
UCHWALA NR XXXI/206/20I6

w sprawie nXrznrczenia obsztru zdegrrdowrnego i obszrru rewitrlizacji Gminy Brzesko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 usta*y z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (tj. Dz.U. z?016 r.
poz.446 z pi:in. mt.) w zwiTku zan.8 ust. I oraz art. ll ust. l-4 ustawy z dnia 9 pazdziemika 2015 r. o
rewitalizacji (Dz.U. z20l5 r. poz. 1777 z p6in zm.), Rada Miejska w Bzesku uchwala, co nasagpuje:

sl.
l. Wymacza sig obszar zdegradowany iobszar rewitalizacji Gminy Brzesko, skladajqcy sig z nastgpujqcych

podobszar6w :

I . Miasto Brzesko - czg5i Osiedla Koiciuszki - Ogrodowa i czgji Osiedla Kopaliny - Jagielty

2. Miasto Brzesko - czg6i osiedla Stare Miasto

3. Solectwo Jadowniki - wzg6rze Bocheniec

4. Solectwo Wokowice - obszary prry bylej Szkole Podstawowej

2. Cranice podobszar6w obszaru zdegradowanego iobszaru rewitalizacji okeilono w zalqcznikach nr I - 4 do
niniejszej uchwaty.

3. Potwierdzenie spelnienia przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przeslanek ich wyznaczenia
wskazanych w an. 9 i l0 ustawy z dnia 9 paiAzienika 2015 r. o rewitalizacji okreila .,Diagnoza sluzqca
wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Brzesko", stanowi4ca zal4cznik nr 5 do
niniejszej uchwaly.

$2.
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Brzeska.

$3.
Uchwala podlega opublikowaniu na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego orazjednostek pomocniczych Gminy.

s4.
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdouym Wojew6dznva

Malopolskiego.

PRZEWODNICZ4CY RADY
MIEJSKIEJ W BRZESKU
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RADA MIEJSKA
W ETRZESKU

32.80C Szesto. ul. Glor?ckreg151
tel. 14 68 55 130

Zalqcanik Nr I do Uchwaly Nr XXXll206l2016

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 26 pidziernika 20 I 6 r.

w sprawie nTznaczcnia obszru zdegradowanego i obszaru rewitaliz:cji Gmin1. Brzesko

Miasto Brzesko - c4ii Osiedli KoSciuszki - Ogrodowa i Kopaliny - Jagielly

Skala I :4000
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MIEJSKIEJ W BRZESKU
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RADA MIEJSKA
W BRZES}<U

32-800 BIzesko, ul. Glorvackrego 51

-31. '.1 C: 55 . i!
Zal4cznik Nr 2 do Uchwaly Nr XXXt/206t2016

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 26 priddemika 20 I 6 r.

*yznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Brzesko

Miasto Brzesko - czg5d osiedla Stare Miasto
Skala l:1500

PLKozimiszo

PRZEWODNTCZACY RADY
MIEJSKIEJ W BRZESKU
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Zalqcznik Nr 3 do Uchwaly Nr XXXI/20612016

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 26 pa2dziemika 20 I 6 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Brzesko

Solectwo Jadowniki - wzg6rze Bocheniec

Skala l:4400

PRZEWODNICZACY RADY
MIEJSKIEJ W BMESKU
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RADA MIEJSKA
W T}RZESKU

31800 B17-'sko.!l Gto+"rckreoc 5'1 Zal4cznik Nr 4 do Uchwaty Nr XXXll206l2Ot6

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 26 ptidziemika 20 I 6 r.

w sprawie wyznaczenia obszrru zdegradowanego i obszaru rewit lizacji Gminy Brzesko

Solectwo Wokowice - obszary przy bylej Szkole podstawowej

Skala l:2000
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PRZEWODNICZACY RADY
MIEJSKIEJ W BRZESKU
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Zal4canik Nr 5 do Uchwaly Nr XXXV206l20l6

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia26 puldziemika 2016 r.

RAPORT z diagnozy slui4cej $yaaczeniu obszar6w zdegradowanych Gminy Brzesko do objjcia Gminnym
Programem Rewitalizacji

Krak6w, sierpiei 2016

wsTQP - METODOLOGIA OPRACOWANTA

Niniejsze opracowanie ma celu. wyznaczenie obszar6w zdegradowanych w Gminie Brzesko. a nastEpnie
zmierzat do opracowania ',Gminnego Programu Rewiralizacji Gminy Brzesko na lata 2016-2022',.
Sporzqdzenie Gminnego Programu Rewitalizacji wynika z wymog6w Regionalnego programu Operacyjnego
wojew6dawa Malopolskiego (RPowM) i daje mo2liwo56 realiicji dzialai rewiilizacfnych przy usparciu
Srodk6w z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Raport sporz4dzony zostui ,goanie z zasadami
zawartymi w rczdziale 1.5.4 Umowy Partnerstwq zatwierdzonej decyzjq Komisj i-Europe.lsiiej w dniu 23 maja
2014 roku oraz opracowany po 

_dniu 
uej(cia w zycie ustawy z di.9 ptzdztemiki zo t s i. o ."*it"t izacji (Dz. tJ.

2015. poz. 1777) tj. od dn. l8 listopada 20r5 r., iprzygotowany zgodnie z zasadami irrybem wynifai4cym zustawy o reu italizacji. W programie uwzglgdniono r6wniel przepisy Rozporz4dzenia' parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.. w zakresie zapis'6w dorycz4c!,ch rewiratizacji.

Celem gl6wnym Raponu z diagnozy slLli4cej wyznaczeniu obszar6w zdegradowanych qminy Brzesko jest
rozpoznanie terenu gminy Brzesko, dokonanie diagnory problem6w spotecznyct Jraz 'funkcjonaino-
przestnennych lub technicznych, gospodarczych, Srodowiskowych. Nastgpnie zdedniowanie i wyznaczenie
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obszaru wymagajEcego rewitalizacji prry wsp6lpracy ze spoleczno(ci4 teren6w zdegradowanvch oraz
z zaangaZnwaniem wszystkich interesariuszf tych obszar6w .

--.Rapott 
zostal opracowany zgodnie z Ustawq z dnia 9 paridziemika 2015 r. o rewitalizacji (art.9 ust.l-2) oraz

Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lara
2014-2020 (dokument prryjgty w dniu 3 lipca 2015 r.).

.W trakcie prowadzonych analiz statystycznych oraz konsultacji z przedstawicielami samorz4du lokalnego
zdefi niowano czynno5ci bgdqce jednocze5nie czg5ci4 niniejszego raponu:

- Analizg wskalnikowq gminy

- Analizg struktury funkcjonalno - przestrzennej gminy

- Podzial obszaru gminy Brzesko na poszczeg6lne miejscowoSci

- Analizg miemikow4 poszczeg6lnych miejscowo5ci w sferze spolecznej. gospodarczej. funkcjonalno
przestrzennej i Srodowiskowej.

w opracorvaniu' zgodnie 7. ustaw4 o rewitalizacji z dnia 9 paldziemika 2016 r. i wytycznymi Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 20ll2o2o. przyjgto doanaliz] metodg por6wnawcz4 jednostek referencyjnyih opartq na zlsiawie syntetycznych wskainik6w
degradacji, pozwalaj4c4 na obiektywne okeilenie itoinia zroaricowania rozwoju .poi..ri-!orpoaa..r"go
poszczeg6lnych obszar6w (ednostka. referencyjna : jednostki administracyjne gminl: ouLi miejski-
osiedla i obszar wiejski - miejscowo(ci) gminy.

Wskazniki degradacji uzyte do analiry zostaly wskazane w wytycmych MIiR. Sq to rvskazniki opisujqce
negatywne zjawiska spoleczne, czyli poziom bezrobocia. ub6stw4 przestgpczoSci, niski poziom edu[acji iubkapitalu spolecznego, niewystarczaj4cy poziom uczestnictwa w 

-zyciu 
publicznym i kulturalnym. Danezoslaly pozyskane z Gl6wnego Urzqdu statystycznego, Urzgdu Miejskiego w Brzesku lewiderrcje ludnoSci,

ryim.rgtolv 
gospodarczych, grunt6w ibudynk6w), powiatowej romeniy poricji w irzesku, Miejskiego

osrodka Pomocy Sporecznej oraz innych inslrtucji, podmiot6w posiadajqcych dan-e dotycz4c" lriny, u tutz"innych zr6del w miarg og6rnodostgpnych danych pozwarai4cyih na aokonanie aiagnoa LusZ. gminy. Zuwagi na charakter i cer opracowania jakim jest anitiza ; ocena sytuacj i ie*n!trzl.inn..;, aouorrvskaznik5w oparto o wydzielone jednostki referenayjne (administracyjnel:uLi.i * ty, 
"vpfiku s4 osiedla i

miejscowoSci gminy.

Dla poprawnego wyznaczenia obszaru rewitalizacji w gminie nalezf dodatkowo na obszarach gminyznajdui4cych sig w stanie kryzysowym (z powodu koicentracji negatywnych zja.visk 
- 

spotecznych),
zdiagnozowa(, tak2e wystgpowanie co najmniej jednego z nastgpui4cych nJguty*ny.f., ,j^"ir[, 

-'
l. gospodarczych,

2. Srodowiskouych,

3. przestrzenno-funkcjonalnych,

4. technicznych.

otrzymane wskazniki w poszczeg6rnych jednostkach administracyjnych zestawiono w raberepodsumowuj4ce kazde ze sfer. w wigkiosci badinych wskaznik6w ot ry-ini *"rt"se i*i"a*y o sytuacjigorszej niz srednia w gminie' jednak w niekt6rych przyj9tych wskaznikach wartoii swiaocry o ffiac.;i repsze.;
liz,tt:gti1 zatem w rych przypadkach za.od"tytenl oa nor.y umawane byly warrosci poni2ej 1ub po*-vzszejSredniej..Kazdy z anarizowanych wskaznik6w w kt6rym wystipuj4 nieprawidiowosci, ,rznu"rJno totorem. wcelu obliczenia wyniku kofcowego zestawiono wizystkie iane w zbiorczej laberi u nikowej dla sfery
:pglTznej otaz zbiorczej tabeli \aynikowej dla pozostilych sfer. Nasrgpnie dok6nano uasjnr<ac.;i isr<aznitow.wiadcz4cych o odchvleniach od.r:*y: poregaiqcej. na-nadaniu punkiacji w skali od -,t.,i; -i1;. gozie punkr.'l-.-"ponizej normy" - nadano jednostkom o niewierkich anomaliach 1io zoz" oJcrryrenlj,'-s' irrrt .,+.._.,najgorszy" - zostal przyznany iednostkom, w kt6rych odchyrenia od normy sa uarazJ aJe 1pofrze.i roo"z;.Dla wartosci Swiadcz4cych o lepszej sltuacji niZ Srednia dla gminy prryjgto wartosi ,,0,,.

Kolejno. w wyniku korelacji wynik6w danych statystycznych dotyczqcych sfery spolecznej z wynikami zpozostalych analizowanych sfer, tj. gospodarczej, srodowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.otrzlmano macierz ukazuj4cq problemy w poszczeg6lnych jednostrach. kt6re zesrawilno w )ili"*:tabeli. wIabeli zaznaczono wystgpowanie negatywnych zjawisk we iszystkich sferach
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Kolejno w celu okeileni4. wskazania obszir6w zdegradowanych zsumowano liczbg wystgpujqcych
neqaVylrgh zjawisk spolecznych, a nastspnie do nich dodino liczb; wysrgpowania zjau,isi w pozosratvch
wskaZnikach - ze sfer: gospodarczej i funkcjonarno-przestrzennej dra jednostek referencyjnych(administracyjnych) na obszarze miejskim oraz wiejskim oraz dodatkowo * p..yp"dt u solectw jodano takzervskazniki ze s.fery 

_technicznej. Nastgpnie ulozono listg w kolejnosci o nalwiit<sze1 ticzuy frstgpowanianegafywnych zjawisk, kt6ra stanowi wskazanie dla wyznaczenia obszar6w ideg.uoo*ur,,-ch i Jbszar6w do
rewital izacj i .

Skalg negaq wnych zjawisk 
. 
odzwierciedlajq wskzuiniki opisuj4ce wszr-stkie analizowane sfery, kt6rewskaztj.4.na niski poziom rozwoju lub dokumentuj4 siln4 dynamikg-spadku poziomu rozwoj u w odniesieniu dowartoSci dla calej gminy.

