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       I. Wstęp 

 
 
Przedstawiana Strategia Rozwoju Gminy Brzesko powstała w odpowiedzi na potrzebę 

aktualizacji i weryfikacji zapisów Koncepcji Strategii Społeczno – Gospodarczego Rozwoju 

Gminy Brzesko powstałej w 1999 roku. Obecna sytuacja społeczno – gospodarcza regionu 

oraz kraju, zmieniające się uwarunkowania rynkowe, pojawiające się nowe możliwości 

współfinansowania inwestycji po wejściu Polski do Unii Europejskiej, sprawiły, iż niezbędne 

było opracowanie nowego dokumentu wyznaczającego strategiczne cele i kierunki rozwoju 

dla regionu Brzeska. Okres realizacji Strategii Rozwoju Gminy Brzesko przyjęto na lata 2008 

– 2015. W związku z tym wpisuje się on bezpośrednio w okres programowania środków 

unijnych na lata 2007 – 2013 przy uwzględnieniu zasady wydatkowania środków n+2. 

Dokument ten ma posłużyć władzom gminy jako narzędzie koordynujące przygotowania  

i wykonanie wszelkich działań służących rozwojowi gospodarczemu regionu oraz poprawie 

jakości życia mieszkańców.  

 

Inicjatorami aktualizacji Strategii i procesu planowania nowych działań na terenie Gminy 

Brzesko były władze samorządowe – Burmistrz oraz Rada Miejska. W marcu 2008 roku 

rozpoczęto przygotowania do prac nad dokumentem poprzez wybór firmy zewnętrznej oraz 

powołanie zespołu do spraw Strategii, których wspólnym celem było zebranie informacji  

i opracowanie nowego dokumentu strategicznego. Strategia opracowana została przez firmę 

Art of Finance Doradztwo Biznesowe Szczepan Brzeski. W pracach nad Strategią brali udział 

konsultanci Art of Finance: Szczepan Brzeski, Łukasz Leszczyński oraz Rafał Junga.  

W marcu oraz czerwcu 2008 roku przeprowadzone zostały przez przedstawicieli Biura 

Promocji oraz Biura Funduszy Europejskich warsztaty strategiczne. Ponadto realizowano 

badania ankietowe w siedzibie Urzędu, które trwały do sierpnia 2008 roku. Urząd Miejski 

zorganizował także 9 spotkań mieszkańców z Burmistrzem w każdym z sołectw Gminy, gdzie 

konsultowano zakres zadań inwestycyjnych.   

 

Przedstawiany dokument składa się z ogólnej charakterystyki gminy Brzesko 

przedstawiającej aktualną sytuację w tym regionie, analizy SWOT oraz z przedstawienia 

celów a także zadań wyznaczonych do realizacji na  lata 2008 – 2015.  
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Strategia w swych założeniach nie skupia się jedynie na realizacji przedsięwzięć 

wykonywanych przez Urząd Miasta i podległe mu jednostki ale zakłada zasadę partnerstwa  

i współpracy pomiędzy różnymi grupami społecznymi oraz jednostkami działającymi na 

terenie gminy. Stanowi wyzwanie dla całej społeczności lokalnej i wszystkich instytucji 

działających w regionie.  

 

Celem Strategii jest: 

 Podniesienie jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców na terenach wiejskich oraz 

miejskich  

 Dynamiczny rozwój gospodarczy oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu 

 Podniesienie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej gminy 

 

Zakłada się, iż Strategia Rozwoju Gminy Brzesko jest dokumentem, który powinien podlegać 

weryfikacji tak często, jak wymagać będą tego zmieniające się warunki ekonomiczne  

i społeczne, w tym również pojawiające się pozabudżetowe środki na współfinansowanie 

różnego rodzaju zadań.  
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      II.  Ogólna charakterystyka Gminy Brzesko 

 

 

2.1. Położenie 
 

 
2.1.1. Region  
 

Województwo małopolskie zlokalizowane jest w południowej części Polski, granicząc od 

zachodu z województwem śląskim, od północy z województwem świętokrzyskim, zaś od 

wschodu z województwem podkarpackim. Jego południowa granica to jednocześnie granica 

Państwa ze Słowacją. Małopolska w obecnych granicach administracyjnych obejmuje w dużej 

części dawne województwa: krakowskie, tarnowskie i nowosądeckie. Podział sprzed reformy 

administracyjnej odzwierciedla w znacznej mierze zróżnicowanie społeczno-gospodarcze 

tego regionu. Obszar województwa znajduje się na skrzyżowaniu ważnych szlaków 

komunikacyjnych. Przez jego obszar wiodą szlaki tranzytowe ze wschodu na zachód  

i z północy na południe: linie kolejowe i drogi krajowe 

 

Powierzchnia województwa wynosi 15 183 km kw., co stanowi niecałe 5 % powierzchni 

Polski. Liczba mieszkańców wg danych GUS z 31 grudnia 2007 roku, to ok. 3 279 036 osób. 

Gęstość zaludnienia szacuje się na ok. 216 osób na km kw. (średnia krajowa -122 os. na km 

kw.), co czyni województwo małopolskie jednym z bardziej zaludnionych rejonów Polski. 

 

Obszar województwa należy do najbardziej zróżnicowanych pod względem fizjograficznym 

regionów Polski. Obejmuje trzy główne jednostki, przebiegające równoleżnikowo przez 

Polskę. Postępując od południa są to: Karpaty, Kotliny Podkarpackie i Wyżyny 

Środkowopolskie, przy czym około 2/3 obszaru leży w Karpatach, tereny położone powyżej 

500 m n.p.m. zajmują około 30% powierzchni województwa, natomiast kotliny do wysokości 

150-200 m n.p.m. jedynie 8%. Równocześnie województwo obejmuje zachodnią część krainy 

historycznej i geograficznej zwanej Małopolską.  

 

Na terenie województwa znajduje się 5 parków narodowych: Tatrzański, Pieniński, Ojcowski, 

Gorczański, Babiogórski i część Magurskiego, około 42% powierzchni jest obszarem 
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krajobrazu chronionego. Poszczególne jednostki fizjograficzne wykazują zróżnicowanie we 

wszystkich elementach środowiska przyrodniczego. 

W wyniku wprowadzenia od 1 stycznia 1999 roku reformy podziału terytorialnego kraju 

powstało województwo małopolskie obejmujące swym zasięgiem 19 powiatów oraz trzy 

miasta na prawach powiatu: Kraków, Nowy Sącz i Tarnów. Województwo dzieli się na 13 

gmin miejskich, 36 miejsko-wiejskich i 133 wiejskie. Największą powierzchnię zajmują 

powiaty: nowosądecki (1550 km
2
), nowotarski (1475 km

2
) i tarnowski (1334 km

2
).  

Do najgęściej zaludnionych należy powiat oświęcimski (377 osób/km
2
), chrzanowski (344 

osób/km
2
) wielicki (258 osób/km

2
) i wadowicki (240 osób/km

2
), najmniejsza gęstość 

zaludnienia występuje w powiecie miechowskim 75 osób/km
2
. W powiecie brzeskim gęstość 

zaludnienia utrzymuje się na poziomie (153 osoby/km
2
). Na terenie województwa znajdują 

się 52 miasta,  w których mieszka około 50% ogółu ludności. Liczba miejscowości wiejskich 

wynosi 2 635.  

Województwo małopolskie jest jednym z najbardziej zróżnicowanych pod względem 

poziomu rozwoju gospodarczego regionów w Polsce. Dysponuje ono znaczącym w skali 

kraju potencjałem społeczno-gospodarczym. Wytwarza 7,4% PKB, co daje mu 4 miejsce  

w kraju. Mocna pozycja w gospodarce kraju wynika z dużego udziału w globalnej wartości 

produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa, odpowiednio 7% i 8%. Region jest 

szczególnie aktywny  w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego - 2 miejsce w kraju. Jednak 

w wielu gałęziach dominuje gospodarka tradycyjna - praco-, materiało- i kapitałochłonna  

o bardzo niskim poziomie konkurencyjności międzynarodowej.  

Mimo pozytywnych zmian i wzrostu znaczenia przemysłów rozwojowych, będących 

nośnikami postępu technologicznego i organizacyjnego, tj. kablowego, telekomunikacyjnego, 

komputerowego, farmaceutycznego, poligraficznego, materiałów budowlanych - których 

udział w produkcji przemysłowej regionu wynosi ok. 20% - nadal podstawę gospodarki 

stanowią tradycyjne gałęzie, w tym: hutnictwo, ciężka chemia, górnictwo, przemysł 

metalowy, tytoniowy, spożywczy. Trzy pierwsze, ze względu na ich malejący udział w rynku, 

określane są mianem przemysłów schyłkowych. 

Województwo małopolskie, choć w świadomości społecznej funkcjonuje jako rejon 

przemysłowy, posiada jednak również ogromny potencjał turystyczny. Zróżnicowanie 

geograficzne i bogate dziedzictwo kulturowe sprawiają, iż teren ten jest atrakcyjny nie tylko 

dla inwestorów, ale również dla turystów.  
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Najważniejsze atrakcje turystyczne to: Kraków, Kopalnia Soli w Wieliczce, były obóz 

koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, a także najwyższe polskie góry – Tatry oraz Zakopane, 

nazywane zimową stolicą Polski. Region to także cel turystyki pielgrzymkowej (sanktuaria          

w Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie-Łagiewnikach, dom narodzin Jana Pawła II                    

w Wadowicach) oraz leczniczej (9 miejscowości uzdrowiskowych w całym województwie). 

Corocznie od 1999 r. organizowane są Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, mające na 

celu promowanie zabytków Małopolski. 5 zespołów zabytkowych wpisanych zostało na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO. Są to: 

 Stare Miasto w Krakowie  

 kopalnia soli w Wieliczce  

 obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i Brzezince  

 klasztor i park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej  

 drewniane kościoły południowej Małopolski 

 

Rysunek 1. Województwo Małopolskie 
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2.1.2. Powiat 

 

W skład powiatu brzeskiego wchodzi 7 gmin: miasto i gmina Brzesko, miasto i gmina 

Czchów oraz gminy: Borzęcin, Dębno, Gnojnik, Iwkowa i Szczurowa.  

 

Brzesko – stolica powiatu – lokowane na prawie niemieckim w XIV wieku, było jednym              

z ważniejszych ośrodków gospodarczych w Małopolsce. Przez wieki, jako własność m. in. 

Melsztyńskich i Czernych, pozostawało miastem prywatnym. Ożywienie gospodarcze miasta 

nastąpiło po wybudowaniu w Okocimiu w roku 1845 browaru i uruchomieniu w 1856 roku 

linii kolejowej Kraków – Tarnów, a w następnych latach połączenia z Przemyślem                   

i Lwowem. 

W 1867 roku, został utworzony powiat w wyniku reformy administracyjnej i sądowej państwa 

austriackiego. Obszarowo znacznie odbiegał jednak od stanu współczesnego. Jego granice, 

obejmowały również okolice Zakliczyna, Wojnicza oraz Radłowa. W takim stanie przetrwał 

okres zaborów, okres międzywojenny i powojenny, aż do 1975 r. Po reformie 

administracyjnej państwa w 1999 r. Brzesko stało się ponownie stolicą powiatu brzeskiego.  

Powiat brzeski położony jest w północno-wschodniej części województwa małopolskiego.  

Od wschodu graniczy z powiatem tarnowskim, od północnego zachodu z powiatem 

proszowickim, od zachodu z bocheńskim, od południowego zachodu z limanowskim i od 

południowego wschodu z powiatem nowosądeckim.  

 

Powierzchnia powiatu brzeskiego wynosi 591 km kw., co stanowi niecałe 4 % powierzchni 

województwa. Liczba mieszkańców wg danych GUS z 31 grudnia 2007 roku, to ok. 90 508 

osób, z tego liczba mężczyzn 44 629 oraz liczba kobiet 45 879 Gęstość zaludnienia szacuje 

się na ok. 153 osoby na km kw. (średnia województwa -216 os. na km kw.). 
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Rysunek 2. Powiat Brzeski 
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2.1.3. Gmina Brzesko 

 

Gmina Brzesko, położona w centralnej części byłego woj. tarnowskiego (aktualnie w woj. 

małopolskim)  i obejmuje łączny obszar 103 km2, z czego samo miasto obejmuje obszar 12 

km2. 

Brzesko położone jest nad rzeką Uszwicą u progu Pogórza Karpackiego. Znajduje się                  

w odległości 52 km na wschód od Krakowa i 30 km na zachód od Tarnowa oraz 50 km na 

północ od Nowego Sącza przy międzynarodowej drodze nr 4.  

 

Przez Gminę przebiegają krajowe drogi nr 4 i nr 75 oraz droga wojewódzka nr 768.                     

W infrastrukturze komunikacyjnej ważną rolę odgrywa również magistrala kolejowa Kraków 

– Przemyśl. Obszar Gminy graniczy:  

 od północy z gminami Szczurowa i Borzęcin 

 od wschodu z gminą Dębno 

 od południa i południowego zachodu z gminami Gnojnik i Nowy Wiśnicz 

 od zachodu z gminami Rzezawa i Bochnia 

 

Gmina składa się z miasta Brzeska oraz 9 sołectw tj. Bucza, Jadownik, Jasienia, Mokrzysk, 

Okocimia, Poręby Spytkowskiej, Sterkowca, Szczepanowa i Wokowic.  

 

Liczba mieszkańców gminy wg danych GUS z 31 grudnia 2007 roku, to ok. 35 550 osób,            

z czego w samym mieście 16 827  osób.  

 

Dla gminy szczególnie ważne są lata 1998-2002, w czasie których zrealizowano szereg 

inwestycji wpływających na poprawę infrastruktury technicznej, bazy oświatowej i sportowej. 

Obecnie realizowane są działania zmierzające do przygotowania istniejących obszarów pod 

nowe kierunki rozwoju i inwestycje.  
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Rysunek 3. Gmina Brzesko 

 
 

W sensie geograficznym obszar gminy leży na pograniczu dwóch regionów fizyczno – 

geograficznych tj. Zewnętrznych Karpat Fliszowych i Kotliny Sandomierskiej. Granica 

morfologiczna między obiema jednostkami przebiega w pobliżu drogi krajowej nr 4, po jej 

południowej stronie. Ma postać dość wyraźnego progu denudacyjnego rozciętego w obrębie 

miasta przez dolinę Uszwicy. Południowa część gminy (Jasień i Jadowniki, południowa część 

Brzeska, Okocim i Poręba Spytkowska) znajduje się w obszarze Zewnętrznych Karpat 

Fliszowych, w części wyodrębnionej i nazwanej mianem Pogórza Wiśnickiego. Pogórze 

Wiśnickie w obszarze gminy dzieli się na dwie równoleżnikowe strefy, co wynika z różnic  

z budowie geologicznej. Strefa północna – brzeżna nazwana Przedgórzem Brzeskim – 

stanowi lekko pofalowaną powierzchnię, pochyloną w kierunku północnym gdzie przeważają 

spadki dochodzące do 12%. W obrębie krawędzi dolin rozcinających powierzchnię 

Przedgórza, spadki wynoszą do 20 i więcej procent. Wysokości bezwzględne wynoszą od 

około 225 do 290 m npm. 

Strefa południowa Pogórza Wiśnickiego nosi cechy typowe dla obszarów podgórskich. 

Charakteryzują je położone równoleżnikowo, spłaszczone grzbiety i garby rozdzielone gęstą 
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siecią dolin, rzek i potoków. Doliny główne są dość szerokie i płaskodenne, boczne – 

wciosowe i nieckowate. Spadki są wyższe, wynoszą od 12 – 20% (Okocim, Jasień, Poręba 

Spytkowska). Wysokości bezwzględne wynoszą 240 – 390 m npm (Bocheniec). 

Na Pogórzu częstym zjawiskiem są ruchy masowe. Przejawiają się licznymi osuwiskami. 

Przeważnie są uwarunkowane lokalnymi warunkami hydrologicznymi. W mniejszym stopniu 

warunkuje je morfologia.  

Północna część gminy położona jest w obrębie Wysoczyzny Szczepanowskiej będącej częścią 

Kotliny Sandomierskiej. W rejonie miasta i gminy tworzy ona rozległe obniżenie 

charakteryzujące się niewielkim zróżnicowaniem rzeźby. Łagodnie obniżająca się w kierunku 

Niziny Nadwiślańskiej powierzchnia Wysoczyzny charakteryzuje się obecnością szerokich 

fałd i obniżeń dolinnych pomiędzy nimi. Spadki terenu są niewielkie (lokalnie do 12%) przez 

co utrudniony jest odpływ wód podziemnych i powierzchniowych. Występują tu liczne 

podmokłości. W szerokich, płaskich obniżeniach występują, porośnięte często lasem wydmy. 

Odrębną jednostkę morfologiczną w obszarze gminy stanowi dolina rzeki Uszwicy.  

W obszarze Pogórza jej szerokość waha się w granicach 150-500 m. Po zmianie kierunku, 

kiedy rzeka płynie wzdłuż progu Pogórza i dalej w Kotlinie Sandomierskiej, szerokość doliny 

zwiększa się do 1000 – 1500 m. Jest to dolina płaska. W jej dnie wykształciły się dwie terasy: 

zalewowa w strefie przykorytowej rzeki i nadzalewowa o wysokości 5 – 8 m ponad poziom 

wody. Uszwicę charakteryzuje intensywna działalność erozyjna – wgłębna i boczna, czego 

skutkiem jest znaczna głębokość koryta i liczne meandry. 

 

Podsumowując można stwierdzić, że w części północnej i centralnej gminy Brzesko, 

ukształtowanie terenu nie stwarza zasadniczych barier dla rozwoju funkcjonalnego.  

W obszarze Pogórza Wiśnickiego wyraźne i znaczące ograniczenia występują na terenach  

stoków o nachyleniach powyżej 20% i występujących tu osuwiskach. Bariery, szczególnie 

komunikacyjne stwarza w obrębie Pogórza silnie rozwinięta sieć dolin.  

W dnach doliny Uszwicy i większych dolin bocznych a także w obniżeniach Wysoczyzny 

Szczepanowskiej, zależnie od warunków hydrologicznych, mogą wystąpić znaczne 

ograniczenia funkcjonalne (poza rolnictwem lub gospodarką leśną). 
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2.2. Warunki przyrodnicze 

 

2.2.1. Klimat 

 

Miasto i gmina Brzesko położone są w obrębie dwóch dzielnic rolniczo – klimatycznych: 

XVI – Tarnowskiej (Kotlina Sandomierska), XIX – Podkarpackiej (Pogórze). Dzielnica 

Tarnowska jest ciepła, średnia temperatura roczna: 7,5 – 8,0 C. Średnia suma roczna opadów 

700 – 750 mm, czas zalegania pokrywy śnieżnej 60 – 75 dni. Okres wegetacyjny trwa ponad 

220 dni. Dzielnica Podkarpacka o podobnej temperaturze rocznej tj.: 7,5 – 7,80 C. Suma 

opadów przekracza 700 mm. Pokrywa śnieżna zalega 80 – 90 dni. Okres wegetacyjny trwa 

210 – 220 dni.  

Przez większą część roku obszar gminy pozostaje pod wpływem powietrza polarno – 

morskiego i podzwrotnikowo – morskiego (wiatry zachodnie i południowo zachodnie). 

Warunki klimatyczne w skali lokalnej kształtowane są przez ukształtowanie terenu. 

Zasadnicze różnice topoklimatyczne występują między obrzeżami wyniesień i dolin (przy 

czym w obrębie Pogórza są one większe niż w obrębie Kotliny Sandomierskiej). W wąskich  

i głębokich dolinach części pogórskiej (dolina Uszwicy i jej dopływów) występują często 

inwersje temperatury. Sięgają średnio 15 – 20 m ponad dna dolin. Zjawisko to jest przyczyną 

powstawania długotrwałych mrozowisk i zwiększania stopnia zanieczyszczenia słabo 

przewietrzanych odcinków dolin (tym większego, że dna tych dolin są wykorzystywane przez 

komunikację drogową). Część podgórska gminy charakteryzuje się również znacznym 

zróżnicowaniem usłonecznienia. Najwyższą ilość energii otrzymują tereny o ekspozycji 

południowej, południowo - zachodniej i południowo – wschodniej. Gorsze warunki panują na 

stromych, chłodnych stokach o ekspozycji północnej, północno-wschodniej i północno 

zachodniej. 

W obrębie Kotliny Sandomierskiej niekorzystny klimat lokalny panujący w obrębie terenów 

najniżej położonych, potęgowany jest przez dużą wilgotność względną powietrza z uwagi na 

płytko występujące zwierciadło wody gruntowej. 
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2.2.2. Warunki wodne 

 

Wody powierzchniowe 

 

Miasto i gmina Brzesko położone są w obrębie zlewni prawobrzeżnych dopływów Wisły: 

Gróbki i Uszwicy. Zlewnia Gróbki – z głównym ciekiem Łętownią (Uszewką), zajmuje 

północno – wschodnią i północną część gminy (północny fragment Jasienia, Brzeska, 

Mokrzysk i Szczepanowa). Naturalne koryto rzeki (zmienione w rów melioracyjny bez 

obwałowań), zbiera wody z terenów dolinnych, doprowadzając je do Uszwi – dopływu 

Gróbki. Pozostała część gminy leży w zlewni Uszwicy. Rzeka powyżej miasta ma charakter 

górski, o dużym spadku (2,4%) i przepływie średnio około 1,5 – 2,0 m3/s. Poniżej miasta 

przybiera cechy rzeki nizinnej. Intensywna erozja wgłębna i boczna sprawiła, że koryto jest 

głęboko wcięte (4-7 m), silnie meandrujące. W części pogórskiej, rzeka w 65% jest zasilana 

powierzchniowo, w części biegu w kotlinie zaznacza się słaba przewaga zasilania 

powierzchniowego. Wezbrania roztopowe mają miejsce w marcu i kwietniu, natomiast 

opadowe od maja do sierpnia, a także we wrześniu. W warunkach obfitych opadów 

atmosferycznych szybko powstają zmętnienia co oznacza, że w zlewni ma miejsce 

intensywna erozja wodna. W swoim biegu przez obszar gminy Uszwica przyjmuje kilka 

dopływów z części pogórskiej, z których  największy to Leksandrówka. 

Zagrożenie wylewami Uszwicy oceniane było w przeszłości jako niewielkie. Ocena ta 

wynikała z dużej pojemności koryta i przylegającej do niego nieciągłej strefy terasy 

zalewowej. Katastrofalne opady lipca 1997 roku spowodowały wezbranie rzeki i zalanie 

części miasta. W posiadaniu Urzędu Miejskiego pozostaje mapa inwentaryzacyjna szkód 

powodziowych, w tym obszarów zalanych w trakcie powodzi. Część przedstawionych na niej 

terenów nie zostało dotkniętych  skutkami powodzi lecz jak np. w Okocimiu Dolnym szkody 

były spowodowane wzmożoną erozją w czasie opadów. 

Analizując skutki powyższych zdarzeń należy rozważyć potrzebę ograniczenia zabudowy i 

lokalizacji infrastruktury w dnie doliny Uszwicy, w szczególności obiektów mogących 

negatywnie wpływać na środowisko.  

W „normalnej” – przewidywanej sytuacji, niewielkie wylewy mogą zdarzyć się przy 

wysokich stanach wody w Uszwicy, kiedy przy ujściach większych dopływów, ich wody 

mogą ulec spiętrzeniu. 

