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Wstęp 4 

 
Wstęp 

 

 
 „Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008 – 2015” jest 

aktualizacją dokumentu opracowanego w 2005 r. 

Za ideą powstania programu rewitalizacji przemawiały wnioski zgłoszone przez 

mieszkańców miasta dotyczące nie tylko zadań przestrzennych, gospodarczych i 

społecznych, ale także obszarów problemowych. 

Za koniecznością zmian przemawiał także fakt, iż dotychczasowy dokument dostosowany 

był do okresu programowania Unii Europejskiej w latach 2004 – 2006, nie spełniał 

natomiast wymogów „Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 

2013”.  

Wstępne prace nad programem podjęto w 2005 r. W 2006 r. rozpoczęto badania nad 

stanem realizacji zadań wpisanych do programu rewitalizacji. Efektem było zebranie 

wniosków od mieszkańców dotyczących uaktualnienia zadań. W 2007 r. władze miasta 

Brzeska podjęły decyzję o uaktualnieniu dokumentu, czego efektem jest niniejszy 

„Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008 – 2015” 

Działania związane z programem rewitalizacji Brzeska spotkały się z zainteresowaniem 

mieszkańców. Prace nad dokumentem były otwarte i szeroko konsultowane. 

Najważniejsze założenia programu rewitalizacji, takie jak delimitacja obszarów 

problemowych, czy określenie celów były opracowywane wspólnie z mieszkańcami, na 

otwartych spotkaniach konsultacyjnych.  Mieszkańcy miasta zostali poddani badaniom 

ankietowym, w których wyrazili opinie o problemach miasta, zagrożeniach, głównych 

obszarach problemowych. Badania ankietowe poprzedzone były prezentacją 

multimedialną przedstawiającą m.in. strukturę planowania rozwoju lokalnego, ideę 

rewitalizacji, procedury przygotowania programu rewitalizacji, metodykę wyboru 

kryteriów opisujących obszary problemowe, strukturę programu rewitalizacji, 

przykładowe rodzaje zadań które można realizować w ramach programu rewitalizacji. W 

czasie konsultacji zostały uruchomione punkty informacyjno-doradcze w celu 

przeprowadzenia i indywidualnych konsultacji beneficjentów końcowych programu 

rewitalizacji.  

W konsekwencji, w toku konsultacji społecznych udało się określić cel główny „Programu 

Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008 – 2015”, którym jest stworzenie 

przestrzennych warunków do zrównoważonego rozwoju miasta i poprawy warunków życia 

mieszkańców Brzesko. Cel główny będzie realizowany za pomocą sześciu celów 

szczegółowych: 

1. Rewitalizacja substancji architektonicznej. 

2. Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowej, zmierzające do ochrony układu 

urbanistycznego miasta Brzeska, w szczególności rynku wraz z przyległymi 

uliczkami   

3. Odnowa zdegradowanych osiedli mieszkaniowych. 
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Wstęp 5 

4. Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej 

umożliwiającej rozwój działalności społecznej, kulturalnej, sportowej i zdrowotnej 

mieszkańców miasta Brzeska. 

5. Zwiększenie atrakcyjności miasta Brzeska dla inwestorów lokalnych i 

zewnętrznych 

6. Marketing i promocja regionalna, krajowa i zagraniczna atrakcji kulturalnych i 

turystycznych  Brzeska. 

Wskazano także pięć obszarów problemowych: 

II..  OObbsszzaarr::  RRyynneekk  wwrraazz  zz  pprrzzyylleeggłłyymmii  uulliicczzkkaammii  

Rynek z ratuszem i kompletną zabudową jest aktualnie największą wartością historyczno- 

kulturową miasta.  

Rynek wraz z przyległymi uliczkami jest miejscem spędzania wolnego czasu przez 

mieszkańców, a przede wszystkim wizytówką miasta dla przybywających turystów i 

odwiedzających Brzesko.  Obiekty mieszczące się na tym terenie, w tym budynki 

mieszkalne, jak również obszar całego rynku wymagają systematycznych prac 

konserwatorskich, remontowo-budowlanych i ochronnych.  

IIII..  OObbsszzaarr::  IInnffrraassttrruukkttuurraa  tteecchhnniicczznnaa  

Stan infrastruktury technicznej na terenie miasta Brzeska jest niezadowalający. 

Ogranicza to zainteresowanie inwestorów, którzy chcieliby inwestować w mieście, a także 

zmniejsza atrakcyjność turystyczną i usługową miasta. Wpływa to także na zmniejszenie 

wartości nieruchomości na terenie miasta. Podnoszenie poziomu cywilizacyjnego 

infrastruktury technicznej przestrzeni publicznej jest szansą dla Brzeska na rozwój 

przedsiębiorczości na terenie miasta i podniesienie jego konkurencyjności na krajowym i 

europejskim rynku kultury i turystyki.  

Urządzenia infrastruktury technicznej są czynnikiem rozwoju lokalnego, wpływają na 

poziom życia mieszkańców miasta, a zatem podniesienie poziomu cywilizacyjnego, 

przyczynia się także do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Brzeska i 

jego turystów.  

IIIIII..  OObbsszzaarr::  IInnffrraassttrruukkttuurraa  ssppoołłeecczznnaa  

W skład tego obszaru wchodzą obiekty użyteczności publicznej na terenie całego miasta 

Brzeska. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - 

przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na 

potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, 

oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, 

obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w 

transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym, śródlądowym, 

świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny 

budynek przeznaczony na wykonywanie podobnych funkcji, w tym także budynek 

biurowy i socjalny.  

IIVV..  OObbsszzaarr::  OOssiieeddllaa  mmiieesszzkkaanniioowwee  

Na terenie miasta Brzeska znajdują się osiedla mieszkaniowe, które wymagają 

gruntownej renowacji i modernizacji. Ze względu na ich parametry techniczne oraz 

zaniedbania w zakresie prac remontowych, ich stan techniczny jest niezadowalający. W 

ramach programu rewitalizacji  mogą być ujęte zadania inwestycyjne związane z 

termomodernizacją, remontem i modernizacją instalacji technicznych, a także  poprawą 

infrastruktury technicznej, czyli dróg wewnętrznych, chodników, oświetlenia, parkingów, 

małej architektury i  placów zabaw dla dzieci.  

Na tych osiedlach dla poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego może być 

zamontowany monitoring.  
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VV..  OObbsszzaarr::  KKuullttuurraa  ii  ddzziieeddzziiccttwwoo  kkuullttuurroowwee  

Na terenie miasta Brzeska znajduje się wiele cennych zabytków, które posiadają dużą 

wartość kulturalną, naukową i historyczną. Większość z nich jest zdewastowana, dlatego 

też wymaga przeprowadzenia niezbędnych prac konserwatorskich, restauratorskich i 

robót budowlanych.  

Wybór tych obszarów doprecyzowano poprzez: 

- analizę problemów w sferze materialnej i społecznej występujących na terenie 

miasta Brzeska dokonaną przez zespół opracowujący program rewitalizacji 

[przedstawioną w rozdziale 5]. Analizowane kryteria spełniają zapisy   ujęte w art. 

47. działania w zakresie mieszkalnictwa, rozporządzenie KOMISJI (WE) nr 

1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady 

wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego,  

- porównania wskaźników cywilizacyjnych dotyczących obszarów rewitalizowanych 

miasta Brzeska w odniesieniu do regionu i kraju [przedstawionych w rozdziale 5], 

- wizji lokalnych i oceny stanu technicznego budynków, infrastruktury technicznej i  

społecznej,    

- wyników badań ankietowych [przedstawionych w rozdziale 2],  

- wniosków zgłaszanych przez beneficjentów końcowych programu z terenu miasta 

Brzeska. 

 

 

Założenia wyjściowe opracowania i wdrożenia programu rewitalizacji  

U podstaw prac nad dokumentem była analiza definicji określających termin 

rewitalizacja. Zgodnie z definicją rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, 

wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, 

technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny 

(głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez 

nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w 

oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne1. 

Uproszczając tę definicję, rewitalizacja to działania, czy też kompleks działań 

prowadzonych na zdegradowanych obszarach miasta. Działania te powinny mieć na celu 

rozwiązanie wszelkich kryzysów na tych obszarach poprzez znalezienie dla nich nowych 

funkcji, zastosowania lub przywrócenia ich pierwotnego stanu i funkcji.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących 

miejsca pracy poprzez budowę i przebudowę infrastruktury (dróg, budynków, 

parkingów, rynków), aby dostosować się do działalności i potrzeb nowych 

przedsiębiorstw, przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska 

naturalnego warunkującego zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, 

- współpracę rożnych środowisk i instytucji na rzecz rozwiązywania problemów 

społecznych na danym obszarze, poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania 

przestępczości, 

                                                           
1 Na podstawie „Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie przygotowywania działań dotyczących mieszkalnictwa” 
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- aktywizację organizacji kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych dla rozwoju czy 

usprawnienia ich działalności poprzez remont lub przebudowę obiektów pełniących 

funkcje zaplecza turystycznego lub kulturalnego. 

 

ASPEKTY REWITALIZACJI  

 

1. Aspekt przestrzenno – urbanistyczny 

- działania dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej, 

- działania dotyczące rozwoju transportu,  

- działania dotyczące restrukturyzacji przemysłu, 

- działania dotyczące remontów i renowacji istniejących zasobów mieszkaniowych, 

- działania dotyczące budowy nowych mieszkań, 

- działania dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej i turystycznej, 

- zabezpieczenie  puli mieszkań rotacyjnych i zamiennych. 

 

2. Aspekt ekonomiczny 

- działania dotyczące wspierania przedsiębiorczości,  

- działania dotyczące rozwoju turystyki bądź innych sektorów gospodarki lokalnej, 

- działania dotyczące uruchamiania finansowanych mechanizmów wsparcia (np. 

lokalny fundusz poręczeń),  

- inne działania wynikające z programów pomocowych dotyczące rozwoju MSP. 

 

3. Aspekt społeczny 

- działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich, 

- działania dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 

- działania dotyczące walki z patologiami społecznymi, 

- działania dotyczące tworzenia równych szans, 

- działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezrobocia, 

- działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezdomności, 

- działania na rzecz aktywności środowisk dziecięcych i młodzieżowych, 

- działania dotyczące przekwaterowywania mieszkańców rewitalizowanych terenów, 

- działania dotyczące uruchamiania systemów grantów dla organizacji 

pozarządowych. 

 

Biorąc te wszystkie uwarunkowania pod uwagę należy stwierdzić, iż rewitalizacja powinna 

charakteryzować się:  

- kompleksowością, czyli całościowym, kompletnym spojrzeniem na obszar 

problemowy, na którym podejmowane są zintegrowane działania w sferze 

infrastrukturalnej, gospodarczej, społecznej i środowiskowej, 
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- koordynacją działań, czyli takim zarządzaniem procesem, jego etapami, aby 

prowadzony był zgodnie z ustalonym procesem wdrażania i realizacji programu 

rewitalizacji, 

- wieloletniością; stopień  skomplikowania procesu rewitalizacji, konieczność 

podjęcia wielu działań oraz ich kosztochłonność zmusza do rozłożenia wysiłków 

na wiele lat (w zależności od obszaru rewitalizacji i jego degradacji). 

 

Efektem tych założeń jest opracowany „Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska 

na lata 2008 – 2015”.  
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Streszczenie 9 

Rozdział 1 

 

Streszczenie 
 

 

Tytuł projektu 

„Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015” 

 

Lokalizacja 

Miasto Brzesko (siedziba gminy miejsko-wiejskiej) położone jest w woj. małopolskim, w 

powiecie brzeskim.  

Położenie miasta Brzesko na mapie Polski 

 
 

Powiat brzeski w województwie małopolskim 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_brzeski_%28ma%C5%82opolski%29


Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego  Brzeska na lata 2008-2015 

______________________________________________________________________ 

 

Streszczenie 10 

 

Obszar i liczba mieszkańców obszaru 

Program swoim zasięgiem obejmuje obszar miasta Brzeska o powierzchni 1214 ha. Na 

obszarze rewitalizacji mieszka 17 048 mieszkańców (stan na 31.12.07r.)1. 

 

 

Uzasadnienie wyboru obszaru 

Podstawą do opracowania programu rewitalizacji były kryteria określone w art. 47 

działania w zakresie mieszkalnictwa, rozporządzenie KOMISJI (WE) nr 1828/2006 z dnia 

8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Zgodnie z tym rozporządzeniem obszary objęte  operacjami w zakresie mieszkalnictwa, w 

tym oczywiście rewitalizacji muszą spełniać co najmniej trzy z następujących kryteriów, 

w tym dwa kryteria spośród tych wymienionych w lit. od a) do h): 

a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia; 

b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia; 

c) niekorzystne trendy demograficzne; 

d) niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik 

przerywania skolaryzacji; 

e) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń; 

f) szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska; 

g) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej; 

h) wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców; 

i) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego; 

j) niski poziom wydajności energetycznej budynków.2 

Wszystkie z wybranych w ramach delimitacji obszarów problemowych rewitalizacji miasta 

Brzesko spełnia dwa z powyższych kryteriów, a co za tym idzie warunki określone w 

cytowanym artykule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 www.stat.gov.pl 
2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dn. 8 grudnia 2006 r. 
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Mapa sytuacyjna  

 

 

 

 
 

Operator programu i partnerzy 

(1)Instytucją wdrażającą i nadzorującą program rewitalizacji jest Urząd 

Miejski w Brzesku. 

(2)Programem rewitalizacji objętych jest 29 beneficjentów końcowych, 

którzy zgłosili swój udział w programie: 
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(3)„Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015” 

jest jednym ze strategicznych dokumentów rozwojowych  miasta 

Brzeska. Czas jego realizacji został określony na lata 2008-2015. 

Realizacja „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska” będzie 

wymagać zarówno od miasta, jak i od instytucji, organizacji i pozostałych 

beneficjentów końcowych usytuowanych w obszarze objętym rewitalizacją dużej 

pracy w zakresie przygotowywania dokumentacji technicznej, studiów 

wykonalności, wniosków aplikacyjnych.  

 

Cele programu 

Cele „Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015”: 

Cel główny: 

Stworzenie przestrzennych warunków do zrównoważonego 

rozwoju miasta i poprawy warunków życia mieszkańców Brzeska. 

Cele szczegółowe: 

1. Rewitalizacja substancji architektonicznej. 

2. Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowej, zmierzające do 

ochrony układu urbanistycznego miasta Brzeska, w szczególności 

rynku wraz z przyległymi uliczkami. 

3. Odnowa zdegradowanych osiedli mieszkaniowych. 

4. Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury technicznej i 

społecznej umożliwiającej rozwój działalności społecznej, kulturalnej, 

sportowej i zdrowotnej mieszkańców miasta Brzeska. 

5. Zwiększenie atrakcyjności miasta Brzeska dla inwestorów lokalnych i 

zewnętrznych. 

6. Marketing i promocja regionalna, krajowa i zagraniczna atrakcji 

kulturalnych i turystycznych Brzeska. 

 

Środki realizacji celów i główne planowane przedsięwzięcia 

Szacunkowa wartość zaplanowanych prac w latach 2008 - 2015 wynosi                              

232 459,30 tys. PLN. Aby te prace przygotować beneficjenci końcowi z obszaru 

rewitalizowanego muszą przygotować 72 projekty do funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej i innych dostępnych funduszy zewnętrznych  finansujących projekty 

rewitalizacyjne. 
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W „Programie Rewitalizacji miasta Brzeska 2008 – 2015” zostały 

wyróżnione trzy kluczowe projekty: 

 

 

1. „Rewitalizacja rynku w Brzesku” realizowany przez Gminę Brzesko. 

REALIZACJA 2009-2011 

ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA:  około 7,5 mln zł 

 

Przedmiotem projektu jest przebudowa płyty Rynku w Brzesku, renowacja elewacji 

dwóch kamienic stanowiących własność Gminy Brzesko, kamienicy należącej do 

Wspólnoty Mieszkaniowej oraz renowacja kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła 

z XV. 

Położony w centrum miasta rynek powinien być jego wizytówką, miejscem odpoczynku i 

spotkań dla mieszkańców Brzeska oraz turystów. Powinien być miejscem oferującym jak 

najwięcej atrakcji służących spędzeniu wolnego czasu, takich jak kawiarenki, galeryjki, 

ogródki gastronomiczne itp. Niestety obecne zagospodarowanie brzeskiego rynku oraz 

jego zaniedbana estetyka zniechęca mieszkańców do tego, by obrać to miejsce za cel 

popołudniowego czy weekendowego spaceru. Brak oferty spędzania wolnego czasu 

powoduje, że w dzień powszedni życie w centrum miasta zamiera o godzinie 17.00, zaś w 

sobotę o godz. 13.00, czyli w porach zamknięcia sklepów wokół rynku. Pokryta 

trawnikami, drzewami i krzewami płyta rynku uniemożliwia prowadzenia na niej 

działalności gastronomicznej (sezonowe ogródki) czy organizowania okolicznościowych 

imprez. Zamiast służyć pracującym mieszkańcom lub młodzieży, miejsce to po zmroku, 

zupełnie nie oświetlone, okupowane jest zazwyczaj przez grupy ludzi będących na 

granicy wykluczenia społecznego.   

 

 
Zdjęcie: Rynek brzeski z lotu ptaka – stan aktualny 

 

Dlatego tak ważna dla Brzeska jest rewitalizacja rynku, która powinna przyczynić się w 

dużym stopniu do rozwiązania przedstawionych wyżej problemów. Przedmiotem projektu 
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jest rekompozycja, reintegracja oraz rewitalizacja rynku zgodnie z założonym 

historycznym i kierunkowym rozwojem miasta. 

Do głównych, nadrzędnych celów tego projektu należą: 

 Przywrócenie, polepszenie i utrwalenie walorów historycznych, estetycznych i 

użytkowych centrum miasta w celu pobudzenia jego rozwoju; 

 Wzrost znaczenia kultury i turystyki jako czynnika stymulującego rozwój 

społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia 

zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska; 

 Ułatwienie dostępu do obiektów kultury i turystyki. m.in. poprzez rozbudowę 

niezbędnej infrastruktury 

 Pobudzenie przedsiębiorczej części mieszkańców Brzeska do zakładania lub 

rozwijania działalności usługowej, odnawiania elewacji kamienic i poprawiania 

estetyki całego miejskiego centrum. 

 

Prace związane z renowacją płyty Rynku w Brzesku obejmują: 

- Usunięcie drzew i krzewów z płyty Rynku; 

- roboty rozbiórkowe nawierzchni z betonu asfaltowego, płyt betonowych, kostki i płyt 

betonowych, a następnie zastąpienie jej nawierzchnią z płyt kamiennych o gr. 10 cm, 

kostki granitowej o grubości 10 cm oraz nawierzchni z betonu asfaltowego; 

- wykonanie fontanny - figurki koziołków (symbolu Browaru Okocim) z piaskowca; 

- wykonanie ozdobnej studni; 

- wykonanie małej architektury i zieleni (m.in. kosze, ławki, barierki, donice); 

- wymianę oświetlenia ulicznego – stylizowane słupy i klosze; 

- wymianę i przełożenie infrastruktury technicznej znajdującej się pod płytą Rynku (sieć 

wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć gazowa, sieć teletechniczna). 

 

 
Zdjęcie: Wizualizacja płyty rynku w Brzesku po zrealizowaniu prac rewitalizacyjnych 
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Prace związane z renowacją elewacji kamienic obejmą budynki o nr 16 (w budynku 

mieści się obecnie Biblioteka Pedagogiczna) oraz 24 (w budynku mieści się obecnie 

księgarnia) stanowiące własność lub współwłasność Gminy Brzesko oraz budynek nr 7 

należący do Wspólnoty Mieszkaniowej. 

Renowacja kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła z XV obejmuje prace związane 

z renowacją tynków, ogrodzenia z ciosów kamiennych, ogrodzenia w części, gdzie 

zbudowane jest ono z cegły oraz prace obróbkowe z blachy miedzianej. 

 

 

2. Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr3, 

Gimnazjum nr 2 oraz Przedszkola nr 4 w Brzesku. 
REALIZACJA: 2010 r. 

ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA:  około 4,42 mln zł 

 

Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku 

Ul. Czarnowiejska 44  

Budynek powstał w 1989  

Do szkoły uczęszcza 639 uczniów 

Od 2000 roku sukcesywnie wymieniono okna tylko w klasach. Natomiast w korytarzach, 

przewiązkach, sali gimnastycznej i pozostałych częściach okna nie były wymienione 

Koszt zadania brutto: 2 052 193 zł – pow. modernizowana ok. 3031m2 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku 

Ul. Leg. Piłsudskiego 23  

Budynek powstał w 1966 roku 

Do szkoły uczęszcza 582 uczniów 

Do tej pory zrealizowano wymianę 14 okien na parterze szkoły w roku 2005 i 2006 

(jadalnia, sala do zajęć wyrównawczych, sekretariat, gabinet dyrektora i zastępcy, 

sanitariaty, księgowość, pokój intendentki) 

Koszt 14 okien z parapetami  - 9854,98 zł 

Montaż – 2619,00 zł 

Razem – 12 473,98 zł 

Koszt zadania brutto: 1 463 779 zł –  pow. modernizowana ok. 2374m2 

 

W każdym przypadku zastosowana zostanie ta sama technologia: Metoda lekka mokra 

System akrylowy OUTSOLUTION firmy Dryvit 

Powłoka ta składa się z: 

- płyty termoizolacyjnej – styropianu 

- wzmocnionej warstwy bazowej – uzyskanej dzięki nałożeniu na powierzchnie płyty 

warstwy spoiwa polimerowo – cementowego, w której zostaje zatopiona siatka 

wzmacniająca włókien szklanych 

- tynku – wykonanego z mas tynkarskich na bazie 100% kopolimerów akrylu z 

zastosowaniem wyłącznie kwarcowych kruszyw.  

 

 

 

3. „Remont i modernizacja budynków komunalnych na terenie miasta Brzeska” 

realizowane przez MZGM w Brzesku. 

REALIZACJA: 2010 r. 

Do głównych problemów związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych należą: 

 rosnące koszty energii cieplnej, 

 straty ciepła spowodowane konstrukcją budynków, a także materiałami 

zastosowanymi do ich budowy. 
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Poprzez realizację projektu „Remont i modernizacja budynków komunalnych na terenie 

miasta Brzeska” straty ciepła w budynkach zostaną znacznie zmniejszone, poprzez 

podjęcie takich działań jak: ocieplenie stropów, wymiana okien w mieszkaniach, remonty 

dachów, a także docieplenie ścian.  

Warto podkreślić, iż to właśnie wymienione wyżej elementy konstrukcji budynków 

powodują największe straty ciepła odczuwalne dla użytkowników. Ich modernizacja 

przyczyni się w znacznym stopniu do wyeliminowania tych strat w przeważającej części. 

Zmniejszenie strat ciepła wpłynie również na zmniejszenie kosztów ogrzewania lokali 

mieszkalnych. Ocieplenie i uszczelnienie stropodachów spowoduje poprawę komfortu 

zamieszkania na ostatnich piętrach, gdzie w lecie temperatura sięga 40 stopni C, zaś w 

zimie przeciekają zwały topniejącego śniegu. W ramach projektu podniesiona zostanie 

także estetyka budynków. 

Wykonanie założeń projektu spowoduje następujące długofalowe rezultaty: 

 Poprawa ochrony środowiska naturalnego. 

 Lepszy stan infrastruktury technicznej budynków. 

 Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców remontowanych budynków. 

Zasadniczym celem projektu  oraz podstawowymi przyczynami podjęcia jego realizacji 

jest modernizacja trzech budynków (przy ul. Partyzantów 5, Ogrodowej 6 i Kościuszki 

64a) należących do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku 

przyczyniająca się do dużych oszczędności energii cieplnej. Projekt ma na celu 

ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza. Nastąpi 

zmniejszenie kosztów ogrzewania jak i zużycia opału. 
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Rozdział 2 
 

Charakterystyka obecnej sytuacji na obszarze. 

 

 

2.1. Sfera mieszkaniowa i społeczne aspekty mieszkalnictwa w obszarze miasta. 

Jak to wynika z analizy wskaźników przeprowadzonej w rozdziale 4 warunki 

mieszkaniowe w mieście nie odbiegają znacznie od wartości wskaźników liczonych dla 

powiatu brzeskiego oraz województwa małopolskiego. Sfera mieszkaniowa miasta 

prezentuje się nieco gorzej w porównaniu z krajem. Trzeba przy tym pamiętać, że 

standardy mieszkaniowe w Polsce znacznie jeszcze odbiegają od standardów 

europejskich. 

 

ROK Wskaźnik1 Miasto Brzesko 

2005 

Liczba mieszkań 5433 

Stosunek liczby mieszkań 
do liczby mieszkańców 

0,32 

Izby 21004 

Stosunek liczby izb do 
liczby mieszkańców 

1,24 

Powierzchnia użytkowa 
mieszkań w tys. m2 

382,4 

Stosunek powierzchni 
użytkowej mieszkań w 

tys. m2 do liczby 
mieszkańców 

0,026 

Przeciętna liczba izb w 
mieszkaniu 

3,87 

Przeciętna liczba osób na 
jedno mieszkanie 

3,10 

Przeciętna liczba osób na 
jedną izbę 

0,80 

Przeciętna powierzchnia 
w m2 jednego 

mieszkania 
70,4 

Przeciętna powierzchnia 
w m2 na 1 osobę 

22,7 

 

 

2.2. Stan infrastruktury technicznej na obszarze rewitalizacji. 

Diagnoza stanu infrastruktury technicznej 

                                                 
1 www.stat.gov.pl 
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Wyszczególnienie 

Wodociągi Kanalizacja 
Sieć rozdzielcza na 100 

km2 w miastach 

długość 
czynnej 

sieci 
rozdzielcz

ej 

ludność 
korzystają
ca z sieci 

w 
miastach 

długość 
czynnej 

sieci 
rozdzielcz

ej 

ludność 
korzystają
ca z sieci 

w 
miastach 

wodociągo
wa 

kanalizacy
jna 

2006 43,5 16 019 31,5 12 695 369 267,2 

2005 43,1 16 039 28,2 12 495 376,4 240,4 

2002 41,9 16 172 27,3 12 385 357,2 232,7 

 

2.3. Sfera społeczna 

2.3.1. Ludność 

Miasto Brzesko w 2006 r. liczyło około 17 054 tysięcy mieszkańców 

Średnia gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosi w Brzesku 1750 osób/km2  . 

Przyrost naturalny w mieście  wynosi -  1,3 osoby/1000 mieszkańców. 

W Brzesku w roku 2006 ludność w wieku produkcyjnym wynosiła 11295 osób, w wieku 

przedprodukcyjnym – 3296,  a w wieku poprodukcyjnym 2235. 

Średnia liczba bezrobotnych w mieście Brzesku w roku 2006 wynosiła 8,75% (989 osób). 

 

2.3.2. Turystyka i kultura 

Tereny, na których malowniczo położone jest miasto Brzesko sprzyja rozwojowi turystyki 

i rekreacji. Ziemia Brzeska to urozmaicony teren - niziny, góry, pola, lasy, czysta woda i 

wiele zabytków. miejscowości. 

Brzesko posiada ciekawą ofertę kulturowo-turystyczną. Składa się na nią głównie 

dziedzictwo kulturowo-historyczne. Są to m.in.: 

 

 

- Rynek – kamieniczki wokół Rynku zostały 

wzniesione po pożarze miasta w 1904r. 

Utrzymane są w stylu eklektycznym z domieszką 

secesji. 

 

- Ratusz – neogotycki wzniesiony w latach 1909-

1910 według projektu Gabriela Niewiadomskiego. 

Elewację zdobi mozaika przedstawiająca herb 

miasta natomiast okno klatki schodowej - 

secesyjny witraż kwiatowy. 
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- Kościół parafialny p.w. św. Jakuba Apostoła – 

wzniesiony w 1447 r. Obecna bryła neogotycka to efekt 

przebudowań dokonanych w 1863r. i 1904r. Wnętrze 

starej części kościoła zdobią neogotyckie ołtarze i ambona 

wykonane w Tyrolu przez Ferdynanda Stuflesera.  

W 1854 r. kościół gruntownie odnowiono. W 1863 r. 

budowle zniszczył drugi już pożar, ale odbudowa miała 

miejsce dopiero w 1900 r., by w 1904 r. ponownie spłonąć 

w pożarze miasta. Na nowo stanął w 1905 r., a ozdobiły 

go trzy dzwony ufundowane przez rodzinę Goetzów 

Okocimskich, poświęcone przez bp Leona Wałęgę i 

zarekwirowane w 1915 roku przez władzę austriacką. W 

1924 r. parafianie ufundowali nowe dzwony, jednak i one 

nie biły długo – w czasie okupacji przepadły na rzecz 

Niemców. 

Wyposażenie kościoła pochodzi z XVIII-XX w. Ołtarz z 

początku XX, wykonany jest z drewna. 

- Cmentarz parafialny tzw. „stary” – założony pomiędzy 1785r. a 1813r. Kryje prochy 

wielu znanych obywateli miasta m.in. Stanisławy Sosnowskiej – poetki z czasów 

Powstania Styczniowego, matki Ludwika Solskiego. W neogotyckiej kaplicy                 hr. 

Sumińskich (ob. Ożegalskich) spoczywają właściciele pobliskiej Słotwiny. 

- Cmentarz żydowski – jedyna zachowana nekropolia tego wyzwania na ziemi 

brzeskiej. Został założony około 1824r. Pochowani są tutaj znani rabini m.in. Ari Leibusz 

(zm. 1846r.), Tow Lipszyc (zm. 1912r.), którzy wywodzili swój ród od najsławniejszych 

cadyków galicyjskich. Znajduje się tu również grób zamordowanych przez Niemców 18 

czerwca 1942r. dwustu Żydów. 

 

 

- Cmentarz wojenny – był cmentarzem 

zbiorczym dla szpitali i lazaretów 

wojskowych, które funkcjonowały w mieście 

na przełomie 1914 i 1915r., projektantem 

tej nekropolii był Robert Motke.  

 

 
Źródło: www.brzesko.pl 

 

Źródło: www.brzesko.pl 

 

- Browar Okocim – jeden z najbardziej 

interesujących obiektów architektury 

przemysłowej w Małopolsce. Budowany 

przez rodzinę Goetzów od 1845r., 

rozbudowywany aż do lat 30-tych XX 

wieku.  
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- Pałac Goetzów Okocimskich – Perłę 

brzeskich zabytków stanowi kompleks 

pałacowo-parkowy Goetz Okocimskich. Jest to 

bodaj jedyny w tej skali zrealizowany na tym 

terenie neobarokowo-neorokokowy pałac 

przemysłowca. Wybudowany został w latach 

1898-1900 przez Jana II Albina Goetza -

Okocimskiego (1864-1931), znanego 

przemysłowca, filantropa, działacza 

politycznego i właściciela okocimskiego 

browaru, oraz jego żonę hr. Zofię z 

Sumińskich. Zespół ten oprócz pałacu 

obejmuje kordegardę, bramę wjazdową wraz z 

ogrodzeniem, oranżerię, stajnie i budynek dla 

służby, rozlokowane w rozległym, 

malowniczym parku utrzymanym w stylu 

angielskim. W latach 1908-11 pałac 

rozbudowano o część wschodnią, wg projektu 

wiedeńskiego architekta Leopolda Simony. Od 

zachodu, do pałacu przylega kaplica o 

marmurowych ścianach, posadzce i 

balustradach chóru. Kaplica zwieńczona jest  

 
Źródło: www.brzesko.pl 

kopułą z latarnią, w której znajduje się malowidło z ok. 1900 r., przedstawiające 

"Wniebowzięcie NMP", wykonane przez Tadeusza Popiela. Pałac za czasów swej 

świetności pełen był wspaniałych mebli, kominków, pieców, kryształowych żyrandoli i 

kinkietów, obrazów, rzeźb, sztychów, starej broni, gobelinów, dywanów, szkła, porcelany 

i trofeów myśliwskich Miasto posiada także liczne zabytkowe figury i pomniki – na środku 

Rynku stoi barokowa figura św. Floriana wzniesiona  w 1731r. Obok wejścia na cmentarz 

parafialny - Grób Nieznanego Żołnierza z 1925r. projektu Ignacego Patolskiego. Na 

skwerku przed Browarem Okocim - pomnik Jana Albina Goetza autorstwa Antoniego 

Madeyskiego, twórcy m.in. nagrobków królów w Katedrze Wawelskiej. Przy ul. Składowej 

na Słotwinie obok kościoła parafialnego znajduje się pomnik upamiętniający ofiary 

bombardowania z dnia 5 września 1939r. 

Ponadto na terenie Brzeska działa także: 

    

 

 

 - Miejski Ośrodek Kultury (MOK), będący 

koordynatorem działalności kulturalnej na terenie 

gminy.  

MOK jest organizatorem cyklicznych imprez: Dni 

Brzeska, Pożegnania lata, Dnia Dziecka, dożynek, 

plenerów malarskich, wystaw plastycznych i 

fotograficznych dokumentowanych 

okolicznościowymi katalogami, koncertów 

muzycznych, konkursów plastycznych, 

recytatorskich, spotkań autorskich. 

 

Źródło: www.brzesko.pl 

 

http://www.brzesko.pl/
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- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku jest instytucją kultury, 

zapewniającą bezpłatny, szeroki dostęp do dóbr kultury polskiej i światowej za 

pośrednictwem książek, czasopism i Internetu. Gromadzi dzieła z różnych dziedzin 

wiedzy oraz literaturę piękną i książki dla dzieci. W chwili obecnej z jej zbiorów w liczbie 

129.469 wol. poprzez sieć działów i filii korzysta 7500 czytelników. 

- Biblioteka Pedagogiczna w Brzesku (Filia Biblioteki Pedagogicznej z 

Tarnowa)  to ważna placówka wspierająca edukację jego mieszkańców. Księgozbiór 

opiewa na 30 tys. książek i 60 tytułów czasopism. 

Baza noclegowa w Brzesku. 

Z brzeskich hoteli i pozostałych noclegowni w skali roku korzysta około 9 tys. osób. 

Należą do nich m.in.: 

 Hotel-Restauracja August - Brzesko, ul. Mickiewicza 66 - Miejsca noclegowe – 

61, 

 Hotel MARK 1 - Brzesko, ul. Mickiewicza 29 - Miejsca noclegowe – 36, 

 Hotel-Restauracja JAGA – Brzesko, ul. Kościuszki/k. Stacji SHELL – miejsca 

nocl. – 24, 

 Motel Zacisze - Brzesko, ul. Towarowa 5a - Miejsca noclegowe – 8, 

 Dom nauczyciela - Brzesko, Pl. Kazimierza Wielkiego 4 - Miejsca noclegowe –

16, 

 Schronisko Młodzieżowe - Brzesko, Ul. Piastowska 2 - Miejsca noclegowe- 25. 

 

Z roku na rok zauważyć można skokowy przyrost liczby udzielanych noclegów turystom 

w Brzesku. Wynika to z pewnością z faktu, iż rozwija się tutaj baza hotelowa, która 

niewątpliwie jest odpowiedzią na niemałe zapotrzebowanie klientów. 

Tabela: Charakterystyka obiektów zbiorowego zakwaterowania w mieście Brzesko: 

  J. m. 2003 2004 2005 2006 

OBIEKTY ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA 

miejsca noclegowe ogółem VII miejsce 16 180 174 192 

miejsca noclegowe całoroczne VII miejsce 16 180 174 192 

korzystający z noclegów ogółem I-XII osoba 240 2 816 5 935 6 470 

korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII osoba 3 455 1 021 1 538 

wynajęte pokoje w hotelach, motelach, pensjonatach ogółem I-XII pok. 0 1 376 2 589 2 426 

wynajęte pokoje w hotelach, motelach, pensjonatach turystom zagranicznym I-
XII pok. 0 439 999 952 

udzielone noclegi ogółem I-XII nocleg 1 276 9 380 16 016 26 901 

udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII nocleg 3 1 487 2 523 12 529 

 

 

 

2.3.3. Edukacja 

Miasto Brzesko ma dobrze rozwiniętą sieć szkolnictwa. Znajduje się tutaj sześć 

publicznych przedszkoli, dwie publiczne szkoły podstawowe, dwa gimnazja oraz dwie 

szkoły ponadgimnazjalne: 

Przedszkola: 

1. Publiczne Przedszkole Nr 1  

w Brzesku  

ul. Ogrodowa 13 A 
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2. Publiczne Przedszkole Nr 3  

w Brzesku  

ul. Mickiewicza 21 

3. Publiczne Przedszkole Nr 4  

w Brzesku  

ul. Ogrodowa 10 

4. Publiczne Przedszkole Nr 7  

w Brzesku  

ul. Okocimska 23 

5. Publiczne Przedszkole Nr 9  

w Brzesku  

ul. Browarna 9 

Filia przedszkola w Brzesku 

ul. Browarna 5 C 

6. Publiczne Przedszkole Nr 10  

w Brzesku z Oddziałem Integracyjnym 

ul. Armii Ludowej 8 

Szkoły Podstawowe: 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2  

im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku  

ul. Królowej Jadwigi 18 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3  

im. Mikołaja Kopernika w Brzesku 

ul. Leg.Piłsudskiego 18 

Gimnazja: 

1. Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy Zespole Szkół w Brzesku 

ul. Głowackiego 57 

2. Publiczne Gimnazjum Nr 2 

w Brzesku 

ul. Czarnowiejska 44 

Szkoły ponadgimnazjalne: 

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku  

Ul. Czarnowiejska 

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku  

Ul. Piastowska 

W Brzesku znajduje się także Małopolska Szkoła Wyższa, której podstawowym zakresem 

działalności jest prowadzenie kształcenia na poziomie wyższych studiów zawodowych w 

systemie: dziennym, zaocznym i wieczorowym w ramach kierunku: ekonomia. 

Powołanie do życia uczelni, której ambicją jest kształcenie w Brzesku młodzieży w 

specjalności: "międzynarodowe stosunki ekonomiczne" powinno przyczynić się do 

złagodzenia napięć na regionalnym rynku pracy oraz aktywizacji i wyrównania szans ludzi 

i gospodarki regionu brzeskiego. Celem władz jest utworzenie uczelni, która zyska 

renomę jednej z najlepiej kształcących w regionie, a nawet w kraju. Miasto chce, aby o 

uczelni absolwenci mówili z dumą, a uzyskane w niej dyplomy były świadectwem 

wysokich kwalifikacji (siedziba uczelni znajduje się przy ul. Królowej Jadwigi 18). 

Na terenie miasta Brzeska zlokalizowane są obiekty pełniące funkcje sportowo-

rekreacyjne:  

 kryta pływalnia,  

http://www.mm.pl/~pp4brzesko
http://www.mm.pl/~pp4brzesko
http://www.pg2brzesko.emil.tnp.pl/
http://www.pg2brzesko.emil.tnp.pl/
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 kręgielnia TKKF „Sokół”,  

 korty tenisowe OSK,  

 stadnina koni „Rancho Pasja”,  

 „Konik Klub”. 

 

2.3.4. Służba zdrowia 

Na obszarze miasta Brzeska zlokalizowane są liczne placówki świadczące usługi z zakresu 

ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury i turystyki, edukacji, bezpieczeństwa 

publicznego.  

 

Tab. 3.1.Placówki ochrony zdrowia na terenie miasta Brzeska 

Jednostka 

organizacyjna 

Rodzaj świadczonych usług 

 

Ilość 

udzielonyc
h porad 

/wizyt/ho

spitalizacji 

Liczba 

łóżek 

 

Liczba 

lekarzy 

 

Liczba 

specjalistó
w (I i II 

specjaliza

cji) 

 

Przychodnia 

Rejonowa w 

Brzesku 

Świadczenia podstawowej opieki 

zdrowotnej (lekarz POZ, 

pielęgniarka POZ, położna POZ, 

pielęgniarka medycyny szkolnej) 

73 394 

 

 

 

 

- 

 

14 

 

11 

 

 

Przychodnia 

Specjalistyczna 
(27 poradni) 

 

 

 

 

Ambulatoryjne, specjalistyczne 

świadczenia zapobiegawczo – 

lecznicze w zakresie nie objętym 
kompetencją lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej i nie 

podlegające leczeniu w ramach 

lecznictwa zamkniętego. 

113 739 

 

 

 

 

 

 

 

- 19 19 

Poradnia 

stomatologiczna 

Świadczenia z zakresu 

stomatologii i ortodoncji 

17 001 - 8 6 

Szpital Powiatowy 

(11 oddziałów) 

Fachowa stacjonarna opieka 

medyczna w dziedzinach 

medycznych objętych oddziałami 

szpitalnymi, obejmująca leczenie i 

pielęgnację chorych. 

12 469 Śr. 358 67 54 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku wykonuje zadania z zakresu pomocy 

społecznej własnej i zleconej. W ramach zadań zleconych pomoc otrzymuje szacunkowo 

około 16,0% gospodarstw domowych. Natomiast w ramach zadań własnych -   około 

3,8% gospodarstw domowych. 

 

2.3.5. Bezpieczeństwo publiczne 

W mieście działają dwie Ochotnicze Straże Pożarne, gdzie liczba pracujących strażaków 

wynosi 57 oraz Powiatowa Komenda Policji, której komisariat funkcjonuje w Czchowie, a 

posterunek w Szczurowej. Liczba policjantów w Brzesku wynosi 110 osób. 

W 2007 r. OSP 47 razy wyjeżdżała do pożarów, 146 razy do miejscowych zagrożeń ( w 

tym silne wiatry – 26, opady deszczu – 6, w komunikacji drogowej – 28, gniazda owadów 
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– 85). Zdarzają się także fałszywe alarmy do których straż wyjeżdżała 2 razy. Łącznie w 

2007 r. OSP interweniowała 199 razy.  

Statystyka działań Powiatowej Komendy Policji przedstawia się następująco: 

 przestępstwa – 1066, wykroczenia – 1103 + 1989 = 3092 (główne 

przestępstwa–kradzieże mienia 167, włamania 110 i narkomania 60; główne 

wykroczenia – drogowe, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, 

zakłócenia ciszy nocnej, słowa wulgarne, kierowanie po spożyciu alkoholu). 

 Wykrywalność przestępstw– 72%. 

 Wypadki drogowe - 83 – najczęściej: potrącenia pieszych, (niebezpieczna 

jazda). 

