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WSTĘP  

 

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 

559 z późn. zm.) Burmistrz Brzeska zobowiązany jest do 31 maja każdego roku 

przestawić Radzie Miejskiej w Brzesku raport o stanie gminy zawierający  

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej  

i budżetu obywatelskiego. 
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INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE 

 

Brzesko – gmina miejsko–wiejska położona w powiecie brzeskim oraz 

zlokalizowana w środkowej części województwa małopolskiego. Gmina należy do 

subregionu tarnowskiego i jest jedną z siedmiu gmin powiatu brzeskiego. Zajmuje 

obszar 103 km2, w tym samo miasto 12 km2. Położona jest nad rzeką Uszwicą  

i potokiem Uszewką, stanowiących prawobrzeżne dopływy Wisły oraz na pograniczu 

Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Wiśnickiego. W granicach administracyjnych Gminy 

znajduje się miasto Brzesko oraz 9 sołectw. Na koniec roku 2021 gminę Brzesko 

zamieszkiwało 35 531 mieszkańców czyli o 337 osób mniej niż rok wcześniej. 

Największą liczbę mieszkańców ma Brzesko: 16 109 (-259 w stosunku do 2020). Dalej 

plasują się: Jadowniki: 4949 (-74), Mokrzyska: 3309 (+13), Jasień: 3266 (+34), Poręba 

Spytkowska: 2128 (-8), Okocim: 1931 (0), Bucze: 1354 (-27), Szczepanów: 1028 (+6), 

Sterkowiec: 951 (-8) i Wokowice: 506 (-14). 

W Gminie Brzesko działa ponad 3,5 tysiąca podmiotów gospodarki narodowej. 

Najbardziej renomowane firmy działające w Brzesku to Browar Okocim (obecnie 

Carlsberg Polska S.A.) oraz Can-Pack S.A. – czołowy producent puszek napojowych 

w Europie Środkowej. Ta druga firma razem z Can-Pack Food and Industrial 

Packaging Sp. z o.o. zatrudnia ponad 2 tysiące osób z Brzeska i okolic. 

Przez gminę Brzesko przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, drogowe m.in. 

autostrada międzynarodowa A4, droga krajowa 94 i 75, droga wojewódzka 768,  

a także sieć dróg powiatowych i gminnych oraz linia kolejowa pasażersko – towarowa 

nr 91 łącząca Kraków Główny z Przemyślem – Medyką. 

Gmina Brzesko znajduje się w odległości autostradowej 55 km na wschód od 

Krakowa, 31 km na zachód od Tarnowa, 115 km od Rzeszowa oraz 56 km na północ 

od Nowego Sącza i 98 km od Muszynki, przejścia granicznego ze Słowacją. 
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ORGANY GMINY 

 

W okresie przedstawionym w raporcie, czyli w roku 2021, skład organów gminy 

przedstawiał się następująco: 

 

Burmistrz Brzeska 

Tomasz Latocha 

 

Rada Miejska 

Barbara Borowiecka  

Franciszek Brzyk  

Ewa Chmielarz-Żwawa  

Rafał Cichoński  

Marcin Ciurej  

Jadwiga Dadej  

Piotr Duda  

Barbara Górczewska  

Marek Górski  

Maria Kądziołka  

Leszek Klimek  

Maria Kucia  

Adam Kwaśniak  

Anna Lubowiecka  

Zbigniew Łanocha  

Karol Mróz  

Bogusław Sambor  

Jarosław Sorys  

Kamil Trąba  

Bartłomiej Turlej  

Adrian Zaleśny  
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PODSTAWOWE INFORMACJE FINANSOWE ZA 2021 R. 

 

1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem na 31.12.2021 r. 

dochody własne 98 305 364,52 
= 

48,10% dochody ogółem 204 367 479,69 

 

2. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem na 31.12.2021 r. 

wydatki majątkowe      18 033 303,13 
= 

9,53% wydatki ogółem 189 139 221,66 

 

3. Zadłużenie ogółem na 31.12.2021 r. – 64 510 550,60 zł 

 

4. Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia:  18 509 649,19 zł. 

Wolne środki po odliczeniu obsługi zadłużenia: dochody bieżące + dochody ze 

sprzedaży majątku – wydatki bieżące – spłata rat kapitałowych  

= 181 014 517,67 zł + 13 801 050,05 zł – 171 105 918,53 zł – 5 200 000,00 zł 

= 18 509 649,19 zł. 

5. Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r. – 204 367 479,69 zł 

 

6. Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. – 189 139 221,66 zł 

 

7. Nadwyżka na 31.12.2021 r. – 15 228 258,03 zł 

 

8. Dynamika PIT i PN 

 2019 2020 Dynamika 
(3:2) 

2021 Dynamika 
(5:3) 

1 2 3 4 5 6 

Udziały w podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych 

33 404 286,00 31 812 552,00 - 4,77 % 33 778 352,00 6,18 % 

Podatek od 
nieruchomości 

16 992 850,96 18 735 357,27 10,25 % 22 734 700,40 21,35 % 
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9. Pozyskane dotacje i środki unijne:  5 696 199,64 zł. 

 dotacja z Województwa Małopolskiego na użyźnianie gleb o niskiej wartości 

produkcyjnej (mulczowanie terenów) w Gminie Brzesko: 15 147,00 zł. 

 pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego uzyskana w ramach 

konkursu „Małopolska Wieś 2021” – laureat Sołectwo Bucze: 10 000,00 zł.  

 pomoc finansowa z Gminy Nowy Wiśnicz na realizację zadania 

„Modernizacja odcinka drogi dojazdowej do pól, ul. Gródek – boczna 

w Porębie Spytkowskiej, dz. nr ew. 1582”: 15 000,00 zł. 

 dotacja z Województwa Małopolskiego na remont/modernizację dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych: 150 000 zł. 

 środki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na realizację 

zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla 

pieszych”: 238 564,65 zł. 

 środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania 

„Remont drogi gminnej 250691K w km od 0+000,00 do km 1+584,01 

w miejscowości Bucze, Gmina Brzesko”: 400 986,00 zł. 

 środki z RPOWM 2014-2020 na realizację inwestycji pn. „Budowa parkingu 

przy dworcu PKP w Brzesku wraz z drogą dojazdową”: 114 947,06 zł. 

 środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania 

„Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 

0+100,00 do 0+190,00 (w tym przejście dla pieszych na ul. Uczestników 

Ruchu Oporu w km 0+140,00) w miejscowości Brzesko Gmina Brzesko”: 

71 797,00 zł. 

 środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem 

na pokrycie kapitału zakładowego w SIM Małopolska sp. z o.o.: 

3 000 000,00 zł. 
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 dotacja z Powiatu Brzeskiego na realizację zadania „Przebudowa toalety 

ogólnodostępnej w budynku administracyjnym w celu dostosowania jej dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych”: 25 319,68 zł. 

 środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

perspektywa 2014-2021 otrzymane w ramach programu dotacyjnego 

„Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” na realizację przez Zespół Szkolno 

– Przedszkolny w Jadownikach projektu pn. „Szkolny budżet 

partycypacyjny”: 10 104,30 zł. 

 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWM 2014 – 

2020 na realizację „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. 

Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”: 73 628,38 zł. 

 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania 

"Laboratoria przyszłości": 1 000 004,00 zł. 

 środki z RPOWM 2014 - 2020 na realizację inwestycji „Termomodernizacja 

Przedszkola Nr 10 w Brzesku”: 308 636,49 zł. 

 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na 

transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów 

szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2: 31 170,21 zł. 

 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na 

realizację zadania „Dopłaty do czynszu”: 6 614,22 zł. 

 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na 

realizację zadania „Wspieraj Seniora”: 49 480,82 zł. 