Analizuj4c poziom wskaznik6y zsodnig .z art. r0 ustawy o rewitalizacji w ww. sferach obejmujqcychanalizowane jednostki referencyjne. (administracyjne). *y.nu..ono obszary zdegradowane, cechui4ce sigszczeg6ln4.koncenlracj+ negatywnych.zjawisk, na ii6ryctr, i uwagi na isrotne ,nacr."nie jr","r*".;, tokalnego.gmina zamierza prowadzii rewitalizacjg.

CHARAKTERYSTYKA GMINY
POLOZENIE

!rze;!o - gmina miejsko - wiejska polozona w powiecie brzeskim oraz zlokalizowana w Srodkou.ej czgdciwojew6dztwa. malopolskiego. Gmina Bizesko nalezy do subregionu tarnowskiego ijest jedn4 z siedmiu gminpowiatu brziskiego. Siedzib4 gminyiest miasto erzesLo w ttor|. mieszrz4sig itaaze aiminisiracyine cminy.Przez g;ming. Brzesko przebiegaj4 wazne szraki komuni(acvl*, aJg;iu., 
- 
p.oriuila.. 

'?' 
oor"gros.iaulostradowej 55 km na wsch6d od Krakow4 3l km na zachOa oa Tamow4 56 km na poludnie od NowegoS4cza - trzech najwigkszych miast z kt6rych drogi krzyzuj4 sig w Cminie Brzesko.

^,Grin9-tw9rzy, 
obszar miejski. Miasto 

-Brzesko 
i 9 miejscowosci Bucze, Jadowniki, Jasieri. Mokrzyska,Okocim, Porgba Spytkowsk4 Sterkowiec, Szczepan6w, Woliowice.

Rysunek .Mapa Gminy Brzesko

E,r=
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Gmina Brzesko zajmuje obszar 10266,0 ha" w tym samo miasto l'183,0 ha, a obszar wiejski 9083.0 ha.
Og6lnie powierzchnia Gminy stanowi 17,4% powierzchni powiatu brzeskiego oruz 0.670 porvierzchni
wojew6dztwa malopolskiego.

Tabela . Powierzchnia w ha miejscowodci w gminie Brzesko

Najwigkszq miejscowo5ci4 gminy sq Jadowniki stanowi 18,92 % og6lnej powierzchni gminy

Brzesko. Gmina Brzesko granicry z 7 gminami, odpowiednio:

- czg56 poludniou,a z grninami Nowy Wiinicz, Cnojnik

- czeSd wschodnia z gminA Dgbno

- czgsi p6lnocno-wschodnia z gminami Borzgcin, Szczurowa

- czg5d p6lnocno-zachodnia z gminq Rzezawa

- c2956 p6hrocno-wschodnia z gminq Bochnia

DEMOGRAFIA

Gmina Brzesko na tle gmin- sqsiednich jak i na tle calego powiatu brzeskiego zajmuje I miejsce pod
wzglgdem powierzchni i liczby ludno5ci.

Tabela. Liczba ludnoSci gminy Brzesko na tle powiatu brzeskiego w 2014 r.

LD. \Iiejsco$oSci Porrierzchnia (ha) 7" do oe6lu
l. Miasto Brzesko lt83 I 1.57
) Bucze 531 5.t9
3. Jadowniki 1935 18.92
1. Jasief 1452 t4

Mokrzyska 1273 12.45
6. Okocim t240 12.13
7. Porgba Spytkowska 1435 14.03
8. Sterkowiec 317 3.10
9. Szczepan6w 452 4-42
10. Wokowice 408 3.99

Gmina ogrilem 10266 100

ll'vszc2.96lni.Ii. Op6l.m \i I km2

Liczbl ludnolai gmir,
jrko T.liczby porri.tu

brz.ski.go

Ili.isc. rr poni.cie

Powiat brzeski 92 908 157
Ze wzglgdu na

liczbg
ludnoici

Ze u'zglgdu na I

ggstoi6
zaludnienia I

sorzg"in I I424 f 82-l 9,1 o/o J 6
Brzesko 36 366 35,1 39.1 o/o I I
Czch6w 9 724 I46 t0,5 vo J J
Dgbno l4 560 178 l5,7 o/o 1 2

Gnolnik 7 858 143 8,5 0/o 6 .l
Iwkowa 6 291 133 6.8 o/o

7 )
Szczurowa I709 72 10,5 yo 4 7

LudnoSi Gminy Brzesko stanowi ponad.39,l%o ludnoici powiatu brzeskiego i 1.07% ludnosci calegowojew6dawa malopolskiego. A ,ul:.. y lkari powiaru brzeskilgo zajmuje r ,nljsc. .e *rgl;d;-ru gg.tose
zaludnienia zarowno na obszarze miejskim jak i wiejskim.

Tabela. Liczba ludno5ci miejscowoSci gminy Brzesko (stan na j l.l2.20l-l r.)
Lp. \lieisco$oSci Liczbr mieszksic6n Yo do og6lul. Miasto Brzesko 17023 .16.81.,

Bucze | 389 3.82
J. Jador.r'niki 5073 13.95
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{. Jasiefi 3078 8..r6
5. Mokrzyska 3225 8.87
6. Okocim I 983 5.15
7. Porgba Spytkowska 2164 5.95
8. Sterkowiec 919 2.53
9. Szczepan6w 1002 2.76
10. Wokowice 5t0 1.40

Gmina ogrilem 36366 100

Gmina Brzesko wedlug danych GUS na koniec 2014 r. liczy 36 366 mieszka6c6w, wjr6d kt6rych 50.g %
stanowi4 kobiety. a 49,2 %o mQzcz>^i. Najlicmiejsrym obszarem gminy pod wzglqdem ludnoSci jest obszar
wiejski gminy, w kt6rej zameldowanych jest 53,2 %o og6fu ludnoSci. W podziale na solectwa najwigtsza liczba
mieszkaric6w znajduje sig w Jadownikach 13,95 % og6tu ludnosci gminy. natomiast najmniejsza w
Wokowicach (edynie 1.40%o ludnoSci r.

Wykes. Odsetek ludno5ci zamieszkuj4cej poszczeg6lne czgici gminy w o96lnej liczbie mieszka6c6w

Wykres . Struktura wieku ludno5ci gminy (stan na 3 I .12.2014 r.)

w strukturze ludnosci 19,3 % mieszkaric6w to osoby w wieku przedprodukcyjnym. 63,g o/o w rvieku
produkcyjnym i 17 Yo w wieku poprodukcyjnym. Por6u'nuj4c dane starystyczne w tatacti zoto-zot4 widocznyjest staly wzrosr liczby ludnoici Gminy wsrod os6b * *ilr, pop.odukiyjnym, co wskazuje na negarywn+
tendencjgzwiqzan4zprocesemstarzeniasigspoleczerist*anaterenieGminyjook.2,2%owpir6wnaniuz20l0
r')' W pozostaf ch kategoriach wiekowych widoczny jest nieznaczny spadik'liczby mieszkaric6w o ok. I % (wpor6wnaniu z 2010 r.)

46,a

2,8 \,4
l.__I_

.'.,""" ""-" ,r".*a" 9"
d'9'

"""."".*"1!-"si-"*i.""'\.""s
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Sredni wiek mieszkaric6w gminy uynosi 38.4 lat ijest nieznacznie nizszy od dredniego *i.t u ,ni"..t u*o*powiatu brzeskiego (38,S) oraz mieszkanc6w wojew6dawa malopolskiego (39,7).

Tabela ' Liczba i struktura podmiot6w gospodarczych w Gminie Brzesko zarejestrowanych w REGoN

.Mieszkaricy gminy Brzesko zawuli w 2014 r.200 maltenshv, co odpowiada 5,5 malzefist*.om na 1000mieszkafc6w Jest to niemacznie wigcej od wartosci dla wojew6dawa malopolskiego o.az rnacrnie ,uigcejod warto{ci dla polski. W tym samym okresie odnoto-wano 0,g rozwodbw p.i,puOu.ia.il na 1000mieszkaric6w' 3 1,8 % mieszkancow- qmlnr Brzesko jest stanu wolnego, 57.3 o/o zyje w malzeristwie, 2,0% mieszkaric6w jest po rozwodzie, a g,l Uo io wdowy,/wiowcy.

9rTu ?o":k9 ma dodatni przJrost naturalny wynosz4cy 92. odpowiada to prryrostowi narurarnemu 2,5 na1000 mieszkanc6w gminy Brzesko. w 2br4'roku'urodzilo. sig350dzieci, w tym 49.7o/o dziewczyneki50.3% chlopcow. wsp6rczynnik dynamiki aemograncznej. cti srosunek riczby urodzen rywych do riczbyzgon6w wynosi 1.25 i iest taki sam.dla po.wiatu b-rzeskiego. na'tomiast wiqkszy od srednie-i dla wojew6dawa(1,6) oraz znacznie wigkszT od wsp6lczynnika dynamiki dJmograficznej dla'calego f.ai" t i,6f. 
-

w 2014 roku zarejestrowano 267 -T*o*T wruchu wewngtrzn ym oraz 2g7 wymeldowah, w wyniku czegosaldo migracji wewngtrznych wynosi dla gminy Brzesko -30.'t ty,-, samym roku l2 os6b zameljoualo si9 zzagranicy oraz zarejestrowano 26 wv-meldowaa- za granica - daje to sardo migracji ,agranicznych wl.noszqce -I4' Dodatkowo widoczna iest stala tendencja *yt-udni"niu sii-ludnosci .iita p.zy-leanocj".ny, *,.os"i"liczby mieszkanc6w obszaru wiejskiego o okolo I6O orOU *.iagu,otu.
GOSFODARXA

Na koniec 2014 roku w Gminie Brzesko prowadzonych bylo 2 904 podmiot6w gospodarki narodowej, rv tymw sektorze publicznvm 72, a w 
. 
sektorze pry*urny, z tizl poamiorow. crdt;;;;;i-izialarnoscipodmiot6w gospodarki narodowej jesr obszarm-ie.jsti i62zo1.

w okresie od 20r0 - 20r4 naiwigggj podmiot6w funkcjonowaro w sektorze prywatnym. w tym podmiot6wprowadzonych przez osoby fizv'czte prowaarlce 
.dzialalno(d gospodarczq (na koniec 2014 wzrosi o nowych240 podmiot6wt. sp6lek handlor.rych lwzrost o .l}yol 

oraz fun?u.];i. ,to*ura_.";"-i *g2n ir_.ii rpot..rry.t,(102 organizacje).

Wyszczeeolnienie 2010
20r {20t I 20t2 2013

rd: DBD6 I B0F-2366_4nSZ-qZJAJFBrasrg0-. p;;;t
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panshvoue i samo.rado*i jednostkiJ *a

handlowe

osoby fizyczre prowadz4ce dzialalno6i

spolki handlowe z udzialem kapitafu

2213

w tym samlm okresie corocmie rejestrowano ponad 200 nowych podmiot6w gospodarczych. Rok 2014przyni6sl najwigkszy spadek w.rejesrracji nowych podmiot6w szczeg6inie * ."n#"'p,1:*"r"ny, (spadek ol0oz w por6wnaniu z 2010 rokiem). Jidyny *zrort * 2014 roku odnotowano wsr6d sp6lek handrowychprowadzonych przez sektor prywatny, wzrost o l00olo w por6wnaniu z 20r0 rokiem.

Pocz1wszy od 2010 roku moima Tavuta,4a stalq tendencjg wzrostu liczby podmiot6w wpisanych do rejestruREGoN na l0 tys' ludnosci, ok. l0 w s[ali roku -r6*n'o'nu J.-rz.e. miejskim i wiejskirn oraz srale liczbgos6b firycznych prowadz4cych dzialalnos6 gospodarcz4 na too0 ruono6ci ok. 60 os6b.
Na terenie gminy dominui4 mikro przedsigbiorstwa stanowiqce_ 95zo ogrifu wszystkich zarejesrrowanychpodmiot6w. kolejno 4 o/o stanowi4 ,it" prr"d.igbiorsrwa- naro'miast srea"nie i au!" ju; fi;'.j r% og6luprzedsigbiorsft gminy.