Zarządzanie (reagowanie) kryzysowe na terenie miasta realizowane jest za 

pośrednictwem Zespołu ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw 

Wojskowych Urzędu Miejskiego w Brzesku. Komórką wspomagającą działanie miasta w 

sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców jest Gminny Zespół Reagowania 

Kryzysowego, w którego składzie znajdują się przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz 

specjaliści z rozmaitych dziedzin zatrudnieni w instytucjach na terenie miasta. 

System oparty na wiedzy i doświadczeniu ludzi wspomagany jest poprzez nowoczesne 

rozwiązania w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności oraz łączności pomiędzy 

służbami ratowniczymi. W roku 2001 zainstalowany został system łączności 

bezprzewodowej (10 radiotelefonów bazowych, 10 radiotelefonów przewoźnych, 20 

radiotelefonów nasobnych), który ułatwia współpracę pomiędzy wszystkimi instytucjami 

zaangażowanymi w działania ratownicze. Ponadto zamontowano trzy syreny 

elektroniczne na terenach zagrożonych powodzią. Atutem tych syren alarmowych jest 

możliwość ich selektywnego zdalnego uruchamiania oraz możliwość przekazywania za ich 

pośrednictwem komunikatów głosowych. Dodatkowo przepływająca przez miasto rzeka 

Uszwica jest objęta systemem monitoringu powodziowego, który pozwala służbom 

kryzysowym z odpowiednim wyprzedzeniem podejmować decyzje w zakresie ostrzegania 

mieszkańców i ewakuacji. Dużym wsparciem działań, zwłaszcza dla Policji, jest system 

monitoringu telewizyjnego miasta, którym objęte jest ścisłe centrum Brzeska. Pięć kamer 

obrotowych oraz rejestrator obrazu i monitory zainstalowane na stanowisku oficera 

dyżurnego Policji pozwalają przez całą dobę nadzorować ład i porządek na ulicach miasta. 

Zapleczem dla działania służb ratowniczych jest dobrze wyposażony magazyn Obrony 

Cywilnej oraz magazyn przeciwpowodziowy. Ponadto ze strony Urzędu Miejskiego 

regularnie podejmowane są działania prewencyjne: szkolenie ludności, kolportaż 

poradników na wypadek powodzi, ćwiczenia służb i formacji OC, organizowanie treningów 

ewakuacji dla uczniów i pracowników szkół i instytucji publicznych, opracowywanie 

materiałów edukacyjnych oraz wiele innych. 

Najczęściej podejmowanymi działaniami przez komórkę odpowiedzialną za Zarządzanie 

Kryzysowe w mieście i gminie są interwencje związane z likwidacją skutków lokalnych 

podtopień (rzeka Uszwica, potoki Grodna, Leksandrówka, Uszewka), zabezpieczanie 

meczów tzw. podwyższonego ryzyka na stadionie Okocimskiego Brzesko, usuwanie 

skutków huraganowych wiatrów, organizowanie dowozu wody w okresie letnim dla 

mieszkańców dotkniętych suszą, rozpowszechnianie ostrzeżeń meteorologicznych dla 

mieszkańców gminy. Ponadto podejmowanych jest szereg interwencji związanych ze 

zdarzeniami incydentalnymi: osunięcia gruntu, zagrożenia związane z możliwością 

wystąpienia wirusa H5N1 itp. 
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2.3.6. Pozostałe jednostki gminne oraz przedsiębiorstwa działające na obszarze 

miasta Brzeska 

1. Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., powstałe w wyniku przekształcenia 

przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Brzesku. Założycielem Spółki jest Gmina Miejska w 

Brzesku, która obecnie jest jedynym wspólnikiem posiadającym 100 % udziałów. W 

ramach struktury organizacyjnej Spółka posiada dwa podstawowe zakłady usługowo - 

wytwórcze, to jest Zakład Oczyszczania Miasta i Eksploatacji oraz Zakład Usług 

Komunalnych . 

Zakład Oczyszczania Miasta i Eksploatacji prowadzi: 

- zbiór i wywóz odpadów komunalnych od osób prywatnych oraz firm, 

- zbiór odpadów segregowanych,  

- transport usługowy odpadów komunalnych na dalekie odległości,  

- eksploatacja wysypiska śmieci , 

- zwalczanie skutków zimy , 

- usługi asenizacyjne , 

Zakład Usług Komunalnych wykonuje: 

- projektowanie, zakładanie i pielęgnowanie terenów zieleni , 

- wycinkę drzew w terenach zurbanizowanych oraz korektę koron drzew w tym 

drzew zabytkowych,  

- konserwację dróg i chodników , 

- utrzymanie czystości i porządku w mieście , 

- usługi pogrzebowe , 

- usługi prosektoryjne , 

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z 0.0., 

3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 

4. Miejskie Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej, 

5. Rawik Sp. z o.o., 

6. CANPACK – producent puszek napojowych, 

7. Polampack – producent opakowań blaszanych, 

8. Carlsberg Polska – Browar  Okocim, 

9. Granit – przedsiębiorstwo budowlane działające na rynku europejskim, 

10. CHEMIPLAST – producent systemów ociepleń budynków, 

11. MARK – producent stolarki budowlanej, 

12. MULTIMEDIA POLSKA – telekomunikacja i Internet, 

13. Małopolska Wytwórnia Maszyn – producent pojazdów komunalnych, 

14. Zasada Trans Spedition – transport i spedycja, 

15. DOBROPASZ – producent karmy zwierzęcej. 
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Tabela: Liczba podmiotów gospodarczych w mieście Brzesko wg danych GUS: 

  J. m. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WG SEKTORÓW 

WŁASNOŚCIOWYCH 

  Ogółem 

    ogółem jed.gosp. 1 717 1 815 1 893 1 850 1 772 1 558 

  Sektor publiczny 

    podmioty gospodarki narodowej ogółem jed.gosp. 44 57 66 61 57 72 

    państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 
ogółem jed.gosp. 31 46 55 50 47 44 

    przedsiębiorstwa państwowe jed.gosp. 1 1 1 1 1 1 

    spółki handlowe jed.gosp. 6 5 5 5 4 4 

  Sektor prywatny 

    podmioty gospodarki narodowej ogółem jed.gosp. 1 673 1 758 1 827 1 789 1 715 1 486 

    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jed.gosp. 1 392 1 462 1 519 1 469 1 394 1 134 

    spółki handlowe jed.gosp. 48 65 74 75 80 88 

    spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego jed.gosp. 8 8 6 7 8 8 

    spółdzielnie jed.gosp. 13 13 12 12 12 12 

    fundacje jed.gosp. 2 2 2 3 3 3 

    stowarzyszenia i organizacje społeczne jed.gosp. 26 27 29 31 30 32 
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Rozdział 3 
 

Nawiązanie do strategicznych dokumentów 

dotyczących rozwoju przestrzennego – 

społecznego –gospodarczego miasta Brzeska. 

 
„Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008 – 2015”  jest 

powiązany z następującymi dokumentami określającymi warunki rozwoju Polski i 

województwa małopolskiego: 

 

A.  P O Z I O M   K R A J O W Y 

4.1. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 [Dz1] 

4.2. Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 [Dz2] 

4.3. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 [Dz3] 

4.4. Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju [Dz4] 

4.5. PO Infrastruktura i Środowisko  [Dz5] 

4.6. PO Kapitał Ludzki  [Dz6] 

4.7. PO Innowacyjna Gospodarka  [Dz7] 

4.8. Strategia Wdrażania w Polsce Zintegrowanej Polityki Produktowej  [Dz9] 

4.9. Strategia Rozwoju Edukacji Narodowej  2007-2013  [Dz10] 

4.10. Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania 

Różnorodności Biologicznej  

[Dz11] 

4.11. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004- 2013 [Dz12] 

4.12. Strategia Rozwoju Sportu (do 2016 r.) [Dz13] 

 

B.  P O Z I O M   REGIONALNY 

4.13. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 [Dz14] 

4.14. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 [Dz15] 

4.15. Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 

2005-2012 

[Dz16] 

4.16. Wojewódzki Program Ochrony Dziedzictwa i  Krajobrazu 

Kulturowego Małopolski 

[Dz17] 

 

C.  P O Z I O M  LOKALNY 

4.17. Strategia Rozwoju Gminy Brzesko   [Dz18] 
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3.1. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 [Dz1] 

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 jest podstawowym dokumentem strategicznym 

określającym cele i priorytety w obszarze rozwoju społeczno – gospodarczego Polski oraz 

warunki, które powinny ten rozwój zapewnić.  

Strategia wyznacza cele i identyfikuje obszary uznane za najważniejsze z punktu 

widzenia osiągnięcia tych celów, na których koncentrowane będą działania państwa. 

Uwzględnia jednocześnie najważniejsze trendy rozwoju światowej gospodarki oraz cele, 

jakie stawia Unia Europejska w odnowionej Strategii Lizbońskiej. 

Strategia Rozwoju Kraju jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym 

rozwoju społeczno – gospodarczego kraju, stanowiącym odniesienie dla innych strategii i 

programów rządowych.  

Horyzont czasowy Strategii pokrywa się z okresem nowej perspektywy finansowej UE na 

lata 2007-2013 wraz z zastosowaniem reguły wydatkowania n+2 (tj. w ciągu dwóch 

kolejnych lat). 

Strategia spaja wszelkie działania rozwojowe podejmowane na rzecz poprawy warunków 

społeczno – gospodarczych. Jej zadaniem jest odważne, ale jednocześnie realistyczne 

zaprogramowanie rozwoju i modernizacji kraju, ze szczególnym uwzględnieniem 

możliwości wykorzystania obecności Polski w UE, a także wszystkich zasobów i atutów, 

które nasz kraj posiada, na rzecz rozwoju i poprawy poziomu i jakości życia.  

Strategia Rozwoju Kraju stanowi podstawę dla efektywnego wykorzystania przez Polskę 

środków rozwojowych, zarówno krajowych, jak i z Unii Europejskiej, na realizację celów 

społeczno – gospodarczych, a zarazem podstawę do pomnażania ilości środków przez 

szybszy i efektywniejszy wzrost gospodarczy. Istotną rolą Strategii Rozwoju Kraju jest 

koordynowanie reform instytucjonalno – regulacyjnych z działaniami finansowanymi ze 

środków UE, tak aby poprzez efekt synergii te dwa obszary polityki gospodarczej 

przynosiły możliwie największy rezultat prorozwojowy. 

Główny cel strategii: 

PODNIESIENIE POZIOMU I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POLSKI: 

POSZCZEGÓLNYCH OBYWATELI I RODZIN. 

Przez podniesienie poziomu życia rozumie się wzrost siły nabywczej dochodów w sektorze 

gospodarstw domowych, ułatwienie dostępu do edukacji i szkolenia, wzrost zatrudnienia i 

wydajności pracy oraz poprawę zdrowotności mieszkańców Polski. 

Przez podniesienie jakości życia rozumie się istotną poprawę stanu i wzrost poczucia 

bezpieczeństwa wśród obywateli, możliwość korzystania z funkcjonalnej i łatwo dostępnej 

infrastruktury technicznej i społecznej, życie w czystym, zdrowym i sprzyjającym 

środowisku przyrodniczym, uczestnictwo w kulturze i turystyce, przynależność do 

zintegrowanej, pomocnej wspólnoty lokalnej, umożliwiającej lepszą harmonizację życia 

rodzinnego i zawodowego oraz aktywność w ramach społeczeństwa obywatelskiego. 

Cel główny oraz problemy społeczno-gospodarcze wynikające z zapóźnień rozwojowych 

oraz niedoinwestowania polskiej gospodarki pozwalają  wyodrębnić priorytety, 

określające główne obszary działań, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie celów 

Strategii Rozwoju Kraju.  

Priorytetami są: 

 wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, 

 poprawa stanu infrastruktury podstawowej: technicznej i społecznej, 
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 wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, 

 budowa zintegrowanej wspólnoty, systemu bezpieczeństwa i zasad współpracy, 

 rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej kraju. 

Finansowanie 

Realizacja Strategii Rozwoju Kraju finansowana będzie zarówno ze środków krajowych, 

jak i zagranicznych. Środki krajowe pochodzić będą ze źródeł publicznych i prywatnych.  

Spośród publicznych środków krajowych najistotniejszym źródłem finansowania realizacji 

Strategii będzie budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz 

innych podmiotów sektora finansów publicznych. Rosnącą rolę w finansowaniu szeroko 

rozumianego rozwoju kraju, poprzez inwestycje własne, powinny odgrywać prywatne 

podmioty gospodarcze. Coraz większe znaczenie powinno mieć także upowszechnienie 

mechanizmów i form partnerstwa publiczno – prywatnego.  

Możliwości inwestycyjne kraju zdecydowanie powiększą środki pozyskiwane z Unii 

Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych. 

Łączna kwota środków budżetowych UE, możliwa do wykorzystania na realizację Strategii 

Rozwoju Kraju wyniesie blisko 86 mld EUR, a wraz z publicznymi i prywatnymi środkami 

na współfinansowanie - około  108 mln EUR.  

 

3.2. Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 [Dz2] 

Zakładanym efektem strategii proponowanej w Narodowej Strategii Spójności jest 

znaczące podniesienie jakości życia mieszkańców Polski i osiągnięcie spójności 

gospodarczej z innymi krajami UE.  

Do 2013 roku Polska i jej regiony powinny stać się miejscem atrakcyjnym dla 

inwestowania, życia i pracy. Oznacza to znaczącą poprawę jakości i dostępności drogowej 

infrastruktury transportowej oraz infrastruktury środowiska.  

Polska gospodarka dzięki zwiększaniu przez przedsiębiorstwa przemysłowe nakładów na 

działalność innowacyjną stanie się gospodarką nowoczesną. 

Celem strategicznym Narodowej Strategii Spójności jest tworzenie warunków dla 

wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości 

zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej.  

Realizacja celu strategicznego będzie odbywać się poprzez horyzontalne cele 

szczegółowe. Zdefiniowane one zostały w odpowiedzi na wyzwania odnowionej Strategii 

Lizbońskiej oraz na podstawie wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron 

polskiej gospodarki,  także szans i zagrożeń przed nią stojących. W świetle tych założeń 

przyjęto następujące cele szczegółowe: 

 poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa 

mechanizmów partnerstwa 

 poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej 

 budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej na celu 

podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski 

 podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym 

szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój 

sektora usług 

 wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej 



Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015 

__________________________________________________________ 

Rozdział  3 30 

 wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na 

obszarach wiejskich.  

NSS będzie realizowana przy pomocy Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), 

zarządzanych przez samorządy poszczególnych województw. 

Na szczeblu centralnym realizowane będzie siedem głównych programów, co zapewni 

koordynację działań wewnątrz programów i ograniczenie administracji niezbędnej do 

zarządzania programami.  

16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO),  

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,  

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,  

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 

Program Operacyjny Pomoc Techniczna. 

 

3.3. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 
2007 – 2013 [Dz3] 

Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego (NSRR) jest dokumentem określającym 

uwarunkowania, cele i kierunki wspierania rozwoju regionalnego przez państwo oraz 

koordynacji polityki sektorowej w województwach.  

Dokument określa priorytety i kryteria wyodrębniania obszarów wsparcia, zasady i 

kryteria wsparcia finansowego programów wojewódzkich z punktu widzenia polityki 

państwa. Stanowi punkt odniesienia dla preliminowania wysokości i kierunków 

wydatkowania środków z budżetu państwa, w tym środków zagranicznych, na realizację 

kontraktów wojewódzkich oraz innych zadań (m. in. programów doradczych, 

informacyjnych oraz działań o charakterze pilotażowym) z zakresu rozwoju regionalnego. 

NSRR określa także sposób koordynacji działań wszystkich ministrów oraz funduszy 

celowych, które są zgodne z celami i zasadami polityki rozwoju regionalnego państwa, są 

terytorialnie ukierunkowane i przewidziane do wdrożenia w ramach kontraktów. 

Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2001-2006 i jej założenia 

przygotowane na lata 2007-2013 określają zasady prowadzenia polityki regionalnej 

państwa, cele kierunkowe tej polityki oraz instrumenty finansowania poszczególnych 

zadań z tym związanych, zarówno na poziomie regionu, jak i całego kraju.  

Ważnym elementem tej polityki jest wzrost konkurencyjności polskich regionów, poprzez 

wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją. Służą temu 

programy operacyjne rozwoju regionalnego opracowane dla poszczególnych województw 

w tym również dla województwa małopolskiego. W programach tych bardzo ważne 

miejsce zajmują programy strategii gmin szczególnie tych, które ze względu na swój 

potencjał cywilizacyjny mogą podnieść swój potencjał gospodarki i rozwoju, a w 

konsekwencji wpłynąć na podniesienie konkurencyjności całego regionu.  

Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007–2013 formułuje następujące 

strategiczne cele kierunkowe rozwoju regionalnego Polski: 

1. Większa konkurencyjność województw. 

2. Większa spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna. 

3. Szybszy wzrost – wyrównywanie szans rozwojowych. 
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3.4. Koncepcja Polityki Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju [Dz4] 

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju (zwana dalej Koncepcją) jest 

podstawowym dokumentem określającym politykę państwa w dziedzinie przestrzennego 

zagospodarowania kraju w perspektywie najbliższych dwudziestu lat (w horyzoncie 2025 

r). Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

określa zadania, jakie ma do spełnienia Koncepcja przestrzennego zagospodarowania 

kraju. 

1. Stworzenie ram dla różnych innych dokumentów i działań. 

2. Określenie konkretnych elementów struktury przestrzennej. 

Ponadto Koncepcja określa wymagania z zakresu ochrony środowiska i zabytków, z 

uwzględnieniem obszarów podlegających ochronie.  

Koncepcja ma także znaczenie informacyjno-edukacyjne oraz postulatywne.  

W warstwie postulatywnej Koncepcja formułuje zalecenia pod adresem układu 

instytucjonalnego gospodarki przestrzennej oraz sugestie zmian w systemie prawa 

określającego zagospodarowanie przestrzenne i planowanie przestrzenne. 

Z zadań Koncepcji określonych w ustawie wynika, że powinna ona ograniczać się do 

zagadnień przestrzennych i nie dublować się z innymi dokumentami strategicznymi 

opracowywanymi na szczeblu ogólnokrajowym, jak narodowe strategie rozwoju 

regionalnego (długofalowa i średniookresowa) czy Narodowy Plan Rozwoju. Koncepcja 

powinna być zgodna z tymi dokumentami, a jej cele i założenia powinny być współbieżne 

z rozstrzygnięciami tam zawartymi – powinna jednak selektywnie ograniczać się do 

problematyki przestrzennej, szczególnie w warstwie pozytywnej, wskazującej na przyszłe 

działania państwa. 

Głównym celem przestrzennego zagospodarowania Polski jest wykorzystanie dobrze 

wykształconej policentrycznej struktury funkcjonalno-przestrzennej kraju do dynamizacji 

rozwoju Polski i przełamanie w ten sposób jej zapóźnienia cywilizacyjnego. Cel ten jest 

zbieżny ze strategicznym celem NPR 2007–2013. 

3.5. PO Infrastruktura i Środowisko [Dz5] 

Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej 

regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i 

poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu 

spójności terytorialnej. 

Cele szczegółowe Programu: 

 Budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie 

dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska 

naturalnego. 

 Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez 

powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec 

transportu drogowego środków transportu. 

 Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez 

dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój 

odnawialnych źródeł energii. 

 Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu 

światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski. 

 Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia siły roboczej.  

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 15 

priorytetów: 

I. Gospodarka wodno – ściekowa. 

II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. 

III. Bezpieczeństwo ekologiczne. 
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IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. 

V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. 

VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T 

VII. Transport przyjazny środowisku 

VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 

IX. Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej 

X. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 

XI. Bezpieczeństwo energetyczne 

XII. Kultura i dziedzictwo kulturowe  

XIII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia 

XIV. Pomoc techniczna dla wsparcia procesu zarządzania Programem oraz 

upowszechnienia wiedzy na temat wsparcia ze środków Unii Europejskiej 

XV: Pomoc techniczna dla wsparcia zdolności instytucjonalnych w instytucjach 

uczestniczących we wdrażaniu priorytetów współfinansowanych z Funduszu Spójności. 

Finansowanie PO Infrastruktura i Środowisko 

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu na lata 

2007-2015 wyniesie 36 385 320 777 euro, z czego 34 464 497 836 euro stanowić będzie 

wkład publiczny.  

 

3.6. PO Kapitał Ludzki [Dz6] 

Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest umożliwienie pełnego 

wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i 

potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie 

poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia 

społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. 

Zgodnie z projektem Narodowej Strategii Spójności całość środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007 – 2013 (8,1 mld euro) zostanie 
przeznaczona na PO Kapitał Ludzki. 

W ramach Programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, 

edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i 

przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach 

wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz 
promocją zdrowia zasobów pracy. 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed 

państwami członkowskimi stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Wyzwania te to: 

uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i 

podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji dla wzrostu oraz tworzenie większej 
liczby trwałych miejsc pracy.  

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle 

na poziomie centralnym i regionalnym.  

Priorytety realizowane centralnie to: 

 Zatrudnienie i integracja społeczna, 

 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw,  

 Wysoka jakość edukacji odpowiadająca wymogom rynku pracy,  

 Dobre państwo,  

 Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa. 

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to: 
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 Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej,  

 Regionalne kadry gospodarki,  

 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  

 Aktywizacja obszarów wiejskich, 

 Pomoc techniczna.  

Finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację tego Programu  w 

latach 2007-2015 wyniesie 9 559 882 352 euro.  

 
3.7. PO Innowacyjna Gospodarka [Dz7] 

Cel główny Programu zdefiniowano jako: 

Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. 

W ramach programu realizowane będą następujące priorytety: 

Badania i rozwój nowoczesnych technologii. 

Celem osi priorytetowej 1 jest zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce 

poprzez realizację prac B+R w najważniejszych kierunkach dla rozwoju społeczno-

gospodarczego kraju, a także zwiększenie zapotrzebowania gospodarki na wysokie 

technologie bazujące na wynikach prac B+R. 

Infrastruktura sfery B+R. 

Celem osi priorytetowej 2 jest wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji 

oraz modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych 

jednostek naukowych działających w Polsce. 

Kapitał dla innowacji. 

Celem osi priorytetowej 3 jest zwiększenie liczby nowopowstałych przedsiębiorstw 

innowacyjnych, a także zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł ich finansowania. 

Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. 

Celem osi priorytetowej 4 jest podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw 

poprzez wzmocnienie popytu na nowe lub nowoczesne rozwiązania w gospodarce. 

Dyfuzja innowacji. 

Celem osi priorytetowej 5 jest zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług 

służących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego oraz tworzenie 

korzystnych warunków współpracy, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji 

konkurencyjnej przedsiębiorstw. 

Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. 

Celem osi priorytetowej 6 jest wzmocnienie marki „Polska” przez promocję Polski jako 

kraju atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym i turystycznym, a także jako miejsca 

nawiązywania wartościowych kontaktów gospodarczych. 

Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego. 

Celem osi priorytetowej 7 jest rozwój aplikacji informatycznych na potrzeby 

przedsiębiorców – głównie z zakresu gospodarki, handlu oraz nauki - w celu zwiększenia 

innowacyjności przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. 

Finansowanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

Łączna wielkość publicznych środków finansowych zaangażowanych w realizację PO 

Innowacyjna Gospodarka  w latach 2007-2015 wyniesie około 9, 7 mld euro.  

 

 
3.8. Strategia Wdrażania w Polsce Zintegrowanej Polityki 
Produktowej [Dz8] 

Zintegrowana Polityka Produktowa jest inicjatywą Komisji Europejskiej i krajów 

członkowskich Unii Europejskiej stanowiącą element szerszego procesu wspólnotowego 

polegającego na tworzeniu w ramach Strategii Lizbońskiej najbardziej konkurencyjnej i 

dynamicznej w świecie gospodarki opartej na wiedzy. Proces ten zmierza jednocześnie do 

osiągnięcia większej spójności społecznej w Unii Europejskiej, stworzenia nowych miejsc 
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pracy i wysoko wydajnej gospodarki, której rozwój nie prowadziłby do dalszej degradacji 

środowiska, lecz sprzyjał zachowaniu jego zasobów dla przyszłych pokoleń. Pozytywna 

synergia między tymi wyżej wymienionymi elementami jest określana jako rozwój 

zrównoważony i jako jedna z naczelnych wytycznych znalazła swe odbicie w wielu 

dokumentach wspólnotowych. 

Zintegrowana Polityka Produktowa opiera się na instrumentach stosowanych w ramach 

wdrażania systemu zarządzania środowiskowego (np. EMAS), ekoznakowania i 

stosowania informacji o oddziaływaniu produktu na środowisko. Innowacją jest 

koordynacja tych instrumentów i wprowadzenie do systematycznego stosowania metod 

oceny cyklu życia produktu. 

Przedmiotem Zintegrowanej Polityki Produktowej są produkty i usługi . Zintegrowana 

Polityka Produktowa ma być realizowana na poziomie krajowym i wspólnotowym. Na 

poziomie krajowym zadania mają być realizowane we współdziałaniu przez 

przedsiębiorców, organizacje konsumenckie, ekologiczne oraz administrację publiczną. 

Na poziomie wspólnotowym zadania będzie realizowała Komisja Europejska we 

współpracy z Europejską Agencją Środowiska i wymienionymi wyżej podmiotami z krajów 

członkowskich UE. 

Główne cele ZPP : 

Poprawa efektywności wykorzystania zasobów oraz lepsze zarządzanie surowcami i 

odpadami. Ma to zapewnić, że o nie zostanie przekroczona odporność środowiska na 

presję wynikającą z konsumpcji zasobów odnawialnych i nieodnawialnych.  

Zintegrowana Polityka Produktowa powinna wpływać na: 

- poprawę warunków rynkowych dla produktów przyjaznych środowisku (greener 

products), 

- wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz całych gałęzi przemysłowych 

Unii Europejskiej poprzez udział produktów przyjaznych środowisku w tworzeniu nowego 

rynku. 

Główne cele ZPP : 

Poprawa efektywności wykorzystania zasobów oraz lepsze zarządzanie surowcami i 

odpadami. Ma to zapewnić, że o nie zostanie przekroczona odporność środowiska na 

presję wynikającą z konsumpcji zasobów odnawialnych i nieodnawialnych.  

Zintegrowana Polityka Produktowa powinna wpływać na: 

- poprawę warunków rynkowych dla produktów przyjaznych środowisku (greener 

products), 

- wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz całych gałęzi przemysłowych 

Unii Europejskiej poprzez udział produktów przyjaznych środowisku w tworzeniu nowego 

rynku. 

 
3.9. Strategia Rozwoju Edukacji Narodowej (2007-2013) 
[Dz9] 

Celem głównym rozwoju edukacji w Polsce jest podniesienie poziomu 

wykształcenia  społeczeństwa (tak by wykształcenie co najmniej średnie stało się 

bardziej powszechne) przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości 

kształcenia. 

Równocześnie konieczne jest stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji osób dorosłych, 

przede wszystkim kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych kompetencji niezbędnych do 

funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie. 

Strategia systemu edukacji na lata 2007-2013 zakłada, że edukacja w Polsce jako 

integralny system kształcenia (umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności) oraz 

wychowania (kształtowanie i promowanie postaw) będzie: ułatwiać każdemu realizację  

aspiracji oraz rozwój własny i wykorzystanie możliwości, przygotowywać do aktywnego i 

odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym - w 

wymiarze lokalnym, narodowym i globalnym, skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu i 

marginalizacji osób oraz grup społecznych, reagować na zmiany związane z rozwojem 
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nauki, nowoczesnych technologii i globalizację, szybko i elastycznie dostosowywać się do 

zmian zachodzących na rynku pracy. 

 
3.10. Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego 
Użytkowania Różnorodności Biologicznej [Dz10] 

Przedmiotem Strategii jest cała różnorodność biologiczna na wszystkich poziomach 

jej organizacji, a więc różnorodność wewnątrzgatunkowa (genetyczna), 

międzygatunkowa i ponadgatunkowa (ekosystemów i krajobrazów). 

Całokształt działań podejmowanych we wszystkich sferach działalności człowieka 

(gospodarczej, ekonomicznej, naukowo-badawczej, prawnej i edukacyjnej) powinien 

służyć osiągnięciu celu nadrzędnego, jakim jest: 

Zachowanie całego rodzimego bogactwa przyrodniczego oraz zapewnienie 

trwałości i możliwości rozwoju wszystkich poziomów jego organizacji 

(wewnątrzgatunkowego, międzygatunkowego i ponadgatunkowego). 

Osiągnięcie celu nadrzędnego wymaga realizacji czterech zasadniczych działań 

strategicznych: 

I. Rozpoznawanie i monitorowanie stanu różnorodności biologicznej  oraz istniejących i 

potencjalnych zagrożeń; 

II. Usuwanie lub ograniczanie aktualnych i potencjalnych zagrożeń różnorodności  

biologicznej; 

III. Zachowanie i/lub wzbogacanie istniejących oraz odtwarzanie znikłych elementów 

różnorodności biologicznej; 

IV. Integracja działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej z działaniami ważnych 

dla tej ochrony sektorów gospodarki oraz administracji publicznej i społeczeństwa (w tym 

organizacji pozarządowych). 

 

3.11. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury (2004-2013 ) 
[Dz11] 

Opracowana przez Ministerstwo Kultury Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 

2004-2013, ma służyć kształtowaniu polityki kulturalnej oraz rozwojowi kultury w 

regionach. 

W ramach prac nad Narodową Strategią Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 

sformułowano następujący cel strategiczny:  

ZRÓWNOWAŻENIE ROZWOJU KULTURY W REGIONACH. 

Cele cząstkowe to: 

 Wzrost efektywności zarządzania sferą kultury.  

 Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności 

kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury. 

  Zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju kultury.  

  Wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do szkolnictwa 

artystycznego, dóbr i usług kultury.  

 Poprawa warunków działalności artystycznej. 

 Efektywna promocja twórczości.  

 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków.  

 Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury 

kultury. 

 
3.12. Strategia Rozwoju Sportu (2007 -2015 ) [Dz12] 

Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015, jest dokumentem wytyczającym 

kierunki działań dla kultury fizycznej i sportu, określa  realizację celów i zadań, które 

mają doprowadzić do znaczącej poprawy stanu polskiego sportu.  

Główny cel strategiczny: AKTYWNE I SPRAWNE SPOŁECZEŃSTWO będzie 

realizowany poprzez zadania ujęte w 3 priorytetach: 
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I. Priorytet: Popularyzacja sportu dla wszystkich. 

Zakres priorytetu obejmuje szeroką problematykę działań mających wpływ na rozwój 

fizyczny i osobowościowy człowieka, jego zdrowie i jakość życia.  

Celem strategii w realizacji tego priorytetu jest osiągnięcie optymalnego poziomu 

utrwalenia zachowań prozdrowotnych społeczeństwa w różnych grupach wiekowych, 

środowiskowych i zawodowych.  

II. Priorytet: Wzrost poziomu wyników sportowych. 

Zagadnienia wchodzące w zakres tego priorytetu obejmują swoim zasięgiem szeroko 

rozumiany sport kwalifikowany, zarówno ten na najwyższym poziomie, jak i sport 

młodzieżowy, akademicki i paraolimpijski. Sukcesy sportowców na arenach 

międzynarodowych a w szczególności w rywalizacji olimpijskiej, przyczyniają się do 

upowszechniania sportu w świadomości społecznej. Podnosi się prestiż państwa na arenie 

międzynarodowej. Zwiększa się tym samym zainteresowanie dzieci i młodzieży 

zorganizowanymi formami aktywności fizycznej, co przyczynia się do szybszego rozwoju 

poszczególnych dyscyplin sportowych.  

III. Priorytet: Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej 

Bez nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej nie jest możliwe odniesienie pełnego 

sukcesu sportowego i upowszechnienie sportu. Celem priorytetu jest zmniejszenie 

dystansu, jaki w tej dziedzinie dzieli Polskę od krajów europejskich. Szczególnie problem 

ten dotyczy stadionów piłkarskich, pełnowymiarowych basenów pływackich i 

ogólnodostępnych obiektów rekreacyjnych. Planowane obiekty muszą mieć najwyższy 

standard wykonawczy, spełniający normy międzynarodowych federacji sportowych. 

Zakłada się wyrównanie wieloletnich zaniedbań w małych miastach i na wsi. Strategia 

zakłada wzmocnienie inwestycji strategicznych likwidując zaniedbania i wzmacniając 

infrastrukturę czołowych dyscyplin olimpijskich.  

 

 

3.13. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 
2007-2013 [Dz13] 
 

Celem głównym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

(MRPO) jest tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Cel ten 

będzie osiągany w szczególności poprzez inwestycje infrastrukturalne wzmacniające 

konkurencyjność, wspieranie innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego oraz 

poprawę stanu środowiska naturalnego i kulturowego. 

Określony powyżej cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów 

szczegółowych: 

a) podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski – 

cechy te określą atrakcyjność i pozycję regionu jako miejsca aktywności gospodarczej, co 

jest fundamentem ekonomicznym pomyślności i standardu życia mieszkańców 

województwa; 

b) poprawa spójności wewnętrznej regionu osiągana w oparciu o zasadę 

zrównoważonego rozwoju – realizacja tego celu zorientowana będzie na stworzenie 

warunków dla wszechstronnego rozwoju społecznego i wysokiej jakości życia – co 

decyduje o spójności regionu jako bezpiecznym i przyjaznym miejscu zamieszkania i 

pobytu, a w konsekwencji o jego konkurencyjności; 

c) rozwój potencjału instytucjonalnego podmiotów z terenu Małopolski – jest to 

niezbędny instrument osiągania pozytywnych zmian w regionie mający na celu 

wzmocnienie zdolności absorpcji środków MRPO. 

OSIE PRIORYTETOWE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO 

 Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy  

 Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy 
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 Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy  

 Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego 

 Oś Priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny 

 Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna 

 Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska  

 Oś Priorytetowa 8. Współpraca międzyregionalna  

 Oś Priorytetowa 9. Pomoc techniczna 

Oś priorytetowa VI: Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

W ramach osi priorytetowej zostaną stworzone kompleksowe możliwości realizacji 

operacji, które przyczynią się do spójnego rozwoju województwa. Udzielane będzie 

bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w trzech głównych obszarach: 

- rozwoju miast; 

- rozwoju obszarów wiejskich, oraz 

- poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego. 

W odniesieniu do wsparcia rozwoju miast, realizowane będą w szczególności następujące 

grupy operacji: 

- inwestycje służące rewitalizacji miejskich obszarów zdegradowanych pod względem 

funkcjonalnym, technicznym i społecznym. Mogą one obejmować zabytkowe centra 

miast, zdegradowane osiedla mieszkaniowe stanowiące ciągłą tkankę miejską, i tereny 

poprzemysłowe. Możliwe będzie również dofinansowanie inwestycji drogowych oraz 

wsparcie infrastruktury edukacyjnej (wyłącznie w ramach programów rewitalizacji). 

Projekty z zakresu rewitalizacji będą wspierane wyłącznie na podstawie programów 

rewitalizacji i muszą być z nimi zgodne. Projekty z zakresu rewitalizacji wspierane w 

ramach działania muszą być zgodne z programami rewitalizacji. Programy te powinny 

dotyczyć jasno wyodrębnionych obszarów miejskich, za wyjątkiem miast o liczbie 

mieszkańców poniżej 20 tys., które w całości mogą być objęte jednym programem 

rewitalizacji. Instytucja Zarządzająca MRPO dopuszcza możliwość wykorzystania środków 

przeznaczonych w programie na rewitalizację poprzez uczestnictwo w Inicjatywie 

JESSICA; 

- przedsięwzięcia dotyczące społecznego budownictwa mieszkaniowego, o ile zagadnienia 

te zostały ujęte w programach rewitalizacji danego obszaru. Projekty z tej dziedziny 

muszą bezpośrednio wynikać z programów rewitalizacji opracowanych w oparciu o 

partycypację społeczną. Obszary wybrane do działań z zakresu mieszkalnictwa, o których 

mowa w art. 7 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia (WE) Nr 1080/2006, powinny spełniać co 

najmniej trzy z kryteriów wyszczególnionych w art. 47 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 

1828/2006, przy czym co najmniej dwa z nich muszą być kryteriami wymienionymi w 

pkt. (a) – (h): 

(a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia; 

(b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia; 

(c) niekorzystne trendy demograficzne; 

(d) niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik 

przerywania skolaryzacji; 

(e) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń; 

(f) szczególnie wysoki poziom degradacji środowiska; 

(g) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej; 
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(h) wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców; 

(i) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego; 

(j) niski poziom wydajności energetycznej budynków. 

Nakłady na współfinansowanie projektów z zakresu mieszkalnictwa nie przekroczą 

poziomu 3% alokacji dla MRPO; 

- inwestycje w infrastrukturę społeczną (w szczególności rekreacyjną i sportową) nie 

objętą wsparciem w ramach innych priorytetów programu, służące poprawie jakości życia 

mieszkańców, a także infrastruktury drogowej, związane z zapewnieniem lub 

polepszeniem dostępu do tych obiektów infrastruktury społecznej. 

 

3.14. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na 
lata 2007-2013 [Dz14] 
 

Strategia rozwoju województwa jest najważniejszym dokumentem przygotowywanym 

przez samorząd województwa, określającym cele i priorytety polityki rozwoju, 

prowadzonej na terenie regionu.  

Rozwój regionalny najogólniej rzecz ujmując można rozumieć jako trwały wzrost poziomu 

życia mieszkańców i potencjału gospodarczego w skali dużej jednostki terytorialnej.  

Misją samorządu województwa, sensem jego istnienia i aktywności, jest tworzenie 

warunków dla jak najpełniejszego rozwoju regionalnego – rozwoju regionalnej wspólnoty.  

Proces ten odbywa się dzięki wzajemnemu oddziaływaniu i wykorzystaniu różnorodnych 

czynników rozwoju – źródeł zmian, które próbuje się powiązać z prawdopodobnymi, 

możliwymi do zaobserwowania efektami w sferze społeczno – gospodarczej, 

przestrzennej, ekologicznej, kulturowej itp.  

Sposób wyjaśnienia, jak ten proces przebiega – jaki jest mechanizm rozwoju 

regionalnego – zależy od przyjętej koncepcji rozwoju regionalnego i może się różnić w 

zależności od prezentowanych założeń programowych i ideowych. W każdym jednak 

przypadku kluczowe znaczenie dla strategii rozwoju regionalnego ma:  

a) zidentyfikowanie najważniejszych mechanizmów rozwoju obserwowanych w 

porównywalnym czasie i przestrzeni,  

b) zidentyfikowanie charakterystycznych dla regionu czynników rozwoju, szczególnie 

tych, które wynikają z własnych mocnych stron, własnego potencjału wyróżniającego 

region na tle innych,  

c) uzgodnienie wspólnego poglądu na temat tego, co stanowi podstawę ideową i 

programową wyboru strategii postępowania i ukształtowania późniejszych programów 

realizacyjnych.  

W pierwszej, przyjętej zaledwie w trzecim roku istnienia i działania samorządu 

województwa strategii rozwoju Małopolski – w Strategii Rozwoju Województwa 

Małopolskiego na lata 2000 – 2006 zapisane jest, że:  

„Strategię rozwoju Małopolski piszemy z poczuciem odpowiedzialności za nas i nasze 

dzieci. Na fundamentalne pytanie o wizję jutrzejszego świata odpowiadamy: chcemy, aby 

Małopolska była regionem szans. W zmieniającym się świecie pragniemy zachować 

własną odrębność i dziedzictwo, ale – jednocześnie – jak najlepiej przystosować się do 

gwałtownie następujących zmian w otoczeniu. Chcemy być świadomymi współtwórcami i 

uczestnikami rozwoju, pełnoprawnymi obywatelami nowoczesnego świata, którego 

częścią jest nowoczesna Małopolska.  

Siła Małopolski to Małopolanie – ponad trzy miliony obywateli. Jakość i poziom ich życia 

jest nadrzędnym przesłaniem strategii rozwoju regionu. Przyszłość Małopolski zależy i 

zależeć będzie od ich inicjatywy, aktywności, kwalifikacji i zaradności, a rolą samorządu 

regionalnego jest przygotować im pole do działania i realizowania swoich marzeń, ambicji 

i zamierzeń, stworzyć warunki do rozwoju nowoczesnej gospodarki.  

Chcemy, by nasze dzieci żyły w otoczeniu, które zachęci je do wszechstronnego rozwoju 

w miejscu urodzenia, w otoczeniu pięknym i zdrowym, używanym a nie eksploatowanym. 
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Za kilka, kilkanaście lat chcemy żyć w regionie, w którym zapewne wiele jeszcze 

pozostanie do zrobienia, ale który da nam poczucie bezpieczeństwa i stabilności, oparte 

na fundamencie zrównoważonej regionalnej gospodarki i poszanowania wartości 

duchowego i materialnego dziedzictwa.”  

Dzisiaj, formułując strategię rozwoju województwa na kolejne lata – w perspektywie do 

2015 roku – uznajemy i potwierdzamy ten kierunek rozwoju Małopolski. 

Wizja rozwoju województwa pozostaje bez zmian.  

Chcemy, aby Małopolska była - regionem szans wszechstronnego rozwoju ludzi i 

nowoczesnej gospodarki, silnym aktywnością swych mieszkańców, czerpiącym z 

dziedzictwa przeszłości i zachowującym tożsamość w integrującej się Europie.  

 

 

3.15. Program Ochrony Środowiska Województwa 

Małopolskiego na lata 2005-2012  [Dz15] 
 

CELE I ZADANIA O CHARAKTERZE SYSTEMOWYM 

1. Wzmocnienie instytucjonalne. 

Cel: Poprawa skuteczności działania organów administracji ds. ochrony środowiska. 

2. Aktywizacja rynku do działań na rzecz środowiska. 

Cel: Zwiększenie aktywności rynku do działań na rzecz środowiska. 

3. Mechanizmy ekonomiczne i systemy finansowania. 

Cel: Poprawa działania mechanizmów ekonomicznych w ochronie środowiska. 

4. Udział społeczeństwa. Edukacja ekologiczna, dostęp do informacji i poszerzenie dialogu 

społecznego. 

Cel: Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa oraz poprawa dostępu 

do informacji o środowisku. 

Cel: Wzrost aktywności społecznych organizacji ekologicznych. 

5. Ekologizacja planowania przestrzennego. 

Cel: Zagospodarowanie przestrzeni województwa zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju. 

6. Rozwój badań i postępu technicznego. Stymulowanie innowacji. 

Cel: Rozwój badań i postępu technicznego mających na celu poprawę stanu środowiska. 

