 
w gimnazjach w latach 2009 – 2013. 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Białogardzie. 
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Wykres 4.13. Liczba oddziałów 
przedszkolnych w przedszkolach 
samorządowych w gminie miejskiej Białogard 
w latach 2009 – 2013.  
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Białogardzie.  
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Przedszkola posiadają bazę wystarczającą do prowadzenia swojej działalności 
statutowej. Ilość oddziałów w przedszkolach dostosowano do ilości sal do prowadzenia zajęć. 

 
Przedszkola samorządowe dysponują:  

 P 1 - posiada 10 sal do zajęć oraz 1 salę gimnastyczną. 

 P 2 – posiada 5 sal do zajęć.  
 P 3 – posiada 9 sal do zajęć. 

 
W tabeli 4.17 oraz 4.18 przedstawiono liczbę oddziałów szkolnych w szkołach 

podstawowych        (z uwzględnieniem oddziałów „0”) oraz w gimnazjach w Białogardzie.  
 

Tabela 4.17 Liczba oddziałów szkolnych w 
szkołach podstawowych w gminie 
miejskiej Białogard w latach 2009 – 2013. 
Rok 
szkolny 

SP 3 SP 4 SP 5 Razem 

2009/2010 22 22 20 64 

2010/2011 20 21 19 60 

2011/2010 21 22 18 61 

2012/2013 20 22 18 60 

2013/2014 20 21 18 59 

 
 

 
 
 

 
Należy porównać, czy ilość oddziałów w szkołach podstawowych dostosowano do 

ilości sal lekcyjnych. Szkoły podstawowe SP4 i SP5 posiadają bazę wystarczającą do 
prowadzenia swojej działalności statutowej, ponieważ ilość oddziałów nie przewyższa ilości 
sal do prowadzenia zajęć. W SP3 do dyspozycji uczniów w 20 oddziałach jest łącznie 18 sal 
do prowadzenia zajęć. 

 
Szkoły podstawowe w Białogardzie dysponują: 

 SP 3 – posiada 16 sal lekcyjnych, 1 pracownię komputerową i 1 salę gimnastyczną. 
 SP 4 – posiada 18 sal lekcyjnych, 1 pracownię komputerową, 2 sale gimnastyczne. 
 SP 5 – posiada 19 sal lekcyjnych, 1 pracownię komputerową, 1 salę gimnastyczną. 

W szkołach podstawowych od czterech już lat, w zakresie liczby oddziałów klasowych,                                                                
ma miejsce pewna stabilizacja, niewątpliwie ułatwiająca dyrektorom organizację roku 
szkolnego. 

 

Tabela 4.18 Liczba oddziałów 
szkolnych w gimnazjach w gminie 
miejskiej Białogard w latach 2009 – 
2013. 
Rok szkolny G 1 G 2 Razem 

2009/2010 21 17 38 

2010/2011 21 14 35 

2011/2010 20 12 32 

2012/2013 18 13 31 

2013/2014 17 10 27 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Białogardzie. 
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Oba białogardzkie gimnazja  posiadają bazę przekraczającą rzeczywiste potrzeby tych 
szkół,  ponieważ ilość sal do prowadzenia zajęć przewyższa ilość oddziałów uczniowskich. W 
G1 do dyspozycji uczniów w 17 oddziałach klasowych są łącznie 23 sale do prowadzenia 
zajęć. Natomiast w G2 do dyspozycji uczniów w 10 oddziałach klasowych jest aż 19 sal do 
prowadzenia zajęć.  

 
Gimnazja dysponują: 

 G 1 – posiada 20 sal lekcyjnych, 1 pracownię komputerową, 2 sale gimnastyczne. 
 G 2 – posiada 17 sal lekcyjnych, 1 pracownię komputerową, 1 salę gimnastyczną. 

 
W tabeli 4.19 przedstawiono liczbę dzieci i młodzieży przypadającej średnio na jeden oddział 
szkolny w danym typie szkoły w Białogardzie. 
 

Tabela 4.19 Liczba uczniów przypadająca 
średnio na jeden oddział szkolny w szkołach 
podstawowych i gimnazjach w gminie 
miejskiej Białogard w latach 2009 – 2013. 
Rok szkolny SP 3 SP 4 SP 5 G 1 G 2 

2009/2010 24,1 26,6 25,9 22,8 23,5 

2010/2011 25 27,6 25,7 23,4 24,6 

2011/2010 23 24,9 24,5 24 24,9 

2012/2013 22,5 26 23,6 23,6 23,1 

2013/2014 22,5 29 24,6 24,6 22,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

W Polsce nie ma wyznaczonych szkolnych standardów ilościowych. Jest to 
kompetencja organów prowadzących. Mała średnia liczebność uczniów w klasach ułatwia 
głównie pracę wychowawczą. Jak wskazują badania naukowe, przeprowadzone nie tylko w 
Polsce, zwiększona liczebność uczniów w oddziale klasowym nie wpływa bezpośrednio na 
osiąganie sukcesów w procesie edukacyjnym. Niemniej generuje to coraz wyższe koszty 
funkcjonowania szkół.  A więc liczebność uczniów w oddziałach klasowych jest pewną 
pochodną możliwości finansowych samorządu, lokalnej polityki oświatowej oraz organizacji 
roku szkolnego w danej szkole. W szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina 
miejska Białogard nie ma tendencji do zagęszczania „na siłę” liczebności uczniów w 
oddziałach. Średnia 25 uczniów na oddział klasowy jest optymalnym wskaźnikiem. 
Podwyższone wskaźniki w SP 4 wynikają m.in. z zwiększonego zainteresowania uczniów i 
rodziców nauką w tej szkole.    

  
4.5.1 Baza oświaty 

 
Przedszkole Miejskie Nr 1. 

Mieści się w centrum miasta przy ulicy 1 Maja 12, w pięknym, zabytkowym, 
wyremontowanym budynku, do którego przylega duży, ogrodzony plac zabaw. Plac  zabaw o 
powierzchni 1 872 m2, ogrodzony, bezpieczny, otoczony budynkiem i przyległymi ogródkami 
sąsiadujących posesji. Nawierzchnię stanowi w znacznej większości trawa, piasek i częściowo 
beton. Wyposażony jest w sprzęt i urządzenia dla dzieci: 2 piaskownice, 3 podwójne 
huśtawki, drabinki, karuzelę, równoważnię i ślizgawkę.  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Białogardzie. 
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Przedszkole Miejskie Nr 1 w Białogardzie jest przygotowane na przyjęcie 250 dzieci 

w wieku od 3 do 6 lat. Posiada 10 sal zajęć z przyległymi do nich łazienkami dla dzieci. Dla 
dzieci przeznaczone są także wyodrębnione dla grup szatnie, rozmieszczone  w przestronnym 
holu na parterze budynku. Nauczyciele mogą pracować indywidualnie z dzieckiem w 
osobnym pomieszczeniu - „pokoju do pracy indywidualnej z dzieckiem”. Przedszkole posiada 
także „pokój metodyczny” oraz pokój nauczycielski. Pracownicy przedszkola mają dla siebie 
szatnię wyposażoną w szafki indywidualne. Przedszkole posiada zaplecze kuchenne, do 
którego należą pomieszczenia: kuchnia, zmywalnia, magazyn podręczny, łazienka dla 
personelu, szatnia dla personelu, obieralnia i 2 magazyny żywności. 

 
Przedszkole Miejskie Nr 2 „Słoneczne”.             

Znajduje się przy ulicy Chopina 4a. W budynku znajduje się 5 sal dydaktycznych 
wyposażonych w nowe meble, kolorowe zabawki, pomoce edukacyjne oraz kąciki 
tematyczne. Każda sala posiada osobną łazienkę. Dwie sale mają bezpośrednie wyjście na 
duży i zagospodarowany taras z pięknym widokiem na okolicę, chętnie wykorzystywany 
przez dzieci. Jest też wyodrębnione pomieszczenie – pokój dydaktyczny wyposażony             
w meble, laptop, terapeutyczne pomoce dydaktyczne, a także księgozbiór zawierający 
literaturę fachową, wykorzystywaną zarówno przez nauczycieli jak i rodziców. Budynek 
spełnia wszelkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa, higieny i ochrony przeciwpożarowej. 
W przedszkolu znajduje się kancelaria oraz 2 pokoje dla pracowników administracji – 
księgowej i kierownika. Lokale te dysponują nowoczesnym sprzętem komputerowym i 
biurowym. Kuchnia posiada zaplecze kuchenne wyposażone w niezbędny sprzęt. Przedszkole 
posiada kilka pomieszczeń gospodarczych oraz łazienki dla personelu i rodziców. Budynek  
przedszkolny okalają zadbane tereny zielone oraz plac zabaw dla dzieci o powierzchni 3513 
m2. Znajduje się tu piaskownica, huśtawki, drabinki do wspinaczki, także wyodrębnione 
miejsce na ognisko oraz ławki służące do wypoczynku dla dzieci i ich rodziców.  
 
Przedszkole Miejskie nr 3 „Niezapominajka”. 

Położone jest na osiedlu Kochanowskiego, z daleka od ruchliwych ulic. Siedziba 
przedszkola to dwa budynki wolno stojące, bez barier architektonicznych, znajdujące się przy 
ulicy Kochanowskiego 21. Wokół budynków przedszkola znajdują się tereny zieleni o 
powierzchni 3202 m2. Otaczająca zieleń chroni dzieci przed zanieczyszczeniami powietrza i 
hałasem. W ogrodzie znajduje się dużo drzew, krzewów, klombów i trawników, co sprzyja 
obserwacji przyrody w różnych porach roku. Wydzielone trzy place zabaw zajmują 
powierzchnię 3746 m2. Wyposażone są w spełniające wymogi bezpieczeństwa, posiadające 
atesty urządzenia oraz piaskownice i ławeczki. Teren placówki jest ogrodzony. Z przedszkola 
nie ma bezpośredniego wyjścia na ulicę. W budynku przy ul. Kochanowskiego 21 mieszczą 
się: 4 słoneczne i przestronne sale dydaktyczne, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, 
zabawki, kąciki zainteresowań oraz nowoczesne meble. Sala dla dzieci niepełnosprawnych 
intelektualnie wyposażona jest w sprzęt rehabilitacyjny. Przy każdej sali znajduje się łazienka 
dla dzieci. Ponadto w tym budynku znajdują się: 4 szatnie dla dzieci, biblioteka, w której 
znajdują się zbiory biblioteczne, audiowizualne i pomoce dydaktyczne, salka do gimnastyki 
korekcyjnej bardzo dobrze wyposażona w sprzęt do ćwiczeń, gabinet logopedyczny, gabinet 
lekarski, pralnia i suszarnia, zaplecze kuchenne – kuchnia, zmywalnia, obieralnia oraz 
magazyny oraz pomieszczenia socjalne. W budynku przy ul. Kochanowskiego 19 mieści się: 5 
słonecznych i przestronnych sal dydaktycznych dobrze wyposażonych w pomoce 
dydaktyczne, zabawki, kąciki zainteresowań oraz nowoczesne meble. Przy każdej sali 
znajduje się łazienka i szatnia dla dzieci. Mieszczą się tu także gabinety logopedyczny, 
lekarski a także rozdzielnia posiłków i zmywalnia naczyń. 
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Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego.  
Leży w północno – wschodniej części miasta. Oddalona jest od centrum, co sprawia, 

że ruch samochodowy nie zagraża bezpieczeństwu uczniów. Jako placówka oświatowa 
istnieje od 12 września 1965 roku. Powstała w ramach ogólnopolskiej akcji "Tysiąc Szkół na 
Tysiąclecie". Teren szkoły jest ogrodzony. Budynek otaczają tereny zielone, których 
powierzchnia wynosi 2 091 m2. Podczas przerw spędzanych na świeżym powietrzu oraz 
podczas zajęć rekreacyjnych uczniowie mają możliwość korzystania z placu zabaw o pow. 
500 m2. Znajdują się na nim urządzenia do zabaw i ćwiczeń, posadowione na bezpiecznej, 
piankowej powierzchni 251 m2. Ciągi piesze zajmują obszar 50 m2. Plac zabaw powstał w 
ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Sprawia radość szczególnie najmłodszym 
dzieciom.  
 
   Szkoła posiada kompleks boisk, które powstały w ramach programu rządowego „Moje 
boisko – Orlik 2012”. W jego skład wchodzi boisko do piłki nożnej o pow. 1 860 m2 i boisko 
wielofunkcyjne o pow. 613,11 m2. Do nich przylega plac apelowy, który jest miejscem 
ćwiczeń podczas lekcji wychowania fizycznego i sceną, estradą w czasie imprez i uroczystości 
szkolnych. Tu usytuowany jest również podjazd dla uczniów niepełnosprawnych, 
poruszających się na wózkach, a wewnątrz szkoły – platforma przyschodowa. W najniższej 
kondygnacji usytuowana jest szatnia, stołówka szkolna, archiwum oraz salka gimnastyki 
korekcyjnej, wykorzystywana także jako miejsce zabaw. W szkole znajduje się 19 jasnych, 
słonecznych gabinetów lekcyjnych – na parterze budynku dla klas 0 – 3, natomiast na piętrze 
dla klas 4 - 6. Każdy gabinet lekcyjny wyposażony jest w komputer z dostępem do Internetu. 
Obecnie przygotowywany jest gabinet, w którym zorganizowana będzie świetlica 
multimedialna. Zajęcia komputerowe odbywają się w pracowni komputerowej. Logopeda 
szkolny pracuje w nieco odosobnionym, dość dobrze wyposażonym  gabinecie, by zapewnić 
spokój uczniom korzystającym z jego pomocy. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 
odbywają się w niewielkim gabinecie na parterze budynku, wyposażonym w gry, materac do 
ćwiczeń i pomoce dydaktyczne. Po sąsiedzku zlokalizowana jest biblioteka szkolna, 
wyposażona w komputery z dostępem do Internetu. Działa ona od godz. 7.15, by zapewnić 
wcześniejszą opiekę dzieciom rodziców pracujących. Na parterze budynku funkcjonuje także 
sala gimnastyczna, świetlica szkolna, posiadająca komputery z dostępem do Internetu, 
obejmująca opieką uczniów od godz. 8.00 do 15.30 oraz gabinet pedagoga szkolnego. 
Ponadto szkoła wykorzystuje dwie niewielkie salki do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych lub 
indywidualnych. 
 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika. 

Szkoła położona jest w centrum miasta przy ul. Grunwaldzkiej 53. Wokół placówki 
rozpościera się pas zieleni ok. 2.565 m²,  na którym znajduje się wiele gatunków zarówno 
drzew, jak i krzewów ozdobnych. Jest to obszar objęty szczególną troską, ponieważ znajdują 
się na nim odpowiednio dobrane gatunki flory, przydatne do prowadzenia zajęć terenowych z 
przyrody. Dla dzieci młodszych zorganizowany został plac zabaw na powierzchni 535,00 m², 
wyposażony w atestowany sprzęt. Szkoła posiada również kompleks boisk sportowych 
„ORLIK 2012”, w skład którego wchodzi boisko ze sztuczną trawą przeznaczone przede 
wszystkim do gry w piłkę nożną o powierzchni 1.860,00 m² oraz boisko wielofunkcyjne o 
powierzchni 1.500 m². Na parterze budynku znajdują się szatnie, biblioteka (48,11 m²), 3 
sale lekcyjne, gabinet pedagoga, sala gimnastyczna (160,65 m²), gabinet medyczny oraz 
pomieszczenia administracyjne. Na pierwszym piętrze umieszczona została świetlica szkolna 
(w której wydzielona część pełni funkcję stołówki), pokój nauczycielski, pracownia 
komputerowa oraz 5 sal lekcyjnych. Na drugim piętrze znajduje się 9 gabinetów 
przedmiotowych, pracownia logopedy. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniowie klas 
IV – VI  korzystają z sali gimnastycznej przy Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod 
Świerkiem” (umowa użyczenia).  Szkoła posiada także niezagospodarowane poddasze. 
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Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego. 
Od roku 1960 do 1998 szkoła mieściła się przy ulicy Świdwińskiej 7. W roku 1998 

szkoła przeniesiona została do wyremontowanego obiektu przy ulicy Kołobrzeskiej 23. 
Budynek byłych koszar radzieckich, po generalnym remoncie przystosowano na potrzeby 
szkoły. Szkoła posiada 19 sal, w tym przepiękną salę komputerową o powierzchni 140 m² i o 
takiej samej powierzchni bibliotekę z czytelnią. Szkoła posiada wszystkie pomieszczenia, 
które powinna mieć współczesna placówka oświatowa. Przy szkole znajduje się boisko do gry 
w piłkę nożną, siatkową i ręczną. Szkoła dysponuje 16 salami dydaktycznymi, w tym 8 salami 
edukacji wczesnoszkolnej. Są one doskonale wyposażone w niezbędne, nowoczesne środki 
dydaktyczne. W każdej z tych sal znajdują się dywaniki do celów relaksacyjnych, kąciki 
tematyczne, a także szafki dla uczniów. Szkoła posiada także 2 sale dla oddziałów edukacji 
przedszkolnej. Sale te doposażono w nowe mebelki, zabawki oraz sprzęt edukacyjny. 
Pozostałe 6 sal lekcyjnych przeznaczono dla klas 4-6. Są to sale: j. polskiego, historii, 
przyrody, języka obcego, matematyki, edukacji muzycznej. Szkoła posiada bardzo dobrze 
wyposażoną bibliotekę z czytelnią, o powierzchni około 140m2. Czytelnia stanowi 
jednocześnie centrum spotkań dzieci i młodzieży podczas licznie organizowanych konkursów 
wewnątrzszkolnych. W roku 2012 przy szkole powstał plac zabaw w ramach projektu 
,,Radosna Szkoła”. Szkoła posiada 2 pomieszczenia świetlicowe oraz nowoczesną halę 
sportową (20 x 40m) z siłownią. 

 
Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie. 

Obiekty szkolne (budynek szkolny oraz hala gimnastyczna) położone są przy ulicy 
Świdwińskiej 7. Szkoła posiada: 17 sal lekcyjnych, 18-stanowiskową pracownię 
komputerową, świetlicę, stołówkę, salę gimnastyczną o powierzchni 160 m2, gabinet 
pedagoga oraz pielęgniarki, a także sklepik szkolny. Budynek hali sportowej podzielony jest 
na dwie części funkcjonalne: hala sportowa (672 m2) oraz część socjalna z łącznikiem do 
budynku szkoły. W części socjalnej hali sportowej znajdują się: 4 szatnie, 2 pomieszczenia 
sanitarne z umywalkami i natryskami, 3 toalety (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych), pokój 
nauczycieli w-f, 3 sale dydaktyczno-konferencyjne, magazyn sportowy oraz 2 pomieszczenia 
gospodarcze. W łączniku usytuowana jest winda dla osób niepełnosprawnych, umożliwiająca 
komunikację pomiędzy budynkiem szkoły i halą sportową. Szkoła posiada bardzo dobre 
warunki do nauczania wychowania fizycznego. Uczniowie mają do dyspozycji  salę 
gimnastyczną ze ścianką wspinaczkową, halę sportową oraz wielofunkcyjne boisko (840 m2) 
ze sztuczną nawierzchnią. Baza i sprzęt, którymi dysponuje szkoła, sprzyjają 
wszechstronnemu rozwojowi uczniów poprzez ich optymalne wykorzystywanie w procesie 
dydaktycznym. Zarówno na zajęciach lekcyjnych, jak i dodatkowych, wykorzystuje się 
różnorodne pomoce dydaktyczne (telewizory, video, rzutniki, plansze, sprzęt sportowy itd.), 
w zależności od specyfiki przedmiotu oraz tematu zajęć. W większości sal znajdują się 
zestawy multimedialne (laptop i rzutnik lub telewizor i odtwarzacz DVD). Nauczyciele i 
uczniowie mają możliwość korzystania na terenie szkoły z bezprzewodowego Internetu           
(Wi-Fi). Tereny zielone wokół szkoły zajmują powierzchnię 4128 m2. 
 
Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków. 

Szkoła mieści się w budynku na białogardzkiej Starówce przy ul. Kościelnej 1. 
Placówka ma bardzo dobre warunki lokalowe, co pozwala realizować zadania edukacyjne w 
systemie jednozmianowym. Szkoła korzysta z boiska sportowego przy ul. Batorego, którego 
powierzchnia wynosi 2.906 m2. W budynku szkoły znajduje się: 16 sal lekcyjnych, 1 
pracownia komputerowa, 1 świetlica oraz sala gimnastyczna. Liczba sal lekcyjnych pozwala 
swobodnie dysponować tymi pomieszczeniami. Są one duże, jasne i wygodne. Szkolne 
korytarze są szerokie i przestronne. W szkole znajduje się także biblioteka wraz z czytelnią. 
Obok sali gimnastycznej są pomieszczenia przeznaczone na szatnie. Uczniowie mogą 
korzystać ze sklepiku szkolnego oraz stołówki.        
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Wydatki na oświatę  
 

Wydatki na oświatę w Białogardzie pochodzą z wielu źródeł, m.in. z: części 
oświatowej subwencji ogólnej dla jst, budżetu gminy, środków unijnych i innych. W tabeli 
4.20 porównano podstawowe źródło finansowania oświaty, jakim jest niewątpliwie 
subwencja oświatowa, z rzeczywistymi wydatkami ponoszonymi przez Miasto. 

 
Zestawione w tabeli dane nie uwzględniają pracy szkół w roku szkolnym, albowiem 

budżet kreowany jest inaczej -  w roku kalendarzowym, a nie na rok szkolny.  
 

Tabela 4.20 Wysokość subwencji oświatowej oraz 
wydatki na oświatę w gminie miejskiej Białogard w 
latach 2009 -2013 w mln zł. 

Rok 
Nakłady 

miasta na 
oświatę 

Subwencja 
oświatowa 
na SP i G 

Wydatki 
na SP i G 
ogółem 

Dodatkowe 
środki 

miasta na 
SP i G 

Dofinansowanie 
oświaty ze 
środków 

własnych B -rd 

1 2 3 4 4 - 3 2 - 3 

2009 19,08 11,42 12,46 + 1,04 +  7,66 

2010 21,92 11,42 13,08 + 1,66 + 10,5 

2011 19,31 10,54 13,93 + 3,39 + 8,77 

2012 20,41 11,57 13,51 + 1,94 + 8,84 

2013 20,93 12,17 14,04 + 1,87 + 8,93 

 
 
 
 
 
 
 

Nakłady miasta na oświatę od lat stanowią znaczącą pozycję budżetu. Jest to kwota 
około 20 mln zł. rocznie (kolumna 2). Kolumna 3 obrazuje wysokość subwencji oświatowej 
którą miasto otrzymuje na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów. Natomiast 
kolumna 4 przedstawia rzeczywiste koszty ponoszone przez miasto na prowadzenie szkół 
podstawowych i gimnazjów. Każdego roku konieczne jest dołożenie własnych środków do 
subwencji z budżetu państwa. Z porównania danych pokazanych w kolumnach 3 i 4 wynika, 
że miasto do sfinansowania wydatków ponoszonych na szkoły podstawowe i gimnazja 
dokłada corocznie blisko 2 mln zł. Kwota ta stanowi ok. 15% założonych kosztów 
funkcjonowania szkół. W ostatniej kolumnie zestawiono „czyste” wydatki, które ponosi 
budżet miasta na oświatę z dochodów własnych. Systematycznie przeznacza się środki, 
zwiększające subwencję oświatową, na remonty, inwestycje i doposażenie podległych szkół. 
Wśród wydatków corocznie przeznacza się środki m.in. na (2013 rok): 

 sfinansowanie działalności przedszkoli – 5,24 mln zł,  
 dotacje do niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 1,140 mln zł, 
 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 67 tys. zł, 
 zniżki etatów oraz urlopy dla poratowania zdrowia – 752 tys. zł, 
 remonty bieżące –  218 tys. zł, 
 zakup pomocy naukowych –187 tys. zł,  
 doraźne zastępstwa nauczycieli – 90 tys. zł, 

 dowóz uczniów do szkół –  87 tys. zł. 
 

Z analizy danych zawartych w tabeli 4.21 wynika jednoznacznie, że organ prowadzący 
– gmina miejska Białogard dba o przedszkola i szkoły.  
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Wykres 4.17. Wysokość subwencji oświatowej oraz 
wydatki na oświatę w gminie miejskiej Białogard w 
latach 2009 -2013 w mln zł. 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Białogardzie.  
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Tabela 4.21 Wydatki na 1 oddział 
przedszkolny w poszczególnych 
latach w tys. zł. (bez uwzględnienia 
kosztów oddziału specjalnego). 

Rok P 1 P 2 P 3 

2009 170,3 190,9 192,3 

2010 182,4 215 128 

2011 205,6 225,8 180,8 

2012 209,1 245,4 233,2 

2013 185,6 265,6 215,8 

 
 
 
 

Tabela 4.22 Wydatki na 1 dziecko w 
przedszkolu w poszczególnych latach w tys. 
zł. (bez uwzględnienia kosztów oddziału 
specjalnego). 
Rok P 1 P 2 P 3 

2009 5,7 6,92 7,40 

2010 6,2 7,36 7,71 

2011 8,06 7,53 6,85 

2012 7,81 9,82 7,43 

2013 7,42 10,63 6,93 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 4.23 Wydatki na 1 oddział w szkołach 
podstawowych i gimnazjach w 
poszczególnych latach w tys. zł. 
Rok SP 3 SP 4 SP 5 G 1 G 2 

2009 127,7 107 144,3 112,7 135,1 

2010 139,1 121,2 148,5 123 157,8 

2011 137 118,9 160,8 148,3 189,7 

2012 140,3 121,8 153,1 157 165 

2013 136,5 132,7 162,5 170,6 215,3 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Białogardzie. 
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Wykres 4.18. Wydatki na 1 oddział przedszkolny 
w poszczególnych latach w tys. zł. (bez 

uwzględnienia kosztów oddziału specjalnego). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Białogardzie.  

 

Wykres 4.19  Wydatki na 1 dziecko w przedszkolu 
w poszczególnych latach w tys. zł. (bez 
uwzględnienia kosztów oddziału specjalnego). 

Wykres 4.20 Wydatki na 1 oddział w szkołach 
podstawowych i gimnazjach w poszczególnych 
latach w tys. zł. 
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Tabela 4.24 Wydatki roczne na 1 ucznia w 
szkołach podstawowych i gimnazjach w 
poszczególnych latach w tys. zł. 
Rok  SP 3 SP 4 SP 5 G 1 G 2 Standard A 

2009 5,29 4 5,57 4,94 5,74 4,038 

2010 5,55 4,4 5,78 5,23 6,42 4,364 

2011 5,96 4,77 6,56 6,17 7,62 4,717 

2012 6,2 4,68 6,2 6,65 7,1 4,942 

2013 6,07 4,57 6,69 6,94 9,53 5,163 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z analizy danych wynika jednoznacznie, że z roku na rok rosną w Białogardzie 
wydatki na 1 oddział, ale bardziej znacząco rosną wydatki ponoszone średnio na 1 ucznia. 
Dla celów porównawczych zastosowano metodologię porównania danych w osobnych 
grupach: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja. Dodatkowo w tabeli 4.24 umieszczono 
kwotę ustalanego corocznie przez MEN standardu A. Jest to kwota przydzielana na tzw. 
„przeliczeniowego” ucznia. Liczba uczniów przeliczeniowych ustalana jest odrębnie dla każdej 
gminy według specjalnego algorytmu. Analiza danych przedstawionych w wykresie 4.22 i 
4.23 pozwala na porównanie kosztów funkcjonowania z innymi porównywalnymi 
samorządami. Celem tego opracowania nie jest ocena lokalnej polityki finansowania oświaty. 
Jest to suwerenna ocena oraz decyzja samorządu gminy. Ponadto konieczna jest analiza 
dotycząca udziału wydatków na oświatę w stosunku do wydatków gminy ogółem. 

 
W tabeli 4.25 zestawiono średnie koszty prowadzenia 1 godziny zatwierdzonej w 

arkuszu organizacyjnym danej szkoły. Poszczególne szkoły różnią się liczebnością dzieci i 
młodzieży, zatrudnionych nauczycieli, podziałem na grupy, liczebnością administracji oraz 
kosztami utrzymania bazy. Dane zaprezentowane w tabeli obarczone są błędem wynikającym 
z przesunięcia „czasowego”: rok szkolny – rok budżetowy. Podane więc wyniki mogą służyć 
jedynie do porównania „kosztowności” funkcjonowania szkół w realizacji statutowych zadań.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykres 4.22 Wydatki roczne na 1 ucznia w szkołach 

podstawowych w poszczególnych latach w tys. zł. 
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strażyści - 2,48 % 

kontraktowi - 12,52 % 

mianowani - 41,98 % 

dyplomowani - 43,01 % 

Tabela 4.25 Średnie roczne koszty prowadzenia 
1 godziny zatwierdzonej w arkuszu 
organizacyjnym danej szkoły w tys. zł. 
Rok szkolny SP 3 SP 4 SP 5 G 1 G 2 

2010/2011 3,797 3,427 3,797 3,034 3,41 

2011/2012 3,957 3,964 4,387 3,444 4,048 

2012/2013 4,673 3,93 4,04 3,774 4,359 

2013/2014 4,166 4,016 4,216 3,989 5,019 

 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza danych zawartych w tabeli 4.25 pozwala porównać „kosztowność” 
funkcjonowania szkół w realizacji statutowych zadań na przestrzeni kilku lat. Widoczny jest 
wysiłek administracji samorządu, porządkujący poziom wydatków porównywalnej 1 godziny 
we wszystkich szkołach.  W roku szkolnym 2013/2014 nastąpiła stabilizacja kosztów 1 
godziny na poziomie około 4 tys. zł rocznie. Gimnazjum nr 2, ze względu na 
ponadnormatywny spadek liczby młodzieży, generuje we wszystkich statystykach inne dane.  
 
4.5.2 Kadra nauczycielska 
 

W szkołach i placówkach oświatowych w Białogardzie zatrudnionych jest obecnie 215 
nauczycieli w tym 24 w niepełnym wymiarze czasu (na część etatu), pracujących na rzecz 
2773 przedszkolaków i uczniów. W roku szkolnym 2009/2010 zatrudnionych było 225 
nauczycieli, w tym 36 w niepełnym wymiarze czasu. 85 nauczycieli posiada 3 lub więcej  
nadgodziny. W 2014 roku w Białogardzie zatrudnionych jest 3 nauczycieli stażystów, 53 to 
nauczyciele kontraktowi. Awans zawodowy nauczyciela mianowanego osiągnęło 64 osób, a 
nauczyciela dyplomowanego 95. W wykresie 4.26 przedstawiono zatrudnionych nauczycieli 
wg ich statusu zawodowego. Na urlopie dla poratowania zdrowia przebywa obecnie 7 
nauczycieli.  Na 104 etatach zatrudniono pracowników administracji i obsługi. W 2009 roku 
było to 96 etatów. W tabeli 4.26 przedstawiono dane dotyczące niektórych wskaźników 
związanych z zatrudnieniem w szkołach i placówkach oświatowych w Białogardzie. 
 
 
 

Z analizy danych zawartych w wykresie 
4.25 wynika, że w przedszkolach, szkołach 
podstawowych oraz gimnazjach 
w Białogardzie nauczyciele stażyści 
i kontraktowi stanowią blisko 15 % ogółu 
zatrudnionych, co jest porównywalne dla 
danych w Polsce (17,1%). Są to 
nauczyciele z krótkim stażem zawodowym, 
a więc wymagający wsparcia w budowie 
swojego warsztatu zawodowego poprzez 
 

m.in. dofinansowanie ich doskonalenia zawodowego. Zastanawiająca jest natomiast relacja w 
proporcji: nauczyciele dyplomowani – nauczyciele mianowani w stosunku do wskaźnika 
krajowego. W Polsce relacje te wynoszą jak 2 do 1 na korzyść nauczycieli dyplomowanych. 
W Białogardzie wskaźnik ten jest prawie jak 1 do 1. Są to dane na dzień 01.09.2013 roku. 
Warto cyklicznie dokonywać podobnego porównania. 
 