Przewa2ajqc) mi rcdzajami dzialalnosci na terenie gminy sq bran2e: handel detalicmy ihurto*y. uslugowam'in' naprawa pojazddu samochodowych oraz uuao"wnici:wol ogoto dzialalnosci o ctrirat terze ouoou.lanymfunkcjonuje na terenie obszaru wiejskLgo;, p.r.t*ont*o f.r.iry.to*". no*ni. ao.inrie;nii iranzami naterenie gminy sq gospodarka zyx'nosciJw4 
'opiet<a 

zarow'otni transport, lacznos6, st<taaowanie. waznl.msektorem dzialalnoici podmiot6w na lerenie gminy jest rolni"t*o-i l.sni.t*o, hotelarstwo, gastronomia, obslugafinansowa i prawna firm' kt6re stanowi4 io/o o!.r, poarioto*. Najrzrdziej uystgpui4c) mi podmiotami s4
!;iutu:q" 

w sektorze g6mictw4 wytwarzania iziopatrywania w energig o.urgoipoa-r,i odpaiami 1ponize.l r

RYNEKPRACY

wedlug danych na 2014 r' stopa bezrobocia.rejestrowanego na terenie powiatu brzeskiego wynosila ll.6% ibyla o l.8yo wyzsza od Sredniej siopy bezrobocia tf, ..f.lo i,oi"*oOawa malopolskiego (9.9%).
w latach 2010 - 2or4 na.terenie Gminy Brzesko wystgpowara tendencja wzrostowa liczby os6bbezrobotnych reiestrowanvch w powiarowym ulea.iiii"y.'l"l'iit 

".r 20r4 prryni6sl najwigksz,v spadekos6b.bezrobotn) ch w przeci4gu 5 ostatnich rat. w'porownariiu')iorc ,..pua.r o izi.'u * pJJ*.luni, , zo r:r.. (kiedy odnotowano wyr.zny wzrost liczby bezrobotny.f,i,p"a* 
" 

IZ Z.
Wykres . Liczba os6b bezrobotnych w Gminie Brzesko (stan na j 1.12.2014 r.)

Id: DBD6 I B0F-2 j66-loaz_s23AJFBAe8907tT;G;
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2010 2OLL 2012 2013 20t4

Wedlug najnowszych danych na koniec maja 2016 roku w ewidencji Powiatowego Urzgdu Pracy w Brzesku
zarejestrowanych bylo 1738 os6b, w tym l00l kobiet, kt6re stanowily 57 o/o og6ht bezrobotnyci u Gminie
Brzesko oraz 460/o og6lu kobiet zarejestrowanych w powiecie brzeskim.

_ Osoby bezrobotne w wieku produkcyjnym mobilnym, tj. l8-44 lat, stanowi4 66% og6hr bezrobornych wg.
danych na koniec maja 2015 r. (w por6wnaniu 22014 r. spadek o 165 os6b). NajwigceJ os6b bezroboinych iv
wieku produkcljnym mobilnym zamieszkuje obszar wiejski ijest ich o ponad 100 os6b wigcej w por6wnaniu z
obszarem miejskim. Jednoczeinie w tej grupie wiekowej (18-44 lat) mo2na zaobserworvue ienaenc.lg spadkowq
iloSci os6b bezrobotnych na przestrzeni pigciu pierwszych miesigcy roku 2015 r. jrednio o ok. l0 Lsob * skali
miesi4ca. Podobn4 regulam4 tendencig spadkow4 mozna zaobserwowai w pozostalych grupach wiekouTch.

WSr6d zarejestrowanych os6b bezrobotnych przewernjq osoby z wykaalceniem zasadniczym zawodowym
oraz policealnym i Srednim zawodowl m - ponad 56% og6lu bezrobotnych (wg. danych na koniec maja 2015 i.).
w.por6wnaniu z analogicznym okresem z 2014 r. spadek bezroLotnycf, uyit4pil wsr6d grupy. os6b z
wyksaalceniem zasadniczym zawodowym o ponad 2yo. w dalsrym ciqgu najmniej liczna grupg siano*,iq osoby
z *'\r'ksztalceniem Srednim og6lnokztalc4cym - ponad 9% og6lu bezroLotnyih.

Najliczniejszq grupg os6b bezobotnych wedlug czasu pozostawania bez pracy (wg. danych na koniec maja
2015_r.) sranon iq osoby powyzej 6 miesigcy bez zatrudnieni4 w lej grupie irzeliaza14- osoby dlugotrwaie
bezrobotne pozostajqce bez pracy ponad 24 miesi4ce (3 I,82% og6lnej iic;by beztouotnycirj. widoczna j-est prry
tym stala tendencja wz.ostu. Drugq grup4 os6b, w kt6rej wystgpuji .egrta-y *,,o.i .i"., grupa os6b. kt6re
pozostajQ.od 6 do l2 miesigcy bez zatrudnienia. Najmniej liczn4 grupg bizrobotnych stanortii' osouy od I do 3
miesigcy bez zatrudnienia - w rej grupie widoczny jest sraty spaOll oiOb bezrobotnych.

POMOC SPOLECZNA

..w og6l: mieszkaric6w Gminy Brzesko jedynie 6,79 o/o to osoby korzfstaj4ce z pomoc) spolecznej. u, rym
gl6wnymi beneficjentami pomocy sq rodziny wielodzietne 26Vio, rodziny iirpeine zoolo or-rodziny emeryt6w i
rencist6w I 7olo.

. NajczgSciej wystgpuj4cym powodem. kt6ry zmusza mieszkaric6w do korzy.stania z pomocy spolecznej, jest
bezrobocie (ponad 55olo) i uMstwo (ponad 4l %). wysoki procent pomocy dotyczy rou;niez osob. kr6re
uykazujq bezradno5i w sprawach opiekuhczo-uychowawczych i prowad'zenia gospodaritwa domowego (ponad
42 %). R6wnie dtriq grupg os6b stanowiq te borykaj4ce sig z dlugotrwal4 chorJb4 oraz osoby niepelnosprau,ne.
Pozlrywnie natomiast ksaartuje sig mikome wystgpowanie trudnej syruacji , po*od, b'ezJomnoici i
naduAwania narkotyk6w.

Id: DBD6IB0F-236 D87-921A-jF82.t4B89073. podpisany
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Tabela. Procent os6b w rodzinach korzfstajqcych z pomocy spolecznej w Gminie Brzesko w 2014 r.

Pow6d trudnej sytuacii iyciowej

Potrzeba

$'ielodzietnoSi

INFRASTRUKTURA

Przedmiotem analiry w tym obszarze jest infrastruktura przestrzenno - funkcjonalna oraz technicma-
Og6lnej analizie poddano infrastruktutQ drogowq zasoby mieszkaniowe oraz sied wodoci4gow4, kanalizacyjn4 i
gazow4 na terenie gminy.

DROGI

Przez Gming Brzesko przebiegajq nastgpuj4ce rodzaje dr6g:

- Autostrada migdrynarodowa A4: Zgorzelec - Medyka

- Droga krajowa 94: Jgdrzychowice - Korczowa

- Droga krajowa 75: Brzesko - Nowy S4cz - Krynica

- Droga wojew6dzka: 768 - Jgdrzej6w - Wgchadl6w - Skalbmierz - KoszJce - Brzesko

- Drogi powiatowe

- Drogi gminne

Wedlug danych Zarz4du Dr6g Powiatowych w Brzesku z 2013 roku przez teren Gminy przebiega 54.2 km
drog z po5r6d 256,6 km dr6g nadzorowanych przez powiat. W ocenie powiatu na podsti"ie zbiorczej oceny
dr6g powiatowych, na terenie Gminy Brzesko 25,9 km dr6g posiada stan dobry, na krorych nie zachodii
potrzeba wykonywania zabieg6w remontowych, 21,7 km okeilono jako niezadoualaj4cy, tj. zachodzi
potrzeba wykonania zabieg6w modemizacyjnych, a 6,6 km dr6g wymaga pilnego remontu.

ZASOBY MIESZKANIOWE

W Gminie Brzesko na koniec 2014 r. bylo 10963 mieszkan i 46 483 izb. Przecigtna prowierzchna
uzylkowa mieszkania 84.6 m'z, jednocze5nie przecigtna powierzchnia uzytkowa mieszkania na I osobg
wynosi 25,5m', a tak2e przecigtna liczba os6b na I mieszkanie to 3,3 I . W przeliczeniu na 1000 mieszkaic6w
gminy prrypada 301,7 mieszkan.

W 2014 r. oddano do uzy&u 9l mieszkania indywidualne i I przeznaczone na wl,najem/sprzedaz. W
por6wnaniu z 20lO r. vysr4pil 4,60/o wzrost liczby mieszkari oddanych do uzyrku, kt6ry wyni6si w tamtym
czasie 87.

srEC woDocr.tcowA
Gmina Brzesko posiada 185,2 km dlugo6ci czynnej sieci rozdzielczej wodoci4gowej oraz kanalizacyjnej

157'2 km. Do sieci wodoci4gowej podlqczonych jest 28750 mieszkalic6w (79,2% oe6lu mieszkani6w
gminy), w tfm 16325 mieszkaic6w w obszarze miejskim, a12425 mieszkaircdw w obszarze uiejskim.
Woda dla mieszkaric6w cminy Brzesko dostarczana jest z ujgcia wody w Lukanowicach na rzece Dunajec.
Jego dobowa zdolno56 produkcyjna wynosi I I 200 m3.

SIEE KANALIZACYJNA

ld: DBD6 I B0F-23664D87-923A-5F82,t4B8907i. podp,sany
Strona 9



Do sieci kanalizacyjnej podl4czonych jest 17300 mieszkaric6w (47,6 % og6lu mieszkanc6w). w tym
13 250 mieszkanc6w w obszarze miejskim, a 4050 mieszkanc6w w obszarzi wiejskim. Widoczna jest
Wra,na r6imica w dlugo5ci sieci wodociqgowej do kanalizacyjnej oraz dysproporcju * ito5.i mieszkaric6w
posiadaj4cych dostgp do sieci wodociqgowej i kanalizacyjnej. btugose sieci kanatiLylnej stanowi jedynie
78 % dlugoSci sieci wodoci4gowej.

SIEE GAZOWA

Gmina posiada '142 064 m dlugo5ci czynnej sieci gazowej. W por6wnaniu z 2010 r. wzrost o 12 342 m tj.
9,5 % dfugoSci sieci. Co rocznie do siec_i qazowej podl4czanych jest wigcej mieszkaric6u., w 2014 r. bylo tol0 172 odbiorc6w (91,9% og6lu mieszkaric6w gminy) o 8 % wigcej ni2- 2010 r. Wraz z wzrostem liczby
uzytkownik6w ro!;nie zu\cie gazu w gospodarstwach domowych, it6re w 2014 r. wyniosro o2g,9% wigcij
w por6wnaniu w 2010 r.

Snooowtsxo uATURALNE

_ 
W Gminie Brzesko wystgpuj e 7457,95 ha obszaru prawnie chronionego, w tym 7,157,g0 ha stanowi4

obszary chronionego krajobraz-u-, 
_r,75 ha to rezerwaty i pozostale formy-ocnrony prr."rojy nu obszarach

chronionego krajobrazu oraz 1,80 ha to uzytki ekologiczne.'

..^Y^]::llt, oliny znajduje 
.s(_ 3l pomnik6w przyrody wpisanych do rejestru Regionatnej Dyrekcji

uchrony srodowiska w Krakowie. Pomniki przyrody wystgpujq w postaci drzew oraz glaz.6w narzutor.lych.'
ZANIECZYSZCZENIE POWETRZA

M podstawie oceny Wojew6dzkiego Inspektoratu ochrony Srodowiska w Krakowie z 2014 roku na tereniestrery bocheriskiej - brzeskiej, do kt6rej nalezy Gmina Brzesko wysrgpuj4 stale przekioczenia normzanieczyszczeniapowietrza przez substancjg szkodliwe dla zdrowia mieszkanc6w. 
'

Przekroczenie norm dotycry trzech substancji:

- pylu zawieszonego PM l0
- pylu zawieszonego PM2,5

- benzo(a)piranu

Poziomy stgzei 24-godzinnych pylu zawieszonego pMr0 przekraczai4 wartosci dopuszczarne w ci4guroku czgSciej niz 35aaq, poziom st€zenia Srednioricznego pytu zawieszonego pMl0 i pi{5 prr"Xr*
poziom.dopuszczalny oraz poziom stgzenia Sredniorocznelo uenzola;pirenu p[ekracza porioni docelo*y *roku kalendarzowym.

w tych prrypadkach zanieczyszczenia powielrza substancjami spowodowane jest oddzialywaniem emisjizttiqzanych z indywiduarnym ogrzewaniem budynk6w (zwlizcza w okresie zimouym). emisji zu.iqzanej zintensywnym. ruchem pojazd6w w centrum miasla oraz szczeg6lnymi lokarnymi warunkamirozprzestrzeniania sig zanieczyszcznfi (uksaaftowanie terenu, warunki metiroiogiczne).
HALAS

^^Y-I dopuszczalnego poziomu halasu okeila rozporz4dzenia Ministra Srodowiska z dnia.l4 czerwca2007. roku w sprawie dopuszczalnyc.h 
.poziom6w t uiasu ior.u.zoo 7.120.g26). Dopuszczarne norrny naterenie o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wynoszq korejno: dru p.,y d;i;;;;iia-s, or" po.ynocnej 40 dB.