7. Współpraca międzynarodowa. 

Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochrony środowiska. 

 

 

 

3.17. Wojewódzki Program Ochrony Dziedzictwa i  

Krajobrazu Kulturowego Małopolski [Dz17] 
 

Wojewódzki Program Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Małopolski ma 

służyć ochronie, aktywnej rewaloryzacji i lepszemu wykorzystaniu regionalnych zasobów 

dziedzictwa kulturowego. 

 

CEL STRATEGICZNY 1: 

UTRZYMANIE I ZARZĄDZANIE ZASOBEM REGIONALNEGO DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO. 

PRIORYTET 1: ODNOWA MIEJSKA. 

Kierunek działań: Rewaloryzacja i rewitalizacja układów urbanistycznych. 

PROPRYTET 2: ODNOWA ZASOBÓW WIEJSKICH. 

Kierunek działań: Odnowa przestrzeni. 

Kierunek działań: Integracja wartości historycznych i tradycji lokalnych. 

PROPRYTET 3: ROZWÓJ INSTYTUCJI OPIEKI NAD ZABYTKAMI. 

Kierunek działań: Funkcjonalne zarządzanie dziedzictwem. 

Kierunek działań: Podniesienie poziomu opieki nad zbiorami. 
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CEL STRATEGICZNY 2:  

OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 

PRIORYTET 1: KSZTAŁTOWANIE STRUKTUR PRZESTRZENNYCH. 

Kierunek działań: Kształtowanie spójnej przestrzeni małopolskiej sieci powiązań 

przyrodniczych. 

Kierunek działań: Formułowanie zasad ochrony i kształtowania strefy kulturowej. 

CEL STRATEGICZNY 3:  

DZIEDZICTWO ŻYWE, PROMOCJA, EDUKACJA I DOKUMENTACJA WALORÓW 

DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. 

PRIORYTET 1: PROWADZENIE MARKETINGU MAŁOPOLSKIEGO DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO. 

Kierunek działań: Rynkowe zorientowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego. 

Kierunek działań: Świadomość dziedzictwa kulturowego. 

 

 

3.17. Strategia Rozwoju Gminy Brzesko  [DZ17] 
 

Strategia to działania długofalowe, mające na celu kierowanie rozwojem w sposób 

zamierzony, odpowiedni do otaczających warunków oraz jak najlepszy dla osiągnięcia 

założonych celów. W warunkach społeczeństwa demokratycznego strategia rozwoju 

lokalnego jest wypadkową oczekiwań różnych kręgów społecznych. Strategia rozwoju 

określa wspólne cele dla samorządów i administracji państwowej przy współudziale 

obywateli i tworzonych przez nich organizacji. Dla wielu regionów naszego kraju, między 

innymi takich jak Małopolska (a więc również ziemi brzeskiej), ze względu na specyfikę 

wielostronne lokalne działanie, wsparte polityką ekonomiczną państwa jest główną 

metodą dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego. Ponieważ pod względem poziomu 

gospodarczego rozwoju stosunków społecznych, gęstości zaludnienia, struktury 

społeczno-zawodowej, ludności, zasobów środków produkcji i struktury obszarowej 

rolnictwa, ma miejsce duże zróżnicowanie przestrzenne, zachodzi potrzeba regionalizacji 

polityki ekonomicznej. Regionalizm powinien oznaczać przestrzenne zróżnicowanie w 

formach i środkach, zmierzające do osiągnięcia celu głównego tj. pożądanego 

standardu życia ludności regionu. Cel ten realizuje się poprzez strategię 

racjonalnego, optymalnego wykorzystania potencjalnych możliwości danych terenów. 

Chodzi tutaj głównie o optymalne wykorzystanie lokalnych zasobów siły roboczej, ziemi 

użytkowanej rolniczo, surowców, nagromadzonego majątku produkcyjnego, zasobów 

mieszkaniowych, rekreacyjno-turystycznych i leczniczych, tradycji i aktywności 

mieszkańców. Strategia stanowi perspektywiczne studium rozwoju gminy Brzesko. Z tych 

względów ogólną przesłanką metodologiczną jaką przyjęto przy konstruowaniu 

opracowania jest analiza dotychczasowego stanu rozwoju najważniejszych dziedzin 

społeczno-gospodarczych oraz sprecyzowanie na tym tle niezbędnych strategicznych 

działań kierunkowych na terenie gminy BRZESKO. Podejście takie w naturalny więc 

sposób wydziela następujące obszary strategiczne, będące przedmiotem szczegółowych 

rozważań: infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna, potencjał gospodarczy i 

przedsiębiorczość, środowisko naturalne, problematyka wsi i rolnictwa gminy. 

 

KIERUNKI I CELE STRATEGICZNE GMINY BRZESKO 

Cele strategiczne sprecyzowano dla następujących obszarów rozwoju miasta i gminy: 

1.Strategiczne cele gospodarcze związane z obszarem potencjału gospodarczego i 

przedsiębiorczości oraz obszaru produkcji rolnej: 

- stworzyć dogodne warunki dla inwestorów zainteresowanych budową nowych stanowisk 

pracy w mieście i gminie, 

- wprowadzać korzystną dla producentów pozycję na rynkach większych aglomeracji do 

zbytu produktów rolnych, 

- wykorzystać korzystne połączenia komunikacyjne miasta i gminy do zdobycia nowych 

rynków zbytu, 

- zwiększyć dochody producentów rolnych. 
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2. Strategiczne cele społeczne dotyczące obszaru infrastruktury społecznej: 

- zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz zmniejszenie bezrobocia w skali 

miasta i gminy, 

- uzyskać możliwie wysoki wskaźnik średniego wykształcenia wśród młodzieży, 

- skonsolidować lokalną społeczność i organy rad samorządowych wokół strategii rozwoju 

miasta i gminy, 

- turystyka. 

3. Strategiczne cele inwestycyjne związane z obszarem infrastruktury technicznej i 

środowiska naturalnego: 

- spowodować by drogi miejskie i gminne spełniały krajowe normy, 

- posiadać oczyszczalnię ścieków oraz kanalizację fekalną oraz budowa zakładu utylizacji 

odpadów stałych, 

- dokończenie budowy wodociągów i kanalizacji, 

- posiadać infrastrukturę rekreacyjno-sportową, 

- budowa kładki nad rzeką Uszwicą, 

- modernizacja i budowa urządzeń przeciwpowodziowych, 

- racjonalizacja gospodarki wodnej, 

- rozwiązanie problemu gospodarki odpadami, 

- realizacja programu ochrony przyrody i krajobrazu, 

- ochrona mieszkańców przed hałasem komunikacyjnym, 

- budownictwo. 

 

Matryca logiczna powiązania dokumentów strategicznych z celami Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008 - 2015 

CEL NADRZĘDNY – CN1 

CN1 

Stworzenie przestrzennych warunków do zrównoważonego 

rozwoju miasta i poprawy warunków życia mieszkańców 

Brzeska. 

Cele projektu – CP 

CP1  Rewitalizacja substancji architektonicznej. 

CP2 

Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowej, 

zmierzające do ochrony układu urbanistycznego miasta 

Brzesko, w szczególności rynku wraz z przyległymi uliczkami.   

CP3 Odnowa zdegradowanych osiedli mieszkaniowych. 

CP4 

Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury 

technicznej i społecznej umożliwiającej rozwój działalności 

społecznej, kulturalnej, sportowej i zdrowotnej mieszkańców 

miasta Brzeska. 

CP5 
Zwiększenie atrakcyjności miasta Brzeska dla inwestorów 

lokalnych i zewnętrznych. 

CP6 
Marketing i promocja regionalna, krajowa i zagraniczna 

atrakcji kulturalnych i turystycznych Brzeska. 
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[
D

Z
]
 

DOKUMENTY 
STRATEGICZNE PRIORYTETY 

Cel główny  Cele projektu  

[CG] [CP1]  [CP2[ [CP3] [CP4] [CP5] [CP6] 

[
D

Z
1

]
 

 

 

Strategia Rozwoju Kraju 

na lata 2007 – 2015 
 

 

WZROST KONKURENCYJNOŚCI I 

INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI 
+    +  + 

POPRAWA STANU 

INFRASTRUKTURY 

PODSTAWOWEJ: TECHNICZNEJ I 

SPOŁECZNEJ 

+ +   + +  

WZROST ZATRUDNIENIA I 

PODNIESIENIE JEGO JAKOŚCI 
+ +  +    

BUDOWA ZINTEGROWANEJ 

WSPÓLNOTY, SYSTEMU 

BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD 

WSPÓŁPRACY  

+ +    +  

ROZWÓJ REGIONALNY I 

PODNIESIENIE SPÓJNOŚCI 

TERYTORIALNEJ KRAJU 

+ +   +  + 

[
D

Z
 2

 ]
 

 

Narodowa Strategia 

Spójności 2007 – 2013 

 
 

 

STWORZENIE WARUNKÓW DLA 

WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI 

GOSPODARKI POLSKIEJ OPARTEJ 

NA WIEDZY I 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 
ZAPEWNIAJĄCEJ WZROST 

ZATRUDNIENIA ORAZ WZROST 

POZIOMU SPÓJNOŚCI 

SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ I 
PRZESTRZENNEJ POLSKI W 

RAMACH UNII EUROPEJSKIEJ I 

WEWNĄTRZ KRAJU 

+ + + + + + + 

[
D

Z
 3

 ]
 

 

Narodowa Strategia 

Rozwoju Regionalnego na 

lata 2007-2013 

CELE KIERUNKOWE ROZWOJU 

REGIONALNEGO POLSKI: 

1.WIĘKSZA KONKURENCYJNOŚĆ 
WOJEWÓDZTW. 

+ +  + + + + 
2. WIĘKSZA SPÓJNOŚĆ 
SPOŁECZNA, GOSPODARCZA I 

PRZESTRZENNA. 

3. SZYBSZY WZROST – 
WYRÓWNYWANIE SZANS 

ROZWOJOWYCH. 

[
D

Z
4

]
 

 

Koncepcja polityki 

Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 

 

GŁÓWNYM CELEM JEST 

WYKORZYSTANIE DOBRZE 

WYKSZTAŁCONEJ 

POLICENTRYCZNEJ STRUKTURY 

FUNKCJONALNO-
PRZESTRZENNEJ KRAJU DO 

DYNAMIZACJI ROZWOJU POLSKI 

I PRZEŁAMANIE W TEN SPOSÓB 

JEJ ZAPÓŹNIENIA 
CYWILIZACYJNEGO. 

+  
+   + + 

[
D

Z
 5

]
 

  

PO Infrastruktura i 

Środowisko 

 

 

GŁÓWNY CEL - PODNIESIENIE 

ATRAKCYJNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ POLSKI I JEJ 

REGIONÓW POPRZEZ ROZWÓJ 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

PRZY RÓWNOCZESNEJ 
OCHRONIE I POPRAWIE STANU 

ŚRODOWISKA, ZDROWIA, 

ZACHOWANIU TOŻSAMOŚCI 

KULTUROWEJ I ROZWIJANIU 
SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ 

+ +   + + + 

BUDOWA INFRASTRUKTURY 

ZAPEWNIAJĄCEJ, ŻE ROZWÓJ 
GOSPODARCZY POLSKI BĘDZIE 

DOKONYWAŁ SIĘ PRZY 

RÓWNOCZESNYM ZACHOWANIU I 

POPRAWIE STANU ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO. 

+    +   
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[
D

Z
]
 

DOKUMENTY 
STRATEGICZNE PRIORYTETY 

Cel główny  Cele projektu  

[CG] [CP1]  [CP2[ [CP3] [CP4] [CP5] [CP6] 

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI 

GŁÓWNYCH OŚRODKÓW 

GOSPODARCZYCH W POLSCE 
POPRZEZ POWIĄZANIE ICH 

SIECIĄ AUTOSTRAD I DRÓG 

EKSPRESOWYCH ORAZ 

ALTERNATYWNYCH WOBEC 

TRANSPORTU DROGOWEGO 
ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

+    + + + 

ZAPEWNIENIE 
DŁUGOOKRESOWEGO 

BEZPIECZEŃSTWA 

ENERGETYCZNEGO POLSKI 

POPRZEZ DYWERSYFIKACJĘ 
DOSTAW, ZMNIEJSZENIE 

ENERGOCHŁONNOŚCI 

GOSPODARKI I ROZWÓJ 

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ 
ENERGII. 

+    +   

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU 
KULTURY I DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO O ZNACZENIU 

ŚWIATOWYM I EUROPEJSKIM 

DLA ZWIĘKSZENIA 

ATRAKCYJNOŚCI POLSKI. 

+ +   + + + 

WSPIERANIE UTRZYMANIA 

DOBREGO POZIOMU ZDROWIA 
SIŁY ROBOCZEJ.  

    + +  

[
D

Z
6

]
 

PO Kapitał Ludzki 

CELEM PROGRAMU JEST 
UMOŻLIWIENIE PEŁNEGO 

WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU 

ZASOBÓW LUDZKICH, POPRZEZ 

WZROST ZATRUDNIENIA I 
POTENCJAŁU ADAPTACYJNEGO 

PRZEDSIĘBIORSTW I ICH 

PRACOWNIKÓW, PODNIESIENIE 

POZIOMU WYKSZTAŁCENIA 

SPOŁECZEŃSTWA, ZMNIEJSZENIE 
OBSZARÓW WYKLUCZENIA 

SPOŁECZNEGO ORAZ WSPARCIE 

DLA BUDOWY STRUKTUR 

ADMINISTRACYJNYCH PAŃSTWA. 

    + + + 

[
D

Z
7

]
 

PO Innowacyjna 
Gospodarka 

 

ROZWÓJ POLSKIEJ GOSPODARKI 
W OPARCIU O INNOWACYJNE 

PRZEDSIĘBIORSTWA. 

+ +  +  + + 

[
D

Z
8

]
 

Strategia Wdrażania w 

Polsce Zintegrowanej 
Polityki Produktowej  

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI 

WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 

ORAZ LEPSZE ZARZĄDZANIE 

SUROWCAMI I ODPADAMI. 

+     +  

[
D

Z
9

]
 

Strategia Rozwoju 

Edukacji Narodowej 2007-

2013 

CELEM GŁÓWNYM ROZWOJU 

EDUKACJI W POLSCE JEST 

PODNIESIENIE POZIOMU 
WYKSZTAŁCENIA  

SPOŁECZEŃSTWA (TAK BY 

WYKSZTAŁCENIE CO NAJMNIEJ 

ŚREDNIE STAŁO SIĘ BARDZIEJ 
POWSZECHNE) PRZY 

JEDNOCZESNYM ZAPEWNIENIU 

WYSOKIEJ JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA. 

    + + + 

[
D

Z
1

0
]
 Krajowa Strategia 

Ochrony i Umiarkowanego 
Użytkowania 

Różnorodności 

Biologicznej 

ZACHOWANIE CAŁEGO 

RODZIMEGO BOGACTWA 
PRZYRODNICZEGO ORAZ 

ZAPEWNIENIE TRWAŁOŚCI I 

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU 

WSZYSTKICH POZIOMÓW JEGO 

ORGANIZACJI 
(WEWNĄTRZGATUNKOWEGO, 

MIĘDZYGATUNKOWEGO I 

PONADGATUNKOWEGO). 

+  +  + + + 
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[
D

Z
]
 

DOKUMENTY 
STRATEGICZNE PRIORYTETY 

Cel główny  Cele projektu  

[CG] [CP1]  [CP2[ [CP3] [CP4] [CP5] [CP6] 

[
D

Z
1

1
]
 

Narodowa Strategia 

Rozwoju Kultury 2004-

2013 

- WZROST EFEKTYWNOŚCI 

ZARZĄDZANIA SFERĄ KULTURY.  

- WPROWADZENIE 
INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ 

W SYSTEMIE ORGANIZACJI 

DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I 

W SYSTEMIE 

UPOWSZECHNIANIA KULTURY. 

- ZMNIEJSZENIE DYSPROPORCJI 

REGIONALNYCH W ROZWOJU 

KULTURY.  

- WZROST UCZESTNICTWA I 
WYRÓWNANIE SZANS W 

DOSTĘPIE DO SZKOLNICTWA 

ARTYSTYCZNEGO, DÓBR I USŁUG 

KULTURY.  

- POPRAWA WARUNKÓW 

DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ. 

- EFEKTYWNA PROMOCJA 

TWÓRCZOŚCI.  

- ZACHOWANIE DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO I AKTYWNA 

OCHRONA ZABYTKÓW.  

- ZMNIEJSZENIE LUKI 

CYWILIZACYJNEJ POPRZEZ 
MODERNIZACJĘ I ROZBUDOWĘ 

INFRASTRUKTURY KULTURY. 

+ + + +  +  

[
D

Z
1

2
]
 

Strategia Rozwoju Sportu 

do 2016r. 

OSIĄGNIĘCIE OPTYMALNEGO 

POZIOMU UTRWALENIA 

ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH 

SPOŁECZEŃSTWA W RÓŻNYCH 
GRUPACH WIEKOWYCH, 

ŚRODOWISKOWYCH I 

ZAWODOWYCH. 

    +  + 

ZWIĘKSZENIE 

ZAINTERESOWANIE DZIECI I 

MŁODZIEŻY ZORGANIZOWANYMI 

FORMAMI AKTYWNOŚCI 
FIZYCZNEJ, CO PRZYCZYNIA SIĘ 

DO SZYBSZEGO ROZWOJU 

POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN 

SPORTOWYCH. 

      + 

WZMOCNIENIE INWESTYCJI 

STRATEGICZNYCH LIKWIDUJĄC 
ZANIEDBANIA I WZMACNIAJĄC 

INFRASTRUKTURĘ CZOŁOWYCH 

DYSCYPLIN OLIMPIJSKICH. 

+    +   

[
D

Z
1

3
]
 

Małopolski Regionalny 

Program Operacyjny 

2007-2013 

CELEM GŁÓWNYM JEST 

TWORZENIE WARUNKÓW DLA 

WZROSTU GOSPODARCZEGO I 
ZATRUDNIENIA. CEL TEN BĘDZIE 

OSIĄGANY W SZCZEGÓLNOŚCI 

POPRZEZ INWESTYCJE 

INFRASTRUKTURALNE 

WZMACNIAJĄCE 
KONKURENCYJNOŚĆ, 

WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI 

I SPOŁECZEŃSTWA 

INFORMACYJNEGO ORAZ 
POPRAWĘ STANU ŚRODOWISKA 

NATURALNEGO I KULTUROWEGO. 

+ +  + + +  

[
D

Z
1

4
]
 

Strategia Rozwoju 
Województwa 

Małopolskiego 2007-2013 

 

TRWAŁY WZROST POZIOMU 

ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I 

POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO 
W SKALI DUŻEJ JEDNOSTKI 

TERYTORIALNEJ. 

+   + + +  
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[
D

Z
]
 

DOKUMENTY 
STRATEGICZNE PRIORYTETY 

Cel główny  Cele projektu  

[CG] [CP1]  [CP2[ [CP3] [CP4] [CP5] [CP6] 

[
D

Z
1

5
]
 

Program Ochrony 

Środowiska Województwa 
Małopolskiego 2005-2012 

- POPRAWA SKUTECZNOŚCI 

DZIAŁANIA ORGANÓW 

ADMINISTRACJI DS. OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

- ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI 

RYNKU DO DZIAŁAŃ NA RZECZ 

ŚRODOWISKA 

- POPRAWA DZIAŁANIA 
MECHANIZMÓW 

EKONOMICZNYCH W OCHRONIE 

ŚRODOWISKA 

- WZROST ŚWIADOMOŚCI 
EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW 

WOJEWÓDZTWA ORAZ POPRAWA 

DOSTĘPU DO INFORMACJI O 

ŚRODOWISKU 

- WZROST AKTYWNOŚCI 

SPOŁECZNYCH ORGANIZACJI 

EKOLOGICZNYCH 

- ZAGOSPODAROWANIE 
PRZESTRZENI WOJEWÓDZTWA 

ZGODNIE Z ZASADĄ 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

- ROZWÓJ BADAŃ I POSTĘPU 

TECHNICZNEGO MAJĄCYCH NA 
CELU POPRAWĘ STANU 

ŚRODOWISKA 

- ROZWÓJ WSPÓŁPRACY 

MIĘDZYNARODOWEJ W 
DZIEDZINIE OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

+  +   +  

[
D

Z
1

6
]
 

Wojewódzki Program 

Ochrony Dziedzictwa i 

Krajobrazu Kulturowego 

Małopolski 

 

UTRZYMANIE I ZARZĄDZANIE 

ZASOBEM REGIONALNEGO 

DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. 

+  +     

[
D

Z
1

7
]
 

Strategia Rozwoju Gminy 

Brzesko 

OPTYMALNE WYKORZYSTANIE 

LOKALNYCH ZASOBÓW SIŁY 

ROBOCZEJ, ZIEMI UŻYTKOWANEJ 
ROLNICZO, SUROWCÓW, 

NAGROMADZONEGO MAJĄTKU 

PRODUKCYJNEGO, ZASOBÓW 

MIESZKANIOWYCH, 
REKREACYJNO-TURYSTYCZNYCH 

I LECZNICZYCH, TRADYCJI I 

AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW. 

+ +   +  + 
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Rozdział 4 

 

Założenia programu rewitalizacji 

 

4.1. Definicja delimitacji 

Delimitacja to metoda podziału obszaru miasta i wyłonienia obszarów problemowych  dla 

realizacji zadań przestrzennych, gospodarczych i społecznych w latach 2008 – 2015, 

przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów strategicznych miasta, województwa 

małopolskiego i kraju, oceny aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej miasta 

obejmującej zagospodarowanie przestrzenne, infrastrukturę techniczną, gospodarkę i sferę 

społeczną,  możliwości finansowych budżetu miasta i dostępnych funduszy zewnętrznych, w 

tym UE i EOG, a także przeprowadzonych konsultacji społecznych i badań wśród liderów 

opinii publicznej.  

4.2. Zasięg terytorialny 

Rewitalizacją objęty jest obszar całego miasta Brzeska, na których występują 

niekorzystne zjawiska o charakterze społecznym (jak wysoka przestępczość, niekorzystne 

trendy demograficzne, wysoki wskaźnik biedy i wykluczenia społecznego, długotrwałe 

bezrobocie) oraz zjawiska związane z degradacją substancji mieszkaniowej (niska wartość 

zasobów mieszkaniowych, niska efektywność energetyczna budynków). 

 

4.3. Cele rewitalizacji 

Cele „Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015”: 

Cel główny: 

Stworzenie przestrzennych warunków do zrównoważonego rozwoju miasta i 

poprawy warunków życia mieszkańców Brzeska. 

Cele szczegółowe: 

1. Rewitalizacja substancji architektonicznej. 

2. Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowej, zmierzające do ochrony 

układu urbanistycznego miasta Brzeska, w szczególności rynku wraz z 

przyległymi uliczkami. 

3. Odnowa zdegradowanych osiedli mieszkaniowych. 

4. Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej 

umożliwiającej rozwój działalności społecznej, kulturalnej, sportowej i zdrowotnej 

mieszkańców miasta Brzeska. 

5. Zwiększenie atrakcyjności miasta Brzeska dla inwestorów lokalnych i 

zewnętrznych. 

6. Marketing i promocja regionalna, krajowa i zagraniczna atrakcji kulturalnych i 

turystycznych Brzeska. 

Środki realizacji celów i główne planowane przedsięwzięcia 

Szacunkowa wartość zaplanowanych prac w latach 2008 - 2015 wynosi                              

232 459,30   tys. PLN. Aby te prace przygotować beneficjenci końcowi z obszaru 
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rewitalizowanego muszą przygotować ok. 73 projekty do funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej i innych dostępnych funduszy zewnętrznych  finansujących projekty 

rewitalizacyjne. 

 

4.4. Kryteria delimitacji 

Podstawą przeprowadzenia delimitacji były kryteria określone w art. 47 działania w zakresie 

mieszkalnictwa, rozporządzenie KOMISJI (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. 

ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 

1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Zgodnie z tym rozporządzeniem obszary objęte  operacjami w zakresie mieszkalnictwa, w 

tym oczywiście rewitalizacji muszą spełniać co najmniej trzy z następujących kryteriów, w 

tym dwa kryteria spośród tych wymienionych w lit. od a) do h): 

a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia; 

b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia; 

c) niekorzystne trendy demograficzne; 

d) niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik 

przerywania skolaryzacji; 

e) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń; 

f) szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska; 

g) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej; 

h) wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców; 

i) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego; 

j) niski poziom wydajności energetycznej budynków.1 

Wyboru obszarów objętych programem rewitalizacji dokonano na podstawie: 

- analizy problemów występujących na terenie miasta Brzeska w sferze mieszkaniowej 

i społecznej, gospodarki oraz zagospodarowania przestrzennego, dokonanej przez 

zespół opracowujący program rewitalizacji (przedstawionej w rozdziale 2) 

- porównania wskaźników cywilizacyjnych dotyczących rewitalizowanego miasta 

Brzeska w odniesieniu do powiatu brzeskiego, województwa małopolskiego oraz 

Polski: 

1. stopa bezrobocia, 

2. wskaźnik przestępczości, 

3. poziom wykształcenia, 

4. poziom płac, 

5. warunki mieszkaniowe, 

6. poziom ubóstwa, 

7. trendy demograficzne. Trendy opisano za pomocą poniższych oznaczeń i opisano w 

punkcie 4.4.:  

 - zjawisko negatywne,  - zjawisko pozytywne, = - zjawisko neutralne 

                                                 
1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dn. 8 grudnia 2006 r. 
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- konsultacji społecznych, których rezultatem są wyniki badań ankietowych obrazujące 

aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą Brzeska wytyczające cele programu 

rewitalizacji, wyłaniające obszary problemowe oraz zadania zgłoszone przez 

beneficjentów końcowych programu, 

- analizy SWOT  

- wizji lokalnych i oceny stanu technicznego budynków, infrastruktury technicznej i  

społecznej, 

 

 

4.5. Analiza wskaźników 

1. Stopa bezrobocia 

W tabeli nr 4.1 przedstawiono poziom bezrobocia w trzech latach tj. w okresie od 2004 do 

2006 roku, w podziale na województwa.  

W województwie małopolskim na przestrzeni lat 2004 – 2006 bezrobocie zmalało z 

poziomu: 15% w roku 2004, poprzez 13,8% w roku 2005 do poziomu 11,4% w roku 2006. 

Pozwoliło to na zajęcie 1 miejsca 2006 r. w Polsce pod względem stopy bezrobocia [gdzie nr 

1 to najniższa stopa bezrobocia w Polsce].    

Tab.4.1. KLASYFIKACJA WOJEWÓDZTW - wg STOPY BEZROBOCIA  W LATACH 2004 - 2006    

Województw
a 

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 

Liczba 

bezrobotny
ch 

Stopa 
bezrobocia 

miejsce 
wartości 

stopy 
bezrobocia 
licząc od 
najniższej 

Liczba 

bezrobotny
ch 

Stopa 
bezrobocia 

miejsce 
wartości 

stopy 
bezrobocia 
licząc od 
najniższej 

Liczba 

bezrobotny
ch 

Stopa 
bezrobocia 

miejsce 
wartości 

stopy 
bezrobocia 
licząc od 
najniższej 

POLSKA 2 309 410 14,9  2 773 000 17,6  2 999 601 19,0  

Dolnośląskie 185 417 16,8 11 233 352 20,6 11 257 129 22,4 12 

Kujawsko - 
pomorskie 160 061 19,3 13 188 021 22,3 13 199 566 23,6 13 

Lubelskie 141 763 15,5 7 156 832 17,0 6 164 752 17,8 6 

Lubuskie 72 816 19,3 13 89 151 23,0 14 99 389 25,6 14 

Łódzkie 160 698 14,8 6 198 429 17,9 7 218 281 19,5 8 

Małopolskie 145 261 11,4 1 178 067 13,8 1 193 579 15,0 2 

Mazowieckie 285 612 11,9 3 332 525 13,8 1 352 946 14,7 1 

Opolskie 60 058 16,3 9 69 396 18,7 9 74 553 20,0 9 

Podkarpackie 145 246 16,5 10 163 956 18,5 8 170 293 19,1 7 

Podlaskie 61 773 13,3 5 73 193 15,6 5 76 125 16,1 4 

Pomorskie 125 951 15,5 7 159 900 19,2 10 179 658 21,4 10 

Śląskie 229 819 12,8 4 281 280 15,5 4 309 704 16,9 5 

Świętokrzyskie 99 406 17,8 12 117 754 20,6 11 126 322 22,0 11 

Warmińsko - 
127 574 23,7 16 150 910 27,2 16 162 361 29,2 16 
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Województw
a 

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 

Liczba 
bezrobotny

ch 

Stopa 
bezrobocia 

miejsce 
wartości 

stopy 
bezrobocia 
licząc od 
najniższej 

Liczba 
bezrobotny

ch 

Stopa 
bezrobocia 

miejsce 
wartości 

stopy 
bezrobocia 
licząc od 
najniższej 

Liczba 
bezrobotny

ch 

Stopa 
bezrobocia 

miejsce 
wartości 

stopy 
bezrobocia 
licząc od 
najniższej 

mazurskie 

Wielkopolskie 169 089 11,8 2 211 420 14,6 3 232 251 15,9 3 

Zachodniopom
orskie 138 866 21,7 15 168 814 25,6 15 182 692 27,5 15 

 

 

Jeżeli chodzi o kształtowanie się stopy bezrobocia powiatów w województwie małopolskim, 

w tym także bezrobocia w powiecie brzeskim, tę sytuację przedstawia tabela nr 4.2.  

Jak widać stopa bezrobocia w powiecie brzeskim, na przestrzeni lat 2004 – 2006 zmalała z 

poziomu 17% do poziomu 13,7%. Pomimo tego, poziom bezrobocia w powiecie brzeskim 

jest nadal wysoki.  Powiat zajmuje 10 lokatę jeżeli chodzi o wysokość stopy bezrobocia w 

województwie małopolskim [gdzie nr 1 to najniższa stopa bezrobocia w województwie 

małopolskim].    
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Tab.5.2. BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI ORAZ STOPA BEZROBOCIA2 

 

 

POWIATOWE 

URZĘDY PRACY 

 

Bezrobotni Stopa bezrobocia w % 

zarejestrowani 
(wskaźnik liczby bezrobotnych do liczby 

czynnych zawodowo) 

grudzień grudzień grudzień grudzień grudzień grudzień 

2004 2005 2006 2004 2005 2006 

Województwo 
małopolskie 

  

193 579 178 067 145 261 15,0 13,8 
11,4 

 

1. Tarnowski 12 006 11 373 10 358 18,2 17,0 
14,0 

[11] 

2. Chrzanowski 

 
9 631 8 808 6 758 17,8 16,9 

16,2 

[14] 

 

3. Bocheński 

 
5 280 4 663 3 438 12,3 10,1 

9,9 

[3] 

4. Brzeski 5 852 5 508 4 567 17 16,1 
13,7 

[10] 

5. Dąbrowski 

 
5 140 4 918 4 555 20,9 20,4 

19,1 

[15] 

6. Krakowski 

 
10 376 9 244 7 314 13,5 12,1 

9,7 

[2] 

7. Miechowski  

 
2 911 2 675 2 218 13,3  12,3  

10,3 

[4] 

8. Olkuski   8 717 8 025 7 060 17,1 16,3 
15,5 

[13] 

9. Oświęcimski 

 
10 028 9 316 7 734 18,2 16,9 

14,1 

[12] 

10. Wielicki 

 
5 762 5 132 3 924 14,2 13,1 

12,7 

[7] 

11. Gorlicki 

 
10 971 10 276 9 545 23,5 22,8 

21,1 

[17] 

12. Limanowski 

 
11 235 10 109 8 701 23,7 22,1 

19,3 

[16] 

13. Myślenicki 

 
7 174 6 416 4 656 12,8 11,9 

11,3 

[8] 

14. Nowosądecki 

 
19 315 16 854 13 548 29,1 26,4 

21,9  

[18] 

                                                 
2 www.up.tarnow.pl 
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POWIATOWE 

URZĘDY PRACY 

 

Bezrobotni Stopa bezrobocia w % 

zarejestrowani 
(wskaźnik liczby bezrobotnych do liczby 

czynnych zawodowo) 

grudzień grudzień grudzień grudzień grudzień grudzień 

2004 2005 2006 2004 2005 2006 

15. Nowotarski 

 
8 671 8 321 6 587 14,0 13,4 

10,8 

[5] 

16. Suski 

 
4 694 3 638 2 682 11,7 9,0 

8,7 

[1] 

 

17. Tatrzański 

 
3 375 3 255 2 798 13,1 11,9 

10,9 

[8] 

18. Wadowicki 8 959 8 866 7 441 15,2 14,1 
13,1 

[9] 

 

Przedstawione powyżej dane pozwoliły na stworzenie matrycy [tab. nr 4.3] porównującej 

stopę bezrobocia na przestrzeni lat 2004 – 2006 miasta Brzesko i w porównaniu do powiatu 

brzeskiego, województwa małopolskiego oraz Polski.  

 

Tab.4.3. PORÓWNANIE STOPY BEZROBOCIA W POWIECIE BRZESKIM W STOSUNKU DO 

WOJEWÓDZTWA I KRAJU NA PRZETRZENI LAT 2004 – 2006  

ROK Wskaźnik POLSKA 
Województwo 
małopolskie 

Powiat 
brzeski  

Miasto 
Brzesko 

Miasto Brzesko w stosunku 
do: 

do Polski 

wojewó
dztwa 

małopol
skiego 

Powiat 
brzesk

i 

2004 

Stopa 
bezrobocia 

19,0 15 17 17,0 

  = Liczba osób 
bezrobotnych 

2 999 601 193 579 5 852 1214 

2005 

Stopa 
bezrobocia 

17,6 13,8 16,1 16,1 

  = Liczba osób 
bezrobotnych 

2 773 000 178 067 5 508 1114 

2006 

Stopa 
bezrobocia 

14,9 11,4 13,7 13,7 

  = Liczba osób 
bezrobotnych 

2 309 410 145 261 4 567 989 

 

Podsumowując, można stwierdzić, że stopa bezrobocia w Brzesku jest niższa od średniej w 

kraju, a wyższa od średniej w województwie małopolskim. Natomiast w porównaniu do 

powiatu brzeskiego stopa bezrobocia jest taka sama.  
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2. Wskaźnik przestępczości 

 

Tab.4.4. LICZBA PRZESTĘPSTW, WSKAŹNIK ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ NA 100 TYS. 

MIESZKAŃCÓW I WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI PRZESTĘPSTW W POWIECIE BRZESKIM W 

STOSUNKU DO WOJEWÓDZTWA I KRAJU.  

ROK Wskaźnik POLSKA3 

Wojewódz
two 

małopolsk
ie 

Powiat 
brzeski 

Miasto Brzesko w stosunku do: 

Polski 
województwa 
małopolskie 

powiatu 
brzeskiego 

2006 

Przestępstwa 
stwierdzone 

[szt.] 
1 287 918 95 596 1 066 - - - 

Wskaźnik 
zagrożenia 

przestępczością 
na 100 tys. 

mieszkańców 

3 378 2 927 625   = 

Wykrywalność 
% 

62,4 54,4 72   = 

 

 

3. Poziom wykształcenia mieszkańców  

Tab.4.5. POZIOM WYKSZTAŁCENIA W POLSCE 

ROK 
Wskaźnik 

wykształcenia 
POLSKA 

Województ
wo 

małopolski
e 

Powiat 
brzeski4 

Miasto 
Brzesko 

Miasto Brzesko w stosunku do: 

Polski 

wojewód
ztwa 

małopols
kiego 

powiatu 

brzeskieg
o 

20025 

wyższe 10,24 10,1 8,67 4,4    

policealne i średnie 32,63 27,1 32,78 13,45    

zasadnicze 
zawodowe 

24,10 25,1 20,99 12,06    

podstawowe 
ukończone 

28,15 28,9 33,53 8,15    

podstawowe 

nieukończone, bez 
wykształcenia 
szkolnego i 
nieustalony 

4,88 3,1 4,03 0,91    

 

 

 

 

                                                 
3 Przestępstwa stwierdzone, podejrzani, wykrywalność ogółem w latach 1990-2006, 

http://www.policja.pl/portal.php?serwis=pol&dzial=3&id=1 
4 źródło: Bank Danych Regionalnych 
5 http://www.stat.gov.pl/gus/45_756_PLK_HTML.htm, Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna, GUS, wyniki spisu 
powszechnego  
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4. Poziom płac 

Tab.4.6. PRZECIĘTNY POZIOM WYNAGRODZEŃ BRUTTO  

ROK Wskaźnik POLSKA 
Województw
o małopolskie 

Powiat 
brzeski6 

Miasto Brzesko w stosunku do: 

Polski 
województwa 
małopolskieg

o 

powiatu 
brzeskiego 

2005 

Przeciętne 
wynagrodzenie 

ogółem 
2 367,19 2303,42 1772,00   = 

Przeciętne 

wynagrodzenie 
– sektor 

publiczny  

2 670,6 2549,31 1116,70   
= 

Przeciętne 
wynagrodzenie 

– sektor 
prywatny  

2 175,42 2115,98 1357,38   
= 

 

Jak widać, poziom dochodów ludności powiatu brzeskiego jest niższy, w stosunku do 

przeciętnego poziomu dochodów ludności województwa i kraju.  

Przeciętne wynagrodzenie ogółem w powiecie brzeskim jest niższe od przeciętnego 

wynagrodzenia w kraju o 25,14%, a od przeciętnego wynagrodzenia w województwie 

małopolskim o 23,07%.  

Porównując przeciętne wynagrodzenie w sektorze publicznym, należy stwierdzić, iż 

wynagrodzenie w powiecie brzeskim jest niższe w stosunku do wynagrodzenia w sektorze 

publicznym w Polsce o 58,19%, a w województwie o 56,20%.  

Porównując natomiast przeciętne wynagrodzenia w sektorze prywatnym należy stwierdzić, 

iż wynagrodzenie w powiecie brzeskim jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia w kraju o 

37,60%, a w województwie o 35,85%.  

Powoduje to duże różnice w poziomie życia mieszkańców powiatu brzeskiego, a tym samym 

miasta Brzeska w stosunku do ludności województwa małopolskiego i kraju.  

 

5. Warunki mieszkaniowe  

Warunki mieszkaniowe mieszkańców miasta Brzeska w porównaniu do powiatu, 

województwa i kraju. 

Tab.4.7. WARUNKI MIESZKANIOWE  

ROK Wskaźnik7 POLSKA8 

Wojewódz
two 

małopolski
e 

Powiat 
brzeski 

Miasto 
Brzesko 

Miasto Brzesko w stosunku do: 

Polski 
województwa 
małopolskieg

o 

powiatu 
brzeskiego 

2005 

Liczba 
mieszkań 

12 776 000 1020,3 25394 5433 - - - 

Stosunek liczby 
mieszkań do 

liczby 
mieszkańców 

0,335 0,31 0,28 0,32    

Izby 47 121 000 2014,2 103970 21004 - - - 

                                                 
6 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/krak/ASSETS_06p05_03.pdf 
7 www.stat.gov.pl 
8 Mały Rocznik Statystyczny Polski 2006  
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ROK Wskaźnik7 POLSKA8 

Wojewódz
two 

małopolski
e 

Powiat 
brzeski 

Miasto 
Brzesko 

Miasto Brzesko w stosunku do: 

Polski 
województwa 
małopolskieg

o 

powiatu 
brzeskiego 

Stosunek liczby 
izb do liczby 
mieszkańców 

1,23 0,06 1,15 1,24 =   

Powierzchnia 
użytkowa 

mieszkań w 
tys. m2 

885377 75234,2 2183,8 382,4 - - - 

Stosunek 
powierzchni 
użytkowej 

mieszkań w 
tys. m2 do 

liczby 
mieszkańców 

0,023 0,023 0,024 0,026    

Przeciętna 
liczba izb w 
mieszkaniu 

3,69 3,79 4,09 3,87    

Przeciętna 

liczba osób na 
jedno 

mieszkanie 

2,99 3,20 3,55 3,10    

Przeciętna 
liczba osób na 

jedną izbę 
0,81 0,84 0,87 0,80    

Przeciętna 
powierzchnia w 

m2 jednego 
mieszkania 

69,3 73,7 86,0 70,4    

Przeciętna 
powierzchnia w 
m2 na 1 osobę 

23,2 23,0 24,2 22,7    

 

I tak, jeśli chodzi o przeciętną powierzchnię w m2 na 1 osobę, na mieszkańca Brzeska 

przypada przeciętnie 22,7 m2, w powiecie brzeskim przypada o 1,5 m2 więcej, w 

województwie małopolskim przypada o 0,3 m2 więcej, a w skali całego kraju więcej o 

0,5 m2.  

Porównując przeciętną powierzchnię w m2 jednego mieszkania, to w mieście Brzesko 

przeciętna powierzchnia mieszkania wynosi 70,4 m2, w powiecie jest większa o 15,6 m2,w 

województwie jest ona o 3,3 m2 większa, a w kraju jest o 1,1 m2 mniejsza.  

Tab.4.8. GOSPODARKA KOMUNALNA9 

R
O
K 

Wyszczególnienie 

Wodociągi Kanalizacja 
Sieć rozdzielcza na 100 

km2 w miastach 

długość 
czynnej 

sieci 
rozdzielcz

ej 

ludność 
korzystają
ca z sieci 

w 
miastach 

długość 
czynnej 

sieci 
rozdzielcz

ej 

ludność 
korzystają
ca z sieci 

w 
miastach 

wodociągo
wa 

kanalizacy
jna 

2
0
0
6 

Brzesko 43,5 16 019 31,5 12 695 369 267,2 

Powiat brzeski 539,4 17.616 291,2 13.388 91,3 49,3 

Woj. małopolskie 15.966,6 1.515.419 7.738,9 1.339.754 105,2 51,0 

Polska 251 369,5 32 917 018 44575,3 19820401 1177,65 208,83 

                                                 
9 źródło: Bank Danych Regionalnych 
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R
O
K 

Wyszczególnienie 

Wodociągi Kanalizacja 
Sieć rozdzielcza na 100 

km2 w miastach 

długość 
czynnej 

sieci 
rozdzielcz

ej 

ludność 
korzystają
ca z sieci 

w 
miastach 

długość 
czynnej 

sieci 
rozdzielcz

ej 

ludność 
korzystają
ca z sieci 

w 
miastach 

wodociągo
wa 

kanalizacy
jna 

2
0
0
5 

Brzesko 43,1 16 039 28,2 12 495 376,4 240,4 

Powiat brzeski 497,4 17.425 207,7 13.070 84,3 35,2 

Woj. małopolskie 15.720,7 1.517.174 7.156,5 1.334.213 103,5 47,1 

Polska 245 600,8 32 847 095 43310,3 19791516 1153,76 203,46 

2
0
0
2 

Brzesko 41,9 16 172 27,3 12 385 357,2 232,7 

Powiat brzeski 404,4 17.288 112,2 12.831 68,5 19,0 

Woj. małopolskie 14.691,3 1.466.497 5.218,8 1.309.668 97,2 34,5 

Polska 224 783,8 32 413 260 37989,4 19598786 1060,15 179,17 
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7. Trendy demograficzne 

Tab.4.9. . LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP WIEKU I PŁCI10 

R
O
K 

Wyszczeg
ólnienie 

Kobiety Mężczyźni 
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10-
14 

15-
19 

20-
24 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

65-
69 

70 
i 

wię
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2
0
0
6 

Brzesko 390 374 457 595 778 777 644 496 517 700 736 720 411 373 754 416 435 501 657 776 820 657 493 495 590 634 579 354 288 409 

Powiat 
brzeski 
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W Brzesku można zauważyć starzenie się społeczeństwa, czyli wyższy w porównaniu z krajem, województwem i powiatem odsetek osób w 

wieku poprodukcyjnym oraz niższy w wieku przedprodukcyjnym, co przedstawiają poniższe wykresy.