Wykres 4.24 Średnie roczne koszty prowadzenia 1 
godziny zatwierdzonej w arkuszu organizacyjnym 
danej szkoły w tys. zł. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Białogardzie. 
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Tabela 4.26 Wybrane  wskaźniki związane z 
zatrudnieniem w szkołach i placówkach oświatowych w 
Białogardzie w latach 2009 – 2013. 
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2009/20
10 

3084 225 36 103 7 96 

2010/20
11 

2949 224 31 99 8 99 

2011/20
10 

2904 227 24 64 7 108 

2012/20
13 

2819 221 28 93 7 111 

2013/20
14 

2773 215 24 85 7 104 

 

 
 
Przy malejącej liczbie dzieci w przedszkolach i szkołach (w ciągu 5 lat o 311 uczniów), 

zatrudnienie nauczycieli zmniejsza się o 10 osób. O 12 nauczycieli zmniejszyła się liczba 
nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu. Zwiększyła się liczba osób 
zatrudnionych w administracji i obsłudze o 8 etatów. Z urlopu dla poratowania zdrowia 
corocznie korzysta 7-8 nauczycieli. Wskaźnik ten na pewno ulegnie zmniejszeniu ze względu 
na zmieniające się przepisy. W szkołach nadal występują godziny ponadwymiarowe (nad 
godziny). Wymaga to jednak dodatkowych analiz w oparciu o inne dane ze szkół. 

 
W wykresie 4.27 przedstawiono liczbę nauczycieli posiadających kwalifikacje do 

nauczania więcej niż jednego przedmiotu. Analiza danych pozwoli na określenie stopnia 
budowania swojego warsztatu pracy nauczycieli i dostosowania się do współczesnego rynku 
edukacji.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Widoczny jest wzrost liczby nauczycieli posiadających kwalifikacje do prowadzenia 

więcej niż jednego przedmiotu. Jest to właściwy kierunek zmian w dokształcaniu nauczycieli 
w Białogardzie. Obecnie w szkołach, zwłaszcza mniejszych, problemem jest przydział zajęć 
zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Właściwie możliwe są jedynie 2 rozwiązania. W trosce 
o poziom nauczania do prowadzenia zajęć zatrudniamy nauczycieli posiadających 
kwalifikacje. Okaże się wówczas, że znaczna ich część zatrudniona będzie jedynie na części 
etatu, co już i dzisiaj rodzi określone kłopoty organizacyjno – wychowawcze w szkole. 
Drugim, znacznie lepszym rozwiązaniem jest uzupełnienie przez nauczycieli kwalifikacji do 
prowadzenia innych przedmiotów. Zapewnić to może uzyskiwanie przez nich zatrudnienia na 
pełnym etacie. W praktyce możliwe jest jeszcze inne rozwiązanie, a mianowicie przydział 
godzin nauczycielom, zwłaszcza do uzupełnienia etatu bez spełnienia wymogów 
kwalifikacyjnych. Jest to jednak droga donikąd. Po analizie danych zawartych w wykresie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z 
metryczki oświatowej subwencji oświatowej Miasta 

Białogard. 

 

Wykres 4.26. Status zawodowy nauczycieli 
w Polsce w 2013 roku. 

stażyści - 2,6% kontraktowi - 14,5% 

mianowani - 27,2 dyplomowani - 56,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w 
Białogardzie.  
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Wykres 4.27 Liczba nauczycielami z minimum dwoma kwalifikacjami (%) w stosunku do 
ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej szkole w Białogardzie. 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Białogardzie. 
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4.27 widoczne są dysproporcje w tym zakresie w poszczególnych szkołach. Godna 
zauważenia jest tu pozytywna dynamika zmian w SP4 i SP5. Należy więc nadal tworzyć 
sprzyjający klimat do podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli. 

 
4.5.3  Uczniowie 

 
W tabelach 4.27 – 4.31 przedstawiono niektóre dane dotyczące statystyki szkolnej. Ich 
analiza może być pomocna w wyciągnięciu strategicznych wniosków. 
 

Tabela 4.27 Wybrana statystyka szkolna – SP3 w Białogardzie.  

Rok 
szkolny 

Liczba uczniów 
otrzymujących 
świadectwo z 
czerwonym 

paskiem 

Liczba ucz. 
uzyskujących 

więcej niż 50% 

ze sprawdzianu 

Liczba 
uczniów 

bez 

promocji 

Średnia ocen 
klasyfikacyjnych 

Frekwencja 
w (%) 

2009/2010 45 45 17 3,61 90,97 

2010/2011 51 57 17 3,73 89,07 

2011/2010 35 42 29 3,71 89,71 

2012/2013 34 37 10 3,71 90,88 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Białogardzie.  

 

Tabela 4.28 Wybrana statystyka szkolna – SP4 w Białogardzie.  

Rok 
szkolny 

Liczba uczniów 
otrzymujących 
świadectwo z 
czerwonym 

paskiem 

Liczba ucz. 
uzyskujących 

więcej niż 50% 
ze sprawdzianu 

Liczba 
uczniów 

bez 
promocji 

Średnia ocen 
klasyfikacyjnych 

Frekwencja 
w (%) 

2009/2010 76 63 10 4,0 91 

2010/2011 62 47 2 3,89 89 

2011/2010 67 38 5 3,98 91,5 

2012/2013 71 37 12 3,98 88,82 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Białogardzie.  

 

Tabela 4.29 Wybrana statystyka szkolna – SP5 w Białogardzie.  

Rok szkolny 

Liczba uczniów 
otrzymujących 
świadectwo z 
czerwonym 

paskiem 

Liczba ucz. 
uzyskujących 

więcej niż 50% 
ze sprawdzianu 

Liczba 
uczniów 

bez 
promocji 

Średnia ocen 
klasyfikacyjnych 

Frekwencja 
w (%) 

2009/2010 36 47 18 3,65 90 

2010/2011 27 62 3 3,67 89,7 

2011/2010 30 30 8 3,74 92 

2012/2013 24 41 8 3,88 91,7 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Białogardzie.  

 

 

Tabela 4.30 Wybrana statystyka szkolna – G1 w Białogardzie.  

Rok szkolny 

Liczba uczniów 
otrzymujących 
świadectwo z 
czerwonym 

paskiem 

Liczba ucz. 
uzyskujących 

więcej niż 50% 
ze sprawdzianu 

Liczba 
uczniów 

bez 
promocji 

Średnia ocen 
klasyfikacyjnych 

Frekwencja 
w (%) 

2009/2010 18 110/68 46 3,16 88,4 

2010/2011 26 73/76 17 3,16 88,5 

2011/2010 39 97/106 19 3,31 88,8 

2012/2013 39 110/88 21 3,29 88,7 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Białogardzie.  
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Tabela 4.31 Wybrana statystyka szkolna – G2 w Białogardzie.  

Rok szkolny 

Liczba 
uczniów 

otrzymujących 
świadectwo z 
czerwonym 

paskiem 

Liczba ucz. 
uzyskujących 

więcej niż 50% 
ze sprawdzianu 

Liczba 
uczniów 

bez 
promocji 

Średnia ocen 
klasyfikacyjnych 

Frekwencja 
w (%) 

2009/2010 22 54 47 3,01 85,99 

2010/2011 19 37 32 3,03 85,89 

2011/2010 17 28 41 2,83 85,67 

2012/2013 15 37 15 3,03 84,92 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Białogardzie.  

 
 

 
 
 

 
 

Widoczna jest pewna korelacja pomiędzy liczbą uczniów otrzymujących świadectwo z 
czerwonym paskiem a liczbą uczniów uzyskujących więcej niż 50% ze sprawdzianu lub 
egzaminów zewnętrznych. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje się w wyniku oceny 
uzyskanej w szkole, natomiast sprawdzian, jak i egzaminy są egzaminami zewnętrznymi, 
których wyniki ustalają egzaminatorzy OKE w Poznaniu. Wewnątrzszkolne systemy oceniania 
w analizowanych szkołach należy uznać za mniej skuteczne w „konfrontacji” z wynikami OKE. 
Szkolne średnie ocen nie „opisują” rzeczywistości szkolnej w stosunku do wyników 
egzaminów zewnętrznych. Podobnie jak i w województwie problemem jest uzyskiwanie przez 
uczniów gimnazjum wskaźników zbliżonych do szkół podstawowych.  
 

W wykresie 4.30 przedstawiono dane statystyczne dotyczące liczby uczniów 
powtarzających rok szkolny. W Polsce około 5,4% uczniów powtarza rok. Co 20-ty polski 15-
latek co najmniej raz w swojej szkolnej karierze nie zdał z klasy do klasy. 
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Wykres 4.28 Liczba uczniów otrzymujących świadectwo z czerwonym paskiem. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Białogardzie.  

 
Wykres 4.29 Liczba uczniów uzyskujących ponad 50% z egzaminu lub sprawdzianu. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Białogardzie.  
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Wskaźniki dotyczące uczniów repetujących w Białogardzie (ok. 3%) w stosunku do 
statystyk w Polsce są zadawalające. Ponieważ dotyczy to jednak różnych sytuacji i wielu 
uczniów, to problematyka ta winna być objęta szczegółową analizą przyczynowo – skutkową. 
Pozostawienie ucznia w klasie zawsze jest porażką nauczyciela i szkoły (nie zawsze w porę 
dostrzegają oni problemy ucznia). Ale zdarza się, że choćby nie wiadomo jak ten nauczyciel 
czy szkoła się starali, skazani są na porażkę. Często uczeń nie jest zainteresowany nauką – 
nie uczęszcza na lekcje (nie mówiąc już o zajęciach wyrównawczych, dodatkowych itd.), 
ewidentnie nie chce się uczyć,  nie ma żadnego wsparcia ze strony rodziców czy opiekunów, 
jego zachowanie jest naganne. Pozostawienie go w tej samej klasie raczej nie rozwiąże jego 
problemów. Potwierdzają to również badania, które wskazują, że większość repetujących 
uczniów raczej nie poprawia swoich wyników i frekwencji w szkole, nasilają się natomiast ich 
problemy emocjonalne i zaburzenia zachowania. Powtarzanie klasy ma sens wtedy, gdy 
dziecko ma dobre zaplecze w domu  i dobre możliwości intelektualne. Problemem jest więc 
głównie kwestia drugoroczności wśród uczniów, którzy takiego zaplecza nie mają.                  
Wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych przedstawiono w wykresach 4.31 i 4.32. 
Skala staninowa, stosowana w pomiarze dydaktycznym, odpowiada nam na pytanie, jaką 
pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę... na tle wyników osiągniętych przez 
całą badaną populację. W Polsce skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników. 
Uzyskiwany wynik staninowy należy więc odczytać: 1 – najniższy, 2 – bardzo niski, 3 – 
poziom niski, 4 – niżej średni, 5 – średni, 6 – wyżej średni, 7 – wysoki, 8 – bardzo wysoki, 9 
- najwyższy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zastanawiająca jest tak znaczna różnica w wynikach sprawdzianów w szkołach 

podstawowych na przestrzeni kilku lat. „Rozrzut” wyników od 2 do 6 wymaga analiz i 
wypracowania wniosków. Żadnej ze szkół nie można na stałe przypisać przewidywalności 
uzyskiwanych wyników. W gimnazjum nr 1 „rozrzut” wyników przypomina wyniki uzyskiwane 
przez szkoły podstawowe w Białogardzie. Uczniowie uzyskują wyniki od 2 do 5 stanin. Na 
wyróżnienie i uznanie zasługują wyniki egzaminów gimnazjalnych uzyskiwane przez uczniów 
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Wykres 4.31. Wyniki staninowe szkół 
podstawowych – skala 9 stopniowa. 
 

Wykres 4.32. Wyniki staninowe gimnazjów – skala 9 
stopniowa. 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Białogardzie.  

Wykres 4.30 Uczniowie nie uzyskujący promocji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Białogardzie.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
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gimnazjum nr 1. Uczniowie w sposób przewidywalny osiągają bardzo wysoki poziom 
edukacji, potwierdzony wynikami egzaminów zewnętrznych. 

 
W szkołach analizowane są wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Na 

podstawie ich analizy kadra pedagogiczna modyfikuje działania w celu poprawy efektywności 
kształcenia. Stosuje się różnorodne metody analizy. Do podstawowych sposobów zaliczyć 
należy analizę pod względem ilościowym i jakościowym w porównaniu z wynikami z lat 
poprzednich. Uzyskane dane przedstawione są w dokumentacji w formie tabel i wykresów. W 
analizie ilościowej uwzględnia się między innymi liczbę uczniów, którzy przystąpili do 
egzaminu, liczbę uzyskanych punktów indywidualnie i w klasie. W analizie jakościowej 
natomiast zwraca się uwagę na stopień opanowania określonych umiejętności. Analizuje się 
czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na wynik egzaminu oraz zwraca się uwagę na 
indywidualne predyspozycje uczniów. Analiza jest prowadzona w celu poprawy jakości pracy 
szkoły. Celem prowadzonych analiz jest m.in.: podniesienie jakości pracy szkoły,  
opracowanie programu poprawy kształcenia, doskonalenie stosowanych form i metod pracy, 
poznanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, planowanie dalszego procesu 
edukacyjnego, rozpoznanie możliwości rozwojowych uczniów, indywidualizacja procesu 
nauczania, zachęcanie uczniów do podejmowania działań na rzecz własnego rozwoju, 
zaplanowanie odpowiednich zespołów wyrównawczych oraz siatki godzin lekcyjnych i kół 
zainteresowań. 

 

Tabela 4.32 Edukacyjne nagrody Burmistrza. 
Rok szkolny SP 3 SP 4 SP 5 G 1 G 2 

2009/2010 3 3 3 3 3 

2010/2011 3 3 3 3 3 

2011/2010 3 3 3 3 3 

2012/2013 3 3 3 3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.4  Specjalne potrzeby uczniów 
 

Z uwagi na wysoki poziom bezrobocia, trudną sytuację finansową wielu rodzin, a 
także występujące wśród części rodzin zjawiska patologiczne oraz ich niewydolność 
wychowawczą, w pracy szkół pojawiają trudne do rozwiązania problemy wychowawcze.  

 
Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne wydają m. in.: orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej 
społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, orzeczenia o 
potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla 
dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie  do przedszkola 
lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, orzeczenia o potrzebie 
indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub 
znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim oraz 
opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia 
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. W tabeli 4.33 przedstawiono dane 
statystyczne dotyczące wydanych orzeczeń i opinii. 
 

Wykres 4.33 Laureaci lub finaliści konkursów 
wojewódzkich. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu 
Miasta w Białogardzie. 
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Tabela 4.33 Dane statystyczne wydanych orzeczeń i opinii.  

Rok 
szkolny 

Liczba 
uczniów 

Liczba uczniów z 
opinią lub 

orzeczeniem 

3:2 
[%] 

Orzeczenia i opinie 
uwzględnione w metryczce 

subwencji 

Kwota[tys. zł] 
naliczona w      
subwencji 

1 2 3 4 5 6 

2009/2010 2438 357 14,6 43 614 

2010/2011 2335 360 15,4 46 700 

2011/2010 2102 353 16,8 35 572 

2012/2013 2042 321 15,7 30 501 

2013/2014 1966 287 14,6 31 576 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Białogardzie.  

 
Poradnie wydają orzeczenia oraz opinie jedynie na wniosek rodziców lub prawnych 

opiekunów dziecka. Orzeczenia i opinie wydane przez poradnie są ważną dla szkoły 
informacją o potrzebach uczniów. Dokumenty te mają również istotny wpływ na wysokość 
przyznanej samorządowi subwencji oświatowej, a tym samym na możliwość finansowania 
przez szkołę określonej pomocy. Ponieważ w polskim prawie oświatowym nie ma pojęcia 
„przymusowe” orzeczenia i opinie, oznacza to konieczność merytorycznej i jednocześnie 
bardzo „delikatnej” pracy z rodzicami. Konieczna jest tu właściwa współpraca szkół z PPP. 
Opinie i orzeczenia dotyczą blisko 15% populacji dzieci i młodzieży w Białogardzie. Jest to 
wskaźnik wymagający szczegółowego rozpoznania w oparciu o dane szkół i poradni. W 
kolumnie 5 zamieszczone dane z metryczek subwencji oświatowej dla miasta Białogard w 
poszczególnych latach, a w kolumnie 6 naliczona kwota subwencji na rzecz pracy z uczniami 
określonymi w kolumnie 5. Ponieważ w subwencji uwzględniono rocznie ok. 10% wydanych 
uczniom opinii i orzeczeń to zasadnym wydaje się przeprowadzenie analizy tego stanu 
rzeczy, zwłaszcza, że może to skutkować dodatkowymi środkami finansowymi, 
zwiększającymi subwencję oświatową dla miasta Białogard. 

 
 
Wnioski i wyzwania 

Nauczanie: 

 należy zwiększyć  liczbę zajęć edukacyjnych prowadzonych poza salą lekcyjną, 
rozwijających umiejętności praktyczne i utrwalających wiedzę uczniów, 

 wewnątrzszkolne systemy oceniania należy uznać za zbyt „rozbieżne” z wynikami OKE, 
 nauczyciele nadal powinni się doskonalić w stosowaniu  technologii informatycznych   

w zakresie nauczanych przedmiotów i wykorzystywać nabyte umiejętności w codziennej 
pracy z uczniem,  

 rozważne, ukierunkowane na efekt, korzystanie z zasobów internetowych, 
 w planach nauczania należy zwiększyć liczbę zajęć rozwijających kreatywność i twórczość 

uczniów oraz umiejętności współpracy i pracy w grupie, 
 w Polsce funkcjonuje nieefektywny system prawny, definiujący zastępstwa doraźne a 

także ich finansowanie, w stosunku do częstej absencji chorobowej nauczycieli, 
 niepokojąca jest realizacja obowiązku szkolnego oraz niska frekwencja uczniów. 

System edukacji: 

 wyrównanie proporcji w liczbie pracowni językowych i przedmiotowych wyposażonych w 
nowoczesne pomoce dydaktyczne w poszczególnych szkołach, 

 należy zwiększać wskaźnik komputeryzacji, 
 brak określonych  standardów zatrudniania, przekładający się  na liczebność kadry w 

placówkach oraz koszty ich utrzymania, 

 określenie przyczyn migracji dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny, 
 określenie przyczyn tak znacznego wyboru szkoły niezgodnie z obwodem. 
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Zadania opiekuńczo-wychowawcze: 

 niewystarczająca ilość specjalistów (logopeda, pedagog, psycholog) w stosunku do 
obserwowanych dysfunkcji u uczniów, 

 niedostateczny poziom motywacji do nauki. 

Postawy i aspiracje: 

 wzrastająca liczba uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu biedy, 
 niedostateczny poziom świadomości rodziców i dzieci na temat zagrożeń związanych z 

uzależnieniami, 

 niekorzystna, kształtowana przez media, opinia o nauczycielach, szkolnictwie oraz wiedzy 
jako źródle przyszłych sukcesów.  

 

4.6 Kultura 
 
Białogard posiada doskonały potencjał zarówno lokalizacyjny, jak i przyrodniczy, wiele 

atrakcyjnych zabytków oraz obiektów o charakterze historycznym, świadczących o jego 
historycznym znaczeniu oraz randze przynależności do elitarnego grona miast hanzeatyckich 
- od roku 1386 Białogard przynależy do Związku Hanzeatyckiego.  

 
Walory te sprzyjają rozwojowi różnorodnych form aktywności społecznej i kulturalnej 

jego mieszkańców. Białogard jest dobrym miejscem do życia oraz niewątpliwie ciekawym 
miejscem wypoczynku. 

 
Najważniejsze obiekty o wartości historycznej oraz zabytki  zlokalizowane w granicach 

Miasta to:  
 Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (gotycki z 1310 r.); 
 Stary Ratusz (XIX w.); 
 Plac Wolności w Białogardzie; 
 Mury obronne (XIV w.); 
 Kościół pw. św. Jerzego (XIV w.); 
 Piwnice zamkowe wraz z otoczeniem z XVIII wieku przy ulicy Płowieckiej 3; 
 Spichlerz szachulcowy i murowany z XVIII/XIX wieku, przy ulicy Piłsudskiego 25;  
 Cmentarz komunalny - dawny cmentarz ewangelicki z XIX wieku o pow. ogólnej 

ok. 2,4 ha - obecnie Komunalny Wielowyznaniowy Cmentarz, usytuowany przy 
ul. Szpitalnej wygrodzony od strony południowo - wschodniej rzeką Liśnicą od strony 
wschodniej i zachodniej ceglanym murem; 

 Neoklasycystyczna kamieniczka z dwiema oficynami przy ul. Hanki Sawickiej 3 (obecnie 
ul. Najświętszej Marii Panny); 

 Neomanierystyczny budynek przy Placu Wolności 17; 
 Dawny budynek przemysłowy, usytuowany przy ul. 22-Lipca 26a (obecnie 

ul. Piłsudskiego);  
 Brama miejska - Brama Wysoka, zwaną także Połczyńską. 

 
Większość zabytków jest wpisanych do rejestru zabytków, oraz, że niektóre obiekty są ujęte 
w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Również miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Białogard stanowiący prawo miejscowe wskazuje obiekty o walorach 
zabytkowych oraz obiekty o wysokich walorach zabytkowych. Miasto posiada również 
Gminną Ewidencję Zabytków. Jej aktualizacja zostanie zakończona do końca listopada 
2014 r. 
 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1386
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hanza
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Najważniejszymi instytucjami kultury działającymi na terenie Miasta Białogard są:  
 Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie,  

 Białogardzka Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera, 
 Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie – prowadzony przez Powiat Białogardzki. 

 

4.7 Turystyka, rekreacja i sport 
 

Równina Białogardzka, na której leży Białogard, usytuowana jest między dwoma 
bardzo atrakcyjnymi krainami geograficznymi: Pobrzeżem Słowińskim a Pojezierzem 
Drawskim. W niewielkiej odległości od Białogardu znajduje się wybrzeże morskie z 
piaszczystymi plażami. Atutem bardziej namacalnym jest bezpośrednia bliskość terenów 
leśnych. Skrajem miasta przepływa rzeka Parsęta – ciekawy szlak wędrówek wodnych. Przez 
Białogard przepływa także i kończy tu swój bieg rzeka Liśnica. 

 
Świeże powietrze i malownicza okolica to najważniejsze atuty miasta. Rzeka Parsęta 

jest rozłożona wraz ze swoimi dopływami na terenie całego powiatu, co skutkuje istnieniem 
szlaków kajakowych.  

 
Są tu także szlaki piesze dla osób uprawiających turystykę nizinną. Nie brakuje 

również pojedynczych tras rowerowych i motorowych, które pozwalają na zwiedzenie miasta 
i okolicy oraz podziwianie wszystkich jego zakątków. 

 
 Najlepiej rozwija się turystyka piesza, rowerowa i kajakowa. Szlaki piesze, rowerowe i 
kajakowe są skompilowane ze szlakami całego dorzecza Parsęty i opisane w wielu 
przewodnikach.  
 
4.7.1 Szlaki turystyczne w mieście Białogard 
 

Aktualnie miasto Białogard nie posiada zorganizowanej sieci ciągłych tras 
rowerowych. Istnieją  jedynie fragmenty ulic, ścieżek lub innych ciągów komunikacyjnych, 
które umożliwiają przejazd rowerem i spełniają kryteria do ich oznakowania, zatem obecnie 
stanowią potencjalną możliwość zorganizowania ciągu tras rowerowych i pieszo-rowerowych 
na terenie miasta. W tym kontekście należy także przygotowywać plany przebudowy lub 
remontu dróg, uwzględniające towarzyszącą budowę ścieżek rowerowych lub pieszo–
rowerowych. 

 
Ponadto planuje się prowadzenie tras rowerowych wzdłuż szlaku turystycznego tzw. 

„szlak Solny”, dawnego torowiska kolei wąskotorowej, szlaku zamków pomorskich, szlaku 
świętego Jakuba, a także po wałach przeciwpowodziowych, wzdłuż rzeki Parsęty i Liśnicy. 
Poprzez szlaki rowerowe planuje się powiązanie miasta Białogard z miejscowościami 
powiatowymi, a także z Karlinem i Kołobrzegiem. Na terenie miasta planuje się stworzenie 
węzłów obsługi ruchu turystycznego, w tym także rowerowego.  

 
Należy stworzyć docelowy plan przebiegu ścieżek rowerowych na terenie miasta, 

zgodnie z którym nastąpi ich etapowa realizacja.  
 

Na terenie powiatu białogardzkiego istnieją szlaki turystyczne, które w przyszłości 
można połączyć z planowanymi do poprowadzenia trasami w mieście; są to:   

 
Szlaki rowerowe: 

 trasa nieoznaczona szlakiem najstarszych śladów osadnictwa na Ziemi Białogardzkiej,   
 trasa nieoznaczona wokół Białogardu,   

http://www.bialogard.info/index.php?idp=13&idx=20
http://www.bialogard.info/index.php?idp=13&idx=23
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 szlak zachodni wokół Białogardu (rowerowo - pieszy), 
 szlak wschodni wokół Białogardu (rowerowo – pieszy),  
 szlak krajobrazy i parki Gminy Białogard.  

Szlaki piesze: 

 szlak torami byłej kolejki wąskotorowej, 
 szlak nieoznaczony wokół Białogardu.   

 
Szlak motorowy: nieoznaczony szlak parków, dworów i pałaców.  

 
Szlaki (spływy) kajakowe - miasto Białogard oraz teren powiatu to wspaniałe miejsce 

do organizowania spływów kajakowych, m.in. na rzekach; Parsęta, Radew, Chotla, Dębnica 
i innych. Planuje się stworzenie kilku przystani kajakowych wzdłuż Parsęty. 
 
4.7.2 Baza hotelowa 
 

Tabela 4.34 Wybrane informacje na temat turystyki w Białogardzie w 2012 r. 
Wyszczególnienie Jednostka miary 2012 r. 

Turystyczne obiekty noclegowe wg rodzajów   

Ogółem   

obiekty ogółem VII ob. 1 

obiekty całoroczne VII ob. 1 

miejsca noclegowe ogółem VII msc 89 

miejsca noclegowe całoroczne VII msc 89 

korzystający z noclegów ogółem I-XII osoba 2048 

korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII osoba 78 

udzielone noclegi ogółem I-XII - 7641 

udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII - 291 

pozostałe obiekty niesklasyfikowane   

obiekty ogółem VII ob. 1 

obiekty całoroczne VII ob. 1 

miejsca noclegowe ogółem VII msc 89 

miejsca noclegowe całoroczne VII msc 89 

korzystający z noclegów ogółem I-XII osoba 2048 

korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII osoba 78 

udzielone noclegi ogółem I-XII - 7641 

udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII - 291 

Turystyczne obiekty noclegowe   

obiekty ogółem   

inne obiekty noclegowe - razem ob. 1 

inne obiekty noclegowe - pozostałe ob. 1 

miejsca noclegowe   

inne obiekty noclegowe - razem msc 89 

inne obiekty noclegowe - pozostałe msc 89 

korzystający rezydenci (Polacy)   

inne obiekty noclegowe - razem osoba 1970 

inne obiekty noclegowe - pozostałe osoba 1970 

udzielone noclegi rezydentom (Polakom)   

inne obiekty noclegowe - razem - 7350 

inne obiekty noclegowe - pozostałe - 7350 

turyści zagraniczni korzystający   

inne obiekty noclegowe - razem osoba 78 

inne obiekty noclegowe - pozostałe osoba 78 

udzielone noclegi turystom zagranicznym   

inne obiekty noclegowe - razem - 291 

inne obiekty noclegowe - pozostałe - 291 

Noclegi udzielone turystom zagranicznym w turystycznych obiektach noclegowych według 
wybranych krajów 

turyści korzystający z noclegów   

Ogółem osoba 78 

Francja osoba 5 

Niemcy osoba 48 

Słowacja osoba 5 

Ukraina osoba 19 

Wielka Brytania osoba 1 

http://www.bialogard.info/index.php?idp=13&idx=29
http://www.bialogard.info/index.php?idp=13&idx=30
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udzielone noclegi   

Ogółem - 291 

Francja - 10 

Niemcy - 111 

Słowacja - 15 

Ukraina - 152 

Wielka Brytania - 3 

Źródło: Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych 

 

W Białogardzie znajduje się jeden całoroczny turystyczny obiekt, dysponujący 89 
miejscami noclegowymi, z których w 2012r. skorzystało 2048 osób, w tym 78 przyjezdnych  
z zagranicy. Łącznie turyści skorzystali z 7641 noclegów, z czego na zagranicznych gości 
przypadło 291. Z innych obiektów noclegowych skorzystało 1970 rezydentów z Polski, 
którym udzielonych zostało 7350 noclegów, oraz 78 turystów zagranicznych, na których 
przypadło 291 noclegów. W tej drugiej grupie prym wiodą goście z Niemiec (48 osób, które 
skorzystały ze 111 noclegów). Taka zdecydowana przewaga turystów z Niemiec wiąże się 
zapewne z tzw. turystyką sentymentalną. Druga grupa to turyści z Ukrainy – 19 osób, którym 
udzielono 152 noclegi. Pozostali goście przyjechali z Francji – 5 osób ( 10 noclegów), ze 
Słowacji ( 15 noclegów ) oraz 1 turysta z Wielkiej Brytanii ( 3 noclegi).          
 

Wnioski i wyzwania  
 

Białogard charakteryzuje się atrakcyjnym położeniem geograficznym, 
predestynującym miasto do rozwoju turystki. Istniejąca baza hotelowa jest niewystarczająca 
i nie zabezpieczy wzrastających potrzeb turystów. 
 

Białogard, chcąc rozwijać turystykę na swym obszarze, musi zadbać o poprawę jego 
atrakcyjności i estetykę. Wykorzystując istniejącą bazę oraz walory środowiska naturalnego,  
a w szczególności rzeki Parsęty, można organizować wiele różnorodnych imprez 
rekreacyjnych i sportowych o zasięgu ogólnokrajowym, by ściągnąć do miasta jak największą 
liczbę turystów. Impreza lokalna pn. Bitwa o krowę Białogard kontra Świdwin może zostać 
wykreowana jako produkt ponadlokalny, najlepiej promujący gminę. 

 

W zakresie turystyki pieszej i rowerowej brakuje oznaczonych tras rowerowych oraz 
typowych ścieżek rowerowych bezpiecznych dla uprawiających ten rodzaj turystyki. Należy 
stworzyć docelowy plan przebiegu ścieżek rowerowych na terenie miasta, zgodnie  
z którym nastąpi ich etapowa realizacja. Natomiast w zakresie turystyki kajakowej nie ma 
przystani wodnych. Są to obszary do zagospodarowania, stanowiące wyzwanie dla 
samorządu miasta.  

 

W celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta i stworzenia alternatywnej dla 
morskich kurortów oferty dla turystów należy zmodernizować istniejącą bazę hotelową i 
noclegową oraz zwiększyć ilość obiektów hotelowych.  

 

Należy stworzyć bogatą ofertę turystyczną miasta, uwzględniającą położenie miasta, 
jego walory przyrodnicze, posiadaną bazę turystyczno-rekreacyjną oraz potrzeby i 
wymagania turystów.  
 

4.7.3 Sport 
 

Obiekty sportowe 
 

W Białogardzie znajduje się nowoczesna i w większości nowa infrastruktura sportowo-
rekreacyjna. Samorząd miasta zainwestował w ostatnich latach kilkadziesiąt milionów złotych  
w budowę nowych i modernizację istniejących obiektów sportowych.  
 
 



Strategia Rozwoju Miasta Białogard do roku 2030 
  

52 
 

Obiekty sportowe na terenie Białogardu: 
 kompleks sportowo-rekreacyjny przy ulicy Moniuszki (stadion, baseny odkryte, hala 

sportowa, korty tenisowe, ścieżka zdrowia, pokoje noclegowe) - największy obiekt 
tego typu w Białogardzie, zarządzany obecnie przez spółkę miejską - Białogardzki 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

 hale i sale sportowe – 9 obiektów, 
 kompleksy boisk w ramach programu Orlik 2012 (boisko do piłki nożnej ze sztuczną 

trawą, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową) – 3 obiekty, 
 boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową – 5 obiektów, 
 trawiaste boiska do piłki nożnej – 3 obiekty, 

 place zabaw w ramach programu Radosna Szkoła – 4 obiekty, 
 pozostałe place zabaw – 9 obiektów. 

 

Aktywne środowisko sportowe oraz bogata baza sportowa sprawiają, iż Białogard jest 
miejscem wielu imprez sportowych o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym i 
międzynarodowym. 
 

Kluby Sportowe 
  
Tabela 4.35 Dane dotyczące działalności sportowej na terenie Białogardu – 2012 r. 
Wyszczególnienie Jednostka miary 2012 

SPORT   

Kluby sportowe łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS   

Kluby szt. 11 

Członkowie osoba 461 

ćwiczący ogółem osoba 458 

ćwiczący mężczyźni osoba 387 

ćwiczący kobiety osoba 71 

ćwiczący do lat 18 ogółem osoba 296 

ćwiczący do lat 18 chłopcy osoba 253 

ćwiczący do lat 18 dziewczęta osoba 43 

sekcje sportowe szt. 12 

Trenerzy osoba 2 

instruktorzy sportowi osoba 11 

inne osoby prowadzące zajęcia sportowe osoba 18 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

W 2012 r. na terenie miasta działało 11 klubów sportowych, w strukturach których 
funkcjonowało 12 sekcji, w tym: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, zapasy, podnoszenie 
ciężarów, lekkoatletyka,  tenis stołowy, sztuki walki, szachy, strzelectwo. 