 środki z PROW 2014 – 2020 na realizację inwestycji pn. „Budowa alejki wraz 

z kurtynami wodnymi i małą architekturą w Ogródku Jordanowskim 

w  Brzesku”: 51 597,00 zł. 

 dotacja z WFOŚiGW  w Krakowie na realizację projektu pn. „Czyste 

powietrze”: 15 275,00 zł. 

 dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania „STOP SMOG”: 17 500,00 zł 
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 pomoc finansowa z Powiatu Brzeskiego na realizację zadań w zakresie 

usuwania odpadów azbestowych: 15 000,00 zł 

 dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania "Ekozorientowani w Gminie 

Brzesko - założenie budek lęgowych, nasadzanie ziół i roślin miododajnych, 

edukacja ekologiczna wraz z przeprowadzeniem konkursu Brzesko - Czysta 

Gmina": 5 909,40 zł 

 dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania "Likwidacja barszczu 

Sosnowskiego w miejscowości Brzesko oraz Wokowice w Gminie Brzesko": 

8 273,43 zł 

 pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego na realizację zadania 

"Konserwacja figury św. Floriana z 1731 r. na Rynku w Brzesku": 

10 000,00zł 

 środki z WFOŚiGW w Krakowie na "Przebudowę boiska przy Publicznej 

Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzesku/rewitalizacja istniejących terenów 

zielonych": 6 845,00 zł 

 pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego na "Przebudowę boiska 

przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzesku/wielofunkcyjne boisko 

sportowe": 44 400,00 zł 

 

10. Dochody ze sprzedaży majątku: 13 801 050,05 zł. 
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INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  

 
Majątek jednostki samorządu terytorialnego - zestawienie zbiorcze - 2021 r. 

     

 Wyszczególnienie 

Wartość netto - 
majątek trwały + 

obrotowy Umorzenie Wartość brutto 

  UM Brzesko 188 699 629,40 58 871 911,98 247 571 541,38 

  SP Nr 1 Brzesko 1 495 899,52 2 208 030,60 3 703 930,12 

  ZSP Brzesko 4 396 218,04 4 863 822,59 9 260 040,63 

  SP Nr 3 Brzesko 6 663 232,16 2 698 784,88 9 362 017,04 

  SP Bucze 965 784,39 1 366 631,52 2 332 415,91 

  SP Nr 1 Jadowniki 131 220,10 1 365 068,36 1 496 288,46 

  ZSP Jadowniki 3 833 711,17 4 586 030,63 8 419 741,80 

  SP Jasień 1 451 491,21 1 503 670,23 2 955 161,44 

  SP Mokrzyska 140 778,31 1 189 596,18 1 330 374,49 

  SP Okocim 2 436 537,35 2 369 946,63 4 806 483,98 

  SP Poręba Spytkowska 614 672,83 1 023 482,12 1 638 154,95 

  SP Sterkowiec 612 733,04 1 438 693,86 2 051 426,90 

  SP Szczepanów 410 727,26 1 103 867,24 1 514 594,50 

  Szkoła Muzyczna 28 980,89 694 125,15 723 106,04 

  Przedszkola 1 677 032,46 3 585 691,74 5 262 724,20 

  MCOO 34 926,87 335 483,13 370 410,00 

  MOPS 516 071,26 839 631,80 1 355 703,06 

  BOSiR 7 219 173,03 5 956 899,97 13 176 073,00 

  MOK 894 207,45 1 002 321,08 1 896 528,53 

  PiMBP 318 904,00 838 006,35 1 156 910,35 

  Jednostki budżetowe 221 328 819,29 96 001 368,61 317 330 187,90 

  Zakłady budżetowe 0,00 0,00 0,00 

  Gospodarstwa pomocnicze 0,00 0,00 0,00 

  Instytucje kultury 1 213 111,45 1 840 327,43 3 053 438,88 

Razem 222 541 930,74 97 841 696,04 320 383 626,78 

    

 

 Wielkość udziałów i akcji 

      

Lp. Nazwa spółki Ilość Wartość nominalna 

Wartość księgowa akcji i 
udziałów 

31.12.2020r. 31.12.2021r. 

Akcje 

1 TARR S.A. 50 100,00 5 000,00 5 000,00 

        Udziały 

2 BZK Brzesko 1 556 500,00 778 000,00 778 000,00 

3 MPK Brzesko 2 455 500,00 777 500,00 1 227 500,00 

4 MPEC Brzesko 12 463 500,00 5 940 000,00 6 231 500,00 

5 RPWiK Brzesko 106 922 500,00 53 461 000,00 53 461 000,00 

6 MZGM Brzesko 508 500,00 254 000,00 254 000,00 

7 SIM Małopolska 60 000 50,00 0,00 3 000 000,00 

  Razem     61 215 500,00 64 957 000,00 
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Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki samorządu 

terytorialnego (infrastruktura komunalna) - stan na dzień 31.12.2021 r. 

 

Wyszczególnienie  Jednostka miary 
Ilość - stan na dzień 
31.12.2021 (łącznie) 

Drogi km 161,98 

Długość linii tramwajowych i autobusowych km 149,00 

Długość kanalizacji opadowej oraz cieki 
wodne 

km 127,78 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej km 0,41 

Długość sieci ciepłowniczej km 12,12 

Długość sieci wodociągowej km 11,34 

Zieleń ha 3,95 

      

Zasób mieszkaniowy i użytkowy     

lokale mieszkalne szt. 288 

lokale użytkowe szt. 49 

lokale ogółem szt. 337 

budynki mieszkalne szt. 55 

budynki użytkowe szt. 80 

budynki garażowe  szt. 5 

budynki ogółem szt. 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  RAPORT O STANIE GMINY BRZESKO 

 

12 

 

INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII  

 

Strategia Rozwoju 

Strategia Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2016 – 2022 została przyjęta Uchwałą 

Rady Miejskiej w Brzesku Nr XXI/151/2016 z dnia 28.01.2016 r. Dokument określa 

cztery cele strategiczne i osiem celów operacyjnych, tj.: 

Cel strategiczny I: Wysoka jakość życia mieszkańców 

Cel operacyjny I.1: Rozwój jakości i dostępności usług publicznych 

Cel operacyjny I.2: Poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego 

Cel strategiczny II:  Brzesko – przyjazna gmina o zrównoważonym rozwoju 

Cel operacyjny II.1: Rozwój infrastruktury technicznej, komunikacyjnej  

i społecznej 

Cel operacyjny II.2: Podnoszenie jakości środowiska naturalnego 

Cel strategiczny III: Gmina przyjazna inwestorom 

Cel operacyjny III.1: Wzrost liczby miejsc pracy na terenie gminy Brzesko 

Cel operacyjny III.2: Wzrost atrakcyjności lokalnego rynku pracy 

Cel strategiczny IV: Wysoka jakość kapitału społecznego mieszkańców Gminy 

Cel operacyjny IV.1: Stwarzanie warunków dla rozwoju mieszkańców 

Cel operacyjny IV.2: Rozwój partnerstwa publiczno–prywatnego. 

Celem nadrzędnym Strategii przyjętej w gminie Brzesko  jest podnoszenie jakości 

życia mieszkańców. Strategia rozwoju gminy  wskazuje kierunki rozwoju społecznego, 

gospodarczego i przestrzennego. W roku 2021 realizowano część programów 

i  projektów przypisanych do poszczególnych Celów operacyjnych Strategii. 

Dla celu operacyjnego I.1: 

 Jednym z kluczowych zadań samorządu w obszarze tego celu to podnoszenie 

jakości edukacji w szkołach na terenie gminy poprzez realizację zadań oświatowych. 

Występujący od lat niedobór subwencji oświatowej nie sprzyja wzrostowi jakości 

oświaty, wymuszając  konieczność dopłacania przez samorząd do zadań oświatowych 

kosztem rezygnacji z realizacji innych zadań publicznych.  
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W roku szkolnym 2020/2021 w gminie Brzesko była organem prowadzącym dla 

2  Zespołów Szkolno – Przedszkolnych, 10 Szkół Podstawowych, Szkoły Muzycznej 

i  9 Przedszkoli. 

Na terenie Gminy Brzesko funkcjonują  też przedszkola prowadzone przez inne 

podmioty niż jst: 

1. Niepubliczne Przedszkole Ochronka Jasień 

2. Niepubliczne Przedszkole Bajka 

3. Prywatne Przedszkole "Cypisek " 

4. Niepubliczne Przedszkole Artystyczno- Językowe "Fikander" 

5. Publiczne Przedszkole Parafialne w Mokrzyskach 

6. Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Faustyny 

7. Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Tańczące Nutki 

8. Niepubliczne Przedszkole Stacyjkowo 

9. Przedszkole Specjalne "Król Maciuś Pierwszy" 

10. Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP 

 

Organizacja pracy każdej placówki oświatowej oparta jest o arkusz organizacyjny 

opracowywany corocznie przez dyrektora danej szkoły/przedszkola, zatwierdzany 

przez Burmistrza Brzeska. 