Gmina Brzesko ze wzglgdu usytuowanie przy sieci dr6g tranzytowych jest narazona szczeg6lnie naprzekroczenie dopuszczalnych norm halasu spowodowany"ch ruchem komunikacyjnym (drogowym ikolejowym).

w P.rzrnadrl drogi krajowej nr.75. stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziom6w dzwigku naterenach mieszkarnych o r r dB.. Dra. drogi wojew6dzkiej nr 76g wartosi p-"r.ro.rin iigg, t au * porr"dziennej. Mtomiast w przypadku linii iorejowej na o"dcinku granica woj. maropotstilgo-- Bochnia_Brzesko - Tam6w stwierdzono niewielkie plkriczenia dopuszczatnych poziom6w halasu w srodowisku(do s dB).

WODY POWIERZCHNIOWE I GRUNTOWE
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cmina Brzesko majduje sig w prawobrzeinej zlewni rzeki wisty. Najwigkszymi ciekami pzept)wajqcym
przez gming s4 Uszwica i Uszeuka. Uszwica wraz z doplywami odwadnia poludniow4, centralnq oraz
p6lnocnowschodni4 c2956 gminy. Na terenie Cminy Brzesko, na odcinku okolo 20 km, przepl.vwa przez
solectwa Porgk Spytkowsk4 Okocim, Brzesko, Jadowniki, Sterkowiec i Wokowice. Gl6wnymi doplywami
Uszwicy w Gminie Brzesko sq potoki: Leksandr6wk4 Spytkowiank4 Spod Kamierica, Spod Okocimia"
Grodna, Rgdziny, Jastwiank4 Bagno, Niediwiedz.

Drugq rzekq odwadniajqc4 p6lnocno-zachodni4 c2956 Gminy Brzesko jest Uszewka. Wyplywa z
podmoklych teren6w w okolicach Mokrrysk. Przeplywa przez solectwa Mokrzyska i Bucze. Nale2y do
zlewni rzeki Gr6bki.

, Wody porvierzchniowe poddawane s4 stalej kontroli jako5ci przez Wojew6dzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska rv Krakowie. Na terenie Gminy Brzesko zlokalizowane sQ trry punkty pomiaru wody. W wyniku
przeprowadzonych badan w 2013 roku pod ketem element6w biologicznych. tirykochemicznych,
hydromorfologicmych i oceny stanu chemicznego, wykazano dobry stan wody w rzece Uszewka. W
przypadku rzeki Uszwica zly stan w6d obejmowal rzekg w miejscach pomiaru: Uszwica do Nied2wiedzia"
Uszwica od Nied2wiedzia do ujftia. Niska jako56 wody spowodowana jest m. in. zanieczyszczeniami
pochodz4cymi ze :ir6del komunalnych w6d.

W przypadku wody wykorzysg wanej do zaopatrzen.ia w wodg przeznaczon4 do sporycia pomiary w
punkcie Uszwica - Brzesko Okocim wykazaly spelnianie *ymagan dla obszar6w chronionych
przemaczonl'ch na potrzeby zaopatrzenia ludnoici w wodg do pici4 jednak2e aby byla zdatna do spoZycia
konieczne jest typowe lub wysokosprawne uzdatnianie firyczne i chemiczne.

Wody pouierzchniowe na terenie Gminy tworzq r6wnie2 zbiomiki wod stojqcych typu sta\ay. Zbiomiki te
zlokalizowane s4 w obrgbie miasta Brzesko oraz jeden w solectwie Jasieh. Ze wzglgdu na malq pojemnoSd
oraz powiezchnie, zbiomiki te nie spelniaje roli retencyjnej.

WODY PODZIEMNE

Gmina Brzesko posiada bogate zloZa wU podziemnych. Wody podziemne zaliczane s4do klasy III. czyli
zadawalaj4cel jako5ci. Zgromadzone s4 w zbiomiku typu otwartego (szczelinowy), tzn. bez wartwy
izolujqcej doplyw zanieczyszczef z powierzchni.

Strefr wod podziemny wystgpujq na caeropigtrowych poziomach utwor6w wodonosnych skladaj4cych sig
z podloLry przepuszczalnych oraz nieprzepuszczalnych, wyksaalconych z piask6w i piaskowca oraz osad6w z
uklad6w rzecznych.

Uksaahouanie terenu oraz poziomy wodonosne tworz4 korzJstne warunki do uystgpowania w6d
termalnych. Wody termalne wystgpuj4 w sAsiedawie licznych, niedu2ych z162 gazu. Temperatury w6d na
poziomie 25' C mog4 miei zastosowania jako zrodla energii w systemach pomp ciepla lub bezpoSrednio w
ogrodnictwie. Kazdorazowo jednak o mo2liwo5ci wykorzfstania energii geotermalnej decyduje charakter
potencjalnego odbiorcy, warunkuj4cy ekonomiczn4 efektywnoSd przedsigwzigcia. Mie.isca z potencjalem
hydrotermicznych w6d podziemnych wystgpujq na polnocnym oraz poludniowym obszarze gminy: Brzesko.
Bucze - Dqbr6wka- Okocim i Porgba Spytkowska.

EDUKACJA

Na terenie Gminy Brzesko funkcjonuje szeroko rozwinigta sie6 plac6wek oswiato\rych oferuj4cych
edukacjg zar6wno na poziomie przedszkolnym, podstawowym igimnazjalnym. Edukacja dzieci i mlodziezy
odbywa sig w I I publicznych szkolach podstawo*ych (w tym szkole muzycznej I stopnia), 4 publicznych
gimnazjach oraz I katolickim gimnazjum.

Zr6dlo: opr. wl. na podslawie Banku Danych Lokalnych G{JS

Wedlug danych na koniec 2014 roku w Gminie Brzesko funkcjonowalo 3l plac6wek o5rviatowych. Do l6
przedszkoli uczgszczalo 1046 dzieci. Srednio l,ll dzieci w wieku 3-5 lat przypadalo na jedno miejsce w

Tabela . Liczba plac6wek edukacyjnych na terenie Gminy Brzesko w latach 2010-2014

Wyszczegtilnienie Liczba plac6wek Liczba uczniri*
20t0 20r I 2012 20r3 201l 20t0 20t I 20t2 20t3 20t{

Przedszkola tl l4 t5 r5 t6 911 t008 1050 I 081 t0.16
ll n lt 2286 l20l 2t0r 2098 2 t93

l!!qnazja l l l l .1 l3t9 t299 t28r t23 r I 178
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Plac6wce wychowania przedszkolnego. Z edukacji podstawowej w ll szkolach korzystalo 2193 uczni6w,
natomiast do 4 szk6l gimnazjalnych uczgszczalo 1178 ucmi6w. Srednio na I oddzial szkoly podstawowej
przypadalo 20 uczni6w, a na I oddzial szlioly gimnazjalnej 2l uczni6w. Po\ yzsza tabela obrazuje iwigkszajqcq
sig liczbg dzieci uc4szszaj4cych do szkol podstawowych oraz spadek liczby dzieci uczgszczaj4cych do
przedszkoli oraz uczni6w szkol gimnazjalnych.

OCHRONA ZDROWIA

Ochrona zdrowia mieszkaric6w gminy realizowana jest poprzez publiczne i prywatne zaklady opieki
zdrowotnej oraz apteki i punkty apteczne. Na koniec 2014 roku na terenie Gminy funkcjonowalo l9 przyctiodni
ambulaloryjnej opieki zdrowotnej, z kt6rych 5 bylo podteglych samorzqdom. SpoSr6d og6hr przychodni l5 jest
zlokalizowanych na obszarze miejskim, a 4 na obszarze wiejskim. w przeliczeniu nu i*d. l0 t-rs.
mieszkaic6w przypada 5 obiekt6w przychodni medycmej. W 2014 roku lekarze udzieli ponad 300 tysigcy
porad lekarskich.

Na koniec 2014 roku na terenie Gminy Brzesko dzialalo 17 aptek (w tym 2 na obszarze wiejskim) i I punkt
apteczny. W przeliczeniu na I aptekg przypada 2l38 mieszkanc6w.

KULTURA, BIBLIOTEKI

W gminie Brzesko dziala Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna oraz jej 5 filii. Lqcznie zatrudnionych
jest 28. pracownik6w. MieSci sig w Regionalnym Centrum Kulturalno-Biblioteiinym, kt6rylesr dostosowany do
potrzeb os6b niepelnosprawnych. Pouierzchnia Biblioteki wynosi ok. 1700 m2.

W 2014 r. z ustug biblioteki skorzystalo l4cmie 9499 uzytkownik6w, aktywnie wypo4,czalo ksiqzki g590
.^?,"Jli!,5*.(Y bibliotece glownej 6193). Lqczna liczba odwiedzin w 2014 roku to t2Z 906 os6b (j0 066 w
lrlrach). Srednia dzienna odwiedzin wvnosi 425 os6b (w tym 321 w piMBp w Brzesku).

Biblioleka jest postrzegana jako miejsce, w kt6rym mozna milo i ciekawie spgdzi6 czas. a to zdecydowanie
podnosijej rangg w Srodowisku lokalnym.

Tabela . Charakrerystyka bibliotek na rerenie Gminy Brzesko w 2014 r.

biblioteczne

obiekty przlstosowane dla os6b poruszajqcy"tr tiq ni ,r6rkth;;rid;i.h, *ES"iel;

obiekty przystosoware atu osOb pon sza@

20t{

t27109

| 6.li I I

ZABYTKI

wg. stanu na I kwartal 2015 roku Gmina Brzesko posiada 22 nbytki wpisane do rejestru zabytk6w
nieruchomych oraz I zabytek wykeilony z.rejestru. Do za'bytk6w gminnyitr nalez4 m.in. uklJd urbanistyczny.
zespoly' palacowe, kamienice, zagrody, koScioty, cmentarze i inne.

KAPITAL SPOLECZNY

NGO - STRUKTURA, BRANZE

Na podstawie danych GUS na koniec 2014 r. na terenie Gminy Brzesko funkcjonowatv 102 organizacje
pozatz4dowe. w tym 5 fundacji i 

.97_.stowarzyszen iorganizacji spolecmych lwtym takze tokatne t<tuby
sportowe' ochotnicze straze po2ame). w og6le organizacji pozarz4dowych w i;minie lirzesko 55 o/o ot3anizacjijest zarejestrowanych na terenie miasr4 a pozostal e na obirane wiejs[im. Najczgsciej *y.tgpu1a.y, p.onr",
dzialalnosci organizacji pozarz4dowych jest pomoc spolecma i humanitam4 ratowniitwo oiaz eiuka.ja spo.tirekreacja.

W okresie od 2010 r. do 2014 r..mo2na zaobserwowai stal4 tendencjg w rejestracji nowych organizacji,
zwlaszczA stowarzyszei i organizacji spoleczrych (wzrost o 2io/o w poi6wnaniu zzir} r.;.iym samym wprzeliczeniu na I0 tyS. mieszkaric6w liczba fundacj i, stowarryszeri iorganizacji spolecznych riyiiosta zt w
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2014, co jest znacz+cym waoslem w por6wnaniu 22010 t., kiedy to liczba ta *ynosila 23 organizacje/l0 tys.
mieszkaric6w Gminy.

Na podstawie danych Ministerstwa Finans6w w 2014 roku tylko l0 organizacji posiadalo stalus organizacj i
pozytku publicznego. Stanowi to l13 organizrc,ji porytku publicznego z terenu powiatu brzeskiego.

FREKWENCJA W WYBORACH: SAMORZ.{DOWYCH, PARLAMENTARNYCH,
PREZYDENCKICH, EUROPEJSKICH

Tabela . Frekwencja u wyborach samorz4dowych. parlamentamych. prez_v-'denckich

pr..!d.ncIi. $fbory
srmor4don.20ll

(;millr B.z.sko 51,92./.