                                                 
10 źródło: Bank Danych Regionalnych 
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Porównując ludność według grup wieku w latach 2002, 2005 i 2006 można zaobserwować 

wzrost osób w wieku poprodukcyjnym oraz spadek w wieku produkcyjnym w każdym z 

wybranych okresów porównawczych. 

Ludnośc według grup wieku w 2006 r.
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Tab.4.10. RUCH NATURALNY 

RR

OO

KK  
WWyysszzcczzeeggóóllnniieenniiee  

Urodzenia 
żywe 

Zgony 
Zgony 

niemowląt 
Przyrost 

naturalny 
MMaałłżżeeńńssttwwaa  RRoozzwwooddyy  

2
0
0
6 

Brzesko 158 136 0 22 124  

Powiat brzeski 940 763 1 177 603 75 

Woj. małopolskie 32 652 28 697 176 3 955 19 543 950 

Polska 374244 369686 2238 4558 226181 71722 

2
0
0
5 

Brzesko 172 136 2 36 118  

Powiat brzeski 917 784 5 133 544 90 

Woj. małopolskie 32 477 28 965 189 3 512 18 065 769 

Polska 364383 368285 2340 -3902 206916 67457 

2
0
0
2 

Brzesko 166 123 0 43 106  

Powiat brzeski 968 736 4 232 485 49 

Woj. małopolskie 32 301 27 805 220 4 496 16 933 675 

Polska 353767 359486 2662 -5721 191935 45326 

 

Wartości poszczególnych wskaźników w Brzesku w 2006, 2005 i 2002 roku przedstawiają 

się niekorzystnie w porównaniu do odpowiadających im wskaźników w Polsce, województwie 

małopolskim i powiecie brzeskim.  

Porównanie wartości wskaźników ruchu naturalnego w Brzesku w poszczególnych latach 

przedstawia następujący wykres: 

Ruch naturalny na 100 mieszkańców - Brzesko
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Podsumowanie 

Poniższa tabela przedstawia wyniki analizy wskaźników. Symbolem „” zaznaczono 

występowanie negatywnych zjawisk w obszarze programu rewitalizacji dotyczących 

wybranych kryteriów określonych w art. 47 działania w zakresie mieszkalnictwa, 

rozporządzenia KOMISJI (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Tab. 4.11. Tabela podsumowująca analizę wskaźników. 
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Wyszczegó
lnienie 
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Analiza SWOT 

Analiza SWOT to jedna z najpopularniejszych tzw. „heurystycznych technik analitycznych”. 

Jej podstawowym zadaniem jest uporządkowanie informacji.  

Analiza SWOT jest stosowana we wszystkich niemal obszarach planowania strategicznego, 

jako narzędzie uniwersalne niezbędne w analizach strategicznych, stanowiących bazę dla 

planowania strategicznego.  

Analiza SWOT jest efektywną metodą identyfikacji kategorii słabych i silnych stron oraz 

szans i zagrożeń. Głównym celem analizy SWOT jest określenie aktualnej i perspektywicznej 

pozycji każdego z obszarów delimitacji miasta Brzeska. 

Zakres rodzajowy czynników, które mają wpływ na przedmiot analizy SWOT jest bardzo 

szeroki.  

Skuteczna ich identyfikacja jest podstawą analizy SWOT. Pomocnym w celu identyfikacji 

tych czynników jest schemat dzielący czynniki analizy SWOT na cztery kategorie:  

 Zewnętrzne, pozytywne (szanse lub okazje). Należy znaleźć w otoczeniu kluczowe 

czynniki, które pozwolą na utrzymanie pozycji lub jej ekspansję, a jednocześnie 

osłabią zagrożenia. Szanse mają pozytywny wpływ na rozwój i pokonywanie barier 

płynących z otoczenia.  

 Zewnętrzne, negatywne (zagrożenia). Należy zidentyfikować w otoczeniu kluczowe 

czynniki, które są przeszkodą dla utrzymania pozycji, rozwoju lub ekspansji. 

Zagrożenia mają negatywny wpływ przede wszystkim na utrzymanie pozycji, jak 

również na perspektywy rozwoju. Skuteczna ich identyfikacja jest podstawą 

opracowania prawidłowej strategii. Czynniki zewnętrzne mogą w jednym przypadku 

być szansą, a w innych są zagrożeniem. Typowymi przykładami jest polityka 

gospodarcza prowadzona przez państwo, tendencje rynkowe, koncesjonowanie 

działalności gospodarczej.  

 Wewnętrzne, pozytywne (mocne strony). Identyfikacja mocnych stron wynika ze 

znajomości przedmiotu analizy. Im ta znajomość jest głębsza, tym wynik analizy jest 

bardziej efektywny. Mocne strony zależą od rodzaju przedmiotu analizy. Całkowicie 

inaczej będzie prowadzona ich identyfikacja w przypadku przedsiębiorstwa, a inaczej 

w przypadku analizy jednostki samorządu terytorialnego w ramach, której 

przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym muszą być ściśle powiązane z 

zadaniami społecznymi. Praktycznie w każdym przypadku mocne strony są wynikiem 

wszelkiego rodzaju zasobów i kwalifikacji przedmiotu analizy.  

 Wewnętrzne, negatywne (słabe strony). Identyfikacja słabych stron przebiega 

podobnie jak identyfikacja mocnych stron przedmiotu analizy i jest wynikiem 

znajomości przedmiotu analizy. Praktycznie jednak w każdym przypadku słabe 

strony są wynikiem wszelkiego rodzaju braku zasobów i braku kwalifikacji 

przedmiotu analizy. 

Sporządzając analizę wzięto pod uwagę uwarunkowania charakterystyczne dla miasta 

Brzeska jako potencjału cywilizacyjnego, a także dotychczasowe wyniki badań ankietowych 

liderów opinii publicznej i konsultacji społecznych.  

Przy ich ocenie zadano sobie następujące pytania: 
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 Czy te składniki diagnozy stanu i potencjału rozwoju miasta są nadal aktualne i 

opisują stan faktyczny? 

 Czy mają one związek z problemami rozwoju miasta , które trzeba rozwiązać? 

 Jeżeli trzeba coś zmienić, to co, jak i dlaczego? 

Analizę SWOT najlepiej przeprowadzić strukturalnie, wyznaczając obszary analizy 

miasta. Takimi wspólnymi obszarami na potrzeby analizy SWOT dla miasta 

Brzeska  są następujące:  

- Rynek wraz z przyległymi uliczkami, 

- Infrastruktura techniczna, 

- Infrastruktura społeczna, 

- Osiedla mieszkaniowe, 

- Kultura i dziedzictwo kulturowe. 

 

Rynek wraz z przyległymi uliczkami 

Mocne strony Słabe strony 

1. Istniejące obiekty zabytkowe na obszarze 
rynku i okolic. 

2. Historyczny charakter rynku. 

1. Zły stan techniczny obiektów na rynku i wzdłuż 
przyległych uliczek 

2. Niewystarczająca promocja obszaru. 

Szanse Zagrożenia 

1. Pozyskiwanie funduszy na remont i 
modernizację rynku. 

2. Zachęta dla turystów. 

1.  Brak środków na modernizację obiektów na 
obszarze rynku 

2. Utrata cennych zabytków. 

Infrastruktura techniczna 

Mocne strony Słabe strony 

1. Istniejąca infrastruktura ochrony 
środowiska.  

2. Uzbrojenie terenów budowlanych w 
infrastrukturę techniczną. 

3. Rozbudowa dróg dostosowanych do 
kryteriów UE. 

1. Zbyt wysoki koszt podłączenia do Internetu oraz 
brak bezpłatnego dostępu do Internetu. 

2. Niewystarczające skanalizowanie miasta, oraz 
niewystarczające środki na likwidację miejsc 
niebezpiecznych i właściwą organizację ruchu. 

3. Niewystarczająca liczba wybudowanych i 
wyremontowanych dróg. 

Szanse Zagrożenia 

1. Lokowanie inwestycji gospodarczych w 
mieście. 

2. Znaczna poprawa nawierzchni oraz dobre 
oznakowanie dróg gminnych, 
powiatowych, wojewódzkich i krajowych 
przebiegających przez miasto.   

3. Rozwój informatyzacji na terenie miasta.  

4. Pozyskiwanie środków finansowych z UE i 
EOG. 

5. Stworzenie strefy aktywizacji gospodarczej 
w oparciu o grunty własne. 

 

1. Rosnące koszty inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej, niewystarczająca ilość 
środków finansowych na rozwój infrastruktury 
technicznej oraz pojawiająca się zabudowa na 
podstawie wydanych warunków zabudowy i 
zagospodarowania terenu w istniejących lub 
planowanych korytarzach komunikacyjnych. 

2. Brak środków finansowych na dalszą poprawę 
stanu dróg na terenie miasta.  

3. Duża liczba osób zagrożonych  wykluczeniem 
cyfrowym. 

4. Brak środków finansowych na budowę 
nowoczesnych oczyszczalni ścieków. 

5. Ucieczka inwestorów do innych gmin i powiatów, 
oferujących lepszą infrastrukturę pod aktywizację 
gospodarczą.  

Infrastruktura społeczna 

Mocne strony Słabe strony 

1. Istniejąca infrastruktura oświatowa i 1. Zły stan techniczny infrastruktury oświatowej 
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społeczna (budynki, nieruchomości). 

2. Stosunkowo wysoki procent dzieci 
kontynuujących naukę w szkołach 

ponadgimnazjalnych. 

3. Rozwinięta działalność i oferta instytucji 
kultury, szczególnie oferta dla dzieci i 
młodzieży, oraz duża liczba imprez 
kulturalnych. 

4. Bliskość do dóbr kulturalnych 

5. Aktywna działalność klubów sportowych 

6. Dobrze działająca opieka społeczna. 

7. Funkcjonujące motele, hotele, restauracje. 

 

 

 

oraz społecznej (budynki, nieruchomości). 

2. Słaba współpraca między pracodawcami a 
szkołami zawodowymi w zakresie promocji 

szkolnictwa zawodowego oraz zauważalny w 
środowisku społeczności mniej zamożnej 
obniżający się poziom wykształcenia. 

3. Ograniczone środki na działalność instytucji 
kulturalnych, niewystarczająca promocja 
działalności kulturalnej oraz niedostosowana 
baza infrastrukturalna i wyposażenie instytucji 
kultury. 

4. Niewystarczające środki finansowe budżetu  na 
oświatę. 

5. Ograniczone środki na działalność klubów 
sportowych 

6. Ograniczone środki finansowe przeznaczone dla 
opieki społecznej. 

7. Słabo rozwinięte usługi turystyczne.  

Szanse Zagrożenia 

1. Pozyskiwanie funduszy na rozbudowę 
infrastruktury oświatowej i społecznej 

2. Możliwość dostosowania kształcenia do 
rynku pracy.  

3. Możliwość rozbudowy szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego, w tym wyższego na 
terenie miasta.  

4. Bogate tradycje kulturalne w mieście  oraz 
zachowanie zwyczajów i tradycji regionu. 

5. Wzrost wykształcenia mieszkańców 
miasta. 

6. Udostępnienie obiektów sportowo – 
rekreacyjnych oświaty dla ogółu 
społeczeństwa. 

7. Zmniejszenie liczby osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.   

1. Brak środków na modernizację budynków, 
nieruchomości oświatowych i społecznych. 

2. Rosnące koszty edukacji. 

3. Ograniczone możliwości pozyskania nauczycieli – 
zwłaszcza nauczycieli języków obcych do szkół. 

4. Niewystarczająca współpraca z przedsiębiorcami 
w zakresie sponsoringu i mecenatu kultury i 
sportu oraz wspierania rozwoju miasta. 

5. Ograniczony dostęp do sportu z uwagi na 
ubożenie społeczeństwa. 

6. Rozwój patologii społecznych. 

7. Postępujące ubożenie społeczeństwa. 

8. Brak dostępu ludności do specjalistycznych usług 
medycznych. 

Osiedla mieszkaniowe 

Mocne strony Słabe strony 

1. Istniejąca infrastruktura mieszkaniowa 
(liczne osiedla mieszkaniowe na terenie 
miasta). 

2. System monitoringu oraz sieć 
oświetleniowa na osiedlach. 

1. Zły stan techniczny infrastruktury mieszkaniowej 
– budynki. 

2. Brak środków na zainstalowanie pełnego 
monitoringu oraz niewystarczająca liczna latarni 
na osiedlach. 

Szanse Zagrożenia 

1. Pozyskiwanie funduszy na rozbudowę 
infrastruktury osiedli mieszkaniowych. 

2. Dbałość ogółu mieszkańców miasta 
o środowisko i estetykę. 

1. Brak środków na modernizację budynków, 
nieruchomości na osiedlach mieszkaniowych. 

2. Dalsza dewastacja środowiska.  

Kultura i dziedzictwo kulturowe 

Mocne strony Słabe strony 

1. Aktywne działania na rzecz ochrony dóbr 
kulturowych.  

2. Dobre walory przyrodnicze do promocji 
miasta.   

3. Duża liczba obiektów zabytkowych. 

1. Brak środków na ochronę dóbr kulturowych 
przed degradacją i wpływem środowiska. 

2. Słabo wykorzystywane walory przyrodnicze 
miasta w jego promocji. 

3. Niewystarczająca promocja obiektów 
zabytkowych. 

Szanse Zagrożenia 
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1. Edukacja kulturalna społeczeństwa. 

2. Pozyskanie nowych turystów. 

3. Uratowanie cennych zabytków. 

1. Utrata cennych zabytków i dóbr kultury. 

2. Utrata turystów na rzecz innych gmin i miast. 

 

 

4.6. KONSULTACJE SPOŁECZNE 

 

W dniu 3 października 2007 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku zostało 

przeprowadzone anonimowe badanie ankietowe. Badania zostały dokonane na 50 osobach 

wybranych spośród mieszkańców Brzeska jako liderów opinii publicznej, wśród nich między 

innymi radni, przedstawiciele instytucji użyteczności publicznej, brzescy przedsiębiorcy oraz 

przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych. Celem badania było poznanie opinii 

mieszkańców miasta Brzeska na temat planu rewitalizacji oraz problemów występujących w 

mieście. 

 

I. Czy Pana(i) zdaniem miastu Brzesko potrzebny jest program ożywienia 

gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego w postaci programu 

rewitalizacji? 

 

 TAK  98,2% odpowiedzi. 

 NIE  1,8%  odpowiedzi. 

 

II. Proszę wskazać, Pana(i) zdaniem, pięć najważniejszych problemów do 

rozwiązania na terenie miasta Brzeska. 

 

 Problemy związane z remontem i modernizacją dróg i chodników (w tym budowa 

autostrady wraz ze zjazdem)     45,8% odpowiedzi. 

 Problemy związane z remontem Pałacu Goetzów   35,7% odpowiedzi. 

 Problemy związane z budownictwem mieszkaniowym oraz modernizacją obiektów 

oświatowych         28,8% odpowiedzi. 

 Problemy związane z rewitalizacją rynku     23,3% odpowiedzi. 

 Problemy związane z budową dworca PKS      16,5% odpowiedzi. 

 

Ankietowani uznali, że najważniejszymi problemami do rozwiązania są: infrastruktura 

techniczna, a w szczególności modernizacja dróg, brak mieszkań oraz modernizacja 

obiektów oświatowych. Istotną kwestią, jak wynika z odpowiedzi ankietowanych, jest 

również renowacja obiektów zabytkowych  - Pałac Goetzów, rynek. 

 

III. Proszę podać jeden problem, który Pana(i) zdaniem powinien być 

rozwiązany/zrealizowany w pierwszej kolejności. 

 

Odpowiedzi na to pytanie w dużej części są odzwierciedleniem pytania 2.  

 

 Remont Pałacu Goetzów     20,5% odpowiedzi. 

 Remont i modernizacja dróg i chodników  

(w tym budowa autostrady wraz ze zjazdem)   12,2% odpowiedzi. 



Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015 
_________________________________________________________________________________ 

 

Rozdział 4 63 

 Rewitalizacja rynku      9,7 % odpowiedzi. 

 Budownictwo mieszkaniowe     7,2%  odpowiedzi. 

 

IV. Proszę ocenić  natężenie podanych problemów  w poszczególnych obszarach 

problemowych. 

(w skali 0- brak problemu, 1- niskie natężenie, 2- średnie natężenie,3- wysokie 

natężenie) 
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Warunki mieszkaniowe
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Zanieczyszczenie środowiska
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V. Proszę ocenić poziom samoorganizacji społecznej i poziom współpracy między 

mieszkańcami, a władzami miasta. 

 

16,7%

62,5%

20,8%

Niski

Średni

Wysoki

 

 

Ponad połowa (62,5%) ankietowanych ocenia poziom współpracy na poziomie średnim, 

20,8% na poziomie wysokim, a 16,7% - niskim. 
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VI. Jakie problemy Pana(i) zdaniem występują na terenie miasta? VII. Proszę określić poziom działania podmiotów odpowiedzialnych za 

rozwiązywanie problemów występujących na terenie miasta Brzeska. 

Bezpieczeństwo publiczne

47%

48%

5% 0%

Brak problemu Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem Wysokie zagrożenie problemem
 

 

Przestępczość

0%

44%

48%

8%

Brak problemu Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem Wysokie zagrożenie problemem

 

Bezpieczeństwo publiczne

9%

82%

9%

Bardzo dobra Poprawna zła

 
              

  

Przestępczość

8%

67%

25%

Bardzo dobra Poprawna zła
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VI. Jakie problemy Pana(i) zdaniem występują na terenie miasta? VII. Proszę określić poziom działania podmiotów odpowiedzialnych za 

rozwiązywanie problemów występujących na terenie miasta Brzeska. 

Przestępczość młodocianych

0%
21%

47%

32%

Brak problemu Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem Wysokie zagrożenie problemem

 
 

Bezrobocie

0% 16%

56%

28%

Brak problemu Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem Wysokie zagrożenie problemem

 

             

Przestępczość młodocianych

9%

56%

35%

Bardzo dobra Poprawna zła

 
 

             

Bezrobocie

5%

63%

32%

Bardzo dobra Poprawna zła
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VI. Jakie problemy Pana(i) zdaniem występują na terenie miasta? VII. Proszę określić poziom działania podmiotów odpowiedzialnych za 

rozwiązywanie problemów występujących na terenie miasta Brzeska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akoholizm
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Bieda

0%

74%

26%

Bardzo dobra Poprawna zła

 
 

Alkoholizm

0%

82%

18%

Bardzo dobra Poprawna zła

 

Bieda

0%
20%

65%

15%

Brak problemu Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem Wysokie zagrożenie problemem



Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego  Brzeska na lata 2008-2015 
_______________________________________________________________________________ 

 

Rozdział 4 69 

VI. Jakie problemy Pana(i) zdaniem występują na terenie miasta? VII. Proszę określić poziom działania podmiotów odpowiedzialnych za 

rozwiązywanie problemów występujących na terenie miasta Brzeska. 

Przemoc w rodzinie
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0%

52%
37%

11%

Brak problemu Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem Wysokie zagrożenie problemem

 

             

Przemoc w rodzinie
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Narkomania
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VI. Jakie problemy Pana(i) zdaniem występują na terenie miasta? VII. Proszę określić poziom działania podmiotów odpowiedzialnych za 

rozwiązywanie problemów występujących na terenie miasta Brzeska. 

Utrudniony dostąp do dobrych szkół
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17%
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Brak dostępu do nowoczesnej technologii
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Bardzo dobra Poprawna zła

 
 

             

Brak dostępu do nowoczesnej technologii

32%

68%

0%

Bardzo dobra Poprawna zła
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VI. Jakie problemy Pana(i) zdaniem występują na terenie miasta? VII. Proszę określić poziom działania podmiotów odpowiedzialnych za 

rozwiązywanie problemów występujących na terenie miasta Brzeska. 

Brak podstawowych mediów

20%

75%

0% 5%

Brak problemu Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem Wysokie zagrożenie problemem

 
 

Zanieczyszczenie środowiska

0%

48%

38%

14%

Brak problemu Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem Wysokie zagrożenie problemem

 

             

Brak podstawowych mediów

23%

77%

0%

Bardzo dobra Poprawna zła

 
 

             

Zanieczyszczenie środowiska

9%

86%

5%

Bardzo dobra Poprawna zła
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VI. Jakie problemy Pana(i) zdaniem występują na terenie miasta? VII. Proszę określić poziom działania podmiotów odpowiedzialnych za 

rozwiązywanie problemów występujących na terenie miasta Brzeska. 

Emigracja ludzi

4%

22%

30%

44%

Brak problemu Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem Wysokie zagrożenie problemem

 

Niedobór organizacji pomagających w zmianie pracy

8%

17%

50%

25%

Brak problemu Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem Wysokie zagrożenie problemem

 

            

Emigracja ludzi

0%

30%

70%

Bardzo dobra Poprawna zła

 

 

Niedobór organizacji pomagających w zmianie pracy

0%

55%

45%

Bardzo dobra Poprawna zła
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VIII. Proszę ocenić jakość podanych dziedzin. IX. Proszę ocenić poziom działania podmiotów w podanych 

dziedzinach. 

Oferta inwestycyjna

10%

52%

33%

5%

Bardzo dobra dobra średnia zła

 

Oferta kulturalna

4%
13%

70%

13%

Bardzo dobra dobra średnia zła

 

         

Oferta inwestycyjna

16%

73%

11%

Bardzo dobra poprawna zła

 

          

Oferta kulturalna

10%

80%

10%

Bardzo dobra poprawna zła
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VIII. Proszę ocenić jakość podanych dziedzin. IX. Proszę ocenić poziom działania podmiotów w podanych 

dziedzinach. 

Baza gastronomiczna

17%

53%

30%

0%

Bardzo dobra dobra średnia zła

 

Baza hotelowa

12%

44%

36%

8%

Bardzo dobra dobra średnia zła

 

        

Baza gastronomiczna

52%

48%

0%

Bardzo dobra poprawna zła

 

        

Baza hotelowa

47%

48%

5%

Bardzo dobra poprawna zła
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VIII. Proszę ocenić jakość podanych dziedzin. IX. Proszę ocenić poziom działania podmiotów w podanych 

dziedzinach. 

Turystyka i agroturystyka

0%

35%

48%

17%

Bardzo dobra dobra średnia zła

 

Promocja gminy

13%

61%

22%

4%

Bardzo dobra dobra średnia zła

 

        

Turystyka i agroturystyka

15%

65%

20%

Bardzo dobra poprawna zła

 

        

Promocja gminy

30%

55%

15%

Bardzo dobra poprawna zła
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VIII. Proszę ocenić jakość podanych dziedzin. IX. Proszę ocenić poziom działania podmiotów w podanych 

dziedzinach. 

Sport i kultura fizyczna

4%

64%

32%

0%

Bardzo dobra dobra średnia zła

 

Handel

9%

91%

0%0%

Bardzo dobra dobra średnia zła

 

        

Sport i kultura fizyczna

24%

71%

5%

Bardzo dobra poprawna zła

 

        

Handel

33%

67%

0%

Bardzo dobra poprawna zła
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VIII. Proszę ocenić jakość podanych dziedzin. IX. Proszę ocenić poziom działania podmiotów w podanych 

dziedzinach. 

Usługi

0%

83%

17% 0%

Bardzo dobra dobra średnia zła

 

Telekomunikacja

17%

79%

4% 0%

Bardzo dobra dobra średnia zła

 

          

Uługi

15%

80%

5%

Bardzo dobra popraw na zła

 

         

Telekomunikacja

37%

58%

5%

Bardzo dobra popraw na zła
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VIII. Proszę ocenić jakość podanych dziedzin. IX. Proszę ocenić poziom działania podmiotów w podanych 

dziedzinach. 

Stan dróg, chodników, parkingów

0%
20%

64%

16%

Bardzo dobra dobra średnia zła

 

Połączenia komunikacyjne, ilość dróg

0%

48%

39%

13%

Bardzo dobra dobra średnia zła

 

         

Stan dróg, chodników, parkingów

0%

71%

29%

Bardzo dobra popraw na zła

 

         

Połączenia komunikacyjne, ilość dróg

5%

76%

19%

Bardzo dobra poprawna zła
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VIII. Proszę ocenić jakość podanych dziedzin. IX. Proszę ocenić poziom działania podmiotów w podanych 

dziedzinach. 

Stan zabytków

0% 9%

35%
56%

Bardzo dobra dobra średnia zła

 
 

        

Stan zabytków

0%

48%

52%

Bardzo dobra poprawna zła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego  Brzeska na lata 2008-2015 
_______________________________________________________________________________ 

 

Rozdział 4 80 

 

X. Czy problem rewitalizacji miasta Brzeska jest dla Pana(i) ważny? 

 

Badana grupa liderów opinii publicznej w 100% odpowiedziała na to pytanie pozytywnie. 

 

Metryczka 

 

XI. Dane osób udzielających odpowiedzi 

 

 Płeć 

 

Wśród badanej grupy liderów opinii publicznej zanotowano przewagę kobiet. 

 

Mężczyźni

33%

Kobiety

67%

 

 

 Wiek 

 

Średnia wieku badanej grupy liderów opinii publicznej wyniosła 42 lat. 

 

 Wykształcenie 

 

35% badanej grupy stanowiły osoby z wyższym wykształceniem, 45% to osoby z 

wykształceniem średnim, natomiast osoby z wykształceniem zawodowym stanowiły 20% 

grupy respondentów. 

 

Wyższe

35%

Średnie

45%

Zawodowe

20%
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 Zatrudnienie 

 

Największa grupa badanych zatrudniona jest w organach samorządu terytorialnego. 

Prawie 40% stanowią osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach państwowych. 10% 

ankietowanych to emeryci, natomiast nieco ponad 5%, to zatrudnieni w 

przedsiębiorstwach prywatnych. Szczegółową statystykę dotyczącą zatrudnienia badanej 

grupy ilustruje poniższy wykres: 

 

40,0%

5,0%

45,0%

10,0%

Przedsiębiorstwa państwowe Przedsiębiorstwa prywatne

Organy samorządu terytorialnego Emeryci

   

 

 

 Wynagrodzenie 

Miesięczne wynagrodzenie brutto zdecydowanej większości badanych jest wyższe niż 

2000 zł. Ankietowani w grupie 8% zarabiają do 1000 zł. Szczegółowe dane zostały 

przedstawione na poniższym wykresie. 

8%

8%

4%
0%
4%

29%

47%

do 1000 zł do 1200 zł do 1400 zł do 1600 zł do 1800zł do 2000 zł pow yżej 2000 zł
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4.7. Obszary problemowe  

Z uwagi na fakt, że Brzesko jest małym miastem (o liczbie mieszkańców mniejszej niż 20 

tys.) obszarem rewitalizowanym jest cały obszar miasta, jednak dla potrzeb programu 

zostały wyłonione obszary wiodące w których należałoby zintensyfikować działania 

rewitalizacyjne. 

 

I OBSZAR PRIORYTETOWY 

Rynek wraz z przyległymi uliczkami 
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Brzesko – Rynek 

1. Identyfikacja obszaru 

Wskazany obszar zlokalizowany jest w centrum Brzeska. Stanowi swoistą wizytówkę miasta. 

To tutaj skoncentrowane jest głównie życie miasta. Obiekty mieszczące się na tym terenie 

to m.in. budynki mieszkalne oraz budynki wpisane do rejestru zabytków. Obiekty te 

stanowią istotną jakość w wizerunku architektoniczno-urbanistycznym miasta, a ich 

utrzymanie, ochrona, konserwacja powinny stanowić jedną z głównych przesłanek 

przekształceń w śródmiejskiej strefie zabudowy. 

2. Krótkie uzasadnienie wyboru obszaru 

Rynek z ratuszem i kompletną zabudową jest aktualnie największą wartością historyczno -  

kulturową miasta.  

Rynek wraz z przyległymi uliczkami jest miejscem spędzania wolnego czasu dla 

mieszkańców, a przede wszystkim wizytówką miasta dla przybywających turystów i 

odwiedzających Brzesko.  Obiekty mieszczące się na tym terenie, w tym budynki 

mieszkalne, jak również obszar całego rynku wymagają systematycznych prac 

konserwatorskich, remontowo-budowlanych i ochronnych. 

3. Zidentyfikowane problemy: 

Strefa materialna: 

 brak środków na kosztowną modernizację obiektów historycznych, 

 szybki proces niszczenia tkanki urbanistycznej i pozostałej, 

 degradacja techniczna, estetyczna i społeczna obszarów zabudowy o charakterze 

historycznym,  

 niewykorzystany potencjał turystyczny, 

 zaniedbana i niszczejąca substancja techniczna, 

 duża liczba budynków wymagających gruntownej renowacji i modernizacji. 

Strefa społeczna:  

 niska świadomość mieszkańców i turystów istniejących walorów kulturowych miasta, 

 istnienie zdewastowanych obiektów na terenie brzeskiego rynku. 
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4. Proponowane działania na obszarze problemowym: 

 remont i modernizacja obiektów znajdujących się na obszarze brzeskiego rynku, 

 działania konserwatorskie, remontowo-budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem 

zasad bezpieczeństwa dla ruchu turystycznego, 

 odnowa i uporządkowanie przestrzeni publicznej, 

 modernizacja oświetlenia, 

 rewitalizacja budynków mieszkalnych w obrębie rynku,  

 likwidacja barier architektonicznych, 

 renowacja budynków o wartości architektonicznej. 

5. Beneficjenci końcowi na obszarze problemowym 

Gmina Brzesko, właściciele obiektów (domów, kamienic) na terenie problemowym. 

6. Beneficjenci ostateczni na obszarze problemowym 

Mieszkańcy Brzeska, turyści. 

7.   Projekt kluczowy na obszarze problemowym 

Na szczególną uwagę w tym obszarze problemowym zasługuje zadanie pt.: „Rewitalizacja 

rynku w Brzesku”.  
Funkcjonujący obecnie w Rynku układ przestrzenno-funkcjonalny ogranicza i hamuje rozwój 

miasta oraz miejskiej przestrzeni publicznej przyjaznej dla życia, wypoczynku oraz pracy 

mieszkańców Gminy Brzesko. Od czasu ukształtowania się układu przestrzenno-

funkcjonalnego Brzeska, w Rynku i przyrynkowych odcinkach trzech głównych ulic skupiało 

się życie społeczne i gospodarcze jego mieszkańców. Do momentu wybudowania brzeskiej 

obwodnicy, która przejęła cały kołowy ruch tranzytowy drogi E-40 oraz drogi w kierunku 

Nowego Sącza, Rynek pełnił rolę węzła komunikacyjnego, a ulice Kościuszki i Głowackiego 

głównej osi komunikacyjnej miasta. Ponadto jeszcze kilka lat temu Rynek wraz z 

przyrynkowym odcinkiem ul. Głowackiego stanowił centrum handlowe i usługowe miasta. 

Teraz funkcje te przejęły inne rejony miasta, a przede wszystkim duże, wielobranżowe 

obiekty handlowe, usytuowane poza historycznym centrum. Z tej przyczyny Rynek utracił 

wiele ze swego dawnego znaczenia, co w konsekwencji doprowadziło do jego opustoszenia i 

zupełnej marginalizacji w miejskiej tkance. Zatracił także charakter zabytkowego 

urbanistyczno-architektonicznego założenia. Stało się to za sprawą nazbyt wybujałej zieleni 

typu parkowego, a przede wszystkim wysokich na dwadzieścia metrów szeroko rozwiniętych 

drzew (świerków srebrzystych, wierzb, klonów i innych oraz krzewów), uniemożliwiających 

objęcie wzrokiem zabytkowej architektury. 

Kolejnym kluczowym problemem z jakimi boryka się Gmina Brzesko jest nie 

satysfakcjonujący poziom ochrony dziedzictwa kulturowego. Z uwagi na średniowieczną 

metrykę i zachowany bez znaczących przekształceń układ przestrzenny, najstarsza część 

Brzeska stanowi jako całość cenny zabytek urbanistyki o znaczących walorach 

historycznych, kulturowych i krajobrazowych. Wspomniany układ przestrzenny powinien 

podlegać szczególnej ochronie. Chroniona winna być także dawna zabudowa Rynku, 

głównych ulic oraz otoczenie kościoła parafialnego. Ochrona układu przestrzennego oraz 

zabudowy historycznego centrum Brzeska winna polegać na przeprowadzeniu działań 

mających na celu ich rewaloryzację i rewitalizację, czyli przywrócenie, polepszenie i 

utrwalenie walorów historycznych, estetycznych i użytkowych. Dodatkowo niedostatecznie 

rozbudowana infrastruktura kulturalna i turystyczna Brzeska może stać się przyczyną 

trwałej marginalizacji społecznej tego terenu. 

Projekt Rewitalizacji Rynku w Brzesku przyczyni się w dużym stopniu do rozwiązania 

przedstawionych wyżej problemów. Przedmiotem projektu jest przebudowa płyty Rynku w 

Brzesku, renowacja elewacji dwóch kamienic stanowiących własność Gminy Brzesko oraz 

renowacja kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła z XV. 

Prace związane z renowacją płyty Rynku w Brzesku obejmują: 

- usunięcie drzew i krzewów z płyty Rynku; 
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- roboty rozbiórkowe nawierzchni z betonu asfaltowego, płyt betonowych, kostki i płyt 

betonowych, a następnie zastąpienie jej nawierzchnią z płyt kamiennych o gr. 10 cm, kostki 

granitowej o grubości 10 cm oraz nawierzchni z betonu asfaltowego; 

- wykonanie fontanny - figurki koziołków (symbolu Browaru Okocim) z piaskowca; 

- wykonanie ozdobnej studni; 

- wykonanie małej architektury i zieleni (m.in. kosze, ławki, barierki, donice); 

- wymianę oświetlenia ulicznego – stylizowane słupy i klosze; 

- wymianę i przełożenie infrastruktury technicznej znajdującej się pod płytą Rynku (sieć 

wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć gazowa, sieć teletechniczna). 

Prace związane z renowacją elewacji kamienic obejmą budynki o nr 16 (w budynku mieści 

się obecnie Biblioteka Pedagogiczna) oraz 24 (w budynku mieści się obecnie księgarnia) 

stanowiące własność lub współwłasność Gminy Brzesko. 

Renowacja kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła z XV obejmuje prace związane z 

renowacją tynków, ogrodzenia z ciosów kamiennych, ogrodzenia w części, gdzie zbudowane 

jest ono z cegły oraz prace obróbkowe z blachy miedzianej. 

Projekt Rewitalizacji Rynku w Brzesku przyczyni się w dużym stopniu do rozwiązania 

przedstawionych wyżej problemów. Przedmiotem projektu jest rekompozycja, reintegracja 

oraz rewitalizacja rynku zgodnie z założonym historycznym i kierunkowym rozwojem 

miasta. 

Do głównych, nadrzędnych celów tego projektu należą: 

 przywrócenie, polepszenie i utrwalenie walorów historycznych, estetycznych i 

użytkowych centrum miasta w celu pobudzenia jego rozwoju; 

 wzrost znaczenia kultury i turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-

gospodarczego z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia zrównoważonego rozwoju i 

ochrony środowiska; 

 ułatwienie dostępu do obiektów kultury i turystyki. m.in. poprzez rozbudowę 

niezbędnej infrastruktury. 

 Pobudzenie przedsiębiorczej części mieszkańców Brzeska do zakładania lub 

rozwijania działalności usługowej, odnawiania elewacji kamienic i poprawiania 

estetyki całego miejskiego centrum. 

 

 

Inwestorem, a także promotorem projektu jest Gmina Brzesko jako jednostka samorządu 

terytorialnego. Gmina Brzesko jest zatem podmiotem naturalnie i z mocy prawa 

predestynowanym do realizacji tego rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjnego na swoim 

obszarze. 

Ważnym elementem projektu jest podnoszenie jakości życia mieszkańców, poprzez znaczną 

poprawę dostępu do dóbr kultury. Zwiększona zostanie atrakcyjność inwestycyjna obszaru. 

Dodatkowo projekt przyczynia się do redukcji ubóstwa, np. poprzez dodatkowe możliwości 

zatrudnienia dla osób bezrobotnych. Ten aspekt jak również bezpośrednio odnowienie 

Rynku wpływa na zapobieganie przestępczości oraz podnosi ochronę bezpieczeństwa 

mieszkańców Brzeska i porządku publicznego. 

Rewitalizacja Rynku w Brzesku wpłynie również na zwiększenie ruchu turystycznego, a tym 

samym rozwój usług okołoturystycznych tworzących nowe miejsca pracy. Nastąpi przez to 

dywersyfikacja lokalnej gospodarki oraz stworzone zostaną podstawy rozwoju nowych 

przedsięwzięć gospodarczych przez mieszkańców gminy. 

Projekt rewitalizacji rynku jest spójny z ożywieniem innej historycznej części Brzeska – 

Zespołem Pałacowo - Parkowym Goetzów Okocimskich. Zakupiony w 2008 r. przez 

prywatnego inwestora Pałac Goetzów – założycieli Browaru Okocim, był przez wiele lat 

konserwowany w minimalnym stopniu i skazywany na zniszczenie. W ciągu kilku lat 

inwestor zamierza przywrócić obiektowi dawny blask i nadać atrakcyjne funkcje. Realizacja 

obu projektów – rynku, realizowanego przez brzeski samorząd i zespołu pałacowo – 

parkowego, wykonywanego przez prywatnego inwestora – pozwoli w znaczący sposób 

zwiększyć atrakcyjność turystyczną miasta Brzesko.   

Poniższe rysunki i fotografie przedstawiają wygląd historyczny rynku oraz projekt 

rewitalizacji. 
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Brzesko – Rynek (wygląd historyczny) 

 

Brzesko – Rynek (wygląd historyczny) 
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Brzesko – Rynek (projekt rewitalizacji) 

 

Brzesko – Rynek (projekt rewitalizacji) 
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Brzesko – Rynek (projekt rewitalizacji) 
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                                                                                              II OBSZAR PROBLEMOWY  

Infrastruktura techniczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.Identyfikacja obszaru 

Infrastruktura techniczna przestrzeni publicznej na terenie całego miasta obejmująca; drogi, 

chodniki, oświetlenie, parkingi oraz wszelkiego rodzaju instalacje  np. elektryczne, 

sanitarne, ciepłownicze. 

 

2.Krótkie uzasadnienie wyboru obszaru 

Stan infrastruktury technicznej na terenie miasta Brzeska jest niezadowalający. Ogranicza 

to zainteresowanie inwestorów, którzy chcieliby inwestować w mieście, a także zmniejsza 

atrakcyjność turystyczną i usługową miasta. Wpływa to także na zmniejszenie wartości 

nieruchomości na terenie miasta. Podnoszenie poziomu cywilizacyjnego infrastruktury 

technicznej przestrzeni publicznej jest szansą dla Brzeska na rozwój przedsiębiorczości na 

terenie miasta i podniesienie jego konkurencyjności na krajowym i europejskim rynku 

kultury i turystyki.  

Urządzenia infrastruktury technicznej są czynnikiem rozwoju lokalnego, wpływają na poziom 

życia mieszkańców miast, a zatem podniesienie poziomu cywilizacyjnego, przyczynia się 

także do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Brzeska i jego turystów. 
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3.Zidentyfikowane problemy 

Strefa materialna 

 niezadowalający stan infrastruktury technicznej, 

 zły stan dróg w mieście, 

 niewystarczająca ilość terenów uzbrojonych w mieście, 

 wolne tempo porządkowania gospodarki wodno- ściekowej, 

 niewystarczające tempo wymiany tradycyjnych mediów w ciepłownictwie na 

media przyjazne środowisku, 

 utrzymywanie się uciążliwości ruchu kołowego w centrum miasta. 

 

Strefa społeczna  

 niski stopień bezpieczeństwa na drogach, 

 obniżone walory estetyczne miasta, 

 znaczne  zanieczyszczenie środowiska, 

 uciążliwość ruchu kołowego w centrum miasta. 

4.Proponowane działania na obszarze problemowym 

 remont i modernizacja dróg, 

 modernizacja chodników,  

 modernizacja oświetlenia, 

 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, 

 eliminacja tradycyjnych sposobów ogrzewania, 

 zagospodarowanie przestrzeni na parkingi. 

5.Beneficjenci końcowi na obszarze problemowym 

Gmina Brzesko.  

6.Beneficjenci ostateczni na obszarze problemowym 

Mieszkańcy Brzeska i inwestorzy. 

7. Projekt kluczowy na tym obszarze problemowym 

Do głównych problemów związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych należą: 

 rosnące koszty energii cieplnej, 

 straty ciepła spowodowane konstrukcją budynków, a także materiałami zastosowanymi 

do ich budowy. 

Poprzez realizację projektu „Remont i modernizacja budynków komunalnych na 

terenie miasta Brzeska” straty ciepła w budynkach zostaną znacznie zmniejszone, 

poprzez podjęcie takich działań jak: ocieplenie stropów, wymiana okien w mieszkaniach, 

remonty dachów, a także docieplenie ścian.  