Rok szkolny 2020/2021 uniemożliwił naukę w trybie stacjonarnym. Czas pandemii 

zmusił wszystkich do dynamicznych decyzji, szkoleń on-line, dostosowania prawa 

wewnętrznego na wszystkich polach. Dzięki wyposażeniu w niezbędne materiały do 

pracy, wszyscy uczniowie mieli możliwość czynnego udziału w lekcjach zdalnych. 

Początkowy etap zdalnego nauczania był niezwykle trudny, zarówno dla uczniów, 

rodziców, jak i nauczycieli. Z czasem jednak szkoły wypracowały pewien schemat, 

który pozwolił na usystematyzowanie, a co za tym idzie efektywniejsze przekazywanie 

wiedzy on-line. Dyrektorzy zarządzali w warunkach kryzysowych. Placówki wymagały 

wsparcia finansowego, głównie w obszarze doskonalenia sieci internetowych 

w  szkołach i przedszkolach, podniesienia parametrów sprzętu komputerowego. 

Dokonano również dodatkowych zakupów środków czystości. Mimo rozlicznych 

znaków zapytania i trudności, uczniowie we wszystkich grupach wiekowych byli 

edukowani jak również mieli zapewnioną pomoc i opiekę świetlicową. 
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Prowadzenie polityki oświatowej przez gminę, uwzględniając potrzeby społeczności 

lokalnej i możliwości budżetu, jest zadaniem niełatwym i złożonym. Uwarunkowanie 

Gminy Brzesko ma istotny wpływ na sieć i strukturę organizacyjną gminnych jednostek 

oświatowych , jak również na wielkość nakładów finansowych związanych z realizacją 

zadań oświatowych. Świadczą o tym proporcje nakładów finansowych w stosunku do 

całości budżetu gminy. Nieustanne zmiany programowe i prawne wymagają ciągłego 

dostosowywania do obowiązujących zasad i warunków funkcjonowania szkół 

w  odniesieniu do nowych standardów oświatowych.  

 

W miarę potrzeb i możliwości finansowych gminy, baza lokalowa placówek 

oświatowych jest na bieżąco ulepszana i doposażona w nowe sprzęty i pomoce 

dydaktyczne.   

Liczba uczniów jest podstawowym wskaźnikiem podziału subwencji oświatowej, 

dlatego należy wszelkimi sposobami pozyskiwać uczniów, tak by zminimalizować 

ryzyko odejścia uczniów poza gminę.  

 

Poziom zatrudnienia nauczycieli, wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin 

zajęć obowiązkowych, dodatkowych zajęć wspomagających oraz podziału na grupy. 

Większa liczba zajęć spowodowana jest znacznym wzrostem uczniów z orzeczeniami 

o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego oraz uczniów 

z  różnymi dysfunkcjami.  System doskonalenia i dokształcenia nauczycieli 

spowodował, że znaczna część kadry pedagogicznej posiada kwalifikacje do 

nauczania co najmniej dwóch przedmiotów .  

 

Wszystkie wyżej wymienione uwarunkowania sprawiły, że oświata w Gminie Brzesko 

pochłonęła w całym 2021 roku kwotę 71.589.846,74 zł, z czego 67.151.051,54 zł to 

wydatki bieżące. Otrzymana subwencja oświatowa wyniosła 31 967 795,00 zł 

i  stanowiła 44,65% wydatków Gminy na edukację. 

Wśród wydatków bieżących 7,4 mln zł to finansowanie placówek nie prowadzonych 

przez JST a ponad 59 mln zł przeznaczono na placówki publiczne, co szczegółowo 

wykazuje poniższa tabela: 
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Lp. 
NAZWA JEDNOSTKI 

Plan  
Środki 

wykonane 

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzesku 13.117.114,66 13.028.019,14 

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w 

Jadownikach  

4.757.181,03 4.671.645,88 

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku  2.437.664,86 2.397.094,59 

4. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku 8.077.299,66 8.004.569,79 

5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach 2.093.242,70 2.031.751,15 

6. Szkoła Podstawowa w Buczu 2.549.337,71 2.441.356,73 

7. Szkoła Podstawowa w Jasieniu 2.847.049,95 2.804.117,90 

8. Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach  2.824.866,96 2.787.224,92 

9. Szkoła Podstawowa w Okocimiu  2.374.564,95 2.339.731,33 

10. Szkoła Podstawowa w Porębie 

Spytkowskiej 

2.115.238,08 2.092.604,80 

11. Szkoła Podstawowa w Sterkowcu  2.172.828,75 2.123.978,08 

12. Szkoła Podstawowa w Szczepanowie  1.867.330,29 1.842.624,80 

13. Przedszkole Nr 1 w Brzesku 799.642,00 791.036,93 

14. Przedszkole Nr 3 w Brzesku 659.535,00 652.421,69 

15. Przedszkole Nr 4 w Brzesku 1.669.594,00 1.652.891,44 

16. Przedszkole Nr 7 w Brzesku 681.622,00 671.461,46 



  RAPORT O STANIE GMINY BRZESKO 

 

16 

 

17. Przedszkole Nr 9 w Brzesku 1.176.772,00 1.169.452,18 

18. Przedszkole Nr 10 w Brzesku 3.292.898,00 3.208.035,38 

19. Przedszkole Nr 1 w Jadownikach  784.020,00 778.812,82 

20. Przedszkole w Porębie Spytkowskiej 727.097,00 722.114,47 

21. Przedszkole w Szczepanowie 1.052.199,00 1.039.234,22 

22. Szkoła Muzyczna w Brzesku  1.821.042,00 1.765.759,28 

 
OGÓŁEM  

59.898.140,60 59.015.938,98 

Wydatki majątkowe w kwocie 4.438.795,20 zł to przede wszystkim budowa hali 

sportowej w Mokrzyskach (2,38 mln zł), termomodernizacje przedszkoli nr 4 (232 tys. 

zł) i nr 10 (590 tys. zł) a także liczne zadania wykonywane przez jednostki oświatowe 

(1,23 mln zł).  

 

Dla celu operacyjnego I.2:  

W gminie Brzesko wiodącą rolę w organizacji imprez i wydarzeń sportowo-

rekreacyjnych  odgrywa Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dysponuje dobrze 

wyposażoną bazą na którą składają się: kryta pływalnia, nowoczesna kręgielnia oraz 

kompleks „Moje boisko Orlik 2012”.  

W 2021 roku pływalnia oraz kręgielnia funkcjonowały z wieloma ograniczeniami, 

których przyczyną była epidemia Covid-19. Obiekty stopniowo otwierały się w okresie 

wiosennym. Dla zachęty w okresie od 28 czerwca do 31 sierpnia br. godzina pływania 

dla dzieci i młodzieży kosztowała tylko 2 zł. W tym samym okresie uruchomiono akcję 

promocyjną na kręgielni oraz korcie tenisowym, gdzie dla tej samej grupy wiekowej 

ustalono cenę 7 zł za godzinę gry. 

W sierpniu Komenda Powiatowa Policji w Brzesku prowadziła akcję profilaktyczną 

dotyczącą bezpieczeństwa pod hasłem „Bezpieczna woda”. Każdy zainteresowany 

mógł uzyskać cenne informacje i wskazówki dla własnego bezpieczeństwa. Dla 

każdego przewidziany był drobny upominek. Z kolei 10 listopada 2021 obyły się XVIII 
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zawody pływackie z okazji Św. Niepodległości pod patronatem Burmistrza Brzeska. 

Blisko 100 uczestników rywalizowało w dwóch stylach pływackich: dowolnym 

i  klasycznym.  

Na początku października rozpoczęto XI już sezon brzeskiej Ligi Kręglarskiej. Ta 

amatorska liga miłośników kręgli klasycznych co roku skupia po kilka drużyn, które 

rywalizują przez prawie 6 miesięcy – 20 kolejek meczowych. W dniach 15-16 

października odbył się pierwszy z cyklu kręglarski turniej w Brzesku. Do rywalizacji 

stanęło 56 zawodników i 20 zawodniczek. W listopadzie na brzeskiej kręgielni BOSiR 

odbyły się Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w kręglach klasycznych. Do 

rywalizacji stanęło 71 uczniów z 5 szkół podstawowych z Gminy Brzesko.  