 

Wody stojące 
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Występują w postaci stawów i podmokłości. Kompleks stawów  założonych do celów 

hodowlanych znajduje się w północnej części miasta – Stawy Słotwińskie. Spory kompleks 

stawów znajduje się w pobliżu Przetwórni Owocowo – Warzywniczej. Największy z nich – 

Staw Wolnego, jest wykorzystywany jako rezerwuar wodny dla celów gospodarczych  

i komunalnych. Inne stawy znajdują się w Jasieniu obok Domu Dziecka zaś w mieście 

Brzesku w rejonie ul. Pomianowskiej i na terenie Browaru Okocim należącego do grupy 

Carlsberg Polska S.A. (woda do celów przemysłowych). 

 

2.2.3. Charakterystyka warunków glebowych 

 

W obszarze gminy przeważają w udziale powierzchniowych gleby klas III, IV i V  średnim 

potencjale produkcyjnym. Gleby części podgórskiej, wytworzone z utworów lessowych 

charakteryzują się wysoką podatnością na erozję. 

Gleby klas V i VI, poza terenami przeznaczonymi pod zabudowę winnych podlegać ochronie 

(w ramach polityki ekologicznej Gminy Brzesko), jako siedliska ekosystemów  

o potencjalnie wysokiej funkcji  środowiskowej (pod zadrzewienia, zaś lokalne podmokłości 

winny być  traktowane jako ostoje flory i fauny). 

Szczególnej ochronie winny podlegać zwarte kompleksy gleb o wysokim rolniczym 

potencjale produkcyjnym oraz kompleksy gleb podmokłych i nieużytków – ze względu na ich 

rolę środowiskową. Gleby w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych winny być 

wyłączone z produkcji artykułów żywnościowych i pasz. Ściślejsze dane dotyczące 

charakterystyki gleb przedstawiono w podrozdziale dotyczącym rolnictwa. 

 

2.2.4. Diagnoza stanu środowiska naturalnego gminy 

 

Opracowana w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy diagnoza stwierdza, że obecny stan środowiska naturalnego cechuje: 

- znaczna dynamika przekształceń struktury wykorzystania terenów gminy, przejawiająca się 

wzrostem powierzchni terenów o intensywnym wykorzystaniu przestrzeni (tereny osadnicze, 

usługowe, przemysłowe, komunikacyjne) 

- ubytek powierzchni gruntów rolnych wskutek zaniechania uprawy gruntów mniej 

produktywnych, wieloletnie odłogowanie części gruntów dobrej jakości (zmiana warunków 

ekonomicznych produkcji rolnej) 
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- stabilizacja na niekorzystnym poziomie jakościowym środowiska wodnego, będącego 

pochodną niedoinwestowania lub braku infrastruktury technicznej (kanalizacja), rolniczych 

skażeń obszarowych, słabej motywacji dla proekologicznych postaw mieszkańców gminy 

- daleko posunięta degradacja wartości krajobrazowych gminy wskutek ekspansji 

rozproszonej zabudowy 

- możliwość powstania nadzwyczajnych zagrożeń środowiska związanych  

z przewozami ładunków niebezpiecznych drogą krajową nr 4 

- korzystne warunki klimatyczne oraz dość korzystny stan jakości powietrza atmosferycznego 

- niekorzystne warunki klimatu akustycznego, znaczna uciążliwość akustyczna otoczenia 

głównych tras komunikacyjnych, przebiegających przez teren miasta. 

 

 

2.3. Obszar i struktura terytorialna gminy 

 

Gmina Brzesko, obejmuje łączny obszar 103 km2, z czego samo miasto obejmuje obszar  

12 km2, natomiast tereny wiejskie 91 km2. Największym powierzchniowo sołectwem są 

Jadowniki, najmniejszym zaś Sterkowiec. 

 

Tabela 1. Struktura terytorialna gminy Brzesko 

Wyszczególnienie 
Udział w powierzchni ogólnej gminy 

ha % 

Miasto Brzesko 1 214 11,8 

sołectwa 

Poręba Spytkowska 1 435 14,0 

Okocim  1 240 12,1 

Szczepanów 452 4,4 

Jasień 1 452 14,2 

Mokrzyska 1 273 12,4 

Wokowice 408 4,0 

Sterkowiec 317 3,0 

Bucze 531 5,2 

Jadowniki 1 935 18,9 

Razem 10 257 100,0 

 
Źródło: Na podstawie danych UM.  

 

Miasto Brzesko graniczy na północy z Mokrzyskami i Jasieniem, na wschodzie  

i południowym wschodzie z Jadownikami, południu z Okocimiem, na południowym 

zachodzie i zachodzie z Porębą Spytkowską i Jasieniem. 
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Rysunek 4. Miasto Brzesko 
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2.4. Struktura funkcjonalno – przestrzenna gminy 

W dokumentach charakteryzujących strukturę funkcjonalną byłego województwa 

tarnowskiego, gmina Brzesko zaliczona jest do środkowego pasa regionu o najsilniejszym 

stopniu urbanizacji i uprzemysłowienia, rozciągniętego wzdłuż głównego szlaku komunikacji 

wschód – zachód. 

Natomiast w  strukturze funkcjonalno – przestrzennej gminy Brzesko, zaznaczają się bardzo 

wyraźnie trzy strefy, odpowiadające trzem głównym strefom strukturalnym byłego 

województwa: 

- strefa północna o charakterze rolniczo – leśnym. Sięga ona od północnych granic gminy 

po północną granicę miasta, a na wschód i zachód od niego przekracza nawet magistralę 

kolejową zbliżając się do drogi krajowej nr 4. Rolą strefy będzie ograniczenie  

i równoważenie negatywnych oddziaływań na środowisko strefy miejsko – przemysłowej. 

- strefa środkowa (miejsko – przemysłowa), której trzonem jest miasto Brzesko w kierunku 

wschodnim i zachodnim zwężająca się do pasma wzdłuż drogi nr 4. Celem działalności w 

tej strefie winno być porządkowanie ładu przestrzennego, ograniczanie występujących 

zagrożeń środowiskowych i zapobieganie powstawania nowych. 

- strefa południowa obejmująca tereny pogórskie na południe od granic miasta i drogi nr 4. 

Nawet droga krajowa Brzesko – Nowy Sącz, przecinająca tą strefę nie wywołuje jak dotąd 

na jej terenie tendencji wzmożonego rozwoju funkcji pozarolniczych.  Celem działalności 

w strefie winno być uporządkowanie ładu przestrzennego i stworzenie warunków dla 

współistnienia ekosystemów leśnych i półnaturalnych z terenami zabudowy. Rolą strefy 

będzie ograniczenie i równoważenie negatywnych oddziaływań na środowisko strefy 

miejsko – przemysłowej. 

 

2.5. Rolnictwo  

 

Użytki rolne na terenie gminy zajmują obszar 6 700 ha, z czego grunty orne stanowią  

4 462 ha (66,6%), łąki 1 515 ha (22,6%), pastwiska 693 ha (10,3%) oraz plantacje wieloletnie 

(głównie sady) 30 ha (0,5%). Pozostałe obszary (wody, tereny pod zabudowania, itd.) zajmują 

powierzchnię 1709 ha. 

Liczba gospodarstw rolnych w gminie Brzesko wynosi  2179. Średnia wielkość gospodarstwa 

szacowana jest na poziomie 2,65 ha. Średnia liczba pól wynosi 4.  



Strategia Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2008 – 2015 

_________________________________________     ________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 18 

Użytki rolne w gminie Brzesko wymagające melioracji wynoszą 750 ha (10,7% całkowitej 

powierzchni użytków rolnych), w tym grunty orne 370 ha (5,5% całkowitej powierzchni 

użytków rolnych).  

 

Poniżej zostały zaprezentowane kompleksy rolniczej przydatności gleb w gminie,  

w odsetkach powierzchni użytków rolnych.   

 pszenny bardzo dobry  -   0,6% 

 pszenny dobry   - 27,5% 

 pszenny wadliwy   -  1,7% 

 żytni bardzo dobry  -  3,3% 

 żytni dobry   -  6,5% 

 żytni słaby    -  7,5% 

 żytni najsłabszy   -  1,7% 

 zbożowo-pastewny-mocny -  3,9% 

 zbożowo-pastewny-słaby  -  7,5 

 pszenny dobry podgórski  -  0,9% 

 zbożowy górski   -  1,2% 

 zbożowo-pastewny-górski  -  1,0% 

 owsiano-pastewny górski  -  1,0% 

 zmiana użytkowania  -  0,9% 

 uż. zielone bardzo dobre  - 10,3%  

 uż. zielone średnie  - 13,7%  

 uż. zielone słabe   - 10,8%  

RAZEM    - 100,0%   

 

Tabela 2. Struktura władania gruntami na terenie gminy Brzesko 

 

Wyszczególnienie 

Grunty ogółem Użytki rolne Lasy Pozostałe
* 

ha % ha % ha % ha % 

Indywidualne gospodarstwa 

rolne 

6780 66,1 6174 89,4 534 29,9 72 4,5 

Indywidualne działki do 1 ha 846 8,2 284 4,1 131 7,4 431 27,5 

Ogródki działkowe 20 0,2 20 0,3 - - - - 

Wspólnoty gminne 2 ** 2 ** - - - - 

RAZEM sektor prywatny 7648 74,5 6480 93,8 665 37,3 503 32,0 

Mienie komunalne i PFZ 677 6,6 168 2,4 13 0,7 496 31,6 

Administracja lasów państw. 1932 18,9 258 3,8 1104 62,0 570 36,4 

RAZEM sektor publiczny 2609 25,5 426 6,2 1117 62,7 1066 68,0 

OGÓŁEM 10257 100,0 6906 100,0 1782 100,0 1569 100,0 
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Źródło: Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego  

 

2.6. Infrastruktura techniczna 

 

2.6.1. Połączenia komunikacyjne, drogi 

 

Przez Gminę Brzesko przebiega międzynarodowa droga nr 4 (E40) Zgorzelec-Medyka oraz 

ważne szlaki krajowe – droga nr 75 Brzesko- Nowy Sącz-Krynica oraz droga nr 768 Brzesko-

Szczurowa-Kielce. Brzesko jest punktem tranzytowym ze wschodu na zachód i południe 

Polski. Niewątpliwą szansą rozwojową miasta Brzeska jest planowana budowa autostrady 

Wschód – Zachód ze zjazdem w kierunku Nowego Sącza. W powiązaniu ze wspomnianymi 

wyżej trasami: nr 99 i nr 768 (łączącymi regiony Świętokrzyski i Mazowiecki z południową 

częścią Polski i Słowacją), stworzy to ważny węzeł komunikacyjny. Koncepcja ta jest bardzo 

istotna w aspekcie gospodarczej aktywizacji gminy, zwłaszcza wielofunkcyjnego rozwoju 

terenów wiejskich (gastronomia, agroturystyka, miejsca noclegowe, bezpośrednia sprzedaż 

płodów rolnych itp.). Autostrada będzie przebiegać 5 kilometrów na północ od granic miasta. 

Obecność autostrady usprawni komunikację gminy nie tylko w kierunku wschód – zachód, 

ale również na północ Polski. Oprócz zjazdu do Brzeska w kierunku południowym, 

planowane jest jednocześnie zbudowanie północnego połączenia autostrady z drogą nr 768 do 

Warszawy. 

Przez teren Gminy przebiegają następujące rodzaje dróg: 

- drogi krajowe, 

- drogi wojewódzkie, 

- drogi powiatowe, 

- drogi gminne. 

Na terenie powiatu brzeskiego znajduje się 248,3 km dróg powiatowych, co oznacza ich 

średnią gęstość rzędu 42,1km/100km2 powierzchni powiatu. W porównaniu ze średnią 

regionu małopolskiego, wynoszącą 44,3km/100km2, wynik ten należy uznać za 

niewystarczający. 

 

Gmina zarządza utwardzonymi drogami o łącznej długości 125,2 km, z czego ponad 91% 

posiada nawierzchnię bitumiczną. Wskaźnik zagęszczenia dróg (Zd) wynosi 1,22 km/km2 

(0,012 km/ha). Stan techniczny dróg wymaga corocznych inwestycji remontowych. Dotyczy 
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to zarówno miasta Brzesko jak i sołectw. W niektórych sołectwach brak jest chodników  

i wydzielonych poboczy, co niekorzystnie wpływa na bezpieczeństwo ich użytkowania. 

 

Najbliższy Brzeska międzynarodowy port lotniczy znajduje się w Krakowie-Balicach. Powiat 

brzeski posiada korzystną lokalizację w odległości ok. 50 km od tego portu, a dzięki oddaniu 

do użytkowania południowej obwodnicy Krakowa jest on dostępny samochodem z Brzeska  

w ciągu kilkudziesięciu minut. 

 

W infrastrukturze komunikacyjnej ważną rolę odgrywa również magistrala kolejowa Kraków 

– Przemyśl. 

 

2.6.2. Gospodarka wodno – ściekowa 

 

Zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i gminy Brzesko realizuje  

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. Prowadzi 

ono swoją działalność w zakresie dostarczania wody mieszkańcom trzech gmin - Brzesko, 

Dębno i Wojnicz oraz odprowadzania ścieków z terenu miasta Brzeska i miasta Wojnicza. 

 

Woda dostarczana siecią wodociągową na terenie miasta i gminy Brzesko produkowana jest 

na Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach. Wszystkie miejscowości gminy są 

zaopatrywane  w wodę z powierzchniowego ujęcia wody w miejscowości Isep – Łukanowice 

(18 km od Brzeska). Ujęcie wody, które funkcjonuje już od 1969,  zlokalizowano w km 40 + 

600 koryta rzeki Dunajec w miejscowości Isep. Dodatkowo na terenie gminy znajduje się 

również powierzchniowe ujęcie wody na rzece Uszwicy w Porębie Spytkowskiej, które 

zaopatruje w wodę do celów przemysłowych Browar.  

 

Gmina Brzesko jest zwodociągowana praktycznie w około 80 %, w tym miasto Brzesko 

niemalże w 100 % (wodociągu nie posiada tylko kilka nowo powstałych ulic/osiedli). Sieci 

wodociągowej nie posiada jedynie Poręba Spytkowska, częściowo zwodociągowane są 

miejscowości: Mokrzyska, Jasień, Okocim. 

 

W zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków Spółka prowadzi działalność na terenie 

gminy Brzesko i Wojnicz. Z terenu miasta Brzeska ścieki odprowadzane są na oczyszczalnię 
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Browaru Carlsberg-Okocim S.A., natomiast z Jadownik i Sterkowca na oczyszczalnie 

Sterkowiec-Zajazie eksploatowaną przez RPWiK Brzesko. 

 

Gmina Brzesko skanalizowania jest w ok. 38 %, natomiast samo miasto Brzesko w 80%.  

Kanalizację sanitarną posiadają następujące miejscowości: Brzesko, Wokowice, Sterkowiec, 

natomiast tylko częściowo skanalizowane są m. Jasień, Jadowniki i Okocim. Kanalizacji 

sanitarnej nie mają następujące miejscowości: Bucze, Mokrzyska, Szczepanów, Poręba 

Spytkowska. Ścieki z indywidualnych gospodarstw odprowadzane są tam do zbiorników 

bezodpływowych (szamb), skąd wywożone są do oczyszczalni lub odprowadzane w sposób 

niekontrolowany do rowów, cieków lub do ziemi. 

 

Poniżej zostały zaprezentowane dane statystyczne dotyczące długości sieci kanalizacyjnych  

i wodociągowych, ilości przyłączy oraz odbiorców na terenie miasta i gminy Brzesko.  

 

Tabela 3. Dane statystyczne dla obszaru wod-kan w Gminie Brzesko (2006, 2007) 

  2006 2007 

Miasto Brzesko 

Długość sieci kanalizacyjnej (km) 17,7 31,5 

Długość sieci wodociągowej (km) 43,5 43,8 

Ilość przyłączy wody (szt.) 1 703 1 728 

Ilość przyłączy kanalizacyjnych (szt.) 999 1 012 

Gmina Brzesko (bez Brzeska) 

Długość sieci kanalizacyjnej (km) 21,2 76,5 

Długość sieci wodociągowej (km) 121,6 123,3 

Ilość przyłączy wody (szt.) 2 930 3 046 

Ilość przyłączy kanalizacyjnych (szt.) 1 076 1 085 

  

Sprzedaż wody dla Gm. Brzesko (m3) 1 305,40 31 030 

Ilość obsługiwanych mieszkańców (szt.) 1 351,10 31 474 

Źródło: RPWiK 

 

 

2.6.3. Sieć gazowa 

 

Wszystkie sołectwa posiadają gazociąg. Tylko niewielki odsetek gospodarstw domowych 

używa gazu butlowego. Poniżej przedstawienie struktury użytkowania gazu w Gminie: 

- sieciowa: m. BRZESKO  - około 100,0% gospodarstw domowych 

- sieciowa: wieś    -   97,5% 

- butlowa: wieś   -    2,5%   
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Tabela 4. Struktura użytkowania gazu wraz z liczbą układów pomiarowych w mieście i gminie 

Brzesko (2006, 2007) (grupy taryfowe W-1 do W-4). 

  2006 2007 30.06.2008 

Miasto Brzesko 

Gospodarstwa domowe 5 152 5 195 5 205 

Handel 94 96 96 

Pozostali 61 66 66 

Przemysł 54 57 57 

Usługi 50 50 50 

Gmina Brzesko (bez Brzeska) 

Gospodarstwa domowe 3 787 3 821 3 835 

Handel 11 13 13 

Pozostali 29 28 28 

Przemysł 15 15 17 

Usługi 15 16 18 

Źródło: PGNiG odział Tarnów 

 

 

2.6.4 Gospodarka odpadami 

 

Na terenie miasta występuje zróżnicowana zabudowa z której ok. 4% budynków stanowi 

zabudowa wielorodzinna (bloki mieszkalne), zaś pozostałe 96% stanowi zabudowa 

jednorodzinna, w zabudowie wielorodzinnej zamieszkuje 55% mieszkańców a 45% w 

zabudowie jednorodzinnej. Opłatą za wywóz odpadów komunalnych w zabudowie 

wielorodzinnej jest obciążonych: 

w Spółdzielni Mieszkaniowej – ok. 7 000 mieszkańców 

w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej (MZGM) – 2 840 osób  

Osoby te zajmują ok. 3 tysięcy mieszkań. Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada 24 gniazda z 

pojemnikami o poj. 0,5m3, łącznie 60 pojemników, zaś MZGM – 40 gniazd składających się 

z pojemników typu SM-110 – pojemność 0,11 m3 (290 sztuk) i pojemniki typu POK- 11 – 

2,2m3 – 7 szt. Częstotliwość opróżniania pojemników o poj 60 i 120l do indywidualnego 

wywozu odpadów jest uzależniona od ilości mieszkańców posesji i zgodna z umową – 

generalnie co 2 tygodnie. Z terenów usługowo – handlowych odpady są odbierane w miarę 

potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.  

Zbiórka odpadów na terenie sołectw prowadzona jest systemem indywidualnym. Na terenie 

sołectw znajduje się ok. 3650 gospodarstw domowych zamieszkałych przez blisko 18 000 
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osób i w każdym sołectwie powyżej 95% mieszkańców posiada umowy na wywóz odpadów 

komunalnych. 

Na terenie gminy stosuje się bezpośredni, przesypowy system wywozu – odpady zbierane są 

w rejonie obsługi przez samochodowe śmieciarki i przeładowywane na terenie bazy do 

kontenerów lub bezpośrednio transportowane na wysypisko. Ponieważ większa część gminy 

obsługiwana jest przez Brzeskie Zakłady Komunalne większość odpadów jest bezpośrednio 

transportowana śmieciarką na Wysypisko Jednostki Ratownictwa Chemicznego w Tarnowie. 

Na terenie gminy wywozem odpadów komunalnych zajmują się koncesjonowane firmy (8 

firm posiada zezwolenie na terenie Gminy Brzesko). 

 

 

Tabela 5. Ilość zbieranych odpadów (w tonach) oraz podmiotów korzystających z usług BZK  

w latach 2006-2008 w gminie Brzesko 

  2006 2007 30.06.2008 

ilość odpadów 5 064 4 084 2 056 

ilość podmiotów 4 879 5 010 5 048 

Źródło: Brzeskie Zakłady Komunalne 

 

 

2.6.5. Ciepłownictwo 

 

Potrzeby cieplne Brzeska zaspokajane są głównie poprzez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku.  

 

Głównym odbiorcą ciepła są zasoby mieszkaniowe Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 

Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku, a następnie zakłady 

przemysłowe, szkoły i obiekty użyteczności publicznej. Spółka dostarcza także ciepło do 

budynków jednorodzinnych na terenie miasta. W strukturze usług dominuje dostawa ciepła 

dla potrzeb centralnego ogrzewania.  

 

Obecnie spółka eksploatuje ciepłownię "Rejonowa" o mocy zainstalowanej 58 MW oraz 

czternaście lokalnych kotłowni gazowych o łącznej mocy 3,5 MW, sieć ciepłowniczą o 

długości około 12,5 km oraz ponad 125 węzłów cieplnych na terenie miasta Brzeska.  

 



Strategia Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2008 – 2015 

_________________________________________     ________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 24 

Roczna sprzedaż ciepła z własnych źródeł waha się w granicach od 120 - 150 tys. GJ i zależy 

głównie od warunków pogodowych w okresie jesienno-zimowym.  

Tabela 6. Odbiorcy ciepła MPEC Sp. z o.o. na terenie miasta i gminy Brzesko.  

Odbiorca 
Ilość 

obiektów 

Moc 

zamówień 

(kW) 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 43 9 535 

MZGM Sp. z o.o. 1 64 

Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 3 464 

Wspólnoty Mieszkaniowe 29 3 147 

Odbiorcy prywatni 20 258 

Urząd Miejski 3 396 

Publiczne Przedszkola 4 310 

Publiczne Szkoły Podstawowe 3 900 

Publiczne Gimnazja 2 766 

Katolickie Gimnazjum 1 50 

Katolickie Liceum 1 50 

SP ZOZ 1 500 

NZOZ Nąckiewicz 1 4 

Komenda Powiatowej Straży Pożarnej 1 172 

Dom Pomocy Społecznej 1 240 

Wytwórnia Pasz PROVIMI 1 139 

MWM Sp. z o.o. 1 1 120 

CAN PACK Sp. z o.o. 1 6 400 

Zasada Trans Sp. z o.o. 1 150 

Okocimski Klub Sportowy 1 46 

AMiRR 1 160 

BOSIR 1 650 

Prokuratura Okręgowa 1 80 

Firma JAWOR 1 40 

Razem 25 660 

Źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brzesku 

 

Tabela 7. Wykaz kotłowni MPEC Sp. z o.o.  

lp.  nazwa kotłowni 
moc zainstalowana 

(MW) 
rodzaj paliwa 

1 Kotłownia "Rejonowa", ul. Przemysłowa 8 58 miał węglowy 

2 Kotłownia, ul. Browarna 1,6 gaz ziemny 

3 Kotłownia, ul. Ogrodowa 16 0,3 gaz ziemny 

4 Kotłownia, ul. Kościuszki 33 0,105 gaz ziemny 

5 Kotłownia Jadowniki, ul. Krakowska 98 0,093 gaz ziemny 

6 Kotłownia, ul. Okocimska 30 0,080 gaz ziemny 

7 Kotłownia, Plac Zwycięstwa 4 0,060 gaz ziemny 

8 Kotłownia, ul. Okocimska 34 0,050 gaz ziemny 

9 Kotłownia, ul. Browarna 9 0,060 gaz ziemny 

10 Kotłownia, ul. Wiejska 12 0,850 gaz ziemny 

11 Kotłownia, ul. Kościuszki 72A 0,108 gaz ziemny 

12 Kotłownia Jadowniki, ul. Prokopa 4 0,180 gaz ziemny 

13 Kotłownia, ul. Browarna 2 0,130 gaz ziemny 
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14 Kotłownia, ul. Kościuszju 70 0,043 gaz ziemny 

Łączna moc cieplna zainstalowana 61,659   

Źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brzesku 

 

 

2.6.6. Telefonizacja 

 

Na terenie miasta i gminy Brzesko największym usługodawcą w tym obszarze jest 

Telekomunikacja Polska S.A. Duże znaczenie ma także spółka Multimedia Polska, która 

rozpoczynając swoją działalność w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia jako 

„Telefony Brzeskie” wypełniła lukę w istniejącej sieci TP S.A.. Poniższa tabela prezentuje 

stopień telefonizacji na terenie gminy Brzesko.  