 

Atletyczny Klub Sportowy jest sekcją odnoszącą wspaniałe sukcesy sportowe we 
wszystkich grupach wiekowych, zarówno w zapasach jak i w podnoszeniu ciężarów. W 
rankingu najlepszych klubów zapaśniczych stylu wolnego w Polsce, sekcja zapasów AKS 
zawsze plasuje się w pierwszej trójce, a w ostatnich latach zajmuje pierwsze miejsce. 
Zapaśnicy oraz ciężarowcy z Białogardu zdobywają medale na mistrzostwach Polski, 
reprezentują kraj na Olimpiadzie, Mistrzostwach Europy i świata. Również  reprezentanci 
Uczniowskiego Klubu Sportowego TEAM TENIS 2005, Klubu Sportowego Karate Kyokushin 
oraz Klubu Lekkoatletycznego “ISKRA” odnoszą sukcesy i zdobywają medale na 
międzynarodowych turniejach w kraju i zagranicą.  

 

Klub Iskra Białogard otrzymał "Brązową Odznakę Honorową PZPN", przyznaną przez 
Zarząd i Prezesa PZPN Zbigniewa Bońka oraz wyróżnienie w kategorii "Bezpieczny Stadion". 
W Białogardzie działa także Stowarzyszenie Pływackie "AQUA" oraz Powiatowe Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe, skupiające 18 zespołów. 
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Wnioski i wyzwania  
 

Białogard dysponuje nowoczesną i w większości nową infrastrukturą sportowo-
rekreacyjną, w oparciu o którą funkcjonuje 11 klubów sportowych oraz inne organizacje 
sportowe. Kluby sportowe, w szczególności lekkoatletyczne, wymagają wsparcia, brakuje 
chętnych do czynnego uprawiania sportu.   

Główne potrzeby miasta w zakresie infrastruktury sportowej: 

 budowa krytej pływalni na terenie miasta (obligatoryjnie), 
 modernizacja/rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Moniuszki 

(budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą, remont obiektu 
hotelowo-socjalnego przy stadionie, budowa placu zabaw, rozbudowa ścieżki 
zdrowia) (fakultatywnie), 

 modernizacja/rozbudowa sal sportowych przy Szkołach Podstawowych nr 3 i 4 
(fakultatywnie). 

W celu zwiększenia atrakcyjności miasta, poprawy standardu życia mieszkańców i 
stworzenia alternatywnej oferty dla turystów aktywnych, uprawiających sport należy 
zmodernizować istniejącą bazę hotelową i noclegową oraz zwiększyć ilość obiektów 
hotelowych. Należy stworzyć bogatą ofertę sportową, uwzględniającą położenie miasta, jego 
walory przyrodnicze, posiadaną bazę sportowo-rekreacyjną oraz potrzeby i wymagania 
mieszkańców i turystów. Należy zmodernizować i rozbudować istniejące obiekty sportowe 
oraz wybudować nowe. 

 

4.8 Bezpieczeństwo 
 

Poziom bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Białogard kształtuje działalność służb 
odpowiedzialnych za pilnowanie porządku publicznego i działania ratowniczo-gaśnicze. Są to 
odpowiednio: 

 Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie, 
 Straż Miejska, 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie. 

 

W statystykach policyjnych przestępczość na terenie miasta Białogard i powiatu 
białogardzkiego ujmowana jest łącznie. Z uwagi na to jednak, że Białogard jest głównym 
ośrodkiem miejskim w powiecie, a jego mieszkańcy stanowią około 50% wszystkich 
obywateli powiatu, liczby przestępstw i wykroczeń notowane przez Komendę Powiatową 
Policji w Białogardzie w dużej mierze odnoszą się do stanu bezpieczeństwa na terenie 
miasta. 

 

Liczba wykroczeń i przestępstw jest zmienna w czasie, także w poszczególnych 
kategoriach. Niemniej zwraca uwagę fakt wzrostu liczby przestępstw związanych z 
narkotykami. Inne rodzaje przestępstw i wykroczeń wykazują nawet tendencję malejącą – 
rokiem przełomowym był rok 2011, po którym zagrożenie czynami łamiącymi prawo 
wyraźnie spadło. Wśród czynów przestępczych dominują liczebnie kradzieże i włamania.  
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Tabela 4.36 Przestępczość wg kategorii na terenie powiatu białogardzkiego w latach 2009-2013 

Kategoria 
Rok 

Razem 
2009 2010 2011 2012 2013 

Rozboje 17 25 13 15 11 81 

Kradzieże 223 304 361 322 265 1475 

Włamania 245 275 214 171 174 1079 

Uszkodzenie mienia 117 153 155 116 109 650 

Bójka 13 23 13 15 10 74 

Narkotyki 24 76 150 172 125 547 

Rozboje 17 25 13 15 11 81 

Kradzieże 223 304 361 322 265 1475 

Czyn karalny, zabroniony 145 189 242 231 166 973 

Ogółem 1333 1603 1704 1472 1369 7481 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie 

 

Zagrożenie ze strony przestępstw i wykroczeń popełnianych pod wpływem lub ze 
względu na narkotyki związane jest głównie z zagrożeniami wśród osób nastoletnich. Ze 
wszystkich 547 naruszeń prawa notowanych w tej kategorii aż 461, czyli 84,3% dotyczyło 
nieletnich mieszkańców powiatu. Pociąga to za sobą istnienie poważnych wyzwań w zakresie 
pomocy społecznej, ale także wychowania w szkołach i kręgach rodzicielskich w odniesieniu 
do dzieci i młodzieży zamieszkującej w Białogardzie. 

Na drogach powiatu dochodzi do różnego rodzaju wypadków i innych zdarzeń 
zagrażających bezpieczeństwu. W przypadku zdarzeń poważniejszych (wypadki) ich liczba 
utrzymuje się na stałym poziomie, w przypadkach lżejszych (kolizje) odnotowano znaczne 
zmniejszenie ich liczby. 

 

Tabela 4.37 Zdarzenia drogowe i ich skutki zaistniałe na terenie powiatu białogardzkiego  
w latach 2009-2013 

Kategoria 
Rok 

Razem 
2009 2010 2011 2012 2013 

Kolizje 573 652 487 446 497 2655 

Wypadki 54 26 26 44 56 206 

W ich wyniku 

Ranni 79 33 28 59 68 262 

Ofiary śmiertelne 9 5 1 10 8 33 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie 

 

Służbą uzupełniającą i wspierającą Policję na szczeblu lokalnym jest Straż Miejska, 
która realizuje działania w zakresie: 

 ochrony porządku publicznego, 
 podniesienia poczucia bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej, 
 sprawnego reagowania na wszelkie sygnały o zagrożeniach. 

W ramach ww. katalogu działań Straż Miejska w Białogardzie: 

 współpracuje z Policją w szczególności poprzez: wymianę informacji, koordynację działań 
oraz wspólne patrole, 

 realizuje działania profilaktyczne (edukacyjne) skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej. 
 

Poniżej zaprezentowano zestawienie liczby wykroczeń zanotowanych przez Straż 
Miejską w latach 2011-2013. W badanym okresie wykroczenia zanotowane na terenie 
Białogardu przez Straż Miejską najliczniej występowały w 2012 roku. W kolejnym roku 
nastąpił ich radykalny spadek (o 30% ), do poziomu nieco powyżej 9 tys. w skali roku. 

 

Tabela 4.38 Zestawienie wykroczeń zanotowanych przez Straż Miejską w Mieście 
Białogard w latach 2011 – 2013 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 

Mandaty karne 8 610 11 165 7 036 

Pouczenia 1 334 1 499 1 053 

Wnioski do Sądu 104 423 1 072 

Razem wykroczenia 10 048 13 087 9 161 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Mieście Białogard w latach 2011 – 2013  
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Szczegółowa analiza danych dotyczących wykroczeń zanotowanych przez Straż 
Miejską w Białogardzie wskazuje, że zdecydowaną większość z nich stanowią te przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (w tym zarejestrowane przez fotoradar). 
Pozostałe rodzaje wykroczeń – np. z zakresu nieprzestrzegania ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz urządzeniom użytku publicznego, 
występują znacznie rzadziej, stanowiąc jedynie kilka procent ujawnionych przypadków 
(łącznie poniżej 3%). Statystyki potwierdzają zatem konieczność kontynuacji działań 
zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza w zakresie ruchu 
drogowego, w tym przestrzegania ograniczeń prędkości oraz oznakowania pionowego i 
poziomego. 

 

Elementem wpływającym na bezpieczeństwo mieszkańców jest również organizacja 
działań w sytuacjach kryzysowych. Zgodnie z porozumieniem z 2005 r. pomiędzy Urzędem 
Miasta Białogard, Starostem Powiatowym w Białogardzie i Urzędem Gminy Białogard 
powołano Zintegrowane Centrum Zarządzania Kryzysowego (ZCZK). Centrum dysponuje 
stałym zespołem, który, w razie zaistnienia takiej potrzeby, jest wspierany przez 
pracowników urzędów Miasta oraz Gminy Białogard. 

 

Ostatnim z obszarów wpływających na bezpieczeństwo mieszkańców są działania 
ratowniczo-gaśnicze. Ich realizację w granicach Miasta zapewnia Jednostka Ratowniczo-
Gaśnicza (JRG) w Białogardzie. Działa ona w strukturze Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Białogardzie i jest jedyną tego typu jednostką nie tylko w mieście, ale 
także w powiecie. JRG w Białogardzie dysponuje specjalistycznymi pojazdami ratowniczo-
gaśniczymi oraz niezbędnym zapleczem technicznym, socjalnym i treningowym, 
zlokalizowanym przy ul. Szosa Połczyńska 1. 

 

Wnioski i wyzwania 
 

Analiza sfery bezpieczeństwa pozwala na wskazanie następujących czynników 
pozytywnych: 

 dobra organizacja i efekty współpracy Straży Miejskiej z Policją, 

 spadek liczby przestępstw i wykroczeń ogółem na przestrzeni ostatnich 3 lat, 
 spadek liczby kolizji, 
 wspólna struktura zarządzania kryzysowego stworzona przez Miasto, Gminę i Powiat 

Białogard, ułatwiająca koordynację służb w sytuacjach kryzysowych, 
 lokalizacja w granicach miasta jedynej zawodowej jednostki ratowniczo-gaśniczej 

w powiecie. 

Zidentyfikowane czynniki negatywne dotyczą 2 obszarów: 

 ruchu drogowego, 
 przestępstw o charakterze lub na tle narkotykowym. 

W pierwszym przypadku niepokojący jest utrzymujący się brak poszanowania 
przepisów ruchu drogowego i związana z tym liczba zdarzeń oraz wykroczeń, w drugim zaś 
ogromny udział nieletnich w liczbie naruszeń prawa. 

Tym samym, jako wyzwania w sferze bezpieczeństwa potraktować należy: 

 spadek liczby przestępstw i wykroczeń skutkujący wzrostem bezpieczeństwa 
mieszkańców, 

 ograniczenie przestępczości wśród nieletnich, 
 poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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5. Sfera gospodarcza 
 

5.1 Podmioty gospodarcze 
 

Liczba zakładów pracy (podmiotów gospodarujących) wykazywała w okresie lat 2007-
2013 pewną zmienność, z momentem najżywszego rozwoju przedsiębiorczości w roku 2010 
(3204 podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON). Ale już w następnym roku liczba 
zarejestrowanych podmiotów zanotowała najniższy stan (2997). W następnych latach liczba 
podmiotów gospodarujących zwiększała się, nie osiągając wszakże stanu z 2007 roku. Stan 
przedsiębiorczości na terenie miasta oscyluje wokół 3 tysięcy działających podmiotów, z 
charakterystycznymi spadkami i przyrostami ich liczby. Mają one postać regulowania liczby 
podmiotów zdolnych zmieścić się na lokalnym rynku. Świadczą o tym konkretne wielkości. W 
roku 2008 liczba podmiotów zwiększyła się o 70 w stosunku do roku 2007, w następnym 
roku (2009) zmniejszyła się o 58. W roku 2010 nastąpił kolejny wzrost liczby podmiotów o 80 
(w stosunku do roku poprzedniego). Rok 2011 przyniósł wyraźny spadek liczby firm 
działających na terenie miasta (aż o 207), niwelowany, lecz nieco wolniej niż wcześniej, w 
następnych latach – w roku 2012 przyrost liczby podmiotów wyniósł 38, a w roku 2013 
wyniósł 42.  
 

Tabela 5.1. Podmioty gospodarujące w systemie REGON * 

Rok 
Liczba 

podmiotów 

W tym W tym 

Publicznych Prywatnych Osoby fizyczne Fundacje Spółdzielnie Spółki 

2007 3112 324 2788 2361 54 19 678 

2008 3182 186 2996 2404 55 19 704 

2009 3124 188 2936 2342 58 18 706 

2010 3204 190 3014 2407 62 17 718 

2011 2997 191 2806 2186 68 18 725 

2012 3035 x x 2181 x 17 x 

2013** 3077 x x 2210 x 17 x 

Odsetki 
2007 100,0 10,4 89,6 75,9 1,7 0,6 21,8 
2008 100,0 5,8 94,2 75,5 1,7 0,6 22,1 
2009 100,0 6,0 94,0 75,0 1,9 0,6 22,6 
2010 100,0 5,9 94,1 75,1 1,9 0,5 22,4 
2011 100,0 6,4 93,6 72,9 2,3 0,6 24,2 
2012 100,0 x x 71,9 x 0,6 x 
2013** 100,0 x x 71,8 x 0,6 x 
Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie, obliczenia własne, 
*Dane z 2012 i 2013 uzyskane w oparciu o niepełne jeszcze informacje. Źródło: GUS Warszawa,  
** stan z 30.10.2013r. 

 
 

 
Zdecydowana większość działających na terenie miasta podmiotów gospodarczych to 

własność prywatna (ponad 90%), a w tym własność osób fizycznych (ponad 70%). Ta 
ostatnia forma własności jest świadectwem przedsiębiorczości mieszkańców i z tego punktu 
widzenia należy odnotować wagę kryzysu, jaki nastąpił w roku 2011. Przy ogólnym spadku 
liczby podmiotów o 207, spadek w kategorii osób fizycznych wyniósł 221. Podmioty o innej 
formie własności poradziły sobie znacznie lepiej (ich liczba de facto zwiększyła się). Oznacza 
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to, że przedsiębiorstwa będące emanacją drobnej przedsiębiorczości mieszkańców miasta są 
wyjątkowo wrażliwe na sytuacje kryzysowe i znajduje to natychmiast odzwierciedlenie w 
sytuacji na rynku pracy. Dodatkowo sektor ten z trudem odrabia straty – do roku 2013 w 
stosunku do roku 2011 przybyły tylko 24 firmy prowadzone przez osoby fizyczne. 
 

Struktura działalności gospodarczej w Białogardzie nie wykazuje, w okresie lat 2007-
2013 większych zmian, niezależnie od tego czy następuje generalnie zmniejszenie, czy 
zwiększenie liczby działających podmiotów gospodarczych.  
 

Tabela 5.2.  Rodzaje działalności gospodarczej (według sekcji PKD) 
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2007 3112 37 265 303 961 117 134 109 646 

2008 3182 33 250 367 937 118 143 108 678 

2009 3124 36 231 389 856 132 121 106 403 

2010 3204 39 248 408 864 131 114 108 409 

2011 2997 38 228 400 755 116 100 103 411 

2012 3035 42 215 396 740 116 105 92 417 

2013 3077 44 228 388 738 122 106 86 416 

Odsetki 
2007 100,0 1,2 8,5 9,7 30,9 3,8 4,3 3,5 20,8 
2008 100,0 1,0 7,9 11,5 29,4 3,7 4,5 3,4 21,3 
2009 100,0 1,2 7,4 12,5 27,4 4,2 3,9 3,4 12,9 
2010 100,0 1,2 7,7 12,7 27,0 4,1 3,6 3,4 12,8 
2011 100,0 1,3 7,6 13,3 25,2 3,9 3,3 3,4 13,7 
2012 100,0 1,4 7,1 13,0 24,4 3,8 3,5 3,0 13,7 
2013 100,0 1,4 7,4 12,6 24,0 4,0 3,4 2,8 13,5 
Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie, obliczenia własne 

 

Liczebnie dominują sektory handlu i budownictwa, uzupełniane przez sektor 
zajmujący się obsługą nieruchomości. Razem te trzy sektory stanowią o więcej niż połowie 
istniejących w mieście podmiotów gospodarczych. Tendencja jednak, którą można 
prześledzić w okresie lat 2007-2011 jest taka, że liczba firm z sektora handlu wyraźnie się 
zmniejsza (z przełomowym dla tego procesu rokiem 2011), liczba firm zajmujących się 
obsługą nieruchomości ustabilizowała się na poziomie zanotowanym już w 2009 roku (po 
spadku w porównaniu z poprzednimi latami), podobnie jak liczba firm budowlanych (tutaj 
występują zarówno spadki, jak i wzrosty ich liczby, ale nie są one bardzo gwałtowne). 
Struktura gospodarki miejskiej jest w miarę stabilna i niezmienna w swym charakterze. 
Następują zmiany, ale nie mają one charakteru zmian gwałtownych i dotyczących jednego 
tylko czy kilku sektorów – tutaj wyróżnić można tylko sytuację w sektorze handlu, który uległ 
największej redukcji. 
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Najświeższe, a przy tym szczegółowe dane o podziale podmiotów gospodarujących w 
Białogardzie według sekcji PKD pozwalają także wskazać na inne branże mające duże 
znaczenie dla miejskiego rynku pracy i rozwoju przedsiębiorczości. Są nimi przetwórstwo 
przemysłowe, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz pozostała działalność usługowa. 
Jednocześnie widoczna jest przewaga aktywności gospodarczej osób fizycznych w prawie 
wszystkich bez mała sektorach działalności gospodarczej.  
 

Tabela 5.3. Szczegółowy podział podmiotów gospodarczych według Sekcji PKD Październik 2013 

Sekcja PKD Ogółem 

Odsetek w 
ogólnej 

liczbie firm 
w systemie 

REGON 

W tym 

Osoby 
fizyczne 

Odsetek w 
liczbie firm w 
danej sekcji 

A. Rolnictwo, leśnictwo itd. 44 1,4 40 90,9 
B. Górnictwo i wydobywanie 1 0,03 0 0 
C. Przetwórstwo przemysłowe 228 7,4 174 76,3 
D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną 
itd. 

5 0,2 3 60,0 

E. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami itd. 12 0,4 9 75,0 
F. Budownictwo 388 12,6 359 92,5 
G. Handel hurtowy i detaliczny 738 24,0 646 87,5 
H. Transport i gospodarka magazynowa 124 4,0 112 90,3 
I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 106 3,4 91 85,8 
J. Informacja i komunikacja 50 1,6 41 82,0 
K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 86 2,8 82 95,3 
L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 416 13,5 12 2,9 
M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 168 5,5 152 90,5 
N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 97 13,5 91 93,8 
O. Administracja publiczna, obrona narodowa itd. 17 0,6 0 0 
P. Edukacja 108 3,5 47 43,5 
Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 230 7,5 212 92,2 
R. Działalność związana z rozrywką, kulturą, rekreacją 48 1,6 19 39,6 
S. Pozostała działalność usługowa 211 6,9 120 56,9 
T. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 0 0 0 0 
U. Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 0 0 
RAZEM 3077 100,0 2210 71,8 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. Obliczenia własne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wysoka aktywność osób fizycznych w kształtowaniu przedsiębiorczości decyduje 

o tym, iż rynek pracy jest zdominowany liczebnie przez przedsiębiorstwa z najniższej 
kategorii liczby zatrudnionych pracowników (do 9). Stanowią one 96,2% wszystkich 
podmiotów gospodarczych, przy czym w sektorze prywatnym odsetek ten dochodzi do 
97,3%. Prawie wszystkie (bo 99,4%) firmy prowadzone przez osoby fizyczne mieszczą się 
w najniższej kategorii zatrudnienia. Firm zatrudniających ponad 1000 pracowników w mieście 
nie ma, a w kategorii 250-999 zatrudnionych mieści się tylko jedno przedsiębiorstwo, 
z sektora prywatnego. 

 

Wykres 5.3.  Udział podmiotów gospodarujących z podziałem na sekcje w ogólnej liczbie firm i 
przedsiębiorstw. Październik 2013  
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Tabela 5.4. Liczebność podmiotów gospodarujących w podziale na wielkość zatrudnienia. Październik 2013 
Podmioty w REGON Ogółem Wielkość zatrudnienia 

0-9 pracowników 10-49 
pracowników 

50-249 
pracowników 

250-999 pracowników 

Ogółem 3077 2959 94 23 1 

W tym: 

Sektor publiczny 198 151 31 16 0 

Sektor prywatny 2879 2808 63 7 1 

W tym: 

Osoby fizyczne 2210 2197 13 0 0 
 

Tabela 5.5. Odsetki podmiotów gospodarujących w podziale na kategorie zatrudnienia. Październik 2013 
Podmioty w REGON Ogółem Wielkość zatrudnienia 

0-9 pracowników 10-49 
pracowników 

50-249 
pracowników 

250-999 pracowników 

Ogółem 3077 96,2 3,1 0,7 0,03 
W tym: 
Sektor publiczny 198 76,3 15,7 8,1 0 
Sektor prywatny 2879 97,5 2,2 0,2 0,03 
W tym: 
Osoby fizyczne 2210 99,4 0,6 0 0 

Miejski rynek pracy, postrzegany przez pryzmat wielkości zatrudnienia w działających 
podmiotach gospodarujących cechuje się także znaczącą rolą podmiotów z sektora własności 
publicznej wśród tych, które zatrudniają powyżej 10 pracowników. Najliczniej 
reprezentowane są podmioty prowadzone przez osoby fizyczne (35,6%), ale jeśli wspólnie 
połączyć podmioty prowadzone przez samorząd (32,9%) oraz skarb państwa (11,0%), wtedy 
okaże się, iż nieomal połowa (43,9%) dużych zakładów, zatrudniających najwięcej 
pracowników, to firmy sektora publicznego. Zaledwie 5 podmiotów (6,8%) działa w oparciu o 
kapitał zagraniczny (ale jest wśród nich jedyna mieszcząca się w kategorii 250-999 
zatrudnionych pracowników). 

 

Tabela 5.6. Liczebność podmiotów o zatrudnieniu powyżej 10 pracowników. Kwiecień 2013  

Dział PKD 

Liczba firm z sektora własności 
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A. Rolnictwo, leśnictwo itd. - - - - 1 1 

C. Przetwórstwo przemysłowe 10 4 5 1 1 21 

D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną itd. 

- - - 1 - 1 

E. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami itd. 1 - - 1 - 2 

F. Budownictwo 4 2 - - - 6 

G. Handel hurtowy i detaliczny 6 1 - - 1 8 

H. Transport i gospodarka magazynowa 2 - - 1 - 3 

I. Działalność związana z zakwaterowaniem i 
usługami gastronomicznymi 

3 - - - - 3 

J. Informacja i komunikacja - 1 - - - 1 

L. Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

- - - 2 - 2 

O. Administracja publiczna, obrona narodowa itd. - - - 6 5 11 

P. Edukacja    11  11 

Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  1  1  2 

S. Pozostała działalność usługowa  1    1 

RAZEM 26 10 5 24 8 73 

Odsetki wg ogółem sektory własności (od Razem) 35,6 13,7 6,8 32,9 11,0 100,0 
Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie, obliczenia własne 

 
 
 

 
 

Wykres 5.4. Udział sektorów własności wśród firm o zatrudnieniu powyżej 10 pracowników. Kwiecień 2013 
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5.2 Wyniki działalności gospodarczej  
  

Uzupełniającymi, ale niezwykle ważnymi informacjami o stanie rynku pracy jest 
kondycja finansowa firm działających na terenie miasta. Pierwszą informację przynoszą dane 
na temat podatku CIT, nawet jeśli nie wszystkie (a właściwie zdecydowana mniejszość) firmy 
są jego płatnikami. Dostępne dane Izby Skarbowej w Szczecinie (z lat 2007-2011) dowodzą, 
iż liczba podatników wykazujących dochód stale się zwiększa, a maleje liczba wykazujących 
straty.  
 

Tabela 5.7 Płatnicy oraz bilans podatku CIT w latach 2007-2011 

Rok 

Liczba 
wystąpień 

(podatników) 
W tym Kwota [zł] 

Wielkość na 1 podatnika 
[zł] 

Ogółem 
Wykazujących 

dochód 
Wykazujących 

stratę 
Dochodów Strat Dochód Strata 

2007 443 339 104 21 313 010,29 5 045 656,32 62 870,23 48 515,92 

2008 462 334 128 27 471 409,52 9 022 226,86 82 249,72 70 486,14 

2009 467 344 123 22 832 685,26 8 393 902,00 66 374,88 68 243,10 

2010 475 366 109 28 674 618,13 5 939 891,46 78 345,94 54 494,41 

2011 473 378 95 33 576 029,08 4 856 175,11 88 825,43 51 117,63 

Źródło: Izba Skarbowa w Szczecinie, obliczenia własne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przeciętna wielkość zarówno dochodu, jak i straty przypadająca na 1 podatnika, w 
obydwu wypadkach wykazuje znaczną zmienność. Na uwagę jednak zasługuje fakt, iż 
począwszy od roku 2010, po wyraźnym kryzysie, jaki zarysował się w 2009 roku, gdy 
wielkości dochodów i strat zrównały się, dochody notują znaczne zwiększenie, a straty są 
mniejsze. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Drugim wskaźnikiem siły rynkowej aktywnych podmiotów gospodarujących są 

odnotowywane przez nie obroty. Stanowią one podstawę do obliczenia podatku VAT. W 
okresie lat 2007-2011 średni obrót (podstawa opodatkowania)  przypadający na 1 podatnika 
wykazywał pewien spadek (w roku 2011 średni obrót stanowił 92,4% średniego obrotu w 
2007 roku), nie miał on jednak gwałtownego charakteru.  
 
 

Wykres 5.6 Przeciętna wielkość dochodów i strat na 1 podatnika CIT w latach 2007-2011 
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Wykres 5.5 Liczba podatników CIT wykazujących dochód i wykazujących straty (2007-2011) 
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Tabela 5.8 Wielkości podstaw opodatkowania podatkiem VAT 2007-2011 
Rok Podatnicy Podstawa 

opodatkowania VAT 
W tym (m.in.) Podstawa 

opodatkowania/1 
podatnika Ogółem Obroty z 

kontrahentami 
krajowymi 

Obroty z 
kontrahentami 
zagranicznymi 

2007 866 1 307 838 932,00 683 083 147,00 87 908 440,00 1 510 206,62 

2008 931 1 397 072 165,00 721 846 150,00 74 480 470,00 1 500 614,57 

2009 965 1 327 357 576,00 627 517 724,00 89 219 414,00 1 375 500,08 

2010 972 1 378 223 460,00 634 716 373,00 88 214 151,00 1 417 925,37 

2011 937 1 307 815 250,00 667 328 652,00 107 006 157,00 1 395 747,33 

Odsetki 
2007 x 100,0 52,2 6,7 x 
2008 x 100,0 51,7 5,3 x 
2009 x 100,0 47,3 6,7 x 
2010 x 100,0 46,1 6,4 x 
2011 x 100,0 51,0 8,2 x 
Źródło: Izba Skarbowa w Szczecinie, obliczenia własne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Co istotne, rósł udział obrotów z kontrahentami zagranicznymi. W roku 2011 był on 
wyższy o prawie 20 mln zł w porównaniu z rokiem 2007, w wymiarze względnym wzrost 
wynosił 1,5 punktu procentowego. Obroty z kontrahentami krajowymi pozostawały na stałym 
poziomie. Mimo tego obroty z kontrahentami zagranicznymi nie stanowią nawet dziesiątej 
części wszystkich obrotów. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Analiza liczby podmiotów gospodarujących, ich struktury sektorowej, wielkości 

zatrudnienia, a także kondycji ekonomicznej (podatki CIT, podstawa opodatkowania VAT) 
dowodzą pewnej wrażliwości gospodarki miejskiej na sytuacje kryzysowe. Wyrazem tego są 
wielkości notowane w roku 2009. Począwszy jednak od roku 2010 można zauważyć procesy 
odbudowy stanów wcześniejszych, zwiększa się (a przynajmniej stabilizuje) liczba 
podmiotów, osiągają one stabilniejsze wyniki ekonomiczne, rozwijają współpracę z 
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kontrahentami zagranicznymi. Wszystkie te elementy pozwalają z pewnym optymizmem 
spoglądać na najbliższą przyszłość gospodarczą miasta, aczkolwiek nie musi to oznaczać 
wystarczającej siły absorbowania siły roboczej. 
 
Wnioski i wyzwania 
 

Przedsiębiorczość w mieście Białogard mierzona liczebnością podmiotów 
gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON wykazuje podatność na sytuacje 
kryzysowe. Wyrazem tego jest znaczące zmniejszenie się liczby podmiotów w roku 2010 i 
powolne odbudowywanie tej liczebności w następnych latach. Mimo wszystko liczebność 
podmiotów gospodarujących utrzymuje się stale na poziomie przekraczającym 3 tysiące. 
Trudności w gospodarowaniu widoczne są także w kształtowaniu się wielkości obrotów 
będących podstawą do naliczania podatku VAT. Struktura gospodarki w mieście nie wykazuje 
większych zmian. Zdecydowana większość podmiotów jest własnością osób fizycznych i 
innych podmiotów prywatnych. Dominują sektory handlu, budownictwa, obsługi 
nieruchomości, ale silną pozycję ma również przetwórstwo przemysłowe. 
 

Wyzwaniem dla rozwoju gospodarczego miasta jest wspieranie przedsiębiorczości 
mieszkańców. Lokuje się ona głównie w sektorze handlu oraz najróżnorodniejszego rodzaju 
usług. Jest ona także szczególnie podatna na wszelkie załamania i kryzysy, dlatego wymaga 
nieustannego wspierania za pomocą specjalnie dobranych narzędzi i instrumentów. Kurczący 
się udział firm z sektora handlu został odnotowany w diagnozie zawartej w Strategii do roku 
2015. Proces ten nieustannie się pogłębia, mając negatywne następstwa dla rozwijania 
własnej, drobnej przedsiębiorczości przez mieszkańców miasta. W dużym stopniu wpływ 
może mieć na to niewystarczająca zamożność mieszkańców, nie będących w stanie swoim 
popytem konsumpcyjnym uzasadnić istnienia zbyt dużej liczby firm handlowych. Na 
odnotowywany już w poprzedniej diagnozie kryzys podmiotów z sektora handlu nakłada się 
obecnie wyraźny kryzys sektora przetwórstwa przemysłowego (wyraźny spadek liczby 
zarejestrowanych przedsiębiorstw) i nie jest on równoważony wzrostem liczebności 
przedsiębiorstw z sektora usług (co miało miejsce w latach objętych diagnozą ze Strategii do 
roku 2015). 
 

Konieczne jest w tym kontekście rozwijanie form współpracy z przedsiębiorcami, 
zwłaszcza z sektorów, które przeżywają kryzys, ale także tych, które mogą wypełniać 
powstające luki w przedsiębiorczości. Dobrym kierunkiem postępowania jest tworzenie i 
wspieranie stref przedsiębiorczości. Oprócz wszystkiego innego, rozwój własnej 
przedsiębiorczości mieszkańców może mieć decydujący wpływ na zmniejszanie się poziomów 
bezrobocia w mieście. 
 

5.3 Wspieranie przedsiębiorczości. Instytucje otoczenia biznesu 
 

Miasto Białogard utworzyło i stosuje wiele form wsparcia lokalnych przedsiębiorców, 
przygotowało także szeroki zakres działań służących pozyskaniu nowych inwestorów i 
lokowaniu przez nich działalności na terenie miasta. Wielość stosowanych form składa się na 
kompleksowy model wsparcia przedsiębiorczości, w ramach którego system pomocy i zachęt 
dystrybuowany jest na wielu poziomach: 

 w ramach wsparcia finansowego, 
 w ramach wsparcia techniczno – technologicznego, 
 w ramach wsparcia merytorycznego. 

 
Najważniejsze elementy, na których zbudowany został system wspierania przedsiębiorczości, 
obejmują działalność w ramach: 
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 Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie, 
 Białogardzkiego Parku Inwestycyjnego „Invest-Park”, 
 Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Białogard. 

 
Decyzje wpływające na rozwój gospodarczy Miasta kierunkowo uzgadniane są z 

działającą przy Burmistrzu Radą Gospodarczą, co znacząco zwiększa odpowiedzialność 
społeczną za działania podejmowane na rzecz rozwoju lokalnej gospodarki, a także wpływa 
na jakość procesu decyzyjnego.  