We współpracy m.in. z gminą oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury BOSiR zorganizował 

również imprezę plenerową – piknik rodzinny na powitanie wakacji 27 czerwca, który 

odbył się na dwóch scenach. 

Już w grudniu na Placu Kazimierza Wielkiego uruchomiono lodowisko, które cieszyło 

się niezwykłą popularnością. W samym tylko grudniu z obiektu skorzystało ok. 

7  tysięcy osób.   

Już po raz drugi zawitała do Brzeska Fundacja Ronalda McDonalda, aby 

przeprowadzić bezpłatne badania dzieci pod hasłem „NIE nowotworom u dzieci”. 24 

października Fundacja prowadziła badania ultrasonograficzne dla dzieci przy udziale 

i  pomocy Pracowników – wolontariuszy z BOSiR Brzesko. Przebadano blisko 70 

dzieci w  wieku od 9 miesięcy do 6 lat.  

W niesprzyjających, pandemicznych warunkach działał też Miejski Ośrodek Kultury. 

Niektóre koncerty były kilkukrotnie przekładane na inne terminy. Wiele wydarzeń 

odwołano bezpowrotnie. Instruktorzy gry na instrumentach prowadzili zajęcia on-line. 

W podobny sposób zorganizowano konkursy plastyczne - zdjęcia prac przesyłane były 

na specjalnie utworzone w tym celu adresy mailowe. W sali audytoryjnej przygotowano 

studio nagrań, w którym powstawały filmy publikowane przez cały rok w sieci. Były one 

podzielone na kilka bloków tematycznych, m.in. archiwalia z aktualnym komentarzem, 

rękodzieło, teledyski czy muzealne opowieści.  

Niezależnie od sytuacji pandemicznej MOK zorganizował 10 konkursów 

i  przeglądów (z czego 6 w formie on-line), 6 warsztatów (1 on-line), 6 spektakli 
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i  kabaretów, 16 koncertów, 2 wystawy a także 10 imprez plenerowych. Dodatkowo 

zorganizowano lub wspomagano organizację 11 innych wydarzeń.  

 

Dla celu operacyjnego II.1: 

Zrealizowano i rozpoczęto następujące prace projektowe, inwestycyjne, remontowe  

i modernizacyjne. Wykonano m.in.: 

1. Wykonanie drogi do strefy przemysłowej – od  ul. Solskiego do połączenia 

z  ul.  Przemysłową.  

Przedłużają się procedury związane z załatwieniem spraw formalno-prawnych. 

Gmina Brzesko jest w trakcie sporządzania korekty do projektu poprzez wykonanie 

projektu zamiennego zgodnie ze wskazaniami Wojewody Małopolskiego oraz 

dodatkowymi wnioskami, które składa właściciel bocznicy kolejowej. 

2. Budowa  budynku sali sportowej wraz z przewiązką i infrastrukturą techniczną 

w  Mokrzyskach przy    PSP w Mokrzyskach. 

W dniu 25.03.2021 została podpisana umowa na budowę budynku sali sportowej 

wraz z przewiązką oraz infrastrukturą techniczną w Mokrzyskach – II etap stan 

surowy 

3. Budowa dróg na Pomianowskim Stoku II etap FDS 

W czerwcu 2021 definitywnie zakończono trwające od roku 2020 prace przy budowie 

nowych odcinków dróg o długości 1013 m. Zadanie było współfinansowane ze środków 

Funduszu Dróg Samorządowych. 

4. Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze nr w Brzesku. 

Zadanie zakończono w sierpniu 2021. Przebudowany został odcinek o dł. 435 m 

a  inwestycja była współfinansowana przez Fundusz Dróg Samorządowych. 

5. Wykonanie  chodnika przy ul. Zamkowej w Okocimiu.  

Przygotowano dokumentację projektową i złożono wniosek o zezwolenie na realizację 

inwestycji drogowej. 

6. Budowa alejki wraz z kurtynami wodnymi i małą architekturą w Ogródku Jordanowskim 

w Brzesku. 

Zadanie współfinansowane ze środków unijnych (PROW 2014-2020) zostało 

zakończone odbiorem technicznym w lipcu 2020 r. 
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7. Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Siostry Przybytniak w Morzyskach. 

8. Budowa drogi gminnej na Os. Uroczym w Porębie Spytkowskiej wraz z budową 

przepustu rurowego – wykonano projekt budowlany. 

9. Budowa drogi łączącej ul. Brzeską z ul. Bernackiego – wykonanie projektu, złożono 

wnioski o pozwolenie na budowę. 

10. Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Okocimiu – w roku 2021 

wykonano prace końcowe polegające na położeniu sztucznej trawy. W kwietniu 

dokonano odbioru prac. 

11. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do pól – wykonano prace na dziewięciu 

odcinkach dróg (na 7 położono destrukt, na 2 asfalt). Koszt był częściowo 

dofinansowany ze środków Marszałka Województwa. 

12. Wykonano nawierzchnię na parkingu przy szaletach obok RCKB 

13. Wykonano rozbiórkę starej szkoły i zagospodarowanie terenu w Jasieniu.  

14. Przebudowa boiska sportowego przy PSP nr 1 w Brzesku – zadanie zakończono 

w  grudniu 2021. W ramach prac zmieniono m.in. nawierzchnię boiska z betonowej na 

sztuczną murawę oraz przeprowadzono rewitalizację terenów zielonych. Koszty prac 

były współfinansowane ze środków Marszałka Województwa oraz WFOŚiGW 

w  Krakowie. 

15. Konserwacja Figury Św. Floriana z 1731 roku znajdującej się  w centrum Rynku – 

Koszt zakończonych we wrześniu prac był współfinansowany ze środków Marszałka 

Województwa. 

16. Infrastruktura przyszkolna – zlecenie przygotowania projektów trzech przyszkolnych 

hal sportowych w Buczu, Porębie Spytkowskiej i Szczepanowie. 

17. ,,Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Brzesko w ciągu dróg krajowych nr 75, 75a, 94g 

poprzez budowę oświetlenia”. – prace w ramach porozumienia z Generalną Dyrekcją 

Dróg Krajowych i Autostrad polegające na doświetleniu 9 przejść dla pieszych. 

Inwestycja zakończona w grudniu. 

18. Budowa i remonty chodników przy drogach powiatowych -  

19. Budowa dedykowanego oświetlenia i przejścia dla pieszych na ul. Uczestników Ruchu 

Oporu w Brzesku – zadanie współfinansowane ze środków rządowych. 

20. Przebudowa drogi – ul. Trakt Szczepanowski miejscowość Bucze – zadanie 

współfinansowane ze środków rządowych rozpoczęte w 2021 z planowanym 

zakończeniem w roku 2022. 
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21. Zadania finansowane z funduszy sołeckich 

a) wykonanie nowego pokrycia dachowego Domu Ludowego w Jadownikach 

b) utworzenie miejsca rekreacji przy Orliku w Wokowicach 

c) wykonanie projektu oraz dobudowa oświetlenia przy ul. Granicznej w Porębie 

Spytkowskiej  

d) wykonanie projektu oświetlenia ul. Czerwona Droga w Okocimiu 

e) wykonanie projektu oświetlenia ul. Zamkowej w Okocimiu 

f) wykonanie brakujących fragmentów oświetlenia w sołectwie Mokrzyska 

g) wykonanie brakujących fragmentów oświetlenia w sołectwie Sterkowiec 

h) wykonanie remontu budynku remizy OSP Bucze 

i) instalacja monitoringu w centrum Bucza. 

j) remont ul. Wiśniowej w Jasieniu 

k) asfaltowanie ulicy os. Widok w Szczepanowie 

l) zagospodarowanie i utrzymanie gminnych terenów zielonych w Sterkowcu 

Ponadto Gmina wspiera zadanie polegające na budowie nowego zjazdu z firmy 

Carlsberg polegającego m.in. na budowie skrzyżowania na ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 

(obwodnica Brzeska). Gmina uzyskała zgodę GDDKiA w zakresie przekazania 

ograniczonego zarządzania droga krajową nr 94 m.in. na odcinku niezbędnym do 

budowy skrzyżowania. 