Zasadniczym celem projektu  oraz podstawowymi przyczynami podjęcia jego realizacji jest 

modernizacja trzech budynków (przy ul. Partyzantów 5, Ogrodowej 6 i Kościuszki 64a) 

należących do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku przyczyniająca się 

do dużych oszczędności energii cieplnej. Projekt ma na celu ograniczenie ilości 

zanieczyszczeń przedostających się do powietrza. Nastąpi zmniejszenie kosztów ogrzewania 

jak i zużycia opału. 
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III OBSZAR PROBLEMOWY 

Infrastruktura społeczna  
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Tab. 4.12. Statystyka liczby uczniów uczęszczających do szkół w Brzesku 

Wyszczególnienie 

Szkoły podstawowe Gimnazja Szkoły zawodowe Licea ogólnokształcące 

Liczba 

ucznió

w 

Liczba 

oddzia

łów 

Liczba 

nauczy

cieli 

Ilość 
obiekt

ów 
sporto
wych 

przy 
szkoła

ch 

Liczba 

ucznió

w 

Liczba 

oddzia

łów 

Liczba 

nauczy

cieli 

Ilość 
obiekt

ów 
sporto
wych 

przy 
szkoła

ch 

Liczba 

ucznió

w 

Liczba 

oddzia

łów 

Liczba 

nauczy

cieli 

Ilość 
obiekt

ów 
sporto
wych 

przy 
szkoła

ch 

Liczba 

ucznió

w 

Liczba 

oddzia

łów 

Liczba 

nauczy

cieli 

Ilość 
obiekt

ów 
sporto
wych 

przy 
szkoła

ch 
2 
0 
0 
6 

Miasto Brzesko   1116 47 112 2 1175 47 119 2 1770 100 166 1 1062 38 63 1 

2 
0 
0 
5 

Miasto Brzesko   1169 47 106 2 1241 47 113 2 1775 60 151 1 1077 36 91 1 

2 
0 

0 
4 

Miasto Brzesko   1199 48 107 2 1316 50 129 2 1879 64 161 1 1043 35 88 1 

2 
0 
0 
3 

Miasto Brzesko   1232 50 107 2 1406 55 126 2 1820 63 154 1 1054 35 86 1 
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1. Identyfikacja obszaru. 

W skład tego obszaru wchodzą obiekty użyteczności publicznej na terenie całego miasta 

Brzeska. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - 

przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby 

administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, 

szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi 

bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie 

kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym, śródlądowym, świadczenia usług 

pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony na 

wykonywanie podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny. 

Są to m.in. budynki: 

- przedszkoli,  

- szkół podstawowych,  

- gimnazjów,  

- szkół średnich,  

- ośrodków zdrowia,  

- klubów sportowych, 

- ośrodków kultury, 

- policji itp. 

2. Krótkie uzasadnienie wyboru obszaru. 

Podniesienie poprzez rewitalizację poziomu technicznego i estetycznego obiektów 

infrastruktury społecznej i ich bezpośredniego otoczenia przyczyni się do podniesienia 

poziomu cywilizacyjnego miasta Brzesko, jego konkurencyjności, a także do ułatwienia 

mieszkańcom dostępu do usług publicznych w zakresie administracji, oświaty, kultury, 

spraw socjalnych oraz do podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego. 

3. Zidentyfikowane problemy. 

Strefa materialna: 

 niezadowalający stan techniczny obiektów infrastruktury społecznej, 

 ograniczony zasięg monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w instytucjach 

użyteczności publicznej, 

 niedostosowanie obiektów infrastruktury społecznej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

 niewystarczająca ilość miejsc parkingowych. 

Strefa społeczna:  

 brak poszanowania mienia publicznego, 

 zagrożenie patologiami społecznymi, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 

 

4. Proponowane działania na obszarze problemowym 

 remont i termomodernizacja obiektów infrastruktury społecznej, 

 zagospodarowanie terenów wokół obiektów infrastruktury społecznej – 

przystosowanie otoczenia, podjazdów do potrzeb niepełnosprawnych, 

 modernizacja i rozwój bazy materialnej, ochrony zdrowia, sportu i rekreacji, 

 instalacja systemów monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych, 

 zagospodarowanie terenów pod place zabaw dla dzieci. 
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5. Beneficjenci końcowi na obszarze problemowym 

Miasto Brzeska, właściciele obiektów (domów, kamienic) na terenie problemowym. 

6. Beneficjenci ostateczni na obszarze problemowym 

Mieszkańcy Brzeska, turyści. 

7. Projekt kluczowy na tym obszarze problemowym 

Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr3, Gimnazjum nr 2 w Brzesku 

 

1. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku 

Ul. Czarnowiejska 44  

Budynek powstał w 1989  

Do szkoły uczęszcza 639 uczniów 

Od 2000 roku sukcesywnie wymieniono okna tylko w klasach. Natomiast w korytarzach, 

przewiązkach, sali gimnastycznej i pozostałych częściach okna nie były wymienione 

Koszt zadania brutto: 2 052 193 zł – ok. 3031m2 

 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku 

Ul. Leg. Piłsudskiego 23  

Budynek powstał w 1966 roku 

Do szkoły uczęszcza 582 uczniów 

Do tej pory zrealizowano wymianę 14 okien na parterze szkoły w roku 2005 i 2006 (jadalnia, 

sala do zajęć wyrównawczych, sekretariat, gabinet dyrektora i zastępcy, sanitariaty, księgowość, 

pokój intendentki) 

Koszt 14 okien z parapetami  - 9854,98 zł 

Montaż – 2619,00 zł 

Razem – 12 473,98 zł 

 

Koszt zadania brutto: 1 463 779 zł –  ok. 2374m2 

 

W każdym przypadku zastosowana zostanie ta sama technologia: Metoda lekka mokra 

System akrylowy OUTSOLUTION firmy Dryvit 

Powłoka ta składa się z: 

- płyty termoizolacyjnej – styropianu 

- wzmocnionej warstwy bazowej – uzyskanej dzięki nałożeniu na powierzchnie płyty warstwy 

spoiwa polimerowo – cementowego, w której zostaje zatopiona siatka wzmacniająca włókien 

szklanych 

- tynku – wykonanego z mas tynkarskich na bazie 100% kopolimerów akrylu z zastosowaniem 

wyłącznie kwarcowych kruszyw. 
 

 

 

IV OBSZAR PROBLEMOWY 

Osiedla mieszkaniowe 
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1. Identyfikacja obszaru 

W obszarze mieszczą się budynki mieszkalne na osiedlach mieszkaniowych Os. Słotwina, 

Os. Kołłątaja, Os. Szczepanowskiego, Os. Solskiego, Os. Kopaliny, Os. Wiejska, Os. Wł. 

Jagiełły, Os. Ogrodowa, Os. Stare Miasto, Os. Pomianowski Stok, Os. Zielonka, Os. 

Świerkowa, Os. Okocimskie, Os. Brzezowieckie. 

2. Krótkie uzasadnienie wyboru obszaru 

Na terenie miasta Brzeska znajdują się osiedla mieszkaniowe, które wymagają gruntownej 

renowacji i modernizacji. Ze względu na ich parametry techniczne oraz zaniedbania w 
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zakresie prac remontowych, ich stan techniczny jest niezadowalający. W ramach programu 

rewitalizacji  mogą być ujęte zadania inwestycyjne związane z termomodernizacją, 

remontem i modernizacją instalacji technicznych, a także  poprawą infrastruktury 

technicznej, czyli dróg wewnętrznych, chodników, oświetlenia, parkingów, małej 

architektury i  placów zabaw dla dzieci.  

Na tych osiedlach dla poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego może być 

zamontowany monitoring.  

 

3. Identyfikowane problemy: 

Strefa materialna: 

 zaniedbana substancja mieszkaniowa, 

 ubytki ciepła spowodowane brakiem ocieplenia budynków (ok. 70%), 

 niewystarczająca ilość miejsc parkingowych, 

 zły stan techniczny dróg osiedlowych , 

 zły stan małej architektury, 

 niewystarczająca ilość placów zabaw dla dzieci. 

Strefa społeczna: 

 niewystarczający stopień bezpieczeństwa publicznego, 

 brak oferty spędzania wolnego czasu dla młodzieży, 

 patologie społeczne. 

4. Proponowane działania na obszarze problemowym: 

 termomodernizacja budynków, 

 modernizacja i remont dróg osiedlowych, 

 budowa placów zabaw, 

 zwiększenie ilości miejsc parkingowych, 

 rozbudowa małej architektury, 

 przebudowa dróg osiedlowych, 

 rozbudowa oświetlenia, 

 instalacja systemów monitoringu wizyjnego na terenie osiedli mieszkaniowych. 

5. Beneficjenci końcowi na obszarze problemowym 

Miasto Brzeska, właściciele terenów obiektów na terenie problemowym.  

6. Beneficjenci ostateczni na obszarze problemowym 

Mieszkańcy Brzeska, turyści. 

7.  Projekt kluczowy na obszarze problemowym 

Kluczowymi zadaniami realizowanymi w tym obszarze problemowym są zadania Miejskiego 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Brzesku: zadanie nr 67 „Remont i 

modernizacja budynków przy osiedlu Okocimskim” oraz zadanie nr 68 „Remont i 

modernizacja budynków przy osiedlu Ogrodowa”. Do głównych problemów związanych 

z ogrzewaniem budynków mieszkalnych należą: 

 rosnące koszty energii cieplnej, 

 straty ciepła spowodowane konstrukcją budynków, a także materiałami zastosowanymi 

do ich budowy. 

Poprzez realizację projektu „Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta 

Brzeska” straty ciepła w budynkach zostaną znacznie zmniejszone, poprzez podjęcie takich 
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działań jak: ocieplenie stropów, wymiana okien w mieszkaniach, remonty dachów, a także 

docieplenie ścian.  

Warto podkreślić, iż to właśnie wymienione wyżej elementy konstrukcji budynków powodują 

największe straty ciepła odczuwalne dla użytkowników. Ich modernizacja przyczyni się w 

znacznym stopniu do wyeliminowania tych strat w przeważającej części. Zmniejszenie strat 

ciepła wpłynie również na zmniejszenie kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych. Ocieplenie i 

uszczelnienie stropodachów spowoduje poprawę komfortu zamieszkania na ostatnich 

piętrach, gdzie w lecie temperatura sięga 40 stopni C, zaś w zimie przeciekają zwały 

topniejącego śniegu. W ramach projektu podniesiona zostanie także estetyka budynków. 

Wykonanie założeń projektu spowoduje następujące długofalowe rezultaty: 

 Poprawa ochrony środowiska naturalnego. 

 Lepszy stan infrastruktury technicznej budynków. 

 Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców remontowanych budynków. 

Zasadniczym celem projektu  oraz podstawowymi przyczynami podjęcia jego realizacji jest 

termomodernizacja budynków należących do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

w Brzesku   przyczyniająca się do dużych oszczędności energii cieplnej. Projekt ma na celu 

ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza. Nastąpi zmniejszenie 

kosztów ogrzewania jak i zużycia opału. 

Poprzez realizację projektu zostaną osiągnięte następujące korzyści (CELE GŁÓWNE  - CG): 

─ CG 1 - Poprawa jakości lokalnej infrastruktury technicznej. 

─ CG 2 - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności miasta Brzeska.  

Ponadto projekt będzie miał następujący wpływ na rozwój społeczno - gospodarczy miasta i 

powiatu (CELE PROJEKTU – CP)   poprzez: 

─ CP 1 – Termomodernizacja budynków należących do Miejskiego Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku.  

─ CP 2 - Podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców. 

─ CP 3 - Osiągnięcie oszczędności w systemie grzewczym.  

─ CP 4 - Pozytywny wpływ na środowisko poprzez ograniczenie emisji ciepła do 

atmosfery. 

Celem działania Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności Gminy Brzesko, 

w zakresie potrzeb mieszkaniowych oraz gospodarki powierzonymi zasobami lokalowymi 

Gminy.  

Przedmiotem działalności MZGM w Brzesku jest działalność obejmująca: 

 administrowanie powierzonymi zasobami lokalowymi Gminy Brzesko, 

 pobieranie należności od najemców właścicieli lokali (użytkowników lokali), 

 zawieranie w imieniu Gminy umów niezbędnych dla bieżącej działalności 

eksploatacyjnej, 

 wykonywanie czynności prawnych w zakresie administracji, 

 konserwacja powierzonych lokali, 

 remonty bieżące, 

 utrzymanie stanu technicznego obiektów, zasobów lokalowych oraz integralnie z nimi 

związanych instalacji i urządzeń technicznych w sprawności użytkowej, 

 utrzymanie porządku i czystości wokół obiektów i na przyległych terenach zieleni, 

 prowadzenie w imieniu Gminy Brzesko przetargów, zlecanie robót związanych z 

zakresem administracji, 

 projektowanie i planowanie spraw związanych z przedmiotem działalności. 
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V OBSZAR PROBLEMOWY 

Kultura i dziedzictwo kulturowe 

    

Pałac Geotzów – Brzesko 

    

Kościół Parafialny  
p.w. NMP Matki Kościoła  

i św. Jakuba Ap  
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1.Identyfikacja obszaru  

W skład tego obszaru wchodzą Kościół Parafialny p.w. NMP Matki Kościoła  

i św. Jakuba Apostoła wraz z otaczającym go murem oraz Pałac Goetzów.  

2. Krótkie uzasadnienie wyboru obszaru 
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Na terenie miasta Brzeska znajduje się wiele cennych zabytków, które posiadają dużą 

wartość kulturalną, naukową i historyczną. Wiele z obiektów zabytkowych w mieście jest 

zdewastowanych, dlatego też wymagają przeprowadzenia niezbędnych prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych. 

Zidentyfikowane problemy: 

Strefa materialna: 

 brak środków na kosztowną modernizację obiektów zabytkowych i historycznych, 

 szybki proces niszczenia zabytkowej tkanki urbanistycznej i pozostałej, 

 degradacja techniczna, estetyczna i społeczna obszarów zabudowy o charakterze 

zabytkowym i historycznym,  

 niewykorzystany potencjał turystyczny, 

 zaniedbana i niszczejąca substancja zabytkowa. 

 

Strefa społeczna:  

 niska świadomość mieszkańców i turystów istniejących walorów zabytkowych 

i kulturowych miasta, 

 istnienie zdewastowanych obiektów zabytkowych na terenie Brzeska, 

 niszczenie cennych zabytków sztuki historycznej i sakralnej. 

3. Proponowane działania na obszarze problemowym 

 remont i modernizacja obiektów zabytkowych i będących w ewidencji zabytków, 

 prace restauratorskie eksponujące wartości historyczne i estetyczne zabytków,  

 prace konserwatorskie zabezpieczające i utrwalające substancję zabytkową oraz 

hamujące procesy destrukcji, 

 odnowa i uporządkowanie przestrzeni publicznej, 

 likwidacja barier architektonicznych. 

5.Beneficjenci końcowi na obszarze problemowym 

Miasto Brzeska. 

6.Beneficjenci ostateczni na obszarze problemowym 

Mieszkańcy Brzeska, dzieci, młodzież, turyści. 
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Rozdział 5 

 
Planowane zadania na obszarze rewitalizowanym, w podziale na lata i zakres 

przedmiotowy. 

 
5.1. Zadania techniczne. 

5.1.1 Obszar I Rynek wraz z przyległymi uliczkami. 

 

Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 
projektu 

Adres 
(numer działki, KW) 

Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 

miary 

zakresu 
rzeczowego 

m2, mb, 

m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku (m3) 

Powierzchnia 

budynku (m2) 
Powierzchnia 

terenu (ha) 

Długość dróg, 

ulic itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR I Rynek wraz z przyległymi uliczkami 

1.  

Miejski 

Zakład 

Gospodarki 
Mieszkaniow

ej Sp. z o.o. 

w Brzesku 

 

 

 

 

1.  
 

 

Remont i 

modernizacja 

budynków 
komunalnych 

ul. Rynek 16 
 

dz. nr 1733 

KW 56623 

1.Wykonanie elewacji – 800 m2 

oraz remont dachu - 250 m2 

m3 

m2 

Kubatura 1911 
Powierzchnia 

użytkowa 

278,5 

       200 

480 

ul. Krótka 3 

 

 

dz. nr 2172 
KW19022 

1. Remont elewacji - 300 m2 oraz 

remont dachu 

- 150 m2 

m3 
m2 

Kubatura 

904 

Powierzchnia 

użytkowa 
90,87 

       100 

ul. Matejki  3 

 
dz. nr 1738 

KW53930 

1. Wykonanie elewacji - 150 m2 
oraz remont dachu 

m3 
m2 

Kubatura 

51 

Powierzchnia 

użytkowa 
95,22 0 

       90 

ul. Matejki  4 

 

dz. nr 1745 

KW1086 

1. Wykonanie elewacji - 200 m2, 

remont instalacji sanitarnej i 

elektrycznej - 4 lokale oraz remont 

dachu 

m3 

m2 

Kubatura 1440 

Powierzchnia 

użytkowa 

202,35 

       90 

2.  

Gmina 

Brzesko na 

obszarze 
administrac

yjnym 

miasta 

Brzeska 
 

2.  
Rewitalizacja 

rynku w Brzesku 

Dec. Komunalizacji 

G.III.7228/5/187/9

1 
Rynek 

Rekompozycja, reintegracja, 
rewitalizacja rynku – zgodnie z 

założeniem historyczny  

i kierunkowym rozwojem miasta – 

zgodnie z opracowaniem 

ha 0,35  1000 5300 1000     

7528 

 
ul. Wyszyńskiego, 

Sobieskiego, 

Słowackiego, 

Sienkiewicza 

Remont dróg o łącznej długości – 
340 mb Nakładka asfaltowa – 128 

mb 

Remont krawężników – 100 mb 

M2 3040      100 128  
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Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 
projektu 

Adres 
(numer działki, KW) 

Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 

miary 

zakresu 
rzeczowego 

m2, mb, 

m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku (m3) 

Powierzchnia 

budynku (m2) 
Powierzchnia 

terenu (ha) 

Długość dróg, 

ulic itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR I Rynek wraz z przyległymi uliczkami 

RAZEM  1000 5300 1000 0 100 128 480 8008 

 

5.1.2. Obszar II Infrastruktura techniczna. 

Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 

projektu 

Adres 

(numer działki, 
KW) 

Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 
miary 

zakresu 

rzeczowego 

m2, mb, 

m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku (m3) 
Powierzchnia 

budynku (m2) 

Powierzchnia 

terenu (ha) 

Długość dróg, 
ulic itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR II INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 

Gmina Brzesko 

na obszarze 

administracyjn

ym miasta 
Brzeska 

 

 

3.  

Remont i 

modernizacja 
dróg 

ul. Ogrodowa, 

droga do bloków 
k/szpitala, droga 

do przedszkola 

nr 4, Zamknięta 

Remont drogi o łącznej długości mb 798 220        

28876 

ul. Powstańców 

Warszawy i 

parking przy tej 
ulicy 

Remont drogi – 232 mb 

Remont parkingu – 630 m2 

Remont krawężników – 56 mb 

m2 1160  110       

ul. Głowackiego, 
Kościuszki, 

Mickiewicza 

Remont dróg –2358 mb 

Nakładka asfaltowa – 1050 mb 

Rozbiórka starych krawężników i 

położenie nowych – 230 mb 

M2 25000  500 800      

ul. Wodna 

Na Górkach 

Remont dróg o długości  - 845 mb 
Nakładka asfaltowa – 150 mb, 

uzupełnienie podbudowy – 40 mb i 

odwodnienie drogi 

– 40 mb 
Remont krawężników – 50 mb 

m2 3500  50 100 100 30    

ul. Bernackiego 

Remont drogi o długości – 470 mb 

Nakładka asfaltowa – 88 mb 

Remont kanalizacji na odcinku – 50 
mb 

Remont krawężników – 65 mb 

M2 2100   50 240 230    

ul. Kopaliny, 
Boczna, 

Spacerowa, 

Piaskowa, 

Zagłoby 

Remont dróg o łącznej długości  - 400 

mb 

Nakładki asfaltowe – 105 mb 
Remont krawężników – 56 mb 

M2 25000  50 60      
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Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 
projektu 

Adres 

(numer działki, 

KW) 

Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 

miary 

zakresu 
rzeczowego 

m2, mb, 

m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku (m3) 

Powierzchnia 

budynku (m2) 
Powierzchnia 

terenu (ha) 

Długość dróg, 

ulic itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR II INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

ul. Uczestników 

Ruchu Oporu, 

Legionów 
Piłsudskiego 

Remont dróg o łącznej długości – 

1190 mb 

Nakładka asfaltowa – 400 mb 
Krawężniki-68 mb 

M2 9440    100 100 270   

ul. Królowej 

Jadwigi, 

Okulickiego 

Remont dróg o łącznej długości – 

1172 mb 

Nakładka asfaltowa – 320 mb 

Rozbiórka starych krawężników i 
położenie nowych – 234 mb 

M2 7618   110      

ul. 11-go 

Listopada(Widok, 
Pod Sadem, 

Zakątek) 

Jodłowska, 

Słotwińska 

Remont dróg o łącznej długości – 420 

mb Nakładka asfaltowa – 126 mb 

Remont krawężników – 28 mb 

M2 3000    50 100    

ul. 

Rzemieślnicza, 

Parcelowa 

Remont dróg o łącznej długości – 358 

mb Nakładka asfaltowa – 42 mb 

Remont krawężników – 25 mb 

M2 1000  88       

ul. Mokra, 
 l nicy , 

Głucha, 

Wyspowa,  

Za Lasem 

Remont dróg o łącznej długości – 

2453 mb Nakładka asfaltowa –290 mb 

Uzupełnienie podbudowy- 50 mb 

M2 6800      100 100 140 

ul. 11-Listopada, 

19-go Stycznia 

Remont dróg o łącznej długości – 219 

mb Nakładka asfaltowa – 219 mb 

Remont krawężników – 179 mb 

M2 520   50      

ul. 
Czarnowiejska 

Remont drogi o długości – 1527 mb 

Nakładka asfaltowa – 330 mb 
Rozbiórka starych krawężników i 

położenie nowych – 250mb 

M2 7790       250 330 

ul. Nowa, 

Zielona, Plac 

Zwycięstwa, 
Cicha 

Remont dróg o łącznej długości – 480 

mb Nakładka asfaltowa – 178 mb 

Remont krawężników – 44 mb 
Remont placu parkingowego 

M2 4240       230  

ul. Kusocińskiego 
Czecha 

Remont dróg o łącznej długości – 388 

mb Nakładka asfaltowa – 86 mb 

Remont krawężników – 70 mb 

M2 2039       156  

ul. Browarna 

Remont drogi o długości – 827 mb 

Nakładka asfaltowa – 220 mb 
Remont krawężników – 145 mb 

M2 5200       200 165 
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Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 
projektu 

Adres 

(numer działki, 

KW) 

Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 

miary 

zakresu 
rzeczowego 

m2, mb, 

m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku (m3) 

Powierzchnia 

budynku (m2) 
Powierzchnia 

terenu (ha) 

Długość dróg, 

ulic itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR II INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

ul. Brzegowa, 

Marusarzówny 

Remont dróg o łącznej długości – 592 

mb Nakładka asfaltowa –592 mb 

Uzupełnienie podbudowy -  50 mb 

M2 3000      100 140  

ul. Geotza, 

Brzezowiecka 

Remont dróg o łącznej długości – 791 
mb Nakładka asfaltowa – 185 mb 

Remont krawężników – 120 mb 

M2 4400       150 155 

ul. Geotza, 

Brzezowiecka 
Remonty cząstkowe dróg M2  112 120 130 140 150 160 160 170 

Droga 
z włączeniem do 

obwodnicy 

Droga o długości M2 800     300 1000 2000 700 

ul. Leśna 
Adaptacja ulicy dla potrzeb zjazdu 

z autostrady 
M2 24000   2000 2000     

os. Stok 

Pomiatowski 
Budowa drogi M2 5000  300 1400 2250 3000 3000 1200  

ul. Solskiego 
Modernizacja drogi dojazdowej do 

terenów poprzemysłowych 
M2 935  1000 1360      

Oc. Kołłątaja 

Dz. Nr 

640/5 

KW 39965 
648/2 

KW 55848 

653/3 

KW 57051 
54/1 

KW 31058 

Modernizacja i budowa drogi o 

długości 

– 300 mb 

M2 1800  300 300      

4.  

Remont i 

modernizacja 
chodników 

miejskich 

ul. Kwiatowa, 

Spokojna, 

Przemysłowa, 
Garbarska, 

Pomiatowska, 

Brzegowa, 

Marusarzówny, 

Szczepanowska, 
św. Alberta, 

Konstytucji 3-go 

Maja 

Budowa chodników o łącznej długości   
- 2600 mb 

m2 4500 100 200 200 100     3456 
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Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 
projektu 

Adres 

(numer działki, 

KW) 

Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 

miary 

zakresu 
rzeczowego 

m2, mb, 

m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku (m3) 

Powierzchnia 

budynku (m2) 
Powierzchnia 

terenu (ha) 

Długość dróg, 

ulic itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR II INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

ul. Piłsudskiego, 

Wyszyńskiego, 

Asnyka, 
Ogrodowa, 

Jagiełły, Długa, 

Sobieskiego, 

Sienkiewicza, 
Berka 

Joselewicza, 

Legionów 

Piłsudskiego, 
Powstańców W-

wy, Kościuszki, 

Królowej Jadwigi, 

Zielona, 

Browarna, 
Piastowska, 

Kusocińskiego. 

Mieszka I, 

Mickiewicza, 19-
go Stycznia, 11-

go Listopada, 

Czarnowiejska, 

Brzezowiecka, 
Okulickiego, 

Szczepanowska, 

Głowackiego 

 

Remonty i modernizacja chodników o 

łącznej długości – 10000 m2 
m2 15000 225 225 225 225 225 225 225 225 

ul. Solskiego, 
Okocimska, 

Starowiejska 

 

Remonty i modernizacja chodników o 

łącznej długości – 4000 mb przy 

drogach wojewódzkich i powiatowych 

m2 7000 100 200 300 300     

Ul. Plac Żwirki i 

Wigury 
Kostka brukowa – 156 mb m2 1300 156        

5.  Oświetlenie ulic 

miasto 
Wymiana źródeł światła (lamp) wraz z 

oprzyrządowaniem – 
szt.. 1000 500 500       

1100 

ul. Garbarska, 

Wrzosowa, 

Wesoła, 

Marusarzówny, 
Przemysłowa,  

Mokra, Głucha, 

Budowa sieci oświetlenia ulicznego – 

22 szt. 
1500 mb  50 50       

6.  

Remont i 

modernizacja 

kanalizacji 

opadowej 

Od 

ul. Sienkiewicza, 

Ogrodowej, 
Uczestników 

Ruchu oporu do 

Spółdzielczej 

oraz od ul. 
Ogrodowej przez 

Plac Kazimierza 

Wielkiego 

Remont kanalizacji opadowej mb 1500  700 700 730     12197 
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Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 
projektu 

Adres 

(numer działki, 

KW) 

Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 

miary 

zakresu 
rzeczowego 

m2, mb, 

m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku (m3) 

Powierzchnia 

budynku (m2) 
Powierzchnia 

terenu (ha) 

Długość dróg, 

ulic itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR II INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Od 

ul. Dworcowej do 

wylotu na 
Stawowej 

Remont kanalizacji opadowej mb 1000   500 500 130    

Od 

ul. Spółdzielczej, 

Głowackiego do 

wylotu 

Remont kanalizacji opadowej mb 500    500 500 784   

ul. Browarna 
i Wesoła 

Remont kanalizacji opadowej mb 1000     500 616   

ul. Okulickiego – 

650 mb 
Remont kanalizacji opadowej mb 650       640  

ul. 19 stycznia Remont kanalizacji opadowej m 350      241   

ul. 11 listopada Remont kanalizacji opadowej mb 570        560 

ul. Westerplatte Remont kanalizacji opadowej mb 340     335    

Od ul. Jagiełły 

do ul. 
Czarnowiejskiej 

Remont kanalizacji opadowej mb 760      850   

ul. Robotnicza Remont kanalizacji opadowej mb 170     170    

Od Stawu 

Wolnego do 

potoku 
Młynówka 

Budowa kanalizacji mb 500     500 1500 1000  

Pomianowski 

Stok, os. 

Jagiełły, Stare 

Miasto 

Budowa studni publicznych szt 3   42 25 42    

miasto Brzesko 
Renowacja istniejących studni 

kopanych 

 

szt 11   48  84    

7.  

Adaptacja 

terenu do 
funkcji 

rekreacyjno – 

wypoczynkowyc

h dla 

mieszkańców 
Brzeska 

Rep. A/1852/92 

Staw Wolnego 

ścieżki rowerowe, alejki, urządzenia 

sportowe, oświetlenie, ławki, kosze 
ha 2,26  50 150 100     

13394 

Dec. 

Komunalizacji 

G.III.7228/5/22

6/91 Trzy Stawy 

ścieżki rowerowe, alejki, urządzenia 

sportowe, oświetlenie, ławki, kosze 

ha 

 

10,04– cały 
teren ze 

stawami 

1,4– teren 

wokół do 

adaptacji, 

50 200 200 200     

KW 24609 

Ogródek 

Jordanowski 

Zakup urządzeń zabawowych – 4 kpl 

ha 1 

60        

Modernizacja alejek betonowych na 

kostkę brukową – 1500 m2 
 200       

Dobudowa oświetlenia parkowego – 

16 szt 
 44       

Renowacja trawników – 1,1 ha   57      

Tor  l nicy  dla rowerów – 1szt    50     

Renowacja nasadzeń – 1,6 ha   21      

Zakup ławek parkowych, kosze – 30 
szt 

  12      
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Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 
projektu 

Adres 

(numer działki, 

KW) 

Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 

miary 

zakresu 
rzeczowego 

m2, mb, 

m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku (m3) 

Powierzchnia 

budynku (m2) 
Powierzchnia 

terenu (ha) 

Długość dróg, 

ulic itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR II INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Budowa czytelni – biblioteki dla 

rodziców dzieci i młodzieży 

korzystającej z Ogrodu 
Jordanowskiego 

Kubatura 

m3 
2000 1000 5000 4000      

Park  l nic 

KW 59627 

Adaptacja terenu zieleni na park 

miejski (alejki, wykonanie trawników, 

ławki, kosze, adaptacja zabytkowej 

piwniczki) 

ha 0,93  100 200 200     

 
ul. Stawowa – do 

Trzech Stawów 

Budowa ścieżek rowerowych 

– 0,1 km 

km 3,1,   300 300 300 600   

 

ul. 

Szczepanowska 
 

Budowa ścieżek rowerowych 

- 0,9 km 

 

 
ul. Solskiego 

Budowa ścieżek rowerowych 

– 2,1 km 

 

8.  

Rozbudowa 

cmentarza 

komunalnego 

Cmentarz 

komunalny 

Budowa alejek, oświetlenia, 
uzbrojenie terenu, ogrodzenia, 

zagospodarowanie 

Zakup terenu + renowacja 

istniejącego cmentarza 

ha 3,5 500 200       700 

9.  

Budowa 

zaplecza 

rekreacyjno – 
wypoczynkoweg

o 

Os. Jagiełły 
KW 40707, 

6784, 

31300,27159 

(plac zabaw, boiska sportowe, zieleń, 

ławki, kosze 
ha 1,1 100 200 100      

520 

Os. Słotwina 

KW 69779 

plac zabaw, boiska sportowe, zieleń, 

ławki, kosze 
ha 1,2    60 60    

10.  

Remont 

cmentarza 

wojskowego 

Cmentarz 
wojskowy 

Dec. 

G.III.7228/5/34/

92 

kwatery wojenne, bramy wjazdowe, 

renowacje trawników 
ha 0,31    50 50    100 

11.  

Modernizacja 

nawierzchni 

parkingu 

Parking 
ul. Głowackiego 

KW 40819 

Dz. Nr 185112 

Modernizacja nawierzchni parkingu 

przy ul. Głowackiego – 2200 m2 
ha 0,22    200     200 

12.  
Przebudowa 

estrady 

koncertowej 

Plac Kazimierza 
Dec. G.III. 

7228/5/187/91 

szatnie, pokrycie, elementy 

konstrukcyjne)140 m2 
 m2 3750 

 100 250      

1070 

Modernizacja i remont nawierzchni  

Pl. Kazimierza – 3600 m2 
100 500 120      

13.  
Remont szalet 

miejskich 

Pl. Żwirki i 

Wigury 
Remont szalet miejskich 

Kubatura 

m3 
120   40      40 
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Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 
projektu 

Adres 

(numer działki, 

KW) 

Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 

miary 

zakresu 
rzeczowego 

m2, mb, 

m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku (m3) 

Powierzchnia 

budynku (m2) 
Powierzchnia 

terenu (ha) 

Długość dróg, 

ulic itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR II INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

14.  

Adaptacja 

strychu 

budynku 
administracyjne

go na cele 

świetlicy 

młodzieżowej 
wraz z 

dobudową 

windy 

 

ul. Głowackiego 
51 

Brzesko 

KW 58361 

Dz. 1946/6, 
53/100 

 

Wymiana instalacji c.o. wod-kan i 

elektrycznej w całości 

Ocieplenie i elewacja budynku w 

całości w tym przebudowa wejścia 
głównego do budynku 

 

Kubatura 
11182,2 m3 

Pow. użyt. 

931,85 m2 

500 500 500 400     1900 

15.  

Adaptacja 
terenów 

nieużytków na 

parking dla os. 

Jagiełły wraz z 
zieleńcem 

Przy ul. Królowej 

Jadwigi 

Nr dz. 1067/1, 
1068/1 

 

Adaptacja terenów nieużytków na 

parking dla os. Jagiełły wraz z 
zieleńcem – 800 m2 

 l nicy h

nia 
m2 

 l nicy hnia 

23000 
12 12 12 9,1     45,1 

16.  

Wyburzenie 

dworku na ul 

Solskiego i 

uzupełnienie 
zieleni 

ul. Solskiego 

Brzesko 
Dz. Nr 347/5 

KW 11533 

Wyburzenie dworku na ul Solskiego i 
uzupełnienie zieleni 

Kubatura 

m3 

Pow. m2 

954 

 

238,5 

  20      20 

17.  

Wyburzenie 

budynku byłej 

poczty na ul. 

Browarnej i 
budowa nowego 

budynku 

ul. Browarna 

Brzesko 

Dz. Nr 2245/5 
KW 8536 

Wyburzenie budynku byłej poczty i 

budowa nowego budynku 

Kubatura 

m3 

Powierzchni
a m2 

2050 
 

292,5 

   200 200    400 

18.  

Remont byłej 

ujeżdżalni koni 

wraz z 
oficynami i 

murami 

ul. Mickiewicza 
Brzesko 

Dz. Nr 2337/1, 

2337/4 

część budynku położona w głębi działki 

Kubatura 

m3 

Powierzchni
a użytkowa 

m2, mb 

8820 m3 

1680 m2 
450 mb 

    100 1000 1000 1200 3300 

19.  

Ścieżka 

spacerowa od 

ul. Berka 
Joselewicza do 

ul. Krętej 

Osiedle Stare 

Miasto 

Brzesko 
Nr dz. 2337/1, 

2337/4 

Budowa ścieżki spacerowej od ul. 
Berka Joselewicza do ul. Krętej z 

kładką na rzece  l nicy – 

konstrukcja stalowa, 

mb 170     100 700 700 655 2 155 

20.  

Remont 

budynku 
kręgielni 

ul. Browarna 
Brzesko 

Nr dz. 2048/5 

KW 53146 

– pokrycie dachowe, otoczenie 

Kubatura 

m3 

Powierzchni
a m2 

 

3068 m3 

584 m2 
    100 300 300 300 1000 

21.  

Odnowa 

elewacji 

budynku 
(Carlsberg – 

Okocim S.A.) 

ul. Browarna 14 
Brzesko 

Nr dz. 2245/1 

KW 42969 

Odnowa elewacji budynku 

(Carlsberg – Okocim S.A.) 
m2 3600      100 100 50 250 
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OBSZAR II INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

22.  Kanalizacja 

Oś. Leśna 

Oś. Kopaliny 

ul. Wiejska 
ul. Klonowa 

ul. Klonowa 

Boczna 

ul. 19 stycznia, 
ul. Okocimska, 

ul. Rzeźnicza 

Kanalizacja km 21 2500 3000 4000 4000     

22300 

Pn. część miasta 

Brzeska 

Pn. część miasta Brzeska I etap - 

kanalizacja 
km 4,3 2800 3000 3000      

3.  

Miejski Zakład 

Gospodarki 

Mieszkaniowej 
Sp. z o.o. w 

Brzesku 

23.  

Remont i 

modernizacja 

budynków 

komunalnych 

ul. Okocimska 5 
 

dz. nr 2230 

KW 2501 

1. Elewacja budynku- 2000 m2 
 Kubatura 

m3 
4160 350        

6680 

2. Remont dachu 

- 500 m2 

ul. Ogrodowa 6 

 

dz. nr 1109/3 

KW 30049 
 

1. Elewacja budynku 
– 2500 m2 

2. Remont dachu 

 

Kubatura 

m3 
Powierzchni

a 

użytkowa 

m2 

11 930 

 

2141,15 

 350       

ul. Geotza 2 

 

dz. nr 2355/2 

KW 27249 

1. Wymiana okien 
- 100 m2 Kubatura 

m3 

Powierzchni

a 

użytkowa 
m2 

606 
 

948,27 

50        

2. Elewacja- 1000 m2 i remont 

dachu 

 

150        

3. Instalacja wewnętrzna c.o. i 

gazowa 
– 17 lokali 

150        

ul. 

Kościuszki 64 a 

 

dz. nr 1412/2 
KW 27932 

1.Wykonanie elewacji – 1000 m2 oraz 

remont dachu 

m3 

m2 

Kubatura 4249 
Powierzchnia 

użytkowa 

796,99 

    210    

ul. 

Kościuszki 65 

 

dz. nr 1408/9 
KW 28096 

1.Wykonanie elewacji – 600 m2 oraz 

remont dachu 

m3 

m2 

 

Kubatura 2976 
Powierzchnia 

Użytkowa 

516,71 

    140    

ul. 

Kościuszki 67 

 

dz. nr 1408/8 
KW 24497 

1.Wykonanie elewacji – 600 m2 oraz 

remont dachu 

m3 

m2 

Kubatura 2829 
Powierzchnia 

Użytkowa 

521,55 

    140    
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ul. 

Kościuszki 69 

 
dz. nr 1408/7 

KW 26478 

1.Wykonanie elewacji – 600 m2 oraz 

remont dachu - 250 m2 

m3 

m2 

Kubatura 2829 

Powierzchnia 

użytkowa 

475,32 

    140    

ul. 

Kościuszki 69 a 

 
dz. nr 1408/5 

KW 27218 

1.Wykonanie elewacji – 600 m2 oraz 

remont dachu - 250 m2 

m3 

m2 

Kubatura 205 

Powierzchnia 

użytkowa 

395,49 7 

    140    

ul. 

Kościuszki 69 b 

 
dz. nr 1408/10 

KW 53679 

1.Wykonanie elewacji – 600 m2 oraz 

remont dachu - 250 m2 

m3 

m2 

Kubatura  205 

Powierzchnia 

Użytkowa 

402,47 7 

    140    

ul. 

Kościuszki 69 c 

 
dz. nr 1408/11 

KW 31930 

1.Wykonanie elewacji – 600 m2 oraz 

remont dachu - 250 m2 

m3 

m2 

Kubatura 

2057 

Powierzchnia 
użytkowa 

403,3 

    140    

ul. Legionów 

Piłsudskiego 23 

 
dz. nr 6874/1 

KW 23147 

1.Wykonanie elewacji – 2500 m2 oraz 

remont dachu - 600 m2 

m3 

m2 

Kubatura 

11 367 

Powierzchnia 
użytkowa 

2 656,75 

     420   

ul. Nowa 1 

 

dz. nr 1946/1 
KW 29504 

1.Wykonanie elewacji – 500 m2 oraz 

remont dachu - 200 m2 

m3 

m2 

Kubatura 1621 

Powierzchnia 

użytkowa 
273,99 

  120      

ul. Nowa 3 

 

dz. nr 1946/2 

KW 27046 

1.Wykonanie elewacji – 500 m2 oraz 

remont dachu - 200 m2 

m3 

m2 

Kubatura 1624 

Powierzchnia 

użytkowa 

273,94 

  120      

ul. Nowa 5 
 

dz. nr 1946/3 

KW 28462 

1.Wykonanie elewacji 

– 500 m2 

m3 

m2 

Kubatura 1624 
Powierzchnia 

użytkowa 

273,44 

  80      

ul. 

Głowackiego 10 
 

dz. nr 1504 

KW 55519 

1.Wykonanie elewacji – 300 m2 oraz 

remont dachu- 100 m2 

m3 

m2 

Kubatura 1259 

Powierzchnia 

użytkowa 
143,07 

  90      

ul. 

Partyzantów 5 
 

dz. nr 1253/8 

KW 59636 

1.Wykonanie elewacji – 2000 m2 

,remont dachu - 500 m2 oraz remont 

instalacji  elektrycznych 
- 40 lokali 

m3 

m2 

Kubatura 9853 

Powierzchnia 

użytkowa 
2160,85 

     440   

ul. Cegielniana 2 

 

dz. nr 2244/5 
KW 54296 

1. Remont dachu - 250 m2 oraz 

wykonanie elewacji – 300 m2 

m3 
m2 

 

Kubatura 

973 
Powierzchnia 

użytkowa 

154,79 

     120   
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ul. 

Głowackiego 33 

 
dz. nr 1799 

KW 54296 

1. Remont elewacji - 200 m2 oraz 

remont dachu 
- 100 m2 

m3 

m2 

Kubatura 

798 

Powierzchnia 
użytkowa 

107,42 

     70   

ul. 

Kościuszki 4,4a 

 
 

dz. nr 1729/7 

KW 52534 

 
 

1.Wykonanie elewacji – 400 m2 oraz 

remont dachu - 250 m2 
 

m3 

m2 

Kubatura 128 
Powierzchnia 

użytkowa 

175,25 0 

     200   

ul. 

Kościuszki 12 

 

 
dz. nr 1729/2 

 

1. Remont elewacji- 200 m2 oraz 

remont dachu 

m3 

m2 

Kubatura 
1573 

Powierzchnia 

użytkowa 

70,22 

     90   

ul. 