 
Instrumentem służącym do wspierania rozwoju gospodarczego i stosowanym przez 

Miasto najdłużej jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych 
w Białogardzie20. Statutowa działalność Stowarzyszenia jest ukierunkowana na:  

 pobudzenie aktywności społeczno - gospodarczej społeczności lokalnej, 
 wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych, ograniczających skutki 

bezrobocia, 
 współpracę z organizacjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie tworzenia 

nowych miejsc pracy, 
 popieranie rozwoju terenów wiejskich, 
 inicjowanie kontaktów gospodarczych i społecznych z partnerami krajowymi 

i zagranicznymi, 
 promocję gmin, 
 integrowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju infrastruktury intelektualnej 

i technicznej, 
 inspirowanie działań na rzecz rozwoju samorządności, decentralizacji i demokracji. 

 
W ramach działalności Stowarzyszenia przedsiębiorcy oraz osoby planujące otwarcie 

własnej firmy otrzymują wsparcie: 
 merytoryczne ze strony Biura Promocji Przedsiębiorczości w zakresie doradztwa i 

szkoleń z zarządzania, marketingu i finansów oraz ze strony Biura Obsługi Inwestora 
w zakresie sprawnego uruchomienia działalności gospodarczej oraz jej bezpiecznego 
rozwoju; 

 finansowe ze strony Funduszu Pożyczkowego w zakresie pomocy w uzyskaniu 
kredytów i pożyczek na przedsięwzięcia gospodarcze; 

 techniczne ze strony Inkubatorów: Przedsiębiorczości i Technologicznego w zakresie 
udostępnienia taniej powierzchni i środków transportu na działalność gospodarczą. 
 
Zadaniem Biura Promocji Przedsiębiorczości jest wsparcie merytoryczne 

przedsiębiorców oraz osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej 
poprzez doradztwo i szkolenia, m.in. z zakresu zarządzania, marketingu i finansów. W skład 
Biura wchodzą: 

 Bank Informacji Gospodarczej – dysponuje wykazem lokalnych przedsiębiorstw 
oraz oferowanych przez nie produktów i usług oraz rezerw lokalowych, sprzętowych i 
produkcyjnych,  

 Centrum Szkoleniowo-Doradcze prowadzi doradztwo oraz szkolenia dla 
przedsiębiorców i bezrobotnych na temat uruchamiania działalności gospodarczej, 
zarządzania, marketingu oraz finansów. Pracownicy stowarzyszenia wspólnie z 
Powiatowym Urzędem Pracy wspierają pracodawców w trakcie rekrutacji.  

                                           
20 Stowarzyszenie powstało w 1995 roku z inicjatywy czterech gmin: Miasta Białogard, Gminy Białogard, Gminy Tychowo oraz Miasta i 

Gminy Karlino. W 2001 roku do Stowarzyszenia przystąpił Powiat Białogardzki. Obecnie do Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-
Gospodarczych należą: Miasto Białogard, Gmina Białogard, Powiat Białogardzki. 
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 Biuro Promocji, którego zadaniem jest promocja powiatu, gmin stowarzyszonych 
oraz lokalnych przedsiębiorstw.  
 
Biuro Promocji Przedsiębiorczości od 13 lat organizuje Regionalne Targi Gospodarcze, 

które zyskały miano największej prezentacji gospodarczej regionu koszalińskiego. Targi mają 
charakter wielobranżowy, a swoją ofertę corocznie prezentuje na nich blisko 100 wystawców 
z całego regionu koszalińskiego. W roku 2013, podobnie jak w latach ubiegłych, z 
regionalnymi przysmakami zaprezentował się również niemiecki powiat partnerski 
Mecklenburg – Strelitz. 

 
Biuro Obsługi Inwestora (BOI), działające od 2006 roku, jest miejscem 

pierwszego kontaktu dla zainteresowanych realizacją inwestycji w powiecie. Jego oferta 
zapewnia sprawne uruchamianie działalności gospodarczej oraz jej szybki rozwój. Oferta 
Biura obejmuje:  

 wynajem powierzchni pod działalność gospodarczą w inkubatorze technologicznym 
oraz inkubatorze przedsiębiorczości, 

 pomoc w wyborze lokalizacji i zakupie gruntów pod inwestycję przemysłową, 
 pomoc przy budowie własnego obiektu przez inwestora, 
 wsparcie inwestora przy zakupie znajdującego się na terenie powiatu białogardzkiego 

obiektu przemysłowego wraz z jego adaptacją budowlaną. 
 
W celu sprostania oczekiwaniom inwestorów pracownicy Biura współpracują ze 

specjalistami z dziedziny doradztwa personalnego, budownictwa przemysłowego, prawa 
gospodarczego oraz finansów. Zadaniem Biura jest także likwidacja barier w relacjach 
pomiędzy inwestorem i administracją. Biuro Obsługi Inwestora uruchomiło BANK KADR, 
który pomaga w rekrutacji pracowników średniego i wyższego szczebla dla 
nowopowstających  i rozwijających się przedsiębiorstw z regionu koszalińskiego. 

 
Fundusz Pożyczkowy funkcjonuje od 2004 roku. Głównym celem funduszu jest 

ułatwianie dostępu do kapitału mikro i małym przedsiębiorcom poprzez udzielanie im 
pożyczek na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zaspokajanie potrzeb 
obrotowych w związku  z podejmowaną lub prowadzoną działalnością gospodarczą.  

 
W 2011 r. Stowarzyszenie wybrane zostało w drodze konkursu na pośrednika 

finansowego w ramach Inicjatywy JEREMIE. Inicjatywa miała na celu poprawę dostępu 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  województwa zachodniopomorskiego do 
zewnętrznych źródeł finansowania poprzez udzielanie pożyczek. Na ten cel Stowarzyszenie 
pozyskało kwotę 20 000 000 zł, dzięki czemu mogło udzielić więcej pożyczek dla większej 
grupy przedsiębiorców. Zwiększona została także kwota maksymalnej pożyczki do wysokości 
500 000 zł. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 5 lat. Pożyczki w ramach Inicjatywy 
JEREMIE mogły być przeznaczone wyłącznie na finansowanie działalności gospodarczej w 
zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia działalności gospodarczej. W ciągu niespełna 
dwóch lat, za pośrednictwem Inicjatywy JEREMIE (zakończonej w grudniu 2013 r.) do 
przedsiębiorców trafiło aż 25 milinów złotych.  Ze wsparcia w postaci niskooprocentowanych 
pożyczek skorzystało 270 przedsiębiorców, w dużej części lokalne firmy z terenu powiatu 
białogardzkiego.  

 
Działalność Funduszu Pożyczkowego w ciągu lat 2005-2013 to 812 udzielonych 

pożyczek o łącznej wartości 51,5 mln zł i około 1000 osób zatrudnionych w firmach, które 
otrzymały wsparcie z Funduszu. 
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Wielu przedsiębiorcom pożyczki udzielane przez Fundusz umożliwiły bezpieczny 
„start”, innym pozwoliły na rozwój i unowocześnienie firmy poprzez zakup nowszych maszyn, 
urządzeń czy środków transportu.  
 

Podstawową funkcją Inkubatora Przedsiębiorczości21 jest udostępnianie środków 
produkcji młodemu lub rozwijającemu się przedsiębiorcy w postaci: lokali pod działalność 
gospodarczą, zaplecza biurowo – socjalnego, sprzętu technicznego (samochodu osobowo – 
dostawczego, przyczepy) i biurowego.  

 
Inkubator Przedsiębiorczości to ważny element wspierania rozwoju lokalnej 

gospodarki. Ze względu na skromne środki własne młodego lub istniejącego przedsiębiorcy 
oraz ograniczoną możliwość uzyskania kredytów i pożyczek, powstanie firmy lub jej rozwój 
jest niemożliwy lub obciążony wysokim ryzykiem. Inkubator Przedsiębiorczości likwiduje 
bariery techniczne, które towarzyszą przedsiębiorcy  w trakcie prowadzenia działalności 
gospodarczej. Tworzy również mikrośrodowisko gospodarcze, które pozytywnie wpływa na 
lokalną gospodarkę. 

 
Od początku uruchomienia cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Działalność w 

Inkubatorze prowadziło 40 firm, z których na koniec 2013 r. działalność gospodarczą 
prowadzi nadal 29 firm, zatrudniając w sumie ok. 60 osób, z czego 6 firm funkcjonuje w 
inkubatorze, natomiast 23 firmy poza nim. Są to firmy małe, rodzinne, jak również firmy, 
które zatrudniają od kilku do kilkudziesięciu osób. Powodem rezygnacji z najmu lokalu w 
inkubatorze była zbyt mała jego  powierzchnia - 23 firmy, które działają poza Inkubatorem 
Przedsiębiorczości, prowadzą działalność na powierzchni ok. 4000 m2. 

 
Sześciu przedsiębiorców, wynajmujących powierzchnię w Inkubatorze, to firmy o 

profilu produkcyjnym (produkcja okien, drzwi, mebli, opakowań jednorazowych, art. 
medycznych), usługowym (projektowanie i budowa sieci gazowych i wodno-kanalizacyjnych, 
spółdzielnia prowadząca usługi remontowe, opiekuńcze, sprzątanie oraz pielęgnację zieleni ) 
oraz handlowym. 

Budowa Inkubatora Technologicznego22 była wynikiem rosnących potrzeb 
lokalowych ze strony przedsiębiorców oraz braku nowoczesnej infrastruktury technologicznej. 

                                           
21 Inkubator Przedsiębiorczości to hala o powierzchni 1000 m2, składająca się z 16 boksów przeznaczonych pod wynajem na 

działalność produkcyjną, handlową lub usługową oraz z części biurowo – socjalnej. Obiekt  jest wyposażony w niezbędną 
instalację techniczną. 
22 Inkubator Technologiczny to obiekt o pow. 8 000 m2, który udostępnia zasoby lokalowe, sprzętowe i technologiczne, zgodnie 
z potrzebami przedsiębiorców. 
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Od początku jego funkcjonowania (od 2008 r.) działalność w obiekcie prowadziły 22 firmy. 
Na dzień 31.12.2013 r.  działalność w Inkubatorze prowadziło 9 firm, które zatrudniały w 
sumie  ok. 300 osób. Są to firmy zajmujące się: kompleksową obsługą pojazdów 
samochodowych, usługami blacharsko – lakierniczymi, usługami ogólnobudowlanymi, 
projektowaniem i budową  kotłowni, sieci gazowych, wodnokanalizacyjnych i ciepłowniczych, 
doradztwem podatkowym, dystrybucją materiałów zabezpieczających ładunki paletowe w 
transporcie oraz podczas magazynowania. Nadal w Inkubatorze działa angielska firma 
Valassis, zajmująca się przetwarzaniem bonów rabatowych i zatrudniająca ok. 130 osób z 
terenu powiatu białogardzkiego. W 2012 r. działalność  w Inkubatorze rozpoczęła firma Kabel 
Technik Polska z Czaplinka, specjalizująca się w produkcji i projektowaniu wiązek kablowych, 
wiązek i szaf sterowniczych. Firma jest światowym dostawcą dla gałęzi przemysłu pojazdów 
użytkowych (autobusów i samochodów ciężarowych), przemysłu samochodowego, 
telekomunikacyjnego, szynowego oraz energetyki wiatrowej. Inwestor zatrudnia obecnie 
ponad 100 osób z terenu powiatu białogardzkiego. 

 
Partnerem technologicznym Inkubatora jest Politechnika Koszalińska i Koszaliński Park 

Naukowo-Technologiczny.   
            
Białogardzki Park Inwestycyjny „Invest-Park” sp. z o.o.23 – celem działania 

spółki są wszelkie przedsięwzięcia zmierzające do rozwoju gospodarczego Miasta i Powiatu 
Białogard oraz tworzenie sprzyjających warunków do powstawania nowych podmiotów 
gospodarczych w celu aktywizacji lokalnego rynku pracy i zapobiegania bezrobociu. Spółka 
podejmować będzie działania promujące rozwój społeczno-gospodarczy poprzez tworzenie 
parków przemysłowych, inwestycyjnych, technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, 
inkubatorów technologicznych, stref inwestycyjnych, stref aktywności gospodarczej oraz 
poprzez wszelkie inne działania mające na celu lokowanie nowych inwestorów na terenie 
Parku. „Invest-Park” to tereny inwestycyjne, objęte podstrefą Białogard Kostrzyńsko-
Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.      

 
Pierwszym projektem spółki jest budowa hali przemysłowej z częścią socjalno-

biurową oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – obiekt przeznaczony jest na sprzedaż 
lub wynajem. 
 

Podstrefa Białogard Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
funkcjonuje od 2011 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów, zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej SSE. Jest to zmiana, która pozwoliła 
uatrakcyjnić dotychczasową ofertę inwestycyjną Miasta. Grunty objęte podstrefą 
zlokalizowane są przy drodze wojewódzkiej nr 163 (wyjazd z miasta w stronę Kołobrzegu, 
Szczecina). Teren posiada pełną infrastrukturę  niezbędną do podjęcia działań 
inwestycyjnych. Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-
Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest uprawniony do korzystania z pomocy 
regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym CIT z dwóch 
tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy (w 
wysokości: mały przedsiębiorca - 60%, średni – 50%, duży - 40%). 

 
Miasto Białogard spostrzega swój rozwój, także w zakresie gospodarki, w ramach 

ścisłej współpracy trzech sąsiadujących powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego oraz 
koszalińskiego. Szansą takiej współpracy jest porozumienie (zawarte w marcu 2014 r. 
pomiędzy przedstawicielami samorządów z tych powiatów) w sprawie utworzenia struktury 

                                           
23 Uchwała z dnia 29.02.2012 r., nr XVIII/146/2012 RM Białogard w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Miasta Białogard 
- Białogardzki Park Inwestycyjny „Invest-Park”. 
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i wspólnej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 
 
Wnioski 
 

Okres, który minął od uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta Białogard do 2015 roku, 
przyniósł znaczące zmiany w systemie wspierania przedsiębiorczości lokalnej, jak też 
w systemie ukierunkowanym na pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych. Utworzone 
instrumenty instytucjonalne tworzą spójny system wsparcia i wpływają na rozwój 
przedsiębiorczości i powstawanie nowych miejsc pracy nie tylko na terenie miasta Białogard, 
ale także na terenie powiatu białogardzkiego. 
 

Powołanie Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Białogardu wprowadza nową jakość 
w procesie decyzyjnym, zarówno w sferze podejmowania decyzji kierunkowych, jak 
i w działalności bieżącej w zakresie szeroko rozumianej gospodarki. Zwiększenie partycypacji 
partnerów gospodarczych w podejmowanych przez władze samorządowe decyzjach 
wzmacnia proces wspólnej odpowiedzialności za rozwój miasta, stanowi także ważny element 
kształtowania się wieloszczeblowego systemu zarządzania miastem. 

 
Organizowane od kilkunastu lat Regionalne Targi Gospodarcze stanowią miejsce do 

wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowo-handlowych. Z uwagi 
na to, iż  corocznie prezentuje na nich swoją ofertę blisko 100 wystawców, m.in. z powiatów: 
białogardzkiego, koszalińskiego, kołobrzeskiego, świdwińskiego, drawskiego, szczecineckiego 
i gryfickiego, to przedsięwzięcie wpływa na rozwój przedsiębiorczości i jest niezwykle 
istotnym elementem integracji gospodarczej firm z regionu koszalińskiego.  

 
Koniec realizacji projektu JEREMIE nie oznacza braku możliwości uzyskania przez 

lokalnych przedsiębiorców kolejnych niskooprocentowanych pożyczek. Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie posiada własne środki, z których nadal 
będzie udzielać pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej.  

 
Z danych dotyczących powierzchni obecnie zajmowanych przez firmy funkcjonujące 

wcześniej w Inkubatorze Przedsiębiorczości wynika duże zapotrzebowanie na tego typu 
usługi. Obecna wielkość powierzchni w istniejącym Inkubatorze nie pokrywa w pełni potrzeb 
przedsiębiorców, zatem od jej dostępności zależeć będzie rozwój lokalnej przedsiębiorczości.   

 
Możliwość pozyskania kolejnych inwestorów w przyszłości skorelowana będzie z 

ilością i jakością dostępnych terenów inwestycyjnych i obiektów przygotowanych do 
prowadzenia działalności gospodarczej zaawansowanej technologicznie. Szansę na ich 
pozyskanie stanowi udział Miasta w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych, 
realizowanych wspólnie z powiatami: białogardzkim, koszalińskim i kołobrzeskim. 
 

5.4 Rynek pracy 
 
5.4.1 Zasoby ludzkie – wiek produkcyjny 

Potencjalne zasoby siły roboczej na terenie Miasta Białogard są znaczące – w 2012 r. 
mężczyźni w wieku 18-65 lat i kobiety w wieku 18-60 lat stanowili prawie 65% ogółu 
ludności. W okresie lat 2007-2012 liczba ludności w wieku produkcyjnym wzrosła o 127 
osób; zmiany te mają jednak szczególny charakter, jako że wzrosła liczba mężczyzn w wieku 
produkcyjnym – o 287 osób (o 3,6%), ale zmalała liczba kobiet w wieku produkcyjnym – o 
160 osób (o 2,1%). W roku 2007 wśród możliwych kandydatów (osoby w wieku 
produkcyjnym) do zatrudnienia 50,9% to mężczyźni. W roku 2012 odsetek ten zwiększył się 
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do 52,3%. Generalnie rzecz biorąc, o ile struktura ogólnej liczby ludności zmienia się niewiele 
(w 2007 roku kobiety stanowiły 52,4% ogółu ludności, a w roku 2012 52,2%), o tyle 
struktura liczby ludności w wieku produkcyjnym zmienia się w nieco większym stopniu. Fakt 
ten należy uwzględniać przy planowaniu wszelkich posunięć odnoszących się do działań na 
rynku pracy. Wśród mężczyzn, w roku 2012, 70,5% znajdowało się w wieku produkcyjnym, 
wśród kobiet znacznie mniej - 58,9% (i odsetek ten nieustannie się zmniejsza). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.2 Bezrobocie  
W latach 2007-2013 liczba osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, a 

zamieszkujących w mieście, zmniejszyła się prawie o 410 (czyli spadła do poziomu 84,3% 
bezrobotnych z 2007 r.). Wskaźnik bezrobocia spadł o 2,8 punktów procentowych.  

Zjawiska na ryku pracy w podobnym stopniu dotyczą kobiet i mężczyzn. W  2007 r. w 
rejestrach osób bezrobotnych figurowało 16,1% mężczyzn w wieku produkcyjnym, wśród 
kobiet odsetek ten wynosił 16,9%. W 2012 r. analogiczny odsetek dla mężczyzn wynosił 
12,2%, dla kobiet – 13,5%.  
 

 
 

 
 
 
 
 

Wielkości bezrobocia w mieście Białogard pozostają stale (w okresie 2007-2013) na 
niższym poziomie (o około 3 punkty procentowe) niż ma to miejsce w całym powiecie. 
Oznacza to, iż jeśli migracje zarobkowe mogą podnieść szanse na zdobycie pracy to raczej te 
kierujące się do innych rejonów województwa, zwłaszcza do najbliższych, większych 
ośrodków miejskich, takich jak Kołobrzeg czy Koszalin. Bezrobocie w mieście Białogard i w 
całym powiecie białogardzkim jest zresztą stale (w okresie 2007-2013) znacząco wyższe niż 
w województwie traktowanym jako całość. 
 

Tabela 5.10. Wskaźnik bezrobocia w mieście Białogard, w powiecie białogardzkim i w 

Tabela 5.9. Liczba bezrobotnych i wskaźnik bezrobocia 2007-2013 

Rok Liczba bezrobotnych W tym kobiety 
Odsetek kobiet w zbiorowości 

bezrobotnych 
Wskaźnik 

bezrobocia 

2007 2609                       1315 50,4 16,6 

2008 2148 934 43,5 13,6 

2009 2095 1006 48,0 13,3 

2010 2269 1105 48,7 14,4 

2011 2060                            1034 50,2 13,1 

2012 2123                   975 45,9 13,2 

2013 2199                               1028 46,3 13,8 

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, obliczenia własne 
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Wykres 5.12 Liczba bezrobotnych w latach 2007-2013 
 

Wykres 5.13 Wskaźnik bezrobocia w latach 2007-2013 
 

Wykres 5.11 Ludność w wieku produkcyjnym wg płci w % 
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województwie zachodniopomorskim  w latach 2007-2013 

Rok 
Wskaźnik bezrobocia 

Miasto Białogard Powiat białogardzki Województwo zachodniopomorskie 

2007 16,6 19,0 9,3 

2008 13,6 16,7 7,4 

2009 13,3 16,2 9,5 

2010 14,4 17,3 9,9 

2011 13,1 15,3 9,8 

2012 13,2 15,1 10,0 

2013 13,8 15,7 9,9 

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, obliczenia własne 

 
Na białogardzkim rynku pracy występują zjawiska, które wymagają działań 

interwencyjnych wobec konkretnych kategorii osób bezrobotnych. 
 

W pierwszym rzędzie zwraca uwagę przyrastanie odsetka osób bezrobotnych z 
najstarszych grup wiekowych, tzn. powyżej 55 roku życia. W liczbach bezwzględnych można 
uznać ten przyrost za raczej niewielki (wzrost o 63 osoby), w liczbach względnych jest to 
przyrost o 5,6 punktów procentowych. Na zjawisko to ma bez wątpienia wpływ inny proces, 
tym razem zasługujący na miano korzystnego. Znacznie zmniejsza się liczba osób 
rejestrujących się jako bezrobotne, a będących w najmłodszej grupie wiekowej, tzn. 18-24 
lat. Liczebność tej kategorii bezrobotnych zmniejszyła się w 2013 r. o 144 osoby (a udział o 
2,5 p.p.) w porównaniu z 2007 r. W każdej kategorii wiekowej, poza najstarszą, odnotowano 
bardziej lub mniej wyraźny spadek bezwzględnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych.  
 

Tabela 5.11 Zarejestrowani bezrobotni według grup wieku  
Rok Liczba bezrobotnych w wieku Odsetek bezrobotnych w wieku 

18-24 25-34 34-45 45-54 55 i więcej 18-24 25-34 34-45 45-54 55 i więcej 
2007 439 716 507 690 257 16,8 27,4 19,4 26,4 9,9 
2008 361 585 387 543 272 16,8 27,2 18,0 25,3 12,7 
2009 361 564 438 468 264 17,2 26,9 20,9 22,3 12,6 
2010 403 610 478 474 304 17,8 26,9 21,1 20,9 13,4 
2011 327 587 441 404 301 15,9 28,5 21,4 19,6 14,6 
2012 339 611 460 402 311 16,0 28,8 21,7 18,9 14,6 
2013 295 575 479 394 320 14,3 27,9 23,2 19,1 15,5 
Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, obliczenia własne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Generalnie jednak, z perspektywy lat 2007-2013 widać, iż podatność na pozostawanie 

bez pracy jest zmienna dla poszczególnych kategorii wiekowych. Tylko w stosunku do  
najmłodszych (18-24 lat) i najstarszych (powyżej 55 roku życia) można powiedzieć, że ich 
liczba systematycznie się zmniejsza (w pierwszym przypadku) lub zwiększa (w tym drugim 
przypadku). W rezultacie, w 2013 roku grupa najmłodszych bezrobotnych stała się mniej 
liczna niż grupa najstarszych bezrobotnych, co wcześniej nigdy nie miało miejsca. 
 
 

Wykres 5.14 Udział grup wiekowych osób bezrobotnych w ogólnej zbiorowości zarejestrowanych  
 

Wykres 5.15 Liczebności najmłodszej i najstarszej grupy bezrobotnych w latach 2007-2013 
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Wzrasta, i to bardzo gwałtownie, udział osób z wykształceniem wyższym w 

zbiorowości zarejestrowanych bezrobotnych. Może to mieć związek z upowszechnieniem się 
dostępu do tego poziomu wykształcenia, niemniej oznacza to zachodzenie poważnych zmian 
na rynku pracy, przynajmniej od strony podażowej (i konieczność reakcji od strony popytu). 
Jedyną kategorią wykształcenia w przypadku osób bezrobotnych, która nie zmienia 
zasadniczo swej liczebności jest poziom średni ogólnokształcący. Pozostałe reprezentowane 
są przez coraz mniejsze liczby bezrobotnych. 
 

Tabela 5.12 Poziomy wykształcenia zarejestrowanych bezrobotnych w latach 2007-2013 
Rok Liczba bezrobotnych z wykształceniem Odsetek bezrobotnych z wykształceniem 
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2007 83 555 264 823 884 3,2 21,3 10,1 31,5 33,9 
2008 93 484 222 649 700 4,3 22,5 10,3 30,2 32,6 
2009 111 414 216 634 720 5,3 19,8 10,3 30,3 34,4 
2010 123 469 259 644 774 5,4 20,7 11,4 28,4 34,1 
2011 152 440 225 564 679 7,4 21,4 10,9 27,4 33,0 
2012 156 448 221 639 659 7,3 21,1 10,4 30,1 31,0 
2013 149 398 221 623 672 7,2 19,3 10,7 30,2 32,6 
Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, obliczenia własne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istnieje również znacząca zmienność w długości okresów pozostawania bez pracy. 
Znacząco zmniejszyła się liczba osób długotrwale bezrobotnych, tzn. przebywających w 
rejestrach więcej niż 24 miesiące. Liczba (i odsetek) osób pozostających bez pracy więcej niż 
1 rok, ale krócej niż 2 lata uległa znacznemu zmniejszeniu w roku 2008, ale począwszy od 
tego czasu powoli się zwiększa. Można przyjąć, że osoby z tej kategorii długości czasu 
pozostawania bez pracy nie przechodzą już do następnej (w takiej samej lub zbliżonej 
liczbie), lecz albo znajdują wreszcie pracę, albo zupełnie wypadają z rejestrów. Niewiele, ale 
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Wykres 5.16 Udział osób z poszczególnych kategorii wykształcenia w zbiorowości bezrobotnych w latach 2007-2013 

 



Strategia Rozwoju Miasta Białogard do roku 2030 
  

71 
 6,8 

7,7 

8,3 

10,6 

7,5 

9,8 

7,2 

12,3 

19 

23,1 

24,1 

22,9 

17,5 

14 

13,8 

11,9 

19,3 

20,2 

17 

18,8 

19 

14,8 

15,6 

19,1 

20,8 

18,2 

18,2 

22,5 

19,4 

17,7 

15,7 

14,6 

21,6 

19,8 

20,1 

33,2 

28,1 

14,5 

9,7 

12,9 

15,9 

17,3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Do 1 miesiąca 1-3 miesiące 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy 12-24 miesięcy 24 i więcej miesięcy 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Do 1 miesiąca 1-3 miesiące 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy 12-24 miesięcy 24 i więcej miesięcy 

jednak zmniejsza się liczba osób pozostających w rejestrach przez stosunkowo krótkie okresy 
czasu (do 3 miesięcy).  
 

Tabela 5.13 Długość czasu rejestracji 
Rok Okres pozostawania w rejestracji Odsetek 
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2007 178 321 360 387 506 867 6,8 12,3 13,8 14,8 19,4 33,2 

2008 165 409 255 335 381 603 7,7 19,0 11,9 15,6 17,7 28,1 

2009 174 483 405 401 329 303 8,3 23,1 19,3 19,1 15,7 14,5 

2010 241 546 458 471 332 221 10,6 24,1 20,2 20,8 14,6 9,7 

2011 155 471 350 375 444 265 7,5 22,9 17,0 18,2 21,6 12,9 

2012 208 372 399 386 421 337 9,8 17,5 18,8 18,2 19,8 15,9 

2013 149 288 392 464 414 356 7,2 14,0 19,0 22,5 20,1 17,3 

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, obliczenia własne 

 

Kategoria osób długotrwale bezrobotnych, przynajmniej w wymiarze bezwzględnym 
(liczba) zanotowała znaczący spadek. Od roku 2010 liczebność tej kategorii bezrobotnych 
stale jednak rośnie, co może dowodzić, iż było to zjawisko czasowe i niekoniecznie związane 
z procesami zachodzącymi na rynku pracy czy też na rynku świadczeń społecznych.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prawdziwą cezurę okresów długotrwałości stanowi okres powyżej trzech miesięcy. 
Widoczne jest zjawisko przechodzenia osób, którym do tego czasu nie udało się zdobyć pracy 
w stronę kategorii przedłużającego się bezrobocia. Zjawisko to wymaga podjęcia skutecznej 
kontrakcji, m.in. w postaci dostarczania nowych czy udoskonalonych kwalifikacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wykres 5.17 Liczba osób o określonym czasie pozostawania w rejestrach bezrobotnych 
 

Wykres 5.18 Udział osób o określonej długości czasu figurowania w rejestrze bezrobotnych w ogólnej 
zbiorowości zarejestrowanych w latach 2007-2013 
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Liczba zakładów pracy (podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON) w mieście 

jest w perspektywie lat 2007-2013 w miarę stała i kształtuje się na poziomie około 3 tysięcy. 
Nie oznacza to, że jest to wielkość identyczna w każdym roku. Najwyższy stan liczebny 
odnotowano w odniesieniu do roku 2010, ale już w następnym roku liczba zarejestrowanych 
przedsiębiorstw gwałtownie spadła, aby w następnych latach powoli odrabiać straty. Liczba 
osób bezrobotnych pozostaje jednak w dużym stopniu niezależna od zmian, jakie zachodzą w 
liczbie przedsiębiorstw. Poza rokiem 2007, w którym w rejestrach osób bezrobotnych 
figurowało 2600 osób, w pozostałych latach było ich od 2 do 2,2 tysięcy. Ale najwięcej, w 
tym okresie, było bezrobotnych właśnie w 2010 roku, w którym zanotowano największą 
liczbę działających przedsiębiorstw. W roku 2011 liczba firm wyraźnie spadła, ale spadła 
także liczba bezrobotnych. Jednym z możliwych wyjaśnień, oprócz tego, iż mieszkańcy 
miasta mogą poszukiwać i zdobywać pracę również i na zewnętrznych rynkach jest to, że 
zdecydowana większość przedsiębiorstw to firmy małe, w przedziale zatrudnienia 0-9 
pracowników. Nie są one w stanie decydująco wpływać na procesy związane z chłonnością 
rynku pracy, niezależnie od ich liczby. Z drugiej strony, prawie połowa podmiotów o 
zatrudnieniu powyżej 10 pracowników mieści się w sektorze publicznym (samorządowym i 
państwowym), a ten wykazuje cechy stałości i niekoniecznie musi zwalniać dotychczasowych 
pracowników, podobnie jak przyjmować nowych. 
 

Istotnym elementem przy ocenie białogardzkiego rynku pracy jest sąsiedztwo innych 
ośrodków miejskich z ich ofertami możliwego zatrudnienia. Białogard jest położony w 
odległości 39 kilometrów od Kołobrzegu oraz 30 kilometrów od Koszalina. Reprezentują one 
znacznie bogatsze rynki pracy niż białogardzki, a odległości pozwalają pracującym na 
pokonywanie odległości w ciągu jednego dnia. Istnieje także wiele możliwości wykonywania 
pracy sezonowej, zwłaszcza w Kołobrzegu.  
 

Sytuacja na rynku pracy w obu miastach charakteryzuje się znacznie mniejszymi 
wielkościami bezrobocia. W Kołobrzegu w roku 2010 wskaźnik bezrobocia wynosił 7,3%, w 
roku 2011 – 7,0%, w roku 2012 – 6,4%, a w roku 2013 – 7,1%. W Koszalinie w tych samych 
latach wskaźnik bezrobocia wynosił odpowiednio: 7,6%, 7,8%, 8,5% i 8,5%. Istotne jest to, 
że wskaźniki te wykazują niewielką zmienność, co przemawia za tezą, iż rynki pracy tych 
miast, nie przeżywając żadnego załamania (gwałtowne wzrosty bezrobocia) nie muszą 
jednocześnie być bardzo chłonne na kandydatów do pracy spoza ich terenu. Mieszkańcy 
Białogardu mogą poszukiwać i znajdować pracę w Koszalinie i w Kołobrzegu (podobnie, jak i 
w innych pobliskich ośrodkach), nie jest to jednak rozwiązanie mogące radykalnie zmienić 
sytuację na lokalnym rynku pracy. Jego problemy muszą być rozwiązywane w samym 
mieście, staraniem władz, ale przede wszystkim przedsiębiorców i kandydatów do pracy. 
Wnioski i wyzwania 

Poziom bezrobocia w mieście „utrwalił się” na wielkości 13% mieszkańców zdolnych 
do podjęcia pracy, ale nie mogących jej zdobyć (z niewielkimi odstępstwami w 
poszczególnych latach). Jest to o wiele mniej niż w okresie objętym Strategią do roku 2015. 
W roku 1999 bez pracy pozostawało 2,8 tys. mieszkańców miasta (w wieku produkcyjnym), 
a wskaźnik bezrobocia wynosił 18,4%.  