Gmina współpracuje również z GDDKiA w temacie budowy łącznika autostradowego 

w kierunku Nowego Sącza a także w zakresie budowy bezpośredniego dojazdu do 

tego łącznika, który posłuży uruchomieniu terenów inwestycyjnych w sąsiedztwie 

brzeskiego szpitala. 

 

W ramach celu operacyjnego II.2 wykonano różnorodne prace związane 

podnoszeniem jakości środowiska naturalnego. Zrealizowano m.in.: 

 

1. Opracowanie dokumentacji związanej z wykonaniem instalacji geotermalnej – 

zlecono wykonanie dokumentacji i opracowań niezbędnych do złożenia wniosku 

Krajowego programu Udostępnianie Wód Geotermalnych w Polsce. Nabór wniosków 

planowany był na styczeń 2022 r. 

 

2. Termomodernizacja placówki edukacyjnej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Brzesku 
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– zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy. 

3. Termomodernizacja placówki edukacyjnej Publicznego Przedszkola Nr 10 

w  Brzesku – zadanie realizowane przy wsparciu środkami Unii Europejskiej w ramach 

RPO 2014 – 2020. Planowane zakończenie inwestycji na wiosnę 2022 r. 

4. Zakończenie realizacji projektu Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na 

terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, 

Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej. W ramach zadania zamontowano w prywatnych budynkach 

mieszkalnych 20 kolektorów słonecznych do podgrzewania wody, 48 zestawów paneli 

fotowoltaicznych oraz 5 sztuk powietrznych pomp ciepła. 

5. Przeprowadzono 214 kontroli palenisk domowych. Podpisano również kolejną 

umowę z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla na badanie popiołu pobranego 

z  palenisk domowych. W ramach podpisanej umowy oraz w związku z podejrzeniem 

spalania odpadów  pobrano 7 próbek popiołu z czego 5 na podstawie analizy popiołu 

wskazało spalanie odpadów. W związku z uprawdopodobnieniem popełnienia 

wykroczenia  sprawy kierowane były  na Policję.  

6. Realizowano program Czyste Powietrze – w ramach utworzonego Gminnego 

Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego udzielono pomoc 205 mieszkańcom gminy 

w  przygotowaniu wniosków o wymianę kotłów i rozliczono 83 wnioski. 

7. Po raz dwudziesty realizowano projekt ekologiczny „Brzesko – czysta gmina”, 

w  którym uczestniczyły publiczne przedszkola i szkoły podstawowe.   

8. Podpisanie porozumienia z NFOŚiGW dotyczące realizacji programu STOP SMOG 

poprzez termomodernizację 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

najuboższych mieszkańców. 

9.  Uzyskano potwierdzenie z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego, że 

w związku z odblokowaniem środków RPO WM w roku 2021 Gmina będzie mogła 

realizować projekt unijny dot. wymiany 400 kotłów w prywatnych budynkach 

mieszkalnych. 

10. Związek Międzygminny ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku realizował dwa 

zadania polegające na budowie odcinków kanalizacji sanitarnej w Jadownikach (0,80 
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km)  i Jasieniu (0,56 km) współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

Zakończenie i rozliczenie inwestycji planowane jest na rok 2022. 

W dziedzinie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Brzesko Dochody 

wykonane w 2021 rok  wyniosły 8 394 913,15 zł, natomiast  wydatki  wyniosły 

9 511 685,98 zł. Otrzymane dochody nie pokryły wydatków, tym samym system się nie 

zbilansował o kwotę 1 116 772,83 zł.   

 

Dla celu operacyjnego III.1: 

Kontynuowano działania związane z połączeniem terenów inwestycyjnych  

z istniejącą siecią dróg, co zostało przedstawione w realizacji działań dla celu 

operacyjnego II.1. W roku 2021 Urząd Miejski w Brzesku kontynuował standardową 

promocję terenów inwestycyjnych poprzez swoją stronę internetową. Nowością było 

oddelegowanie pracownika gminy do uczestnictwa w projekcie Standardy obsługi 

inwestora w Małopolsce realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego oraz Krakowski Park Technologiczny. Projekt przewidziany jest na lata 

2020 – 2022 i jego efektem będzie wsparcie samorządu brzeskiego w zakresie 

wypracowania profesjonalnych praktyk w kontaktach z inwestorem, szablonów ofert, 

elektronizacji procesu obsługi inwestora oraz pakietu działań promocyjnych. Ponadto 

intensywnie współpracowano z Krakowskim Parkiem Technologicznym w celach 

promocji terenów inwestycyjnych w Brzesku i bezpośrednich spotkaniach 

z  inwestorami. 

Dla celu operacyjnego III.2: 

Informacja dot. rozbudowy infrastruktury technicznej i współpracy 

z  przedsiębiorstwami w zakresie budowy nowej infrastruktury omówiona została 

w  opisie celu II.1. Prace nad planami przestrzennymi omówione są w sekcji 

następującej po niniejszym dziale dotyczącym realizacji strategii rozwoju.  

Podobnie jak w 2020 roku podjęta została uchwała Rady Miejskiej w Brzesku 

w  sprawie zwolnienia z II. raty z tzw. opłaty alkoholowej przedsiębiorców 

prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży na terenie Gminy 

Brzesko. Z ulgi skorzystało 35 podmiotów a łączne umorzenie wyniosło 26 255,56 zł. 
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Dla celu operacyjnego IV.1: 

 

Niektóre z działań przewidzianych dla celu IV.1 zostały częściowo omówione w innych 

sekcjach raportu. Dotyczy to informacji o dofinansowaniu klubów i stowarzyszeń 

sportowych w ramach profilaktyki antyalkoholowej, rozwoju bazy sportowej czy 

rozwiązywaniu problemów społecznych. 

W pozostałych działaniach kluczowych nie nastąpiły szczególne zmiany w porównaniu 

do lat poprzednich. Nie zmieniła się baza lokalowa szkoły muzycznej wyremontowanej 

rok wcześniej. W dalszym ciągu funkcjonował Dzienny Dom Opieki Senior +, którego 

działalność była częściowo sparaliżowana ze względu na pandemię COVID-19  

 

Dla celu operacyjnego IV.2: 

W ramach pomocy organizacjom pozarządowym w roku 2021 przekazano na 

utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych 203.728,20 zł.  Dotacje dotyczyły 

zakupu  wyposażenia, utrzymania, ubezpieczenia, wyszkolenia i zapewnienia 

gotowości bojowej jednostek OSP w Szczepanowie, OSP Jadowniki, OSP Mokrzyska, 

OSP Jasień, OSP Bucze, OSP Wokowice, OSP Poręba Spytkowska, OSP Okocim, 

OSP Brzesko.  Ponadto Gmina przekazała 400 tys. zł dla OSP Szczepanów na zakup 

samochodu pożarniczego MAN.  

Udzielono również dotacji klubom i stowarzyszeniom sportowym w ramach 

corocznego konkursu pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. W drodze 

konkursu dotację w kwocie 370 tys. zł rozdzielono wśród 19 z 22 ubiegających się 

podmiotów.   
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Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy  

Obecnie obowiązujące studium zostało przyjęte Uchwałą nr XL/286/98 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 15 czerwca 1998r. 

Od tamtego czasu procedowano następujące  zmiany Studium:  

1- Zmiana Studium na potrzeby lokalizacji farmy wiatrowej w obrębie Wokowic, która 

nie została uchwalona.  

2- Zmiana Nr 1 przyjęta Uchwałą nr XV/99/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 

30 września 2015r. w obrębie geodezyjnym: Brzesko, Jasień. 

 

3- Następnie podjęto procedury zmiany Studium Nr II i Nr III:  

- zmiana Nr II – dla Strefy Aktywności Gospodarczej Mokrzyska – Bucze,   

- zmiana Nr III Studium – dla terenu eksploatacji złóż piasku – Brzesko - Jadowniki.  

Uchwalenie procedowanych zmian zostało rozdzielone. 