 

Tabela 8. Stopień telefonizacji na terenie gminy Brzesko 

liczba abonentów ogółem 9 000 

abonenci w przeliczeniu na 1 tys. ludności ogółem 253,2 

              w tym: miasto Brzesko 304,5 

              gmina Brzesko (bez Brzeska) 201,9 

Źródło: Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Liczba stelefonizowanych gospodarstw rolnych (pow. 1 ha) – 1737 tj. około 80% ogółu 

gospodarstw indywidualnych 

 

2.6.7. Sieć informatyczna 

 

Brzesko jest jedną z nielicznych gmin w Polsce, która na swoim terenie w ponad 20 

miejscach oferuje turystom i mieszkańcom bezpłatny dostęp do globalnej sieci internetowej. 

Inicjatywa „Brzeskie Hotspoty” to wspólne przedsięwzięcie Urzędu Miejskiego w Brzesku 

oraz brzeskich przedsiębiorstw: CLIMAX, NetSystem, WIMAXNET, ZETO S.A.  

Dostęp do Internetu dzięki sieci „Brzeskie Hotspoty” nie ma charakteru komercyjnego i nie są 

pobierane żadne opłaty za korzystanie z punktu dostępowego. 
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Rysunek 5. Mapa punktów Hotspot na terenie Gminy Brzesko 

 

 

 

 

2.7. Demografia 

 
Gmina Brzesko jest częścią powiatu brzeskiego. Populacja powiatu brzeskiego liczy 90 268 

osób. Rozkład względem płci kształtuje się następująco: liczba kobiet to 45 774, mężczyzn – 

444 94. W skład powiatu brzeskiego wchodzi 7 gmin z czego najwięcej ludzi mieszka  

w gminie miejsko - wiejskiej Brzesko (około 40%).  
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Liczba mieszkańców Gminy wg danych GUS z 31 grudnia 2007 roku, to ok. 35 550 osób,            

z czego w samym mieście 16 827  osób. Jak wynika z wykresu, w ostatnich latach liczebność 

populacji gminy systematycznie rosła. Rok 2006 przyniósł tylko niewielki spadek 

 

 

Wykres 1. Liczba ludności gminy Brzesko w latach 2000 – 2007 (wg faktycznego miejsca 

zamieszkania) 
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Źródło: Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego  

 

 

Cały czas jednak w gminie utrzymuje się tendencja rosnąca pod względem ilości 

mieszkańców, co pokazują także dane na koniec I kwartału 2008 roku. Wtedy to liczba 

mieszkańców gminy wynosiła 36 008 osób, w tym miasto 17 309, sołectwa 18 699 osoby.  

Analizując liczbę mieszkańców poszczególnych sołectw można zauważyć iż poza Miastem 

Brzesko, najwięcej ludzi mieszka w miejscowości Jadowniki, Mokrzyska i Jasień. Najmniej 

zamieszkałym regionem jest miejscowość Wokowice.  
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Wykres 2. Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw gminy Brzesko (stan na 31.03.2008 r.).  
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Ruch naturalny ludności – w ostatnich latach można zaobserwować sukcesywny spadek 

przyrostu naturalnego w gminie Brzesko z 3,6 ‰ w 2000 roku do 1,9 ‰ w roku 2003. 

Nieznaczny wzrost tego wskaźnika od 2006 roku może sugerować wzrost i polepszenie się 

stosunku urodzeń do zgonów.  

 

Wykres 3. Wskaźnik przyrostu naturalnego w gminie Brzesko w latach 2000 – 2007 
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Źródło: Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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Struktura mieszkańców Gminy Brzesko na przestrzeni 2000 – 2007 zmieniała się na korzyść 

grupy ludności w wieku produkcyjnym. Gdy w roku 2000 ludność w wieku produkcyjnym 

stanowiła około 59 %, to w roku 2007 udział tej grupy mieszkańców zwiększył się o blisko 6 

punktów procentowych osiągając poziom 65 %. Jednocześnie sukcesywnie maleje liczba osób 

w wieku przedprodukcyjnym (z około 28 % w 2000 r. do 21% w roku 2007) co ma 

bezpośredni związek z malejącą liczbą ludzi młodych. Zjawiskiem niekorzystnym jest 

nieznaczny wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Poniżej zaprezentowano 

porównawczą strukturę ekonomiczną mieszkańców Gminy Brzesko.  

 

 
Wykres 4. Struktura mieszkańców Gminy Brzesko w latach 2000 – 2007. 
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Źródło: Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 

 

Porównując na poniższym wykresie udział ludności Gminy Brzesko w wieku 

przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci można zauważyć że w roku 

2007 w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym przeważała liczba mężczyzn, natomiast  

w wieku poprodukcyjnym znaczącą przewagę ma liczba kobiet.  
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Wykres 5. Udział ludności gminy Brzesko w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym  

i poprodukcyjnym wg płci w ludności ogółem według stanu na 31 grudnia 2007 roku. 
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Źródło: Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Porównując liczbę mieszkańców gminy wg wieku i płci, można zauważyć ze do 34 roku życia 

zdecydowanie przeważa liczbą mężczyzn. W latach 34 do 49 poziom ten się wyrównuje. 

Dopiero od wieku 50 zaczyna znacząco przeważać liczba kobiet, które powyżej 70 roku życia 

jest o prawie 100% większa niż liczba mężczyzn.   

 

Wykres 6. Liczba mieszkańców Gminy Brzesko wg wieku i płci (2007 r.) 
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Źródło: Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego  
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2.8. Uwarunkowania ekonomiczno – gospodarcze 

 

W roku 2007 w gminie Brzesko ogółem zarejestrowanych było 2 368 podmiotów 

gospodarczych, z czego w sektorze publicznym 86 a w sektorze prywatnym 2 282 

podmiotów. W samym mieście Brzesko liczba podmiotów wynosi 1 587,  z czego wynika, iż 

ponad 67% podmiotów zarejestrowanych w gminie ma swoją siedzibę w mieście Brzesko). 

Tabela 9. Liczba podmiotów gospodarczych w Gminie Brzesko w 2007 roku 

sektor publiczny 

podmioty gospodarki narodowej ogółem 86 

państwowe i samorządowe jednostki prawa 
budżetowego ogółem 57 

przedsiębiorstwa państwowe 1 

spółki handlowe 5 

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 0 

państwowe i samorządowe jednostki prawa 
budżetowego, gospodarstwa pomocnicze 0 

sektor prywatny 

podmioty gospodarki narodowej ogółem 2282 

osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą 1823 

spółki handlowe 100 

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 10 

spółdzielnie 13 

fundacje 3 

stowarzyszenia i organizacje społeczne 69 

Źródło: Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 

Poniższy wykres prezentuje podstawowe dane statystyczne podmiotów gospodarczych  

w Gminie Brzesko w latach 2000 – 2007. Po nim obserwuje się spadek ilości podmiotów 

gospodarczych. 
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Wykres 7. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Gminie Brzesko w latach   

2000 – 2007 r. 

 

 

2 368
2 335

2 756
2 8682 938

2 809
2 624

2 526

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007

 
 

Źródło: Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 

 

Największy udział w ogólnej liczbie przedsięwzięć gospodarczych na terenie Gminy Brzesko 

mają handel hurtowy i detaliczny, punkty napraw pojazdów mechanicznych oraz napraw 

artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego. Na drugiej pozycji plasuje się 

budownictwo, a dalej usługi komunalne, socjalne oraz działalność indywidualna. Przemysł 

zajmuje czwartą lokatę. Na pozostałe branże (gospodarka żywnościowa, transport, łączność, 

składowanie, hotelarstwo, gastronomia, obsługa finansowa i prawna firm) składa się 27% 

ogółu podmiotów gospodarczych. Ważną też branżą dla gminy jest rolnictwo i leśnictwo, 

które jest reprezentowane przez ponad 4 % ogółu firm. 
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Wykres 8. Struktura branżowa przedsiębiorstw w gminie Brzesko w 2007 r. 
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Źródło: Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 

 
W mieście znalazły swoje siedziby przedsiębiorstwa których produkty znane są na całym 

świecie. Do największych należy zaliczyć CAN-PACK SA – producenta puszek napojowych 

oraz powstały w 1845 roku Browar Okocim – obecnie spółka z udziałem kapitału 

zagranicznego należąca do grupy Carlsberg Polska S.A. Uznaną renomę na rynkach 

krajowych i zagranicznych ma sprzęt produkowany przez Małopolską Wytwórnię Maszyn. 

Do liderów gospodarczych należy zaliczyć również ZETO SA (branża informatyczna) oraz 

firmy: MARK (stolarka okienna) i CHEMIPLAST (systemy ociepleń).  

Działalność dwóch operatorów tj. Telekomunikacji Polskiej SA i Telefonów Brzeskich S.A. 

(obecnie Multimedia Polska S.A.) pozwoliło na stworzenie nowoczesnej sieci usług 

telekomunikacyjnych. W Brzesku ma również swoją siedzibę firma transportowa Zasada 

Trans-Spedition.  

Oprócz dużych i znaczących przedsiębiorstw rozwijają się również prywatne zakłady.   

W dużej mierze są to firmy rodzinne z wieloletnimi tradycjami. Rozwój przedsiębiorczości  

w gminie związany jest z powstaniem szerokiej gamy usług, handlu i gastronomii. 
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Tabela 10. Najważniejsze podmioty gospodarcze w Gminie Brzesko 

Nazwa zakładu pracy 

Wielkość 

zatrudnienia Charakterystyka 

1 CAN-PACK Grupa Kapitałowa  1200 Prowadzi produkcję puszek na bardzo nowoczesnych liniach 

technologicznych. Firma posiada certyfikat ISO 9002. Prowadzi 

też recykling.  

2 Carlsberg Polska S.A. – Browar 

Okocim 

250 

Wiodące przedsiębiorstwo w polskim przemyśle piwowarskim 

3 Zasada Trans Spedition Sp. z o.o. 92 Spedycja krajowa i międzynarodowa, serwis wózków STILL, 

własna stacja diagnostyczna, stacje paliw, myjnie i parkingi.  

4 MARK 100 
Producent stolarki aluminiowej i drewnianej 

5 Chemiplast 200 
szwajcarska firma - światowy producent i lider, farb, tynków 

plastycznych i systemów dociepleń. 

6 Przedsiębiorstwo Budowlano -

Handlowo-Transportowe E. Leś  

121 
Zakres działania to: budownictwo, sprzedaż materiałów 

budowlanych, transport. 

7 Powszechna Spółdzielnia 

Spożywców ”SPOŁEM” 

182 Prowadzi: sieć sklepów, spożywczych i przemysłowych, 

hurtownię spożywczą, piekarnie, wytwórnie ciast i lodów, zakład 

przetwórstwa mięsnego. Organizuje przyjęcia okolicznościowe.  

8 Usługi Remontowo-Budowlane 

„JAWOR” 

94 
Prowadzi: skład budowlany, sklep chemiczny, sklep metalowy, 

roboty budowlane, usługi remontowe. 

9 Przedsiębiorstwo Budowlane i Usług 

Technicznych „GRANIT” Sp. z o.o. 

200 Prowadzi: kamieniarstwo budowlane, (posadzki, okładziny 

ścienne), budownictwo (prace budowlane każdego rodzaju, 

brukarskie, wykończeniowe), sprzedaż kamieni naturalnych z 

całego świata. 

10 Małopolska Wytwórnia Maszyn Sp. 

z o.o. 

134 Prowadzi produkcję: samochodów śmieciarek (do wywozu 

nieczystości stałych), zamiatarek, minikoparek, lokomotyw 

wąskotorowych, kontenerów na śmieci  oraz świadczy usługi i 

remonty.  

11 Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe 130 Prowadzi: produkcję masy bitumicznej, budowę dróg i mostów, 

remonty dróg i mostów,  utrzymanie pasów przydrogowych. 

12 Elektrotechnika i Automatyka 

Przemysłowa „PROSTER” 

77 Prowadzi:  zakład produkcyjny, hurtownię elektryczną, sklep 

elektryczny. 

 
 

 

 

 

2.9. Rynek Pracy 

 
Obserwując poniższy wykres, zauważyć można że zarówno stopa bezrobocia   

w województwie małopolskim jak i w powiecie brzeskim systematycznie spada. Szczególnie 

zadowalający jest rok ostatni, gdzie w porównaniu do lat poprzednich widać znaczący spadek 

osób pozostających bez pracy.  
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Wykres 9. Stopa bezrobocia w latach 2002 – 2007 dla województwa małopolskiego oraz powiatu 

brzeskiego. 
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Źródło: Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku 

zarejestrowanych było 3 864 osób, w tym 2 632 kobiety.  

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych przeważają: 

 kobiety (68% ogółu), 

 bezrobotni zamieszkali na wsi (76,3% ogółu), 

 bezrobotni bez prawa do zasiłku (90% ogółu), 

w tym osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy: 

 do 25 roku życia (28% ogółu), 

 długotrwale bezrobotne (61% ogółu) 

 bez kwalifikacji zawodowych (20,5% ogółu) 

 

 

W poszczególnych gminach rejonu brzeskiego, liczba bezrobotnych na koniec grudnia była 

bardzo zróżnicowana. Do gmin  o najwyższej liczbie bezrobotnych należała: 

 Gmina Brzesko,  

 Miasto Brzesko,  

 Gmina Dębno.  

 

Poniższy wykres pokazuje liczbę osób bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu 

brzeskiego.  
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Wykres 10. Bezrobotni wg gmin w powiecie brzeskim na koniec grudnia 2007 r. 
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Źródło: Na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku 

 
 

 

Poniżej została przedstawiona analizują liczby bezrobotnych wg wykształcenia  

w poszczególnych gminach powiatu na koniec 2007 roku oraz na dzień 30.06.2008 roku.  

Sytuacja wygląda następująco: 

 

Tabela 11. Liczba bezrobotnych wg wykształcenia w poszczególnych gminach powiatu brzeskiego. 

Gmina 

Wyższe 
Policealne                  

i średnie zawodowe 
Średnie                      

i ogólnokształcące 
 Zasadnicze 
zawodowe  

Gimnazjalne                
i poniżej 

31.12.2007 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2008 

Borzęcin 16 17 96 91 27 29 163 132 106 88 

M. Brzesko 67 75 224 245 98 110 248 235 177 163 

G. Brzesko 49 47 243 226 72 68 377 311 187 156 

M. Czchów 5 2 40 38 13 7 31 24 14 13 

G. Czchów 11 12 98 75 23 17 104 87 59 58 

Dębno 35 29 180 164 43 38 161 149 87 60 

Gnojnik 14 10 84 87 19 20 136 112 67 42 

Iwkowa 7 4 69 53 13 9 66 56 25 19 

Szczurowa 17 13 65 69 34 29 116 91 78 75 

Ogółem 221 209 1099 1048 342 327 1402 1197 800 674 

Źródło: Na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku  
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Widać we wszystkich obszarach znacząco przewagę ilości osób bezrobotnych zarówno  

w Mieście Brzesko jak i na obszarach wiejskich gminy.   

Ta sama sytuacja przedstawia się na poniższych zestawieniach.  

 

Tabela 12. Liczba bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z podziałem 

na gminy wg stanu na koniec czerwca 2008 r. 
 

  

ogólna liczba bezrobotnych 

Gmina 
Borzęcin 

Miasto 
Brzesko 

Gmina 
Brzesko 

Miasto 
Czchów 

Gmina 
Czchów 

Gmina 
Dębno 

Gmina 
Gnojnik 

Gmina 
Iwkowa 

Gmina 
Szczurowa 

Razem 

bezrobotnych do 
25 roku życia 93 192 188 27 75 141 79 51 100 946 

którzy ukończyli 
szkołę wyższą, 
do 27 roku życia 4 17 8 1 2 5 3 0 5 45 

długotrwale 
bezrobotnych 227 473 488 53 158 248 163 84 157 2051 

kobiety, które nie 
podjęły 
zatrudnienia po 
urodzeniu 
dziecka 70 114 152 7 46 60 49 14 39 551 

powyżej 50 roku 
życia 49 153 100 12 22 38 33 5 35 447 

bez kwalifikacji 
zawodowych  82 190 160 13 48 67 39 14 70 683 

bez 
doświadczenia 
zawodowego 134 281 244 37 101 163 96 49 118 1223 

bez 
wykształcenia 
średniego 220 398 467 37 146 209 154 75 165 1871 

samotnie 
wychow. co 
najmniej jedno 
dziecko do 18 r. 
życia 13 48 39 1 12 13 11 6 11 154 
którzy po 
odbyciu kary 
pozbawienia 
wolności nie 
podjęły 
zatrudnienia 3 16 4 0 2 1 0 0 3 29 

niepełnosprawni 6 27 19 1 2 13 5 0 6 79 

Źródło: Na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku  
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Tabela 13. Liczba bezrobotnych uprawnionych do zasiłku w poszczególnych gminach powiatu 

brzeskiego 

Gmina 

Liczba bezrobotnych 

ogółem - stan na 
dzień 

z prawem do zasiłku 

% udział 
bezrobotnych z 

prawem do zasiłku na 
dzień 

31.12.2007 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2008 

Borzęcin 408 357 41 35 10,0 9,8 

M. Brzesko 814 828 74 98 9,1 11,8 

G. Brzesko 928 808 102 86 11,0 10,6 

M. Czchów 103 84 6 5 5,8 6,0 

G. Czchów 295 249 23 26 7,8 10,4 

Dębno 506 440 51 68 10,1 15,5 

Gnojnik 320 271 34 39 10,6 14,4 

Iwkowa 180 141 20 19 11,1 13,5 

Szczurowa 310 277 47 33 15,2 11,9 

ogółem 3864 3455 398 409 10,3 11,8 

Źródło: Na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku  

 

Tabela 14. Bezrobotni z Gminy Brzesko wg zawodów i specjalności na poziomie wykształcenia 

wyższego. 

Lp. Zawody i specjalności  
Ogółem 

bezrobotni 

1 Chemik 2 

2 Chemik – technologia chemiczna                                 1 

3 Matematyk                                                      3 

4 Inżynier systemów komputerowych 1 

5 Specjalista zastosowań informatyki 1 

6 Pozostali informatycy gdzie indziej niesklasyfikowani          1 

7 Architekt krajobrazu                                           1 

8 Inżynier technologii chemicznej                                2 

9 Inżynier górnik – górnictwo ropy naftowej, gazu i surowców  1 

10 Inżynier górnik – wiertnictwo                                  1 

11 Inżynier inżynierii materiałowej                               2 

12 Inżynier odlewnik 1 

13 Inżynier automatyki i robotyki 1 

14 Specjalista kontroli jakości                                   1 

15 Inżynier transportu [logistyk]                                 1 

16 Pozostali inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani                             2 

17 Biolog 1 

18 Inżynier ogrodnictwa 1 

19 Inżynier rolnictwa 1 

20 Inżynier zootechniki 2 

21 Inżynier technologii żywności 3 

22 Diagnosta laboratoryjny                                        1 

23 Fizjoterapeuta 3 
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24 Specjalista zdrowia publicznego 1 

25 Pozostali specjaliści ochrony zdrowia 1 

26 Pielęgniarka 5 

27 Położna 1 

28 Nauczyciel biologii                                            2 

29 Nauczyciel geografii                                           2 

30 Nauczyciel historii                                            1 

31 Nauczyciel języka obcego                                       2 

32 Nauczyciel języka polskiego                                    4 

33 Nauczyciel matematyki                      2 

34 Nauczyciel przedsiębiorczości                                  1 

35 Nauczyciel religii                                             1 

36 Nauczyciel nauczania początkowego                              5 

37 Nauczyciel przedszkola                                         3 

38 Nauczyciel głuchych i niedosłyszących   1 

39 Nauczyciel upośledzonych umysłowo 1 

40 Ekonomista                                                     16 

41 Specjalista do spraw finansów [analityk finansowy]             5 

42 Specjalista do spraw rachunkowości                             1 

43 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych       1 

44 Pozostali specjaliści do spraw finansowych   3 

45 Specjalista do spraw rekrutacji pracowników                    2 

46 Audytor 1 

47 Specjalista do spraw marketingu i handlu [sprzedaży]           5 

48 Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich 2 

49 Pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 19 

50 Etnograf 1 

51 Pedagog 3 

52 Politolog                                                      2 

53 Teolog 1 

54 Filolog - filologia obcojęzyczna 2 

55 Inspektor pracy 1 

Źródło: Na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku  

 

 

2.10. Mieszkalnictwo 

 

Do zasobów mieszkaniowych Gminy Brzesko zalicza się 10 448 mieszkań o łącznej 

powierzchni 837 120 metrów kwadratowych.  

 

Tabela 15. Zasoby mieszkaniowe w Gminie Brzesko.  

Gmina 

Liczba Powierzchnia 

Mieszkań 

ogółem 

Izb 

ogółem 

Izb na 

mieszkanie 

Mieszkań 

ogółem w 

tys. w m2 

Mieszkania 

średnio w 

m2 

Mieszkania 

na 1 osobę 

w m2 

Gmina 

Brzesko 10 448 42 619 4,07 837,12 80,12 23,62 
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- miasto 5 464 21 178 3,87 386,63 70,75 22,97 

- wieś 4 984 21 441 4,30 450,49 90,38 24,21 

Powiat 

Brzeski 25 578 

105 

018 4,10 2 209,35 86,37 24,47 

Woj. 

Małopolskie 1 031 658 

3 916 

987 3,80 76 281,949 73,94 23,31 

Polska 

12 876 

676 

47 539 

382 3,69 895 078,6 69,5 23,50 

 

Źródło: Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Średnia powierzchnia jednego mieszkania w gminie Brzesko w 2006 r. osiągnęła wartość 

80,12 metra kwadratowego. Porównując te wartości zauważa się, że są one niższe  

w porównaniu do średniej powiatu brzeskiego która wynosi 86,37 metra kwadratowego. Są 

jednak większe od średniej dla regionu małopolskiego i dla Polski.  

Porównując wskaźnik dotyczący średniej powierzchni mieszkania w przeliczeniu na jednego 

obywatela zauważa się, że wynik ten w gminie Brzesko, przegrywa także ze wskaźnikiem dla 

powiatu a wygrywa ze wskaźnikiem dla województwa i Polski.  

 

W przypadku własności mieszkań w gminie Brzesko można podzielić je na pięć grup: 

 mieszkania w budownictwie indywidualnym  

 mieszkania spółdzielcze 

 mieszkania wspólnot mieszkaniowych  

 mieszkania komunalne 

 mieszkania socjalne 

 

Powołując się na dane z przeprowadzonego Narodowego Spisu Powszechnego jaki miał 

miejsce w 2002 roku, w Gminie Brzesko istnieje około 10 400 gospodarstw domowych.  