Strategia Rozwoju Miasta Białogard do roku 2030 
  

73 
 

W latach 2000-2013 zaszły jednak znaczące zmiany w strukturze bezrobocia. W 
kategorii osób bezrobotnych coraz większą obecność wykazują osoby z najstarszych grup 
wiekowych oraz osoby o przedłużających się okresach pozostawania bez pracy (powyżej 
jednego roku). O ile diagnoza w Strategii do 2015 roku stwierdzała, iż osoby w wieku 55+ lat 
stanowią tylko 3% ogółu zbiorowości bezrobotnych, o tyle w 2013 roku stanowili oni ponad 
15% tej zbiorowości. Wiele wskazuje na to, że w znacznej mierze kategorie osób 
bezrobotnych stanowią bez przerwy (lub jednie z niewielkimi przerwami) wciąż te same 
osoby, wobec których coraz trudniej jest podejmować działania aktywizujące. Zmiana 
struktury wiekowej bezrobotnych jest największą zmianą odnosząca się do całej tej kategorii 
osób, jest to zmiana o charakterze wręcz „dramatycznym”, a przeciwdziałanie takiemu 
wykluczeniu należy potraktować jako poważne wyzwanie. 

  Innym wyzwaniem dla miasta Białogard jest aktywne modelowanie lokalnego rynku 
pracy poprzez: 

 po stronie popytu: intensywne, wielokierunkowe wspieranie istniejących i tworzenia 
nowych miejsc pracy oraz wdrożenia instrumentów zachęty pracodawców na rzecz 
zatrudniania (szczególnie osób w wieku 50 +, w powiązaniu z nabywaniem, 
aktualizacją i wzrostem kwalifikacji i umiejętności przez tę grupę wiekową), 

 po stronie podaży: dopasowanie oferty edukacyjnej i szkoleniowej do realnych 
(obecnych i przewidywanych) potrzeb lokalnej gospodarki w branżach rozwojowych, 

 zwiększanie mobilności potencjalnych kandydatów do pracy, zarówno przestrzennej 
(ułatwienia związane z dojazdami do pracy), jak i społeczno-zawodowej w postaci 
nowych i udoskonalonych kwalifikacji i umiejętności. Z tego punktu widzenia 
konieczne będzie uwzględnianie potrzeb i możliwości także ościennych rynków pracy 
(Koszalin, Kołobrzeg) mogących przyciągnąć pracowników z terenu miasta Białogard, 
skutecznie konkurujących o miejsca pracy ze względu na wysoką mobilność 
zawodową i przestrzenną. 

 dużą wagę należy w podejmowanych działaniach należy również przykładać do 
charakteru lokalnego rynku pracy. Białogardzki rynek pracy może nie być typowym 
rynkiem pracodawcy. Oznacza to, iż wielu z bezrobotnych nie wykazuje żadnej chęci 
podjęcia jakiejkolwiek pracy. Postawa taka ogranicza możliwości rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości.  Wydaje się, iż pierwszą i podstawową przyczyną takiego 
zachowania jest zbyt mała różnica między uzyskiwanymi świadczeniami (zasiłek dla 
bezrobotnych oraz inne świadczenia pomocowe), a potencjalnym wynagrodzeniem. 
Funkcjonować może także tzw. „szara strefa”, dla części bezrobotnych również 
stanowiąca źródło dochodu. Z drugiej strony wyższe poziomy wynagrodzeń, w 
przypadku gdyby białogardzcy przedsiębiorcy je zapewniali mogłyby pełnić rolę 
zachęcającą do podejmowania pracy „legalnej”, a przy tym lepiej zaspokajającej 
potrzeby (i aspiracje) mieszkańców miasta. W tym kontekście wyzwaniem dla 
instytucji otoczenia miasta (w miarę ich możliwości i kompetencji) jest skuteczne 
mediowanie między obu stronami w rozstrzyganiu konfliktów i budowaniu 
społecznego konsensusu w sprawach funkcjonowania rynku pracy.  
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6. Infrastruktura komunikacyjna, techniczna 
i telekomunikacyjna 
 

Poniżej przedstawiono diagnozę infrastruktury technicznej, komunikacji publicznej 
i mieszkalnictwa na terenie Miasta Białogard. W zakresie dostępnych danych statystycznych 
dokonano porównania z dwoma miastami, które ze względu na liczbę mieszkańców mogą 
stanowić punkt odniesienia, tj. Goleniów i Wałcz. 
 

 
 

6.1 Infrastruktura transportu drogowego 
 

Ze względu na swój wyłącznie miejski charakter, gmina Miasto Białogard posiada 
gęstą sieć dróg publicznych, na którą składają się następujące kategorie dróg: 

 wojewódzkie – drogi: 
 nr 163 relacji Kołobrzeg – Wałcz, 
 nr 166 relacji Białogard – droga krajowa nr 6, 

 drogi gminne. 
 

Na terenie Miasta brak jest dróg powiatowych. Z dniem 1 stycznia 2012 roku drogi 
powiatowe zostały przejęte od Powiatu Białogard i obecnie znajdują się we władaniu gminy. 

 
Zgodnie z danymi nt. sieci dróg gminnych, na terenie Miasta występują 3 rodzaje 

dróg: 
 o nawierzchni twardej ulepszonej (bitumicznej, betonowej i z kostki) – stanowiące ok. 

86% długości dróg gminnych, 

 o nawierzchni twardej nieulepszonej (brukowej i tłuczniowej) – stanowiące ok. 4% 
długości dróg gminnych, 

 o nawierzchni gruntowej (wzmocnionej i naturalnej) – stanowiące ok. 10% długości dróg 
gminnych. 
 

Na podstawie prowadzonej analizy stanu dróg o nawierzchni utwardzonej, Urząd Miasta 
Białogard określa, że ok. 19,6% długości dróg gminnych kwalifikuje się do przebudowy. 
Konieczność ta wynika z: 

 niezadowalającego stanu nawierzchni, która posiada liczne spękania, nierówności i ubytki 
masy spowodowane nie tylko normalną eksploatacją, lecz także prowadzonymi przekopami, 
czy korektami krawężników, 
 konieczności uzupełnienia istniejącej infrastruktury technicznej o kanalizację deszczową 

i kanał technologiczny. 
 
Wszystkie z odcinków dróg utwardzonych przewidzianych do przebudowy wymagają 

wymiany nawierzchni bitumicznej poprzez sfrezowanie górnej warstwy (na grubości ok. 4-5 

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

Wałcz Białogard  Goleniów 

mieszkańców pow. km2 

Wykres 6.1 Porównanie miast: Białogard, Goleniów i Wałcz pod względem liczby ludności i powierzchni 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych dla roku 2012 
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cm) i położenie nowej. Nowoprojektowane drogi oraz już istniejące ulice przewidziane do 
remontu powinny posiadać wydzielony pas rowerowy lub pieszo - rowerowy zgodnie 
z planem dróg rowerowych w mieście. 

 
Analiza sieci dróg gminnych uwidacznia również potrzebę budowy dróg o nawierzchni 

utwardzonej w miejsce tych o nawierzchni gruntowej. Obecny stan rzeczy, w którym drogi 
gruntowe i o nawierzchni utwardzonej nieulepszonej zlokalizowane są w pobliżu centrum 
miasta, blokuje rozwój mieszkalnictwa i wpływa negatywnie na bezpieczeństwo ruchu. 
Łączna długość dróg gruntowych, wymagających budowy nawierzchni utwardzonej wynosi 
ok. 5,27 km. 

 
Na terenie Miasta Białogard znajduje się 6 obiektów inżynierskich stalowych o łącznej 

długości 95,90 m. Zgodnie z formularzem danych o sieci dróg publicznych, średnia ważona 
ich stanu technicznego wynosi 2 w skali od 0-5, co może wskazywać na uszkodzenia 
obniżające przydatność użytkową z możliwością naprawy. 

 
Na terenie Miasta Białogard mosty/wiadukty zlokalizowane są przy następujących 

ulicach: 
 Piłsudskiego, 

 Świdwińskiej, 
 Połczyńskiej, 
 Kopernika, 
 Wojska Polskiego, 
 Kisielice Duże. 

 

Tabela 6.1 Drogi gminne na terenie Miasta Białogard 
ze względu na rodzaj nawierzchni i klasę drogi 

Klasa 
drogi 

Suma 
długości 

Suma długości wg rodzaju nawierzchni 

Ogółem 
[km] 

Twarda ulepszona 
Twarda 

nieulepszona 
Gruntowa 
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A 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GP 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G 5,71 5,42 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z 1,41 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L 54,39 28,06 3,02 14,48 2,32 0,16 3,72 2,63 

D 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 61,51 34,89 3,02 14,77 2,32 0,16 3,72 2,63 

Źródło: Formularz danych o sieci dróg 
publicznych w zarządzie Miasta Białogard 

  
Komunikacja publiczna 
 

Na terenie Miasta Białogard usługi transportu zbiorowego świadczy jeden przewoźnik 
– Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o., który oferuje przewozy pasażerskie w 
regularnej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych miasta. Przewozy 
pasażerów odbywają się na 3 liniach dziennych, kursujących w dni robocze oraz wolne od 
pracy: 

Źródło: System informacji przestrzennej Urząd Miasta Białogard, 
http://mbialogard.e-mapa.net/ 

 

Mapa 6.1. Sieć drogowa miasta Białogard 
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linia nr 1: Zwinisław – Połczyńska – Połczyńska Pętla – Zwinisław; 
linia nr 2: osiedle Zwycięstwa – Zwinisław – osiedle Kołobrzeska – osiedla 

Zwycięstwa; 
linia nr 3: osiedla Kołobrzeska – Pękanino Pętla – Kołobrzeska – Stamma. 
 
Dla porównania na terenie miast porównywalnej wielkości komunikacja miejska 

obejmuje: 
- na terenie Wałcza 14 linii funkcjonujących w dni robocze oraz wolne od pracy, 
- na terenie Goleniowa wytyczono 6 linii autobusowych funkcjonujących wyłącznie 

w dni robocze. 
 
Aktualnie potencjał transportowy ZKM Sp. z o. o. obejmuje 10 autobusów, z których 4 

to Kapeny typu Iveco i 6 pojazdów marki Van Hool typu A-308. Sprawność ww. pojazdów 
zapewniana jest przez zaplecze warsztatowe należące do Spółki.   

 
Taryfa przewozowa oraz zakres uprawnień do darmowych i ulgowych przejazdów 

wprowadzana jest w formie uchwał, które mają charakter przepisów gminnych 
obowiązujących na terenie Miasta Białogard. 
 
Wnioski i wyzwania 

Porównanie diagnozy zawartej w Strategii Rozwoju Miasta Białogard do 2015 r. 
i stanu obecnego wskazuje na stopniową poprawę standardu infrastruktury drogowej: 

 zwiększyła się długość dróg utwardzonych na terenie Miasta o 11,68 km; 

 zmniejszyła się długość dróg nieutwardzonych o 5,17 km. 

W zakresie sieci drogowej widoczne są następujące problemy: 

 wciąż niezadowalający stan nawierzchni dróg gminnych, 

 braki w infrastrukturze technicznej znajdującej się w pasie drogowym – kanalizacja 
deszczowa, kanał technologiczny, 

 zły stan techniczny obiektów inżynierskich. 

Wskazać należy również na fakt, że poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej 
zależy od możliwości finansowych Miasta Białogard oraz dostępności zewnętrznych źródeł 
finansowania tego typu inwestycji. Ze względu na ograniczoną obecnie możliwość 
finansowania przebudowy, rozbudowy i modernizacji dróg lokalnych przy współfinansowaniu 
ze środków zewnętrznych, może nastąpić spowolnienie inwestycji w infrastrukturę drogową. 

Największą bolączką komunikacji miejskiej są: 

 przestarzały i niedopasowany do potrzeb tabor autobusowy, 
 zbyt mała liczba linii autobusowych w porównaniu z miastami podobnej wielkości. 

Zdiagnozowane problemy wskazują, że przed Miastem Białogard stoją następujące 
wyzwania:  

 poprawa standardu i rozbudowa istniejącej sieci drogowej, 
 usprawnienie i rozwój systemów transportu przyjaznych środowisku. 
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6.2 Infrastruktura transportu kolejowego 
 

Na terenie Miasta Białogard znajdują się dwie linie kolejowe obsługujące ruch 
osobowy i towarowy. Są to: 

 
 linia nr 202 – linia kolejowa łącząca Gdańsk ze Stargardem Szczecińskim przez 

Gdynię, Lębork, Słupsk, Koszalin, Białogard, Świdwin i Łobez. Położona w granicach 
dwóch województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz na obszarze 
Oddziałów Regionalnych PKP PLK w Gdańsku i Szczecinie. 

 linia nr 404 – linia kolejowa łącząca Szczecinek z Kołobrzegiem przez Białogard. 
W całości położona w granicach województwa zachodniopomorskiego oraz na 
obszarze Oddziału Regionalnego PKP PLK w Szczecinie, Zakładu Linii Kolejowych 
w Szczecinie. 

 
Na dworcu kolejowym w Białogardzie znajdują się również bocznice stacyjne - m.in. 

bocznica PKP Energetyka, bocznica do dawnych Państwowych Składów Opału (obecnie 
nieużywana). 

 
Istniejący dworzec kolejowy zlokalizowany jest w sąsiedztwie obszaru śródmiejskiego. 

Jego standard określić należy jako dobry, a jedyną wadą jest brak integracji z transportem 
autobusowym. 

 
Obecność dworca kolejowego jest cechą charakterystyczną dla subregionalnych 

ośrodków gospodarczych. Potwierdza to fakt, że na terenie Goleniowa i Wałcza również 
znajdują się dworce kolejowe. W przypadku Wałcza jest to stacja na trasie ze Szczecina do 
Piły, a w przypadku Goleniowa na trasie Szczecin-Świnoujście i Szczecin-Kołobrzeg. 

 
Wnioski i wyzwania 
 

Pomimo braku w Strategii do 2015 r. diagnozy w zakresie infrastruktury kolejowej 
oraz związanych z nią celów i zadań, na podstawie dostępnych materiałów możliwe jest 
wskazanie, że w omawianym zakresie dokonał się widoczny postęp. Infrastruktura kolejowa 
na terenie miasta Białogard została w znacznej mierze zmodernizowana i dzięki priorytetowi 
transportu kolejowego w dostępie do środków pomocowych Unii Europejskiej ma szanse 
ulegać dalszej poprawie. 

 
Poprawa integracji transportu kolejowego z transportem autobusowym możliwa 

będzie poprzez budowę przyjaznego użytkownikom węzła przesiadkowego w oparciu o 
istniejący dworzec kolejowy. 
 

6.3 Infrastruktura transportu lotniczego 
 

Na terenie Miasta Białogard brak jest infrastruktury transportu lotniczego. Najbliżej 
położonym lotniskiem komunikacyjnym jest Międzynarodowy Port Lotniczy Szczecin-Goleniów 
im. NSZZ Solidarność, który jest oddalony około 99 km od Miasta Białogard. Zapewnia on 
połączenia lotnicze do ośrodków miejskich w kraju i zagranicą oraz jest w pełni 
przystosowany do obsługi cywilnego ruchu pasażerskiego i towarowego. 
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6.4 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna 
 

Podmiotem odpowiedzialnym za zaopatrzenie Miasta Białogard w wodę oraz odbiór 
i oczyszczanie ścieków jest powstała w 2005 roku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
„Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie”. Jest ona właścicielem infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej wniesionej aportem przez udziałowców, którymi są gminy: Gmina 
Miejska Białogard, Miasto i Gmina Karlino, Miasto i Gmina Połczyn Zdrój, Miasto i Gmina 
Bobolice, Gmina Białogard, Gmina Biesiekierz, Gmina Rąbino oraz Gmina Tychowo. 

 
Zaopatrzenie Miasta Białogard w wodę realizowane jest z jednego ujęcia wody 

zlokalizowanego na terenie gminy wiejskiej Białogard, w obrębie wsi Dębczyno-Łęczno. Na 
ujęcie wody składa się 6 rozproszonych studni wierconych. Cztery spośród otworów 
pochodzą z lat 70-tych ubiegłego wieku, jeden z połowy lat 80-tych i jeden z roku 1997. 
Średni poziom wykorzystania dobowej wydajności ujęcia kształtuje się na poziomie ok. 70%, 
przy 65% wykorzystania zdolności produkcyjnej Stacji Uzdatniania Wody. 
 

Woda kierowana jest do sieci wodociągowej po przeprowadzeniu procesu uzdatniania, 
który jest w pełni zautomatyzowany. Łączna długości sieci wodociągowej, służącej 
dostarczeniu wody do 1.954 przyłączy, wynosi 73,27 km. Poziom zwodociągowania jest 
równy 100%, a ogólny stan sieci należy ocenić jako dobry. 
 

Miasto Białogard charakteryzuje się bardzo wysokim, bo wynoszącym aż 99%, 
wskaźnikiem skanalizowania. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 67,5 km, a w 
eksploatacji znajduje się 21 przepompowni głównych sieciowych. Ogólny stan sieci 
kanalizacji sanitarnej ocenić należy jako dobry. 

 
Sieć kanalizacji sanitarnej, za pomocą 1.952 przyłączy, umożliwia odbiór ścieków od 

22.226 osób. Odebrane ścieki, będące mieszaniną ścieków socjalno-bytowych, 
przemysłowych i wód deszczowych, kierowane są do jednej mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni. Przyjmuje ona również ścieki z Gminy Białogard (12,3% dostarczanych 
ścieków) i Gminy Tychowo (1,5% dostarczanych ścieków), jak również te dowożone wozami 
asenizacyjnymi z obszarów nieskanalizowanych. Oczyszczalnia dysponuje oddalonym o ok. 1 
km zdrenowanym poletkiem osadowym, które umożliwia przechwycenie i ponowne 
oczyszczenie ocieków. Po oczyszczeniu ścieki zrzucane są do rzeki Parsęty. Maksymalna 
dobowa przepustowość oczyszczalni wynosi 10.400 m3/dobę, a średnia 8.000 m3/dobę. 
Zgodnie z Planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu RWiK sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie na obszarze miasta 
Białogard na lata 2014-2016, oczyszczalnia ścieków przeznaczona jest do modernizacji we 
wskazanym okresie – realizację inwestycji przewidziano na okres 3 lat. 

 
Oczyszczalnia ścieków posiada ważne pozwolenie wodnoprawne na szczególne 

korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych. 
 
Dla porównania wg Strategii Rozwoju Miasta Białogard na lata 2000-201524: 

 wskaźnik skanalizowania miasta wynosił 80%, 
 w eksploatacji było 52 km sieci wodociągowej, 
 dla mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków określono wielkość średniego 

przepływu dobowego na 6000 m3/d (a więc o ¼ mniejszy niż obecnie). 
 
 

                                           
24 Strategia Rozwoju Miasta Białogard na lata 2000-2015 
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Odrębną część infrastruktury technicznej tworzy kanalizacja deszczowa, która stanowi 
własność Miasta Białogard i znajduje się w jego zarządzie. Łączna długość sieci wynosi ok. 
85 km. Stan istniejącej kanalizacji deszczowej oceniany jest jako niezadowalający. 
Dodatkowy problem stanowią brak kanalizacji deszczowej na części ulic oraz występujące 
podłączenia do kanalizacji sanitarnej. 

 
Powyższy, negatywny stan rzeczy znajduje swoje odzwierciedlenie w strukturze 

wydatków na utrzymanie kanalizacji deszczowej, która w 60% składa się ze środków 
przeznaczonych na usuwanie awarii, w 10% na uzupełnianie skradzionych kratek i pokryw, a 
w 30% ze środków przeznaczonych na czyszczenie sieci i studni. 
 

Tabela 6.2 Podstawowe informacje na temat sieci kanalizacji sanitarnej w Mieście Białogard 
Lata  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dł. czynnej sieci kanalizacyjnej km 56,7 56,7 56,7 59,0 59,2 66,6 67,5 

Połączenia prowadzące do 
budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

szt. 1648 1658 1659 1691 1712 1922 1952 

Ludność korzystająca z sieci 
kanalizacyjnej w miastach 

osób 21.636 21.427 21.686 21.655 22.220 22.252 22.226 

Źródło: Program ochrony środowiska dla Miasta Białogard na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2022 

 
Dane statystyczne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w m. Białogard oraz dwóch 

porównywalnych ośrodkach miejskich wskazują na zbliżony poziom dostępu do sieci 
wodociągowej we wszystkich trzech miastach. Jednocześnie, widoczna jest konieczność 
zwiększenia liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej - zwłaszcza na terenie 
Białogardu, na terenie którego liczba osób korzystających z wodociągów jest o prawie 7% 
wyższa niż osób korzystających z kanalizacji sanitarnej. 
 

Tabela 6.3 Porównanie podstawowych danych statystycznych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie miast: Białogard , Goleniów i Wałcz 

Kryterium Jedn. Wałcz Białogard Goleniów 

Wodociągi 

długość czynnej sieci rozdzielczej  km 49,20 71,00 72,40 

połączenia prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania  

szt. 1 847,00 1 954,00 1 899,00 

woda dostarczona gospodarstwom domowym  dam³ 763,90 685,70 749,50 

ludność korzystająca z sieci wodociągowej w 
miastach  

osoba 25 836,00 23 913,00 22 601,00 

ludność korzystająca z sieci wodociągowej  osoba 25 836,00 23 913,00 22 601,00 

zużycie wody w gospodarstwach domowych 
ogółem na 1 mieszkańca  

m³ 28,90 27,60 32,80 

zużycie wody w gospodarstwach domowych w 
miastach na 1 mieszkańca  

m³ 28,90 27,60 32,80 

zużycie wody w gospodarstwach domowych na 
wsi na 1 mieszkańca  

m³ 0,00 0,00 0,00 

Kanalizacja 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej  km 39,90 67,50 67,50 

połączenia prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania  

szt. 1 350,00 1 952,00 1 841,00 

ścieki odprowadzone  dam³ 1 098,00 876,00 1 152,00 

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w 
miastach  

osoba 25 090,00 22 226,00 21 055,00 

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej  osoba 25 090,00 22 226,00 21 055,00 

Korzystający z instalacji 
w % ogółu ludności 

Wodociąg 
% 

97,80 96,40 98,90 

Kanalizacja 95,00 89,60 92,20 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych dla roku 2012 
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Wnioski i wyzwania 

Porównanie, dokonane na podstawie diagnozy zawartej w Strategii do 2015 r. i stanu 
obecnego, wskazuje na znaczącą rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, 
tj.: 

 zwiększenie długości eksploatowanej sieci wodociągowej i ilości przyłączy, 

 znaczny wzrost wskaźnika skanalizowania miasta, 
 wzrost średniej wielkość dobowego przepływu dla mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 

ścieków, będący pochodną rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej. 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej pozwoliła na uzyskanie wskaźnika skanalizowania 
prawie na poziomie celu Strategii do 2015 r. (która zakładała 100% ludności korzystającej z 
kanalizacji).  Analizując dostępne dane statystyczne z obszaru gospodarki wodno-ściekowej 
stwierdza się, że największy postęp nastąpił w zakresie rozbudowy kanalizacji sanitarnej (na 
przestrzeni lat 2006-2012 odnotowano przyrost wskaźnika skanalizowania miasta o blisko 
20%). Dokonanie tak znacznego postępu było możliwe dzięki wykorzystaniu zewnętrznych 
źródeł finansowania, w tym środków pomocowych Unii Europejskiej. Ponadto, w 
analizowanym okresie, zrealizowano również inwestycje dotyczące sieci wodociągowej i 
ujęcia wody. 

Pomimo to, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Miasto Białogard napotyka następujące 
trudności: 

 konieczność uzupełnienia brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
modernizacji fragmentów istniejącej sieci, 

 konieczność przeprowadzenia w najbliższych latach modernizacji oczyszczalni ścieków, 
 konieczność modernizacji fragmentów sieci wodociągowej, 
 niezadowalający stan istniejącej kanalizacji deszczowej, 
 brak kanalizacji deszczowej, 

 ponoszenie dużych nakładów finansowych na usuwanie awarii występujących w 
kanalizacji deszczowej. 

Zgodnie z powyższym, wyzwaniem stojącym przed Miastem jest rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz zagospodarowanie wód opadowych. 

 

6.5 Infrastruktura elektroenergetyczna 
 

Infrastruktura elektroenergetyczna Miasta Białogard obejmuje sieci wysokiego, średniego 
i niskiego napięcia. Zaopatrzenie w energię elektryczną realizowane jest poprzez GPZ 
Białogard, do którego energia dostarczana jest przez cztery linie wysokiego napięcia z 
następujących kierunków: 

 Dunowo, 

 Karlino, 
 Łobez, 
 Żydowo. 

 
Łączna długość linii przesyłowych 110 kV na terenie Miasta wynosi 18,3 km. 
 

Z rozdzielni 15 kV zlokalizowanej na terenie GPZ Białogard wyprowadzona jest sieć 
rozdzielcza średniego napięcia 15 kV o łącznej długości: linia kablowa – 53,6 km oraz linia 
napowietrzna – 37,3 km. Średni wiek linii średniego napięcia ENERGA-OPERATOR SA Oddział 
w Koszalinie na terenie Miasta szacuje się na 20 lat, a stan obecny ocenia jako dobry. 
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Dostawa energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych na niskim napięciu odbywa się ze 
stacji transformatorowych 15/0,4 kV poprzez sieć niskiego napięcia złożonej z linii 
napowietrznych (długość około 5,9 km) i kablowych (długości około 101,8 km). Średni wiek 
linii niskiego napięcia szacuje się na 25 lat, a ich stan określa jako dobry. 
 

Na terenie Miasta Białogard ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie posiada 90 
stacji transformatorowych 15/0,4 kV typu: wieżowa, słupowa, kontenerowa zasilanych z sieci 
średniego napięcia. Ich wiek szacuje się na 30 lat, a stan określa się jako dobry. 

 
GPZ Białogard wyposażony jest w dwa transformatory 110 kV/15 kV o łącznej mocy 

32 MVA (2 x 16 MVA) oraz dwusekcyjną rozdzielnię wnętrzową 15 kV. Wykorzystanie mocy 
transformatorów zapewnia rezerwę umożliwiającą rozwój mieszkalnictwa i przemysłu na 
terenie miasta. Brak konieczności rozbudowy GPZ. 

 
Rezerwy mocy posiada również sieć średniego napięcia (15 kV). W jej przypadku 

uzbrajanie terenów pod inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe może wiązać się z 
koniecznością rozbudowy poszczególnych stacji transformatorowych SN/NN. 

 
Liczba odbiorców energii elektrycznej (o niskim napięciu) na terenie Miasta Białogard 

kształtuje się na poziomie zbliżonym do porównywalnych ośrodków miejskich. Znacznie 
wyższe (o prawie 1/5) niż w Goleniowie i Wałczu jest natomiast zużycie energii elektrycznej. 
Taki stan rzeczy wynikać może z następujących przyczyn: 

 większej liczby odbiorników energii, 
 korzystania ze sprzętu o wyższym zapotrzebowaniu na energię, 
 różnego profilu gospodarczego analizowanych obszarów. 

 

Tabela 6.4 Porównanie danych statystycznych dotyczących liczby odbiorców i zużycia energii elektrycznej 
na terenie miast: Białogard, Goleniów i Wałcz. 

Kryterium Jedn. Wałcz Białogard Goleniów 

Energia elektryczna w gospodarstwach 
domowych w miastach 

odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu szt. 11 085,00 10 019,00 8 620,00 

zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu MWh 16 060,00 19 413,00 16 540,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych dla roku 2012 
 

Wnioski i wyzwania 

Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą sieć energetyczna i stacje transformatorowe 
zlokalizowane na terenie Miasta Białogard posiadają znaczną rezerwę mocy, która pozwala 
na rozwój mieszkalnictwa i przemysłu. Mając na uwadze dalszy rozwój Miasta, należy skupić 
się na możliwości zaspokojenia, choćby częściowo, potrzeb energetycznych we własnym 
zakresie. Wzrost produkcji energii elektrycznej może odbywać się poprzez wykorzystanie 
źródeł energii alternatywnych do tradycyjnych paliw kopalnych, np. kogeneracja oparta o 
OZE, czy ogniwa fotowoltaiczne. 

Zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne zużycia energii przez 
mieszkańców miasta i podmioty gospodarcze służyć będzie podjęcie następujących działań: 

 rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta, 

 zmiana technologii produkcji energii w ciepłowni na wykorzystującą OZE. 
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6.6 Infrastruktura gazowa 
 

Zgodnie z danymi Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Miasto Białogard jest 
zgazyfikowane w 21,5%, a możliwość podłączenia do sieci gazowej ograniczona jest do 
obszaru śródmieścia. Mieszkańcy pozostałej części Miasta zmuszeni są korzystać wyłącznie z 
innych źródeł energii (np. olej opałowy, drewno i in.). 

 
Wskaźnik zgazyfikowania Miasta Białogard należy uznać za niski, zwłaszcza gdy 

porówna się udział ludności korzystającej z gazu na jego terenie z miastami porównywalnej 
wielkości. Ww. wskaźnik dla Wałcza i Goleniowa wynosi odpowiednio: 90,50% i 83,60%, a 
dla Białogardu jedynie 26,50%. Poniżej przedstawiono dane obrazujące rozbieżność 
pomiędzy liczbą odbiorców i zużyciem gazu dla miasta Białogard i innych miast podobnej 
wielkości. 
 

Tabela 6.5 Porównanie danych statystycznych dotyczących liczby odbiorców i zużycia gazu 
na terenie miast: Białogard, Goleniów i Wałcz. 

Kryterium Jedn. Wałcz Białogard Goleniów 

Sieć gazowa 

długość czynnej sieci ogółem w m m 87 485,00 51 784,00 70 595,00 

długość czynnej sieci przesyłowej w m m 9 699,00 3 079,00   

długość czynnej sieci rozdzielczej w m m 77 786,00 48 705,00 70 595,00 

czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i 
niemieszkalnych 

szt. 1 932,00 1 253,00 2 148,00 

odbiorcy gazu gosp. dom. 8 385,00 2 363,00 6 867,00 

odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp. dom. 737,00 1 631,00 2 398,00 

odbiorcy gazu w miastach gosp. dom. 8 385,00 2 363,00 6 867,00 

zużycie gazu w tys. m3 tys.m3 3 590,00 3 891,60 2 051,70 

zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3 tys.m3 1 528,00 3 338,30 1 236,20 

ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 23 913,00 6 569,00 19 090,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych dla roku 2012 

 

Gaz G-35 dostarczany jest do Miasta Białogard gazociągiem wysokiego ciśnienia z 
kierunku Stare Bielice-Karlino do stacji redukcyjno-pomiarowej, następnie gazociągiem 
średniego ciśnienia jest doprowadzany do przyłączy. Gaz dostarczany do odbiorców w 
Białogardzie pochodzi z mieszalni w Karlinie oraz Gorzysławiu. 

 

Tabela 6.6 Charakterystyka infrastruktury gazowej na terenie Miasta Białogard. 
 Czynne przyłącza gazowe 

ogółem 
wg podziału na ciśnienia 

ogółem 

wg podziału na 
ciśnienia 

niskie średnie niskie średnie 

szt. szt. szt. m m m 

Miasto Białogard 1 270 2 1 268 21 420 144 21 276 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, Oddział w 
Koszalinie 
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Mapa 6.2 Stopień gazyfikacji i dostępność możliwości podłączenia gazu na ternie Miasta Białogard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: http://msd.wsgaz.pl/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: http://msd.wsgaz.pl/ 
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Wnioski i wyzwania 

Porównanie diagnozy zawartej w Strategii do 2015 r. i stanu obecnego wskazuje na 
stopniowy rozwój infrastruktury gazowej, tj.: 

 wzrost długości czynnej sieci gazowej ogółem z 27 km do blisko 52 km,  

 wzrost liczby czynnych przyłączy do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych  z 500 do 
1 253 szt. 

Pomimo to poziom gazyfikacji Miasta Białogard kształtuje się na niskim poziomie, 
dlatego też należy dążyć do zwiększenia długości sieci gazowej i ilości przyłączy. Zwiększenie 
wykorzystania gazu ziemnego przyczyni się do: 

 podniesienia standardu życia mieszkańców miasta, 

 ochrony środowiska, 

 likwidacji składowisk węgla na terenie miasta. 