3a- Wobec braku przeszkód proceduralnych Zmiana Nr III Studium dla terenu 

eksploatacji złóż piasku Brzesko – Jadowniki została przyjęta Uchwałą 

nr XXI/173/2020 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 kwietnia 2020r. w obrębie 

geodezyjnym Brzesko.   

3b-prace nad zmianą Nr II „Studium” w związku z odmową uzgodnienia na etapie 

opiniowania i uzgadniana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Krakowie, dla lokalizacji Strefy Aktywności Gospodarczej w Mokrzyskach - Buczu – 

uległy opóźnieniu. W dniu 27.10.2021r. uchwałą Nr XL/316/2021 Rada Miejska 

w Brzesku przyjęła II zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Brzesko (Strefa Aktywności Gospodarczej w Mokrzyskach – 

Buczu). 

 

Uchwałą Nr XXXVIII/303/2021 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30.08.2021r. 

przystąpiono do sporządzenia IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko (obszar Pomianowski Stok). 

Z uwagi na potrzeby inwestycyjne, w tym pod usługi i produkcję, niezbędnym jest 

na nowo określenie sposobu zagospodarowania terenów. Obowiązujący obecnie 
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na tym terenie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjęty został 

uchwałą Nr IX/98/99 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 lipca 1999r. Pierwszym 

etapem zmiany tego dokumentu jest sporządzenie zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko, dla 

wnioskowanego terenu 

W związku z decyzją Ministra Klimatu i Środowiska znak: DGK-

4.735.3.2021.9.JS z dnia 26.10.2021r. zatwierdzającą dokumentację geologiczno-

inwestycyjną złoża gazu ziemnego Wielgoszówka – uchwałą Nr XLI/323/2021 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 22 listopada 2021r. przystąpiono do sporządzenia V zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Brzesko. Działania te zmierzają do wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 95 ust. 

3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021r. poz. 

1420) – tj. „W terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-

inwestycyjnej złoża węglowodorów przez właściwy organ administracji geologicznej 

obszar udokumentowanego złoża węglowodorów obowiązkowo wprowadza się do 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Koszty 

sporządzenia zmiany studium ponosi przedsiębiorca, który sporządził dokumentację 

geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów”. 

Uchwałą NR XLVII/376/2022 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25.04.2022r. 

przyjęta została V zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Brzesko (złoże gazu Wielgoszówka). 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

ANALIZA OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW   

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO                                                    

/w zakresie przepisów art.15 i art.16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym/ 

NAZWA  PLANU   

akt prawny uchwalający plan  

OCENA  AKTUALNOŚCI 

 

1 – Brzesko ul. Solskiego  

k/przepompowni                                           

Tereny obsługi  komunikacji 

Uchwała RM XXIX/196/97 

z 27.02.1997r 

-Właściciel nieruchomości zgłaszał ustnie potrzebę 

zmiany planu w zakresie  ustaleń tekstowych  

planu. Obecne ustalenia planu uniemożliwiają 

odbiór i przystąpienie  do użytkowania budynku.  

2 – Brzesko – ul. Szczepanowska  

Uchwała RM  XXIX/196/97 z 

27.02.1997r                                                  

Tereny zabudowy mieszkalnej 

jednorodzinnej  

-zachodzi potrzeba  dokonania zmiany planu 

ponieważ nastąpiła przebudowa i modernizacja  

parametrów technicznych wokół napowietrznej linii  

elektroenergetycznej 110kW .                                       

Przebudowa linii  poskutkowała  zmianą szerokości   

pasa technicznej ochrony linii, a co za tym idzie 

„uwolnienia” części terenów pod zabudowę  

3– Tereny  wiejskie  

Jasień , Poręba Spytkowska , 

Bucze        / plany punktowe 

zabudowa mieszkalna / Uchwała 

RM  XXIX XXXII/226/97  z 

25.06.1997r   

- plany  zrealizowane w 100%   

4 – Brzesko Brzezowiec- Rędziny 

Jadowniki . Uchwała  RM 

XL/287/98 z 15.06.1998r                                                

Tereny  zabudowy  produkcyjnej  

 

-plan niezrealizowany w związku z brakiem 

połączenia komunikacyjnego z układem dróg 

publicznych  o parametrach  wymaganych dla 

transportu ciężkiego. Uruchomienie  rezerwy  

terenowej pod inwestycje wymaga w I etapie 

wykonania zaprojektowanych układów drogowych 

w tym mostu na Uszwicy  

5 – Brzesko – Pomianowski Stok 

Tereny zabudowy  mieszkaniowej 

- ustalenia  planu zrealizowane w ok.60%                            

- zachodzi potrzeba dokonania  aktualizacji  
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, koncentracji usług i  produkcji . 

Uchwała RM  IX/98/99 z 

7.07.1999r 

ustaleń planu polegających na uszczegółowieniu 

ustaleń tekstowych w zakresie  gabarytów 

projektowanej zabudowy oraz rozszerzenie 

terenów usługowych. 

Aby zrealizować powyższe założenia w pierwszym 

etapie uchwałą Nr XXXVIII/303/2021 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 30.08.2021r. 

przystąpiono do sporządzenia IV zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków, która umożliwi 

w przyszłości dokonanie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

6 – Szczepanów  k/ Kościoła 

parafialnego -Tereny 

mieszkaniowe i  sakralne objęte 

ochroną  konserwatorską                                     

Uchwała RM  XIX/215/00 z 

28.09.2000r 

- ustalenia  planu zrealizowane w ok.80%                           

- brak wnioskowanych zmian planu   

7 – Mokrzyska – ul. Januszowska                      

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

– jednorodzinnej                                      

Uchwała RM  XIX/216/00 z 

28.09.2000r 

- ustalenia  planu zrealizowane w ok.70%                         

- niezbędna jest zmiana ustaleń planu polegająca  

na weryfikacji szerokości strefy oddziaływania 

ruchu komunikacyjnego autostrady A4  

8 – Brzesko - ul. Mickiewicza 

i Obwodnica                                         

Tereny usługowo-produkcyjne 

Uchwała RM  XXXIII/350/02 

z 27.03.2002r 

- ustalenia  planu zrealizowane w ok.80%  

- brak wniosków o zmianę planu  

 

9 – Brzesko  ul. Solskiego i  

Powstańców  Warszawy                                                            

Tereny usług  centrum + dworzec 

autobusowy                                                       

Uchwała RM  XXXIII/351/02 z 

27.03.2002 r. 

- ustalenia  planu są w trakcie realizacji                            

- do planu zostały złożone wnioski o jego zmianę  

w zakresie ustaleń  tekstowych oraz  w zakresie 

korekty układu komunikacyjnego w punkcie 

łączącym ul. Solskiego z droga krajową  Nr 94 oraz 

intensywności zabudowy mieszkalnej  

10 – Brzesko - ul. Jana Pawła II 

Tereny  zabudowy mieszkaniowej  

Uchwała RM  XXXIII/352/02 z 

27.03.2002r 

- ustalenia  planu zrealizowane w  100%   
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11 – Brzesko - ul. Pomianowska  

Tereny  mieszkaniowe  Uchwała 

RM  XXXIII/350/02 z 27.03.2002r. 

- ustalenia  planu zrealizowane w ok.80%                                 

- zachodzi potrzeba wprowadzenia  zmiany planu 

poprzez wprowadzenie uwarunkowań  

wynikających z projektowanej  trasy obejścia 

Miasta Brzeska  w ciągu drogi krajowej Nr 75  

12 – Jasień - ul. Sądecka                     

Tereny  mieszkaniowe  

z zabudową  rekreacyjna  

Uchwała RM  XXXVII/373/02 

z 18.09.2002r 

- zmiana RM XXXIX/307/2021 

z 29.09.2021r. 

- uchwałą Nr XXXIX/307/2021 Rady Miejskiej 

z dnia 29.09.2021r. została przyjęta zmiana 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części obszaru Gminy Brzesko 

terenów wsi Jasień przy ul. Sądeckiej. 