Z tej ogólnej liczby, około 72% to gospodarstwa domowe jednorodzinne, 7,5% to 

gospodarstwa domowe dwurodzinne a zaledwie 0,5% to gospodarstwa domowe trzy i więcej 

rodzinne. Do całej liczby gospodarstw domowych zaliczono jeszcze gospodarstwa domowe 

nierodzinne, gdzie udział ich udział w całości wynosi około 20%. Na tej podstawie można 

zauważyć, że na terenie Gminy Brzesko do większości należy mieszkalnictwo jednorodzinne.  
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2.11. Oświata 
 

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym do jego obowiązków należy zapewnienie edukacji 

na szczeblu przedszkolnym, podstawowym  i gimnazjalnym. 

 

Na terenie gminy i miasta Brzesko znajduje się 31 placówek oświatowych, w tym: 

 

 13 przedszkoli 

- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Brzesku ul. Ogrodowa 13 A 

- Publiczne Przedszkole Nr 3 w Brzesku ul. Mickiewicza 21 

- Publiczne Przedszkole Nr 4 w Brzesku ul. Ogrodowa 10 

- Publiczne Przedszkole Nr 7 w Brzesku ul. Okocimska 23 

- Publiczne Przedszkole Nr 9 w Brzesku ul. Browarna 9 

- Publiczne Przedszkole Nr 10 w Brzesku z Oddziałem Integracyjnym ul. Armii 

Ludowej 8 

- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Jadownikach ul. Św. Prokopa 10 

- Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej Poręba Spytkowska 65 

- Publiczne Przedszkole w Szczepanowie ul. Rynek Szczepanowski 1 

- Publiczne Przedszkole Parafialne w Mokrzyskach ul. Kościelna 13 

- Publiczne Przedszkole Integracyjne im. Św. S. Faustyny w Brzesku ul. Św. Brata 

Alberta 8 

- Ochronka Sióstr Służebniczek - Przedszkole Niepubliczne w Jasieniu ul. 

Mazurkiewicza 34 

- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP  p.w.  

s. Leonii Nastał w Brzesku Plac Kazimierza Wielkiego 12 

 

 

 

http://www.mm.pl/~pp4brzesko
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 11 Szkół podstawowych 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2  im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku   

ul. Królowej Jadwigi 18 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3  im. Mikołaja Kopernika w Brzesku ul. Leg. 

Piłsudskiego 18 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Jadownikach ul. Św. 

Prokopa 4 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jadownikach ul. Szkolna 5 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu ul. Zielna 1 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Buczu, Bucze 100 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Morzyskach  

ul. Wiślna 47 

- Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Jana Goetza Okocimskiego w Okocimiu  

ul. Goetzów Okocimskich 102 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej, Poręba Spytkowska 65 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sterkowcu ul. Sosnowa 20 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie ul. Św. 

Stanisława 5 

 

 4 Gimnazja 

- Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy Zespole Szkół w Brzesku ul. Głowackiego 57 

- Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Brzesku ul. Czarnowiejska 44 

- Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawa II w Jadownikach ul. Szkolna 7 

- Katolickie Gimnazjum w Brzesku ul. Browarna 15 

 

 2 Szkoły ponadgimnazjalne 

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku Ul. Okulickiego 2 

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku Ul. Piastowska 

http://www.pg2brzesko.emil.tnp.pl/
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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", przyczynia się do złagodzenia napięć na 

regionalnym rynku pracy oraz aktywizacji i wyrównania szans ludzi i gospodarki regionu 

brzeskiego. Siedziba uczelni znajduje się przy ul. Królowej Jadwigi 18. 

 

W gestii władz powiatowych znajduje się prowadzenie także następujących placówek na 

terenie Gminy Brzesko : Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku i Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego w Brzesku. 

Funkcjonująca Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna świadczy usługi terapeutyczne przez 

wysoko kwalifikowanych psychologów, pedagogów i logopedów dla 123 placówek 

oświatowych prowadząc indywidualne konsultacje i doradztwo, diagnozę oraz 

kwalifikowanie dzieci do kształcenia specjalnego, indywidualnego lub do zajęć 

rewalidacyjnych. 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku dysponujące 140 miejscami noclegowymi, 

organizujące różne formy poradnictwa krajoznawczego i turystyki.  

 

 

 

Tabela 16. Liczba uczniów w poszczególnych jednostkach edukacyjnych na terenie Gminy Brzesko  

w 2007 r.  

rodzaj jednostki  
liczba uczniów liczba 

absolwentów 
ogółem mężczyźni kobiety 

przedszkola 826 436 390 - 

szkoły podstawowe 2 542 1 343 1 199 511 

gimnazja 1 526 791 735 568 

szkolnictwo ponadgimnazjalne 1 062 354 708 354 

 

Źródło: Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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2.12. Służba zdrowia  

 

Usługi medyczne na terenie gminy Brzesko są świadczone w zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, stomatologii, pomocy doraźnej, 

rehabilitacji oraz zaplecza diagnostycznego. Te usługi dla ubezpieczonych świadczą 

podmioty niepubliczne i prywatne firmy.  

 

Tabela 17. Jednostki ochrony zdrowia w gminie Brzesko 

Placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 

Zakłady opieki zdrowotnej 

ogółem 11 

    publiczne 3 

    niepubliczne 8 

    służby medycyny pracy 0 

    praktyki lekarskie w miastach 10 

    praktyki lekarskie na wsi 1 

Placówki podległe samorządowi 
terytorialnemu 

przychodnie, ośrodki zdrowia, 
poradnie 3 

Apteki i punkty apteczne 

apteki   11 

punkty apteczne 1 

Źródło: Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 

 

 
Tabela 18. Placówki ochrony zdrowia na terenie miasta Brzesko 

 

jednostka 
organizacyjna 

rodzaj świadczonych 
usług 

ilość 
udzielonych 
porad, wizyt, 
hospitalizacji 

liczba 
łóżek 

liczba 
lekarzy 

liczba 
specjalistów 

(I i II 
specjalizacja) 

Szpital 
Powiatowy (11 
oddziałów) 

Fachowa stacjonarna 
opieka medyczna w 
dziedzinach 
medycznych objętych 
oddziałami 
szpitalnymi, 
obejmująca leczenie i 
pielęgnację chorych 

12 469 358 67 54 
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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 

 

Źródło: Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Miasta Brzesko 

 

 

 

 

2.13. Pomoc społeczna 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku wykonuje zadania z zakresu pomocy 

społecznej własnej i zleconej. Realizuje on wszystkie formy pomocy, o których mówi 

obowiązująca Ustawa o pomocy społecznej i przepisy wykonawcze. Podstawową funkcją 

Ośrodka jest świadczenie pomocy mającej na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb 

życiowych osób i rodzin, począwszy od pomocy w naturze poprzez różne świadczenia 

pieniężne do usług opiekuńczych i pracy socjalnej. Celem pomocy społecznej są również 

działania profilaktyczne, których zadaniem jest kształtowanie takich warunków w środowisku 

lokalnym, które będą zapobiegać marginalizacji osób i rodzin oraz umacniać rodzinę jako 

podstawową komórkę społeczną. 

W ramach zadań zleconych pomoc otrzymuje szacunkowo około 16,0% gospodarstw 

domowych. Natomiast w ramach zadań własnych -   około 3,8% gospodarstw domowych. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od kilku lat boryka się z wysokim bezrobociem  

w gminie Brzesko, dlatego też znaczną grupę osób korzystających z pomocy tutejszego 

Ośrodka stanowią osoby bezrobotne. Pomoc kierowana jest również do osób 
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niepełnosprawnych i rodzin wielodzietnych. Z pomocy korzystają także osoby z rodzin 

patologicznych - alkoholicy i osoby bezdomne. 

 

Tabela 19. Informacja z realizacji świadczeń z pomocy społecznej za okres 2006 – 2007 i pierwsze 

półrocze 2008 . 

 

wyszczególnienie 
liczba rodzin 

2006 2007 
I połrocze 

2008 

Zasiłki stałe 89 99 97 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 7 5 

Zasiłki okresowe, w tym 
przyznawane z powodu:                                         
a) bezrobocia                                    
b) długotrwałej choroby                      
c) niepełnosprawności  

                        
176                                     
133                 
20                 
23 

                        
140                 
97                  
26                  
17 

                         
72                   
49                   
13                  
10 

Posiłek/dożywianie dzieci 1091 dzieci 984 dzieci 800 dzieci 

Usługi opiekuńcze 61 60 65 

Zasiłki celowe i w naturze w tym 
zasiłki specjalne celowe 706 674 441 

Zdarzenia losowe 0 12 3 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 2 502 2 413 2 093 

Zasiłki pielęgnacyjne 700 788 807 

Świadczenia pielęgnacyjne 44 44 48 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka 372 358 195 

Zaliczka alimentacyjna 125 127 115 

 
Źródło: Na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku 

 

 

 

 

 

 

2.14. Bezpieczeństwo publiczne 

 

W mieście działają Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna, 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. PSP 139 razy wyjeżdżała do pożarów na terenie gminy, 297 razy do miejscowych 

zagrożeń ( w tym silne wiatry, opady deszczu, w komunikacji drogowej, gniazda owadów). 
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Zdarzają się także fałszywe alarmy do których straż wyjeżdżała 10 razy. Łącznie w 2007 r. 

PSP interweniowała 446 razy.  

Statystyka działań Powiatowej Komendy Policji na terenie gminy 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. 

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. 

Zwalczanie przestępczości i patologii wśród dzieci o młodzieży realizowane jest na trzy 

podstawowe sposoby. Pierwszym z nich jest działalności wykrywcza Policji, polegająca na 

ujawnianiu, procesowym dokumentowaniu, a następnie kierowaniu do Sądu Rodzinnego  

i Nieletnich spraw, gdzie nieletni dopuścili się przestępstw bądź wykroczeń.  Drugi sposób to 

„wyprzedzające” działania Policji w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, iż nieletni znajduje się 

w sytuacji niekorzystnej wychowawczo lub zagrożone jest ogólnie rozumiane dobro dziecka. 

Takie działania sprowadzają się najczęściej do przesyłania stosownych informacji do 

właściwych instytucji (MOPS, PCPR, Sąd Rodzinny, itp.). 
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Trzecim sposobem walki z patologiami wśród młodzieży są działania prewencyjno – 

profilaktyczne, skierowane bezpośrednio do zainteresowanych. Za takie uznać należy np. 

realizacje opisanych niżej programów profilaktycznych.  

 

Do głównych programów prewencyjnych realizowanych wśród dzieci i młodzieży należy 

zaliczyć: 

 

 Projekt „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa” 

 

Na terenie działania KPP w Brzesku kontynuowane są zapoczątkowane w 2004 roku 

działania w ramach „Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa” – tzw. programu 

holenderskiego. Aktualne założenia ZPB wdrażane są: w Publicznym Gimnazjum nr 1 i 2 w 

Brzesku oraz w Publicznym Gimnazjum w Iwkowej. W trakcie realizacji ZPB odbyto szereg 

spotkań i konsultacji, w tym z brzeskimi samorządowcami oraz stroną holenderską, mających 

na celu pozyskanie sojuszników w skutecznym niwelowaniu problemów, dotyczących  

wspomnianej placówki oraz wdrożenie rozwiązań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa 

na terenie wspomnianej szkoły. Działania te zaskutkowały uzyskaniem przez Publiczne 

Gimnazjum nr 2 „Certyfikatu Bezpieczeństwa” z najlepszym wynikiem wśród wszystkich 

szkół małopolski. Planowane jest rozszerzenie programu ZPB na kolejne szkoły z terenu 

powiatu.  

 

 Programy „Nie Narkotykom”, „Nieletni a Prawo” 

 

Programy te realizowane są przez funkcjonariuszy Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, 

Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji oraz dzielnicowych. Poruszane są kwestie unikania 

przez dzieci i młodzież różnego rodzaju zagrożeń. Podczas spotkań przekazywana jest wiedza 

na temat bezpiecznych zachowań podczas pobytu w domu, na ulicy, bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym i w kontaktach z osobami obcymi, odpowiedzialności karnej nieletnich za 

popełnione czyny niezgodne z prawem a także przedstawiane są zagrożenia wynikające z 

przyjmowania narkotyków i środków odurzających oraz wykształcane umiejętności 

odmawiania ich przyjmowania.  
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Działania edukacyjne na rzecz porządku publicznego podejmowane wobec dzieci i młodzieży 

uczącej się w szkołach podstawowych i gimnazjalnych są zgodne z Programem 

Wychowawczym i Programem Profilaktycznym. Wszystkie prowadzone na terenie szkół 

gminnych działania mają jeden główny cel: „prawidłowy proces socjalizacji dzieci  

i młodzieży, przestrzeganie norm i zasad ustanowionych i uznawanych przez społeczeństwo”. 

Ponadto placówki edukacyjne dbają o wyposażenie młodych ludzi w takie wiadomości  

i umiejętności, które pozwolą im żyć wg zasady „mnie jest dobrze i ze mną jest dobrze” oraz 

zapobieganie niepożądanym zachowaniom we wszystkich aspektach życia społecznego. 

Działania podejmowane przez szkoły mają różne formy i metody, realizowane są przez 

wykorzystywanie strategii: 

- informacyjnej – wykłady, pogadanki, dyskusje, ulotki 

- edukacyjnej – warsztaty, treningi, programy profilaktyczne 

- alternatyw – udział młodzieży w klubach sportowych, organizacjach młodzieżowych 

- zmian środowiskowych – współpraca z rodzicami, innymi dorosłymi 

- zmian przepisów – wprowadzanie zmian w regulaminach, ich zmiana w zależności od 

potrzeb. 

 

Oddziaływania zapobiegawcze, profilaktyczne prowadzone przez szkoły, a dotyczące 

porządku publicznego to między innymi: 

 Małopolska Akcja „Unikaj Zagrożeń” 

 Akcja „Bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły”  

 Zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące zasad ruchu drogowego, karta rowerowa.  

 Pogadanki profilaktyczno – wychowawcze, rozmowy, prelekcje, spotkania  

z młodzieżą.  

 Problem sekt.  

 Udział młodzieży w spektaklach profilaktycznych, konkursy plastyczne, literackie.  

 Udział w konkursach ogólnopolskich – np. „Zachowaj trzeźwy umysł”  

 Przygotowanie inscenizacji, scenek, krótkich firm teatralnych.   

 Udział młodzieży w happeningach. 

 Udział młodzieży w akcjach charytatywnych.   

 Udział w imprezach patriotycznych.  
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 Udział w akcjach np. „Sprzątanie świata”  

 Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej.   

 Przeprowadzanie zajęć teoretycznych i praktycznych na temat nadzwyczajnych 

zagrożeń tj. klęsk żywiołowych.  

 

 

 
2.15. Kultura 
 

 

Miejski Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną, polegającą na tworzeniu, 

upowszechnianiu i ochronie kultury. Jego zadaniem jest rozpoznawanie oraz pobudzanie 

zainteresowań i potrzeb kulturalnych, przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości 

kulturalnych, kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, edukacja kulturalna  

i wychowanie przez sztukę, kultywowanie rodzimego folkloru , zagospodarowanie wolnego 

czasu dzieciom i młodzieży. Realizując powyższe założenia, MOK odpowiada na potrzeby 

wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży uczącej się, a także 

dorosłych. Placówka chce sprostać twórczym potrzebom społeczności Brzeska i okolic. Jego 

najważniejszym celem jest proponowanie uczestnikom nowych, atrakcyjnych zajęć. 

 

Zakres działań MOK: 

organizacja imprez artystycznych, rozrywkowych i plenerowych,  

organizacja koncertów, wieczorów teatralno-muzycznych, spotkań autorskich 

organizacja wystaw malarstwa, fotografii, grafiki, rzeźby 

organizacja przeglądów, konkursów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji 

dorobku kulturalnego 

organizacja wyjazdów do teatru (5 razy w roku) 

edukacja regionalna( prelekcje dla młodzieży szkół z Brzeska i gminy na temat 

zabytków, historii, twórczości regionu) 

inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości 

podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych, 

działalność instruktażowo – metodyczna  

inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form 

twórczości  

promocje książek działalność wydawnicza 
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Propozycje stałych zajęć: 

 nauka gry na instrumentach klawiszowych 

 nauka gry na gitarze akustycznej i elektrycznej 

 nauka gry na instrumentach dętych 

 koło plastyczne, zajęcia plastyczne dla adeptów szkół wyższych 

 koło teatralne 

 koło szachowe 

 koło fotograficzne 

 koła taneczne (cheerleaderki, taniec towarzyski) 

 akademia Bolka i Lolka (blok programowy dla dzieci w wieku 6-7lat) 

 balet  

 aerobik dla pań 

 kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych 

 zajęcia wokalno-muzyczne 

 lekcje emisji głosu i umuzykalnienia 

 taniec współczesny.  

 

Ponadto MOK organizuje działalność świetlic środowiskowych i wiejskich poprzez: 

 Organizacja imprez artystycznych w swoich środowiskach 

 Stała współpraca z instruktorami MOK 

 Prowadzenie zajęć plastycznych, tanecznych, teatralnych, muzycznych 

 Gry i zabawy sportowe, konkursy tematyczne 

 Organizacja wycieczek, wyjazdów do teatru 

 Zajęcia profilaktyczne 

 Udział dzieci i młodzieży w imprezach organizowanych przez MOK (Dni Brzeska, 

Święto Chleba, Pożegnanie Lata) 

 Szkoła malowania 

 Promowanie twórczości ludowej  

 Przegląd rękodzieła artystycznego i młodych talentów 

 Udział w Powiatowych Dożynkach 

 Prowadzenie zespołów: " Jadowniczanie" i " Porębianie" 
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Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku działa od 1946 roku. 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 137 717 wol. poprzez sieć działów i filii korzysta  

7 577 czytelników. Biblioteka na przestrzeni lat ulegała różnym zmianom organizacyjnym, 

związanym z przemianami administracyjnymi w kraju. 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku ul. Puszkina 4, prowadzi: 

 Dział dorosłych z wypożyczalnią 

 Oddział dla dzieci z wypożyczalnią i czytelnią 

 Punkt książek mówionych dla osób z wadami wzroku 

 Dział gromadzenia i opracowania zbiorów 

 Dział instrukcyjno – metodyczny 

 Administrację i księgowość 

 

Dysponuje ona następującymi filiami: 

- Filia nr 1 ( rok zał. 1972), Brzesko ul. Solskiego 70 

- Filia Jadowniki (rok zał. 1956), ul. Witosa 5 

- Filia Jasień ( rok zał. 1966), ul. Nowy Świat 

- Filia Mokrzyska (rok zał. 1996), ul. Kościelna 1 

- Filia Okocim (rok zał. 1948), ul.Goetzów Okocimskich 

- Filia Poręba Spytkowska (rok zał. 1967) 

- Filia Szczepanów (rok zał. 1949), ul. Rynek 1 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie Filia w Brzesku to ważna placówka wspierająca 

edukację jego mieszkańców. Księgozbiór opiewa na 30 tys. książek i 60 tytułów czasopism. 

 

2.16. Turystyka 

 

Malowniczość terenu Gminy Brzesko i jej położenie sprzyja rozwojowi rekreacji i  turystyki 

pieszej i rowerowej. Ziemia Brzeska to urozmaicony teren - niziny, góry, pola, lasy, czysta 
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woda i wiele zabytków. Dobre warunki komunikacyjne, w tym rozbudowana sieć dróg 

umożliwiają szybkie dotarcie do gmin i miejscowości.  

Przez Mokrzyska, przebiega będący światowym unikatem, Małopolski Szlak Architektury 

Drewnianej, który jest jedną z największych turystycznych atrakcji tego regionu (Szlak 

obejmuje także zabudowę drewnianą w stylu zakopiańskim na os. Okocimskim). Na terenie 

powiatu brzeskiego zostały do niego wpisane niektóre obiekty architektury sakralnej oraz: 

zabytkowe, drewniane domy w Biesiadkach z początku XX w., zespół zabudowy stodolnej w 

Uściu Solnym z 2 poł. XIX w., a także zespół charakterystycznych dla regionu Małopolski 

chałup budowanych w stylu krakowskim w Mokrzyskach. Gmina Brzesko posiada zabytki 

reprezentujące różne style i epoki. Należą do nich pałace, ruiny zamków, dworki. 

 

Średnioroczna liczba turystów odwiedzających Gminę Brzesko wynosi wg danych GUS za 

2007 rok 26 593 osób/rocznie. Średnioroczna liczba pielgrzymów- 20 tyś/rocznie. (Dane na 

podstawie informacji z Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Marii Magdaleny  i Św. 

Stanisława BM  w Szczepanowie). 

 
 
Tabela 20. Baza noclegowa w Gminie Brzesko. 

lp. nazwa lokalizacja 
liczba miejsc 

noclegowych 

1 Restauracja August Brzesko 65 

2 MARK 1 Brzesko Brzesko 36 

3 Hotel*** i Restauracja JAGA Brzesko 24 

4 
Gospodarstwo Agroturystyczne - 

Marii Karaś 

Poręba 

Spytkowska 
7 

5 
Gospodarstwo Agroturystyczne - 

Elżbiety Barczak 
Jadowniki 3 

6 
Agroturystyka-pokoje "Grajdołek" - 

Ilona Drelicharz 
Brzesko 8 

7 Dom Nauczyciela Brzesko 16 

8 Schronisko Młodzieżowe Brzesko 140 

9 Miejsca noclegowe - Joanna Ciężak Jadowniki 2 

10 Miejsca noclegowe - Elżbieta Loranty Jadowniki 4 

11 
Miejsca noclegowe - Monika 

Marcinkiewicz 
Mokrzyska 10 

12 Miejsca noclegowe - Krystyna Gibała Mokrzyska 4 

13 Miejsca noclegowe - Marta Gładka Mokrzyska 4 

14 Miejsca noclegowe - Agata Wawryka Jadowniki 5 

15 Miejsca noclegowe "U Biela" Brzesko 9 
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2.16.1. Ciekawe miejsca 

 

Brzesko 

- Kościół  p.w. św. Jakuba Apostoła 

- Browar Okocim  

- zabudowa drewniana w stylu zakopiańskim na os. Okocimskim 

- Pałac Goetza wraz z parkiem 

- Cmentarz żydowski  

- Budynek synagogi i łaźni żydowskiej 

- Ratusz 

- Rynek 

- Figury i pomniki 

 
Okocim 

- Dworek Ziemiański 

- Kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy, zbudowany  

z fundacji Jana Ewangelisty Goetza. 

- Plebania z XX w. z fundacji Jana II Goetla 

- Cmentarz parafialny 

Jasień 

- Gotycki kościół parafialny 

- Murowana kaplica grobowa tutejszych księży proboszczów i wikariuszy 

 

Poręba Spytkowska  

- Drewniany kościół parafialny w XVI w. 

     - Drewniana dzwonnica z XVI w. 

Bucze 
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- Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej  

Pomocy 

Jadowniki    

- Kościół parafialny pod wezwaniem św. Prokopa 

 

Wzgórze Bocheniec 

 

- Grodzisko Wiślan 

 

Szczepanów 

 

- Kościół pw. Świętego Stanisława BM  

   - Kaplica narodzenia Św. Stanisława 

   - Studnia i dąb w miejscu narodzenia Św. Stanisława 

   - Kościół cmentarny 

 

Wojkowice  

 

- Dwór w Wokowicach 

 

 

 

 

 
 

2.17. Sport 
 
 

Prawidłowemu zagospodarowaniu czasu wolnego mieszkańców Gminy Brzesko sprzyjają 

inwestycje w dziedzinie sportu i rekreacji. Należy do nich wspieranie  przez Gminę lokalnych 

klubów i stowarzyszeń sportowych oraz budowa nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej,  

a także powstawanie prywatnych podmiotów świadczących usługi w dziedzinie turystyki  

i rekreacji. 