Mickiewicza 68 
 

dz. nr 2337 

KW55563 

1. Wykonanie elewacji 

- 1200 m2 

2. Remont dachu 
- 450 m2 

3. Remont instalacji wod.-kan. i 

elektrycznej 

- 6 lokali 

m3 

m2 

Kubatura 1395 

Powierzchnia 

użytkowa 

219,74 

       480 

ul. 
Mickiewicza 68a 

 

dz. nr 2337 

KW55563 

1. Wykonanie elewacji 

- 400 m2 

2. Remont dachu 
- 250 m2 

m3 

m2 

Kubatura 1049 

Powierzchnia 

użytkowa 
247,58 

       140 

ul. Wesoła 2 
 

dz. nr 2467 

KW24609 

1. Remont elewacji - 800 m2 oraz 

remont dachu - 300 m2 

m3 

m2 

Kubatura 1406 
Powierzchnia 

użytkowa 

279,11 

      150  

ul. Wesoła 3 

 

dz. nr 2464 

KW24609 

1. Remont dachu - 300 m2, remont 
instalacji sanitarnej i elektrycznej - 4 

lokale oraz remont elewacji 

m3 

m2 

Kubatura 

673 
Powierzchnia 

użytkowa 

159,23 

      140  

Pl. Zwycięstwa 4 

 

dz. nr 1817/1 
KW169 

1. Wykonanie elewacji 

- 1200 m2 
2. Remont dachu 

- 400m2 

3. Remont instalacji sanitarnej i 

elektrycznej 
- 12 lokali 

m3 

m2 

Kubatura 3383 

Powierzchnia 

użytkowa 
638,52 

  330      
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Pl. 

Żwirki 

i Wigury 8 
 

dz. nr 1489 

KW 

1. Remont dachu 

- 300m2 

2. Remont instalacji sanitarnej i 

elektrycznej 
- 2 lokale 

m3 
m2 

Kubatura 1312 

Powierzchnia 
użytkowa 

127,22 

       120 

Pl. Kupiecki  10 

 

dz. nr 1411/57 
KW57387 

1. Wykonanie elewacji 

-1100 m2 
2. Remont dachu 

- 400m2 

3. Remont instalacji sanitarnej 

m3 

m2 

Kubatura 2279 

Powierzchnia 

użytkowa 
610,9 

      300  

ul. Okocimska 30 

 
dz. nr 2360/4 

KW 54422 

1.Wykonanie elewacji – 1000 m2 oraz 
wymiana c.o. - 11 lokali 

m3 
m2 

Kubatura 4822 

Powierzchnia 
Użytkowa 

763,54 

   200     

ul. Okocimska 42 

 

dz. nr 2356/4 
KW 26441 

1.Wykonanie elewacji – 1000 m2 oraz 

remont dachu - 300 m2 

m3 

 

Kubatura 7056 

Powierzchnia 

użytkowa 
827,85m2 

       250 

ul. Okocimska 40 
 

dz. nr 2360/3 

KW 54296 

1.Wykonanie elewacji – 800 m2, 

remont dachu 

- 300 m2 oraz remont ogrodzenie i 

drogi 
- 600 m2 

m3 

 

Kubatura 1462 
Powierzchnia 

użytkowa 

416,44m2 

  320      

ul. 

Legionów 

Piłsudskiego 40 b 

 
dz. nr 1253/9 

KW 48994 

1.Wykonanie elewacji – 2000 m2 oraz 

remont dachu - 500 m2 

m3 

m2 

Kubatura 8660 

Powierzchnia 

użytkowa 
1843,6 

 400       

4.  

Miejskie 

Przedsiębiorstw

o 
Komunikacyjne 

Sp.  z o.o.. 

24.  

Remont i 

modernizacja  
budynku 

Miejskiego 

Przedsiębiorstw

a 

Komunikacyjneg
o Sp z o.o. 

ul. Głowackiego 

67 a 

KW 54471 

Nr dz. 1973 

- Wykonanie dachu nad budynkiem 

biurowym wraz z ociepleniem – 87 

m2 

m3 

m2 

Kubatura 

343 

Powierzchnia 
87 

15        

347 

- Wykonanie elewacji nad 

budynkiem biurowym wraz z 

ociepleniem i wymianą stolarki 

okiennej – 147 m2 

m3 

m2 

Kubatura 

343 

Powierzchnia 

87 

 17       

- Wykonanie dachu nad budynkiem 

zaplecza technicznego wraz z 
ociepleniem – 312 m2 

m3 

m2 

Kubatura 
1326 

Powierzchnia 

312 

 70       

- Wykonanie elewacji na budynku 

zaplecza technicznego wraz z 

ociepleniem – 300 m2 

m3 
m2 

Kubatura 

1326 
Powierzchnia 

312 

  20      

- Wymiana utwardzenie plac 

manewrowego  - 1400 m2 
ha 0,14   150      

3. Wymiana oświetlenia terenu i 
odprowadzania wód opadowych 

ha 0,2543  60       

4. Wymiana ogrodzenia – 230 mb 

 
ha 0,2543    15     
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Brzeskie 
Zakłady 

Komunalne 

Sp. z o.o. 

25.  

Remont dachu 

budynku 

Zakładów 
Komunalnych sp 

z o.o. 

ul. 

Przemysłowa 11 

Nr dz. 1336 
KW 25831 

Budynek 

Socjalny Zakładu 

Oczyszczania 
Miasta 

Remont kapitalny dachu budynku 
usługowego poprzez: 

- wymianę konstrukcji i pokrycia 

dachowego 180 m2 

M2 

 

 
 

M3 

Pow. Użytkowa 

234,5 
Kubatuura1183 

70        70 

 

Rejonowe 

Przedsiębiorstw
o Wodociągów 

i Kanalizacji w 

Brzesku Spółka 

z o.o. 

26.  

Remont i 

modernizacja 

sieci 

wodociągowej 

na obszarze 
miejskim w 

Brzesku 

 

- Remont wraz z modernizacja sieci 

wodociągowej Brzesko ul. Solskiego 

wraz z wymianą przyłączy 

mb 3000 500 400       

4690 

5. 

Remont i modernizacja magistrali 

wodociągowej 
mb 3000      300 300 300 

Remont i modernizacja sieci 
wodociągowej w rejonie Starego 

Miasta Brzeska wraz z wymianą 

przyłączy 

mb 2200    100 100 100 60 100 

Remont i modernizacja sieci 

wodociągowej Os. Równia wraz z 
wyminą przyłączy 

mb 500      50 50 50 

Remont i modernizacja sieci 

wodociągowej – Os. Wiejska 
mb 2400 150 250 80      

Remont i modernizacja sieci 

wodociągowej Os. Zielonka 
mb 1200    80 80 90   

Remont wraz z modernizacją – 
kanalizacja Starego Miasta wraz z 

przykanalikami 

mb 1500  300 100 100 100    

Przebudowa kanalizacji sanitarnej 

Os. Brzezowiecka 
mb 500 100 100       

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w 

rejonie ul. Szczepanowskiej 
mb 1500 300 300       

Przebudowa kanalizacji ul. Browarna mb 300        150 

6.  

Miejskie 

Przedsiębiorstw

o Energetyki 

Cieplnej Sp. z 

o.o w Brzesku 

27.  
Przebudowa 

sieci 

ciepłowniczych 

Os. 

Brzezowieckie 

Wymiana rurociągów- przebudowa 

sieci Dn – 300mm 
mb 1000   2000 1800     

4500 

Ul Browarna 

 
Wymiana rurociągów mb 200 150 100       

Ul. ogrodowa Wymiana rurociągów- co ccw mb 200  200 100      

Ul Bohaterów 

Westerplatte 

Ul Wojska 

Polskiego 

Wymiana rurociągów – przebudowa 

sieci 
mb 150  100 50      

28.  

         28. 

Remont i 

modernizacja 

budynku 
kotłowni 

 

Remont elewacji  M2 400  50       

210 

Wymiana okien 

 
M2 130  60       

Remont pomieszczeń 

 
M2 250   50      

Remont placów przy budynku M2 200  50       

29.  
         29. 

Rewitalizacja 

obiektów 
ciepłowni 

„Rejonowa” 

 

Remont elewacji M2 3500   220      

600 
Wymiana okien M2 500  100       

Remont pomieszczeń M2 200  50       

Remont placów przy budynku M2 2500   150      
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 Wymiana ogrodzenia M2 600   80       

RAZEM 11070 20106 26417 15324,1 8426 12986 9551 6240 110120,1 

 

 

5.1.3. Obszar III Infrastruktura społeczna. 

Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 

projektu 

Adres 

(numer działki, KW) 
Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 

miary 

zakresu 

rzeczowego 

m2, mb, 
m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku 

(m3) 
Powierzchni

a budynku 

(m2) 

Powierzchni

a terenu 
(ha) 

Długość 

dróg, ulic 

itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR III Infrastruktura społeczna 

7. 

Gmina Brzesko 
na obszarze 

administracyjn

ym miasta 

Brzeska 

30.  

Remont i 
modernizacja 

budynku 

Miejskiej 

Biblioteki 
Publicznej 

ul. Puszkina 4 

32-800 Brzesko 

DZ. 1521 

KW 524 

1. Ocieplenie 

budynku biblioteki i 
wykonanie elewacji 

zewnętrznej – 370 m2 

2.  m2 

m3 

Powierzchni
a 

użytkowa 

168 

Kubatura 
1450 

  50      

175 
Wymiana stropów 

drewnianych na 
żelbetonowe i wszystkie 

prace z tym związane – 

280 m2 

  125      

31.  

Remont i 
modernizacja 

Miejskiego 

Ośrodka 

Kultury 

ul. Kościuszki 7 
32–800 Brzesko 

Dz. 1558 

KW 54296 

 

Remont cokołu 
piaskowego pod 

budynkiem -  29 m2 

m3 4000 

4        

400 

Remont schodów w 
budynku – 30 m2 

 

 11       

Malowanie dachu – 280 

m2 

 

85        

Remont piwnicy 
(odgrzybianie + remont 

łazienki) – 32 m2 

 

100        

Adaptacja strychu i 

wzmocnienie stropu – 
100 m2 

 

  200      
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Rozdział  5 115 

Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 

projektu 

Adres 

(numer działki, KW) 
Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 
miary 

zakresu 

rzeczowego 

m2, mb, 
m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku 

(m3) 

Powierzchni
a budynku 

(m2) 

Powierzchni

a terenu 
(ha) 

Długość 

dróg, ulic 

itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR III Infrastruktura społeczna 

32.  

Remont i 

modernizacja 

Publicznego 

Przedszkola nr 

1 w Brzesku 

Ul. Ogrodowa 13a 

Brzesko 

Nr dz. 1415/11 
1415/12 

1415/14 

1415/15 

Remont elewacji 

 

. m2 267,45 

40        

240 

Przebudowa chodnika – 
200 m 

30        

Malowanie dachu – 240 m3  50       

Przebudowa placu zabaw – 

wyposażenie w urządzenia 
do zabaw dla dzieci – 4 szt 

50        

Odwodnienie całości 

budynku – likwidacja 

odgrzybienia 

70        

33.  

Remont i 

modernizacja 

Publicznego 

Przedszkola nr 
4 w Brzesku 

ul. Ogrodowa 10 
32-800 Brzesko 

Dz. 1109/34 

KW  53679 

Wykonanie elewacji 

budynku – 395 m2 

 

m2 

m3 

Powierzchni

a 
użytkowa 

631 

Kubatura 

3143 

39        

117,4 

Remont ogrodzenia, 

wymiana siatki – 270 mb 

 

  30      

Wyposażenie ogrodu w 

sprzęt do zabawy dla 
dzieci 

 

    40    

Wymiana chodnika – 70 

m2 
     8,4   

34.  

Remont i 
modernizacja 

Publicznego 

przedszkola nr 

3 Miejski 
Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

ul. Mickiewicza 21 

Brzesko 

Nr dz. 2098/1 
KW 53146 

Remont pokrycia 
dachowego – 320 m2 

 

m2 382 

     35   

168,2 

Remont elewacji – 400 

m2 

 

    45    

Wykonanie placu oraz 
parkingu przed 

budynkiem – 350 m2 

 

  40      

Zagospodarowanie 

ogrodu – 468 m2 
 

  9      

Wymiana pokrycia 

dachowego na kancelarii 

– 10 m2 

 

 3       

Remont pionu 
kanalizacyjnego 

 

 3       

Wymiana okien – 2 szt 

 
 2,2       
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Rozdział  5 116 

Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 

projektu 

Adres 

(numer działki, KW) 
Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 
miary 

zakresu 

rzeczowego 

m2, mb, 
m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku 

(m3) 

Powierzchni
a budynku 

(m2) 

Powierzchni

a terenu 
(ha) 

Długość 

dróg, ulic 

itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR III Infrastruktura społeczna 

Remont nawierzchni 

przed budynkiem – 40 

m2 
 

3,5        

   

Wymiana płytek w kuchni M2 40  8       

 Elewacja z dociepleniem 

przybudówki 
m2 40 20        

35.  

Remont i 

modernizacja 
Publicznego 

Przedszkola nr 

9 w Brzesku 

ul. Browarna 9 

Brzesko 

Nr dz. 2460 

KW 69872 

Oświetlenie otoczenia 

m3 

m2 

Kubatura 
2517 

Powierzchni

a 

użytkowa 
602 

10        

458 

Całkowity remont 

schronów, piwnic, 

osuszenie, malowanie, 

wymiana instalacji 
elektrycznej (wg zaleceń 

mistrza – elektryka) – 50 

m2 

50 50 
 

 
     

Obłożenie schodów 

zewnętrznych płytkami 
(wejściowych) -  10 m2 

10        

Wymiana drzwiowej 

zewnętrznej – 2zt 
8        

Wymiana rur 

wodociągowych w nowej 

kotłowni – 100 mb 

30        

Remont i/lub 
przebudowa sieci 

kanalizacyjnych i innych 

urządzeń do 

oczyszczania, 
gromadzenia, 

odprowadzania i 

przesyłania ścieków, 

kanalizacji deszczowej – 
0,5 km 

 70       

Przebudowa placu zabaw 

dla dzieci – wymiana 

urządzeń z metalowych 

na drewniane – 4 szt 

  70      

Ułożenie tarasu z kostki 
przed budynkiem 

przedszkola, ułożenie 

chodnika wokół 

przedszkola – 20 m2 

 20       

Remont schodów do 
ogrodu przedszkolnego, 

do piwnicy – 10 m2 

 10       
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Rozdział  5 117 

Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 

projektu 

Adres 

(numer działki, KW) 
Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 
miary 

zakresu 

rzeczowego 

m2, mb, 
m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku 

(m3) 

Powierzchni
a budynku 

(m2) 

Powierzchni

a terenu 
(ha) 

Długość 

dróg, ulic 

itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR III Infrastruktura społeczna 

Wymiana instalacji 

wewnątrz budynku na 

bieżąco – zgodnie z 
zaleceniami 

rzeczoznawców 

  40 40     

Osuszenie piwnicy pod 

salę dla dzieci 
30 20       

36.  

Remont i 

modernizacja 

Publicznego 

Przedszkola nr 
10w Brzesku 

ul. Armii Ludowej 8 

32-800 Brzesko 
Dz. 1873/1228 

KW OP.3680 – 

033/21/95 

 

Wymiana okien – 14 szt. Szt. 14 22,5        

 
610,01 

 

 

Wymiana skrzynek 

rozdzielczych 

M3 

 

M2 

Kubatura 

3500 

Powierzchni

a 

Użytkowa 
budynku 

883 

8        

Przebudowa dachu na 

dwuspadowy – 530 m2 
M2 530       14  

Wymiana drzwi 
wejściowych  - 1 szt 

szt 1  3       

Ocieplenie budynku M2 600       157  

Łazienki dla dzieci 

m3 

 

M2 

 

 

Kubatura 

3500 

Powierzchni
a 

użytkowa 

883 

20 20 20 20     

Wymiana instalacji 

elektrycznej na parterze 
M2  7        

Remont generalny pralni    15 15 30     

Wymiana parkietów w 

salach – 200 m2 
M2 300 4,5 4,5 4,5 4,5     

Doposażenie placu zabaw M2 745 10,520  17,490      

Nasadzenie drzew i 
krzewów 

M2 3200 2     2   

Remont chodników na 

ogrodzie– 155 m2 
M2 154     20,5    

Przebudowa schodów –

50 m2 
M2 100 5  5      

Dokończenie przebudowy 
drogi dojazdowej i 

parkingu - 

M2 488  50   50    

Wymiana ogrodzenia – 

47 m2 
M2 468      39 39  

 
Remont i 

modernizacja 
 

Docieplenie budynku  

Wykonanie elewacji 
    25      55 



Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rozdział  5 118 

Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 

projektu 

Adres 

(numer działki, KW) 
Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 
miary 

zakresu 

rzeczowego 

m2, mb, 
m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku 

(m3) 

Powierzchni
a budynku 

(m2) 

Powierzchni

a terenu 
(ha) 

Długość 

dróg, ulic 

itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR III Infrastruktura społeczna 

Przedszkola 

Publiczne nr 7 

w Brzesku 

Wymiana ogrodzenia 

wokół budynku 
     30     

37.  

Remont i 

modernizacja 
Publicznej 

Szkoły 

Podstawowej 

nr 2 

ul. Królowej Jadwigi 18 

Brzesko 
 

Remont oświetlenia 

m3 

m2 

Kubatura 

8400 
Powierzchni

a 

Użytkowa 

2400 

20        

235 

Zakup i instalacja 

systemów monitoringu 

tworzących strefę 

bezpieczeństwa i 
zapobiegania 

przestępczości 

 50       

Remont wentylacji   25      

Wymiana posadzek   35 35     

Remont sanitariatów   50      

Wymiana stolarki 

drzwiowej 
  20      

38.  

 

Remont i 

modernizacja 
budynków 

Szkoły 

Podstawowej 

nr 3 i 
Gimnazjum nr 

2 w Brzesku 

Szkoła Podst. Nr 3 

ul. Piłsudskiego 23 
Dz. 1275/1 

KW 17738 

Ocieplenie ścian budynku 
szkoły i sali 

gimnastycznej oraz 

ocieplenie stropodachu i 

dachu. Elewacja (obróbki 

bacharskie. 
m3 
m2 

Kubatura 

12085 

Powierzchni
a 

użytkowa 

2522 

  905      

3047 

Wymiana stolarki, 
ślusarki okiennej i 

drzwiowej 

  390      

Gimnazjum Nr 2 

ul. Czarnowiejska 44 
Brzesko 

Nr dz. 1100/15 

Wzmocnienie ścian sali 

gimnastycznej 

m3 
m2 

 

  52      

Ocieplenie ścian budynku 

i stropodachu; Elewacja i 

obróbki blacharskie 

  1290      

Wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej 
  410      

39.  

Remont i 

modernizacja 

Publicznego 

Gimnazjum nr1 

ul Głowackiego 57 

Brzesko 

Nr dz.        KW 

1944/1     34624 
1944/3     43971 

1945/1     58339 

1945/2     57120 

1945/3     57120 

1966/3     43971 

Wyburzenie budynku 
tzw. Harcówki – 200 m2 

M3 

m2 

Kubatura 
8102 

Powierzchni

a 

użytkowa 
3203 

25        

3040 

Remont instalacji wodno 

– kanalizacyjnej w 

budynku szkoły 

20        

Zagospodarowanie 

przyległego terenu – 
remont i rozbudowa 

ogrodzenia szkoły – 150 

mb 

30        

Remont i rozbudowa 

nawierzchni podwórza 
szkolnego – 250 m2 

 30       
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Rozdział  5 119 

Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 

projektu 

Adres 

(numer działki, KW) 
Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 
miary 

zakresu 

rzeczowego 

m2, mb, 
m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku 

(m3) 

Powierzchni
a budynku 

(m2) 

Powierzchni

a terenu 
(ha) 

Długość 

dróg, ulic 

itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR III Infrastruktura społeczna 

Wymiana izolacji 

pionowej oraz poziomej 

piwnic na długość – 300 
mb. Wykonanie drenażu 

opaskowego. Zadanie 

ujęte w ramach usuwania 

skutków powodzi z 
1997r., nie wykonane z 

powodu braków środków 

 220       

Remont dachu – 

wymiana częściowa 

orynnowania – 500 mb 
oraz więźby dachowej 

  15      

Malowanie dachu- 1200 

m2 
  40      

Remont pomieszczeń – 

wymiana podłóg – 1000 

m2. Napraw 

uszkodzonych tynków 

wewnętrznych 

 100       

Malowanie pomieszczeń 

– 1000 m2 
 60       

Budowa sali 

gimnastycznej 36x24 
1000 1500       
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Rozdział  5 120 

Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 

projektu 

Adres 

(numer działki, KW) 
Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 
miary 

zakresu 

rzeczowego 

m2, mb, 
m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku 

(m3) 

Powierzchni
a budynku 

(m2) 

Powierzchni

a terenu 
(ha) 

Długość 

dróg, ulic 

itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR III Infrastruktura społeczna 

8.  

Brzeski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji 

4

0 

 

 

40. 

Zagospodarow

anie terenów 
zielonych 

wokół 

Brzeskiego 

Ośrodka 
Sportu i 

Rekreacji na 

cele związane 

ze sportem i 
rekreacją 

mieszkańców 

Ul. Wiejska 12 

 

Dz KW 793/1 5705 
794/1 57051 

795/1 57051 

796/1 57051 

797 57051 
798 57051 

799 2219 

800 57051 

801 63062 

802 57051 
803/1 57015 

803/3 57051 

803/4 49584 

803/5 49585 
804/1 14035 

804/2 14035 

805/ 56087 

Wymiana nawierzchni 

boisk, plantowanie terenu, 

roboty ziemne, 
wzmacnianie wału 

ziemnego, montaż trybun 

sportowtych 

M2 

Powierzchni

a boiska 

1000 
Powierzchni

a trybun 

160 

70 22       92 

4
1 

Zagospodarow

anie terenu 

wokół pływalni 

 

Prace ziemne, 

rekultywacja terenu, 
nawiezienie warstwy 

ziemi, zakup sprzętu, 

prace budowlane, prace 

montażowe (alejki 
spacerowe, ławki, stoliki 

piknikowe, stojaki na 

rowery, kosze na śmieci i 

elementy drobnej 

architektury – fontanna, 
rzeźba) 

   50 100      150 

42. 

Zbudowanie 

kortów 

tenisowych w 

miejsce boiska 
do piłki nożnej 

2 szt. 

 

Prace ziemne odwodnienie 

terenu zakup wyposażenia 

kortów, prace budowlane, 
prace montażowe 

   50 150      200 

43. 

Zagospodarow

anie placu 

zabaw dla 
dzieci  poprzez 

zakup 

zjeżdżalni 

huśtawek 
karuzel, 

bujaków 

sprężynowych, 

2 piaskownice 

 

Prace ziemne, 

rekultywacja terenu, 
nawiezienie warstwy ziemi 

, zakup sprzętu, prace 

budowlane, prace 

montażowe 

   30       30 
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Rozdział  5 121 

Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 

projektu 

Adres 

(numer działki, KW) 
Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 
miary 

zakresu 

rzeczowego 

m2, mb, 
m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku 

(m3) 

Powierzchni
a budynku 

(m2) 

Powierzchni

a terenu 
(ha) 

Długość 

dróg, ulic 

itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR III Infrastruktura społeczna 

44. 

Zagospodarow

anie placu 

rekreacyjnego 
dla dzieci i 

starszych w 

przerzutnie, 

równoważnie, 
ścianki 

gimnastyczne, 

ścianki 

łańcuchowe 

 

Prace ziemne rekultywacja 

terenu nawiezienie 

warstwy ziemi, zakup 

sprzętu prace budowlane, 
prace montażowe 

    32      32 

45. 

Plac gier- duże 

warcaby, 

stoliki do ping-

ponga 

 

Prace ziemne, 
rekultywacja terenu, 

zawiezienie warstwy 

ziemi, zakup sprzętu, 

prace budowlane, prace 

montażowe 

   25       25 

9.  

Małopolska 

Szkoła Wyższa 

Urząd Miasta 

Brzeska 

46.  

Rozbudowa 

pawilonu 

dydaktycznego 

budynku 

Małopolskiej 
Szkoły Wyższej 

ul. Królowej Jadwigi 18 
Brzesko 

Nr. Dz. 1100/31 

Rozbudowa pawilonu 

dydaktycznego budynku 

Małopolskiej Szkoły 

Wyższej 

. ha 

 
1,57 500 500 500 500     2000 

10.  

 
 

 

Szkolne 

Schronisko 

Młodzieżowe 

47.  

Remont 

obiektu 
schroniska 

młodzieżowego 

ul. Piastowska 2 

32-800 Brzesko 
Dz. 2260/2 

KW 19826 

Wymiana pokrycia 

dachowego wraz z 

dociepleniem 

stropodachu, wymiana 
rynien i rur spustowych 

oraz instalacji 

odgromowej (budynek 

pracowni) – 2500 m2 

m3 

 
 

m2 

Kubatura 

15 196 

 

pow. Użyt. 
4183 

 180       

580 

Renowacja (wraz z 
dociepleniem) elewacji, 

w tym wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej – 

4000 m2 

  400      

11.  

- Liceum i 

Gimnazjum 

Katolickie 
- 

Stowarzyszenie 

Wspierania 

Rozwoju 
Młodzieży 

„Wzrastanie” 

48.  

Remont i 

modernizacja 

obiektu Liceum 
Katolickiego, 

Gimnazjum i 

Stowarzyszenia 

- ul. Browarna 15 

32-800 Brzesko 

Dz. 2465 
KW 73 190 

- ul. Uczestników Ruchu 

Oporu 2 

Izolacja budynku -  
627,64 m2 

m3 
 

 

 

m2 

Kubatura 

4350 
 

Powierzchni

a 

użytkowa 
1091 

 30 30 30     

468 

Wymiana okien – 16 szt.  30       

Remont elewacji – 900 

m2 
 63       

Malowanie dachu i 
ocieplenie połaci 

dachowej – 650 m2 

 27       

Wymiana instalacji 

grzewczej – 4350 m2 
  40      

Wymiana ogrodzenia – 

100 mb 
 10 10      
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Rozdział  5 122 

Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 

projektu 

Adres 

(numer działki, KW) 
Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 
miary 

zakresu 

rzeczowego 

m2, mb, 
m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku 

(m3) 

Powierzchni
a budynku 

(m2) 

Powierzchni

a terenu 
(ha) 

Długość 

dróg, ulic 

itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR III Infrastruktura społeczna 

Budowa altany na cele 

edukacyjno – turystyczne 
   17     

Remont oświetlenia  10       

Place zabaw: 

koszykówka, siatkówka, 

badminton, ławy, kosze 

 10 10 10 10 10   

Przebudowa sieci 

kanalizacyjnej, urządzeń 
do oczyszczania, 

gromadzenia odpadów, 

odprowadzenia ścieków – 

442,90 m2 

   20 20    

Wymiana rynien, kratek 
ściekowych, kanałów 

    10    

Remont chodników, dróg 

i placów, zabezpieczenie 

ochronne ściany 

położonej 
w bezpośrednim styku z 

ulicą o dużym natężeniu 

ruchu drogowego 

(kafelki) 

   71     

12.  

Brzeski 

Ośrodek 
Sportu i 

Rekreacji 

49.  

Zagospodarow
anie terenów 

przy ul 

Wiejskiej w 

Brzesku 

Ul. Wiejska 12 

Brzesko 
Dz             KW 

793/1       57051 

794/1       57051 

795/1       57051 
796/1       57051 

797         57051 

  798       57051 

799        2219 
800            57051 

801            63062 

802            57051 

803/1       57051 

803/3       57051 
803/4       49584 

803/5       49585 

804/1       14035 

804/2       14035 
805            56087 

 
Zagospodarowanie 

terenu wokół Pływalni 

w tereny zielone, alejki 

spacerowe, ławki, stoliki 

piknikowe, stojaki na 
rowery, kosze na śmieci i 

w elementy drobnej 

architektury – fontanna, 

rzeźba 
 

m3 

 
 

m3 

 

 
m2 

Kubatura 

141470 
 

Kubatura 

hali 

basenowej – 
8373 

 

Powierzchni

a 

użytkowa 
2052 

 150       

428,5 

 

Zbudowanie kortów 

tenisowych w miejsce 

boiska do piłki nożnej – 2 
szt. 

 

  200      

 

Zagospodarowanie placu 

zabaw la dzieci poprzez 
zakup zjeżdżalni, 

huśtawek, karuzeli, 

bujaków sprężynowych, 

2 piaskownic 
 

 30       
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Rozdział  5 123 

Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 

projektu 

Adres 

(numer działki, KW) 
Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 
miary 

zakresu 

rzeczowego 

m2, mb, 
m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku 

(m3) 

Powierzchni
a budynku 

(m2) 

Powierzchni

a terenu 
(ha) 

Długość 

dróg, ulic 

itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR III Infrastruktura społeczna 

 

Zagospodarowanie placu 

rekreacyjnego dla dzieci 
starszych w przerzutnie, 

równoważnie, ścianki 

gimnastyczne, ścianki 

łańcuchowe 
 

 23,5       

Plac gier – duże warcaby, 

stoliki do ping – ponga 

 

 25       

13.  
Okocimski Klub 

Sportowy 
50.  

Remont 

budynku 
Okocimskiego 

Klubu 

Sportowego 

wraz z 
otoczeniem 

ul. Okocimska 34 

Brzesko 

KW 52064 

Remont budynków 

klubowych 

m3 

 

ha 

Kubatura 
1310 

Powierzchni

a użytkowa 

2,83 

 50 100 50 50    

1125 

Remont chodników 
 

  60      

Remont ogrodzenia 

 
   30     

Remont oświetlenia 

 
   35     

Przebudowa trybuny 
głównej na stadionie 

piłkarskim 

   250 250 250    

14.  
Powiatowy 
Inspektorat 

Sanitarny 

51.  

Remont i 

modernizacja 

budynku 

Państwowego 

inspektoratu 
Sanitarnego 

Brzesko 

ul. Okocimska 44 

KW 42020 

Działka 2356/1 

- wykucie z muru starych 

okien i wstawienie nowych 

okien zespolonych – 
33,682 m2 

- wykucie z muru starych i 

wstawienie nowych okien 

zespolonych łukowych – 

35,851 m2 
- Wykucie z muru starych 

drzwi zewnętrznych i 

wstawienie nowych drzwi – 

11,310 m2 

m3 

 

 

m2 

Kub.atura 

5886 

 

Powierzchni

a użytkowa 
968,5 

 86,85       156,2 
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Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 

projektu 

Adres 

(numer działki, KW) 
Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 
miary 

zakresu 

rzeczowego 

m2, mb, 
m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku 

(m3) 

Powierzchni
a budynku 

(m2) 

Powierzchni

a terenu 
(ha) 

Długość 

dróg, ulic 

itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR III Infrastruktura społeczna 

- skucie i wykonanie 

tynków cokołu – odbicie 

tynków zewn. Wykonanie 
izolacji dwuwarstwowej 

pionowej lepikiem murów 

nie otynkowanych, 

tynkowanie nakrapiane 
cementowe ścian płaskich i 

powierzchni poziomych 

(balkony)  - 86,39 m2 

- remont tarasu – zerwanie 

posadzki cementowej, 
izolacje przeciwwilgociowe, 

położenie posadzek z 

płytek – 37,80 m2 

- elewacja – odbicie 
tynków zewn., 

uzupełnienie podkładów 

pod tynki, naprawa 

gzymsów, nakrapianie 
ręczne cementem ścian, 

malowanie dwukrotne 

farbami emulsyjnymi – 

153,891m2 

- remont schodów 
wejściowych – skucie 

starego lastryka na 

schodach oraz obłożenie 

nowa  masa lastryko – 
5,20 m2 

- Remont kominów – 

uzupełnienie tynków, 

położenie nowych tynków 
cementowo – wapiennych, 

malowanie dwukrotne 

farbami emulsyjnymi, - 18 

m2 

  69,35      

15.  

Komenda 

Powiatowa 

Policji w 
Brzesku 

52.  

Prace 

budowlane na 

obiekcie 
Komendy 

Powiatowej 

Policji w 

Brzesku 

ul. Szczepanowska 53 

nr dz. 554/5 

- Adaptacja i modernizacja 
budynku warsztatowo – 

magazynowego w 

pozostałej części, poza 

strzelnicą kulową na 
powierzchni 760 m2 

zgodnie z wykonana 

dokumentacją. 

m3 

 
 

m2 

 

Kubatura 

8986 

 
 

Powierzchni

a użytkowa 

1576 

  500 800 1200    5725 
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Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 

projektu 

Adres 

(numer działki, KW) 
Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 
miary 

zakresu 

rzeczowego 

m2, mb, 
m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku 

(m3) 

Powierzchni
a budynku 

(m2) 

Powierzchni

a terenu 
(ha) 

Długość 

dróg, ulic 

itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR III Infrastruktura społeczna 

- Adaptacja węzła 

recepcyjnego w budynku 

KPP wraz z wykonaniem 
strefowań, monitoringu i 

sygnalizacji ppoż. pow. 

420 m2 

 130 350 350     

- Rozbiórka budynku 

„starej” dyspozytorni KPP 
w ramach uporządkowania 

terenu zewnętrznego – 

200 m2 

 20 50      

- Modernizacja powierzchni 

utwardzonych 
(asfaltowanie, 

betonowanie, kostki) – 

pow. Ok. 3600 m2 

 50 100 100 100 50   

- Naprawa i konserwacja 

ogrodzenia posesji KPP – 
pow. 509 m2 

 10 15      

- Zaadaptowanie 

przenośnych kojców dla 

psów służbowych wraz z 

odtworzeniem toru 
szkoleniowego dla psów – 

600 m2 

  100 100 100 100   

- Monitoring Miasta 

Brzeska, w tym 

w szczególności: Oś. 
Jagiełły i Browarna, 

parking przy Szpitalu 

Powiatowym, „Rondo”, ul. 

Solskiego 

 500 500 500     

16.  

Komenda 

Powiatowa 

Państwowej 

Straży 

Pożarnej 

53.  

Remont i 

modernizacja 

obiektu 
Powiatowej 

Straży 

Pożarnej 

ul. Solskiego 16 

Obr. Brzesko – miasto 
Dz. 1293/4, 1294 

KW 18634 

- Rozbudowa i 
modernizacja budynków 

Straży Pożarnej wraz z 

zagospodarowaniem 

placów i remontem 
ogrodzenia, oraz 

m2 
 

 

 

m3 
 

Pow.920 

Kubatura 
7000 

 600 2500 150 400    

5330 
- Docieplenie i wykonanie 

elewacji strażnicy 

i budynku warsztatowo – 

garażowego – 1430 m2 

    200 120     

- Budowa ogrodzenia 
posesji – 370 mb 

    40 160     



Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rozdział  5 126 

Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 

projektu 

Adres 

(numer działki, KW) 
Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 
miary 

zakresu 

rzeczowego 

m2, mb, 
m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku 

(m3) 

Powierzchni
a budynku 

(m2) 

Powierzchni

a terenu 
(ha) 

Długość 

dróg, ulic 

itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR III Infrastruktura społeczna 

- Remont kanalizacji 

burzowej i wykonanie 

nawierzchni asfaltowej lub 
brukowej placów wew. I 

zew. – 2700 m2 

     100 250    

- Remont wew. Instalacji 

CO, gazowej, wodno – 

kanalizacyjnej, 
elektrycznej w bud. 

Strażnicy i warsztatowo – 

garażowym pow. 1500 m2 

   200  300     

- Wykonanie odciągów 

spalin w garażach 
Jednostki Ratowniczo – 

Gaśniczej, 8 boksów 

garażowych pow. boksu 54 

m2 

    200      

- Wymiana 6 szt. Bram 
garażowych o pow. 13 m2 

każda 

m3 
Kub. Garaży 

– 1800 
 10 100      

17.  

Dom Pomocy 
Społecznej 

prowadzony 

prze 

Zgromadzenie 
S.S. 

Służebniczek 

NMP 

54.  

Modernizacja 

otoczenia 

Domu Pomocy 
Społecznej 

ul. Starowiejska 
Dz. Nr 1266 

KW 3231 

- Budowa sali 

gimnastycznej – 84 m2 

 

m2 
468 

 66,6 66,6      

877,89 

- Budowa garaży – 84 m2  66,6 66,6      

- Budowa części 

mieszkalnej, gabinetów 

lekarskich, sal 

rehabilitacyjnych – 300 m2 

 183 183 183     

-Wymiana elementów 
ogrodzeniowych – 250 m 

 20,83 20,83 20,83     

18.  

Starostwo 
Powiatowe 

w Brzesku 

ul. 

Głowackiego 

51 

55.  

Remont i 

modernizacja 

budynku 

Powiatowego 
Urzędu Pracy w 

raz z 

otoczeniem 

Ul. Piłsudskiego 19 32-

800 Brzesko 

 
NR działki 2104/0 

KW nr 66496 

Termorenowacja budynku 

administracyjnego  

poprzez: 

- wykonanie ocieplenia 
ścian zewnętrznych  oraz 

elewacji budynku 

- wymiana rynien/ 

obróbek blacharskich 

 

 
M2 

 

 

 
m/m2 

760 
 

 

 

100/35 

137,5        

227,5 Renowacja ogrodzenia 
budynku 

administracyjnego 

poprzez: 

- rozebranie istniejącego 

ceglanego ogrodzenia 
- odtworzenie ogrodzenia 

- renowacja pozostałego 

ogrodzenia działki 

mb 75    60     
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Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 

projektu 

Adres 

(numer działki, KW) 
Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 
miary 

zakresu 

rzeczowego 

m2, mb, 
m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku 

(m3) 

Powierzchni
a budynku 

(m2) 

Powierzchni

a terenu 
(ha) 

Długość 

dróg, ulic 

itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR III Infrastruktura społeczna 

Wykonanie łączniki między 

parkingami (droga z kostki 

brukowej  o szer. 3m. 

M2 200    30     

56.  

Modernizacja 
otoczenia 

budynku 

Starostwa 

Powiatowego 

Budynek 
administracyjny SP, 

ul. Wyszyńskiego 6 

Dz. 2144 

KW 52804 

- Utwardzenie placu – 400 
m2 

m3 

 
 

m2 

Kubatura 3 

494,64 

 
Powierzchni

a użytkowa 

598,02 

 40       

115 

- Przebudowa wiaty i 

boksów garażowych – 200 

m2 

  60      

5. Budowa ogrodzenia – 

50 mb 
   15     

19.  

Samodzielny 

Publiczny 

Zespół Opieki 
Zdrowotnej w 

Brzesku 

57.  

Modernizacja 

otoczenia 
budynku 

Samodzielnego 

Publicznego 

Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w 

Brzesku 

Ul. Kościuszki 68 

Brzesko 

Dz. Nr 1410/16 

KW 45962 

- Modernizacja i budowa 

parkingów – 1850 m2 

ha Pow. 6,3488 

  185      

704 

- Budowa i modernizacja 

chodników komunikacji 

wewnętrznej – 1200 mb 

   120     

- Budowa i modernizacja 
dróg transportu 

wewnętrznego – 1200 mb 

   144     

- Rekonstrukcja i 

modernizacja ogrodzenia 

działki – 1100 mb 

  55      

- Rekonstrukcja tarasów 
widokowych, wyjść 

ewakuacyjnych, podjazdów 

dla osób 

niepełnosprawnych – 450 
m2 

   50     

- Zagospodarowanie 

terenów przy Szpitalu 

Powiatowym – odtworzenie 

zieleni i nasadzeń – 3,5, ha 

    150    

20.  

Stowarzyszenie 
Osób 

niepełnospraw

nych, 

Opiekunów i 
Wolontariuszy 

„OSTOJA” 

58.  

Remont i 
modernizacja 

obiektu wraz z 

otoczeniem 

Warsztaty Terapii 
Zajęciowej ul. 

Przemysłowa 18 32-800 

Brzesko 

-  Remont dachu, 
adaptacja pomieszczeń 

(konstrukcja więźby 

dachowej, położenie 

pokrycia dachowego, 
adaptacja nowych 

pomieszczeń na poddaszu 

M2 250      400   

750 

-  Likwidacja barier 

architektonicznych  

(budowa szybu windowego 
na zewnątrz budynku wraz 

z windą) 

Szt. 1      150   
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Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 

projektu 

Adres 

(numer działki, KW) 
Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 
miary 

zakresu 

rzeczowego 

m2, mb, 
m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku 

(m3) 

Powierzchni
a budynku 

(m2) 

Powierzchni

a terenu 
(ha) 

Długość 

dróg, ulic 

itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR III Infrastruktura społeczna 

- Wybudowanie pawilonów 

rekreacyjnych – 

ogrodowych do 
prowadzenia zajęć 

terapeutycznych na 

wolnym powietrzu 

Szt. 1    200     

21.  
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 
59.  

Termomoderni

zacja 
budynków 

należących do 

spółdzielni  

oraz  

renowacja 
otoczenia 

UL. Ogrodowa 5 
Brzesko 

Nr dz. 1109/9 

KW 18172 

Nr dz. 1109/18 

KW 18172 

Elewacja i 

termomodernizacja – 10 
bloków 

m3 

 

 

m2 

Kubatura 1 

bloku 9500 

 
Pow. użyt. 

3800 

   2850 2850 3800   

9680 

Przebudowa placu zabaw 

– osiedle przy ul. 

Ogrodowej, Wojska 

Polskiego, Legionów 
Piłsudskiego, Browarnej 

  20 30 30    

Zagospodarowanie 

terenów zielonych – 

osiedle Wojska Polskiego, 

Legionów, Piłsudskiego, 
Browarnej 

  30 35 35    

22.  

Pracownicza 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

60.  

Remont 

obiektu 
należącego do 

spółdzielni oraz 

renowacja 

otoczenia 

Ul. Partyzantów 10 

Brzesko 
Nr dz. 3081/1 

Elewacja i 

termomodernizacja – 7 

bloków 
m3 

 

 

m2 

Kubatura 1 

bloku 9500 

 
Pow. użyt. 

3800 

     2850 3800  

6680 Przebudowa placu zabaw  - 

osiedle przy ul. 
Starowiejskiej - 

Partyzantów 

30        

23.  

Kościół filialny 

 p.w. św. 
Ducha 

 
Ocieplenie 

kościoła i 

wymiana 
pokrycia 

dachowego 

Ul. Kościuszki 7 

Brzesko 

dz. nr 1559 

KW 40 250 

- Przebudowa dachu - 500 

m2 
m3 

m2 

Kubatura 

2900 

Pow. użyt. 

325 

  50      

130 

61.  
- Ocieplenie ścian i nowa 

elewacja - 750 m2 
   80     

24.  

Powszechna 

Spółdzielnia 

Spożywców 
SPOŁEM 

Rynek 9 

32 –  800 

Brzesko 

62.  