AktywnoSd obywatelsk4 mieszkaric6w najlepiej obrazuj4 wyniki frekwencji w wyborach samorzqdowych,
parlamentamych i prerydenckich. Na terenie Gminy Brzesko frekwencja mieszkaric6u w wyborach byla
najczgSciej *yZsza od Sredniej frekwencji mieszkaric6w powiatu brzeskiego oraz wojew6darva malopolskiego i
calego kraj u.

WYZNACZENIE OBSZARoW KRYZYSOWYCH DO DIAGNOZY W GMINIE BMESKO
Delimitacja obszar6w zostala przeprowadzona zgodnie z Ustaw4 z dnia 9 pazdziemika 2015 r. o rewitalizacji

(ar1.9 ust.l-2) oraz Wytycmymi Minislra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020.

Podstawowym kryrerium delimitacji sq problemy (kwestie spolecme), a o wyznaczeniu obszar6w
kryrysowych (zdegradowanych) decydowalo zaistnienie negatywnych zjawisk w prrynajmniej jednym z
kryteri6w ze sfery: gospodarczej, Srodowiskowej. przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Prq c4m,
delimitacjg obszaru kryrysowego (zdegradowanego) wyznaczono dla obszaru miejskiego na poziomie osiedli. a
dla obszaru wiejskiego na poziomie solectdmiejscowoSci w odniesieniu do referencyjnych wskaznik6w
statystycmych obliczonych dla calej gminy.

DIa wyznaczanie obszar6w zdegradowanych przrgto zr6znicowanie wskainik6w dla obszaru miejskiego
oraz obszaru wiejskiego. W prrypadku obszaru miejskiego zrerygnowano z obliczania dw6ch wskaznik6w (l)
liczby os6b w wieku poprodukcyjnych oraz (2) stopnia dostgpno5ci w infrastruklury technicznej. W obu
przypadkach brak dostgpnoSci szczeg6lowych danych uniemoZliwial obiektywn4 analizg.

Pozostale wskazniki obliczono dla ka2dego badanego wskaznika ustalajqc wskaznik synretyczny degradacji
(dana referencljna). Zasadniczo danq referencyjn4 jest Srednia dla gminy. Jednosrki refereniyjne -
administracyjne (osiedla i miejscowoSci), dla kt6rych wskaznik syntetycmy bgdzie gorszy lub uyzszy w
zaleZnoici o wa2no6ci crynnika niZ Srednia dla gminy moze byi potencjalnie umany za obszar zdegradowany.

Dla wymaczonych obszar6w przeprowadzono diagnozg wska:inik6w opisujqcych negarywne zjawiska
spoleczne. cryli poziom ub6stwa" przestgpczo5ci. niskiego kapitalu spolecznego, niewystarczajqcy poziom
uczestnictwa w zyciu publicznym i kulturalnym.

Na delimitacig obszaru kryrysowego (zdegradowanego) wpiywala intensywnosd $ystgpowania
poszczeg6lnych zjawisk w kolejno5ci poszczeg6lnych grup (typ6w).

l. gospodarczych - w szczeg6lnojci niskiego stopnia przedsigbiorczoSci, slabej kondycji lokalnych
przedsigbiorstw lub

2. 6rodowisko*ych - w szczeg6lnoSci przekroczenia slandard6w jako5ci jrodowiska,

obecno6ci odpad6w stwarzajqcych zagrozenie dla zycia. zdrowia ludzi lub stanu Srodowiska. lub
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3. PrzestrzennG'funkcjonalnych - w szczeg6lno6ci niewystarczajqcego wyposazenia w infrastrukturg
technicznq i spoleczn4 lub jej zlego stanu technicmego, braku dostgpu do podstawor,rych uslug lub ich niskiej
jakoSci, 

_ 

niedostosowania rozwiqzari adminisracyjnych do zmieniajqcych sig funkcji obszaru. riiskiego porio;nu
obslugi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakoSci teren6w publicmych, lub

4. technicznych - w szczeg6lno5ci degradacji stanu technicznego obiekt6w budorvlanych. w fym o
przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz nie funkcjonowaniu rozwi4zafi technicznych umo2liwiajqcych efekiywne
korzystanie z obiekt6w budowlanych, w szczeg6lno5ci w zakresie energooszczgdnoSci i ochronl Sroiowiska.

Do wyznaczenie obszar6w zdegradowanych przyjgto nastgpujqce wskazniki:

OBSZAR MIEJSKI

Wskainiki spoleczne

l. Liczba os6b korzfstaj4cych ze wsparcia finansowego z pomocy spolecznej

2. Liczba os6b korzystai4cych ze wsparcia finansowego z pomocy sporecznej z powodu ub6stwa

3. Liczba os6b korrystai4cych ze wsparcia finansowego z pomocy spolecznej z powodu bezrobocia

4. Liczba przestgpstw i wypadk6w

5. Liczba organizacji pozarz4dowl'ch

WskaZniki gospodarcze

6. Liczba nowych zarejestrowanych podmiot6w gospodarczych

7. Liczba wyrejestrowanych podmiot6w gospodarczfch

Wskainiki pnestrzenno-funkcjonalne i techniczne

8. Liczba mieszkanc6w prrypadajqcych na tereny rekreacyjne w tym place zabaw

9. Liczba boisk na osiedlach / w miejscowoSciach

OBSZAR WIEJSKI

WskaZniki spoleczne

l. Liczba os6b w wieku poprodukcyjnym

2. Liczba os6b korzystaj4cych ze wsparcia finansowego z pomocy spolecznej

3. Liczba os6b korrystaiacych ze wsparcia finansowego z pomocy spolecmej z powodu ub6stwa

4. Liczba os6b korzystaiqcych ze wsparcia finansowego z pomocy spolecznej z powodu bezrobocia

5. Liczba przestgpsrw i wypadk6w

6- Liczba organizacji pozarz4dowyc h

Wskainiki gospodarcze

7. Liczba nowlch zarejestrowanych podmiot6w gospodarczych

8. Liczba wyrejestrowanych podmiot<iw gospodarczych

WskaZniki przrstrzenno-funkcjonalne i techniczne

9. Liczba mieszkaric6w prrypadaj4cych na tereny rekreacyjne w tym place zabaw

10. Liczba boisk na osiedlach / w miejscowo5ciach

Wskaihiki techniczn€

I l. Liczba gospodarstw podl4czonych do wodociqgu

12. Liczba gospodarstw podlqczonych do kanalizacji

Ponizej zostaty zestawione wszystkie wskazniki w poszczeg6lnych typach (grupach). Kazdy wskaznik zostal
zobrazowany na podstawie danych statystycmych, z podaniem okreiu zebiinia danych i i6dla. Nastgpnie
zostaly policzone wskainiki referencyjne dla gminy iwskaznik degradacji dla iazdego solectwa'1wg
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oke5lonych wzor6w), a wyniki zoslaly zamieszczone w ukladzie tabelarycznym. Zamaczone nakolorowo dane
wskaZnika dla danej jednostki referencyjnej - administracyjnej: osiedla./solectwa omaczajq negatywny obraz
analizowanego zjawiska. Po dokonaniu analizy wszystkich wskaznik6w, wyniki tej anali4'zostaly zebrane w
zbiorczq tabelg por6wnawcz4.

Do analiry przyjqto dane dotycz4ce 2014 r. ze wzglgdu na dosrgpnosi danych zarowno z oficjalnych
starystykach jak i jednostkach organizacyjnych gminy.

WSKAZNIKI ZJAWISK NEGATYWNYCH

WSKAZNIKI SPOLECZNE

KRYTERIUM: OSOBY W WIEKU POPRODUKCYJNYM

Dla zobrazorvania negatywnego zjawiska zwi4zanego ze starzej4cym siQ spoleczefistu.em analizie poddano
podstawowe kryterium liczba os6b w wieku poprodukcyjnym w gminie na obszarze miejskim - og6lem i
wiejskim z pod,zialem na miejscowoSci:

Liczba os6b w wieku poprodukcyjnym:

- Zr6dlo danych: Urz4d Miejski w Brzesku

- Zakrcs cz sowy: 2014 t.

- Metodologia w1 znaczania wskaZnika:

a) syntetycznego degradacji (referencyjnego): Wskaznik wyliczono, jako iloraz iloczynu liczby os6b po\4),zej 65
r. Zvcia pomnozony pzez l0O i podzielony przez liczbg mieszkanc6w gminy

Wskdeg.<Los*100)/Lmg

b) degradacji dla poszczeg6lnych miejscowofci: Wskaznik wyliczono, jako iloraz iloczynu liczby os6b pouyzej
65 r. irycia pomnozony przez 100 i podzielony pnez liczbg mieszkaric6w jednostek 

' 
referencyjnych

(administracyjnych)

Wsk.deg.niej.{Los* 100/Lms

Tabela . WskaZnik dla kryterium: osoby w wieku poprodukcyjnym

1T55t
16,40 Io* 

-i
7,43 __
212s
7,69

_ 19,42

12,80

13,82 _
12,28 __

_. 17,25 _
I 14,40

gmint

KRYTERIUM: UBOSTWO

_ Dla zobrazorvania negatywnego zjawiska mrriqzanego z ub6stwem analizie poddano kryterium: Liczba os6b,
kt6re zgodnie z ustawq z 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej sq uprawnione do ubiegania sig o przlznanie
wsparcia (bez wzglgdu na ich rodzaj, formg, liczbg i 2r6dlo finansowania).

Liczba os6b korryst44cvch ze wsparcia finansowego z oomocy soolecznej

- 2r6dla danych: MOPS Brzesko

- Zakres czasowy:2014 r.

l.
2.

Stan na dziei 31.12.201,1 Liczba osrib w wieku
poorodukcvinym

Obszar 2792
Bucze t66

I
i 654
5.

i:
7.

_8.
9.

10.

248
Okocim i85

Porgba Spvtkou'ska 277
Sterkowiec 127

123
Wokowice 88

Kr
GMINA 5237

r!'terium: wartosd dla dla
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- Metodologia wyznaczania wskaznika:

a) syntetycznego degradacji (referencyjnego): Wskaznik wyliczono. jako iloraz iloczynu liczby os6b
korrystajqcych ze wsparcia finansowego z pomocy spolecznej pomnozony przez 100 i podzielony przez liczbg
mieszkaic6w gminy

Wskdeg.{Lz*100/Lmg

b) degradacji dla poszczeg6lnych miejscowosci: Wskainik wyliczono, jako iloraz ilocrynu liczby os6b
korrystaj4cych ze wsparcia finansowego pomocy spolecznej w miejscowosci pomnozony pnez IOO i podzielony
przez liczbg mieszkaric6w jednostek referencyjnych (administracyjnych)

rabeh.wska#;tfl T#,:liX,"T,.iT',l,il5omub6stwar/3

dziei 31.12.201{

t.50

0.80

2,78

6,72

95

0,7t __
12.

(;]IIINA
wartoid dla wskainika

Liczba os6b koqvstqi4cych ze wsoarcia finansowego z pomocy soolecznej z oowodu ub6stwa

- 2r6dla danych: MOPS Brzesko

- Zakres czasowy: 2014 r.

- Metodologia wyznaczania wska:2nika:

a) syntetycznego degradccji (referencyjnego): Wskaznik wyliczono, jako iloraz iloc;rynu liczby os6b
korrystajqcych ze wsparcia finansowego z powodu ub6stwa z pomocy spolecznej pomnozony pnei 100 i
podzielony przez liczbg mieszkanc6w gminy

Wslcdeg.{Lz*1fi)/Lmg

b) degradacji dlr poszczeg6lnych micjscowo5ci: Wska:inik wyliczono, jako iloraz iloczynu liczby os6b
korzystaj4cych ze wsparcia finansowego z pomocy spolecznej z powodu bezrobocia w jednostce
administracyjnej pomnozony przez 100 i podzielony przez liczbg mieszkaic6w jednosrek referjncyjnych
(administracyjnych)

Wsk.deg.miej.{Lz* lfi)/Lmja
Tabela . WskaZnik dla kryterium: wysoki poziom ub6stwa 2/3
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Stan na dzieri 3t.12.20t4 Ub6stn'o
l. Brzezowieckie 36
2. Kopalinv - Jaqielh' tl
J. Ko6ciuszki - Ogrodowa -:o

glEi. _- --lWskainik deeradrcii I

0,97 |

- 0J5 --__l
--0"il-1

2,17

0.5 5
I 'r1

2,31

2,73 _-
2,83 __
1,20 _

_ Bucze
Jadowniki

Jasiei



1. Okocimskie 23 1,68

Slotwina lt I

6. Stare Miasto
7. Zielonka ,|

8. Bucze r3
9. Jadowniki 30 0.59
10. Jasier[ t9
11. t4 +)
12. Okocim t2 I

13. Porgba Spytkowska J. 1,{8
11. Sterkon'iec l9
15. 6

16. I ryple!4e
GMINA OGOLEM

5

284 78
$artoid dla obszaniw zdegrado$ anr Powfiej wskainika dla gminl

Liczba os6b korryst4iec),ch ze wsoarcia finansowego z oomoc], spolecmej z oowodu bezrobocia

- Zr6dla danych: MOPS Brzesko

- Zakres czasowy: 2014 r.