Strategia Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2008 – 2015 

_________________________________________     ________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 56 

 

Ośrodki rekreacji i sportu:  

 Kryta Pływalnia na terenie brzeskiego OSiR  (Na terenie Pływalni znajdują się  

siłownia i fitness klub, solarium, gabinet odnowy biologicznej. 

 Cztery boiska o nawierzchni piaszczystej do piłki plażowej oraz boisko treningowe do 

piłki nożnej na terenie brzeskiego OSiR obok krytej pływalni. 

 Ośrodki jazdy konnej, m.in.: Ośrodek Jazdy Konnej i Hipoterapii w Brzesku, stadnina 

koni „Rancho Pasja” w Brzesku. 

 Hala sportowa przy ZSP nr 1 w Brzesku. 

 Hala sportowa przy Gimnazjum w Jadownikach. 

 Korty tenisowe TKKF Sokół oraz OKS. 

 Kręgielnia i siłownia TKKF Sokół. 

 Boiska sportowe osiedlowe i przyszkolne. 

 
Kluby sportowe 

 

 Brzeski Klub Bokserski "MAGIC BOXING"  

 Bucze "Olimpia"  

 Jadowniki "Jadowniczanka"  

 Mokrzyska "Strażak"  

 Okocim UKS „Młody Junior” 

 Poręba Spytkowska  

 Szczepanów "Iskra"  

 

 
W celu rozwoju bazy sportowej, Gmina Brzesko realizuje inwestycje mające wpływ na ten 

obszar. Obecnie zrealizowane zostało przedsięwzięcie dotyczące budowy kompleksu 

sportowo-wypoczynkowego ORLIK  2012 w Brzesku, przy ul. Czarnowiejskiej. W związku z 

inwestycją, powstało: 

boisko do piłki nożnej o wym. 3*0 x 62 m* – pow. 1860,00m2 

boiska do koszykówki i siatkówki o wym. 30 x 50* m* – pow. 1500,00 m2 

1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony obiekt stanowiący zaplecze  dla boisk – pow. 

zabudowy 82,90 m2, pow. użyt. 58,20 m², kubatura 237,91 m³ .Obiekt będzie posiadał 
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pomieszczenie dla trenera, magazyn sprzętu, szatnie oddzielnie dla każdej płci, 

sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze 

 

Całość terenu została oświetlona oraz ogrodzona, co pozwoliło na zwiększenie 

bezpieczeństwa osób (głównie młodzież i dzieci) przebywających na tym terenie. Zespół 

boisk sportowych jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zastosowane 

rozwiązania techniczne (pochylnia z balustradą, pawilon z pomieszczeniem sanitarnym). 
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III. Analiza SWOT 
 

 

W oparciu o zebrane w poprzednim rozdziale dane dotyczące sfery przestrzennej, społecznej  

i ekonomicznej gminy Brzesko, przeprowadzono analizę SWOT (analiza słabych i mocnych 

stron, szans i zagrożeń). Jej celem jest rozważenie potencjałów i deficytów oraz wstępna 

ocena szans i zagrożeń. SWOT to metoda diagnozy sytuacji społeczności lokalnej (zasobów 

gminy i otoczenia zewnętrznego), której nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskich 

słów: 

 

S   - Strenghts   - Silne strony, atuty    ZASOBY 

          MIASTA  

W  - Weaknesses  - Wady, słabe strony    ZASOBY 

          MIASTA 

O  - Opportunities - Okazje, możliwości, szanse  OTOCZENIE 

          MIASTA 

T  - Threats  - Trudności, zagrożenia  OTOCZENIE 

          MIASTA 

 

 

Technika ta, oceniająca zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne czynniki, mogące mieć wpływ 

na powodzenie planu strategicznego stanowi użyteczną pomoc prowadzącą do dokonania 

analizy zasobów i otoczenia gminy oraz określenia priorytetów jego rozwoju.  

W celu uzyskania jasnej analizy, traktuje się atuty i słabe strony jako czynniki wewnętrzne   

z punktu widzenia społeczności lokalnej, na które społeczność ma wpływ, a okazje  

i zagrożenia jako czynniki zewnętrzne, znajdujące się w otoczeniu bliższym i dalszym gminy.  
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CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 

 

Zagospodarowanie przestrzenne 

 

Mocne strony Słabe strony 

 korzystne położenie komunikacyjne: 

drogi E40 (Medyka-Wrocław), droga 

nr 75 (Brzesko-Krynica), przebudowa 

drogi nr 768 

 względnie wysokie zasoby 

mieszkaniowe, 

 znacznie wyższy przyrost naturalny w 

porównaniu ze średnią w kraju i w 

makrootoczeniu, 

 atrakcyjne walory turystyczno – 

krajobrazowe 

 wiele cennych zabytków  

 tereny rekreacyjne oraz infrastruktura 

rekreacyjna 

 

 zagrożenie powodziowe płd. części  

miasta, 

 brak nowoczesnego zakładu utylizacji 

odpadów stałych 

 zagrożenie powodziowe części 

obszarów wiejskich, 

 wysoki poziom zanieczyszczenia 

powietrza w obrębie trasy Kraków-

Tarnów, 

 zły stan niektórych terenów zieleni 

miejskiej 

 zły stan techniczny części dróg 

 zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych 

 

 

 

Sfera gospodarcza 

 

 

Mocne strony Słabe strony 

 

 nowoczesny przemysł 

 duży udział ludności w wieku 

produkcyjnym. 

 względnie duża ilość małych i 

średnich przedsiębiorstw, 

 szybkie tempo procesów 

 

 wysoki stopień rzeczywistego 

bezrobocia 

 brak wystarczających kapitałów do 

rozpoczęcia działalności 

gospodarczej, 

 brak instrumentów i instytucji 
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prywatyzacji 

 występują korzystne warunki do 

rozpoczęcia działalności 

gospodarczej w postaci wolnej i 

wykwalifikowanej siły roboczej, 

 dominacja prywatnej własności, 

 istnienie na terenie miasta dużych 

zakładów przemysłowych,  

produkcyjnych i usługowych, 

 przedsiębiorczość mieszkańców, 

 posiadanie lokalnych surowców, 

 korzystne położenie względem rynku 

zbytu produktów rolnych, 

 opracowany i wdrażany program 

ochrony środowiska, 

 możliwość zazielenienia i zalesienia 

nieużytków na terenach 

przybrzeżnych rzeki Uszwicy. 

 dobre warunki krajobrazowe 

zwłaszcza w południowej części 

gminy, 

 niewielki stopień skażenia 

środowiska naturalnego, 

 

kreujących małą i średnią 

przedsiębiorczość, 

 niewiele instrumentów 

zainteresowania zewnętrznych 

inwestorów realizacją zadań 

inwestycyjnych i modernizacyjnych 

na terenie miasta, 

 modernizacyjnych na terenie miasta, 

 trudności ze zbytem produktów na 

rynku lokalnym, 

 niestabilna sytuacja finansowa firm 

prywatnych i państwowych, 

 rozdrobniona sieć handlowa, 

 

 

 

Sfera społeczna 

 

Mocne strony Słabe strony 

 

 zadawalające poczucie 

bezpieczeństwa 

 dobra baza lokalowa służby zdrowia  

i dogodny dostęp mieszkańców do 

 

 niskie dochody ludności, 

 występowanie patologii wśród 

młodzieży 

 nikłe korzystanie z dóbr kultury 
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przychodni, szpitala rejonowego  

i aptek 

 korzystne wskaźniki ilości lekarzy 

stomatologów i personelu 

pomocniczego w przeliczeniu na 10 

tys. mieszkańców w porównaniu z 

makrootoczeniem i średnią krajową, 

 dobrze zorganizowana opieka 

społeczna, 

 miasto jest obszarem o względnie 

małej przestępczości, 

 dobry stopień ogólnego 

wykształcenia mieszkańców 

 profesjonalizm kadry pracowniczej 

Urzędu Miejskiego, 

 wysoki odsetek młodzieży kształcącej 

się, 

 dobrze rozwinięta sieć 

ponadpodstawowego szkolnictwa 

zawodowego 

 zadowalające funkcjonowanie 

bibliotek 

 dobre funkcjonowanie przedszkoli 

 istnienie obiektów sportowo-

rekreacyjnych 

 wysoki przyrost naturalny, 

 dodatnie saldo migracji ludności dla 

gminy  

 działalność wielu organizacji 

pozarządowych – utworzenie 

programu współpracy pomiędzy tymi 

organizacjami i władzami miasta 

(ciasne i mało nowoczesne biblioteki, 

brak kina, teatru), 

 niskie wykształcenie rolników 
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CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 

 

Szanse Zagrożenia 

 

 wspólne przedsięwzięcia ponad 

gminne w zakresie budowy zakładu 

utylizacji odpadów i zbiorników 

przeciwpowodziowych na rzece 

Uszwicy, 

 wspólne działania ponad gminne na 

rzecz budowy oczyszczalni ścieków  

i kanalizacji, 

 pozyskanie środków pomocowych na 

zamierzenia inwestycyjne, 

 budowa autostrady, 

 rozwój szkolnictwa 

ponadpodstawowego i średniego, 

 wybudowanie autostrady A4 łączącej 

Brzesko z polsko-niemieckim 

przejściem w Zgorzelcu 

 uzyskanie środków na szkolenie 

bezrobotnych, 

 wymiana doświadczeń z krajami UE 

w zakresie polityki społecznej, 

 istnienie sprzyjającej polityki państwa 

i regionu w zakresie rozwoju małej i 

średniej przedsiębiorczości, 

 duże organizacje handlowe i 

wytwórcze, 

 zdobycie funduszy strukturalnych 

(pomocowych) UE, 

 realizacja Małopolskiego Programu 

Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 

 

 rozwój sytuacji polityczno-

gospodarczej w kraju, 

 brak stabilności przepisów 

dotyczących obrotu 

nieruchomościami, 

 brak porozumienia gmin w kwestii 

wspólnych zamierzeń inwestycyjnych, 

 zagrożenie powodziowe, 

 niemożliwości kreowania nowych 

stanowisk pracy w mieście i gminie, 

 spadek dochodów ludności, 

 trudności z wdrażaniem reform 

edukacji, służby zdrowia, ubezpieczeń 

społecznych, 

 niestabilna polityka podatkowa  

i kredytowa wobec przedsiębiorstw, 

 silna i skuteczna konkurencja  

w otoczeniu miasta i gminy, 

 brak giełdy i rynków hurtowych, 

 spadająca opłacalność i dochodowość 

gospodarstw i w konsekwencji 

ubożenie ludności, 
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 wdrożenie Programu Ochrony 

Środowiska miasta i gminy 

BRZESKO do 2010, 

 budowa  kanalizacji fekalnej dla 

Jadownik, Szczepanowa, Sterkowca  

i Wokowic oraz budowa kanalizacji 

dla Okocimia, Jasienia i północnej 

części miasta, 

 budowa oczyszczalni lokalnych dla 

wsi Mokrzyska i Bucze, 

 opracowanie i wdrożenie 

ogólnopolskiego programu „Rozwoju 

obszarów wiejskich”, 

 tworzenie gospodarstw 

agroturystycznych dla potrzeb 

wczasowiczów, 
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IV. Misja Gminy Brzesko  
 

 

Gmina Brzesko - dynamicznie rozwijający się region, przyjazny dla 

inwestorów lokalnych i zewnętrznych, zapewniający wysoką jakość 

życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców, charakteryzujący się 

atrakcyjnością w sferze kultury i turystyki. 

 
 

V. Plan operacyjny dla Strategii Rozwoju Gminy Brzesko  - 
skrót 
 

 

Cel Strategiczny I. 

Zrównoważony wzrost jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców Gminy Brzesko na 

terenach wiejskich i miejskich 

 

Cel operacyjny: 

 

I.1. Poprawa rozwiązań komunikacyjnych na terenach miejskich Gminy Brzesko 

 

Zadania: 

I.1.1. Remont i modernizacja dróg na obszarze administracyjnym miasta Brzeska m.in. ul. 

Powstańców Warszawy i parking przy tej ulicy; ul. Głowackiego, Kościuszki, 

Mickiewicza; ul. Wodna; Na Górkach; ul. Bernackiego; ul. Kopaliny, Boczna, 

Spacerowa, Piaskowa, Zagłoby; ul. Uczestników Ruchu Oporu, Legionów 

Piłsudskiego; ul. 11-go Listopada (Widok, Pod Sadem, Zakątek) Jodłowska, 

Słowińska; ul. Rzemieślnicza, Parcelowa; ul. Mokra, Głucha, Wyspowa, Za Lasem; 

ul. 11-Listopada, 19-go Stycznia; ul. Czarnowiejska; ul. Nowa, Zielona, Plac 

Zwycięstwa, Cicha; ul. Kusocińskiego, Czecha; ul. Browarna; ul. Brzegowa, 
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Marusarzówny; ul. Geotza, Brzezowiecka; ul. Leśna; os. Stok Pomiatowski; Os. 

Kołątaja. 

I.1.2. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - odnowa nawierzchni na drodze 

wojewódzkiej nr 768 w Brzesku ul. Solskiego wraz z remontem chodnika, budową 

kanalizacji deszczowej oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Solskiego z ulicami 

Szczepanowską i Okulickiego 

I.1.3. Przebudowa drogi gminnej nr 250553K - ul. Okulickiego, ul. Królowej Jadwigi  

w Brzesku 

I.1.4. Budowa parkingów przy ul. Głowackiego w Brzesku 

I.1.5. Budowa parkingu przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku 

I.1.6. Budowa parkingu przy ul. Uczestników Ruchu Oporu w Brzesku 

I.1.7. Adaptacja terenów nieużytków przy ul. Królowej Jadwigi w Brzesku na parking 

I.1.8. Zakup i montaż przystanków autobusowych 

I.1.9. Budowa chodnika przy ul. Kopernika w Brzesku 

I.1.10. Remont i modernizacja chodników miejskich m.in. ul. Kwiatowa, Spokojna, 

Przemysłowa, Garbarska, Pomiatowska, Brzegowa, Marusarzówny, Szczepanowska, 

św. Alberta, Konstytucji 3-go Maja; ul. Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Asnyka, 

Ogrodowa, Jagiełły, Długa, Sobieskiego, Sienkiewicza, Berka Joselewicza, Legionów 

Piłsudskiego, Powstańców W-wy, Kościuszki, Królowej Jadwigi, Zielona, Browarna, 

Goetla, Piastowska, Kusocińskiego. Mieszka I, Mickiewicza, 19-go Stycznia, 11-go 

Listopada, Czarnowiejska, Brzezowiecka, Okulickiego, Szczepanowska, 

Głowackiego; ul. Solskiego, Okocimska, Staromiejska; 

I.1.11. Zakup i montaż parkometrów 

 

Cel operacyjny: 

 

I.2. Poprawa rozwiązań komunikacyjnych na terenach wiejskich Gminy Brzesko 

 

Zadania: 

I.2.1. Budowa drogi cmentarnej w Porębie Spytkowskiej  

I.2.2. Budowa chodników w Mokrzyskach - drogi wojewódzkie 

I.2.3. Budowa chodnika przy ul. Sosnowej w Sterkowcu 

I.2.4. Budowa chodnika przy ul. Witosa w Jadownikach  

I.2.5. Budowa chodnika przy ul. Ks. Mazurkiewicza w Jasieniu 
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Cel operacyjny: 

 

I.3. Rozwój podstawowej infrastruktury społecznej 

 

Zadania: 

 I.3.1. Odnowa centrum wsi Mokrzyska 

 I.3.2. Remont cmentarza wojskowego w Brzesku 

 I.3.3. Remont i modernizacja budynku Państwowego Inspektoratu Sanitarnego 

 I.3.4. Remont oraz modernizacja obiektu Komendy Powiatowej Policji w Brzesku 

 I.3.5. Remont oraz modernizacja obiektu Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku 

 I.3.6. Modernizacja otoczenia Domu Pomocy Społecznej w Brzesku 

 I.3.7. Remont obiektu schroniska młodzieżowego 

 I.3.8. Remont oraz modernizacja obiektu Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z 

otoczeniem 

 I.3.9. Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Buczu na potrzeby przedszkola 

 I.3.10. Remont oraz modernizacja Publicznego Przedszkola nr 1 w Brzesku 

 I.3.11. Remont oraz modernizacja Publicznego Przedszkola nr 3 w Brzesku 

 I.2.12. Remont oraz modernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 w Brzesku 

 I.2.13. Remont oraz modernizacja Publicznego Przedszkola nr 7 w Brzesku 

 I.2.14. Remont oraz modernizacja Publicznego Przedszkola nr 9 w Brzesku 

 I.2.15. Remont oraz modernizacja Publicznego Przedszkola nr 10 w Brzesku 

 I.2.16. Adaptacja strychu budynku administracyjnego przy ul Głowackiego 51 w 

Brzesku na cele świetlicy młodzieżowej 

 

Cel operacyjny: 

 

I.4. Rozwój podstawowej infrastruktury komunalnej 

 

Zadania: 

 I.4.1. Budowa wodociągu w Porębie Spytkowskiej 

 I.4.2. Realizacja ostatniego etapu magistrali wodociągowej Bochnia - Brzesko oraz 

utworzenie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Okocim 

 I.4.3. Budowa kanalizacji w Gminie Brzesko 
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 I.4.4. Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie 

gospodarki ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku 

 I.4.5. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Bagiennej i Wyspowej w Brzesku 

 I.4.6. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Wiśnickiej w Jasieniu 

 I.4.7. Remont i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Gminy Brzesko 

 I.4.8. Remont i modernizacja kanalizacji opadowej na obszarze administracyjnym 

miasta Brzesko m.in. od ul. Sienkiewicza, Ogrodowej, Uczestników Ruchu oporu do 

Spółdzielczej oraz od ul. Ogrodowej przez Plac Kazimierza Wielkiego; Od ul. 

Dworcowej do wylotu na Stawowej; d ul. Spółdzielczej, Głowackiego do wylotu; ul. 

Browarna i Wesoła (także kanalizacja sanitarna); ul. Okulickiego; ul. 19 stycznia; ul. 

11 listopada; ul. Westerplatte; Od ul. Jagiełły do ul. Czarnowiejskiej; ul. Robotnicza; 

Od Stawu Wolnego do potoku Młynówka; Pomianowski Stok, os. Jagiełły, Stare 

Miasto; 

 I.4.9. Rozbudowa cmentarza komunalnego na terenie miasta Brzesko 

 I.4.10. Przebudowa sieci ciepłowniczych oraz rewitalizacja obiektów ciepłowni 

"Rejonowa" 

 

Cel operacyjny: 

 

I.5. Rozwój infrastruktury mieszkaniowej 

 

Zadania: 

 1.5.1. Uzbrojenie "Osiedla Mieszkaniowego" na Pomianowskim Stoku 

 I.5.2. Remont i modernizacja budynków komunalnych w Brzesku (ul. Ogrodowa; ul. 

Kościuszki; ul. Legionów Piłsudskiego; ul. Nowa; ul. Głowackiego; ul. Partyzantów; 

ul. Cegielniana; ul. Głowackiego; ul.Mickiewicza; ul. Goetla, ul. Browarna, ul. 

Wesoła; Pl. Zwycięstwa; Pl. Żwirki i Wigury; Pl. Kupiecki; ul. Okocimska) 

 I.5.3. Termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy 

Ogrodowej 

 I.5.4. Remont budynków Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz renowacja 

otoczenia 
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Cel operacyjny: 

 

I.6. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia 

 

Zadania: 

 I.6.1. Modernizacja otoczenia budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Brzesku 

 I.6.2. Zakup innowacyjnego wyposażenia oraz sprzętu medycznego przez jednostki 

publiczne i prywatne funkcjonujące w sektorze profilaktyki i ochrony zdrowia 

 

Cel operacyjny: 

 

I.7. Integrująca polityka społeczna oraz wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

 

Zadania: 

I.7.1. Kontynuacja realizacji spotkań, szkoleń, warsztatów, konferencji, obozów 

młodzieżowych, koloni, wyjazdów i innych zadań w ramach działań statutowych oraz 

strategicznych podmiotów publicznych, prywatnych i organizacji pozarządowych 

skierowanych do społeczności Gminy Brzesko 

I.7.2. Kontynuowanie dotychczasowych oraz wdrażanie nowych programów wparcia 

materialnego dla osób i rodzin o niskich dochodach 

I.7.3. Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów ekonomi społecznej na terenie 

gminy 

I.7.4. Wspieranie inicjatyw partnerstwa trój sektorowego na terenie gminy 

 

Cel operacyjny: 

 

I.8. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 

 

Zadania: 

 I.8.1. Utworzenie oświetlenia ulic m.in.. ul. Garbarska, Wrzosowa, Wesoła, 

Marusarzówny, Przemysłowa,  Mokra, Głucha, os. Zalesie, Oświecenia; 
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 I.8.2. Zagospodarowanie terenu Dworca PKP w Brzesku 

 I.8.3. Rozwój elektronicznego monitoringu miasta 

 I.8.4. Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy 

 I.8.5. Odwodnienie terenów położonych przy drogach gminnych w miejscowości 

Jadowniki i Jasień - etap I 

 I.8.6. Odwodnienie terenów położonych przy drogach gminnych w miejscowości 

Jasień i Jadowniki - etap II  

 I.8.7. Rozwój oraz doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego w gminie w 

przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych 

 

Cel operacyjny: 

 

I.9. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

 

Zadania: 

 I.9.1. Rozwój usług i zwiększenie sieci "Brzeskie Hotspoty" 

 I.9.2. Rozbudowa lokalnych sieci infrastruktury teleinformatycznej 

 I.9.3. Upowszechnienie stosowania narzędzi informatycznych w pracy instytucji 

publicznych, w tym samorządowych; 

 

 

Cel operacyjny: 

 

I.10. Czyste i bezpieczne środowisko przyrodnicze 

 

Zadania: 

I.10.1. Wykorzystanie naturalnych źródeł energii na potrzeby funkcjonowania budynków 

użyteczności publicznej 

I.10.2. Promocja oraz system zachęt dla inicjatyw dotyczących pozyskiwania energii ze 

źródeł odnawialnych (OZE) realizowanych przez mieszkańców 

 

 

Cel operacyjny: 



Strategia Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2008 – 2015 

_________________________________________     ________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 70 

 

I.11. Funkcjonalne instytucje publiczne i samorządowe 

 

Zadania: 

 I.11.1. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku 

 I.11.2. Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa 

Powiatowego w Brzesku 

 I.11.3. Zakup i wdrożenie jednolitego systemu księgowo - podatkowego z funkcjami 

wspomagającymi zarządzanie i kontrolę  

 I.11.4. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku 

 I.11.5. Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku 

 I.11.6. Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Brzesko 

 I.11.7. Remont oraz modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy wraz z 

otoczeniem 

 

 

Cel operacyjny: 

 

I.12. Poprawa jakości usług edukacyjnych 

 

Zadania: 

 I.12.1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku 

 I.12.2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku 

 I.12.3. Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku 

 I.12.4. Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Brzesku 

 I.12.5. Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku 

 I.12.6. Rozbudowa pawilonu dydaktycznego budynku Małopolskiej Szkoły Wyższej 

oddział w Brzesku 

 I.12.7.  Remont i modernizacja obiektów Liceum i Gimnazjum Katolickiego 

 

 

Cel operacyjny: 
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I.13. Rozbudowa infrastruktury sportowej 

 

Zadania: 

 I.13.1. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku 

 I.13.2. Zagospodarowanie terenów wokół pływalni 

 I.13.3. Budowa kortów tenisowych w miejsce boiska do piłki nożnej 

 I.13.4. Remont budynku Okocimskiego Klubu Sportowego wraz z 

zagospodarowaniem otoczenia 

 

 

Cel Strategiczny II. 