 

6.7 Infrastruktura ciepłownicza 
 

Infrastruktura ciepłownicza zlokalizowana na terenie Miasta Białogard stanowi 
własność prywatnego podmiotu - ZEC Białogard Sp. z o.o. oraz Białogardzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej (dwie osiedlowe sieci ciepłownicze). 

 
Spółka wytwarza ciepło w 12 kotłowniach zlokalizowanych na terenie miasta, z czego 

dwie znajdują się w otoczeniu obiektów przemysłowych, pozostałe znajdują się na osiedlach 
mieszkaniowych. Łączna moc zainstalowana wynosi 25,59 MW, a moc zamówiona 13,07 MW.  

 
Tabela 6.7 Wykaz źródeł ciepła ZEC Białogard 
Lp. Nazwa Lokalizacja Moc zainstalowana Moc zamówiona Paliwo/liczba kotłów 

1 KR-01 ul. Słowińska 1 7,50 MW 4,05 MW Gaz / 2 kotły 

2 KO-02 ul. Zamojskiego 16 5,00 MW 2,85 MW Gaz / 2 kotły 

3 KO-03 ul. Chopina 27 2,30 MW 1,30 MW Gaz / 2 kotły 

4 KO-04 ul. Bol. Śmiałego 55 3,70 MW 1,19 MW Węgiel / 2 kotły 

5 KO-05 ul. Lelewela 1 3,00 MW 2,06 MW Gaz / 2 kotły 

6 KO-06 ul. Mieszka I 2 0,52 MW 0,31 MW Gaz / 1 kocioł 

7 KL-07 ul. Raczyńskiego 3 0,70 MW 0,62 MW Gaz / 1 kocioł 

8 KL-08 ul. Reymonta 1-2 0,40 MW 0,35 MW Gaz / 2 kotły 

9 KL-11 ul. Fabryczna 11 0,03 MW 0,02 MW Olej / 1 kocioł 

10 KL-13 ul. Lipowa 27 0,06 MW 0,06 MW Gaz / 1 kocioł 

11 KL-18 Pl. Wolności 17 0,35 MW 0,21 MW Gaz – olej / 2 kotły 

12 KL-19 ul. Piłsudzkiego 43 0,03 MW 0,03 MW Olej / 1 kocioł 

Razem 23,53 MW 13,00 MW  

Źródło: Program ochrony środowiska dla Miasta Białogard na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2022 

 
Wytwarzane ciepło dostarczane jest do odbiorców poprzez sześć osiedlowych sieci 

ciepłowniczych, w tym: 

 cztery stanowiące własność ZEC  Białogard – KR-01, KO-02, KO-03, KO-04 o łącznej 
długości 6.754 m, w tym 5.826 m sieci preizolowanej i 928 m sieci tradycyjnej, 
 dwie stanowiące własność Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

 
Stan techniczny kotłów należy ocenić jako średni. Zgodnie z „Raportem z audytu 

energetycznego źródeł ciepła ZEC Białogard”, kotłownia KO-04 została warunkowo 
dopuszczona do eksploatacji. Stan techniczny kotłów w kotłowniach KO-02 i KO-05 ceniono 
odpowiednio jako „poniżej średniego” i „średni”. Stosunkowo nowa kotłownia KO-03 
(wymiana kotła w 2011 r.), ze względu na położenie pomiędzy budynkami mieszkalnymi, nie 
posiada z kolei możliwości zwiększenia mocy stosownie do zapotrzebowania. Jako „średni” 
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określono również stan kotłów zainstalowanych w głównej kotłowni KR-01. Pozostałe 
kotłownie są małymi źródłami ciepła, zlokalizowanymi wewnątrz budynków mieszkalnych i w 
budynku przylegającym do zabudowy szeregowej (KO-06).  

 
Zgodnie z ww. raportem z audytu, efektywność energetyczna sieci ciepłowniczej 

wskazuje na konieczność przeprowadzenia termomodernizacji sieci KR-01, dla której straty 
przekraczają 25% ilości sprzedawanego ciepła. Pozostałe sieci wykonane są w technologii 
preizolowanej i ich wymiana, ze względu na niskie straty ciepła, jest nieopłacalna. 
 
ZEC Białogard włącza się w działania zmierzające do zmniejszenia emisji gazów i dbałości 
o czyste powietrze. Przy ul. Słowińskiej powstanie wysokosprawna elektrociepłownia 
kogeneracyjna, a ciepło do wszystkich odbiorców w mieście będzie dostarczane jednolitą 
miejską siecią ciepłowniczą. Kotłownia węglowa przy ul. Bolesława Śmiałego zostanie 
zlikwidowana, a pozostałe kotłownie gazowe na terenie miasta będą zamienione na węzły 
ciepłownicze. Cała produkcja ciepła zostanie zlokalizowana na obrzeżach miasta przy 
ul. Słowińskiej. 
 
Wnioski i wyzwania 

W stosunku do stanu zdiagnozowanego w Strategii do 2015 r., w gospodarce ciepłowniczej 
na terenie miasta nastąpiły znaczące zmiany, które objęły: 

 zmniejszenie ogólnej liczby kotłowni znajdujących się w zarządzie ZEC, 

 przejęcie przez gaz ziemny roli paliwa kluczowego w produkcji energii cieplnej na potrzeby 
sieci ciepłowniczej, 

 zmianę własności ZEC Sp. z o.o. (sprzedaż udziałów należących do samorządu). 

 

6.8  Gospodarka odpadami 
 

Gospodarkę odpadami na terenie Miasta Białogard reguluje znowelizowana ustawa o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku.25 
Wprowadziła ona znaczącą zmianę w zakresie zasad gospodarki odpadami poprzez nałożenie 
na gminy obowiązku organizacji systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
od 1 lipca 2013 roku. To one stały się gestorem strumienia odpadów komunalnych oraz 
instytucją pobierającą opłaty za gospodarowanie odpadami. Obecnie obowiązujący system 
gospodarowania odpadami jest zatem całkowicie inny od rozwiązań funkcjonujących w 
okresie realizacji Strategii Rozwoju Miasta Białogard na lata 2000-2015. 

 
W ślad za ww. zmianami nastąpiła nowelizacja Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Zachodniopomorskiego26, w ramach której wydzielono 4 regiony gospodarki 
odpadami. Miasto Białogard przydzielono do regionu koszalińskiego gospodarki odpadami 
komunalnymi. 

 
Zgodnie z wymaganiami ustawodawcy, za odbiór odpadów komunalnych z terenu 

Miasta Białogard odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo wybrane w drodze przetargu 
nieograniczonego. Odbiór odpadów realizowany jest zgodnie z harmonogramem podawanym 
do wiadomości publicznej i obejmuje również meble i odpady wielkogabarytowe. 

 

                                           
25 Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897). 
26 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na 
lata 2018-2023, przyjęty przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 29.06.2012 r. 



Strategia Rozwoju Miasta Białogard do roku 2030 
  

86 
 

W ramach wprowadzonego systemu gospodarki odpadami komunalnymi Miasto 
Białogard pobiera opłatę od właściciela/zarządcy nieruchomości, w ramach której zapewnia: 

 zbiórkę, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 
 tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
 obsługę administracyjną systemu. 

 
Forma naliczania opłat jest zróżnicowana w zależności od tego, czy dotyczy 

nieruchomości zamieszkałej, czy też niezamieszkałej. W pierwszym przypadku jej wysokość 
jest uzależniona od liczby mieszkańców, w drugim od liczby pojemników na odpady. 
Ponadto, w przypadku zadeklarowania segregacji odpadów27 oraz wywiązywania się z tego 
obowiązku, w formie premii/zachęty stosowana jest preferencyjna stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami.  

 
Uzupełnienie systemu odbioru odpadów komunalnych stanowią Punkty Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na terenie Miasta funkcjonuje jeden Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych i Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, 
zlokalizowany przy ul. Ustronie Morskie 1. 

 
Poniżej przedstawiono zestawienie ilości odpadów komunalnych zmieszanych 

zbieranych z obszaru Miasta Białogard w latach 2010-2012 oraz wykres umożliwiający 
porównanie podstawowych danych statystycznych z tymi zebranymi dla miast podobnej 
wielkości (Goleniów, Wałcz). 

 

Tabela 6.8 Zestawienie ilości odpadów zbieranych na terenie Miasta Białogard w latach 2010-
2013 wraz z informacją nt. liczby likwidowanych dzikich wysypisk 

Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku jedn. 2010 2011 2012 2013 

Ogółem t 6540 5681 6073,9 7211,9 

Dzikie wysypiska jedn. 2010 2011 2012 2013 

Zlikwidowane szt. 9 12 3 2 

Odpady komunalne zebrane podczas likwidacji dzikich wysypisk t 28 27,3 11 64,4 

Źródło: Urząd Miasta Białogard   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
27 Od właścicieli lub zarządców nieruchomości, którzy zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów komunalnych są one odbierane 
w podziale na 4 frakcje: odpady zmieszane, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, surowce wtórne. 

Wykres 6.2 Porównanie zbieranych ilości odpadów ogółem i tych przypadających na 
gospodarstwa domowe wytwarzanych w Białogardzie, Goleniowie i Wałczu w latach 2010-
2012 
 

Źródło: Opracowanie własne na 
podstawie danych z Banku Danych 
Lokalnych 
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Na terenie miasta Białogard brak jest instalacji przetwarzania odpadów. Zgodnie z 
ustaleniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego, odpady 
komunalne zmieszane i ulegające biodegradacji kierowane są do regionalnych instalacji 
przetwarzania dla regionu koszalińskiego, które są położone w Kołobrzegu i Sianowie. 
 
Wnioski i wyzwania 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wdrożonego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi stwierdzono, że ma on charakter kompleksowy i spełnia wymagania ustawowe. 
Zgodnie z założeniami ustawodawcy, poprzez zachęty finansowe, wprowadzono selektywną 
zbiórkę odpadów w niemal powszechnej skali oraz zagwarantowano atrakcyjny mechanizm 
odbierania odpadów, dotąd powszechnie porzucanych w lasach. Przyjęty system opłat oparty 
jest o możliwie najsprawiedliwszy system poboru opłat za gospodarowanie odpadami – 
uzależniony od liczby mieszkańców (a dla nieruchomości niezamieszkanych o skalę 
wytwarzania odpadów). 

Obowiązki gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują 
ponadto prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami komunalnymi, udostępnianie na stronie internetowej informacji 
na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości oraz coroczną analizę stanu 
gospodarki odpadami. 

 

6.9 Infrastruktura telekomunikacyjna 
 

Na terenie Miasta Białogard funkcjonują dwie cyfrowe centrale telefoniczne o łącznej 
pojemności 9.800 numerów: CA Śródmieście (8.400 numerów) i CA Kołobrzeska (1.400 
numerów). Obydwie centrale są podłączone do linii światłowodowych. 

 
Na infrastrukturę teleinformacyjną, znajdującą się w granicach miasta, składają się28: 

 węzły szkieletowe, 
 węzły dystrybucyjne, 
 węzły dostępowe, 
 węzły radiowe, 
 relacje światłowodowe. 

 
W tabeli poniżej przedstawiono rozkład liczby przedsiębiorców telekomunikacyjnych 

obsługujących poszczególne węzły sieci na terenie Miasta Białogard, zobrazowany na dwóch 
ilustracjach znajdujących się na kolejnych stronach opracowania. 

 
Zgodnie z prowadzonym przez UKE rejestrem zapotrzebowania na usługi 

telekomunikacyjne, które nie mogą zostać zaspokojone, dokonano trzech zgłoszeń 
dotyczących Miasta Białogard: 

 

 1 w zakresie braku możliwości podłączenia Internetu stacjonarnego, 
 2 w zakresie braku dostępu do publicznych Hotspotów, których na terenie miasta brak. 

 
 
 
 
 
 

                                           
28 www.polskaszerokopasmowa.pl 
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Tabela 6.9 Dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej  na terenie Miasta Białogard 
Wyszczególnienie Sztuk 

Liczba PT posiadających zakończenia sieci światłowodowej 3÷9 

Liczba PT posiadających węzły sieci telekomunikacyjnych 10+ 

Liczba PT posiadających węzły dostępowe 10+ 

Liczba PT posiadających zasięgi sieci kablowych i bezprzewodowych (z kom) 10+ 

Liczba PT posiadających zasięgi sieci kablowych i bezprzewodowych (bez kom) 10+ 

Liczba PT posiadających optyczne punkty styku 0 

Penetracja budynkowa (z operatorami komórkowymi) 100 % 

Penetracja budynkowa (bez operatorów komórkowych) 100 % 

Źródło: Raport pokrycia Polski infrastrukturą telekomunikacyjną, załącznik nr 01 H_Dane szczegółowe 
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Mapa 6.3 Lokalizacja węzłów telekomunikacyjnych na terenie Miasta Białogard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strategia Rozwoju Miasta Białogard do roku 2030 
  

90 
 

Mapa 6.4. Relacje kablowe, światłowodowe i linie radiowe na ternie Miasta Białogard 

Źródło: http://www.polskaszerokopasmowa.pl/mapy/infrastruktura-
telekomunikacyjna-na-terenie-rp-2012.html 
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Wnioski i wyzwania 

Na terenie miasta notuje się dobry dostęp mieszkańców do usług 
telekomunikacyjnych, którego ważnym uzupełnieniem mogłaby się stać publiczna sieć 
obejmująca obszar Starego Miasta i budynków publicznych. 

 

6.10 Gospodarka mieszkaniowa  
 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy. 
Realizacja tego zadania skoncentrowana jest głównie na tworzeniu i utrzymywaniu gminnych 
zasobów mieszkaniowych oraz na wspieraniu i tworzeniu dogodnych warunków rozwoju dla 
innych podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego.  
 

Tabela 6.10 Zasoby mieszkaniowe w Mieście Białogard w latach 2008 – 2012. 
Lata Mieszkania Izby Powierzchnia użytkowa mieszkań (m2) Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania (m2) 

2008 8 563 31 401 551 535 65,6 

2009 8 615 31 625 556 700 65,5 

2010 8 823 32 604 576 437 65,3 

2011 8 872 32 819 581 177 64,6 

2012 8 933 33 050 586 193 64,4 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, stan na dzień 31.12.2012.  

 

Według danych GUS na koniec 2012 r., liczba mieszkań ogółem w Mieście Białogard 
wynosiła 8 933, a ich średnia powierzchnia użytkowa na 1 mieszkańca równała się 64,4 m2. 
W latach 2008-2012 przybyło 370 mieszkań, co oznacza wzrost o 4,2%. 
 
W Mieście Białogard istnieje kilka form własnościowych mieszkań, tj.: 

 mieszkania komunalne, 

 mieszkania spółdzielcze, 
 wspólnoty mieszkaniowe, 
 budownictwo jednorodzinne. 

 
Najpopularniejszą formą mieszkalnictwa jest budownictwo spółdzielcze, którego 

udział w ogóle mieszkań wynosi 38 %.  
 
W momencie sporządzania Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Miasta Białogard na lata 2010-2014 podano, że dla roku 2009 liczba mieszkań 
socjalnych wynosiła 62. Dla roku bazowego obecnej prognozy (2012) założono liczbę 
mieszkań socjalnych równą 95, co znalazło swoje pokrycie w rzeczywistej wartości podanej w 
Banku Danych Lokalnych. Według prognozy znajdującej się w ww. dokumencie, do końca 
2014 roku ilość mieszkań socjalnych powinna wzrosnąć do 120. 

 
Zgodnie z ww. Programem, budynki znajdujące się w mieście są stare i cechuje je 

bardzo zły stan techniczny. Największą grupę budynków w Mieście Białogard stanowią 
budynki przedwojenne murowane o drewnianych stropach (84 % ogółu zabudowy Miasta), a 
następnie budynki wzniesione po 1960 r. (11 %).  
  

Tabela 6.11 Wyposażenie mieszkań Miasta Białogard w latach 2008 – 2012 w instalacje techniczno – sanitarne 
Lata Wodociąg Ustęp spłukiwany Łazienka Centralne ogrzewanie Gaz sieciowy 

2008 99,56 % 95,54 % 89,20 % 76,97 % 11,01 % 

2009 99,71 % 95,66 % 89,26 % 77,27 % 23,41 % 

2010 99,59 % 98,48 % 94,84 % 80,73 % 24,80 % 

2011 99,59 % 98,49 % 94,87 % 80,84 % 25,02 % 

2012 99,60 % 98,50 % 94,91 % 80,98 % 25,34 % 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, stan na dzień 31.12.2012. 
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Standard wyposażenia mieszkań w instalacje techniczno – sanitarne określa się jako 
dostateczny. W 2012 roku 99,6 % mieszkań znajdujących się na terenie Miasta posiadało 
przyłącze wodociągowe, 98,5 % - ustęp spłukiwany i blisko 95 % łazienkę. Wyposażenie 
lokali w gaz sieciowy w latach 2008 – 2012 wzrosło o 140 %, co oznacza, że w 2012 r. 2264 
mieszkań było podłączonych do sieci.  
 
Wnioski i wyzwania 

Porównanie diagnozy zawartej w Strategii do 2015 r. i stanu obecnego wskazuje na 
stopniową poprawę stanu mieszkalnictwa. Związane jest to ze wzrostem liczby mieszkań (z 
7222 do 8 933) i średniego metrażu (z 56 m2 do 64,4 m2), ale również z poprawą poziomu 
ich wyposażenia w podstawowe instalacje techniczne i sanitarne. Jednocześnie, jak niemal w 
każdej gminie, widoczne są następujące problemy: 

 niedostateczna liczba mieszkań komunalnych, 

 wymagający poprawy stan techniczny istniejących budynków mieszkalnych, zwłaszcza 
przedwojennych. 

Powyższe problemy oznaczają, iż przed władzami Miasta stoją następujące wyzwania:  

 remont komunalnych budynków mieszkalnych, 

 zwiększenie liczby mieszkań tworzących zasób mieszkaniowy Miasta, 

uzbrojenie nowych terenów pod rozwój mieszkalnictwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strategia Rozwoju Miasta Białogard do roku 2030 

93 
 

7. Sytuacja finansowa miasta 
 

O sytuacji finansowej Miasta Białogard świadczą przede wszystkim wygenerowane 
w analizowanych latach 2010-2012 przychody oraz rozchody, których wartości informują 
o wielkości należności oraz zobowiązań związanych z finansowaniem wydatków Miasta 
kapitałem obcym. 

 
Przychody Miasta składają się z trzech kluczowych pozycji: kredytów i pożyczek 

(w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem, o których mowa w 
art. 5. Ust 1. pkt 2 ustawy o finansach publicznych), prywatyzacji majątku jednostek 
samorządu terytorialnego oraz innych źródeł. 
 

Zgodnie z metodą równoważenia budżetu, zaciągnięte przez Miasto Białogard kredyty 
i pożyczki służyły przede wszystkim sfinansowaniu inwestycji własnych Miasta (koszty 
realizacji inwestycji własnych nie są finansowane ze środków na realizację programów 
i projektów, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych). Wielkość 
zaciągniętych zobowiązań w analizowanych latach prezentuje się następująco: 

 2010 r.: 9 566 586,92 zł., stanowiących 81% przychodów ogółem, 
 2011 r.: 6 200 000 zł., stanowiących 92,5%  przychodów ogółem, 
 2012 r.: 4 369 257,38 zł, stanowiących 48,4% przychodów ogółem. 

 
Istotny składnik przychodów stanowią również środki finansowe uzyskane z 

prywatyzacji majątku jst. W roku 2011 udział z tego tytułu stanowił 7,5% przychodów 
ogółem. W roku 2012 wraz ze wzrostem wielkości przychodów z tego tytułu o 780% 
względem roku 2011 zaobserwowano wzrost udziału przychodów z prywatyzacji majątku jst. 
w przychodach ogółem do 43,2%. W roku 2010 nie zaobserwowano wpływu do budżetu 
środków finansowych pochodzących z prywatyzacji majątku. 

 
Wpływy z innych źródeł stanowiły w roku 2010: 19% przychodów ogółem, w roku 

2010 – 0,0%, natomiast w roku 2012: 8,5%. 
 

O sytuacji finansowej Miasta świadczą także wielkości rozchodów, jakie Miasto 
wygenerowało na przestrzeni lat 2010-2012. Miasto wydatkowało środki finansowe przede 
wszystkim na spłatę kredytów i pożyczek (w tym na realizację programów i projektów 
realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 
publicznych). 

 
Wskaźnik dynamiki wskazuje na wzrost wielkości rozchodów z tytułu kredytów i 

pożyczek średnio o 10% w skali roku. Natomiast udział wielkości kredytów i pożyczek w 
rozchodach ogółem plasował się następująco: 

 2010r.: 100% rozchodów ogółem, 
 2011r.: 97,6% rozchodów ogółem, 
 2012r.: 100% rozchodów ogółem. 

 
W analizowanych latach  Miasto Białogard zakończyło rok sprawozdawczy deficytem 

w wysokości: 

 2010r.: - 7 293 974,01 zł., 
 2011 r.: -705 142,05 zł., 
 2012r.: - 3 114 324,54 zł. 

 
 Analizując dane zawarte w  tabeli 3.2, opisującej źródła finansowania inwestycji 
Miasta Białogard, można ocenić zarówno kondycję finansową, jak i aktywność finansową 
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Miasta Białogard na przestrzeni lat 2010-2012. W tym celu zastosowano wskaźnik 
wskazujący zdolność Miasta do samofinansowania swoich inwestycji. 
 

Tabela 7.1 Wskaźnik samofinansowania 

Wskaźnik samofinansowania 
2010 2011 2012 Dynamika w % 

w mln zł w mln zł w mln zł 3:2 4:3 

1 2 3 4 5 6 

Wzór x<1 

 0,62 0,92 0,66 1,5 0,72 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta Białogard za lata 2010-2012 

 
Wskaźnik samofinansowania jest relacją nadwyżki operacyjnej oraz dochodów 

majątkowych do wydatków inwestycyjnych. Nadwyżkę operacyjną stanowi różnica wielkości 
dochodów bieżących oraz wydatków bieżących. Na przestrzeni analizowanych lat 2010-2012 
wskaźnik samofinansowania osiągnął następujące wartości: 

 2010 r.: 0,62 (62%), 
 2011 r.: 0,92 (92%), 
 2012 r.: 0,66 (66%). 

 
Miasto w roku 2010 finansowało swoje inwestycje w 62% dochodami majątkowymi 

oraz nadwyżką operacyjną, a w 38% kapitałem zewnętrznym. 
 
W roku 2011 zaobserwowano wzrost wskaźnika samofinansowania o 50% względem 

roku poprzedniego, co spowodowane było spadkiem wielkości wydatków majątkowych w 
porównaniu z rokiem 2010 o 52%. Miasto w tym samym roku w 92% sfinansowało 
inwestycje środkami z dotacji oraz nadwyżki operacyjnej, natomiast tylko 8% środków 
finansowych stanowiły środki finansowe pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

  
W roku 2012 wartość wskaźnika samofinansowania spadła o 28% względem roku 

2011, powodem czego był wzrost wielkości dochodów bieżących (o 5% względem roku 
2011), spadek dochodów majątkowych (o 29,7% względem roku 2011) oraz wzrost 
wydatków majątkowych (o 2%  względem roku 2011). Wszystkie te czynniki spowodowały, 
iż Miasto Białogard w finansowaniu inwestycji skorzystało w 66% z dochodów własnych 
(dochody majątkowe + nadwyżka operacyjna), natomiast w 34% z kapitału zewnętrznego. 
Miasto Białogard dąży do pełnego wykorzystania dostępnych środków finansowania, co 
widoczne jest na podstawie skali udziału środków unijnych w finansowaniu inwestycji.
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Tabela 7.2 Dynamika i struktura przychodów i rozchodów Miasta Białogard w latach 2010-2012 
FINANSOWANIE 

PRZYCHODY 
2010 2011 2012 Dynamika w % 

W mln zł. % W mln zł. % W mln zł. % 5:3 7:5 

L.P. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Przychody ogółem, w tym 11 808368,61 
 

6 700000 
 

9 035561,70 
 

56,7 134,9 

1.1 Kredyty i pożyczki, w tym: 9 566586,92 81,00 6 200000 92,5 4 369257,38 48,4 64,8 70,5 

1.1.1 
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem, 
o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fp 

4 110557,52 - 0,0 - 766086,46 - 
  

1.2 spłata pożyczek udzielonych 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 
  

1.2.2 nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,0 - 0,00 0,00 
  

1.3 środki na pokrycie deficytu 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 
  

1.4 papiery wartościowe, w tym: 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 
  

1.4.1 
na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fp. 

0,00 0,00 0,0 - 0,00 0,00 
  

1.5 
obligacje  jednostek samorządowych 5,oraz związków 
komunalnych w tym: 

0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 
  

1.5.1 
na realizacje programów i projektów zrealizowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o fp. 

0,00 
 

0,0 - 0,00 0,00 
  

1.6 prywatyzacja majątku jst 0,00 
 

500000 7,5 3 900000,00 43,2 
 

780,00 

1.7 inne źródła, w tym: 2241781,69 19,00 0,00 0,00 766304,32 8,5 
  

1.7.1 środki na pokrycie deficytu 0,00 
 

0,00 - 0,00 - 
  

L.P. ROZCHODY  100,00 
 

100,00 
 

100,00 
  

2 Rozchody ogółem, w tym: 4 514394,60 
 

5 694857,95 
 

4 969446,74 % 126,1 87,3 

2.1 spłaty kredytów i pożyczek w tym: 4 514394,60 100,00 5 555976,81 97,6 4 969446,74 100,00 123,1 89,4 

2.2.1 
na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fp. 

2 024485,32 - 2 753876,53 - 1 912286,38 - 136,0 69,4 

2.2 pożyczki (udzielone) 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
  

2.3 wykup papierów wartościowych w tym: 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
  

2.3.1 
na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fp. 

0,00 0,00 0 
 

0,00 - 
  

2.4 wykup obligacji samorządowych, w tym: 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
  

2.4.1 
na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fp. 

0,00 0,00 0 0,00 0,00 - 
  

2.5 inne cele 0,00 0,00 138881,14 0,4 0,00 0,00 
  

 
         

 100,00 
 

100,00 
 

100,00 
  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów Miasta Białogard za lata 2010-12
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pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

pomoc społeczna 

ochrona zdrowia 
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rożne rozliczenia 

dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich naborem 
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kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa 

działalność usługowa 

gospodarka mieszkaniowa 

transport i łączność 

rolnictwo i łowiectwo 

Wykres 7.1 Struktura dochodów Miasta Białogard w latach 2010-2012 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów Miasta Białogard za lata 
2010-2012 
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Tabela 7.3 Dynamika i struktura dochodów Miasta Białogard za lata 2010-2012 

Dochody wykonane 
2010 2011 2012 Dynamika w % 

Średnia 
struktura 

w % 

w mln zł % w mln zł % w mln zł % 5:3 7:5 7:3  

Dział      

10 rolnictwo i łowiectwo 24 997,11 0,0 21 111,33   0,0% 19 356,09 0,0 84,5 91,7 77,4 0,0 

600 transport i łączność 2 730 616,74 4,5 1 774 765,64 2,9% 942 694,70  1,5 65,0 53,1 34,5 3,0 

700 gospodarka mieszkaniowa 4 523 887,37  7,5 3 885 740,73 6,4% 4 050 105,81  6,7 85,9 104,2 89,5 6,9 

710 działalność usługowa 16 600,41 0,0 10 000,00 0,0% 20 525,00 0,0 60,2 205,3 123,6 0,0 

750 administracja publiczna 790 647,59 1,3 488 349,74  0,8% 297 175,37  0,5 61,8 60,9 37,6 0,9 

751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony 
prawa oraz sądownictwa 153 676,43 0,3 44 847,61 0,1% 4 157,00  0,0 29,2 9,3 2,7 0,1 

754 
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,0 851 753,07  1,4% 1 264 728,50  2,1   148,5   1,2 

756 
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich naborem 20 951 185,55 34,8 22 436 372,48  37,2% 22 784 748,40  37,4 107,1 101,6 108,8 36,5 

758 rożne rozliczenia 15 889 461,01 26,4 14 962 243,85 24,8% 15 357 003,22  25,2 94,2 102,6 96,6 25,5 

801 oświata i wychowanie 1 760 072,43  2,9 736 755,52  1,2% 1 029 921,52  1,7 41,9 139,8 58,5 1,9 

851 ochrona zdrowia 382,17  0,0 8 029,64 0,0% 752,00  0,0 2101,1 9,4 196,8 0,0 

852 pomoc społeczna 11 090 055,35  18,4 11 410 494,82  18,9% 12 301 387,32  20,2 102,9 107,8 110,9 19,2 

853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 536 394,87  0,9 850 754,09  1,4% 1 167 385,82  1,9 158,6 137,2 217,6 1,4 

854 edukacyjna opieka wychowawcza 749 094,74  1,2 494 955,64 0,8%  387 130,42  0,6 66,1 78,2 51,7 0,9 

900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 106 849,20  0,2 114 182,23 0,2% 127 457,39  0,2 106,9 111,6 119,3 0,2 

921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 386 190,18  0,6 243 829,16 0,4% 177 790,29  0,3 63,1 72,9 46,0 0,4 

926 kultura fizyczna 447 119,80 0,7 1 971 458,66 3,3% 942 587,06  1,5 440,9 47,8 210,8 1,9 

Dochody wykonane ogółem 60 157 230,95 100,0 60 305 644,21 100,0  60 874 905,91  100,0 100,2 100,9 101,2 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów Miasta Białogard za lata 2010-2012 
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7.1 Dochody 
 
Zgodnie z zasadami finansowania budżetu, na dochody Miasta Białogard składają się przede 
wszystkim: 

 podatki i opłaty lokalne, 
 udział w podatku stanowiącym dochód budżetu Państwa, 
 podatki realizowane przez urzędy skarbowe, 
 dotacje z budżetu Państwa i subwencje. 

 
Szczegółowa analiza dochodów budżetu Miasta Białogard w okresie od 2010 do 2012 

roku wskazuje na tendencję rosnącą średnio 0,8% rocznie. W roku 2011 dochody Miasta 
wzrosły o 0,2% względem roku 2010, a w roku 2012 nastąpił wzrost wykonanych dochodów 
o 0,9% w porównaniu z rokiem 2011. 
 

Na przestrzeni badanych lat największy wpływ na kształtowanie się wielkości 
dochodów Miasta Białogard miały dochody w ramach następujących działów: 

 756: dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem, 
 758: różne rozliczenia, 

 852: pomoc społeczna, 
 700: gospodarka mieszkaniowa. 

 
Na dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem składają się: 

 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,  
 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno 

 prawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
 jednostek organizacyjnych, 

 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 
 podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
 fizycznych, 
 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 

 na podstawie ustaw,  
 udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. 

 
W ostatnich latach notowana jest tendencja wzrostowa wskaźnika dynamiki 

dochodów tego działu średnio o 8,8% rocznie. Zgodnie z danymi zawartymi w poniższej 
tabeli, w roku 2011 względem roku poprzedniego dochody wzrosły o 7,1%. Natomiast 
pomiędzy rokiem 2011 a 2012 zaobserwowano wzrost dochodów o 1,6%. Średni udział 
dochodów tego działu w dochodach ogółem na przestrzeni badanych lat uplasował się na 
poziomie 36,5%. Natomiast w poszczególnych latach dochody z tego tytułu stanowiły: 

 w 2010 r.: 34,8% dochodów ogółem, 
 w 2011 r.: 37,2% dochodów ogółem, 
 w 2012 r. 37,4% dochodów ogółem. 

 
Kolejnym, istotnym czynnikiem kreującym wielkość dochodów Miasta Białogard są 

dochody działu 785 różne rozliczenia. Na dochód tego działu składają się: część oświatowa 
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, część wyrównawcza subwencji 
ogólnej dla gmin oraz część równoważąca subwencji ogólnej. Udział dochodów tego działu w 
dochodach ogółem na przestrzeni badanych lat wyniósł średnio 25,5%. Natomiast wskaźnik 
dynamiki w analizowanych latach wykazał zmienność dochodów w roku 2011 w porównaniu 
z rokiem 2010 o 5,8%, zaś w roku 2012 nastąpił wzrost dochodów o 2,6%. Wielkości 
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dochodów tego działu w badanych latach utrzymuje się na stabilnym poziomie i wynosi 
odpowiednio: 

 
 rok 2010: 15 889 461.01 zł. 
 rok 2011: 14 962 243,85 zł. 

 rok 2012: 15 357 003,22 zł. 
 