 

13– Brzesko - ul. Leśna -                   

Tereny  mieszkaniowe                                  

Uchwała RM  XIX/126/04 

z 28.04.2004r 

- plan aktualny   

 

 

14 – Jasień – dz. nr 841/2,843/1  

Tereny usługowe Uchwała RM  

VI/33/07 z 28.03.2007r 

- ustalenia  planu zrealizowane w 100%                                                        

-zbudowana została baza magazynowa                                 

 

15 – Brzesko –Oś. Słotwina               

Tereny  mieszkaniowe  + 

poszerzenie cmentarza   Uchwała 

RM  LVIII/400/10 z 30.06.2010r 

- plan aktualny – w trakcie sukcesywnej  realizacji           

- brak wniosków o zmianę planu  

 

   

16 – Mokrzyska – mienie gminne  

Tereny zabudowy   

mieszkaniowej Uchwała RM  

LVIII/399/10 z 30.06.2010r 

- plan  aktualny  – w trakcie sukcesywnej  realizacji           

- brak wniosków o zmianę planu  

 

 

17 -  LVIII/399/2010  z  30. 06. 

2010  MPZP terenu we wsi 

Mokrzyska dz.854/16 

- plan  aktualny                                                                        

- do planu został złożony 1 wniosek indywidualny        

o jego  zmianę   
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18-  XXVI/180/ 2012 z 

29.08.2012r MPZP Gminy 

Brzesko - teren położone w 

Brzesku - Osiedle Jagiełły 

- plan  aktualny  - sukcesywnie realizowany  

 

19 - XXXIV/244/2013 z 

14.03.2013 

MPZP Brzesko – Teren przy 

szpitalu 

 - plan  aktualny   

 

20- XXXII/215/2016 z 30.11.2016                          

MPZP  Brzesko – Granice                     

- zmiana  planu MPZP Brzesko – 

Granice  - XIX/158/2020 z 

26.02.2020   

- plan  aktualny                                                                          

- została  uchwalona  zmiana  planu  w zakresach 

określonych w indywidualnych wnioskach  

właścicieli nieruchomości  

21- XXXII/216/2016 z 30.11.2016 

MPZP  Brzesko – Dzielnica 

Przemysłowa                                             

-Zmiana do  MPZP  Brzesko                            

– Dzielnica Przemysłowa                               

- XLIX/352/2018 z 07.03.2018         

- Zmiana do  MPZP  Brzesko                            

– Dzielnica Przemysłowa   - 

XXVII/220/2020 z 28.10.2020         

- plan  aktualny                                                                                  

– punktowa  zmiana  planu polegająca na 

przesunięciu odcinka  drogi na wniosek  

indywidualny właścicieli nieruchomości po której 

droga przebiega oraz na  zabezpieczeniu terenu 

pod lokalizację  Oficyny Brzeskiej 

 

22- XLVI/334/2017 z  27.12.2017 

MPZP  Brzesko – Nowy Świat     

- plan  aktualny  

– brak wniosków o zmianę planu   

ANALIZA  AKTUALNOŚCI  MAP WYKORZYSTANYCH  DO OPRACOWAŃ  MPZP / 

w zakresie przepisów art.16ust1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym /  

Mapy wykorzystywane  do opracowania miejscowych planów  dla opracowań, które 

zostały zrealizowane - są  nieaktualne. Mapy  wykorzystane  do opracowań  

miejscowych planów  uchwalonych w roku 2010 spełniają wymogi art.16 ust.1   
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Wnioski: 

o Gmina  podejmuje opracowanie kolejnych  planów stosownie do występujących 

potrzeb. 

o Większość lokalizacji inwestycji na terenach poza granicami obowiązujących 

planów jest możliwa do ustalenia w trybie indywidualnych decyzji o warunkach 

zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W roku 2021r. 

przeprowadzono postępowania administracyjne w wyniku których wydano 241 

decyzji o warunkach zabudowy oraz 100 decyzji ustalających lokalizację 

inwestycji celu publicznego. 

 

o Większość obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego wymaga aktualizacji polegającej na dostosowaniu ustaleń do 

obowiązujących  przepisów. 
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GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRZESKO na lata 2016 - 2022 

Rewitalizację należy rozumieć jako proces prowadzony w sposób kompleksowy, 

bardzo często podzielony na etapy, na podstawie przyjętego programu. 

Rewitalizacja obszarów wskazanych jako problemowe, ma na celu pobudzenie 

aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju 

społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego.  

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016 – 2022 (GPR) zakłada 

wykonanie zgłoszonych przez mieszkańców zadań podstawowych i uzupełniających 

na wyznaczonych Uchwałą nr XXXI/206/2016 obszarach rewitalizacji. GPR wymienia 

cztery takie obszary: 

1/ Miasto Brzesko –część Osiedli Kościuszki –Ogrodowa i Kopaliny –Jagiełły 

2/ Miasto Brzesko –część osiedla Stare Miasto 

3/ Sołectwo Jadowniki –Wzgórze Bocheniec 

4/ Sołectwo Wokowice –obszary przy byłej Szkole Podstawowej 

Zadania te nie są przypisane tylko do lokalnego samorządu. Ze względu na sprawy 

własnościowe, niektóre działania są wręcz poza zasięgiem Gminy. Dlatego część  

z nich może być realizowana przez przedsiębiorców, stowarzyszenia lub inne 

podmioty. 

Na podstawie uwag wniesionych przez Urząd Marszałkowski do brzeskiego GPR 

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/285/2017 z 08.08.2017 r. zniesiono uchwałę 

wyznaczającą obszary rewitalizacji określone później w GPR. W ich miejsce 

wyznaczono nowe obszary (sołectwo Jadowniki, osiedla: Kościuszki Ogrodowa, 

Okocimskie, Stare Miasto), ale nie przeprowadzono dalszych procedur zmierzających 

do uchwalenia nowego GPR.  

Spośród zadań przypisanych w GPR do obszarów rewitalizacji większa część  

została wykonana w latach poprzednich. W roku 2021 skupiono się na rozpoczęciu 

prac nad nowym Programem Rewitalizacji. W połowie roku wyłoniono wykonawcę 

i  przystąpiono do prac, które potrwają do lata 2022 r. Do końca ubiegłego roku 

przeprowadzono gruntowne analizy brzeskich osiedli i gminnych sołectw. Na 

podstawie kilkudziesięciu statystyk powstały szczegółowe dane w kilkunastu 
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obszarach tematycznych. Przeprowadzono również badania ankietowe i warsztaty. 

W  efekcie na koniec 2021 roku wiadomo już było, że w nowym programie rewitalizacji 

wyznaczone zostaną zupełnie inne obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji niż 

te, które funkcjonowały w latach 2016 - 2022. Uchwała o tych obszarach miała zostać 

podjęta na początku 2022 roku. 
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Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy i zasady polityki czynszowej 

Podstawowe normy gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy oraz 

zasady polityki czynszowej zawarto w uchwale nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wieloletniego gospodarowania zasobem  

mieszkaniowym Gminy brzesko na lata 2019 – 2023. 

Program wprowadza planową politykę dotyczącą gminnego zasobu, stanowioną 

na okres kilku lat, zawiera dane o zasobach, ich stanie, przewidywanych kosztach 

utrzymania  oraz potrzebach remontowych przy uwzględnieniu realnych możliwości 

finansowych gminnego budżetu. 

Wielkość i stan mieszkaniowego zasobu gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 

ogółem 289 lokali o łącznej powierzchni użytkowej :  10.338,00 m2 

(łącznie: lokale komunalne, służbowe, socjalne i  tymczasowe pomieszczenia),  
w tym: 

-  w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy - 220 lokale   

o powierzchni użytkowej: 10.801,93 m2, 

-  w budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy - 69 lokali    

   o powierzchni użytkowej:  2578,81 m2 . 

 

Na terenie miasta Brzeska funkcjonuje noclegownia dla mężczyzn oraz hostel 

dla ofiar przemocy w rodzinie, prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Gmina Brzesko powierzyła zarząd gminnym zasobem mieszkaniowym spółce 

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Brzesku w oparciu  

o zawartą umowę. Kolejna już umowa obowiązuje do 31 grudnia 2023 r. 

MZGM Sp. z o.o. w Brzesku jest podmiotem ze 100% udziałem Gminy. Do zadań 

MZGM Sp. z o.o. w Brzesku należy między innymi: eksploatacja i remonty 

komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz zarządzanie wspólnotami 

mieszkaniowymi. 