- Metodologia wyznaczania wskaznika:

a) syntetycznego degradacji (referencyjnego): wskaznik wyliczono, jako iloraz iloczynu liczby
korz,vstajqcych ze wsparcia finansowego z powodu bezrobocia z pomocy spolecmej pomnozonl przez
podzielony przez liczbg mieszkanc6u gminy

Wsk.deg.{Lz*100)/Lmg

b) degradacji dla poszczeg6lnych miejscowoSci: Wskaznik wyliczono, jako iloraz iloczynu liczby os6b
korzystaj4cych ze wsparcia finansowego pomocy spolecznej z powodu bezrobocia w jednosrce administracyjnej
pomnozony przez 100 i podzielony przez liczbg mieszkaric6w jednostek referencyjnych (adm inistracyjnych)

rabera.wskarl;tlT#,[liJ.'ii?,{1il'iomub6stwar/3
Liczba os6b

Stan na dziei 31.12.201{ \\ skainik
Brzezowieckie 0,89

0..18

os6b
100 i

3,55 _]
0,6 r

10.

12.
t3.

Zielonka
Bucze

Jadowniki
Jasieri

Moltq.k 
_

Okocim

Sterkowiec

!!'okot ice
GMINA

o,22 
Io,7e 
]

dla g4q\
KRYTERIUM PRZEST4PCZOSC:
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Dla zobrazowania negatywnego zjawiska zwiqzanego z przestQpczosciq analizie poddano kryterium: Liczba
przestepstw na 100 os6b (przestgpstwa wykoczeni4 wypadki drogowe stwierdzone. poza przestgpstwami
gospodarczymi, \ 'tym: czfny karalne nieletnich):

- 2r6dlo danych: Powiarowa Komenda policji w Brzesku

- Zakres czasor,ly: 2014 r.

- Metodologia wyznaczania wskaznika:

a) syntetycznego degradacji (referencyjnego): Wskaznik wyliczono, jako iloraz iloczynu llosi przestFpstw.
wykroczeri i wypadk6w drogowych srwierdzonych nii obejmui4cych p.r..rgpit* gospodarc4ih z
uwzglgdnieniem czyn6w karalnych osob nieletnich tj. do l7-tego roLr-ryii" w gminie pomnizony przez t00 i
podzielony przez Iiczbg mieszkanc6u gminy

Wslcdeg.{Lpw*1ffi/Lmg
b) degradacji dla poszczegtilnych miejscowolci: Wskaznik wyliczono, jako iloraz iloczynu liczby przesrgpsfw,

wykoczeri i wl padk6w drogowych stwierdzonych w jednoitkach administracyjnych iomnozone pnez 100 i
podzielony przez liczbg mieszkaric6w jednostek refereniyjnych (administracyjny"ii

,, *," . s:L'ff#fi,"'il1#;'*:,f;#n,_"u.

gminl
KRYTERIUM NISKI POZIOM KAPITALU SPOLECZNEGO

Kapital. spo'leczny - umiejgtnosci snglegzle,_ kr6re pozwalaiq wsp6lpracowad z innymi. umiejgrnosiwsp6ldzialania czy zaufanie do innych staiq sig iednymi zw niejizychcech rozwo.lu *.y,rLji, gJy rozw6j wcoraz mniejszym. slopniu zalery od wysitku pojedynczych osou, i.iest .rett.. p.u"y'r"rpotirJ;. er.,,"n,procesu produkcji i zrycia w zorganizowanym spoleczeistwie.

. charakterysry-cznq cechq obszar6w. zdegradowanych jest najczgftiej niski kapital pomostowy. ktory odnosisig do sieci pomigdry osobami nalez4cymi_ ao roznych siolecznosci oraz niski stopieri zainleresowanydzialaniami ob1'waterskimi, woronlariatem - do wyznaizenie obszar6w kryzysowych -r,oro*uno wskaznikliczby organizacji pozarz4dowych dzialaj4cych dla ina .zecz mieszkaric6w w aanel jeonosrce aoministracline.y.

- 2r6dlo danych: Krajowy Rejestr S 1dowy llJrzqdMiejski w Brzesku

Liczba ze z
Stan na dzieh 31.12.20t,1 Bezrobocie \+'skainik

. I.
)

I
.4.-

5.

.6.

.1.
E.

9.

,10.
ll.
12._

t3.
14.

15.
16.

JrzeZqil!9St!9_ l0 0.27
l - !raBtctl 0.75

Ko5ciuszki - Ogrodr
Okocimskie 

_

l&!trl" _
Stare Miasto

_zte&qka
_ Bucze

Jadowniki
__Jasieri
_ Mokrzfska

_ _Olqcim
_. Pqlqb:r Spytkowsk
_- _!tertg!!ec

- _&SzjI4!,6*
Wokowice

GMINAOG6iEM

43 l -J+
ri 0.95
27 t,5 t

3,7476

0.12
t4 I.0r

18.1 3.6J
95 1,09

l.t5
86

3l r.'13
54 5"8t

1.70t7
1.1 2,75 .__

2,02733
dla obsza16$' wskairlika dla
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- Zakres czasor.ry: 2014 r.

- Metodologia wyznaczania wskaZnika:

a) syntetycznego degradacji (referencyjnego): Wskaznik uyliczono, jako iloraz iloczynu liczby organizacji
pozarz4dowych w jednostkach administracyjnych pomnozony pnez IOO i podzielony przez liczbg mieszkaric6w
gminy

Wsk.deg.{Lpw*tffi/Lmg
b) degradacji dla poszczeg6lnych miejscowo3ci: Wskaznik wyliczono, jako iloraz iloczynu liczby organizacji

pozarzqdowych w jednostkach administracyjnych pomno2ony przez IOO ipodzielony przez liczbg mieszkahc6w
jednostek referencyjnych (adm inistracl jnych)

Wskdeg.miej.{Lpw*100/Lms
Tabela . Wskainik dh kryterium: kapital spoteczny

ItA
Stan na dzieri 31.12.2014 Liczba organizacji

pozarzadowvch
lVskaioik degradacji

l. Brzezowieckie 1
.,

Kopaliny - Jagielh 1 0.05
3. KoSciuszki - Ogrodowa 0
4.
5.
6.
1

0kocimskie .,

Slotwina l
Stare Miasto t4

Zielonka 7 76

-8'9.
1or.

ll.
12.

Bucze 0.22
Jadowniki .1 0.08

Jasieri 8

_ Mokrzlska 3

Okocim 5 0.2s
lJ.
14.

Porgba Spytkowska f 0.23
Sterkowiec 8 0.87

t5. Szczepan6w I 0.r0
16. Wokowice 0.59

CMINA OGOLEM I 68 0,19
r\rvrertum: 14a osc dta obszarotr zdegradowanvch Poni2ei wskairtika dla

WSKAZNIKI GOSPODARCZE

KRYTERIUM: AKTYWNOSC GOSFODARCZA

Dla zdiagnozowania niskiej aktywno5ci gospodarczej wzigto pod analizg wskaZnik:

Liczba nowych zareiestrowan),ch oodmiot6w gosoodarcrych

- Zr6dlo. danych: Bank Danych Lokalnych GUS / Centralna Ewidencja i lnformacja o Dzialalnojci
Gospodarczej (CEIDC)

- Zakres czasowy danych:2014 r.

- Metodologia wyznaczania wskainika:

a) synt€tycznego degradacji (referencyjnego): Wskaznik wyliczono, jako iloraz iloczynu Liczba nowych
zarejestrowanych podmiot6w gospodarczych w gminie pomnozony przez r0o i podiielony przez riczbQ
mieszkaric6w gminy

Wskdeg.{Lnpg*1ffi/Lmg

Id: DBD6I B0F-2366-4D87-923A-5FB2,t4B8907j. podpisany
Slrona 19

0,09



b) wskainika degradacji dla poszczegrilnych miejscowo5ci: Wskaznik wyliczono, jako iloraz iloczynu liczby
nor'lych zarejestrowanych podmiol6w gospodarczych w w jednostkach administracyjnych pomnozonv przez 100
i podzielony przez liczbg mieszkanc6\r jednostek referencyjnych (administracyjnyJl 

-

,,*,".*.*rY,',1i1iilfl ;il11X'-il,?llsfjospooarczarz

Stan na dziei 3l.12.201.1

Brzezowieckie

Sterkowiec
Szczrp446w
Wokowice

GMINA

Wskainik degradacji

qll _
037
0,66
1.06

3..15

1,07 I

I,16 i

O69 r

15.
16.

0,70

, oJe
0,t0

wskainika
Liczba $yrejestrowanvch nodmiot6w sospodarcz,vch

- Zr6dlo. danych:- Bank Danych Lokalnych GUS / Centralna Ewidencja i lnformacja o DzialalnoSci
Gospodarczej (CEIDG)

- Zakres czasowy danych: 2014 r.

- Metodologia wyznaczania wskaZnika:

a) syntetycznego .degradacji (referencyjnego): wskaznik wyriczono, jako iloraz iroczynu riczbywyrejestrowanych podmiot6w gospodarczych w gminie pomnozony przez r00 i podzielony pnez riczbemieszkaic6w gminy

Wskdeg.<Lwpg*1fl)/Lmg
b) wskainika degradacji dla posztzeg6lnych miejscowosci: Wskaznik wyliczono, jako iloraz iloczynu liczbywyrejestrowanych podmiot6w gospodarczych w jednostce administracyjnej p"r";;;y prz", roo i podrr"tony

przez liczbg mieszkanc6w jednostek referencyjnych (administracyjnychj

Wsk.deg.miej.{Lwpg* I 00)/Lms
Tabela . Wskainik dla kryt€rium: aktn nos6 gospod zrcza 2/2

Stan na dzie6 3t.12.2014

Brzezowieckie

Slohlina
Stare Miasto

Zielonka

Wskainik degradacji

!,qs

r,3 

-
1,67 __
9,76

Id: DBD6 I B0F-2366-,tOtZ-SZ:a-SreZ.UnaeOZf rolffi
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GMINA

Bucze
Jadowniki

Jasieri

Okocim

Sterkowiec

Wokowice

r+skainika

Wsk.deg.misj.= 1,1/1,lns

Tabela . WskaZnik dla kryterium: przestrzenno-funkcjonalne l/2

WSKAZNIKI PRZESTRZENNO.FUNKCJONALNf, I TECHNICZNE
KRYTERIUM: PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE

. 
DIa zdiagnozowania negatywnych zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych analizie poddano rvskaznik

niewystarczaj4cego wyposazenia w- infrastrukturg technicznq i spollcznq 
-lub 

jej zf stan lechniczny. brak
dostgpu. do podstawowych uslug Iub ich niska jakoSd czy niedosiosowanie roz.tri4zah administracyjnych do
zmieniaj4cych sig funkcji obszaru, jako:

- Zr6dlo danych: Urz4d Miejski w Brzesku

- Zakres czasowy: 2014 r.

- Metodologia wyznaczania wskalnika:

a) syntetycznego degradacji (referencyjnego): wskaznik wyliczono, jako iloraz liczby teren6w rekreacvjnych wtym plac6w zabaw podzielony przez liczbg mieszka6c6w gminy

Wsk.deg.= 1111-,
b) wskaznika degrrdacji dla poszczegrilnych miejscowoSci: wskaznik wyliczono, jako iloraz liczby teren6wrekreacyjnych rv tym plac6w zabau w jednosrce administracyjnej podzielony irzez liczbg-mieszkanc6wjednostek referencyjnych (administracljnych)

I lub stan techniczn}.
\\'skainik degradacji

Stan na dziei 31.12.20t 4 Liczba teren6w
rek rea cy iIl ych

t.
2.
J.
4.