Remont i 

modernizacja 

obiektów 
Powszechnej 

Spółdzielni 

Spożywców 

SPOŁEM 

Sklep nr 3 

Ul. Mickiewicza 8 
Nr dz. 2154 

KW 177 

- wykonanie remontu 

elewacji budynku – 250 

m2 

m3 

 

m2 

Kubatura 

718 

 
Powierzchni

a użytkowa 

205 

25        

615 

Sklep nr 8 
Ul. Kościuszki 26 

Nr dz. 1691/5 

KW  71640 

- wymiana pokrycia 

dachowego – 750 m2 

m3 

 
m2 

Kubatura 

6400 
 

Powierzchni

a użytkowa 

578 

   55     
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Rozdział  5 129 

Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 

projektu 

Adres 

(numer działki, KW) 
Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 
miary 

zakresu 

rzeczowego 

m2, mb, 
m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku 

(m3) 

Powierzchni
a budynku 

(m2) 

Powierzchni

a terenu 
(ha) 

Długość 

dróg, ulic 

itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR III Infrastruktura społeczna 

Pawilon OKOCIM ul. 

Wesoła 4 

Nr dz. 2463 

- wykonanie nowej 

instalacji centralnego 

ogrzewania 

m3 

 

m2 

Kubatura 

6400 

 
Powierzchni

a użytkowa 

330 

  65      

Budynek dawna 

„Klubownia” ul. 

Mickiewicza 14 

Nr dz 2157 
KW 17520 

- wykonanie remontu 
elewacji zaplecza – 150 

m2- wykonanie instalacji 

c.o. I piętro 

m3 

 

m2 

Kubatura 

1150 
 

Powierzchni

a użytkowa 

330 

 55       

Sklep nr 23 ul. 

Starowiejska 1a 

Nr dz. 1297 

KW 21003 

- wykonanie instalacji  c.o. 

m3 

 
m2 

Kubatura 
500 

 

Powierzchni

a użytkowa. 
175 

 22       

Piekarnia nr 2 

Ul. Czarnowiejska 

Nr dz. 1146/9 
KW 37125 

- wykonanie więźby 
dachowej i pokrycia 

dachowego –  800 m2 

m3 

m2 

Kubatura 

2760 

 

Powierzchni
a użytkowa 

502 

    83    

Piekarnia nr 3 

Ul. Starowiejska 7 
Nr dz. 13099/1 

KW 19503 

wykonanie pokrycia 

dachowego – 600 m2 

remont elewacji – 300 m2 
wymiana instalacji c.o. 

wymiana instalacji 

elektrycznej 

m3 
m2 

Kubatura 

1920 

 
Powierzchni

a użytkowa 

427 

50 50 75      

Wytwórnia Ciast 
Ul. Mickiewicza 24 

DZ. 2225/2 

KW 19503 

Wymiana więźby 
dachowej, wymiana 

pokrycia dachowego – 200 

m2 

m3 

 

m2 

Kubatura 

354 
 

Powierzchni

a użytkowa 

118 

 20       

Budynek Hurtowni 

Ul. Rzeźnicza 10 

Dz. 2175/1 

KW 10065 

Wymiana więźby dachowej 

– 200 m2 

Wymiana pokrycia 
dachowego – 400 m2 

Wykonanie instalacji c.o. 

m3 

 
m2 

Kubatura 
3805 

 

Powierzchni

a użytkowa 

766 

   65     
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Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 

projektu 

Adres 

(numer działki, KW) 
Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 
miary 

zakresu 

rzeczowego 

m2, mb, 
m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku 

(m3) 

Powierzchni
a budynku 

(m2) 

Powierzchni

a terenu 
(ha) 

Długość 

dróg, ulic 

itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR III Infrastruktura społeczna 

Garaże 
Ul. Rzeźnicza 10 

Dz. 2175/2 

KW 19503 

Wykonanie remontu 

instalacji elektrycznej 

Wykonanie więźby 
dachowej 

Wykonanie remontu 

elewacji – 100 m2 

Wykonanie pokrycia 
dachowego – 200 m2 

m3 

 

m2 

Kubatura 

602 
 

Powierzchni

a użytkowa 

178 

 10 15 25     

25.  

Usługowo-

Wytwórcza 
Spółdzielnia 

Pracy 

„NOWOŚĆ” 

63. 
Remont 

elewacji  i 

chodników 

Ul. Kościuszki 16 
Dz. 1721/8 

KW 17102 

Remont elewacji – 

700 m2 

m3 

m2 

Kubatura 

4389 

 

Powierzchni
a użytkowa 

1200 

 20 25 25     

77 

Remont chodnika – 50 m2  7       

26.  

Rejonowa 

Spółdzielnia 

Ogrodniczo - 
Pszczelarska 

64. 

Remont 

budynku 

Rejonowej 

Spółdzielni 
Ogrodniczo 

Pszczelarskiej 

Ul. Żwirki i Wigury 3 

Dz. 1477 

KW 17952 

Elewacja budynku – 

700 m2 
m2 

 

m3 

Powierzchni

a użytkowa 

650 

 
Kubatura 

3047 

40        

190 
Wymiana okien – 50 

szt 
30 30       

Wymiana centralnego 
ogrzewania 

 90       

27.  

Spółdzielnia 

Pracy Handlu i 
Produkcji 

65. 

Remont i 
modernizacja 

obiektu 

Spółdzielni 

Ul. Piłsudskiego 2 

Dz. 1818 

KW 1000 

Wymiana instalacji CO z 
węglowego na gazowe 

Wymiana pokrycia 

dachowego z papy na 

blachę – 400 m2 

m3 

m2 

Kubatura 

2 700 

Powierzchni

a użytkowa 
900 

 

20 20       

721 

Ul. Solskiego 37 

Dz. 347/3 

KW 1000 

Wymiana pokrycia 

dachowego z papy na 

blachę powlekaną + 
izolacja termiczna – 1274 

m2 

 

m3 
m2 

Kubatura 

5000 

Powierzchni

a użytkowa 
.1250 

  100      

Ul. Solskiego 37 
Dz. 347/3 

KW 1000 

-Wymiana pokrycia 

dachowego z papy na 
blachę powlekana – 1872 

m2 

-Odnowienie elewacji 

budynków 2 – 
kondygnacyjnych – 2300 

m2 

m3 

m2 

Kubatura 14 
7 320 

 

Powierzchni

a użytkowa 
1830 

 131    60   

Dz. 347/6 

=Wymiana pokrycia 

dachowego z papy na 

blachę + izolacja termiczna 

– 1680 m2 

m3 

 
m2 

Kubatura 

14 400 

 
Pow. Użyt. 

4 320 

    135    
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Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 

projektu 

Adres 

(numer działki, KW) 
Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 
miary 

zakresu 

rzeczowego 

m2, mb, 
m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku 

(m3) 

Powierzchni
a budynku 

(m2) 

Powierzchni

a terenu 
(ha) 

Długość 

dróg, ulic 

itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR III Infrastruktura społeczna 

Ul. Dworcowa 2 

Dz. 346/2 

KW 1000 

-Wymiana pokrycia 

dachowego z papy na 

blachę + izolacja termiczna 
– 1162 m2 

- Wymiana konstrukcji 

dachowej i pokrycia z 

dachówki na blachę – 50 
m2 

m3 

 

m2 

Kubatura 

4 560 
 

Powierzchni

a użytkowa 

1130 

    95   15 

Ul. Piłsudskiego 2 
Dz. 1818 

KW 1000 

Wykonanie elewacji DH 

KŁOS – 1200 m2 

m3 
 

m2 

Kubatura 

2700 

Powierzchni

a użytkowa 
900 

 

 40 40      

Dz. 347/6 

Wykonanie elewacji sklep 

nr 4 + magazyn – 800 m2 

m3 

m2 

Kubatura 

4320 

Powierzchni
a użytkowa 

1080 

     55   

Wymiana pokrycia 

dachowego na wadze 

samochodowej – 150 m2 

m3 
m2 

Kubatura 
90 

Powierzchni

a użytkowa 

30 

      10  

28. Gmina Brzesko 66. 

Modernizacja 
budynku 

Urzędu 

Miejskiego i 

Starostwa 
Powiatowego w 

Brzesku 

Ul. Głowackiego 51 
Dz. 1946/6 

KW 58361 

 

Wymiana stolarki okiennej 
i drzwi 55m2 

m2 

  100       

2056 

Modernizacja instalacji c.o.    350      

 
Odwodnienie budynku, 

remont kanalizacji sanit. i 

deszcz., drenaż i izolacja 

 

   356      

Termomodernizacja ścian 
zewnętrznych 2939m2 

 

  850       

Instalacja windy dla 

niepełnosprawnych 
   400      

RAZEM 
3456,5

2 

6244,0

8 

12652,3

7 
7840,33 5923,5 7559,4 4020 15         47711 
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5.1.4. Obszar 4 Osiedla mieszkaniowe. 

Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 

projektu 

Adres 

(numer działki, KW) 
Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 

miary 

zakresu 

rzeczowego 
m2, mb, 

m3, ha, szt. 

Kubatura 
budynku (m3) 

Powierzchnia 

budynku (m2) 

Powierzchnia 
terenu (ha) 

Długość dróg, 

ulic itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR IV Osiedla mieszkaniowe 

29. 

Miejski 

Zakład 

Gospodarki 

Mieszkanio

wej Sp. z 
o.o. w 

Brzesku 

67. 

Remont i 

modernizacja 

budynków przy 

osiedlu 
Okocimskim 

ul. Browarna 2 

 

dz. nr 2183/8 

KW 53678 

- Wykonanie elewacji 

- 600 m2 

Kubatura 

m3 

Powierzchni

a 
użytkowa 

m2 

 

1771 

 
410,68 

   90     

1910 

- Remont dachu 

- 150 m2 
   50     

ul. Browarna 3 

 
dz. nr 2048/12 

KW 54209 

Remont elewacji  -  700 m2 oraz 
remont dachu 

m3 
m2 

Kubatura 1959 

Powierzchnia 
użytkowa 

441,31 

   150     

ul. Browarna 4 

 

dz. nr 2183/1 
KW 288898 

Wykonanie elewacji budynku - 600 

m2 oraz remont dachu 

m3 

m2 

Kubatura 1771 

Powierzchnia 

użytkowa. 
405,86 

 140       

ul. Browarna 5 

 

dz. nr 2048/2 

KW 56618 

- konanie elewacji 

-1000 m2 m3 

m2 

Kubatura 1959 

Powierzchnia 

użytkowa 

438,76 

  140      

-Remont dachu 

- 250 m2 
  60      

ul. Browarna 5a 

 
dz. nr 2048/3 

KW 31816 

- Wykonanie elewacji 
-1000 m2 m3 

m2 

Kubatura 4809 

Powierzchnia 
użytkowa 

894,62 

   160     

-Remont dachu 

- 250 m2 
   60     

ul. Browarna 6 

 

dz. nr 2183/3 
KW 31327 

-Wykonanie elewacji - 600 m2 oraz 

remont dachu 

m3 

m2 

Kubatura 1771 

Powierzchnia 

użytkowa 
428,62 

   140     

ul. Browarna 10 

 

dz. nr 2183/5 

KW 43236 

-Wykonanie elewacji -600 m2 oraz 

remont dachu – 250 m2 

m3 

m2 

Kubatura 1771 

Powierzchnia 

użytkowa 

436,27 

   140     

ul. Browarna 12 

 

dz. nr 2183/8 
KW 53678 

-Wykonanie elewacji -600 m2 oraz 
remont dachu m3 

m2 

 

Kubatura 1771 

Powierzchnia 

użytkowa 
449,93 

   140     

- Wykonanie wewnętrznej instalacji 

wod.-kan. 

- 9 lokali 

   40     

ul. Browarna 8 

 
dz. nr 2183/7 

KW 28092 

Wykonanie elewacji – 600 m2 oraz 
remont dachu 

m3 
m2 

Kubatura 1771 

Powierzchnia 
użytkowa 

129,83 

   140     

ul. Browarna 18 

 

dz. nr 2468 
KW 54296 

-Remont dachu 

- 200 m2 

m3 

m2 

Kubatura 778 

Powierzchnia 

Użytkowa 
170,78 

  70      
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Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 
projektu 

Adres 
(numer działki, KW) 

Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 

miary 

zakresu 
rzeczowego 

m2, mb, 

m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku (m3) 

Powierzchnia 

budynku (m2) 
Powierzchnia 

terenu (ha) 

Długość dróg, 

ulic itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR IV Osiedla mieszkaniowe 

ul. Browarna 25 

 

dz. nr 2461 
KW 54296 

-Remont dachu- 300 m2 oraz 

wykonanie elewacji – 400 m2 

m3 

m2 

Kubatura 1329 

Powierzchnia 

użytkowa 
204,88 

      180  

ul. Browarna 27 
 

dz. nr 2464 

KW 24609 

-Remont dachu 

- 250 m2 

m3 

m2 

 

Kubatura 

835 

Powierzchnia 

użytkowa 
209 

     70   

ul. Browarna 29 
 

dz. nr 2464 

KW 24609 

- Remont dachu 

- 250 m2 

m3 

m2 

Kubatura 

436 

Powierzchnia 

użytkowa 
130,26 

     70   

ul. Browarna 31 

 

dz. nr 2464 

KW 24609 

-Remont dachu 

- 250 m2 

m3 

m2 

Kubatura 1173 

Powierzchnia 

użytkowa 

241,9 

     70   

30.  68. 

Remont i 

modernizacja 
budynków przy 

osiedlu 

Ogrodowa 

ul. Ogrodowa 1 
 

dz. nr 1109/6 

KW 26554 

-Wykonanie elewacja - 1600 m2 oraz 

remont dachu 
 

m3 

m2 

Kubatura 9306 
Powierzchnia 

użytkowa 

1911,93 

 360       

3710 

ul. Ogrodowa 2 

 

dz. nr 1109/7 

KW 26801 

1. Wykonanie elewacja - 1600 m2 

2. Instalacja wewnętrzna c.o. . 
– 46 lokali oraz remont dachu 

m3 

m2 

Kubatura 9306 

Powierzchnia 

użytkowa 

1906,40 

420        

3.Remont kanalizacji deszczowej 

- 300 mb 
  140      

ul. Ogrodowa 3 

 
dz. nr 1109/8 

KW 26999 

1.Wykonanie elewacji – 1600 m2 
oraz remont dachu 

m3 
m2 

Kubatura 11166 

Powierzchnia 
użytkowa 

1851,28 

   400     

ul. Ogrodowa 4 

 

dz. nr 1109/1 
KW 44379 

1.Wykonanie elewacji – 2500 m2 
oraz remont dachu 

 

m3 

m2 

Kubatura 10721 

Powierzchnia 

użytkowa 
2541,5 

      400  

ul. Ogrodowa 7 

 

dz. nr 1109/10 

KW 31325 

1.Wykonanie elewacji – 2500 m2 

oraz remont dachu - 700 m2 
 

m3 

m2 

Kubatura 11436 

Powierzchnia 

użytkowa 

2546,67 

 400       

ul. Ogrodowa 8 
 

dz. nr 1109/11 

KW 26615 

1.Wykonanie elewacji – 2500 m2 

oraz remont dachu - 700 m2 

m3 

 

Kubatura 11532 
Powierzchnia 

użytkowa 

2610,8m2 

      400  

ul. Ogrodowa 3 

 
dz. nr 1109/8 

KW26999 

1. Zagospodarowanie placu oraz 
wykonanie parkingu 

m2 1200   200      

ul. Ogrodowa 7 

 

dz. nr 1109/10 
KW31325 

1. Remont parkingu i drogi m2 1000    150     
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Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 
projektu 

Adres 
(numer działki, KW) 

Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 

miary 

zakresu 
rzeczowego 

m2, mb, 

m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku (m3) 

Powierzchnia 

budynku (m2) 
Powierzchnia 

terenu (ha) 

Długość dróg, 

ulic itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR IV Osiedla mieszkaniowe 

ul. Ogrodowa 4 

 

dz. nr 1109/1 
KW44379 

1. Remont parkingu i drogi m2 600     100    

ul. Ogrodowa 11 

 

dz. nr 1109/13 

KW26448 

1. Remont parkingu i drogi m2 500     90    

ul. Ogrodowa 6 
 

dz. nr 1109/3 

KW30049 

1. Remont parkingu i drogi 

dojazdowej 
 

m2 1000      150   

ul. Ogrodowa 11 

 
dz. nr 1109/13 

KW 26488 

1.Wykonanie elewacji – 3000 m2 
oraz remont dachu - 750 m2 

M3 
m2 

Kubatura 14371 

Powierzchnia 
użytkowa 

3150,64 

    500    

RAZEM 420 900 610 1660 690 360 980 0 5620 

 
5.1.5. Obszar V Kultura i dziedzictwo kulturowe. 

Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 

projektu 

Adres 

(numer działki, KW) 
Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 

miary 

zakresu 

rzeczowego 
m2, mb, 

m3, ha, szt. 

Kubatura 
budynku (m3) 

Powierzchnia 

budynku (m2) 

Powierzchnia 
terenu (ha) 

Długość dróg, 

ulic itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR V Kultura i dziedzictwo kulturowe 

31. 
Prywatny 

właściciel 
70. 

Zespół Pałacowo 

– Parkowy 

PAŁAC GOETZA 

 

całkowita renowacja obiektu o wartości 

architektonicznej i znaczeniu 
historycznym wraz z zespołem 

parkowym – adaptacja na cele 

edukacyjne, turystyczne i kulturalne 

(prace konserwatorskie, odnowienie 
zabudowań – 5584,53 m2 

m3 

 

m2 

Powierzchnia 

użytkowa 

5584,53 

 
Kubatura 

38500,5 

5000 10000 10000 10000 5000 5000 5000 10000 60000 

32. 

Kościół 

Parafialny  

p.w. NMP 

Matki 
Kościoła  

i św. Jakuba 

Ap 

71.  

Remont i 

konserwacja 

Kościoła 

Parafialnego 
przy ul. 

Głowackiego 2 

w Brzesku 

ul. Głowackiego 2 
Brzesko 

 

dz. nr 1508, 1509 

 
KW 40 249 

1.Konserwacja tynków 

- 1500 m2 
 

m3 

 
m2 

Kubatura 

17150 

 
Pow. użyt. 

1430 

90        

850 

2.Konserwacja-uzupełnienie obróbek 

blacharskich 

- 50 m2 

 

20        

3. Przebudowa dachu wraz z 
pokryciem - 800 m2 

 

250        
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Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Lp. 

Zadanie/ tytuł 
projektu 

Adres 
(numer działki, KW) 

Zakres rzeczowy robót 

Jednostki 

miary 

zakresu 
rzeczowego 

m2, mb, 

m3, ha, szt. 

Kubatura 

budynku (m3) 

Powierzchnia 

budynku (m2) 
Powierzchnia 

terenu (ha) 

Długość dróg, 

ulic itp. 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

Łącznie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBSZAR V Kultura i dziedzictwo kulturowe 

4. Ocieplenie ścian z nową elewacją - 

1600 m2 

 

 200       

1. 5. Konserwacja muru wraz z 
częściami metalowymi - 200m2 

 

 90       

6. Parking przy kościele - 2000 m2 

 
  200      

33. 

Gmina 
Brzesko na 

obszarze 

administrac

yjnym 

miasta 
Brzeska 

72. 

Roboty 

konserwacyjne 
muru przy ul. 

Głowackiego 

ul. Głowackiego 

Brzesko 
Nr dz. 1509 

 

Konserwacja muru przykościelnego 

wraz z częścią metalową (od strony ul. 
Chopina) –  

 

20 m 50 100       150 

RAZEM 5410 10390 10200 10000 5000 5000 5000 10000 61000 

 

 
5.1.6. Zestawienie zbiorcze wielkości nakładów finansowych na zadania objęte programem rewitalizacji w latach 2008-

2015. 

 

Lp. 
Obszar 

problemowy 

Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Łącznie 

1. 
Rynek wraz z 
przyległymi 
uliczkami 

0 1000 5300 1000 0 100 128 480 8008 

2. 
Infrastruktura 

techniczna 
11070 20106 26417 15324,1 8426 12986 9551 6240 110120,1 

3. 
Infrastruktura 

społeczna 
3456,52 6244,08 12652,37 7840,33 5923,5 7559,4 4020 15 47711,2 

4. 
Osiedla 

mieszkaniowe 
420 900 610 1660 690 360 980 0 5620 

5. 
Kultura i 

dziedzictwo 
kulturowe 

5410 10390 10200 10000 5000 5000 5000 10000 61000 

RAZEM 20357,52 38640,08 55179,37 35824,43 20040,5 26005,4 19679 16735 232459,3 
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5.2. Zadania gospodarcze. 
Zadania gospodarcze 

Lp. Nazwa zadania Etap 

zadania 

Czas realizacji Oczekiwane rezultaty  Koszt całkowity Instytucje i podmioty 

uczestniczące we 

wdrażaniu 

1. Kontynuacja działalności Punktu 

Obsługi Inwestora 

ciągły Styczeń - grudzień Celem jego jest udzielanie pomocy doradczej dla 

przedsiębiorców i innych instytucji działających na 

terenie Gminy Brzesko starających się o 

uzyskanie  dotacji z Unii Europejskiej, oraz tych, 

którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą 

pracownicy Biura nie 

mają dodatkowych 

gratyfikacji z tego 

tytułu. Można więc 

powiedzieć, że koszty 

funkcjonowania POI 
są zerowe. 

 

Biuro Funduszy Europejskich 

2. Uzbrojenie Pomianowskiego Stoku  planowane do 

realizacji w latach 

2008/9 

– terenu przeznaczonego dla rozwoju MŚP, 

budowa dróg wewnętrznych  

ok. 2 mln. zł  

3. Uchwały o zwolnieniach z podatków Ciągły do 

2013 r. 

ostatnia pochodzi 

z września2007 r. 

i obowiązywać ma 

do 2013 roku. 

- przyciągnięcie nowych inwestorów, przez co 

zmniejszenie bezrobocia 

Radni nie mają 

dodatkowych 

gratyfikacji z tego 

tytułu, jest to jeden z 

punktów programu 

sesji 

Rada miejska 

 

 

5.3. Zadania społeczne. 
Zadania społeczne 

Lp. Nazwa zadania Etap 

zadania 

Czas realizacji Oczekiwane rezultaty  Koszt całkowity Instytucje                   i 

podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu 

1 Organizacja zajęć pozaszkolnych 

dzieci  
i młodzieży przez promowanie 

różnych form spędzania czasu 

wolnego bez uzależnień 

 

ciągły Marzec –grudzień  Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej  

negatywnym zachowaniom związanym z 
narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę 

poznania alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

1 500,00 

 

Katolickie Stowarzyszenie „ 

Civitas Chrystiana” 
 

2 Organizacja wypoczynku letniego 

dla dzieci  

i młodzieży wraz z realizacją 

programu profilaktycznego. 

 

ciągły Lipec – sierpień Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej  

negatywnym zachowaniom związanym z 

narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę 

poznania alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

3 500,00 

 

Międzyszkolny Klub 

Sportowy „GRYF” 

 

3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

wśród rodzin poprzez organizację 

imprez sportowych  
i rozrywkowych promujących zdrowy  

i trzeźwy tryb życia liczba 

uczestników ok. 1500 osób 

 

ciągły Kwiecień - 

październik 

 

Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej  

negatywnym zachowaniom związanym z 
narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę 

poznania alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

2 000,00 

 

Katolicki Klub Sportowy 

„OLIMP” w Brzesku 
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Zadania społeczne 

Lp. Nazwa zadania Etap 

zadania 

Czas realizacji Oczekiwane rezultaty  Koszt całkowity Instytucje                   i 

podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu 

4  

Organizacja  kolonii dla dzieci z 

rodzin wielodzietnych, ubogich, 

patologicznych  i zaangażowanych w 

życiu parafii .Organizacja rodzinnych 

zawodów wędkarskich dla ok. 260 

osób 

ciągły lipiec Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej  

negatywnym zachowaniom związanym z 

narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę 

poznania alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

4 000,00 

8 000,00 

 

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. św. Stanisława 

Biskupa 

- Szczepanów 

 

 

 

 
 

Okręg Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Tarnowie  

– Koło Brzesko 

5 Realizacja zadania: Przeciw 

uzależnieniom  

„ Zanim będzie za późno” młodzi, 

wolni, aktywni 

 

ciągły Maj-grudzień Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej  

negatywnym zachowaniom związanym z 

narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę 

poznania alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

4 000,00 

 

Stowarzyszenie Krzewienia 

Kultu Świętego Stanisława 

BM i Ochrony Dziedzictwa 

Kulturowego Ziemi 

Szczepanowskiej 

 

6 Realizacja zadania prowadzenie 

działalności profilaktyczno-
wychowawczej w ramach dziecięco – 

młodzieżowego Klubu Sportowego 

„Jakub” dla ministrantów i lektorów- 

wyjazd wypoczynkowy do Jurkowa 

dla 30 uczestników 

ciągły Lipiec - grudzień Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej  

negatywnym zachowaniom związanym z 
narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę 

poznania alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

3 000,00 

 

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w NMP Matki Kościoła  
i św. Jakuba Apostoła 

 

7 Realizacja programu uzależnień  

w środowiskach młodzieży szkolnej  

z podstawami pierwszej pomocy 

przedmedycznej 

 

ciągły Maj-grudzień Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej  

negatywnym zachowaniom związanym z 

narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę 

poznania alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

3 000,00 

 Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych, 

Opiekunów  

i Wolontariuszy „OSTOJA”  

8 Realizacja programu uzależnień  

w środowiskach młodzieży szkolnej  
z podstawami pierwszej pomocy 

przedmedycznej 

 

ciągły Maj-grudzień Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej  

negatywnym zachowaniom związanym z 
narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę 

poznania alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

3 000,00 

 

Polski Czerwony Krzyż   

9 Biwak terapeutyczny- agresja i 

sposoby radzenia sobie z nią dla 50 

osób, Warsztaty psychologiczne - 

jak radzić sobie ze stresem dla 100 

osób  

ciągły Czerwiec - 

sierpień 

Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej  

negatywnym zachowaniom związanym z 

narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę 

poznania alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

2 000,00 

 

Stowarzyszenie Wspierania 

Rozwoju Młodzieży 

„WZRASTANIE” 

 

10 Uzależnieniom nie – wolę inaczej, 

ruch to zdrowie. Program z udziałem 
kilkuset osób 

 

ciągły Maj - grudzień Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej  

negatywnym zachowaniom związanym z 
narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę 

poznania alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

2 000,00 

 

Stowarzyszenie Ziemi 

Brzeskiej POROZUMIENIE  
 



Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rozdział  5 138 

Zadania społeczne 

Lp. Nazwa zadania Etap 

zadania 

Czas realizacji Oczekiwane rezultaty  Koszt całkowity Instytucje                   i 

podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu 

 

11 

„Piknik parafialny- profilaktyczna 

forma organizacji czasu wolnego", 

liczba uczestników do 1000 osób 

 

ciągły sierpień Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej  

negatywnym zachowaniom związanym z 

narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę 

poznania alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

2 500,00 

 

Parafia Rzymsko-Katolicka 

Jasień ul.Ks.Mazurkiewicza  

 

12 

 

 

Zorganizowanie aktywnego 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży z 

prowadzeniem ścieszki 
profilaktycznej dla 50 osób. 

 

ciągły Lipiec-sierpień Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej  

negatywnym zachowaniom związanym z 

narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę 

poznania alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

3 000,00 

 

Instytut Akcji Katolickiej 

Diecezji Tarnowskiej 

Oddział przy parafii w 
Jasieniu 

 

13 Światowy Dzień Inwalidy – panel 

dyskusyjny: Alkohol przyczyną 

inwalidztwa 

 

ciągły Kwiecień Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej  

negatywnym zachowaniom związanym z 

narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę 

poznania alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

1 500,00 

 

Polski Związek Emerytów 

Rencistów i Inwalidów 

Zarząd Rejonowy w 

Brzesku 

 

14 Działalność opiekuńczo 

wychowawcza –organizacja 

wypoczynku letniego dla 40 dzieci 

 

ciągły Lipec - sierpień Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej  

negatywnym zachowaniom związanym z 

narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę 
poznania alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

3 000,00 

 

Parafia Rzymsko-Katolicka 

p.w. Trójcy 

Przenajświętszej w 

Okocimiu 
 

15 Organizowanie i prowadzenie sekcji 

sportowych powiązanych z 

działalnością profilaktyczną w 

zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałaniu 

narkomanii - codzienne zajęcia dla 

70 dzieci 

ciągły Czerwiec - 

sierpień 

Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej  

negatywnym zachowaniom związanym z 

narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę 

poznania alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

2 000,00 

 

Ognisko Towarzystwa 

Krzewienia Kultury 

Fizycznej „SOKÓŁ” Brzesko 

 

16 Kolonie letnia dla dzieci z rodzin 

wielodzietnych i niepełnych - 9-

dniowy wypoczynek dla 30 dzieci  
 

ciągły Lipiec -sierpień Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej  

negatywnym zachowaniom związanym z 

narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę 

poznania alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

6 000,00 

 

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. NMP Matki Kościoła  

i św. Jakuba Ap. Brzesko - 
Caritas 

 

17 

 

Organizowanie różnych form 

spędzania czasu wolnego 

stanowiących alternatywę wobec 

używania alkoholu i narkotyków 

zwłaszcza kolonii, obozów, wyjazdy 

na basen kąpielowy, turnieje i obozy 

sportowo szkoleniowe. 

 

ciągły Styczeń - 

grudzień 

Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej  

negatywnym zachowaniom związanym z 

narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę 

poznania alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

1 000,00 

 

Ludowy Klub Sportowy 

„OLIMPIA” w Buczu 

 

19 Organizowanie wypoczynku letniego 

dzieci  
i młodzieży przez prowadzenie 

„wakacyjnej szkoły pływania„ dla ok. 

ciągły Lipiec - sierpień Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej  

negatywnym zachowaniom związanym z 
narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę 

2 000,00 

 

Klub Sportowy „ WIKING” 

Brzesko 
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Zadania społeczne 

Lp. Nazwa zadania Etap 

zadania 

Czas realizacji Oczekiwane rezultaty  Koszt całkowity Instytucje                   i 

podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu 

100 osób, oraz organizację obozu 

wypoczynkowo- rekreacyjno-

sportowegow schronisku na 

Turbaczu - 20 osób 

poznania alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

20 Organizacja czasu wolnego dla 

dzieci  

i młodzieży i prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć oraz różnych 

form wypoczynku- wyjazd rowerowy 
- 18 osób, dyskoteki, festyny, 

ogniska ok..300 osób 

Oazowy obóz szkoleniowo – 

wypoczynkowy. 

ciągły Czerwiec - 

grudzień 

Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej  

negatywnym zachowaniom związanym z 

narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę 

poznania alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego. 

1 500,00 

6 000,00 

 

Parafia Rzymsko-Katolicka 

p.w. św. Prokopa  

Opata Jadowniki 

 

21 Organizacja wypoczynku letniego 

dla dzieci   w centrum 

wypoczynkowym w Zakopanym dla 

60 osób     i młodzieży oraz 

udzielanie wsparcia 

psychologicznego i materialnego dla 

100 osób 
 

ciągły Lipiec sierpień Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej  

negatywnym zachowaniom związanym z 

narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę 

poznania alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

8 000,00 

 

Fundacja Profilaktyki 

Wychowawczej w Rodzinie  

i innych środowiskach 

Wychowawczych 

 

22 Organizowanie różnego rodzaju form 
spędzania wolnego czasu 

stanowiących alternatywę wobec 

używania alkoholu  

i narkotyków, zwłaszcza kolonii, 

obozów i biwaków 

ciągły Czerwiec – 
sierpień 

Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej  
negatywnym zachowaniom związanym z 

narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę 

poznania alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

2 000,00 
 

Stowarzyszenie na rzecz 
pomocy dzieciom i rodzinie  

„ SAMARYTANIN” - Jasień 

 

23 Realizacja programu w ramach 

profilaktyki uzależnień 

 

ciągły Kwiecień - 

grudzień 

Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej  

negatywnym zachowaniom związanym z 

narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę 

poznania alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

1 500,00 

 

Uczniowski Klub Sportowy 

„JEDYNKA” przy  

Publicznym Gimnazjum nr1  

 

24 Obóz edukacyjny „ Akademia 
wyobraźni - Antykujon”  

 

ciągły lipiec Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej  
negatywnym zachowaniom związanym z 

narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę 

poznania alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego 

4 000,00 
 

Stowarzyszenie Nasze 

Gimnazjum w Jadownikach 

25 Organizowanie i prowadzenie sekcji 

sportowych powiązanych z działalnością 

profilaktyczną w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i 

przeciwdziałaniu narkomanii - wyjazdy w 

góry dla 40 osób 

ciągły Maj-grudzień Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej  negatywnym 

zachowaniom związanym z narkotykami i alkoholem oraz 

radzenia sobie w sytuacjach trudnych daje młodym ludziom 
szansę poznania alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

2 000,00 

 
Okocimski Klub Narciarski w 

Brzesku 

 

26 Kolonie krajoznawczo-turystyczne  

 

ciągły Lipiec sierpień Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej  negatywnym 

zachowaniom związanym z narkotykami i alkoholem oraz 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych daje młodym ludziom 

szansę poznania alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

3 000,00 

 

Stowarzyszenie Wspierajmy 

Szkołę Jadowniki 
 

27 Organizacja wypoczynku letniego wraz  ciągły Lipiec - sierpień Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej  negatywnym 6 000,00 Parafia Rzymskokatolicka p.w 
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Zadania społeczne 

Lp. Nazwa zadania Etap 

zadania 

Czas realizacji Oczekiwane rezultaty  Koszt całkowity Instytucje                   i 

podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu 
z realizacją    

 programu  

zachowaniom związanym z narkotykami i alkoholem oraz 

radzenia sobie w sytuacjach trudnych daje młodym ludziom 

szansę poznania alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

 Miłosierdzia Bożego  

w Brzesku 
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Rozdział 6 
 

Wskaźniki rewitalizacji programu rewitalizacji. 

 
 

6.1. Proponowany pomiar efektywności programu 
rewitalizacji 
Fundamentalne znaczenie w decyzjach inwestycyjnych, szczególnie o takim wymiarze jak 

„Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015” mają kryteria 

oceny efektywności. 

Analiza wskaźnikowa projektu, czyli przedłożenie nakładów finansowych na wskaźniki 

produktu, rezultatu i oddziaływania. Przykładowe wskaźniki podajemy dla dwóch 

rodzajów inwestycji. 

Pierwszy przykład: inwestycja budowlana (remont, modernizacja, termomodernizacja 

itp.) obiektu użyteczności publicznej. 

Wskaźniki produktu: 

Kubatura obiektu [m3] 

Powierzchnia użytkowa [m2] 

Ilość zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów kulturalnych [szt.]. 

 

Wskaźniki efektywności produktu: 

Nakłady / Kubatura obiektu [PLN/m3] 

Nakłady / Powierzchnia użytkowa [PLN/m2] 

Nakłady / Ilość obiektów [PLN/szt.] 

 

Wskaźniki rezultatu: 

Łączna liczba osób korzystających ze zbudowanych /zmodernizowanych obiektów 

[osoba/rok] 

 

Wskaźniki efektywności rezultatów: 

Nakłady / liczba osób korzystających ze zbudowanych / zmodernizowanych obiektów 

[PLN/osoba/rok] 

 

Drugi przykład: kanalizacja 

Wskaźniki produktu: 

Długość wybudowanej kanalizacji [mb] 



Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015 
_______________________________________________________________________________ 

Rozdział  6 142 

Wzrost przepustowości oczyszczalni (w przypadku grupy projektów, ilość i przepustowość 

łączną) [m3/d] 

Wskaźniki efektywności produktu: 

Nakłady na kanalizację w stosunku do długości sieci [PLN/mb] 

Nakłady na oczyszczalnię w stosunku do wzrostu przepustowości [PLN/m3] 

Wskaźniki rezultatu: 

Ilość ścieków oczyszczonych w wyniku realizacji inwestycji [m3] 

Wzrost poziomu skanalizowania [%] (podać przed i po) 

Wskaźniki efektywności rezultatów: 

Nakłady na kanalizację w stosunku do ilości użytkowników [PLN/Mk] 

Nakłady na kanalizację w stosunku do ilości użytkowników turystów [PLN/Mk] 

Nakłady na kanalizację w stosunku do ilości użytkowników, turystów, RLM pozostałych 

[PLN/Mk] 

Nakłady na oczyszczalnię w stosunku do docelowej ilości ścieków oczyszczanych 

[PLN/m3] 

Nakłady na oczyszczalnię i kanalizację w stosunku do usuniętego ładunku BZT5 w wyniku 

realizacji przedsięwzięcia [PLN/gO2/m
3] 

Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w stosunku do przepustowości [%] 

Jednostkowy koszt oczyszczania bez amortyzacji [PLN/m3] 

Jednostkowy koszt oczyszczania ścieków wraz z amortyzacją [PLN/m3] 

Jednostkowy koszt odprowadzenia ścieków (kanalizacji) bez amortyzacji [PLN/m3] 

Jednostkowy koszt odprowadzenia ścieków (kanalizacji) wraz z amortyzacją [PLN/m3] 

Jednostkowy koszt energii elektrycznej sieci kanalizacyjnej [PLN/kWh] 

Po analizie wskaźników efektywności programu rewitalizacji osiągnięto następujące 

wyniki:  

a) mierzalne wskaźniki celów nadrzędnych i szczegółowych: 

– wartość inwestycji objętych programem rewitalizacji w latach 2008 

- 2015  – 232 459,3 tys PLN 

– tempo wzrostu PKB + 5,5 % 

– zmniejszenie stopy bezrobocia w latach 2007– 2015: –7% 

– tempo wzrostu konsumpcji/rocznie/ + 5,3% 

– tempo wzrostu inwestycji/rocznie/ +8,3% 

– zmniejszenie obszarów objętych patologią społeczną w latach 2007– 

2015 – 20% 

b) mierzalne wskaźniki produktów dla programu rewitalizacji 

- liczba zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją –45 

szt., 

- liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej (chodniki i 

drogi wewnętrzne) – 39 szt., 

- liczba budynków poddanych renowacji - 69 szt., 

- liczba budynków poddanych termo-renowacji – 41 szt., 
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- liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury 

technicznej (instalacje) – 33 szt., 

- powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych 

rewitalizacji  -10,2 km2, 

- liczba projektów walki z przestępczością i poprawy bezpieczeństwa 

mieszkańców (monitoring) –  11szt., 

- liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele  

edukacyjno/społeczne –  26 szt., 

c) mierzalne wskaźniki rezultatów dla programu rewitalizacji: 

- liczba wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na 

terenie zrewitalizowanym – 100 szt.  

- liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki + 2 szt. 

- liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami – 9 szt. 

- liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych – 20 

szt. 

d). wskaźniki oddziaływania, wpływ pośredni, długofalowy: 

- ilość nowych miejsc pracy w powstałych w wyniku programu rewitalizacji 

+100 szt., 

- wzrost dochodów gminy z podatków od nieruchomości +10%, 

- ilość MSP +20 szt., 

- wzrost liczby turystów odwiedzających obszary miejskie i obiekty 

zabytkowe +10%, 

- spadek poziomu przestępczości -20%, 

- przyrost naturalny (napływ młodych mieszkańców) +5%. 

 

Prognoza wartości wskaźników do analizy wskaźnikowej „Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015”  

 

A) Wskaźniki efektywności produktów: 

1. Nakłady/Liczba zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją. 

Jednostka: tys. PLN/szt. 

232 459,30/44 = 5 283,17 

 

2. Nakłady/ Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej (chodniki i 

drogi wewnętrzne).  

Jednostka: tys. PLN/szt. 

232 459,30/39 = 5960,49 

 

3. Nakłady/ Liczba budynków poddanych renowacji. 

Jednostka: tys. PLN/szt. 

232 459,30/69 = 3368,98 
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4. Nakłady/Liczba budynków poddanych termorenowacji. 

Jednostka: tys. PLN /szt. 

232 459,30/ 41 = 5669,74 

 

5. Nakłady/Liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury 

technicznej (instalacje). 

Jednostka: tys. PLN/szt. 

232 459,30/ 65 = 3576,30 

 

6. Nakłady/Powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych 

rewitalizacji. 

Jednostka: tys. PLN/km2. 

          232 459,30/10,2 = 22790,13 

 

7. Liczba projektów walki z przestępczością i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 

(monitoring). 

Jednostka: tys. PLN/szt. 

232 459,30/11 = 21132,66 

 

8. Nakłady/Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele 

edukacyjno/społeczne. 

Jednostka: tys. PLN/szt. 

232 459,30/26 = 8940,74 

 

9. Liczba infrastruktury turystycznej przygotowanej w ramach programu. 

Jednostka: tys. PLN/szt. 

232 459,30/21 = 11069,49 

 

10.  Liczba wspieranych projektów organizacji pozarządowych 

Jednostka: tys. PLN/szt. 

232 459,30/15 = 15497,29 

 

 

B) Wskaźniki efektywności rezultatów: 

1. Nakłady/Liczba wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie 

zrewitalizowanym. 

Jednostka: tys. PLN/szt. 

  232 459,30/120 = 1937,16 
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3. Nakłady/Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami. 

Jednostka: tys. PLN/szt. 

  232 459,30/120= 1937,16 

  

6. Nakłady/Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych. 

Jednostka: tys. PLN/szt. 

232 459,30/20 = 11622,97 

 

7. Nakłady/Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki. 

Jednostka: tys. PLN/szt. 

232 459,30/2 = 116229,65 

 

C). Wskaźnik oddziaływania: 

1. Wskaźnik wykrywalności przestępstw.  

Jednostka: tys. PLN/% 

232 459,30/72 = 167370,70 

 

2. Nakłady/Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów 

inwestycyjnych na obszarze rewitalizowanym. 

Jednostka: tys. PLN/szt. 

  232 459,30/100 = 2324,59 

 

3. Nakłady/Liczba nowych przedsiębiorstw. 

Jednostka: PLN/szt. 

  232 459,30/20 = 11622,97 
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Rozdział 7 
 

Plan finansowy programu rewitalizacji. 

 
Projekty w mieście Brzesko z poszczególnych obszarów uszeregowane według hierarchii ich 

ważności.   

 

LEGENDA 

  Projekt priorytetowy 

BOSiR Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

BZK Brzeskie Zakłady Komunalne 

CP Carlsberg Polska 

DPS Dom Pomocy Społecznej 

GB Gmina Brzesko 

KD Kościół filialny św. Ducha 

KJ Kościół Parafialny p.w. NMP i Jakuba Ap. 