  Składnikami odgrywającym znaczącą rolę w dochodach budżetu Miasta Białogard są 
również dochody działu 852 pomoc społeczna. Zgodnie z analizowanymi sprawozdaniami, w 
zakres tego działu wchodzą następujące podrozdziały: 
 

1. 85212: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: 

 2010: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji, 

 2360:  dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 
realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 

2. 85213: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji, w tym: 

 2010: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji, 

 2030: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

3. 85214: zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne, 
w tym: 

 2030: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

4. 85216: zasiłki stałe, w tym: 

 2030: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

5. 85219: ośrodki pomocy społecznej, w tym: 
 2010: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji, 
 2030: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 
6. 85228: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: 

 2010: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji, 

7. 85295: pozostała działalność, w tym: 

 0750: wpływy z różnych dochodów, 
 0830: wpływy z usług, 
 0920: pozostałe odsetki, 
 2030: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 
 

Wskaźnik udziału dochodów działu pomoc społeczna w dochodach Miasta ogółem na 
przestrzeni lat 2010-2012 kształtował się -  uśredniając – na poziomie 19,2%, w tym: w roku 
2010 wskaźnik ten wyniósł 18,4%, w roku 2011 – 18,9%, natomiast w roku 2012 jego udział 
wyniósł najwięcej, bo 20,2% w skali roku. Zgodnie z danymi zwartymi w tabeli 3.2, wielkość 
dochodów z tego tytułu w ciągu trzech lat systematycznie rosła. Dynamika wielkości 
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dochodów wykazała, iż wielkość dochodów w roku 2011 w porównaniu z rokiem poprzednim 
wzrosła o 2,9%, natomiast w roku 2012 wzrost ten do roku 2011 uplasował się na poziomie 
7,8%. 

 
Istotny udział w dochodach bieżących (średnio 6,9% na przestrzeni analizowanych 

lat) mają te dotyczące gospodarki mieszkaniowej, w skład której wchodzi gospodarka 
gruntami i nieruchomościami, w tym także: 

 wpływ z dotacji za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, 
 wpływy z różnych opłat, 
 wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawa użytkowania 

przysługujące osobom fizycznym w prawo własności, 

 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości, 

 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 

 
Średni udział tego działu w dochodach ogółem wyniósł 6,9%. Zgodnie z danymi 

zawartymi w tabeli można zaobserwować, iż po spadku wielkości dochodów z tytułu 
gospodarki mieszkaniowej w roku 2011 względem roku 2010 o 14,1%, w roku 2012 
zanotowano wzrost o 4,2% w stosunku do roku 2011. 

 
Należy jednak zaznaczyć, że pomimo jednorazowego wzrostu dochodów, na koniec 

badanego okresu wpływy z tytułu gospodarki mieszkaniowej charakteryzują się tendencją 
malejąca, o czym świadczy średni spadek wielkości dochodów o 10,5% na przestrzeni 
analizowanych lat. 

 
Udział pozostałych dochodów budżetu Miasta Białogard w dochodach ogółem, 

począwszy od roku 2010 do roku 2012, oscyluje w granicach 0,2%-3,3%. W ich skład 
wchodzą dochody działów: transport i łączność, administracja publiczna, bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona pożarowa, oświata i wychowanie, pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna oraz urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa. 
 
7.1.1 Dochody podatkowe 
 

 Na przestrzeni badanych lat, wskaźnik dynamiki dochodów podatkowych ogółem 
informuje o systematycznym wzroście wielkości dochodów z tego tytułu: o 9,5% w roku 
2011 w porównaniu z rokiem 2010 oraz o 2,1% w roku 2012 względem roku poprzedniego. 
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udziały we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych 1) 

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1) 

podatek rolny 

podatek od nieruchomości 

podatek leśny 

podatek od środków transportowych 

podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 

podatek od czynności cywilnoprawnych 

wpływy z opłaty skarbowej 

wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w tym:od przedsiębiorstwa górniczego 

Wykres 7.2 Struktura dochodów podatkowych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów Miasta Białogard za lata 2010-2012 
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Tabela 7.4 Dynamika i struktura dochodów podatkowych za lata 2010-2012 

DOCHODY PODATKOWE 
2010 2011 2012 Dynamika w % Średnia 

struktura 
w % 

w mln zł % w mln zł % w mln zł % 5:3 7:5 7:3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 

756 

dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 20 951 185,55 

 
22 436 372,48 

 
22 784 748,40 

 
107,1 101,6 108,8 

 
A Pozostałe dochody podatkowe  1 412 975,53 6,7 1 049 723,18 4,7 952 359,09 4,2 74,3 90,7 67,4 5,2 

A1. 

Ogółem dochody podatkowe 
(A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) 
z tego: 19 538 210,02 93,3 21 386 649,30 95,3 21 832 389,31 95,8 109,5 102,1 111,7 94,8 

 
100 

 
100 

 
100 

 

A2. 
udziały we wpływach w podatku dochodowym od 
osób prawnych  522 063,93 2,7 376 499,85 1,8 573 313,54 2,6 72,1 152,3 109,8 2,4 

A3. 
udziały we wpływach z podatku dochodowego od 
osób fizycznych  9 939 732,00 50,9 11 160 500,00 52,2 11 165 998,00 51,1 112,3 100,0 112,3 51,4 

A4. podatek rolny 38 236,13 0,2 37 388,93 0,2 74 529,17 0,3 97,8 199,3 194,9 0,2 

A5. podatek od nieruchomości 7 279 058,00 37,3 8 109 689,43 37,9 8 401 739,21 38,5 111,4 103,6 115,4 37,9 

A6. podatek leśny 2 023,17 0,0 2 316,17 0,0 2 775,62 0,0 114,5 119,8 137,2 0,0 

A7. podatek od środków transportowych 193 411,80 1,0 212 417,93 1,0 251 306,06 1,2 109,8 118,3 129,9 1,0 

A8. 
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany 
w formie karty podatkowej 50 297,61 0,3 40 249,44 0,2 30 263,98 0,1 80,0 75,2 60,2 0,2 

A9. podatek od czynności cywilnoprawnych 783 828,27 4,0 749 455,01 3,5 767 653,57 3,5 95,6 102,4 97,9 3,7 

A10. wpływy z opłaty skarbowej 729 559,11 3,7 698 132,54 3,3 564 810,16 2,6 95,7 80,9 77,4 3,2 

A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w tym: 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 
   

0,0 

A12. od przedsiębiorstwa górniczego 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 
   

0,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

   
100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów Miasta Białogard za lata 2012
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Przy szacowaniu wielkości dochodów podatkowych Miasta Białogard w latach 2010-
2012 uwzględniono: skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczonych za okres 
sprawozdawczy; skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy (bez 
ulg i zwolnień ustawowych); skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie 
ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres podatkowy, w tym umorzenie zaległości 
podatkowych oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku 
pobrania, ograniczanie poboru. 

 
Wskaźnik struktury informuje o bardzo wysokim udziale dochodów podatkowych 

ogółem w dochodach działu 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków z wiązanych z ich naborem, 
wynoszący w kolejnych latach: 

 93,3% w roku 2010,  
 95,3% w roku 2011,  
 95,8% w roku 2012. 

 
Największy udział w kształtowaniu wielkości dochodów podatkowych ogółem na 

przestrzeni badanych lat miały wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek 
od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty skarbowej. 
Podatek dochodowy od osób fizycznych należy do rozdziału 75621 udziały gminy w 
podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dynamika zmian wskaźnika w okresie 
omawianych lat wskazuje na wzrost wielkości dochodów podatkowych z tego tytułu o 12,3% 
w roku 2011 względem roku 2010. Natomiast na koniec roku 2012 nie zanotowano 
znacznych zmian w wielkości dochodów podatkowych w porównaniu z rokiem poprzednim 
(wskaźnik wyniósł 100%). W badanych latach procentowy udział podatku dochodowego od 
osób fizycznych w dochodach podatkowych ogółem wyniósł średnio 51,4%. 
 

Drugim podatkiem wpływającym na wielkość dochodów podatkowych Miasta 
Białogard jest podatek od nieruchomości. Kwotę zaprezentowaną w poszczególnych latach 
stanowi suma podatku od nieruchomości należącego do rozdziału 75615 wpływy z podatku 
rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat 
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz rozdziału 75616 wpływy 
z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz podatku od opłat lokalnych od osób fizycznych. 

 
Wskaźnik dynamiki podatku informuje o systematycznym wzroście wielkości podatku 

od nieruchomości. Uśredniając, na przestrzeni trzech lat wzrost wielkości podatków z tytułu 
podatku od nieruchomości wyniósł 15,4% (wzrost o 11,4% w roku 2011 w porównaniu z 
rokiem 2010 oraz wzrost o 3,6% w roku 2012 względem roku 2011). Wskaźnik udziału w 
strukturze plasuje sie średnio na poziomie 37,9% rocznie. Należy podkreślić, iż wraz ze 
wzrostem dynamiki rośnie procentowy udział podatku od nieruchomości w dochodach 
podatkowych Miasta za lata 2010-2012. 

 
Niewielki udział w kreowaniu wielkości dochodów podatkowych w okresie 

analizowanych lat mają dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych do których 
należą:75601 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych jak i podrozdziału 75643 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 
lokalnych od osób fizycznych.  
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W ciągu trzech lat zaobserwowano zarówno spadek wielkości podatku od czynności 
cywilnoprawnych średnio o 2,1%, jak i spadek jego udziału w dochodach podatkowych 
ogółem. Wskaźnik udziału pozostałych dochodów składających się na dochody podatkowe 
ogółem oscyluje w granicach od 1% do 3,7% w skali roku. Wśród nich wymienia się: 

 wpływy z opłaty skarbowej (średnio 3,2%), 
 udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych (średnio 2,4%), 
 podatek od środków transportowych (średnio 1,0%), 
 podatek rolny (średnio 0,2%), 
 podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 

 (średnio 0,2%). 
 

7.2 Wydatki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów Miasta Białogard za lata 2010-2012 
 

Wykres 7.3 Struktura wydatków Miasta Białogard w latach 2010-2012 
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Tabela 7.5 Dynamika i struktura wydatków Miasta Białogard za lata 2010-2012 

Wydatki wykonane 
2010 2011 2012 Dynamika w % 

Średnia struktura w % 
w mln zł % w mln zł % w mln zł % 5:3 7:5 7:3 

Dział 

10 rolnictwo i łowiectwo 26 114,90 0,0 21 866,72 0,0 20 845,52 0,0 83,7 95,3 79,8 0,0 

600 transport i łączność 12 586047,33 18,7 5 240 424,73 8,6 4 391 838,26 6,9 41,6 83,8 34,9 11,4 

700 gospodarka mieszkaniowa 1 578 161,97 2,3 2 934 509,71 4,8 3 832 383,17 6,0 185,9 130,6 242,8 4,4 

710 działalność usługowa 254 433,47 0,4 113 440,95 0,2 1 353 284,47 2,1 44,6 1192,9 531,9 0,9 

750 administracja publiczna 7 047 858,68 10,4 7 340 944,19 12,0 7 049 480,76 11,0 104,2 96,0 100,0 11,2 

751 
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa 

153 676,43 0,2 44 847,61 0,1 4 157,00 0,0 29,2 9,3 2,7 0,1 

754 
bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

189 752,66 0,3 708 003,45 1,2 1 522 169,03 2,4 373,1 215,0 802,2 1,3 

756 
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 
od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich naborem 

87 123,53 0,1 91 830,06 0,2 0,00 0,0 105,4 0,0 0,0 0,1 

757 obsługa długu publicznego 447 735,51 0,7 869 977,73 1,4 1 037 603,21 1,6 194,3 119,3 231,7 1,2 

758 rożne rozliczenia 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 
   

0,0 

801 oświata i wychowanie 20 837 407,06 30,9 18 362 385,88 30,1 19 256 551,65 30,1 88,1 104,9 92,4 30,4 

851 ochrona zdrowia 578 164,14 0,9 604 692,88 1,0 757 233,50 1,2 104,6 125,2 131,0 1,0 

852 pomoc społeczna 13 957 779,47 20,7 14 230 025,40 23,3 15 155 017,74 23,7 102,0 106,5 108,6 22,6 

853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 572 659,60 0,8 802 158,12 1,3 1 251 507,22 2,0 140,1 156,0 218,5 1,4 

854 edukacyjna opieka wychowawcza 1 085 522,50 1,6 954 397,00 1,6 982 310,65 1,5 87,9 102,9 90,5 1,6 

900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 785 826,68 4,1 3 040 400,52 5,0 4 134 989,57 6,5 109,1 136,0 148,4 5,2 

921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 518 374,10 2,3 1 581 687,52 2,6 2 017 093,08 3,2 104,2 127,5 132,8 2,7 

926 kultura fizyczna 3 744 569,93 5,6 4 069 193,00 6,7 1 222 765,62 1,9 108,7 30,0 32,7 4,7 

Wydatki wykonane ogółem 67 451 207,96 100,0 61 010 785,47 100,0 63 989 230,45 100,0 - - - 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów Miasta Białogard za lata 2010-2012 

 
 

Zgodnie z zasadami finansowania, wydatki budżetu miasta Białogard składają się z następujących pozycji:  

 wpłaty na rzecz izb rolniczych, 
 lokalny transport zbiorowy, 
 publiczne drogi gminne, 
 gospodarka mieszkaniowa, 
 plany zagospodarowania przestrzennego Miasta, opracowania geodezyjne i kardiograficzne, cmentarze, 
 utrzymanie samorządowej administracji publicznej, 

 wybory do samorządów, burmistrza, sejmu, senatu, wybory prezydenta RP,  
 bezpieczeństwo publiczne i obrona cywilna, 
 obsługa długu publicznego, 
 utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, 
 przeciwdziałanie alkoholizmowi, 
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 pomoc społeczna, w tym zasiłki i dodatki mieszkaniowe, 

 edukacyjna opieka wychowawcza, w tym prowadzenie świetlic szkolnych, 
 infrastruktura miejska i ochrona środowiska, w tym gospodarka ściekowa i ochrona 

 wód, gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni miejskiej, oczyszczanie miasta, 
 oświetlenie ulic, schroniska dla zwierząt, 

 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym biblioteka miejska, ochrona i 
 konserwacja zabytków,  

 kultura fizyczna i sport, w tym utrzymanie obiektów sportowych. 
 

Wśród wydatków poszczególnych działów Miasta Białogard należy wyróżnić te, 
których udział w wydatkach ogółem w skali roku oscyluje w granicach 10,0% i więcej. Są to 
wydatki dotyczące 5 działów, tj.: oświata i wychowanie, pomoc społeczna, transport i 
łączność, kultura fizyczna oraz gospodarka mieszkaniowa. 

 
Największy udział w wydatkach (średnio 30,4% na przestrzeni analizowanych lat) 

mają te dotyczące oświaty i wychowania. W zakres tego działu wchodzą: 

 szkoły podstawowe 
 przedszkola, 
 przedszkola specjalne, 
 gimnazja, 
 komisje egzaminacyjne, 
 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 

 pozostała działalność. 
 

Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli należy stwierdzić, iż spadek wielkości wydatków 
tego działu w roku 2011 względem roku 2010 uplasował się na poziomie 11,9%, natomiast w 
roku 2012 nastąpił wzrost wielkości wydatków o 4,9% względem roku 2011. Ostatecznie, 
średni spadek dynamiki w skali roku wyniósł 7,6%. 

 
Drugim pod względem wartości wydatków działem jest pomoc społeczna, która 

obejmuje: 

 ośrodki wsparcia, 
 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

 ubezpieczenia społecznego, 

 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z 
 pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, 
 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, 
 dodatki mieszkaniowe, 

 ośrodki pomocy społecznej, 
 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
 pozostała działalność. 

 
W ostatnich latach notowana jest tendencja rosnąca wielkości wydatków działu 852. 

Tym samym, w roku 2011 zaobserwowano wzrost wydatków o 2,0% względem roku 
poprzedniego, zaś na koniec roku 2012 wskaźnik dynamiki w porównaniu z rokiem 2011 
wykazał wzrost wydatków o 6,5%. Średni udział wydatków z tytułu pomocy społecznej w 
wydatkach ogółem na przestrzeni analizowanych lat uplasował się na poziomie 22,6%. 
Trzecim czynnikiem odgrywającym ogromny wpływ na kształtowanie wielkości wydatków są 
wydatki budżetowe działu 600 transport i łączność. Dział ten składa się z wydatków 
przeznaczonych na lokalny transport zbiorowy oraz drogi publiczne gminne. 
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Przeciętny udział tych wydatków w wydatkach ogółem w okresie analizowanych lat 
wyniósł 11,4%. Należy jednak podkreślić, iż wielkość wydatków z tego tytułu systematycznie 
malała, co prezentują poniższe wartości: 

1. 2010r. : 12 586 047,33 zł., w tym: 

 dział 60004 lokalny transport zbiorowy:60004: 629 369,00 zł. 
 dział 60016 drogi publiczne gminne: 60016: 11 956 678,33 zł. 

2. 2011r.: 5 240 424,73 zł., w tym: 

 dział 60004 lokalny transport zbiorowy: 700 000,00 zł., 
 rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe: 125 697,44 zł. 
 dział 60016 drogi publiczne gminne: 4 414 727,29 zł. 

3. 2012r.: 4 391 838,26 zł., w tym: 

 dział 60004 lokalny transport zbiorowy: 1 053 956,00 zł., 
 dział 60016 drogi publiczne gminne: 3 337 882,26 zł. 

 
Czwartym składnikiem generującym wielkość wykonanych wydatków przez Miasto 

Białogard w latach 2010-2012 są wydatki działu 750 administracja publiczna. 
 
Porównując wielkość wydatków w analizowanych latach można zauważyć, że wartość 

wydatków z tego tytułu w roku 2011 względem roku 2010 wzrosła o 4,2%, natomiast w roku 
2012 wartość wydatków spadła o 4,0% względem roku 2011. Ostatecznie, wartość 
wydatków na koniec roku 2012 (7 049 480,76 zł.) w porównaniu do wielkości wydatków na 
koniec roku 2010 (7 047 858,68 zł.) wzrosła o 1 622,08 zł. 

 
Wskaźnik udziału wydatków działu 750 w wydatkach Miasta ogółem w badanych 

latach ukształtował się następująco: 

 2010r.: 10,4% wydatków ogółem, 
 2011r: 12,0% wydatków ogółem, 
 2012r.: 11,0% wydatków ogółem. 

 

7.3 Źródła finansowania inwestycji 
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Wykres 7.4 Struktura źródeł finansowania inwestycji 
 

Źródło: Struktura źródeł finansowania inwestycji w latach 2010-2012 
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Do sfinansowania inwestycji Miasto Białogard wykorzystuje środki finansowe 
pochodzące z następujących źródeł:  

 dochodów majątkowych, 
 kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach, 

 kredytów bankowych i pożyczek przeznaczonych na inwestycje. 
 

Tabela 7.6 Źródła finansowania inwestycji w latach 2010-2012 
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
INWESTYCJI 

2010 2011 2012 Dynamika w % 

1 
2 3 4 5 6 7 

4:2 6:4 
w mln zł % w mln zł % w mln zł % 

nadwyżka operacyjna 3875745,06 20 1 217284,30 13 1 051016,23 11 31,0 86,0 

dochody majątkowe 7 791074,83 41 7 180375,95 79 5 119922,77 55 92,0 71,0 

kredyty i pożyczki na realizację 
programów i projektów 
realizowanych z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 
2 ustawy o finansach 

4 110557,52 22 0,00 0 766086,46 8 0,0  

kredyty bankowe i pożyczki 
przeznaczone na inwestycje 

3 183416,49 17 705142,05 8 2 348238,08 25 22,0 333,0 

wydatki majątkowe 18 960793,90 100 9 102802,30 100 9 285263,54 100 48,0 102,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta Białogard za lata 2010-2012 

 
W badanym okresie wydatki na inwestycje charakteryzują się tendencją malejącą. W 

roku 2011 wskaźnik dynamiki wykazał, iż w porównaniu z rokiem 2010 wielkość wydatków 
majątkowych spadła o 52%, tj. o 9 857 991,60 zł. Natomiast w roku 2012 względem roku 
2010 zauważalny jest dwuprocentowy wzrost wielkości wydatków. Związane jest to m.in. z 
harmonogramem realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

 
Miasto Białogard w finansowaniu inwestycji korzysta z wygenerowanej nadwyżki 

operacyjnej, która stanowi różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 
danym roku. Wielkość środków finansowych wygenerowanych z nadwyżki operacyjnej w 
analizowanych latach 2010-2012 wykazuje tendencję malejącą. W roku 2011 względem roku 
2010 zaobserwowano spadek o 69%, natomiast w roku 2012 w porównaniu z rokiem 2011 o 
14%.  
 
Udział w strukturze finansowania inwestycji kształtuje się następująco: 

 2010r.: 20% wydatków inwestycyjnych, 
 2011r.: 13% wydatków inwestycyjnych, 
 2012r.: 11% wydatków inwestycyjnych. 

 
Miasto Białogard do finansowania inwestycji w największym stopniu wykorzystuje środki 
finansowe pochodzące z dochodów majątkowych, do których należą m.in.: 

 środki finansowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt. 2 i 3, 

 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów województw. 

 
Wielkość dochodów na przestrzeni badanych lat maleje, co oznacza, że środki 

finansowe przeznaczone na inwestycje z tego tytułu także maleją.  W roku 2011 w 
porównaniu z rokiem poprzednim ich wartość spadła o 8%, a w roku 2012 względem 2011 
roku zaobserwowano spadek o 29%. Środki finansowe z dochodów majątkowych 
przeznaczone na inwestycje w poszczególnych latach stanowiły: w roku 2010 - 41% 
wydatków inwestycyjnych ogółem, w roku 2011 - 79%, natomiast w roku 2012 - 55%. 
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Źródło finansowania stanowią również kredyty i pożyczki na realizację programów i 
projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
o finansach publicznych. Na przestrzeni badanych lat dochody z tego tytułu wykorzystywane 
przy inwestycjach Miasta stanowiły w roku 2010: 22%, w roku 2011: 0% oraz 8% w roku 
2012. Należy zaznaczyć, iż w roku 2011 Miasto nie odnotowało wpływów do budżetu z tytułu 
kredytów i pożyczek przeznaczonych na realizację programów i projektów (art. 5 ust.1 pkt. 2 
ustawy o finansach publicznych). 
 

Miasto przy realizacji własnych inwestycji (nie związanych z inwestycjami 
współfinansowanymi z budżetu Unii Europejskiej) wykorzystuje  środki finansowe stanowiące 
kapitał obcy w postaci pożyczek i kredytów. W analizowanych latach Miasto zaciągnęło 
zobowiązania finansowe na następujące kwoty: 

 

 2010r.: 3 183 416,49 zł, 
 2011r.:    705 142,05 zł, 
 2012r.: 2 348 238,08 zł. 

 
Należy zatem podkreślić, iż w porównaniu z rokiem bazowym, wielkość zaciąganych 

zobowiązań na koniec roku 2012 spadła o 26%. Wielkość udziału kapitału obcego zależy w 
dużej mierze od wielkości udziałów dochodów majątkowych w poszczególnych latach (im 
większy udział dochodów majątkowych w finansowaniu inwestycji, tym mniejszy udział 
kapitału obcego i odwrotnie). 
 

7.4 Deficyt budżetowy Miasta Białogard 
 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów za lata 2010-2012 

 

Tabela 7.7 Dynamika deficytu budżetowego Miasta Białogard w latach 
2010-2012 na jednego mieszkańca 

 2010 2011 2012 Dynamika w % 

1 2 3 4 3:2 4:3 4:2 

Poziom deficytu -7 293 974,01 - 705 142,05 -3 114 324,54 9,7 441,7 42,7 

Liczba ludności 2492729 24861 2439930 99,7 98,1 97,9 

Poziom deficytu na 1 mieszkańca 292,61 28,36 127,64 9,7 450,1 43,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów za lata 2010-2012 

  

                                           
29http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_gmin/powiat_bialogardzki/gmina_miejska_bial
ogard.pdf 
30 http://www.polskainfo.pl/przewodnik/miasto/id,24/Bialogard.html 
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Wykres 7.5 Deficyt budżetowy Miasta Białogard w latach 2010-2012 
 

http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_gmin/powiat_bialogardzki/gmina_miejska_bialogard.pdf
http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_gmin/powiat_bialogardzki/gmina_miejska_bialogard.pdf
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Powyższa tabela prezentuje zmianę wielkości deficytu budżetowego na przestrzeni 
analizowanych lat, przypadającego na jednego mieszkańca Miasta Białogard. 
Poziom deficytu osiągnął zatem: 

 2010r.: - 7 293974,01 zł., 
 2011r.: -   705 142,05 zł., 

 2012r.: - 3 114 324,54 zł. 
 
W roku 2011 względem roku 2010 poziom deficytu zmalał o 90,3%. Głównym 

powodem był spadek wielkości wydatków na koniec roku 2011 względem roku 2010 o 
6 440418,70 zł. Natomiast wzrost wielkości wydatków ogółem w roku 2012 o 2 978 444,19 zł 
skutkował wzrostem poziomu deficytu o 441,7% w porównaniu z rokiem 2011. Należy 
zaznaczyć, iż w analizowanym okresie dochody ogółem utrzymywały się na podobnym 
poziomie (od 60 157 230,95 zł. do 60 874 905,91 zł.). 

 
Poziom deficytu na jednego mieszkańca w latach 2010-2012 uplasował się następująco: 

 2010r.: 292,61 zł., 

 2011r.: 28,36 zł., 
 2012r.: 127,64 zł. 

 
Wysokość deficytu w poszczególnych lata wynika z wielkości inwestycji realizowanych 

przez Miasto Białogard, w tym także z inwestycji finansowanych ze środków Unii 
Europejskiej. Należy podkreślić, iż poziom deficyty spada wraz z zakończeniem 
poszczególnych inwestycji, które generowały wysokie koszty realizacji, natomiast rośnie wraz 
z rozpoczęciem nowych inwestycji, co związane jest z dodatkowymi kosztami realizowanych 
przedsięwzięć. 

 
Wnioski i wyzwania 

Podsumowując sytuację finansową Miasta Białogard w latach 2010 – 2012 należy 
zauważyć, iż przyjęta przez Miasto polityka budżetowa doprowadziła do wystąpienia deficytu 
w każdym z badanych lat. Powodem deficytu, pomimo systematycznie rosnących dochodów, 
był zbyt wysoki poziom wydatków (majątkowych i inwestycyjnych) w porównaniu z 
wygenerowanymi w tamtym okresie dochodami. Zatem zadłużenie Miasta Białogard 
związane jest z realizacją inwestycji, w tym tych o charakterze wybitnie prorozwojowym - np. 
uzbrojenie terenów parku inwestycyjnego lub budowa dróg. 

Należy jednak podkreślić, iż pomimo wystąpienia deficytu w badanych latach, 
wskaźnik samofinansowania inwestycji wskazuje na dobrą kondycję finansową Miasta 
(finansowanie inwestycji kapitałem obcym wynosi poniżej 40% w każdym roku). Oznacza to, 
iż Miasto dąży do pełnego wykorzystania dostępnych środków finansowania, co widoczne jest 
na podstawie skali udziału środków unijnych w finansowaniu inwestycji. Tym samym nie 
generuje nadmiernych kosztów związanych z obsługą długu, co świadczy o zachowaniu 
płynności finansowej, umiejętności gospodarowania środkami finansowymi, a także 
znajomości długofalowych potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych. 
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8. Analiza SWOT 
 

Poniższa analiza SWOT31 jest syntetycznym zbiorem informacji o potencjale Miasta 
Białogard, sporządzonym na podstawie diagnozy w sferze społecznej, gospodarczej i 
przestrzennej Miasta. Zawiera dwie kategorie czynników wpływających pozytywnie na rozwój 
Miasta (silne strony i szanse) i dwie oddziaływujących negatywnie (słabe strony i 
zagrożenia), przy założeniu, że silne i słabe strony to cechy stanu obecnego, a szanse i 
zagrożenia to spodziewane zjawiska przyszłe. Zdefiniowany zespół cech, w ich wzajemnych 
powiązaniach, stanowi podstawę określenia celów rozwoju.  
 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

SFERA  SPOŁECZNA 

-w miarę stabilna liczba ludności 
-zrównoważone relacje między liczbą kobiet i mężczyzn 
-zrównoważone procesy migracyjne, nie grożące opustoszeniem 
gminy 
-rosnące dochody ludności,  
-rosnąca liczba podatników uzyskujących dochody z działalności 
gospodarczej 
-stosunkowo nieznaczne stopnie zróżnicowania dochodowego 
-aktywność organizacji pozarządowych 
-prężnie działający Szpital Powiatowy w Białogardzie 
-duża liczba placówek medycznych działających w ramach 
publicznego systemu opieki zdrowotnej oraz poza nim 
-szerokie spektrum specjalizacji NZOZ 
-potencjał kadry  pedagogicznej i aktywność w podnoszeniu 
kompetencji 
-racjonalne i rzeczowe zarządzanie oświatą przez organ prowadzący, 

dobra współpraca placówek edukacyjnych i organu prowadzącego 
-kierowanie znacznych środków finansowych na oświatę 
-systematycznie poprawiająca się baza szkół 
-zróżnicowana oferta zajęć pozalekcyjnych oraz planowa i dobra 
współpraca z rodzicami 
-wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych osiągane przez uczniów 
w G1 
-godne uwagi zabytki architektury 
-zachowany układ urbanistyczny obszaru starego miasta 
-dobrze rozwinięte instytucje kultury 
-w większości nowa infrastruktura sportowo –rekreacyjna  
-działające kluby sportowe i organizacje pozarządowe 
-zawodnicy odnoszący znaczące sukcesy na arenie krajowej i 
międzynarodowej 
-organizacja zawodów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych 

o zasięgu ponadlokalnym, przyciągających gości z okolicznych 
dużych miast. 
-spadek liczby przestępstw i wykroczeń popełnianych na terenie 
Miasta 
-rozwinięta współpraca Straży Miejskiej z Policją; działania 
profilaktyczne Straży Miejskiej skierowane do najmłodszych 
-zintegrowane Centrum Zarządzania Kryzysowego usprawniające 
działanie służb Miasta, Gminy i Powiatu w sytuacjach zagrożenia 
-lokalizacja na terenie Miasta jedynej zawodowej Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w powiecie 
 
 
 
 
 

-Malejący udział liczebny kobiet w kategorii mieszkańców w 
wieku produkcyjnym 
-Wzrastająca liczba osób w wieku poprodukcyjnym 
-Stosunkowo znaczny i stały stopień zależności od pomocy 
społecznej dotyczący co dziesiątego mieszkańca gminy 
-Trwałość przyczyn uzależnienia od pomocy społecznej 
-Znaczna liczba mieszkańców uzyskujących najniższe dochody z 
wynagrodzeń i świadczeń 
-Rozwój prywatnych placówek głównie w zakresie dochodowych 
specjalizacji – mała liczba podmiotów zajmujących się opieką 
nad osobami niesamodzielnymi i rehabilitacją 
-znaczna migracja szkolna dzieci i młodzieży 
-struktura statusu zawodowego nauczycieli 
-wewnątrzszkolne systemy oceniania -mniej skuteczne w 
„konfrontacji” z wynikami OKE 
-Słabo rozwinięta  baza noclegowa i gastronomiczna, zbyt mała 

ilość gospodarstw agroturystycznych, brak obiektów o 
zróżnicowanej kategorii 
-Niewystarczający system informacji turystycznej oraz promocji 
obiektów turystycznych 
-Sezonowość działań, brak całorocznej oferty turystycznej i 
rekreacyjnej, sezon turystyczno-wypoczynkowy prawie wyłącznie 
letni 
-Brak zorganizowanej sieci tras rowerowych w mieście  
-Brak alternatywnej - dla nadmorskiej - oferty turystycznej dla 
gości 
-Brak krytej pływalni na terenie miasta 
-Brak pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą 
-Brak przystani wodnych dla uprawiających kajakarstwo 
-Wysoki udział nieletnich w przestępstwach o charakterze lub na 
tle narkotykowym 

-Niedostateczny poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego 

SFERA GOSPODARCZA I FINANSOWA 

                                           
31 Akronim angielskich słów oznaczających: Strenghts – silne strony; Weaknesses – słabe strony; Opportunities – szanse; 
Threats – zagrożenia. 
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-posiadane kwalifikacje siły roboczej 
-zasób potencjalnych pracowników oznaczający większe pole wyboru 
przy rekrutacji pracowników 
-duże zróżnicowanie branżowe podmiotów gospodarczych, tworzące 
bazę rozwojową w szerokim spektrum 
-rosnące obroty z kontrahentami zagranicznymi 
-kompleksowy system wsparcia przedsiębiorczości, obejmujący 
wsparcie finansowe, techniczno-technologiczne i merytoryczne 
-Działalność instytucji wspierających  przedsiębiorców: 

-Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w 
Białogardzie 
-Białogardzkiego Parku Inwestycyjnego „Invest-Park” 
-podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  