Dynamiczny rozwój gospodarczy i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Brzesko 

 

Cel operacyjny: 

 

II.1. Wsparcie indywidualnej przedsiębiorczości 

 

Zadania: 

 II.1.1. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości 

 II.1.2. Organizacja szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw na terenie gminy z 

zakresu zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej  

 II.1.3. Kontynuacja oraz rozwój systemu informacji o możliwościach zewnętrznego 

finansowania inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa (dotacje, subwencje, 

pożyczki i kredyty preferencyjne) 

 

Cel operacyjny: 

 

II.2. Zwiększenie atrakcyjności Gminy Brzesko dla lokalnych przedsiębiorców i inwestorów 

zewnętrznych 

 

Zadania: 

 II.2.1. Rozbudowa systemu zachęt dla lokalnych przedsiębiorców i inwestorów 

zewnętrznych: 
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 II.2.2. Uzbrojenie terenów przeznaczonych na strefę aktywności gospodarczej na 

Pomianowskim Stoku 

 II.2.3. Rozwój strefy aktywności gospodarczej na Pomianowskim Stoku a także w 

sąsiedztwie węzła autostradowego (region Bucze / Mokrzyska) 

 

 

 

Cel operacyjny: 

 

II.3. Przyciąganie nowych bezpośrednich inwestycji do miasta 

 

Zadania: 

 II.3.1. Kontynuacja działalności Punktu Obsługi Inwestora 

 II.3.2. Uczestnictwo w targach i wystawach oraz prezentacja oferty inwestycyjnej 

gminy 

 II.3.3. Kreowania korzystnego wizerunku gminy jako miejsca do inwestowania 

poprzez media regionalne oraz krajowe – praca, radio, telewizja regionalna 

 II.3.4. Kreowania korzystnego wizerunku gminy jako miejsca do inwestowania 

poprzez internet 

 

 

 

Cel Strategiczny III. 

Podniesienie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Gminy Brzesko 

 

 

Cel operacyjny: 

 

III.1. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

 

Zadania: 

 III.1.1. Zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego 
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 III.1.2. Adaptacja do funkcji rekreacyjno wypoczynkowych terenów: Staw Wolski, ul. 

Stawowa do Trzech Stawów, ul. Szczepanowska, ul. Solskiego 

 III.1.3. Rozbudowa zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie oś. Jagiełły 

oraz oś. Słotwina 

 III.1.4. Remont i adaptacja na potrzeby rekreacji byłej ujeżdżalni koni przy ul. 

Mickiewicza w Brzesku 

 III.1.5. Utworzenie ścieżki spacerowej od. Ul. Berka Joselewicza do ul. Krętej w 

Brzesku 

 III.1.6. Remont budynku kręgielni w Brzesku 

 III.1.7. Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci 

 III.1.8. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych 

 III.1.9. Odtworzenie wczesnośredniowiecznego grodziska w Jadownikach 

 III.1.10. Rewitalizacja zespołu parkowego Goetzów-Okocimskich na potrzeby 

działalności rekreacyjnej 

 III.1.11. Utworzenie szlaku komunikacyjnego łączącego zespół pałacowo-parkowy 

Goetzów-Okocimskich z Okocimiem oraz z centrum Brzeska 

 III.1.12. Zaadoptowanie rzeki Uszwicy na potrzeby utworzenie produktu 

turystycznego opartego na spływie łodziami i tratwami 

 III.1.13. Wdrożenie nowych oraz rozwój dotychczasowych działań wspierających 

rozwój agroturystyki 

 

 

Cel operacyjny: 

 

III.2. Rozwój infrastruktury kulturalnej 

 

Zadania: 

 III.2.1. Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Brzesku 

 III.2.2. Przebudowa i remont budynku Domu Ludowego w Jadownikach 

 III.2.3. Przebudowa estrady koncertowej Plac Kazimierza oraz budowa małej estrady 

w Parku Jordana 

 III.2.4. Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Okocimiu 

 III.2.5. Zakup sprzętu nagłaśniającego - Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku 
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 III.2.6. Remont oraz modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku 

 III.2.7. Remont i konserwacja Kościoła Parafialnego przy ul. Głowackiego w Brzesku 

 III.2.8. Prace konserwacyjne na terenie gminy Brzesko 

 

 

Cel operacyjny: 

 

III.3. Rewitalizacja zabytkowej infrastruktury turystycznej i kulturalnej 

 

Zadania: 

 III.3.1. Rewitalizacja Rynku w Brzesku 

 III.3.2. Rewitalizacja zespołu Palacowego Goetzów-Okocimskich na potrzeby 

utworzenie produktów turystycznych opartych na zwiedzaniu obiektów  

 III.3.3. Rewitalizacja zespołu Palacowego Goetzów-Okocimskich na potrzeby 

utworzenie działalności hotelarskiej oraz gastronomicznej, adaptacja ul. Goetza na 

trakt spacerowy (montaż ławek, koszów na śmieci, modernizacja oświetlenia) 

 III.3.4. Utworzenie Muzeum Browar Okocim 

 III.3.5. Rewitalizacja dworku w Okocimiu 

 

 

Cel operacyjny: 

 

III.4. Rozwinięcie systemu promocji i informacji turystycznej i kulturalnej 

 

Zadania: 

 III.4.1. Rozwój, aktualizacja oraz dystrybucja kompleksowych narzędzi promocji 

oferty kulturowej oraz turystycznej gminy 

 III.4.2. Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej 

 III.4.3. Współpraca międzyminna w ramach wspólnej oferty turystycznej regionu 

 III.4.4. Współpraca z mediami regionalnymi oraz ogólnopolskimi w ramach promocji 

kultury i turystyki 

 III.4.5. Organizacja imprez, festynów, happeningów i konkursów o charakterze 

regionalnym i ponadregionalnym promujących turystykę 
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 III.4.6. Organizacja imprez, festynów, happeningów i konkursów o charakterze 

lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym promujących kulturę 
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VI. Plan operacyjny dla Strategii Rozwoju Gminy Brzesko  - 

szczegółowy wykaz 

 

 

Cel Strategiczny I. 

Zrównoważony wzrost jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców 
Gminy Brzesko na terenach wiejskich i miejskich 

 

 

Cel operacyjny: 

I.1. Poprawa rozwiązań komunikacyjnych na terenach miejskich Gminy 
Brzesko 

 

Zadanie:  

I.1.1. Remont i modernizacja dróg na obszarze administracyjnym miasta Brzeska m.in. ul. 

Powstańców Warszawy i parking przy tej ulicy; ul. Głowackiego, Kościuszki, Mickiewicza; 

ul. Wodna; Na Górkach; ul. Bernackiego; ul. Kopaliny, Boczna, Spacerowa, Piaskowa, 

Zagłoby; ul. Uczestników Ruchu Oporu, Legionów Piłsudskiego; ul. 11-go Listopada 

(Widok, Pod Sadem, Zakątek) Jodłowska, Słowińska; ul. Rzemieślnicza, Parcelowa; ul. 

Mokra, Głucha, Wyspowa, Za Lasem; ul. 11-Listopada, 19-go Stycznia; ul. Czarnowiejska; 

ul. Nowa, Zielona, Plac Zwycięstwa, Cicha; ul. Kusocińskiego, Czecha; ul. Browarna; ul. 

Brzegowa, Marusarzówny; ul. Goetza, Brzezowiecka; ul. Leśna; os. Stok Pomiatowski; Os. 

Kołątaja. 

 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009-2015 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

 

Zadanie:  

 I.1.2. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - odnowa nawierzchni na drodze 

wojewódzkiej nr 768 w Brzesku ul. Solskiego wraz z remontem chodnika, budową 

kanalizacji deszczowej oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Solskiego z ulicami 

Szczepanowską i Okulickiego 

 

Opis zadania: 

 

Zadania, zakres rzeczowy: 
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Odnowa nawierzchni - 238.185 m2. 

Przebudowa chodników - 6.545 m2. 

Kanalizacja deszczowa - 455 mb. 

Kanalizacja sanitarna - 286 mb. 

Budowa ronda. 

 

W realizacji inwestycji partycypuje Województwo Małopolskie.  

 

Cel: 

Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych. 

Poprawa podstawowych usług na obszarach miejskich, obejmujących elementy infrastruktury 

technicznej, warunkujących rozwój społeczno - gospodarczy, co przyczyni się do poprawy 

warunków życia i pracy mieszkańców oraz prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 
Województwo 

Małopolskie 
2007-2010 

Budżet gminy, budżet 

województwa, inne 

środki zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

I.1.3. Przebudowa drogi gminnej nr 250553K - ul. Okulickiego, ul. Królowej Jadwigi  

w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

Zadania, zakres rzeczowy: 

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz przebudowa ciągów pieszych.  

Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków z funduszy pomocowych (Narodowy 

Program Przebudowy Dróg Lokalnych - pomoc maksymalna 50%). Zabezpieczone środki 

stanowią 50% udział Gminy Brzesko w szacunkowych kosztach inwestycji. 

 

Cel: 

Częściowa zmiana geometrii drogi. 

Poprawa równości i szorstkości nawierzchni. 

Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, w szczególności dzieci uczęszczających do szkół. 

 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

I.1.4. Budowa parkingów przy ul. Głowackiego w Brzesku 

 

Opis zadania: 
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Zadania, zakres rzeczowy: 

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu dla max. 60 samochodów osobowych wraz ze 

stanowiskami postojowymi dla motocykli i rowerów, budowa dróg manewrowych oraz 

kanalizacji opadowej przy ul. Głowackiego w Brzesku. 

Parking wykonany będzie z kostki brukowej. 

- powierzchnia miejsc postojowych 1110m2, 

- powierzchnia dróg manewrowych 1385 m2, 

- powierzchnia zieleńców 950 m2. 

 

Cel: 

Rozwój infrastruktury technicznej. 

Poprawa bezpieczeństwa. 

 

 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

I.1.5. Budowa parkingu przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

I.1.6. Budowa parkingu przy ul. Uczestników Ruchu Oporu w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

I.1.7. Adaptacja terenów nieużytków przy ul. Królowej Jadwigi w Brzesku na parking 

 

Opis zadania: 
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Adaptacja terenów nieużytków na parking dla os. Jagiełły wraz z zieleńcem – 800 m2 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009-2011 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

I.1.8. Zakup i montaż przystanków autobusowych 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

I.1.9. Budowa chodnika przy ul. Kopernika w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

I.1.10. Remont i modernizacja chodników miejskich m.in. ul. Kwiatowa, Spokojna, 

Przemysłowa, Garbarska, Pomiatowska, Brzegowa, Marusarzówny, Szczepanowska, 

św. Alberta, Konstytucji 3-go Maja; 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; ul. Solskiego, Okocimska, Staromiejska; 

 

Opis zadania: 

 
Lokalizacja Zakres rzeczowy Jednostka Wielkość 

ul. Kwiatowa, Spokojna, Przemysłowa, 

Garbarska, Pomianowska, Brzegowa, 

Marusarzówny, Szczepanowska, 

św. Alberta, Konstytucji 3-go Maja 

Budowa chodników o łącznej 

długości   

- 2600 mb 

m2 4500 

ul. Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Asnyka, 

Ogrodowa, Jagiełły, Długa, Sobieskiego, 

Sienkiewicza, Berka Joselewicza, Legionów 

Piłsudskiego, Powstańców W-wy, Kościuszki, 

Remonty i modernizacja 

chodników o łącznej długości – 

10000 m2 

m2 15000 
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Królowej Jadwigi, Zielona, Browarna, 

Piastowska, Kusocińskiego. Mieszka I, 

Mickiewicza, 19-go Stycznia, 11-go Listopada, 

Czarnowiejska, Brzezowiecka, Okulickiego, 

Szczepanowska, Głowackiego 

 

ul. Solskiego, Okocimska, Starowiejska 

 

Remonty i modernizacja 

chodników o łącznej długości – 

4000 mb przy drogach 

wojewódzkich i powiatowych 

m2 7000 

Ul. Plac Żwirki i Wigury Kostka brukowa – 156 mb m2 1300 

 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009-2011 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

I.1.11. Zakup i montaż parkometrów 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Cel operacyjny: 

 

I.2. Poprawa rozwiązań komunikacyjnych na terenach wiejskich Gminy 
Brzesko 

 

Zadanie:  

I.2.1. Budowa drogi cmentarnej w Porębie Spytkowskiej  

 

Opis zadania: 

 

Zakres rzeczowy: 

Budowa przepustu śr. 100 cm, dł. 7,50 m wraz z wykonaniem nasypu na przepuście. 

Wykonanie przepustu śr. 40 cm, dł. 5 m na końcowym odcinku drogi. 

Przedłużenie istniejącego przepustu śr. 50 cm, dł. 2 m do całkowitej długości 5m. 

Wykonanie nawierzchni na dł. 135 mb.  

 

Cel: 
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Droga stanowi dojazd do północnej części Poręby Spytkowskiej, który ze względu na 

konfigurację terenu (duży spadek podłużny) jest utrudniony a na odcinku długości ok. 300 mb 

prawie niemożliwy. 

Umożliwienie dojazdu.  

Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców. 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

I.2.2. Budowa chodników w Mokrzyskach - drogi wojewódzkie 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

I.2.3. Budowa chodnika przy ul. Sosnowej w Sterkowcu 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

I.2.4. Budowa chodnika przy ul. Witosa w Jadownikach  

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

I.2.5. Budowa chodnika przy ul. Ks. Mazurkiewicza w Jasieniu 
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Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

 

Cel operacyjny: 

 

I.3. Rozwój podstawowej infrastruktury społecznej 

 

Zadanie:  

 I.3.1. Odnowa centrum wsi Mokrzyska 

 

Opis zadania: 
 

Inwestycja Zadania, zakres rzeczowy: 

obejmująca: wykonanie robót remontowych przy szkole, przebudowę wejścia do budynku 

szkoły, przebudowę dachu na budynku GOSiR (roboty budowlane i instalacje), budowę 

parkingu i placu zabaw przy GOSiR, budowę oczyszczalni ścieków dla SP i budynku GOSiR, 

wykonanie projektu ul. Szkolnej, studium wykonalności, projektu kortu tenisowego. 

Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków z funduszy pomocowych (MRPO - 

pomoc maksymalna 70%). Zabezpieczone środki stanowią 30% udział Gminy Brzesko w 

szacunkowych kosztach inwestycji. 

 

Cel: 

Podnoszenie poziomu cywilizacyjnego obszarów wiejskich poprzez ich zrównoważony 

rozwój. 

Aktywizacja społeczno - gospodarcza regionu.  

Wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach 

wiejskich. 

 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy GOSiR 2009-2011 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.3.2. Remont cmentarza wojskowego w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 
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Urząd Gminy  2011-2012 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.3.3. Remont i modernizacja budynku Państwowego Inspektoratu Sanitarnego 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Państwowy Inspektorat 

Sanitarny 
 2010 

Środki własne, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.3.4. Remont oraz modernizacja obiektu Komendy Powiatowej Policji w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Komenda Powiatowa 

Policji w Brzesku 
 2009-2012 

Środki własne, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.3.5. Remont oraz modernizacja obiektu Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Komenda Powiatowej 

Straży Pożarnej 
 2009-2012 

Środki własne, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.3.6. Modernizacja otoczenia Domu Pomocy Społecznej w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Dom Pomocy Społecznej 
Zgromadzenie S.S. 

Służebniczek NMP 
2009-2011 

Środki własne, środki 

zewnętrzne 
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Zadanie:  

 I.3.7. Remont obiektu schroniska młodzieżowego 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe 
Urząd Gminy 2010 

Środki własne, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.3.8. Remont oraz modernizacja obiektu Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z 

otoczeniem 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Stowarzyszenie Osób 

niepełnosprawnych, 

Opiekunów i 

Wolontariuszy "Ostoja" 

 2011 
Środki własne, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.3.9. Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Buczu na potrzeby przedszkola 

 

Opis zadania: 

 

Zadania, zakres rzeczowy: 

Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń szkolnych i mieszkalnych w 

budynku Szkoły zlokalizowanej na działce nr 469 w Buczu na przedszkole jednooddziałowe 

wraz z infrastrukturą. 

Przebudowa instalacji wewnętrznych. 

Wymiana posadzek, wykonanie ścianek działowych, malowanie. 

Wykonanie sanitariatów, zaplecza kuchennego. 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 

Przebudowa schodów wejściowych. 

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, daszków nad wejściem. 

Wykonanie przyłączy mediów. 

 

Cel: 

Rozwój nauki i szkolnictwa, poprawa sprawności funkcjonowania oraz rozwój instytucji 

infrastruktury społecznej. 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 
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Urząd Gminy  2009 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.3.10. Remont oraz modernizacja Publicznego Przedszkola nr 1 w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.3.11. Remont oraz modernizacja Publicznego Przedszkola nr 3 w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009-2010 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.2.12. Remont oraz modernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2011 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.2.13. Remont oraz modernizacja Publicznego Przedszkola nr 7 w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2011 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 
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Zadanie:  

 I.2.14. Remont oraz modernizacja Publicznego Przedszkola nr 9 w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009-2010 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.2.15. Remont oraz modernizacja Publicznego Przedszkola nr 10 w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009-2011 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.2.16. Adaptacja strychu budynku administracyjnego przy ul Głowackiego 51 w 

Brzesku na cele świetlicy młodzieżowej 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009-2011 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Cel operacyjny: 

 

I.4. Rozwój podstawowej infrastruktury komunalnej 

 

 

Zadanie:  

 I.4.1. Budowa wodociągu w Porębie Spytkowskiej 

 

Opis zadania: 

 

Zadania, zakres rzeczowy: 

Budowa 28 km sieci wodociągowej. 
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Realizacja zadania uzależniona od pozyskania na ten cel środków z funduszy pomocowych 

(Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% 

kosztów kwalifikowalnych inwestycji). Zabezpieczone środki stanowią udział Gminy Brzesko 

w szacunkowych kosztach inwestycji.  

 

Cel: 

Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury 

technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy 

warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009-2013 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.4.2. Realizacja ostatniego etapu magistrali wodociągowej Bochnia - Brzesko oraz 

utworzenie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Okocim 

 

Opis zadania: 

 

Zadania, zakres rzeczowy: 

Roboty inwestycyjne: wykonanie robót budowlano-montażowych sieci wodociągowej w 

następującym zakresie: 

- budowa sieci wodociągowej o dł. 4,48 km na terenie miejscowości Okocim w rejonach os. 

Kamieniec, Zalesie, Zagórze, ul. Św. Jana, ul. Stroma 

- budowa 6,26 km odcinka magistrali wodociągowej od granic administracyjnych Gminy 

Rzezawa do ul. Mickiewicza w Brzesku 

Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków z funduszy pomocowych (MRPO - 

pomoc 70%). Zabezpieczone środki stanowią planowany udział środków własnych w 

finansowaniu inwestycji (30%). 

 

Cel: 

Bezpieczne i zdywersyfikowane zaopatrzenie w wodę odbiorców na terenie Gminy Brzesko. 

Alternatywne zaopatrzenie w wodę wszystkich odbiorców wody w Gminie Brzesko poprzez 

magistralę Bochnia - Brzesko. 

Poprawa racjonalności gospodarowania zasobami wodnymi w rejonie. 

Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej oraz agroturystycznej na terenie Gminy Brzesko. 

 

 

 

Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy RPWiK 2009-2010 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 
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Zadanie:  

 I.4.3. Budowa kanalizacji w Gminie Brzesko 

 

Opis zadania: 

 

Zadania, zakres rzeczowy: 

- projekty budowlano - montażowe 

- specyfikacje techniczne 

- przedmiary robót 

- kosztorysy inwestorskie 

- informacje dotyczące bezpieczeńska i ochrony zdrowia (BIOZ) 

- informacje o planowanym przedsięwzięciu celem uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

 

Cel: 

Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa stanu i ochrona środowiska przyrodniczego. 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy RPWiK 2009 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.4.4. Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie 

gospodarki ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

Zadania, zakres rzeczowy: 

Wykonanie sieci kanalizacyjnej na osiedlach: Leśna, Kopaliny, Szczepanowskie, ul.Wiejska, 

ul.Rzeźnicza, ul.Okocimska, ul.Starowiejska w Brzesku, ul.Wschodnia, ul.Środkowa, 

ul.Staropolska, ul.Bujaka w Jadownikach, ul.Klonowa i ul.Klonowa Boczna w Jasieniu, 

Brzesko - Jasień wzdłuż ul.Kościuszki, Okocim - Kamieniec, Brzesko północna część miasta 

- I etap. 

Zabezpieczone środki stanowią planowany 40% udział Gminy Brzesko w kosztach (netto) 

inwestycji (wpłaty gotówkowe na podwyższenie kapitału zakładowego RPWiK  Sp.z o.o. w 

Brzesku). 

 

Cel: 

Ochrona wód i gleby, poprawa stanu środowiska i warunków bytowych ludności. 

 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy RPWiK 2009-2011 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 
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Zadanie:  

 I.4.5. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Bagiennej i Wyspowej w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

 

Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy RPWiK 2009 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.4.6. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Wiśnickiej w Jasieniu 

 

Opis zadania: 

 

 

Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy RPWiK 2009 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.4.7. Remont i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Gminy Brzesko 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Rejonowe 

Przedsiebiostwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji w Brzesku 

sp. z o.o. 

 działalność ciągła 
Środki własne, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.4.8. Remont i modernizacja kanalizacji opadowej na obszarze administracyjnym 

miasta Brzesko m.in. od ul. Sienkiewicza, Ogrodowej, Uczestników Ruchu oporu do 

Spółdzielczej oraz od ul. Ogrodowej przez Plac Kazimierza Wielkiego; Od ul. 

Dworcowej do wylotu na Stawowej; d ul. Spółdzielczej, Głowackiego do wylotu; ul. 

Browarna i Wesoła; ul. Okulickiego; ul. 19 stycznia; ul. 11 listopada; ul. Westerplatte; 

Od ul. Jagiełły do ul. Czarnowiejskiej; ul. Robotnicza; Od Stawu Wolnego do potoku 

Młynówka; Pomianowski Stok, os. Jagiełły, Stare Miasto; 

 

Opis zadania: 
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Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy RPWiK 2009-2014 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.4.9. Rozbudowa cmentarza komunalnego na terenie miasta Brzesko 

 

Opis zadania: 

 

 

Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.4.10. Przebudowa sieci ciepłowniczych oraz rewitalizacja obiektów ciepłowni 

"Rejonowa" 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej w 

Brzesku sp. z o.o. 

 2009-2010 
Środki własne, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Cel operacyjny: 

 

I.5. Rozwój infrastruktury mieszkaniowej 

 

 

Zadanie:  

 1.5.1. Uzbrojenie "Osiedla Mieszkaniowego" na Pomianowskim Stoku 

 

Opis zadania: 

 

Zadania, zakres rzeczowy: 

Wykonanie zasilania elektrycznego. 

Budowa sieci wodociągowej. 

Budowa nowych dróg. 

 

Cel: 
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Poprawa podstawowych usług na obszarach miejskich, obejmujących elementy infrastruktury 

technicznej, warunkujących rozwój społeczno - gospodarczy, co przyczyni się do poprawy 

warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009-2010 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.5.2. Remont i modernizacja budynków komunalnych w Brzesku (ul. Ogrodowa; ul. 