6-

7.

8.
9.
10.

I l.
12.
13.
11.
t5.

Brzezowieckie
rnolinw - IooE

0 0

l$2 )

3205
1370 l

89s

I Koiciuszki - Ogrodorva
I Okocimskie _' Slotwina _

Stare Miasto
Zielonka

Bucze

_ Jadowniki
Jasief

Mokrz-vska
Okocim

_ Poreba Spytkowska
Sterkowiec -_

Szczepan6w
Wokowice

I

I

,|

) l0r6
2 ,15 8

I r389
: 2537
I 3078

16!l
_!9!l

2164

I

I

'l 460

50r
510

16.
I

ld: DBD6 I B0F-2366-4D8?-923A-5FB244B8eot-.oaffi
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l58l
gminl

Liczba boisk na osiedlach / w miejscowoSciach

- Zr6dlo danych: Urz4d Miejski w Brzesku

- Zakres czxowy:2014 r.

- Metodologia wl znaczania wskaznika:

a) syntetycznego degradacji (referencyjnego): Wskaznik wyliczono, jako iloraz liczby boisk na osiedlach / w
miejscowoSciach pomnozony przez 100 i podzielony przez Iiczbg miesztancOw gminy

Wskdeg.= (Lbo*1ffi)/Lmg
b) wskainika dcgradacji dla poszczegtilnych miejscowo6ci: wskruhik wyliczono, jako iloraz liczby boisk wjednostek referencyjnej (administracljnej) po.nozony przez 100 i poizielony ine, tticiag mieszkaric6wjednostki referencyj nej (adm in istracyj nej ) 

-

Wsk.deg.miej.= (Lbor 100)/Lms
Tabela . WskaZnik dla kryterium: przestrzenno_funkcjonalne 2/2

0,05

_l

=
KRYTERIUM: TECHNICZNE

DIa zdiagnozowania niewystarczajqcego wyposazenia w infrastrukturg techniczn4 i spoleczn4 lub jej zlegostanu technicznego, braku dostgpu do podstawowych uslug lub ich niskiel.lakosci *lig"'p"J*"rire wskaznikdotyczqce f iczby gospodarstw korzystaj4cych z wodociqgulkanalizacj I 
"rii 

g_";agi.,'
Liczba sosoodarstw oodlaczon],ch do wodocieglJ

- Zr6dlo danych: Urz4d Miejski w Brzesku

- Zakres czasowy danych: 2014 r.

- Metodologia wyznaczania wskajnika:

a) syntetycznego degradacji (referencyitrego): wskaznik wyliczono, jako iloraz iloczynu liczby gospodarstwpodl4czonych do wodociqgu w .lednoiice 
-referencyjnej 

(administracyjnej) pomno2onq przez l1b i podzielonyprzez liczbg m ieszkaric6w gminy

l

Wsk.deg.{Lgw* 100)/Lm g

I

IL_

lubI zlv (rrn rrchni;n.
Stan na dziei 3t.12.20t{ Liczbs boisk rr osiedlach, w

miejscowoSciach
1{skainik degradacji

I.
7

Brzezowieckie
rpalinv - Jasiei

I 0.03

I
0

0,08 -_
0.00

3.

!'
5.

o.
'7

q

-9.
10.

: ll'
12.

L3.
l!.
15.
16.

KpISUpZIL lg1qlowa
_ Okocimskie

Slotwina

$etgMiaC!.
Zielonkt
Bucze -- - -]

-ado"rlkl _-
Jasiei I

Mok-yrt* __l
Okocim I

"tspytko"rsi--- 
--

Sterkowiec I

Szcrepan6* -- ---
Wokowice I

I 07
0

I
,|

0,22

_ 0,22

0,06

003
0.06
0,0s lo.r4 I

0.22 I

0.30 I

-l
0.00 I

0.07 |

l

2

1

,|

0
_ GryI|r{A ()GqLI

. Kr)lerium: wsrtoj6 dla obszenin
.\I 26

rl skainiika dla

Id: DBD6 I B0F-2366-4D87-92 jA-5F8244B890z .P6;t
Strona 22



b) wskainika degradacji dla poszczeg6lnych miejscowo5ci: Wskaznik wyliczono, jako iloraz ilocrynu liczby
gospodarstw podl4czonych do wodociqgu w jednostce referencyjnej (administracyjnej) pomnozony przez 100 i
podzielony przez liczbg mieszkaric6w jednostki referencyjnej (administracyjnej)

Wskdeg.miej.{Lgw* I 00/Lms
Tabele . WskaZnik dla kryterium: techniczne l/2

Stan na dziei 31.12.201{ Wslainik degradacji

Bucze 15..18

Jadowniki
Jasieri

_Mokrzyska
Okocim

l.

Stan na dziei 31.12.201{

Bucze

Liczba gospodsrstw
podlqczonych do

kanalizacii
0.,

3:
4.
5.

Jadowniki
Jasieri

_ Mokrzyslq
Okocim

563

?1!
0

303
!._

-7.
.Porq_ba Spytkowska __ 0

Sterkowiec 231
E. I Szczepan.iw
9. I Wokowice

lt

_K!
GMINA OGOLEM I,t75

ryrertum; wartosa dta obsza16*. dla
WYNIKI DELIMITACJI I WSKAZANIE OBSZAR6W OO NTWIT.A LIZACJI
Kolejne tabele prezentujq zbiorcze por6wnanie obszar6w we wszystkich sferach.

39.54 __-
t3,44
26,83

t9,73

E,64 _.---
20,86 .

20,3s _
22,35

Sterkowiec

_ Szczepan6w
Wokowice

(;MINA l0J7
wartoid dla wskainika dla

Liczba gosnodarstw podl4czon],ch do kanalizacj!

- Zr6dlo danych: Urz4d Miejski w Brzesku

- Zakres czasowy danych:2014 r.

- Metodologia wy znaczania wskaznika:

a) syntetycznego degradacji (referencyjnego): Wskaznik wyliczono, jako iloraz iloczynu 1iczby gospodarsrw
podl4czonych do kanalizacji w jednostce referencyjnej (administracyjnej) pomnozon4 przez 106 ipodzielony
przez liczbg mieszkaric6w gminy

Wskdeg.{Lgk*100/Lmg
b) wskainika degradacji dla poszczeg6lnych miejscowo5ci: Wskaznik wyliczono, jako iloraz iloczynu liczby

gospodarstw podlqczonych do kanalizacji wjednostce referencyjnej (administracyjnej) pomnozony WZez IOO i
podzielony przez liczbq mieszkaric6w jednostki referencyjnej (administracyjnejy 

-- "' '

,,*," . #."L1f;1i?'il"',,:l;'#l"T: iczne 2 t2

\l skainik degradacji

Id: DBD6 I B0F-2366-4D87-923A-5F82,14889073. podpisany
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_ _Dla kazdej z kategorii wskaznik6w ustalono wartosi progow+ kt6ra kwalifikowalaby dany wsp6lczynnik
jako problemaS-czny lub wymagajqcl. interwencji, a tym sirmym wskazuj4cy jednostkg io zawarcia w planie
rewitalizacji. Otrzymane wskazniki w poszczeg6lnych jednostkach 

-rlieiencylnyci 
tadminisrracyjnych)

zestawiono w tabele podsumowuj4ce kazd4 ze sfer- W wigkzo5ci badanych wskainik6w otrzymana wartosi
SwiadczT o sytuacji gonzej niz Srednia w gminie, jednak w niekt6ryih przyjgtych wskaznikach wano5d
Swiadcry o sytuacji lepszej niz Srednia. zatem w tych przypadkactr ra oacnyt#i od normy umawane bvl5r
warto5ci poni2ej lub powyZej {redniej w zaleznosci od analizowanego wskainika. razdl' z analizowanyc-h
wska2nik6w w kt6rym wystgpuj4 nieprawidlowoSci, zaznaczono kolorem.

W celu obliczenia wyniku koficouego zestawiono wszlstkie dane w zbiorczej tabeli uynikowej dla sfery
spolecmej oraz zbiorczsj tabeli wynikowej dla pozostatych sfer. Nastgpnie dokonano klasyfikacji wskaznik6w
swiadcz4cych o odchyleniach od.n9rmy, polegaj4cej na nadaniu prnkL"li w skali od ,,r"'do ,.41'. gdzie punkr
..1". -"ponizej normy" - nadano jednostkom o niewielkich anomiliach ( do 20% odchylenia), za( iunkt ..+" -
-najgorszy.".- zostal przyznany jednosrkom, w kt6rych odchylenia od normy s4 bardzo duze'ipo{zej 100%).
Dla wartosci su iadczqcych o lepszej sy.tuacji ni2_srednia dla gminy przyjgto-wartose .,0,,. otrzymariq punktacjg
podsumowano i podzielono przez ilosd analizowanych 

-wst<aznit<ow 
dzigki czemu uzyskano sredni4

arytmetycznq.

Pkt. od wartoSci

49 yo

99%

Procedura przymawania wartosci punko*ych wskaZnikom:

Id: DBD6 I B0F-2366-4D87-92jA-5FB244B8eOZt. ioapi,"ny Slrona 24
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Wykres . Negatywne zjawiska w sferze spolecznej w gminie Brzesko

*9'"" -.'"" 
"."t""""ct-r=

Obszar wiejski

'.:::r-*'i"-""\ ""t"u*'"'"" -t"o o.".."-."-o

SFERA GOSPODARCZA
Tabele , por6wranie wsk inik6w dotyczecych sfery gospodarczej

f $ii4ili

Strona 27
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Jednostki administracyjne
(osiedle)

E.

3.45

Liczba mieszkaric6w
prrFadrjqcych ne

tere[y rekreacyjne w

t.5
l.s I

t,0

2.0
1.5

9.

10.

0,58

0,80

t.0

lo
1,0

I t.
12.
r3.
l,t.
t5.
16.

GMINY
Kryterium: wartosd dla

obszar6w PoniZej wskainika
dla gminy

W) kres . Negat) wne zjawiska w sferze gospodarczej w gminie Brzesko

SFERA TUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA

Tabela . Por6wnanie wskamik6w dotycz4cych sfery funkcjonalno_przestrzennej

!l\4ni! pqr(rvUyczy

Jednostki administracyjne
(osiedle)

SUMA
PTINKT6W

2,O 2,0 2,O

1,5 1,5 1,5

1,0 1,0 1,0 1,0 1,O 1,O

0,5 0,5 0,5

".$.-""i$-4.-$-5s"":S$.*:$.-$";1.u

Liczba boisk na
osiedlach / w

miejscowoSci.ch

Id: DBD6 I B0F-2366-4D87-923A-5F82.14889073. podpisany
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320s J 0,00 4 7
{. Okocimskie 1370 0 0,07 0 0

SIot$ina 895 0 0,00 ,t ,l
6. Stare Ntiasto t0l6 0 0,05

,)

1. Zielonka ,15 8 0 0.22 0 0
8. Bucze li89 0 0,22 0 0
9. Jado$niki 2537 0,06 I l
t0. Jasiei 3078 J 0,03 6
I l. \lokrz\ ska l6l3 l 0,06 l
12. Okocim 1983 1 0,05 ) 4
r3. Poreba Spr tkowska 2161 ') 0.14 0 )
t{. Sterkon iec ,160 0 0.22 0 0
t5. 501 0 0,30 0 0
t6. lrlokorvice 510 0 0,00 .1 l

DLA
GMINY l58l 0,07

Kryterium: wartoSd dla
obsza16lr

zdesradowanvch

Powyiej u skaZnika
dla gminl'

Ponizej wskaznika
dla gminy

Wykres. Negatywne zjawiska w sferze funkcjonalno-przestrzennej w gminie Brzesko

SFERA TECHNICZNA

Tabela . Poniwnanie wskaznik6w dotycz4cych sfery technicmej

.....^$C"'is.i"".."$i1"$s".$".."".-"1:"1:"-"

3.0

2.0
r.0
0.0
0.0

Jednostki administracyjne
Liczba gospodarstw

podl4czon)ch do
SUMA
PUNKT6W

15,48
23,99Jadowniki

Jasiei

ri---l
u0 --_ _Jq_ -- l
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Srednia
Ary tmetvczna

2,0
0,0
0,0
2,0
2,0
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Sterkotriec

GMINY
Kryterium: wartosd dla

obsza r6w

10,37

0 25.t4 0 0
0 I,10 J -)

0 26.08 0 0

r,06

Poniiej wskainika
dla gminy

Wykres . Negatywne zjawiska w sferze technicznej w gminie Brzesko

Tabela . Wvstgpowanie problem6w w poszczeg6lnych sferach

- op---lrJ- -_-]

_ !r_-]

Poni2ej wskaZnika
dla gminy

TERENY ZDIAGNOZOWANE JAKO OBSZARY KRYZYSOWE

. Na podstawie analizy i oceny wartoSci badanych wska2nik6w dla zdiagnozowanych jednoslek relerencvjnych
(administracyjnych), w obszarze miejskim i 9 miejscowoSciach gminy Brzesko (wyjqtei stanowijedynie osiedle
Zielonka w. kt6rym wskaZniki spolecme sq korzystne) *ysrgprJq negatywne zjaJiska spoleczne. czlti lvysot<i
u'skaZnik ub6stwa. niska aktywno5i spoleczna- przestgpczo(i, aie-*.6znym naigzenir.