-zwiększenie partycypacji partnerów gospodarczych w 
podejmowanych przez władze samorządowe decyzjach (utworzenie 
Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Białogardu) 

-wysoki procent finansowania inwestycji dochodami majątkowymi 
oraz nadwyżką operacyjną (samodzielność finansowa) 
-maksymalne wykorzystanie środków publicznych do realizacji 
inwestycji 
-wzrost wielkości dochodów z tytułu: działalności usługowej; 
dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych  i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich naborem; pozostałych zadań w zakresie polityki 
społecznej oraz kultury fizycznej 
-wzrost wielkości przychodów ogółem 
-spadek poziomu deficytu  przypadającego na 1 mieszkańca 
-spadek wielkości rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 
(spadek kosztu obsługi zadłużenia) 
-wzrost wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę 
przeciwpożarową oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, 

gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 

-pasywność części kandydatów do pracy 
-brak chęci do poszerzania kwalifikacji 
-silna konkurencja o nowopowstałe miejsca pracy 
-duża podatność na wahania koniunktury, choćby sezonowe 
-przewaga liczebna mikroprzedsiębiorstw najbardziej podatnych 
na sytuacje kryzysowe 
-spadek liczby podmiotów z sektora handlu oraz z sektora 
przetwórstwa przemysłowego 
-niewystarczająca powierzchnia w obiektach wspierających 
rozwój przedsiębiorczości 
-spadek dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, 
części wyrównawczej subwencji ogólnej, części równoważącej 
oraz wyrównawczej subwencji 
-spadek dochodów z tytułu transportu i łączności oraz 
gospodarki finansowej 
-wzrost wydatków na obsługę długu publicznego 

SFERA PRZESTRZENNA 

-wysoki udział użytków rolnych w powierzchni miasta 
-znaczenie Parsęty jako szlaku  turystyczno – kajakowego; ważne 
siedlisko ryb łososiowatych  
-dobra i powyżej dobrej jakość wód powierzchniowych Parsęty  i 
Liśnicy  
-ulegający poprawie standard dróg na terenie Miasta, 
dobrze utrzymany dworzec kolejowy, 
-szkieletowa sieć komunikacji publicznej, 
-wskaźnik zwodociągowania wynoszący 100%, 
-nowoczesna stacja uzdatniania wody i przebudowana sieć 
wodociągowa, 
-bardzo wysoki stopień skanalizowania Miasta, 
-program rozbudowy sieci ciepłowniczej na szeroką skalę i zmiany 
głównego źródła ciepła na OZE, 
-wprowadzenie niemal powszechnej selektywnej zbiórki odpadów 
-wzrost masy odpadów poddawanych recyklingowi 
-system opłat premiujący postawy proekologiczne 
-wysoki poziom wyposażenia mieszkań w instalacje sanitarne i 
techniczne, 
-dostępność szerokopasmowego Internetu 

-słabe warunki rozwoju produkcji rolniczej, zwłaszcza produkcji 
roślinnej z powodu gleb niskiej jakości 
-brak istotnych surowców mineralnych 
-blisko 20% dróg gminnych wymagających przebudowy, 
-liczne drogi o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej 
nieulepszonej, 
-brak ścieżek rowerowych wzdłuż ważnych ciągów drogowych, 
-brak zintegrowanego węzła kolejowo-autobusowego, 
-przestarzały tabor autobusowy, 
-niewielka liczba linii autobusowych na tle miast podobnej 
wielkości, 
-jedno ujęcie wody, 
-niewielka część miasta objęta systemem ciepłowniczym, 
-niski stopień zgazyfikowania miasta, 
-wzrost kosztów obsługi administracyjnej systemu gospodarki 
odpadami 
-długa kolejka osób oczekujących na przydzielenie mieszkania z 
zasobów komunalnych, 
-niedostateczna powierzchnia uzbrojonych terenów 
przeznaczonych pod rozwój mieszkalnictwa 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

SFERA SPOŁECZNA 

-rosnące zasoby przedsiębiorczości widoczne w liczbie podatników 
uzyskujących dochody z działalności gospodarczej 
-zwiększanie zamożności mieszkańców gminy (rosnąca liczba osób o 
najwyższych dochodach) 
-zmniejszanie się liczby ludności o dochodach najniższych 
-przewidywalna liczba dzieci w wieku szkolnym do 15 lat, która 
gwarantuje zapotrzebowanie na różnego rodzaju oferty edukacyjne i 
rozwojowe dzieci i młodzieży 
-możliwość objęcia w Białogardzie opieką przedszkolną wszystkich 
dzieci już od 01.09.2014 roku 
-konieczność wymiany i pozyskiwanie informacji, a także czerpanie 
dobrych  wzorców oraz rozwiązań z innych  placówek oświatowych 
poprzez udział dyrektorów  i  nauczycieli  w  różnego  rodzaju  
spotkaniach  na  szczeblu  lokalnym, wojewódzkim i centralnym  
-określona tożsamość  regionalna – kultura  zachodniopomorska – 
może być zewnętrznym czynnikiem rozwoju edukacji w mieście 
-zwiększenie roli turystyki poprzez włączenie jej do wybranych 
specjalizacji regionalnych WZP 
-turystyczne wykorzystanie istniejących akwenów wodnych – rzek i 
kanałów. 
-moda na promocję zdrowego i aktywnego stylu życia i wypoczynku, 
zdrowej żywności i na produkty ekologiczne z gospodarstw rolnych. 
-rozwinięcie aktywnej współpracy z partnerami regionalnymi i 
zagranicznymi, rozwój turystyki „sentymentalnej” z Niemiec  
-możliwość połączenia gminnych szlaków turystycznych z 
istniejącymi szlakami o zasięgu regionalnym 
-utworzenie zintegrowanego produktu turystycznego  Kołobrzeg – 
Białogard, który pozwoliłby przyciągnąć turystów znad morza 

-niekorzystna prognoza demograficzna w perspektywie lat 2030  
-zmiany w strukturze wiekowej ludności – wzrost liczby 
mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, a spadek liczby 
mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 
-rozszerzenie się obszarów objętych pomocą społeczną  
-utrwalenie kategorii osób uzależnionych od wsparcia z zewnątrz 
-utrzymanie stanu niedofinansowania publicznego systemu 
ochrony zdrowia 
-brak stabilizacji  prawa regulującego działalność oświaty 
-niereformowany od lat system kształcenia i doskonalenia 
nauczycieli oraz wzrastająca biurokracja w szkolnictwie 
-brak umownego „bonu oświatowego”, który  mógłby  wpłynąć  
na ukształtowanie pozytywnych wskaźników organizacyjno-
finansowych w szkołach 
-nie rozwiązanie problemu finansowania tzw. zastępstw. 
Nieobecność nauczyciela może także, w dłuższej perspektywie, 
mieć negatywny wpływ na nauczanie i uczenie się 
-wypieranie tradycyjnych sposobów obcowania z literaturą i 
sztuką przez media elektroniczne 
-pogłębiający się kryzys czytelnictwa 
-silna konkurencja ze strony gmin położonych nad morzem i 
dysponujących atrakcyjniejszą ofertą dla turystów  
-kryzys finansowy, ubożenie społeczeństwa, wpływające na 
ograniczenie możliwości korzystania z atrakcji turystycznych, 
sportowych i wypoczynku 
-brak chętnych do czynnego uprawiania sportu 
-niedostateczne finansowanie klubów sportowych i słabe 
wyposażenie w infrastrukturę sportową.  

SFERA GOSPODARCZA I FINANSOWA 

-udział Miasta w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych, 
realizowanych wspólnie z powiatami: białogardzkim, koszalińskim i 
kołobrzeskim  
-wysoki poziom współfinansowania inwestycji ze środków UE w 
perspektywie 2014-2020 
-wyłączenie z limitów zadłużenia projektów współfinansowanych 
przez środki europejskie 

-przeciągający się kryzys gospodarczy w Europie, skutkujący 
niższym wzrostem gospodarczym 
-spadek subwencji 
-wzrost znaczenia zwrotnych instrumentów finansowych w 
perspektywie 2014-2020 
 

SFERA PRZESTRZENNA 

-bliskość drogi krajowej nr 6, 
-położenie na przecięciu linii kolejowych Stargard Szczeciński-
Gdańsk i Szczecinek-Kołobrzeg, 
-dostępność środków na rozwój węzłów  przesiadkowych, tras 
rowerowych i systemów P&R oraz B&R w miastach, 
-dostępność środków na rozwój scentralizowanych źródeł ciepła, w 
szczególności opartych o OZE 

-brak środków na wkład własny podmiotów zewnętrznych 
odpowiedzialnych za inwestycje w zakresie infrastruktury 
-ograniczenia wynikające z programu „Natura 2000” 
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9. Cele strategiczne, pośrednie i operacyjne  
 

CEL 

STRATEGICZNY 

CEL 

POŚREDNI 

CEL 

OPERACYJNY 
DZIAŁANIA 
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1. Podniesienie 
kompetencji 

kadry 

pedagogicznej 

 organizowanie spotkań informacyjnych dla szkół z 

przedstawicielami instytucji dysponujących funduszami, 

zwłaszcza z UE 
 koordynacja inicjowania i programowania projektów o 

charakterze międzyszkolnym 

 realizacja projektów z udziałem międzynarodowych 

partnerów 

 uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli 

przedszkoli i klas I-III, zwłaszcza do nauczania języka 
obcego oraz informatyki 

 ustalenie w priorytetach doskonalenia i dokształcenia 

nauczycieli - uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia 
minimum dwóch przedmiotów 

 ustalenie w priorytetach doskonalenia nauczycieli 

wykorzystania technik informacyjnych do nauczania 

przedmiotowego 
 tworzenie warunków do rozwoju nauczycieli w trybie ich 

awansu zawodowego 

2. Podniesienie  

kompetencji  
kluczowych  

uczniów  w 
zakresie 

przedsiębiorczości, 
postaw 

obywatelskich i 

prospołecznych 

 realizacja  projektów ukierunkowanych  na rozwój  postaw 

obywatelskich i społecznych 
 realizacja autorskich programów oraz stosowanie 

aktywnych metod nauczania 

 uaktualnienie wewnątrzszkolnych systemów oceniania 

oraz ich korelacja z umiejętnościami wymienionymi w 

podstawie programowej z wykorzystaniem wniosków z 
analizy wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych  

 rozważenie możliwości utworzenia klas dwujęzycznych na 

poziomie gimnazjum 
 rozważenie możliwości utworzenia oddziałów sportowych 

 stworzenie efektywnego systemu organizacji zastępstw, 

w stosunku do częstej absencji chorobowej nauczycieli, z 

uwzględnieniem możliwości ich dofinansowania 

 dokonywanie okresowych analiz przyczynowo – 

skutkowych dot. uczniów repetujących, a także dużo 
starszych od standardowych 

 rozwój i uatrakcyjnienie form realizacji wychowania 

fizycznego. 

3. Dostosowanie 

sieci placówek do 
zmian 

demograficznych i 

potrzeb 
środowiska 

 opracowanie programu funkcjonowania szkół 

dostosowanego do zmian demograficznych 

 określenie przyczyn migracji dzieci i młodzieży 

realizującej obowiązek szkolny 

 promocja szkół i ich osiągnięć celem zahamowania 

wskaźników migracyjnych dzieci i młodzieży do szkół 
leżących poza Białogardem 

 wdrażanie w szkołach e-dziennika dostępnego dla 

rodziców 
 opracowanie i wdrożenie mechanizmów gwarantujących 

proporcjonalny podział środków między szkoły, 

odpowiadający ich potrzebom 
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4. Finansowanie 

oświaty i 
podniesienie 

standardu 
wyposażenia 

szkół i  placówek 

oświaty 

 tworzenie i wyposażanie klasopracowni 

specjalistycznych – przedmiotowych i językowych, 
 systematyczna modernizacja bazy informatycznej szkół, 

 zapewnienie funkcjonowania świetlic we wszystkich 

szkołach, 

 systematyczna analiza danych zawartych w metryczkach 

subwencji oświatowej, zwłaszcza w kontekście 
wzbogacenia ich oferty edukacyjno – wychowawczej przy 

jednoczesnej możliwości podwyższenia subwencji 
oświatowej, 

 zorganizowanie doskonalenia z zakresu finansowania 
oświaty (analityka, subwencja oświatowa, algorytm, 

szczegółowe wskaźniki, obowiązujące wagi itp.) dla 

oświatowej kadry kierowniczej oraz administracji szkolnej 
i samorządowej. 

5. Usprawnienie 

organizacji pracy 
placówek 

 opracowanie i wdrożenie systemu standaryzacji 

zatrudniania kadry pedagogicznej oraz pracowników 

administracji i obsługi, 
 organizacja cyklicznych spotkań – szkoleń kadry 

kierowniczej, 

 budowanie autorytetu szkoły i nauczycieli poprzez  

uświadamianie ich szczególnej roli. W tym celu konieczne 
jest upublicznienie pozytywnych wzorców, tj. sukcesów 

szkoły, nauczycieli i uczniów. 

6. Podniesienie 
atrakcyjności 

zajęć 
dodatkowych 

 organizacja imprez, festynów i wycieczek w oparciu o 

prowadzone badania potrzeb i satysfakcji uczestników, 
 zwiększenie udziału nauczycieli i uczniów w ofercie 

kulturalnej miasta, 

 upowszechnianie wolontariatu. 

7. Dostosowanie 

pracy szkół i 
placówek do 

potrzeb 
specjalnych 

uczniów 

 uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli 

przedszkoli i klas „0” do prowadzenia zajęć z logopedii 
oraz zajęć ruchowych, 

 prowadzanie zajęć logopedii i gimnastyki korekcyjnej w 

szkołach podstawowych dla I etapu edukacji. 

8. Prowadzenie 

działań 
zapobiegających 

uzależnieniom 

 systematyczne podnoszenie wiedzy i umiejętności 

nauczycieli na temat uzależnień oraz ich przeciwdziałaniu, 
 organizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w 

środowisku szkolnym. 

9. Zwiększanie 

zaangażowania 
rodziców i szkoły 

 organizacja świąt, uroczystości oraz dni otwartych szkół, 

 organizacja lekcji otwartych, 

 wprowadzenie we wszystkich szkołach e-dziennika z 

dostępem dla rodziców, 

 organizacja zajęć profilaktycznych podnoszących wiedzę 
rodziców, 

 organizacja zajęć warsztatowych dla rodziców, mających 

za zadanie podnoszenie ich kompetencji 

wychowawczych, 
 wypracowanie zasad współpracy z rodzicami 

uchylającymi się od współpracy ze szkołami, 

 przygotowywanie informacji dla rodziców opisujących 

wydarzenia z życia placówek 
przygotowywanie rodzicom i opiekunom pełnej informacji 

o wynikach egzaminów zewnętrznych ucznia oraz jego 

bieżących postępach w nauce. 
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1. Zdecydowane 
zahamowanie, a 

następnie 

ograniczenie 
poziomu 

dezaktywizacji 
(bezrobocia) 

mieszkańców 

gminy 

 opracowanie i wdrożenie gminnych planów aktywizacji 
zawodowej osób pozostających bez pracy, 

 wdrożenie instrumentów zachęty pracodawców na rzecz 
zatrudniania (szczególnie osób w wieku 50 +, w 

powiązaniu z nabywaniem, aktualizacją i wzrostem 

kwalifikacji i umiejętności przez tę grupę wiekową); 
skuteczne mediowanie przez władze miasta (w miarę ich 

możliwości i kompetencji) w rozstrzyganiu konfliktów i 
budowaniu społecznego konsensusu w sprawach 

funkcjonowania rynku pracy. 
2. 
Ukierunkowanie 

działań pomocy 
społecznej na 

rzecz 

gospodarczej i 
społecznej 

samodzielności 
osób z niej 

korzystających 

 Powiązanie polityki społecznej gminy (świadczenie 

pomocy społecznej) z formami aktywizacji zawodowej. 

3. Podjęcie 
działań i 

stworzenie 
odpowiednich 

warunków 

zmierzających do 
pozyskania 

inwestorów 

 Opracowanie i przedstawienie wolumenu form 

przedsiębiorczości szczególnie pożądanej na terenie 
miasta 

4. Stymulowanie 

rozwoju 

podmiotów 
gospodarczych w 

zakresie 
inwestowania i 

tworzenia nowych 

miejsc pracy oraz 
ich utrzymywania. 

 Wdrożenie programów wspierania form 
przedsiębiorczości uznanych za szczególnie pożądane na 

terenie miasta  

 Wprowadzenie, w miarę finansowych możliwości budżetu, 
rozwiązań w polityce podatkowej miasta, w kierunku 

stymulowania rozwoju podmiotów gospodarczych w 
zakresie inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy 

oraz ich utrzymywania 
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 1. Zmniejszenie 

liczby 
przestępstw 

narkotykowych 

popełnianych 
przez nieletnich 

 Spotkania profilaktyczne skierowane do młodzieży 
szkolnej, 

 Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli dotyczących 

identyfikacji uzależnień i pracy z młodzieżą uzależnioną. 
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2. Wzrost 

bezpieczeństwa 
ruchu drogowego 

 Weryfikacja organizacji ruchu w miejscach występowania 

powtarzających się wypadków i kolizji - w tym 
oznakowania i ograniczeń prędkości, 

 Zwiększenie ilości patroli i kontroli drogowych na terenie 
miasta Białogard, w tym kontroli prędkości i stanu 

trzeźwości kierowców, 

 Organizacja w szkołach zajęć promujących i edukujących 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom 

wypadków, 
 Realizację we współpracy z policją i organizacjami 

pozarządowymi akcji uświadamiających zagrożenia 
płynące z nieprzestrzegania przepisów prawa o ruchu 

drogowym. 

3. Ograniczenie 
przestępczości 

wśród nieletnich 

 Organizacja atrakcyjnych dla młodzieży i nieodpłatnych 

zajęć pozaszkolnych, 
 Realizacja programu edukacyjnego, obejmującego m.in.: 

 Spotkania z osobami skazanymi, uświadamiające 

wpływ wyroku skazującego na możliwość rozwoju 
kariery oraz wpływ ograniczenia wolności na pozycję 

społeczną, 
 Spotkania  z przedstawicielami Policji oraz Straży 

Miejskiej nt. pracy i działalności tych służb, które 

zwiększą świadomość możliwości wykrycia sprawców 
przestępstw. 
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1. Ochrona 

wartości 
przyrodniczych 

oraz racjonalna 

gospodarka 
zasobami 

 Działania ochronne obszarów cennych przyrodniczo  
 Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego  

 Racjonalne gospodarowanie wodami  
 Realizacja planu działań krótkoterminowych dla poprawy 

jakości powietrza32  
 Działania na rzecz ograniczenia wpływu na życie i zdrowie 

szkodliwych czynników na terenach miejskich (emisje z 

transportu, przemysłowe, komunalne, hałas, 
promieniowanie elektromagnetyczne)  

 Działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej 
społeczeństwa  

Prowadzenie zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki 
leśnej 

2. Rozwijanie 
najbardziej 

pożądanych 

społecznie usług 
medycznych 

 Polityka lokalowa preferująca placówki świadczące usługi 

w pożądanych specjalnościach, 
 Zapisy miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 

 Utworzenie miejskiego SP ZOZ uzupełniającego ofertę o 
świadczenia skierowane do osób starszych, 

niesamodzielnych i wymagających rehabilitacji. 

3. Promocja 

zdrowia i 

odpowiednich 
nawyków 

związanych ze 
zdrowym trybem 
życia 

 Organizacja spotkań dla dorosłych mieszkańców 

propagujących zdrowy tryb życia, 
 Wdrożenie programu zdrowego odżywiania w szkołach, 

 Kampania informacyjna i pogadanki z uczniami, 

zwiększające odsetek dzieci i młodzieży ćwiczących na 
zajęciach z wychowania fizycznego. 
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1. Rozwijanie i 
poprawa jakości 

infrastruktury 

turystyczno-
rekreacyjnej 

 Modernizacja istniejącej bazy turystyczno-rekreacyjnej 

i sportowej oraz  poprawa jej standardu. 
 Budowa nowych obiektów turystycznych i rekreacyjnych. 

 Modernizacja istniejącej bazy noclegowej 

i gastronomicznej, budowa nowych obiektów. 

 Urządzenie miejsc wypoczynku i rekreacji dla 

mieszkańców i turystów.  
 Remont „ścieżki poetów” wzdłuż rzeki Liśnicy. 

 Stworzenie dogodnych warunków do rozwoju turystyki 

rowerowej poprzez  budowę i oznakowanie tras i ścieżek 

rowerowych w mieście oraz poprowadzenie tras wzdłuż:  
 szlaku turystycznego tzw. „szlak Solny”, 

 wału przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Parsęty, 

 dawnego torowiska kolei wąskotorowej, 

 szlaku zamków pomorskich, 

 szlaku świętego Jakuba. 

 Stworzenie dogodnych warunków do rozwoju turystyki 

kajakowej poprzez budowę przystani wodnych.  

 Budowa nowych obiektów sportowych, budowa 

i rozbudowa placów zabaw oraz  wyposażenie ich w 

odpowiednie urządzenia. 
 Budowa krytej pływalni na terenie miasta.  

 Modernizacja/rozbudowa kompleksu sportowo-

rekreacyjnego przy ul. Moniuszki (budowa 

pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą, 
remont obiektu hotelowo-socjalnego przy stadionie, 

budowa placu zabaw, rozbudowa ścieżki zdrowia). 
 Modernizacja/rozbudowa sal sportowych przy Szkołach 

Podstawowych nr 3 i 4. 

2. Aktywna 
promocja oferty 

turystycznej 
gminy 

 Wykreowanie kilku produktów turystycznych, w tym 

wspólnych np. z innymi gminami i miastami, i ich 
promocja (np. impreza lokalna pn. Bitwa o krowę 

Białogard kontra Świdwin może zostać wykreowana jako 
produkt ponadlokalny, najlepiej promujący gminę),  

 Stworzenie bogatej oferty turystycznej, rekreacyjnej i 

sportowej dla mieszkańców miasta oraz odwiedzających je 

turystów w oparciu o otoczenie lasów, czyste rzeki i 
bliskość wybrzeża morskiego.  

 Wykorzystanie ponadregionalnych walorów rzeki Parsęty 

dla promocji turystyki kajakowej.   
 Kreowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. 

Upowszechnianie aktywności fizycznej, rekreacji rodzinnej 

poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez 
sportowych i rekreacyjnych. 

 Upowszechnianie sportów wodnych, głównie kajakarstwa, 

wśród dzieci i młodzieży jako specyfiki miasta.   

 Rozwój wędkarstwa 
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1. Rozwój oferty 
kulturalnej 

Miasta Białogard 

 Stworzenie katalogu imprez cyklicznych, mających na celu 

budowę wizerunku miasta jako przyjaznego sztuce i 
artystom, 

 Organizacja wystaw przyciągających odwiedzających nie 

tylko z obszaru Miasta, lecz również okolicznych gmin i 
pasa nadmorskiego, 

2. Restauracja i 
rewitalizacja 

obiektów 

zabytkowych 

 Wsparcie podmiotów będących właścicielami obiektów 

zabytkowych w procesie przygotowania inwestycji i 
dopuszczenie w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego funkcji uatrakcyjniających ich 

rewitalizację, 
 Rewitalizacja kamienic komunalnych, 

3. Rozwój 

instytucji kultury 

 Stworzenie, w oparciu o Białogardzką Bibliotekę Publiczną 

i Izbę Tradycji Regionalnej, wielofunkcyjnego i 

interaktywnego centrum łączącego sfery kultury oraz 
tradycji regionalnej 
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j 1. Poprawa 

standardu sieci 
drogowej 

 

 przebudowa istniejących dróg o nawierzchni utwardzonej, 

 budowa dróg o nawierzchni utwardzonej, 
 remont lub przebudowa istniejących obiektów 

inżynierskich, 
 przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 w jej istniejącym 

śladzie (wraz z przebudową skrzyżowań), 

 remont drogi krajowej nr 6 na odcinku Koszalin – Płoty, 
 budowa obwodnicy Białogardu. 

2. Wspieranie 

mobilności 
miejskiej 

 wymiana taboru autobusowego na nowoczesny, średnio-

pojemny i przyjazny użytkownikom oraz środowisku, 
 modernizacja bazy technicznej i sprzętowej ZKM Sp. z o.o., 

 budowa przyjaznego użytkownikom węzła przesiadkowego 
w oparciu o istniejący dworzec kolejowy, 

 budowa systemu dróg i ścieżek rowerowych, w 
szczególności w sąsiedztwie głównych ciągów drogowych. 
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1. Rozbudowa i 

modernizacja 
infrastruktury 

technicznej i 

wzrost 
wykorzystania 

energii 
przyjaznej 

środowisku 

 uzupełnienie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, 

 modernizacja oczyszczalni ścieków, 
 uzupełnienie i modernizacja sieci wodociągowej, 

 budowa nowych studni głębinowych, 
wymiana/przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej, w 

tym w ramach przebudowy ulic. 

2. Wzrost 
wykorzystania 

źródeł energii 
przyjaznych 

środowisku 

 pełna gazyfikacja miasta, 

 rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta, 
zmiana technologii  w produkcji energii w ciepłowni na 

wykorzystującą OZE. 
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a
 1. Poprawa 

standardu 

budynków 
komunalnych 

 budowa nowych budynków komunalnych, 
 remont komunalnych budynków mieszkalnych, 

 zwiększenie liczby mieszkań tworzących zasób 
mieszkaniowy Miasta 

2. Uzbrojenie 

terenów pod 
inwestycje 

mieszkaniowe 

 rozbudowa i budowa dróg dojazdowych, 
 doprowadzenie mediów. 
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10. Indeksy 
 

10.1 Indeks map 
Numer Tytuł Strona 

2.1 Położenie miasta Białogard na mapie administracyjnej Polski 5 

2.2 Mapa utworów przypowierzchniowych okolic Białogardu 7 

2.3 Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych w badanych JCWP w gminie miejskiej Białogard.  9 

2.4 
Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (24h) w strefie zachodniopomorskiej w 
2011 r. 

10 

2.5 Obszar przekroczeń poziomu docelowego B(a)P (rok) w strefie zachodniopomorskiej w 2011 r. 11 

2.6 Fragment obszaru Natura 2000 Dorzecze Parsęty (PLH 320007) na terenie miasta Białogard. 12 

6.1 Sieć drogowa miasta Białogard 75 

6.2 Stopień gazyfikacji i dostępność możliwości podłączenia gazu na ternie Miasta Białogard 83 

6.3 Lokalizacja węzłów telekomunikacyjnych na terenie Miasta Białogard 89 

6.4 Relacje kablowe, światłowodowe i linie radiowe na ternie Miasta Białogard 90 
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2.3 Formy własności lasów w mieście Białogard 13 

4.1 Liczba ludności Białogardu w latach 2007-2013  18 

4.2 Ludność Białogardu w wieku przed- po- i produkcyjnym w latach 2007-2013 18 

4.3 Podatnicy podatku PIT w Białogardzie w latach 2007-2012 21 

4.4 Suma dochodów wykazanych w zeznaniach podatkowych PIT 2007-2012 21 

4.5 Średnie dochody miesięczne/1 podatnika 22 

4.6 Bieguny zamożności i ubóstwa wśród podatników w mieście Białogard 22 

4.7 Korzystający z pomocy społecznej i suma świadczeń 24 

4.8 Niektóre powody udzielania pomocy 25 

4.9 
Liczba dzieci urodzonych w danym roku, uczęszczających do żłobka oraz objętych opieką przedszkolną w gminie 
miejskiej Białogard w latach 2009 – 2013.  

29 

4.10 Liczba dzieci w gminie miejskiej Białogard oraz uczniów w szkołach podstawowych w latach 2009 – 2013. 30 

4.11 
Liczba uczniów (z uwzględnieniem dzieci w oddziałach „0”) w gminie miejskiej Białogard w szkołach 
podstawowych w latach 2009 – 2013 

30 

4.12 
Liczba uczniów uczących się niezgodnie z obwodem w gminie miejskiej Białogard w szkołach podstawowych w 
latach 2009 – 2013. 

31 

4.13 Liczba młodzieży oraz uczniów w gimnazjach w gminie miejskiej Białogard w latach 2009 – 2013. 31 

4.14 Liczba uczniów w gimnazjach w gminie miejskiej Białogard w latach 2009 – 2013. 31 

4.15 
Liczba uczniów uczących się niezgodnie z obwodem w gminie miejskiej Białogard w gimnazjach w latach 2009 – 
2013. 

32 

4.16 
Liczba oddziałów przedszkolnych w przedszkolach samorządowych w gminie miejskiej Białogard w latach 2009 – 
2013. 

32 

4.17 Liczba oddziałów szkolnych w szkołach podstawowych w gminie miejskiej Białogard w latach 2009 – 2013. 33 

4.18 Liczba oddziałów szkolnych w gimnazjach w gminie miejskiej Białogard w latach 2009 – 2013. 33 

4.19 
Liczba uczniów przypadająca średnio na jeden oddział szkolny w szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie 
miejskiej Białogard w latach 2009 – 2013. 

34 

4.20 
Wysokość subwencji oświatowej oraz wydatki na oświatę w gminie miejskiej Białogard w latach 2009 -2013 w 
mln zł. 

38 

4.21 
Wydatki na 1 oddział przedszkolny w poszczególnych latach w tys. zł. (bez uwzględnienia kosztów oddziału 
specjalnego). 

39 

4.22 
Wydatki na 1 dziecko w przedszkolu w poszczególnych latach w tys. zł. (bez uwzględnienia kosztów oddziału 
specjalnego). 

39 

4.23 Wydatki na 1 oddział w szkołach podstawowych i gimnazjach w poszczególnych latach w tys. zł. 39 

4.24 Wydatki roczne na 1 ucznia w szkołach podstawowych i gimnazjach w poszczególnych latach w tys. zł. 40 

4.25 Średnie roczne koszty prowadzenia 1 godziny zatwierdzonej w arkuszu organizacyjnym danej szkoły w tys. zł. 41 

4.26 
Wybrane  wskaźniki związane z zatrudnieniem w szkołach i placówkach oświatowych w Białogardzie w latach 
2009 – 2013. 

42 

4.27 Wybrana statystyka szkolna – SP3 w Białogardzie 43 

4.28 Wybrana statystyka szkolna – SP4 w Białogardzie 43 

4.29 Wybrana statystyka szkolna – SP5 w Białogardzie.  43 

4.30 Wybrana statystyka szkolna – G1 w Białogardzie 43 

4.31 Wybrana statystyka szkolna – G2 w Białogardzie.  44 

4.32 Edukacyjne nagrody Burmistrza. 46 

4.33 Dane statystyczne wydanych orzeczeń i opinii. 47 
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4.34 Wybrane informacje na temat turystyki w Białogardzie w 2012 r. 50 

4.35 Dane dotyczące działalności sportowej na terenie Białogardu – 2012 r. 52 

4.36 Przestępczość wg kategorii na terenie powiatu białogardzkiego w latach 2009-2013 54 

4.37 Zdarzenia drogowe i ich skutki zaistniałe na terenie powiatu białogardzkiego w latach 2009-2013 54 

4.38 Zestawienie wykroczeń zanotowanych przez Straż Miejską w Mieście Białogard w latach 2011 – 2013 54 

5.1 Podmioty gospodarujące w systemie REGON * 56 

5.2 Rodzaje działalności gospodarczej (według sekcji PKD) 57 
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5.5 Odsetki podmiotów gospodarujących w podziale na kategorie zatrudnienia. Październik 2013 59 
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69 
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6.3 
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79 

6.4 
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81 

6.5 
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82 
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86 
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7.5 Dynamika i struktura wydatków Miasta Białogard za lata 2010-2012 105 
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4.1. Liczba ludności Białogardu w latach 2007-2013 18 
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4.5. Podatnicy o dochodach powyżej 60000 zł rocznie  23 
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Liczba dzieci urodzonych w danym roku, uczęszczających do żłobka oraz objętych opieką przedszkolną w 
gminie miejskiej Białogard w latach 2009 – 2013. 

29 

4.7. Liczba dzieci w gminie miejskiej Białogard oraz uczniów w szkołach podstawowych w latach 2009 – 2013. 30 
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30 

4.9. 
Liczba uczniów uczących się niezgodnie z obwodem w gminie miejskiej Białogard w szkołach podstawowych w 
latach 2009 – 2013. 

31 

4.10. Liczba młodzieży oraz uczniów w gimnazjach w gminie miejskiej Białogard w latach 2009 – 2013. 31 

4.11. Liczba uczniów w gimnazjach w gminie miejskiej Białogard w latach 2009 – 2013. 31 
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Wysokość subwencji oświatowej oraz wydatki na oświatę w gminie miejskiej Białogard w latach 2009 -2013 w 
mln zł. 

38 

4.18. 
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