Kościuszki; ul. Legionów Piłsudskiego; ul. Nowa; ul. Głowackiego; ul. Partyzantów; 

ul. Cegielniana; ul. Głowackiego; ul.Mickiewicza; ul. Wesoła; Pl. Zwycięstwa; Pl. 

Żwirki i Wigury; Pl. Kupiecki; ul. Okocimska) 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Miejski Zakład 

Gospodarki 

Mieszkaniowej sp. z o.o. 

w Brzesku 

 2009-2015 
Środki własne, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.5.3. Termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy 

Ogrodowej 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 
 2010-2013 

Środki własne, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.5.4. Remont budynków Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz renowacja 

otoczenia 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Pracownicza Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 
 2013-2014 

Środki własne, środki 

zewnętrzne 
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Cel operacyjny: 

 

I.6. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia 

 

Zadanie:  

 I.6.1. Modernizacja otoczenia budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Brzesku 

 2010-2012 
Środki własne, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.6.2. Zakup innowacyjnego wyposażenia oraz sprzętu medycznego przez jednostki 

publiczne i prywatne funkcjonujące w sektorze profilaktyki i ochrony zdrowia 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Brzesku 

 działalność ciągła 
Środki własne, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

 

Cel operacyjny: 

 

I.7. Integrująca polityka społeczna oraz wsparcie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego 

 

Zadanie:  

I.7.1. Kontynuacja realizacji spotkań, szkoleń, warsztatów, konferencji, obozów 

młodzieżowych, koloni, wyjazdów i innych zadań w ramach działań statutowych oraz 

strategicznych podmiotów publicznych, prywatnych i organizacji pozarządowych 

skierowanych do społeczności Gminy Brzesko 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 
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Urząd Gminy 

Okręg Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Tarnowie – Koło 

Brzesko; Stowarzyszenie 

Krzewienia Kultu Świętego 

Stanisława BM i Ochrony 

Dziedzictwa Kulturowego Ziemi 

Szczepanowskiej; Parafia 

Rzymskokatolicka p.w NMP Matki 

Kościoła i św. Jakuba Apostoła; 

Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych, Opiekunów i 

Wolontariuszy „OSTOJA”; Polski 

Czerwony Krzyż; Stowarzyszenie 

Wspierania Rozwoju Młodzieży 

„Wzrastanie”; Stowarzyszenie Ziemi 

Brzeskiej „Porozumienie”; Parafia 

Rzymsko-Katolicka Jasień 

ul.Ks.Mazurkiewicza; Instytut Akcji 

Katolickiej Diecezji Tarnowskiej 

Oddział przy parafii w Jasieniu; 

Polski Związek Emerytów 

Rencistów i Inwalidów Zarząd 

Rejonowy w Brzesku; Parafia 

Rzymsko-Katolicka p.w. Trójcy 

Przenajświętszej w Okocimiu; 

Ognisko Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Fizycznej „SOKÓŁ” 

Brzesko; Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. NMP Matki Kościoła i św. 

Jakuba Ap. Brzesko – Caritas; 

Ludowy Klub Sportowy 

„OLIMPIA” w Buczu; Klub 

Sportowy „ Wiking” Brzesko; 

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. 

Prokopa Opata Jadowniki; Fundacja 

Profilaktyki Wychowawczej w 

Rodzinie i innych środowiskach 

Wychowawczych; Stowarzyszenie 

na rzecz pomocy dzieciom i rodzinie 

„Samarytanin” – Jasień; Uczniowski 

Klub Sportowy „JEDYNKA” przy 

Publicznym Gimnazjum nr1; 

Stowarzyszenie Nasze Gimnazjum 

w Jadownikach; Okocimski Klub 

Narciarski w Brzesku; 

Stowarzyszenie Wspierajmy Szkołę 

Jadowniki; Parafia 

Rzymskokatolicka p.w Miłosierdzia 

Bożego w Brzesku 

Działalność ciągła 
Środki własne, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

I.7.2. Kontynuowanie dotychczasowych oraz wdrażanie nowych programów wparcia 

materialnego dla osób i rodzin o niskich dochodach 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 

Organizacje pozarządowe 

z terenu gminy, 

organizacje pozarządowe 

o oddziaływaniu 

regionalnym, 

ogólnopolskim oraz 

międzynarodowym 

Działalność ciągła 

Budżet gminy, środki 

zewnętrzne, środki 

własne partnerów 

 

 

 

Zadanie:  
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I.7.3. Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów ekonomi społecznej na terenie 

gminy 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 

Organizacje pozarządowe 

z terenu gminy, 

organizacje pozarządowe 

o oddziaływaniu 

regionalnym, 

ogólnopolskim oraz 

międzynarodowym, 

przedsiębiorstwa, 

jednostki samorządowe 

Działalność ciągła 

Budżet gminy, środki 

zewnętrzne, środki 

własne partnerów 

 

 

 

Zadanie:  

I.7.4. Wspieranie inicjatyw partnerstwa trój sektorowego na terenia gminy 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 

Organizacje pozarządowe 

z terenu gminy, 

organizacje pozarządowe 

o oddziaływaniu 

regionalnym, 

ogólnopolskim oraz 

międzynarodowym, 

przedsiębiorstwa, 

jednostki samorządowe 

Działalność ciągła 

Budżet gminy, środki 

zewnętrzne, środki 

własne partnerów 

 

 

 

 

Cel operacyjny: 

 

I.8. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 

 

 

Zadanie:  

 I.8.1. Utworzenie oświetlenia ulic m.in.. ul. Garbarska, Wrzosowa, Wesoła, 

Marusarzówny, Przemysłowa,  Mokra, Głucha, 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 
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Urząd Gminy  2009 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.8.2. Zagospodarowanie terenu Dworca PKP w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 

Przedsiębiorstwa, 

organizacje pozarządowe, 

PKP 

2009-2010 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.8.3. Rozwój elektronicznego monitoringu miasta 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 

Przedsiębiorstwa, 

organizacje pozarządowe, 

właściciele 

nieruchomości 

2009-2010 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.8.4. Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy 

 

Opis zadania: 

 

Zadania, zakres rzeczowy: 

Opracowanie dokumentacji technicznej z zakresu poprawy bezpieczeństwa powodziowego 

dla zadań przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013, tj.: regulacja rzeki Uszwicy ok. 

1,55 km (w Brzesku - obok P.Biedy, na granicy Jadownik i Sterkowcu, w Sterkowcu - okolice 

mostu). 

Zabezpieczone środki stanowią 10% przewidywanych kosztów opracowania w/w 

dokumentacji (udział Gminy Brzesko). Zadanie realizowane przez Województwo 

Małopolskie. 

 

Cel: 

Ochrona przed powodzią. 

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Brzesko. 
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Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009-2010 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.8.5. Odwodnienie terenów położonych przy drogach gminnych w miejscowości 

Jadowniki i Jasień - etap I 

 

Opis zadania: 

 

Zadania, zakres rzeczowy: 

Wykonanie odwodnienia na działkach gminnych nr 1625 i 797 celem sprowadzenia wód z 

tzw. "Starorzecza" do rzeki Uszwicy: 

- wykonanie przepustu w drodze gminnej o średnicy 0,8m i dł. 7m 

- wykonanie otwartego odcinka rowu na działce 1625 o dł. ok.80m, szer. w dnie 0,5m, 

nachyleniu skarp 1:1, średniej głębokości 2,3m 

- ubezpieczenie wylotu rowu do rzeki Uszwicy na dł. 35m koszami siatkowo-kamiennymi o 

wymiarach 1,0x5,0x0,5m.  

- wykonanie 3m odcinka rowu rurociągiem średnicy 0,6m z żelbetowym przyczółkiem 

wylotowym, na którym zostanie wykonana klapa zwrotna.  

W kolejnych latach, po uzyskaniu zgód właścicieli gruntów na wykonanie odwodnienia, 

zostanie wykonany odcinek rowu po zachodniej stronie "Starorzecza" do nowo powstałego 

osiedla domów przy ul. Bocznej.  

Odwodnienie terenów położonych przy łączniku ul. Klonowej w Jasieniu z ul. Jodłowską w 

Brzesku: 

- wykonanie przepustu ramowego w miejscu istniejącego przepustu na rowie melioracyjnym 

Nr 1 

- wykonanie rowu otwartego dł. 720mb, nachylenie skarp 1:1,5 szer. w dnie 0,5m 

- wykonanie rurociągu dł. 35mb, średnicy 0,6m. 

 

Cel: 

Wykonanie odwodnienia terenów położonych pomiędzy ul. Małopolską, Boczną a rzeką 

Uszwicą w Jadownikach w celu zabezpieczenia przed podtopieniami.  

Wykonanie odwodnienia terenów położonych przy łączniku ul. Klonowej w Jasieniu z ul. 

Jodłowską w Brzesku. 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.8.6. Odwodnienie terenów położonych przy drogach gminnych w miejscowości 

Jasień i Jadowniki - etap II  

 

Opis zadania: 
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Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2010-2012 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.8.7. Rozwój oraz doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego w gminie w 

przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 

Przedsiębiorstwa, 

organizacje pozarządowe, 

Straż pożarna, Policja, 

prywatne i publiczne 

zespoły ochrony zdrowia 

2009-2010 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Cel operacyjny: 

 

I.9. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

 

Zadanie:  

 I.9.1. Rozwój usług i zwiększenie sieci "Brzeskie Hotspoty" 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 
Partnerzy gospodarczy z 

terenu gminy 
działalność ciągła 

Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.9.2. Rozbudowa lokalnych sieci infrastruktury teleinformatycznej 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 

Partnerzy gospodarczy z 

terenu gminy, placówki 

użyteczności publicznej 

Działalność ciągła 
Środki prywatne, budżet 

gminy, środki zewnętrzne 

 

 



Strategia Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2008 – 2015 

_________________________________________     ________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 98 

 

Zadanie:  

 I.9.3. Upowszechnienie stosowania narzędzi informatycznych w pracy instytucji 

publicznych, w tym samorządowych; 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 

Jednostki samorządowe 

wyższego szczebla, 

placówki użyteczności 

publicznej 

Działalność ciągła 

Budżet gminy, budżety 

placówek użyteczności 

publicznej, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Cel operacyjny: 

 

I.10. Czyste i bezpieczne środowisko przyrodnicze 

 

Zadanie:  

I.10.1. Wykorzystanie naturalnych źródeł energii na potrzeby funkcjonowania budynków 

użyteczności publicznej 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 
Placówki użyteczności 

publicznej 
2010-2012 

Budżet gminy, budżety 

placówek użyteczności 

publicznej, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

I.10.2. Promocja oraz system zachęt dla inicjatyw dotyczących pozyskiwania energii ze 

źródeł odnawialnych (OZE) realizowanych przez mieszkańców 

 

Opis zadania: 

 

 

Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  Działalność ciągła 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Cel operacyjny: 
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I.11. Funkcjonalne instytucje publiczne i samorządowe 

 

Zadanie:  

 I.11.1. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku 

 

Opis zadania: 
 

Zadania, zakres rzeczowy: 

Zabiegi termomodernizacyjne:  

- wymiana bram garażowych - 3 szt. o współczynniku przenikania ciepła na poziomie 1,9 

W/m2*K, 

- wymiana stolarki okiennej stołówki oraz archiwum w piwnicach - pow. 30,81 m2 

- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą lekką mokrą - grubość warstwy 

docieplenia - 13 cm. 

 

Cel: 

Po zrealizowaniu zadań straty ciepła budynku ulegną znacznemu zmniejszeniu, co spowoduje 

zmniejszone zapotrzebowanie ciepła grzewczego, co z kolei zmniejszy ilość energii cieplnej 

dostarczanej przez MPEC, w wyniku czego ulegną obniżeniu koszty dostarczenia energii 

cieplnej. 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.11.2. Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa 

Powiatowego w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

Zadania, zakres rzeczowy: 

Lokalizacja przy wschodniej ścianie budynku. 

Udźwig do 6 osób. 

 

Cel: 

Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego i poprawa sprawności funkcjonowania oraz 

rozwój instytucji infrastruktury społecznej. 

 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  
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 I.11.3. Zakup i wdrożenie jednolitego systemu księgowo - podatkowego z funkcjami 

wspomagającymi zarządzanie i kontrolę  

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009-2010 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.11.4. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

Zadania, zakres rzeczowy: 

Zabiegi termomodernizacyjne:  

- wymiana bram garażowych - 3 szt. o współczynniku przenikania ciepła na poziomie 1,9 

W/m2*K, 

- wymiana stolarki okiennej stołówki oraz archiwum w piwnicach - pow. 30,81 m2 

- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą lekką mokrą - grubość warstwy 

docieplenia - 13 cm. 

 

Cel: 

Po zrealizowaniu zadań straty ciepła budynku ulegną znacznemu zmniejszeniu, co spowoduje 

zmniejszone zapotrzebowanie ciepła grzewczego, co z kolei zmniejszy ilość energii cieplnej 

dostarczanej przez MPEC, w wyniku czego ulegną obniżeniu ksozty dostarczenia energii 

cieplnej. 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.11.5. Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009-2010 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  
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 I.11.6. Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Brzesko 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009-2010 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.11.7. Remont oraz modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy wraz z 

otoczeniem 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Starostwo Powiatowe w 

Brzesku 
 2009-2011 

Środki własne, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Cel operacyjny: 

 

I.12. Poprawa jakości usług edukacyjnych 

 

Zadanie:  

 I.12.1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

Zadania, zakres rzeczowy: 

Inwestycja obejmująca: ocieplenie stropodachu, ocieplenie stropu sali gimnastycznej, 

ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji budynku oraz wymianą 

parapetów zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi wejściowych (2szt.) na 

nowe wykonane ze ślusarki aluminowej, modernizację instalacji c.o. - została zrealizowana w 

latach 2005-2006. 

Środki planowane na 2008 rok i lata następne stanowią część wynagrodzenia za wykonane 

roboty  -  finansowane z uzyskanych oszczędności energii w okresie trwania umowy. 

 

Cel: 

Zmniejszenie kosztów ciepła poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną. 

 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009-2010 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 
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Zadanie:  

 I.12.2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.12.3. Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

Zadania, zakres rzeczowy: 

Inwestycja obejmująca: ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, ocieplenie ścian 

zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji budynku oraz wymianą parapetów zewnętrznych, 

kompleksową wymianę instalacji c.o. - została zrealizowana w latach 2005-2006. 

Środki planowane na 2008 rok i lata następne stanowią część wynagrodzenia za wykonane 

roboty  -  finansowane z uzyskanych oszczędności energii w okresie trwania umowy. 

 

Cel: 

Zmniejszenie kosztów ciepła poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną. 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009-2014 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.12.4. Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009-2012 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.12.5. Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku 
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Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009-2010 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.12.6. Rozbudowa pawilonu dydaktycznego budynku Małopolskiej Szkoły Wyższej 

oddział w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Małopolska Szkoła 

Wyższa 
 2009-2011 

Środki własne, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.12.7.  Remont i modernizacja obiektów Liceum i Gimnazjum Katolickiego 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Liceum i Gimnazjum 

Katolickie, 

Stowarzyszenie 

Wspierania Rozwoju 

Młodzieży "Wzrastanie" 

 2009-2013 
Środki własne, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Cel operacyjny: 

 

I.13. Rozbudowa infrastruktury sportowej 

 

 

Zadanie:  

 I.13.1. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

Zadania, zakres rzeczowy: 

Wykonanie budynku Sali gimnastycznej z podstawowym wyposażeniem wraz z przewiązką 

do Szkoły (zaprojektowano: 4 sanitariaty i szatnie, magazyn sprzętu, widownię). 



Strategia Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2008 – 2015 

_________________________________________     ________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 104 

Wykonanie robót instalacyjnych: wod-kan, gazowa, elektryczna, co, kotłownia. 

Zagospdoarowanie terenu wokół budynku (schody, podjazd dla osób niepełnosprawnych, 

dojazdy, oświetlenie, chodniki, ławeczki, parking przy obiekcie). 

Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków na ten cel z funduszy pomocowych 

(MRPO - pomoc maksymalna 70%). Zabezpieczone środki stanowią 30% udział Gminy 

Brzesko w szacunkowych kosztach inwestycji.  

 

Cel: 

Umożliwienie prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. 

Stworzenie bazy rekreacyjno-sportowej. 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009-2010 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.13.2. Zagospodarowanie terenów wokół pływalni 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Brzeski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji 
Gmina Brzesko 2009-2010 

środki własne, środki 

budżetowe 

 

 

 

Zadanie:  

 I.13.3. Budowa kortów tenisowych w miejsce boiska do piłki nożnej 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Brzeski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji 
 2009-2010 

Budżet gminy, Środki 

własne, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 I.13.4. Remont budynku Okocimskiego Klubu Sportowego wraz z 

zagospodarowaniem otoczenia 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Okocimski Klub  2009-2012 Środki własne, środki 
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Sportowy zewnętrzne 

 

 

 

 

Cel Strategiczny II. 

 

Dynamiczny rozwój gospodarczy i wzrost atrakcyjności 
inwestycyjnej Gminy Brzesko 

 

Cel operacyjny: 

 

II.1. Wsparcie indywidualnej przedsiębiorczości 

 

 

Zadanie:  

 II.1.1. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 

Powiatowy Urząd Pracy, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego, publiczne 

i prywatne instytucje 

szkoleniowe oraz 

doradcze 

2010 

Budżet gminy, środki 

własne partnerów, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 II.1.2. Organizacja szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw na terenie gminy z 

zakresu zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej  

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 

Powiatowy Urząd Pracy, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego, publiczne 

i prywatne instutucje 

szkoleniowe oraz 

doradcze, 

Działalność ciągła 

Budżet gminy, środki 

własne partnerów, środki 

zewnętrzne 
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Zadanie:  

 II.1.3. Kontynuacja oraz rozwój systemu informacji o możliwościach zewnętrznego 

finansowania inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa (dotacje, subwencje, 

pożyczki i kredyty preferencyjne) 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 

Powiatowy Urząd Pracy, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego, publiczne 

i prywatne instytucje 

szkoleniowe oraz 

doradcze, 

Działalność ciągła 

Budżet gminy, środki 

własne partnerów, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Cel operacyjny: 

 

II.2. Zwiększenie atrakcyjności Gminy Brzesko dla lokalnych 
przedsiębiorców i inwestorów zewnętrznych 

 

Zadanie:  

 II.2.1. Rozbudowa systemu zachęt dla lokalnych przedsiębiorców i inwestorów 

zewnętrznych: 

 

Opis zadania: 

- przygotowanie oraz wdrożenie przyspieszonej ścieżki administracyjnej w stosunku do 

inwestorów; 

- pomoc organizacyjna przedsiębiorcom; 

- stosowanie preferencyjnych stawek podatkowych; 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 

Przedsiębiorstwa lokalne 

oraz inwestorzy 

zewnętrzni 

Działalność ciągła 
Budżet gminy, środki 

zewnetrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 II.2.2. Uzbrojenie terenów przeznaczonych na strefę aktywności gospodarczej na 

Pomianowskim Stoku 

 

Opis zadania: 

 

Zadania, zakres rzeczowy: 
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Budowa drogi o długości ok.400 m i szerokości jezdni 6 m. 

Budowa kanalizacji deszczowej ok. 400 m. 

Budowa kanalizacji sanitarnej ok. 400m. 

Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków z funduszy pomocowych (MRPO - 

pomoc maksymalna 70%). Zabezpieczone środki stanowią 30% udział Gminy Brzesko w 

szacunkowych kosztach inwestycji. 

 

Cel: 

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez tworzenie korzystnych warunków 

do lokowania na jego obszarze inwestycji przedsiębiorstw. 

 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009-2010 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 II.2.3. Rozwój strefy aktywności gospodarczej na Pomianowskim Stoku 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 

Przedsiębiorstwa lokalne 

oraz inwestorzy 

zewnętrzni, właściciele 

gruntów 

Działalność ciągła 
Środki prywatne, budżet 

gminy, środki zewnętrzne 

 

 

 

Cel operacyjny: 

 

II.3. Przyciąganie nowych bezpośrednich inwestycji do miasta 

 

 

Zadanie:  

 II.3.1. Kontynuacja działalności Punktu Obsługi Inwestora 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  Działalność ciągła 

Budżet gminy, środki 

zewnętrzne, środki 

prywatne 
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Zadanie:  

 II.3.2. Uczestnictwo w targach i wystawach oraz prezentacja oferty inwestycyjnej 

gminy 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 

Przedsiębiorstwa lokalne 

oraz inwestorzy 

zewnętrzni 

Działalność ciągła 

Budżet gminy, środki 

zewnętrzne, środki 

prywatne 

 

 

 

Zadanie:  

 II.3.3. Kreowania korzystnego wizerunku gminy jako miejsca do inwestowania 

poprzez media regionalne oraz krajowe – praca, radio, telewizja regionalna 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 

Media o zasięgu 

regionalnym, Media o 

zasięgu ogólnopolskim, 

Przedsiębiorstwa lokalne 

oraz inwestorzy 

zewnętrzni 

Działalność ciągła 

Budżet gminy, środki 

zewnętrzne, środki 

prywatne 

 

 

 

Zadanie:  

 II.3.4. Kreowania korzystnego wizerunku gminy jako miejsca do inwestowania 

poprzez internet 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 

Serwisy internetowe, 

Przedsiębiorstwa lokalne 

oraz inwestorzy 

zewnętrzni 

Działalność ciągła 

Budżet gminy, środki 

zewnętrzne, środki 

prywatne 
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Cel Strategiczny III. 

Podniesienie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Gminy 
Brzesko 

 

 

Cel operacyjny: 

 

III.1. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

 

Zadanie:  

 III.1.1. Zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009-2010 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 III.1.2. Adaptacja do funkcji rekreacyjno wypoczynkowych terenów: Staw Wolski, ul. 

Stawowa do Trzech Stawów, ul. Szczepanowska, ul. Solskiego 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009-2011 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 III.1.3. Rozbudowa zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie oś. Jagiełły 

oraz oś. Słotwina 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009-2012 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  
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 III.1.4. Remont i adaptacja na potrzeby rekreacji byłej ujeżdżalni koni przy ul. 