KP PSP Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

KPP Komenda Powiatowa Policji 

LGK Liceum i Gimnazjum Katolickie 

MPEC Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

MPK Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 

MSW Małopolska Szkoła Wyższa 

MZGM Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

Nowość Usługowo - Wytwórcza Spółdzielnia Pracy "Nowość" 

OKS Okocimski Klub Sportowy 

Ostoja Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ostoja 

PIS Państwowy Inspektorat Sanitarny 

PSM Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 

PW Prywatny właściciel 

RPWiK Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

RSOP Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska 

SM Spółdzielnia Mieszkaniowa 

SP Starostwo Powiatowe 

SP ZOZ Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

SPHP Spółdz. Pracy Handlu i Produkcji 

Społem PSS Społem 

SSM Szkolne Schronisko Młodzieżowe 

 

Lp 
Podmiot 

realizujący 
Nazwa zadania 

Okres 
realizacji 

Koszt 
całkowity              
(w tys. zł) 

w tym: 

Środki 
publiczne 

Środki 
prywatne 

Obszar I - Rynek wraz z przyległymi uliczkami 
1 GB Rewitalizacja Rynku w Brzesku 2009 - 2014 7 528 7 458 70 

2 MZGM 
Remont i modernizacja budynków 
komunalnych 2015 480 480 0 

    RAZEM 8 008 7 938 70 

 



Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015 
____________________________________________________________________________________________ 

Rozdział  7 
 

147 

 

Lp 
Podmiot 

realizujący 
Nazwa zadania 

Okres 
realizacji 

Koszt 
całkowity              
(w tys. zł) 

w tym: 

Środki 
publiczne 

Środki 
prywatne 

Obszar II - Infrastruktura techniczna 

1 MZGM 
Remont i modernizacja budynków 
komunalnych (wieloetapowa) 2008 - 2015 6 680 0 6 680 

2 GB Remont i modernizacja dróg 2008 - 2015 28 876 28 876 0 

3 
GB Remont i modernizacja chodników 

miejskich 2008 - 2015 3 456 3 456 0 

4 GB Kanalizacja 2008 - 2011 22 300 22 300 0 

5 GB Oświetlenie ulic 2008 - 2009 1 100 1 100 0 

6 
GB Remont i modernizacja kanalizacji 

opadowej 2009 - 2015 12 197 12 197 0 

7 

GB 
Adaptacja terenu do funkcji 
rekreacyjno - wypoczynkowych dla 
mieszkańców Brzeska 2008 - 2013 13 394 13 394 0 

8 
GB 

Rozbudowa cmentarza 
komunalnego 2008 - 2009 700 700 0 

9 
GB Budowa zaplecza rekreacyjno - 

wypoczynkowego 2008 - 2010 520 520 0 

10 GB Remont cmentarza wojskowego 2011 - 2012 100 100 0 

11 GB Modernizacja nawierzchni parkingu 2011 200 200 0 

12 

GB 

Przebudowa estrady koncertowej 2008 - 2010 1 070 1 070 0 

13 GB Remont szalet miejskich 2010 40 40 0 

14 MPK 

Remont i modernizacja budynku 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego 2008 - 2011 347 0 347 

15 BZK 
Remont dachu budynku Zakładów 
Komunalnych 2008 70 0 70 

16 

GB 

Adaptacja strychu budynku 
administracyjnego na cele świetlicy 
młodzieżowej wraz z dobudową 
windy 2008 - 2011 1 900 1 900 0 

17 

GB 
Adaptacja terenów nieużytków na 
parking dla os. Jagiełły wraz z 
zieleńcem 2008 - 2011 45 45 0 

18 
GB Wyburzenie dworku na ul. Solskiego 

i uzupełnienie zieleni 2010 20 20 0 

19 

GB 
Wyburzenie budynku byłej poczty 
na ul. Browarnej i budowa nowego 
budynku 2011 - 2012 400 400 0 

20 
GB Remont byłej ujeżdżalni koni wraz 

oficynami i murami 2012 - 2015 3 300 3 300 0 

21 
GB Ścieżka spacerowa od ul. Berka 

Joselewicza do ul. Krętej 2012 - 2015 2 155 2 155 0 

22 GB Remont budynku kręgielni 2012 - 2015 1 000 1 000 0 

23 CP 
Odnowa elewacji budynku Browaru 
Okocim 2013 - 2015 250 0 250 

24 RPWiK 

Remont i modernizacja sieci 
wodociągowej na obszarze miejskim 
w Brzesku 2008 - 2015 4 690 0 4 690 

25 MPEC Przebudowa sieci ciepłowniczych 2008 - 2011 4 500 0 4 500 
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26 
MPEC Remont i modernizacja budynku 

kotłowni 2009 - 2010 210 0 210 

27 
MPEC Rewitalizacja obiektów ciepłowni 

"Rejonowa" 2009 - 2010 600 0 600 

    RAZEM: 110 120 92 773 17 347 

 

 

 

Lp 
Podmiot 

realizujący 
Nazwa zadania 

Okres 
realizacji 

Koszt 
całkowity              
(w tys. zł) 

w tym: 

Środki 
publiczne 

Środki 
prywatne 

Obszar III - Infrastruktura społeczna 

1 

GB 
Remont i modernizacja budynków 
Szkoły Podstawowej nr 3 i 
Gimnazjum nr 2 w Brzesku 2010 3 047 3 047 0 

2 
GB 

Remont i modernizacja budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 2010 175 175 0 

3 
GB 

Remont i modernizacja budynku 
Miejskiego Ośrodka Kultury 2008 - 2010 400 400 0 

4 

GB 
Remont i modernizacja budynku 
Publicznego Przedszkola nr1 w 
Brzesku 2008 - 2008 240 240 0 

5 

GB 
Remont i modernizacja budynku 
Publicznego Przedszkola nr4 w 
Brzesku 2008 - 2013 117 117 0 

6 

GB 
Remont i modernizacja budynku 
Publicznego Przedszkola nr3 w 
Brzesku MOPS 2008 - 2013 168 168 0 

7 

GB 
Remont i modernizacja budynku 
Publicznego Przedszkola nr9 w 
Brzesku 2008 - 2011 458 458 0 

8 

GB 
Remont i modernizacja budynku 
Publicznego Przedszkola nr10 w 
Brzesku 2008 - 2014 610 610 0 

9 

GB 
Remont i modernizacja budynku 
Publicznego Przedszkola nr7 w 
Brzesku 2010 - 2011 55 55 0 

10 
GB 

Remont i modernizacja Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr2 2008 - 2011 235 235 0 

11 
GB 

Remont i modernizacja Publicznego 
Gimnazjum nr 1 2008 - 2010 3 040 3 040 0 

12 

GB 
Modernizacja budynku Urzędu 
Miejskiego i Starostwa Powiatowego 
w Brzesku 2009 - 2010 2 056 2 056 0 

13 
KD 

Ocieplenie kościoła i wymiana 
pokrycia dachowego 2010 - 2011 130 130 0 

14 

SM 
Termomodernizacja budynków 
należących do spółdzielni  oraz  
renowacja otoczenia 2010 - 2013 9 680 0 9 680 

15 LGK 

Remont i modernizacja obiektu 
Liceum Katolickiego, Gimnazjum i 
Stowarzyszenia 2009 - 2013 468 0 468 

16 KP PSP 

Remont i modernizacja obiektu 
Państwowej Straży Pożarnej 2009 - 2012 5 330 5 330 0 
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17 KPP 

Prace budowlane na obiekcie 
Komendy Powiatowej Policji w 
Brzesku 2009 - 2013 5 725 5 725 0 

18 DPS 

Modernizacja otoczenia Domu 
Pomocy Społecznej 2009 - 2011 878 878 0 

19 SPZOZ 

Modernizacja otoczenia budynku 
Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Brzesku 2010 - 2012 704 704 0 

20 Ostoja 

Remont i modernizacja obiektu wraz 
z otoczeniem 2011 - 2013 750 750 0 

21 
GB 

Zagospodarowanie terenów przy ul 
Wiejskiej w Brzesku 2009 - 2010 429 429 0 

22 

BOSiR 

Zagospodarowanie terenów 
zielonych wokół Brzeskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji na cele 
związane ze sportem i rekreacją 
mieszkańców 2008 - 2009 92 92 0 

23 
BOSiR 

Zagospodarowanie terenu wokół 
pływalni 2009 - 2010 150 150 0 

24 
BOSiR 

Zbudowanie kortów tenisowych w 
miejsce boiska do piłki nożnej 2009 - 2010 200 200 0 

25 

BOSiR 

Zagospodarowanie placu zabaw dla 
dzieci  poprzez zakup zjeżdżalni 
huśtawek karuzel, bujaków 
sprężynowych, 2 piaskownice 2009 30 30 0 

26 

BOSiR 

Zagospodarowanie placu 
rekreacyjnego dla dzieci i starszych 
w przerzutnie, równoważnie, ścianki 
gimnastyczne, ścianki łańcuchowe 2010 32 32 0 

27 
BOSiR 

Plac gier- duże warcaby, stoliki do 
ping-ponga 2009 25 25 0 

28 MSW 

Rozbudowa pawilonu 
dydaktycznego budynku 
Małopolskiej Szkoły Wyższej 2008 - 2011 2 000 0 2 000 

29 SSM 

Remont obiektu schroniska 
młodzieżowego 2009 - 2010 580 580 0 

30 OKS 

Remont budynku Okocimskiego 
Klubu Sportowego wraz z 
otoczeniem 2009 - 2012 1 125 0 1 125 

31 PIS 

Remont i modernizacja budynku 
Państwowego Inspektoratu 
Sanitarnego 2009 - 2010 156 156 0 

32 

SP 
Remont i modernizacja budynku 
Powiatowego Urzędu Pracy w raz z 
otoczeniem 2008 - 2011 228 228 0 

33 
SP 

Modernizacja otoczenia budynku 
Starostwa Powiatowego 2009 - 2011 115 115 0 

34 

PSM 
Remont obiektu należącego do 
spółdzielni oraz renowacja 
otoczenia 

2008,     
2013-2014 6 680 0 6 680 

35 Społem 

Remont i modernizacja obiektów 
Powszechnej Spółdzielni 
Spożywców SPOŁEM 2008 - 2012 615 0 615 

36 Nowość Remont elewacji  i chodników 2009 - 2011 77 0 77 
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37 RSOP 

Remont budynku Rejonowej 
Spółdzielni Ogrodniczo 
Pszczelarskiej 2008 - 2009 190 0 190 

38 
SPHP 

Remont i modernizacja obiektu 
Spółdzielni 2008 - 2013 721 0 721 

    RAZEM 47 711 26 155 21 556 

 

Lp 
Podmiot 

realizujący 
Nazwa zadania 

Okres 
realizacji 

Koszt 
całkowity              
(w tys. zł) 

w tym: 

Środki 
publiczne 

Środki 
prywatne 

Obszar IV - Osiedla mieszkaniowe 

1 MZGM 

Remont i modernizacja budynków 
przy osiedlu Okocimskim 2009 - 2014 1 910 0 1 910 

2 MZGM 

Remont i modernizacja budynków 
przy osiedlu Ogrodowa 2008 - 2014 3 710 0 3 710 

    RAZEM 5 620 0 5 620 

 

 

Lp 
Podmiot 

realizujący 
Nazwa zadania 

Okres 
realizacji 

Koszt 
całkowity              
(w tys. zł) 

w tym: 

Środki 
publiczne 

Środki 
prywatne 

Obszar V - Kultura i dziedzictwo kulturowe 

1 PW 

Zespół Pałacowo – Parkowy PAŁAC 
GOETZA 2009 - 2015 60 000 0 60 000 

2 KJ 

Remont i konserwacja Kościoła 
Parafialnego przy ul. Głowackiego 2 
w Brzesku 2008 - 2010 850 0 850 

3 GB 

Roboty konserwacyjne muru przy ul. 
Głowackiego 2008 - 2009 150 150 0 

    RAZEM 61 000 150 60 850 

 

RAZEM OBSZARY 2008 - 2015 

Koszt 
całkowity              
(w tys. zł) 

w tym: 

Środki 
publiczne 

Środki 
prywatne 

232 459 127 016 105 443 
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Warianty dofinansowania beneficjentów końcowych 

Zadania inwestycyjne objęte „Programem Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015” 

mogą być współfinansowane z wielu dostępnych funduszy krajowych i zagranicznych w tym UE i EOG. 

Szczególnie atrakcyjne są dla projektów objętych Programem Rewitalizacji następujące fundusze i 

oferty bankowe: 

1. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

6 Oś Priorytetowa: Spójność wewnątrzregionalna; Działanie 6.1 Rozwój miast 

2. Inicjatywa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) - 

zakłada współpracę między KE, EBI oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), 

mającą na celu wspieranie inwestycji w zakresie zrównoważonego rozwoju na obszarach 

miejskich w UE. 

3. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy - Celem szwajcarskiej pomocy jest zmniejszanie 

różnic społeczno-gospodarczych w zakresie: bezpieczeństwa, stabilności, wsparcia reform, 

środowiska i infrastruktury, sektora prywatnego oraz rozwoju społecznego i zasobów ludzkich. 

4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet 1. Gospodarka wodno ściekowa. 

5. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet 2. Gospodarka Odpadami i 

ochrona ziemi. 

6. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet 5. Ochrona przyrody i 

kształtowanie postaw ekologicznych. 

7. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 1. Zatrudnienie i integracja społeczna. 

8. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 2. Rozwój potencjału adaptacyjnego 

przedsiębiorstw. 

9. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 3. Wysoka jakość edukacji odpowiadająca 

wymogom rynku pracy. 

10. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 4. Dobre państwo. 

11. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz 

promocja integracji społecznej. 

12. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku 

międzynarodowym. 

13. Program Operacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Rozwój 

infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego". 

14. Program Operacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Edukacja 

kulturalna i upowszechnianie kultury". 

15. Program Operacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo 

kulturowe” Celem tego programu jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa 

kulturowego, Konserwacja i rewaloryzacja zabytków; udostępnianie zabytków na cele publiczne. 

16. Krajowa Pomoc Publiczna – wsparcie udzielane przedsiębiorstwu jest uznane za pomoc 

publiczną, gdy: 

a. jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych, 

b. udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku, 

c. ma charakter selektywny, 

d. grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między 

Państwami członkowskimi UE. 

17. Prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych 

ze środków Unii Europejskiej – polega na możliwości przejściowego finansowania zadań z 
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pożyczki z budżetu państwa. Mechanizm ten jest konieczny z wagi na fakt, iż dofinansowanie 

pomocy strukturalnej UE przekazywane jest jako refundacja, a więc po dokonaniu wydatku 

przez realizatora projektu i po zweryfikowaniu dokumentu potwierdzającego jego dokonanie. 

18. Fundusz Poręczeń Unijnych – powołany został, by ułatwić firmom i samorządom 

finansowanie inwestycji z kredytów i zwiększyć dostępność środków unijnych. Warunkiem 

udzielenia poręczenia będzie ustanowienie przez kredytobiorcę zabezpieczenia.  

19. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – największa instytucja 

realizująca Politykę Ekologiczną Państwa poprzez finansowanie inwestycji w ochronie środowiska 

i gospodarce wodnej o znaczeniu ogólnopolskim, ponadregionalnym i zadań lokalnych, które są 

istotne z punktu widzenia potrzeb środowiska. 

20. Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych – kredyty dla gmin i ich związków, przyznane 

przez FRIK, przeznaczane są na przygotowanie przez gminy i ich związki projektów inwestycji 

komunalnych (studium wykonalności, analiz kosztów i korzyści, ekspertyz) przewidzianych do 

współfinansowania z funduszy unijnych.  

21. Fundusz Dopłat – środki finansowe przeznaczane są na dopłaty do kredytów mieszkaniowych, 

udzielanych przez banki komercyjne. Kredytów mogą udzielać banki, które w tym celu zawarły 

umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

22. Krajowy Fundusz Kapitałowy – zasila kapitałowo małe i średnie przedsiębiorstwa polskie. 

KFK został utworzony w celu ograniczania luki kapitałowej, polegającej na niskiej podaży 

kapitału. Preferowane są fundusze inwestujące w przedsiębiorstwa innowacyjne lub prowadzące 

działalność badawczo – rozwojową. 

23. Krajowy Fundusz Drogowy – stanowi wsparcie dla realizacji rządowego Programu Budowy 

Dróg i Autostrad w Polsce poprzez gromadzenie środków finansowych na przygotowanie, 

budowę, przebudowę, remonty, utrzymanie i ochronę autostrad, dróg ekspresowych, a także 

innych dróg krajowych. 

24. Bank Gospodarstwa Krajowego – w ramach którego funkcjonuje Krajowy Fundusz 

Termomodernizacji. Jego celem jest wspieranie finansowe inwestorów realizujących 

przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Pomoc ta zwana „premią termomodernizacyjną” stanowi 

źródło spłaty 25% zaciągniętego kredytu na wskazane przedsięwzięcie. 

25. Europejski Fundusz Hipoteczny – oferuje finansowanie nieruchomości komercyjnych na 

terenie Polski. Finansuje nieruchomości o wartości 1 mnl zł. 

26. PO „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego” – cele programu to 

m.in.: wyrównywanie dostępu do dóbr i usług kultury, poprawa warunków funkcjonowania 

instytucji kultury, filmu oraz szkół i uczelni artystycznych a także poprawa efektywności 

zarządzania i funkcjonowania instytucji kultury. 

27. PO „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” – celem tego programu jest 

zwiększenie efektywności wykorzystania środków europejskich na rzecz rozwoju kultury. Polega 

na dofinansowaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wkładu krajowego do 

wybranych projektów kulturalnych. 

28. Bank Gospodarstwa Krajowego – Kredyt dla samorządów ze środków EBI. 

29. Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Poręczeń Unijnych. 

30. Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych. 

31. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Program Ochrona wód 

przed zanieczyszczeniem. 

32. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Program Gospodarka 

wodna. 

33. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Program Ochrona 

powietrza przed zanieczyszczeniem poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

oraz oszczędzanie surowców i energii. 

34. Bank PKO BP Program biznes inwestycja .  

35. Bank PKO S.A. Kredyt UNIA.    
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36. Bank BPH Kredyt inwestycyjny prosty. 

37. Kredyt Bank Kredyt Inwestycja z Unią Europejską. 

38. Kredyt Bank Kredyt termomodernizacyjny. 

39. Raiffeisen Bank Polska Pomostowe kredyty z dotacją UE. 

40. Bank Polskiej Spółdzielczości BPS Kredyt inwestycyjny na działalność gospodarczą. 

41. Bank Polskiej spółdzielczości BPS Kredyt na realizację przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych. 

42. Bank Gospodarki Żywnościowej Kredyty strukturalne. 

43. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych BISE  Kredyt inwestycyjny. 

44. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych BISE Kredyt europejski. 

45. Bank Ochrony Środowiska BOŚ S.A. Kredyty proekologiczne.    

46. BRE Bank Kredyt inwestycyjny. 

47. BRE Bank Kredyt inwestycyjny BRE-UNIA. 

48. Bank Współpracy Europejskiej BWE EUROKREDYT. 

49. CitiBank Handlowy Kredyty inwestycyjne. 
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Rozdział 8 

 

Instrumenty wdrażania programu i komunikacji 

społecznej 

 
8.1. System wdrażania programu rewitalizacji. 

 

System wdrażania zapisów programu rewitalizacji  na lata 2008 – 2015 jest niezbędnym 

elementem ich realizacji. Realizacja programu jest uzależniona od pozyskania środków 

finansowych z funduszy zewnętrznych, krajowych i zagranicznych, w tym UE i EOG.  

Program rewitalizacji jest dokumentem niezbędnym do pozyskiwania funduszy 

strukturalnych. Jednak samo posiadanie tego dokumentu nie gwarantuje sukcesu. Aby 

program rewitalizacji mógł przynieść oczekiwane efekty konieczne jest jego sukcesywne 

wdrażanie i realizacja.  

Właściwe wdrażanie programu rewitalizacji wymaga skumulowania działań wszystkich 

jednostek zaangażowanych w jego wdrożenie i realizację.  

Głównym podmiotem odpowiedzialnym za realizację zapisów dokumentu jest Urząd 

Miasta, a w ramach urzędu Zespół ds. Koordynacji Programu Rewitalizacji, powołany 

przez Burmistrza miasta Brzeska, [tzw. operator programu]. 

Zespół ds. Koordynacji Programu Rewitalizacji będzie odpowiadał za realizację zadań 

będących w gestii miasta. Nie jest bowiem możliwe, aby odpowiadał w pełni także za 

wykonanie zadań należących do innych beneficjentów czyli: spółdzielni mieszkaniowych, 

wspólnot mieszkaniowych, kościołów i związków wyznaniowych, czy też fundacji i 

stowarzyszeń. 

Do zadań zespołu będzie należało: 

1. monitoring i ewaluacja programu, 

2. nadzór nad realizacją poszczególnych zadań związanych z wdrożeniem programu 

rewitalizacji, 

3. bieżąca weryfikacja postępów prac nad realizacją zadań będących w gestii miasta, 

4. pomiar efektywności i aktualizacja zapisów programu rewitalizacji, co dwa lata na 

koniec 2010, 2012, 2014 i 2015 roku, 

5. Kontrola nad obiegiem informacji oraz środków finansowych Zespołu ds. 

Koordynacji Programu Rewitalizacji. 

W skład Zespołu ds. Koordynacji Programu Rewitalizacji powinni wejść: 

1. Koordynator ds. Rewitalizacji przy Burmistrzu – osoba koordynująca prace 

Zespołu ds. Koordynacji Programu Rewitalizacji oraz społecznej Rady ds. 

Rewitalizacji, 

2. członkowie zespołu.  
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System wdrażania programu rewitalizacji obejmować winien następujące kroki: 

KROKI OPIS OKRES REALIZACJI 

KROK 1 

Podjęcie uchwały przez Radę Miejską o 

przyjęciu do realizacji „Programu 

Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska 

na lata 2008 - 2015”  

Zgodnie z programem obrad Rady Miejskiej. 

KROK 2 
Powołanie Zespołu ds. Koordynacji 

Programu Rewitalizacji przez Burmistrza.   

W ciągu 1 miesiąca po przyjęciu dokumentu 

przez Radę Miejską. 

KROK 3 

Opracowanie ramowego planu działania 

dla Zespołu ds. Koordynacji Programu 

Rewitalizacji. 

W ciągu 2 miesięcy po przyjęciu dokumentu 

przez Radę Miejską na dany rok. Kolejne 

harmonogramy opracowywane będą, co roku 

do końca stycznia każdego roku.  

KROK 4 

Opracowywanie dokumentacji technicznej 

dla projektów wpisanych do programu 

rewitalizacji lub programów funkcjonalno 

– użytkowych, kosztorysów, uzyskiwanie 

wszelkich pozwoleń. 

Sukcesywnie zgodnie z harmonogramem 

prac na lata 

2008 – 2013  

KROK 5 

Opracowanie studiów wykonalności i 

wniosków aplikacyjnych oraz niezbędnych 

załączników.  

Sukcesywnie zgodnie z ogłoszeniami 

naborów wniosków na lata 2008 – 2013  

KROK 6 
Realizacja zadań wpisanych do programu 

rewitalizacji  zgodnie z harmonogramem.  

Sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem.  

2007 – 2015  

KROK 7 

Monitoring i ewaluacja programu 

rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramami 

opracowywania, składania, realizacji 

i rozliczenia poszczególnych projektów na 

współfinansowanie zadań. 

Sukcesywne zbieranie informacji o stanie 

realizowanych zadań.  

(Szerzej o monitoringu poniżej) 

KROK 8 

Pomiar efektywności programu 

rewitalizacji 

Co dwa lata, czyli na koniec co drugiego 

roku kalendarzowego, należy przedstawić 

raport z monitoringu i ewaluacji oraz 

pomiaru efektywności programu 

rewitalizacji. Pierwsza ocena zostanie 

dokonana na koniec 2010 r., a kolejne na 

koniec 2012 i 2014 roku oraz po 

zakończeniu realizacji programu rewitalizacji 

w 2015.   

KROK 9 

Uzupełnienie i rozszerzanie programu 

rewitalizacji o nowe zadania zgłaszane 

przez instytucje, organizacje i firmy 

działające na obszarze objętym 

programem rewitalizacji, w tym także o 

zadania miasta. 

Co dwa lata, do końca października należy 

ogłosić rozpoczęcie prac dotyczących 

aktualizacji programu rewitalizacji. 

Beneficjenci zainteresowani uaktualnieniem 

swoich zadań w ciągu miesiąca składają 

nowe wnioski o umieszczenie zadania 

Zespołowi ds. Koordynacji Programu 

Rewitalizacji.  

Zespół ds. Koordynacji Programu 

Rewitalizacji aktualizuje dokument, usuwając 

z niego zadania zrealizowane, przesuwając w 

czasie zadania, które nie zostały 

zrealizowane zgodnie z zapisami programu 

rewitalizacji, dopisując jednocześnie nowe 
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KROKI OPIS OKRES REALIZACJI 

zadania, zarówno gminy, jak i innych 

beneficjentów.   

Zespół będzie aktualizować zapisy o obecnej 

sytuacji społeczno – gospodarczej miasta 

oraz zapisy dotyczące sytuacji finansowej 

miasta. 

Na wniosek Zespołu Burmistrz Brzeska 

przekazuje program rewitalizacji Radzie 

Miejskiej w celu uchwalenia aktualizacji 

dokumentu.  

KROK 

10  

Public Relations Programu Rewitalizacji w 

całym okresie jego realizacji. 

Na bieżąco w czasie realizowania programu 

rewitalizacji. Zgodnie z zasadami marketingu 

terytorialnego; 

2008 – 2015 

KROK 

11  

Opracowanie raportu podsumowującego  

realizację programu rewitalizacji.  

Raport opracowuje Zespół ds. Koordynacji 

Programu Rewitalizacji. Dokument powinien 

zawierać również  propozycje i kierunki 

działań związanych z kontynuacja programu 

rewitalizacji przez miasto. 

IV kwartał 2015 – I kwartał 2016. 

 

 

8.2. Monitoring. 

Monitorowanie (ang. monitoring), to zorganizowany sposób obserwacji, ciągły i 

długoterminowy1. Monitorowanie można zdefiniować jako systematyczne i ciągłe 

zbieranie, analizowanie i wykorzystywanie informacji dla celów kontroli zarządzania i 

podejmowania decyzji w sprawie realizacji, i aktualizacji programu.  

Monitorowanie projektu stanowi integralną część codziennego zarządzania. Jego celem 

jest dostarczenie informacji, na podstawie której osoby zarządzające projektem mogą 

wskazać na problemy związane z wdrażaniem projektu oraz je rozwiązać, jak również 

ocenić postęp w stosunku do pierwotnych planów. 

Monitorowanie pokazuje osobom realizującym program rewitalizacji wiarygodne, rzetelne 

informacje o stanie zaawansowania prac, postępach, uchybieniach w realizacji zadań, 

zmianie zakresu zadań czy też o zaniechaniu realizacji zadania wraz z przyczynami i 

uzasadnieniem takiego stanu rzeczy.  

Osoby monitorujące program rewitalizacji muszą znać odpowiedź na następujące 

pytania:  

1. Które zadania za rok poprzedni zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem?  

2. Które zadania za rok poprzedni nie zostały zrealizowane, wraz z podaniem 

przyczyn opóźnienia realizacji bądź przyczyn nie rozpoczęcia realizacji? 

3. Czy istnieją nowe zadania do umieszczenia w programie rewitalizacji?  

4. Czy są ewentualne zmiany w realizacji zadań przewidzianych do realizacji w 

późniejszym okresie?  

                                                 
1 www.wikipedia.pl 

http://www.wikipedia.pl/
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Osoby odpowiedzialne za monitorowanie procesu realizacji programu rewitalizacji muszą 

mieć na uwadze fakt, iż proces monitorowania jest procesem ciągłym, i ważnym we 

wdrażaniu założeń. Przerwanie procesu monitorowania jest stanem niebezpiecznym. 

Skutkować może dużymi opóźnieniami w realizacji poszczególnych zadań, a nawet 

poważnie zagrozić realizacji całego programu.  

Plan i charakterystyka systemu monitorowania obejmują pięć głównych etapów: 

 ETAP 1 – Analiza celów projektu. 

 ETAP 2 – Przegląd procedur wdrażania. 

 ETAP 3 – Przegląd wskaźników produktów i rezultatów.  

 ETAP 4 – Zaprojektowanie formatu raportów. 

 ETAP 5 – Przygotowanie planu wdrażania systemu monitorowania. 

W odniesieniu do programu rewitalizacji  te pięć etapów w procesie monitoringu to: 

1. Analiza celów projektu: monitorowanie w całym okresie realizacji programu 

rewitalizacji, czy cele określone w rozdziale VI są osiągane poprzez realizację 

poszczególnych projektów objętych programem oraz czy cele realizowane przez 

program rewitalizacji są nadal aktualne. 

2. Przegląd procedur wdrażania: dotyczyć będzie harmonogramu realizacji XI 

etapów systemu wdrażania programu rewitalizacji. Zasadniczo ten etap służy 

dopasowaniu potrzeb informacyjnych do roli podejmowania decyzji przez 

instytucję zarządzającą programem rewitalizacji. 

3. Przegląd wskaźników: dotyczy właściwego doboru wskaźników produktu i 

rezultatu  dla poszczególnych projektów przygotowywanych przez beneficjentów 

końcowych na realizację zadań objętych programem rewitalizacji. Wskaźniki te 

muszą być zgodne z wytycznymi funduszy strukturalnych, jeżeli będą 

współfinansowały dany projekt. Muszą się także odnosić do 24 wybranych 

wskaźników (rozdział 8), które zgodnie z zasadą trwałości będą służyły do 

pomiaru efektywności całego programu rewitalizacji, który będzie przeprowadzony 

w czterech etapach: na koniec co drugiego roku: 2010, 2012, 2014 i 2015 roku, 

oraz po zakończeniu realizacji programu rewitalizacji.  

4. Zaprojektowanie formy raportu: raporty z realizacji poszczególnych projektów 

będą składane w standardowej formie przez beneficjentów końcowych do Zespołu 

ds. Koordynacji Programu Rewitalizacji. Monitorowania nie można uznać bowiem 

za pomyślne tylko dlatego, że zostały zebrane wymagane informacje. Zebrane 

informacje muszą zostać przekazane w odpowiedniej formie, odpowiedniej osobie 

i w odpowiednim czasie. Konieczne jest zatem stworzenie odpowiedniej formy 

raportu z realizacji zadania, aby każdy z beneficjentów przekazał informację o 

swoim zadaniu w tej samej formie. Ułatwi to znacznie monitorowanie zadań. 

Warto podkreślić fakt, iż tylko w takiej sytuacji można podjąć techniczną i 

właściwą decyzję, by zająć się problemem i zapewnić, że projekt „wróci na 

właściwy tor realizacji”, albo upewnić się, iż jest realizowany prawidłowo. Raporty 

powinny być składane wg następującego wzoru matrycy logicznej: 

Raport z realizacji projektu  

Tytuł projektu 

Nr zadania w 

programie 

rewitalizacji 

Termin 

realizacji 

projektu 

Nazwa 

instytucji 

wdrażającej 

projekt 

Kierownik projektu / 

stanowisko w instytucji 

wdrażającej / tel. 
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Fundusz 

/priorytet 

/działanie 

Cele projektu Produkty Rezultaty Opis projektu 

 

 

 

    

Finansowanie 

projektu 

Informacje o postępach w realizacji zadania:  

- wkład 

własny 

……………………… 

- dotacja  z 

RPO 

……………………… 

- inne 

……………………… 

Napotkane 

problemy 

Przyczyny Uzasadnienie Propozycja rozwiązania 

problemu [ów] 

    

Osoba do 

kontaktu 

 

Tel.   

5.Przygotowanie planu wdrażania systemu monitorowania: równolegle 

realizowane z  harmonogramem systemu wdrażania programu rewitalizacji – rozdział X. 

 

8.3.  Ewaluacja programu rewitalizacji 

Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu, 

działania, w tym także programu rewitalizacji z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w 

celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia. Ewaluacja to także 

umiejętność zbierania i analizowania wszelkich informacji, danych, aby móc odpowiedzieć 

na pytanie – czy zostały osiągnięte zamierzone cele zakładane przez program 

rewitalizacji. 2  

Ewaluacja programu rewitalizacji obejmować powinna ocenę okresową odpowiedzialności, 

efektywności, skuteczności, wpływu, realności ekonomicznej i finansowej oraz trwałości 

programu w kontekście jego ustalonych celów.  

Zasadniczym celem ewaluacji jest przegląd osiągnięć programu rewitalizacji w stosunku 

do planowanych oczekiwań oraz wykorzystanie doświadczeń płynących z realizacji 

programu w przyszłości. Przy dokonywaniu ewaluacji korzysta się z rutynowych raportów 

przygotowanych w trakcie wdrażania programu rewitalizacji. 

Etapy procesu ewaluacji 

1. Określenie przedmiotu ewaluacji, a więc odpowiedź na pytanie, co będzie 

podlegało ewaluacji?. W przypadku programu rewitalizacji ewaluacji podlegają 

zadania wpisane do programu rewitalizacji. 

                                                 
2 www.wikipedia.pl  

http://www.wikipedia.pl/
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2. Postawienie pytań kluczowych – pytań, na które ewaluator powinien znać 

odpowiedź.   

3. Ustalenie jakie zagadnienia należy przeanalizować w celu udzielenia odpowiedzi na 

pytania ewaluatora . 

4. Zidentyfikowanie źródeł potrzebnych informacji – np. dobór próby przy badaniu 

ankietowym, gdzie znaleźć konieczne dokumenty, źródła GUS, PUP, itp.   

5. Wybranie metod pracy – badanie ankietowe, wywiady, obserwacja, analiza 

dokumentów źródłowych.  

6. Opracowanie narzędzi – formularze ankiet, wytyczne do wywiadów, raportów ze 

zrealizowanych zadań.   

7. Przygotowanie harmonogramu ewaluacji oraz narzędzia monitoringu (sprawdzenie 

czy otrzymujemy potrzebne informacje)3 . 

 

Ewaluacja to stałe, cykliczne zbieranie informacji. Bardzo ważne jest to, aby na etapie 

planowania, a więc na etapie opracowanie programu rewitalizacji określić jak będzie 

wyglądała ewaluacja zadań wpisanych do programu rewitalizacji – już na etapie 

planowania powinniśmy określić jak będzie wyglądać ewaluacja naszych działań: 

 cele ewaluacji,  

 sposoby zbierania informacji,  

 terminy cząstkowe,  

 odbiorcy ewaluacji.  

Dużą zaletą ewaluacji jest jej systematyczność. Pozwala to na systematyczne zbieranie 

informacji, a co za tym idzie ewaluacja umożliwia na każdym etapie planowania, realizacji 

ulepszenie podejmowanych działań, pozwala na wykrycie, w zasadzie na każdym etapie 

realizacji na wykrycie najmniejszych uchybień. Dzięki temu można zniwelować ryzyko, a 

co za tym idzie pozwoli na unikniecie nadmiernych kosztów związanych z nieprawidłowym 

realizowaniem zadań.  

Do ewaluatora należy przede wszystkim kierowanie się obiektywizmem w procesie 

ewaluacji. Brak obiektywizmu, zachowania dokładności i precyzji w ocenie, powoduje, że 

działania ewaluacyjne stają się nieprecyzyjne, konsekwencją jest ich nieprzydatność.  

W procesie ewaluacji bardzo ważne jest zbieranie informacji. Jednak nie każda informacja 

jest przydatna w procesie ewaluacji. Aby uniknąć zbierania niepotrzebnych informacji, już 

na etapie tworzenia programu rewitalizacji ewaluator powinien jasno sprecyzować, jakie 

informacje są mu potrzebne do ewaluacji.  Warto, przy zbieraniu informacji do ewaluacji 

usystematyzować informację, precyzyjnie określić, co jest ewaluatorowi potrzebne.  

Ważną kwestią, która wywiera wpływ na każdą ewaluację jest wybór kryteriów. Komisja 

Europejska stosuje następujące kryteria: 

1. Odpowiedniość – odpowiedniość celów programu rewitalizacji i poszczególnych 

projektów realizowanych w jego ramach dla problemów, jakie program miał 

rozwiązać, jak również dla środowiska fizycznego i środowiska polityk, w ramach 

których funkcjonuje. 

2. Przygotowanie programu rewitalizacji – logika i kompletność procesu 

planowania programu oraz wewnętrzna logika i spójność programu. 

3. Efektywność – koszty, szybkość i efektywność zarządzania, przy wykorzystaniu 

których wkład i działania zostały przekształcone w wyniki oraz jakość osiągniętych 

wyników. 

                                                 
3 Stanisław Ubermanowicz, 2005, Ewaluacja splotowa InfoKultury. Skala dwuważonych, ocen, Poznań Wydawnictwo Naukowe 

UAM, ISBN 83-232-1608-8. Katarzyna Goleman, EWALULOA..., "CZUWAJ", 5/2003  

http://ewaluacja.amu.edu.pl/
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki&isbn=8323216088
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4. Skuteczność – ocena wkładu osiągniętego dzięki wynikom w stosunku do 

osiągnięcia celów programu, oraz tego, jaki wpływ miały założenia na osiągnięcia 

programu. 

5. Wpływ – skutek, jaki wywiera program w szerszym środowisku, oraz jego wkład 

w rozwój i podniesienie konkurencyjności miasta. 

6. Trwałość – prawdopodobieństwo, że strumień korzyści wynikających z programu 

będzie „płynął” nadal, szczególnie kontynuacja działań w ramach programu i 

osiąganie wyników, ze szczególnym uwzględnieniem czynników rozwojowych 

wsparcia ze strony polityki, czynników ekonomicznych i finansowych aspektów 

społeczno-kulturowych, płci. Odpowiedniość technologii i zdolności 

instytucjonalnych. 

W ramach ewaluacji dokonywana będzie ocena raportów, składanych przez beneficjentów 

końcowych po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań. Natomiast okresowe oceny 

programu rewitalizacji dokonywane będą zgodnie z systemem wdrażania programu 

rewitalizacji i monitoringiem co dwa lata. Pierwsza ocena zostanie dokonana na koniec 

2010 r., a kolejne na koniec 2012, 2014, 2015 roku.  

Przy opracowywaniu poszczególnych raportów w ramach ewaluacji ważne będzie także 

powiązanie poszczególnych wskaźników produktu, rezultatów i oddziaływań z celami 

programu rewitalizacji. Aby ten efekt osiągnąć ważne jest na samym początku określenie 

i usystematyzowanie źródeł informacji, z których korzystać będzie Zespół ds. Koordynacji 

Programu Rewitalizacji. 

 

8.4. Public relations programu rewitalizacji 

Realizacja zadań zawartych w Programie Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska 

na lata 2008 – 2015” wymaga do swej realizacji akceptacji społecznej. Nie ulega 

najmniejszej wątpliwości, że również skuteczność działań zapisanych w tym dokumencie 

zależy w dużym stopniu od reakcji społeczności lokalnej na proponowane działania. 

W związku z tym public relations programu rewitalizacji powinien w przystępny sposób 

prezentować: 

 przyczyny podjęcia działań, 

 spodziewane wskaźniki osiągnięć: produkty i rezultaty 

 zalety wybranych wariantów działania. 

Należy zaznaczyć, że public relations to nie są jedynie kontakty z prasą i mediami. W grę 

wchodzą również sposób wprowadzania projektów, spotkania z grupami, których projekty 

dotyczą, minimalizacja ewentualnych negatywnych efektów planowanych działań. 

W rezultacie utrzymane powinno zostać zainteresowanie realizacją działań (kontrola 

społeczna), a w jego konsekwencji - ustanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia 

między beneficjentami końcowymi programu a odbiorcami poszczególnych projektów 

oraz polepszenie społecznego stosunku do działań i ukształtowanie mechanizmów 

poparcia społecznego dla programu rewitalizacji. 

Public relations to także ważny instrument informacji o sukcesach programu rewitalizacji i 

jego wpływie na podniesienie standardów zamieszkania dla mieszkańców obszaru 

rewitalizacji oraz rozwój miasta Brzeska.  

Zasadniczym celem komunikacji społecznej jest uzyskanie partycypacji społeczności 

lokalnej w procesie rewitalizacji, jej aktywnego udziału w programowaniu, decyzjach oraz 

odpowiedzialności i finansowaniu. Komunikacja społeczna ma zapewnić:  

 dostęp partnerów programu do informacji na temat celów i problemów 

rewitalizacji,  

 pobudzenie partnerów programu do wyrażania własnych opinii,  
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 pobudzenie do przedstawiania własnych projektów, które mogłyby być 

współfinansowane ze środków strukturalnych (przede wszystkim EFRR i EFS),  

 nawiązanie porozumienia pomiędzy partnerami procesu rewitalizacji a Instytucją 

Wdrażającą (Urząd Miasta Brzeska, odpowiednie wydziały merytoryczne), 

niezbędne do uwzględnienia projektów zgłaszanych przez beneficjentów 

zewnętrznych w stosunku do miasta - Miasta Brzeska w LPR.  

Podstawą partycypacji jest informacja, wymieniana pomiędzy partnerami, a Zespołem ds. 

Koordynacji Programu Rewitalizacji  w procesie komunikacji społecznej, zorganizowanej 

w sprawny system. Informowanie w procesie komunikacji społecznej ma wyjaśnić 

mieszkańcom korzyści płynące z procesu rewitalizacji w zamian za tymczasowe 

zakłócenie normalnego rytmu życia i określony wysiłek, także finansowy. Na system 

komunikacji społecznej składają się:  

 podmiot inicjujący proces komunikowania się (Urząd Miasta Brzesko, Biuro 

Promocji i Rozwoju),  

 podmiot odbierający informacje (partnerzy indywidualni i zbiorowi),  

 określone informacje (wyjaśnienia zagadnień rewitalizacji i uzasadnienie potrzeby 

realizacji Programu, wiadomości na temat bieżącej realizacji programu, wnioski z 

monitorowania, oceny i aktualizacji)  

 określony sposób komunikowania się - komunikacja bezpośrednia (kontakty i 

spotkania z mieszkańcami) i pośrednia (prasa, radio, telewizja, ulotki, biuletyny, 

wydawnictwa, ogłoszenia, strona internetowa).  

Sprawność i efektywność działania systemu komunikacji społecznej zależy z jednej ze 

strony od zaangażowania, umiejętności, sposobu pozyskiwania, analizy i oceny informacji 

od mieszkańców, a z drugiej strony od umiejętności doboru form i środków 

przekazywania informacji.  

 

8.5. Partnerstwo. 

Aktualnie miasto nie posiada stałych partnerów instytucjonalnych. Partnerzy będą 

pozyskiwani w trakcie realizacji public relations programu rewitalizacji.  

 