Zgodnie z ustawq o rewitarizacji, jako obszar zdegradowany moi,,,a \\ryziaczy(. tyrko ten. na kt6rym
wystgpuje co najmniej jeden z negatywnych wskaznik6w gospodarczlch, i.resto.nno-funkcjonalnych iub
lechnicznych. Z analizy wynika, iz negatywne wskainiki w sfirze gospodaiczej. przestrzennolfunkcjonalnej
oraz Srodowiskowej ufstgpujq prawie w kazdej miejscowoSci gminy Brzesko z r6znym nasileniem.

^ | yvnitu korelacji sfery spolecznej ze sferami dodatkowymi, d. gospodarcz4 srodowiskowq przestrzenno-
funkcjonalnq oraz technicznq otrzymano macierz ukazujqc4 prlulrny w poizczeg6rnych ilol1orrt u.r,. w
Ponizszej tabeli plusem z.aziaczono wystgpowanie negaty;nycir zjawisk w iowl.zsictr 

-sferach. 
Dodatkowo

kolorem czerwonym u1'r62niono jednoslki zdegradow;ni * ir..ze spoleczne1, mozli*e do objgcia procesem
rew ital izacj i .

2,O 2,O 2,O

...u.o*d 
""..o"""'. ".)"e""..C '-"*.:""""

0.0
.t-

o.0 0
,.- .- 

-
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2.
Kopaliny-

+ + +

J.
KoSciuszki -
Ogrodowa

+ + +

4. 0kocimskie + +
5. Slotn'ina + + +
6. Stare Miasto + +
7 Zielonka +
8. Bucze + +
9. Jadowniki + + +

10. Jasieri + + +
11. Mokrzvska + + +
t2. Okocim + + +

t3.
Porgba
Spytkowska

+ + +

t4. Sterkowiec + +
15. Szczepanrin' + +
16. Wokowice + + +

Spoleczne

w celu okeslenia obszar6w zdegradowanych zsumowano liczbg wystgpui4cych negatywnych zjawisk
spolecznych. a nastgpnie do nich dodano liczbQ wystgpowania zjawiik * porosiityct rnikahikach ze srer:
gospodarczej i funkcjonalno-przestrzennej dlajednostek administracyjnych ni obszarie miejskim oraz wiejskim
oraz dodatkowo w przypadku solectu dodano takze wskazniki ze sfiry technicznej. Nastqinie ulozono listg w
kolejnosci o najwigkszej liczby *ystgpowaaia negatywnych zjawisk, kt6ra stanowi wskazlirie dra wyznaczenia
obszar6w zdegradowanych i obszar6u do rewitalizacji.

Techniczne Suma
punkt6ir'

L Brzezorrieckie 2 2
Kopaliny - Jagielh I l

3. Koiciuszki - Osrodoria { I 1

Okocimskie .l I 0
SIot}}ine I l I

6. Stare lliasto l I 0
1 0 I 0

q

_q
I

Analizujqc zjawiska kryzysowe !r gminie na podstawie wskazanych w ustawie wska2nik6w (Wskazniki
flSfrywne zjawiska spoleczne, czyli poziom bezrobocia. ub,5stwa. przestgpczoSci, niskiego poziomu edukacji
lub.kapitalu.spolecznego. niewystarc zaj}cy poziom uczestnictwa w zyciu publicznym i kulirralnym) oraz bior4c
pod uwagg iZ obsz zdegradowany ro obszar, y l6q,m wystgpuje'ponadto co najmniej jeden z negatywnych
wskaznik6w gospodarczych, przestrzenno-funkclonilnych czy ieitrnicznych oiu grin1. Brzesio obszary
zdegradowane, rekomendowane do objgcia p.oces",n rewitarizacji, znajdui4 !i9 iv Li-leonosrkach
administracyjnl ch:

OBSZAR MIEJSKI:

Tabela . Zestawienie iloSciowe wystgpowania negatywnych zjawisk
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I
I

l. Osiedle Koiciuszki - Ogrodowa

2. Osiedle Brzezowieckie

3. Osiedle Okocimskie

4. Stare Miasto

5. Osiedle Kopaliny - Jagielly

6. Osiedle Slonvina

OBSZARWIEJSKI:

| . Porgba Spytkowska

2. Jasiefi

3. Okocim

4. Mokrzyska

5. Wokowice

6. Jadowniki

7. Sterkowiec

8. Bucze

9. Szczepan6w

OBSZARY DO REWITALZACII i PODSUMOWANIE

Obszar obejmujqcy calo56 lub czesd obszaru zdegradowanego, cechuj4cy sig szczeg6lnq koncentracj4
negatywnych zjawisk, o kt6rych mowa w art. 9 ust. I ustawy o rcwitalizaiji , nu it6ry, -, uwagi na istotne
znaczenie 

-dla rozwoju lokalnego gmina zanierza prowadzi6 rewitalizacjg, wyznacza sig jako obszar
rewitalizacj i .

.Na podstawie analizy danych statystycmych, oceny wanosci wskaznik6w osi4gniQo.ch oraz
zdiagnomwanych dodatkowych czynnik6w gospodarcrycir i walor6w funkcjonalno-priestizennych i
Srodowiskowych obszar6w. a takze z uwagi na iitr iitotne mrc,zenie dla rozwoju lok'alnego gminy Bo"rko, na
terenie \vybranych jednostek adminisrracyjnych, jako obszar do rewiralizacji, 

"ymaga.iqci 
*ipaiif proponr.le

si9 uznad nastgpujqce tereny w wybranych jednosikach referencyjnyctr laaministracyinycnl:
Rysunek . Mapa gminy z lokalizacj4 proponowanych podobszar6w
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Tabela . Obszary do rewitalizacji- T -- -- 
---- --

Nezwajednos.kirererencyirej 

I "'f{+,il, | 
*#;:"fi:l},

@--T-
Kopalitry - Jagielty i KoSciuszki - I Zl I O.2O o/o

ogrodowa I I

@- j ro,or%
Jedowniki - wzg. Bochcniec I t: r_- 0. 13 %l*okowice - obszerv o.rr brl.i l- ---- - t --

szkole poostr*o.ci " ' | 4 I 0-04 o/o

RAZEM I at I n dnor--

o/o liczby
mieszkaic6w w

7 t62

og6le.gminy 
I

ts.6s vo 
I

r59
24

0,44 Yo

0,07 0/o

0,14%

M4%
Powierzchnia do rewitarizacji obejmuje obszar 4l ha i stanowi 0,40 % og6lnej powierzchni gminy,

zarnieszkany przez 7396 mieszkanc6w, kr6rzy stanowiq 20,34 % og6rnej ri"ruy -ieirtun'co'* g,niny.
Rysunek . Mapa podobszaru cz9S6 osiedli Kopaliny - Jagielty i Ko5ciuszki - Ogrodowa

lloSd
mieszkaic6n

obszaru
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. Na podobszarze koncentrui4 sig probremy takie jak: wysoki odsetek os6b w wieku poprodukcyjnym, os6bkorzystaj4cych ze Swiadczefl finansowych , poloiy spolecznej z powodu ub6stwa i bezrlbocia nlsti t<apitatspoleczny oraz slaba zdolno5d mieszka-ric6w do zakladania aiiatatnosci gospodarczej o.oz ni.*yrta.-.1q.y
dostgp do teren6w rekreacyjnych. obszar zostal wybrany ze wzgrgdu skarg"r+yiej *yrLr."n froirem6w orazposiadane mozliwosci przestrzenne i infrasrukturaine, Liore spr!;ac rnogq *droi"niu aziail6 n;p;czych.
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Rysunek . Mapa podobszaru czg6i osiedla Stare Miasto

- Na podobszarze koncentruj4 sig problemy takie jak: wysoki odserek os6b korzystajacych ze Swiadczei
finansowych z pomocy spolecznej z powodu ub6stwi i beziobocia niski kapital ,poi..^1. t.- slaby stopieriprzedsigbiorczosci mieszkaic6w obszaru, a takze. wysoki stopieri przestgiczosci i wyiaotow drogowych.
obszar zostal wybrany ze wzglgdu na duze znaczerie d'la Gminy- centralne polozenie. dr:z-v przepi,vrv ludnoScii obecne ram, lecz wymagajqce usprawniei lokare gminne wynajgte lub pi"no*"n. d. ;.r;"j;;i; dra cel6w
spolecznych.

Rysunek . Mapa podobszaru Jadowniki _ Wzg6rze Bocheniec
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w miejscowosci Jadowniki koncentrui4 sig problemy takie jak: wysoki odsetek os6b rv wiekupoprodukcyjnym, bezrobocie, niski .kapiral gospodarcry, a takze wysoki stopien piiestgpczosci iniewystarczajqcy dostgp do terendw rekreacyjnyitr.'eoaourrrr Jadowniki - Bocheniec docelowo ma zostacmiejscem rekreacyjnym wypoczynku kt6rych brakuje na terenie Gminy Brzesko. Szczeg6LnL wykazaty tobadania spoleczne oraz opinie mieszkaric6w w tym zakesie. Dodatkowo rozw6j miejJc .pga-na .ru.,wolnego wpf'nie na wzrost atrakcyjnoici turystycznej gminy.

Rysunek . Mapa podobszaru Wokowice - obszary przy bylej Szkole podstawowej
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*,,/rr
Na.podobszarze toncentrui4 si9 probremy takie jak: wysoki odsetek os6b w wieku poprodukcyjnym orazosob korrystajqcych ze iwiadczeri finansor.lych, porn*y spolecznej z powodu uuo.triu.'.Luu zdolnoji domieszkaric6w do podejmowania przedsigwzigi gospodarczych, u't *r" 

"y.oki .iopiJ- pir"rr9p.ros.i,
wypadk6w drogowych i niewystarczajqcy dostgp do teren6w rekreacyjnych i infrltruktr.y rpo.ti*"j dla dziecii mlo&iezv. obszar zosrar wybrany ze wzglgdu skarg wyzei'iykazanych p.otL;;;;r, posiadane
mo2liwosci przestrzenne i infrastrukturalne (niJ uzywany lraynel uyiei s*1,ry rJrt"*"*ej), ktor. sprzujaemogq wdro2eniu dzialari naprawczych.

Gl6wnym. wnioskiem plyn4c.1m. z - 
przeprowad,zonej diagnozy gminy. analiz statysrycznych i badanspolecznych jest koniecznosi podjgcia dzialari, trt6r. po*inny [oncentrowad sig przede wszystkim na integracjimieszkaric6w i poprawie jakoSci 2ycia lokalnych spolicznoSci, w rym:

- Stworzenie. warunk6w wsparcia dra os6b w wieku poprodukcyjnym poprzez integracig z pozostarl.mi grupamiwiekowymi w gminie

- Zmniejszenie problemu ub6stw4 bezrobocia
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- Zwigkszenie integracji mi
obywatelskich

eliminacja biemej postawy spoleczeristwa oriv wzmacnianie postaw

- Zwigkszenie poczucia bezpieczeristwa

- Stworzenie warunk6w do wzrostu poziomu przedsigbiorczo5ci

- Poprawa dostgpno5ci oraz jakoSci teren6w rekreacyjnych i zielonych, w tym tworzenie norvych, atrakcyjnych
przeslrzeni oraz kreowanie miejsc spotkan lokalnych spolecznosci

- Wykorzystanie lokalnego potencjalu dla rozwoju turystyki oraz poprawy wizerunku gminy jako calofti

- Poprawa dostgpnoSci do infrastruktury technicznej.

PRZEWODNTCZACY RADY
MIEJSKIEJ W BRZESKU

eszkaflc6w,
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