Mickiewicza w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2012-2015 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 III.1.5. Utworzenie ścieżki spacerowej od. Ul. Berka Joselewicza do ul. Krętej w 

Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2012-2015 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 III.1.6. Remont budynku kręgielni w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009-2010 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 III.1.7. Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Brzeski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji 
Gmina Brzesko 2009 

Środki własne, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 III.1.8. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych 
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Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Brzeski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji 
Gmina Brzesko 2012 

Środki własne, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 III.1.9. Odtworzenie wczesnośredniowiecznego grodziska w Jadownikach 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2010-2012 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 III.1.10. Rewitalizacja zespołu parkowego Goetzów-Okocimskich na potrzeby 

działalności rekreacyjnej 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Właściciel zespołu 

pałacowego 

Gmina Brzesko, 

Przedsiębiorcy z branży 

turystycznej i 

rekreacyjnej, 

2009-2011 
Środki prywatne,  środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 III.1.11. Utworzenie szlaku komunikacyjnego łączącego zespół pałacowo-parkowy 

Goetzów-Okocimskich z Okocimiem oraz z centrum Brzeska 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 

Przedsiębiorcy z branży 

turystycznej i 

rekreacyjnej, jednostki 

użyteczności publicznej 

2009-2011 

Budżet gminy, budżety 

przedsiębiorstw 

prywatnych, budżety 

placówek użyteczności 

publicznej, środki 

zewnętrzne 

 

 



Strategia Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2008 – 2015 

_________________________________________     ________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 112 

 

Zadanie:  

 III.1.12. Zaadoptowanie rzeki Uszwicy na potrzeby utworzenie produktu 

turystycznego opartego na spływie łodziami i tratwami 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 

Przedsiębiorcy z branży 

turystycznej i 

rekreacyjnej, jednostki 

użyteczności publicznej 

2009-2011 

Budżet gminy, budżety 

przedsiębiorstw 

prywatnych, budżety 

placówek użyteczności 

publicznej, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 III.1.13. Wdrożenie nowych oraz rozwój dotychczasowych działań wspierających 

rozwój agroturystyki 

 

Opis zadania: 

 Stworzenie preferencji dla osób rozpoczynających działalność agroturystyczną i 

podnoszących standard gospodarstw agroturystycznych 

 Organizacja szkoleń dla osób rozpoczynających i prowadzących działalność 

agroturystyczną 

 Udział gospodarstw agroturystycznych z terenu gminy Brzesko w Giełdzie 

Agroturystycznej w Krakowie lub w innych podobnych wydarzeniach 

 Wspieranie powstawania gospodarstw ekologicznych (z certyfikatami jakościowymi 

renomowanych instytucji). 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 

Przedsiębiorcy z branży 

turystycznej i 

rekreacyjnej, właściciele 

gruntów, media 

Działalność ciągła 

Budżet gminy, budżety 

przedsiębiorstw 

prywatnych, budżety 

placówek użyteczności 

publicznej, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Cel operacyjny: 

 

III.2. Rozwój infrastruktury kulturalnej 

 

Zadanie:  

 III.2.1. Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Brzesku 

 

Opis zadania: 
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Zakres rzeczowy: 

Opracowanie dokumentacji technicznej. 

Budowa budynku trzykondygnacyjnego z salą konferencyjno-wykładową wraz z 

wyposażeniem obiektu i nadzorem. 

Kubatura ok. 21.190,20 m3, powierzchnia użytkowa 3.467,78 m2, powierzchnia zabudowy 

1.315 m2. 

 

Cel: 

Stworzenie trwałego i nowoczesnegosystemu instytucji kultury jako czynnika rozwoju 

społeczno-gospodarczego regionu 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009-2011 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 III.2.2. Przebudowa i remont budynku Domu Ludowego w Jadownikach 

 

Opis zadania: 

 

Zadania, zakres rzeczowy: 

- wymiana instalacji elektrycznych, wod.-kan, co., i gazowych, 

- likwidacja starego i budowa nowego węzła sanitarnego, 

- wymiana posadzek, 

- regeneracja tynków wewnętrznych i malowanie pomieszczeń, 

- termomodernizacja budynku, 

- wykonanie parkingu i utwardzenie placu przy budynku. 

Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków z funduszy pomocowych - planowane 

złożenie wniosku (MRPO - pomoc maksymalna 70%). Zabezpieczone środki stanowią 30% 

udział Gminy Brzesko w szacunkowych kosztach inwestycji. 

 

Cel: 

Poprawa warunków socjalnych dla rozwoju działalności kulturalno-rozrywkowej 

mieszkańców Jadownik. 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009-2010 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 III.2.3. Przebudowa estrady koncertowej Plac Kazimierza 

 

Opis zadania: 
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Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009-2010 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 III.2.4. Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Okocimiu 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009-2010 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 III.2.5. Zakup sprzętu nagłaśniającego - Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009-2010 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 III.2.6. Remont oraz modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2009-2010 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 III.2.7. Remont i konserwacja Kościoła Parafialnego przy ul. Głowackiego w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Kościół Parafialny p.w. 

NMP Matki Kościoła i 
 2009-2010 Środki własne 
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św. Jakuba Apostoła 

 

 

 

Zadanie:  

 III.2.8. Prace konserwacyjne na terenie gminy Brzesko 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  Działalność ciągła 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Cel operacyjny: 

 

III.3. Rewitalizacja zabytkowej infrastruktury turystycznej i kulturalnej 

 

 

Zadanie:  

 III.3.1. Rewitalizacja Rynku w Brzesku 

 

Opis zadania: 

 

Zakres rzeczowy: 

Wykonanie uzbrojenia terenu, wykonanie płyty placu z kamienia oraz przyległych ulic. 

Renowacja elewacji kościoła i 2 kamienic. 

Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków z funduszy pomocowych (MRPO - 

pomoc maksymalna 70%). Zabezpieczone środki stanowią 30% udział Gminy Brzesko w 

szacunkowych kosztach inwestycji. 

 

Cel: 

Rewitalizacja i renowacja brzeskiego rynku. 

Przywrócenie historycznego wizerunku Starego Miasta oraz zmiana jego roli w 

funkcjonowaniu miasta 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy  2008-2011 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 III.3.2. Rewitalizacja zespołu Palacowego Goetzów-Okocimskich na potrzeby 

utworzenie produktów turystycznych opartych na zwiedzaniu obiektów  

 

Opis zadania: 
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Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Właściciel zespołu 

pałacowego 

Gmina Brzesko, 

Przedsiębiorcy z branży 

turystycznej i 

rekreacyjnej, 

2009-2011 
środki prywatne,  środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 III.3.3. Rewitalizacja zespołu Palacowego Goetzów-Okocimskich na potrzeby 

utworzenie działalności hotelarskiej oraz gastronomicznej 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Właściciel zespołu 

pałacowego 

Gmina Brzesko, 

Przedsiębiorcy z branży 

turystycznej i 

rekreacyjnej, 

2009-2011 
Środki prywatne, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 III.3.4. Utworzenie Muzeum Browar Okocim 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 
Przedsiębiorstwa, 

właściciel browaru 
2010-2012 

Budżet gminy, budżety 

przedsiębiorstw 

prywatnych, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 III.3.5. Rewitalizacja dworku w Okocimiu 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 

Przedsiębiorcy z branży 

turystycznej i 

rekreacyjnej, jednostki 

użyteczności publicznej, 

media 

2010-2012 

Budżet gminy, budżety 

przedsiębiorstw 

prywatnych, środki 

zewnętrzne 
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Cel operacyjny: 

 

III.4. Rozwinięcie systemu promocji i informacji turystycznej i kulturalnej 

 

 

Zadanie:  

 III.4.1. Rozwój, aktualizacja oraz dystrybucja kompleksowych narzędzi promocji 

oferty kulturowej oraz turystycznej gminy 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 

Przedsiębiorcy z branży 

turystycznej i 

rekreacyjnej, jednostki 

użyteczności publicznej, 

media, sąsiednie 

jednostki samorządu 

terytorialnego 

Działalność ciągła 

Budżet gminy, budżety 

przedsiębiorstw 

prywatnych, budżety 

placówek użyteczności 

publicznej, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 III.4.2. Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 

Organizacje turystyczne, 

Przedsiębiorcy z branży 

turystycznej i 

rekreacyjnej, media 

2011-2012 

Budżet gminy, środki 

własne partnerów, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 III.4.3. Współpraca międzygminna w ramach wspólnej oferty turystycznej regionu 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 

Gminy z Małopolski w 

tym m.in. Bochnia, 

Wieliczka, Tarnów, 

Małopolska Organizacja 

Turystyczna 

Działalność ciągła 
Budżet gminy, środki 

zewnętrzne 
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Zadanie:  

 III.4.4. Współpraca z mediami regionalnymi oraz ogólnopolskimi w ramach promocji 

kultury i turystyki 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 

Media o zasięgu 

regionalnym, Media o 

zasięgu ogólnopolskim, 

Przedsiębiorstwa lokalne 

oraz inwestorzy 

zewnętrzni 

Działalność ciągła 

Budżet gminy, środki 

zewnętrzne, środki 

prywatne 

 

 

 

Zadanie:  

 III.4.5. Organizacja imprez, festynów, happeningów i konkursów o charakterze 

regionalnym i ponadregionalnym promujących turystykę 

 

Opis zadania: 

 

 
Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 

Organizacje turystyczne, 

Przedsiębiorcy z branży 

turystycznej i 

rekreacyjnej, media, 

organizacje pozarządowe 

Działalność ciągła 

Budżet gminy, środki 

własne partnerów, środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Zadanie:  

 III.4.6. Organizacja imprez, festynów, happeningów i konkursów o charakterze 

lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym promujących kulturę 

 

Opis zadania: 

 

 

Koordynacja zadania Partnerzy Okres realizacji Źródła finansowania 

Urząd Gminy 

Organizacje turystyczne, 

Przedsiębiorcy z branży 

turystycznej i 

rekreacyjnej, media, 

organizacje pozarządowe 

Działalność ciągła 

Budżet gminy, środki 

własne partnerów, środki 

zewnętrzne 
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VII. Partnerzy w ramach wdrażania strategii 
 

Partnerzy Urzędu Gminy w Brzesku w zakresie realizacji strategii: 

 

A) z terenu gminy: 

 Rada Miejska w Brzesku 

 Rady Sołeckie 

 Miejski Ośrodek Kultury 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Szkoły gminne 

 Lokalni przedsiębiorcy i rolnicy 

 Media lokalne 

 Państwowy Inspektorat Sanitarny 

 Komenda Powiatowa Policji w Brzesku 

 Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku 

 Dom Pomocy Społecznej 

 Szkolne Schronisko Młodzieżowe 

 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy "Ostoja" 

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku sp. z o.o. 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brzesku sp. z o.o.  

 Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Brzesku 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa 

 Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku 

 Starostwo Powiatowe w Brzesku 

 Małopolska Szkoła Wyższa 

 Liceum i Gimnazjum Katolickie, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Młodzieży 

"Wzrastanie" 

 Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

 Okocimski Klub Sportowy 

 Kościół Parafialny p.w. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła 

 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie – Koło Brzesko;  
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 Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Świętego Stanisława BM i Ochrony Dziedzictwa 

Kulturowego Ziemi Szczepanowskiej;  

 Parafia Rzymskokatolicka p.w NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła;  

 Polski Czerwony Krzyż;  

 Stowarzyszenie Ziemi Brzeskiej „Porozumienie”;  

 Parafia Rzymsko-Katolicka Jasień ul.Ks.Mazurkiewicza;  

 Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Oddział przy parafii w Jasieniu;  

 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Brzesku;  

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu;  

 Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „SOKÓŁ” Brzesko;  

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. Brzesko – 

Caritas;  

 Ludowy Klub Sportowy „OLIMPIA” w Buczu;  

 Klub Sportowy „ Wiking” Brzesko;  

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Prokopa Opata Jadowniki;  

 Fundacja Profilaktyki Wychowawczej w Rodzinie i innych środowiskach 

Wychowawczych; 

 Stowarzyszenie na rzecz pomocy dzieciom i rodzinie „Samarytanin” – Jasień;  

 Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” przy Publicznym Gimnazjum nr1;  

 Stowarzyszenie Nasze Gimnazjum w Jadownikach;  

 Okocimski Klub Narciarski w Brzesku;  

 Stowarzyszenie Wspierajmy Szkołę Jadowniki; Parafia Rzymskokatolicka p.w 

Miłosierdzia Bożego w Brzesku 

 

 

 

B) zewnętrzni: 

 Sąsiednie samorządy gminne 

 Starostwo Powiatowe w Brzesku 

 Powiatowy Urząd Pracy w Brzeski 

 Związek Międzygminny do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku 

 Małopolski Urząd Wojewódzki 

 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
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 Wojewódzki oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 Małopolska Organizacja Turystyczna 

 Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie 

 Media regionalne i ogólnopolskie 

 

 



Strategia Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2008 – 2015 

_________________________________________     ________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 122 

 

 

VIII. Wdrożenie, monitoring, ewaluacja 
 

 

 

Dokument zostanie przyjęty do realizacji na podstawie uchwały Rady Miejskiej. Strategia 

Rozwoju Gminy Brzesko obejmuje szereg projektów i zadań inwestycyjnych o bardzo 

zróżnicowanym charakterze. Elementem decydującym o skuteczności realizacji założeń  

i celów programu będzie przemyślany i efektywny system wdrażania. Będzie on obejmował 

na poziomie Urzędu Miejskiego oraz wymienionych w dokumencie partnerów następujące 

elementy: 

 przygotowanie dokumentacji technicznej zadań wymienionych w strategii, 

 występowanie z wnioskami aplikacyjnymi w celu uzyskania dofinansowania, 

 przeprowadzanie procedur wyboru wykonawców przedstawionych projektów 

zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, 

 kontraktowanie,  

 monitorowanie przebiegu i realizacji poszczególnych projektów,  

 przygotowanie propozycji dotyczących korekt i aktualizacji w zakresie 

poszczególnych zadań,  

 prowadzenie rozliczeń finansowych,  

 prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Brzesko stanowi dokument otwarty. Poddawany będzie on 

systematycznej, okresowej analizie i ocenie oraz będzie w razie potrzeby aktualizowany  

w zakresie dostosowania do zmieniających się uwarunkowań. Analiza, ocena i aktualizacja 

Strategii odbywać się będzie w oparciu o zasadę współpracy z zainteresowanymi partnerami 

oraz w oparciu o konsultacje społeczne.  

Przyjmuje się, iż niezależnie od powyższych założeń, aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy 

Brzesko dokonywana będzie co najmniej raz w okresie trwania kadencji. Decyzje o jego 

aktualizacji będzie podejmował Burmistrz Brzeska wraz z Radą Miejską.  
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Monitoring będzie polegał na systematycznym zbieraniu, raportowaniu i interpretowaniu 

danych opisujących postęp i efekty realizowanych zadań. Będzie on również obejmował 

roczne i końcowe sprawozdania z realizacji danego projektu. W zależności od charakteru 

dostarczonych danych przeprowadzany będzie monitoring rzeczowy oraz finansowy.  

Do instytucji i podmiotów biorących udział w monitoringu zaliczyć należy  

w szczególności: 

 w odniesieniu do monitoringu Strategii: 

 Rada Miejska   

 Burmistrza Brzeska 

 Przedstawiciele jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Brzesku  

 w odniesieniu do monitoringu projektów ujętych w Strategii: 

 Przedstawiciele jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Brzesku lub 

jednostek Gminy odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę, nad wykonywaniem 

poszczególnych zadań zawartych w Strategii 

 Partnerzy zaangażowani w realizacji Strategii 

 Podmioty odpowiedzialne za realizacje wskazanych projektów 

 

Osoby lub jednostki monitorujące Strategie będą musiały 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 Strategii? 

4. Czy są ewentualne zmiany w realizacji zadań przewidzianych do realizacji  

w późniejszym okresie? 

 

Osoby odpowiedzialne za monitorowanie procesu realizacji Strategii 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 celów 

Strategii. 
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Plan i charakterystyka systemu monitorowania obejmuje cztery główne etapy: 

 ETAP 1 – Analiza celów 

 ETAP 2 – Przegląd procedur wdrażania 

 ETAP 3 – Zaprojektowanie formatu raportów 

 ETAP 4 – Przygotowanie planu wdrażania systemu monitorowania 

 

W odniesieniu do Strategii te cztery etapy w procesie monitoringu to: 

 Analiza celów: monitorowanie stałe Strategii, pod kątem osiągania określonych  

celów, poprzez realizację poszczególnych projektów oraz analizowanie czy 

realizowane cele są nadal aktualne. 

 Przegląd procedur wdrażania: dotyczyć będzie harmonogramu realizacji 

poszczególnych zadań wskazanych w Strategii.   

 Zaprojektowanie formy raportu: raporty z realizacji poszczególnych projektów 

będą składane w standardowej formie przez jednostki monitorujące założenia  

i wykonania projektów zawartych w Strategii. Zebrane informacje będą przekazywane 

w odpowiedniej formie, odpowiedniej osobie i w odpowiednim czasie. Konieczne jest 

zatem stworzenie odpowiedniej formy raportu z realizacji zadania. Ułatwi to znacznie 

monitorowanie zadań. 

 Przygotowanie planu wdrażania systemu monitorowania: wiązać się to będzie  

z procesem wdrażania i wykonania poszczególnych zadań zawartych w Strategii. 

Odpowiedzialność za to będzie spoczywać na osobach bądź jednostkach 

odpowiedzialnych za proces monitoringu.  

 

W ramach realizacji zadań zawartych w Strategii będzie przeprowadzana również ewaluacja, 

która ma odpowiedzieć na pytanie – czy zostały osiągnięte zamierzone cele zakładane  

w Strategii.  

Zasadniczym celem ewaluacji jest przegląd osiągnięć Strategii w stosunku do planowanych 

oczekiwań oraz wykorzystanie doświadczeń płynących z realizacji Strategii oraz jej 

poszczególnych zadań w przyszłości. Przy dokonywaniu ewaluacji będzie się korzystać  

z rutynowych raportów przygotowanych w trakcie wdrażania i monitoringu Strategii.  
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Etapy procesu ewaluacji 

1. Określenie przedmiotu ewaluacji, a więc odpowiedź na pytanie, które dane i treści 

będą podlegały ewaluacji? W przypadku Strategii ewaluacji podlegają zadania 

wpisane do Strategii. 

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) 

 

W ramach ewaluacji dokonywana będzie ocena raportów końcowych, składanych przez 

podmioty odpowiedzialne za realizacje zadań zawartych w Strategii.   
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ZAŁ ĄCZNIK NR 1 DO STRATEGII – ANALIZA BADA Ń ANKIETOWYCH 

 

W marcu 2008 roku rozpoczęto przygotowania do prac nad Strategią Rozwoju Gminy 

Brzesko na lata 2008 – 2015, poprzez wybór firmy zewnętrznej oraz powołanie zespołu do 

spraw Strategii, których wspólnym celem było zebranie informacji i opracowanie nowego 

dokumentu strategicznego. Strategia opracowana została przez firmę Art of Finance 

Doradztwo Biznesowe Szczepan Brzeski. W pracach nad Strategią brali udział konsultanci 

Art of Finance: Szczepan Brzeski, Łukasz Leszczyński oraz Rafał Junga. W marcu oraz 

czerwcu 2008 roku przeprowadzone zostały przez przedstawicieli Biura Promocji oraz Biura 

Funduszy Europejskich warsztaty strategiczne. Ponadto realizowano badania ankietowe  

w siedzibie Urzędu, które trwały do sierpnia 2008 roku. Urząd Miejski zorganizował także  

9 spotkań mieszkańców z Burmistrzem w każdym z sołectw Gminy, gdzie konsultowano 

zakres zadań inwestycyjnych.   

W ankiecie przeprowadzonej wśród przedstawicieli Gminy Brzesko zawarto 8 pytań 

dotyczących aktualnej sytuacji, potrzeb i działań, które mieszkańcy postrzegają jako 

najbardziej istotne do realizacji w latach 2008 – 2015. 

 

Badania zostały dokonane na 82 osobach wybranych spośród mieszkańców gminy Brzesko 

jako liderów opinii publicznej, wśród nich między innymi radni, przedstawiciele instytucji 

użyteczności publicznej, brzescy przedsiębiorcy oraz przedstawiciele kościołów i związków 

wyznaniowych. W ankiecie wzięło udział 61% mężczyzn i 39% kobiet. Wiek respondentów 

wahał się w przedziale od 35 do 54 lat, była to grupa 44% badanych osób lecz również dużą 

liczną grupę stanowili ankietowani w wieku od 25 do 34 lat bo aż 28%. Pod względem 

wykształcenia większość badanych respondentów odznaczała się wykształceniem średnim 

44% oraz wykształceniem wyższym  48%. 

 

Poniżej zostały przedstawione wszystkie pytania umieszczone w ankiecie wraz ze 

wskazaniem najczęściej udzielanych odpowiedzi.   



 

1. Jakie są atuty Gminy Brzesko? 

Ankietowani najczęściej wskazywali następujące odpowiedzi: 

• korzystne położenie komunikacyjne 

• atrakcyjne walory turystyczno – krajobrazowe 

• bliska odległość od planowanej do budowy autostrady 

• duża ilość zabytków 

• pojawianie się nowych inwestorów 

• istnienie na terenie gminy dużych zakładów przemysłowych  

• przedsiębiorczość mieszkańców 

• gospodarność rządzących regionem 

 

2. Jakie są słabe strony Gminy Brzesko? 

Ankietowani najczęściej wskazywali następujące odpowiedzi: 

• zły stan techniczny dróg 

• niewykorzystany potencjał turystyczny 

• słabo zagospodarowane tereny zielone 

• słabo skanalizowana wiejska część gminy 

• bezrobocie wśród mieszkańców 

• niedobór infrastruktury rekreacyjno – sportowej 

• nikłe korzystanie z dóbr kultury 

 

 



 

3. Proszę wskazać na 5 najważniejszych  obszarów w których powinny być 
realizowane inwestycje? 

• Ochrona środowiska            - 8% 

• Komunikacja Miejska          - 3% 

• Infrastruktura drogowa           -11% 

• Infrastruktura przy drogach (chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie)  -9%  

• Infrastruktura kanalizacyjna          -10% 

• Infrastruktura wodociągowa          - 9% 

• Mała architektura (ławki, fontanny, rzeźby, pomniki, itp.)   - 3% 

• Estetyka elewacji budynków       - 7% 

• Turystyka i rekreacja                   -11%  

• Bezpieczeństwo publiczne                 - 4%   

• Ochrona zdrowia                    - 8%  

• Edukacja i szkolnictwo           - 7% 

• Bezrobocie                 - 10% 

 

4. Jakie konkretnie inwestycje powinny być zrealizowane w najbliższych 

latach w gminie Brzesko? 

Ankietowani najczęściej wskazywali następujące odpowiedzi: 

• remont i modernizacja dróg na terenie całej gminy 

• budowa chodników 

• budowa parkingów 

• dalsza rozbudowa kanalizacji i wodociągów 

• budowa zjazdu z autostrady 

• zagospodarowanie Stoku Pomianowskiego jako terenu pod inwestycje dla 

przedsiębiorców 



• rewitalizacji zaniedbanych terenów na terenie gminy 

• rewitalizacja centrum miasta 

• adaptacja terenów wokół pałacu Goetzów 

• modernizacja i odnowienie elewacji budynków użyteczności publicznej 

 

5. Jakie zmiany są konieczne do przeprowadzenia w gminie? 

Najczęściej wskazywano takie obszary jak: 

• przyciąganie nowych inwestycji do regionu 

• zmniejszenie bezrobocia 

• podniesienie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej 

• podniesienie jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 

 

6. Na jakie potrzeby mieszkańców obecnie gmina nie odpowiada? 

Najczęściej wskazywano takie obszary jak: 

• niewystarczająca modernizacja dróg 

• ułatwienie i pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej 

• brak pomocy osobom bezrobotnym 

• brak miejsc w przedszkolach 

• słabe angażowanie się w przyciągnięcie nowych inwestycji na teren gminy 

• brak kanalizacji i wodociągów, szczególnie na terenach wiejskich 

 



7. Dokonaj oceny następujących obszarów odnoszących się do estetyki 

miasta i gminy: 

� oczyszczanie gminy 

 

 

� ochrona zieleni 

 

 

 

 



 

� jakość elewacji budynków 

 

 

� jakość chodników 

 

 

 

 

 



 

� jakość dróg i pasaży 

 

 

� oznaczenia atrakcji turystycznych  

 

 

 

 

 



 

8. Jakie oczekiwania ma Pan(i) wobec zarządzających gminą? 

Najczęściej wskazywano takie odpowiedzi jak: 

• pozyskanie środków unijnych na inwestycje 

• większe angażowanie środków na inwestycje na terenach wiejskich 

• wywiązanie się z obietnic wyborczych 

• zachęcania do inwestowania na terenie gminy, co wpłynie na powstawanie nowych 

miejsc pracy 

• kreowanie gminy Brzesko na region atrakcyjny turystycznie i gospodarczo 

 

 

 

 

 

 