Podstawowym źródłem finansowania utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy  

są czynsze z lokali komunalnych (pobierane od najemców przez zarządcę).  
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Ponadto na utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gmina przekazuje zarządcy 

wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych, wynagrodzenie  

za zarządzanie, środki finansowe przeznaczone  na remonty i niektóre rodzaje usług 

(tabela poniżej). 

2021 r. 

1.  
wpłaty na fundusz remontowy za lokale komunalne w 
budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 

179 419,64 

2. wynagrodzenie za administrowanie lokalami gminnymi 420 272,21 

3. 
remonty (naprawy) w budynkach i lokalach gminnych 
(komunalnych, socjalnych i użytkowych) 

87 514,26 

4. 

usługi (np. prace porządkowe na terenach gminnych 
przy budynkach komunalnych i socjalnych, wywóz 
odpadów stałych i gabarytów, wycinka drzew i 
zakrzaczeń, przeglądy pieców c.o., koszty eksploatacji 
w budynkach wspólnotowych) 

70 913,65 

 
Ogółem  brutto: 758 119,76 
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Zasady polityki czynszowej. 

Zgodnie z założeniami „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem 

mieszkaniowym Gminy Brzesko na lata 2019 do 2023”  w roku 2021 stawki czynszu  

za lokale mieszkalne (komunalne) i lokale socjalne zostały utrzymane na poziomie 

roku 2020. 

Stawka bazowa na terenie miasta wynosiła do kwoty 2,31 zł./m2, na terenie 

wiejskim – 1,41 zł./m2 oraz za lokale socjalne 1,16 zł./m2. 

Stawki bazowe są procentowo podwyższane lub obniżane ze względu  

na wyposażenie lokalu w instalacje techniczne oraz położenie w budynku. Najwyższy  

czynsz w lokalu mieszkalnym wyposażonym we wszystkie instalacje techniczne 

wynosił kwotę 4,27 zł./m2, czynsz najniższy to kwota 1,21 zł./m2. Z kolei średni czynsz 

kształtował się na poziomie 3,05 zł./m2. 

 Gospodarstwa domowe o najniższych dochodach korzystały z pomocy w formie 

dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. 

W 2021 r. wypłacono 1102 dodatków mieszkaniowych na kwotę 290 019,62 zł.,   

w tym: 

- w mieszkaniach komunalnych      - 536 dodatków  na kwotę: 152 238,59 zł. 

- w mieszkaniach spółdzielczych   - 298 dodatków  na kwotę:   58 612,64 zł. 

- w mieszkaniach wspólnotowych  - 203 dodatki na kwotę:        52 715,60 zł. 

- w mieszkaniach prywatnych        -   65 dodatków na kwotę:    26 452,79 zł. 

  

W 2021 r. z dodatków energetycznych korzystało 65 gospodarstw domowych. 

Wypłacono ogółem 674 dodatki energetyczne na kwotę      –     10 307,75 zł. 
 
W 2021 r. 3 rodziny wynajmujące lokale mieszkalne w zasobie prywatnym  

skorzystały także z tzw. „dopłat do czynszu” w łącznej kwocie 6 548,76 zł.  

Było to świadczenie wypłacane przez sześć miesięcy (jednorazowo). 

 

Przydziały lokali mieszkalnych i socjalnych. 

 W 2021 r. przydzielono trzy lokale socjalne. Wyrażono zgodę na dokonanie 

dwóch zamian w zasobie lokali w najmie socjalnym. 
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Sprzedaż lokali.  

Z gminnego zasobu mieszkaniowego Gminy Brzesko sprzedano w 2021 r. 

na rzecz ich najemców ogółem 4 lokale mieszkalne o średniej powierzchni użytkowej  

55,05 m2, co prezentuje poniższa tabela. 

Tabela   

Ilość 
sprzedanych 

lokali z 
bonifikatą: 

Powierzchnia 
sprzedanych 

lokali 
(m2) 

Cena 
sprzedanych 

lokali z 
bonifikatą 

(zł.) 

Cena 
sprzedanych 

lokali                            
w przeliczeniu 
na bonifikatę: 

(zł.) 

Średnia cena 
(zł./m2) przy 
bonifikacie: 

(zł.) 

60% 

4 220,19 746 965,50 298 786,20 1 356,95 

 

Z gminnego zasobu nieruchomości sprzedano w 2021 r. trzy lokale mieszkalne 

o powierzchni użytkowej 315,34 m2 w trybie publicznego nieograniczonego przetargu 

ustnego, co przedstawia poniższa tabela. Sprzedaż nastąpiła z udzieleniem 50% 

bonifikaty w związku z wpisem budynku, w którym znajdują się lokale do rejestru 

zabytków. Sprzedaż była uzasadniona złym stanem technicznym lokali, 

co w przypadku ich remontu, skutkowałoby poniesieniem przez Gminę dużych 

kosztów, nieproporcjonalnych do ewentualnie uzyskanego czynszu za ich wynajem. 

Tabela 

Ilość 
sprzedanych  

lokali 

Powierzchnia 
sprzedanych 

lokali  

(m2) 

Cena 
sprzedanych 

lokali                            
w wyniku 
licytacji                                

z bonifikatą 

(zł.) 

Cena 
sprzedanych 

lokali  
w wyniku 
licytacji                        

w przeliczeniu 
na bonifikatę: 

(zł.) 

Uzyskana średnia 
cena (zł./m2)           
ze sprzedaży  

(zł.) 

50% 

3 315,34 342 968,00 171 484,00 543, 81 
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Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych na lata 2020 - 2022 

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które 

stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste 

oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości nakreśla jedynie główne 

kierunki działań. W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie  

i formie jej zagospodarowania będą podejmowane indywidualnie, na podstawie uchwał 

w sprawie ustalenia rocznych budżetów Gminy Brzesko w latach 2020-2022, ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, a także zgodnie  

z Uchwałą Nr VI/43/2003 z dnia 26.03.2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania 

do zasobu oraz sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, wydzierżawiania i najmu na okres 

dłuższy niż 3 lata, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia jako 

wkłady niepieniężne (aporty) do spółek prawa handlowego, przekazywania jako 

wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw komunalnych oraz jako majątek tworzonych 

przez Gminę fundacji nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzesko 

(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 10.06.2003 r. Nr 138, poz.1843 

ze zm.). 
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Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości gminnych 
oddanych w użytkowanie wieczyste  

(wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.) 
 

Zestawienie nieruchomości zasobu oraz nieruchomości gminne  oddane w użytkowanie wieczyste  
stan na 31.12.2021 r. 

Lp.  Opis Mienia 

nieruchomości zasobu oraz 
nieruchomości gminne  
oddane w użytkowanie 

wieczyste 

ha 
wartość 

inwentarzowa  

1 2 3 4 

1. Drogi i ulice 163,92 14 587 767,93 

2. Mienie gminne 196,17 123 567,60 

3. Mienie gminne wsi Jadowniki położone na terenie miasta Brzeska 45,60 19 883,00 

4. Inne zasoby gminy Brzesko   56,65 1 513 420,75 

5. Zasoby miasta Brzeska 47,95 2 514 631,26 

6. Grunty zabudowane budynkami Gminy 15,28 379 233,16 

7. Szkoły 14,89 1 084 743,50 

8. Przedszkola 2,26 58 180,00 

9. Grunty zalesione 6,96 668,00 

10. Cmentarze 5,43 438 917,00 

11. Place i skwery 3,39 80 294,00 

12. Grunty w użytkowaniu Ogrodów Działkowych 1,56 66 497,00 

13. Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko 26,48 1 033 589,00 

14. Grunty własności Gminy Brzesko w użytk. wiecz. osób fizycznych 2,32 37 448,40 

15. Grunty własności Gminy Brzesko w użytk. wiecz. osób prawnych 76,57 591 231,90 

16. Regulacja stanu prawnego ul. Wiejskiej w Brzesku 0,07 52 408,00 

17. Regulacja stanu prawnego ul. Wodnej w Brzesku 0,04 32 241,00 

Ogółem 665,54 22 614 721,50 zł 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zestawienie ogólne 

Lp. Opis Mienia ha 

1. Grunty stanowiące własność Gminy Brzesko 558,61 

2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste  80,45 

3. Grunty w wieczystym  użytkowaniu Gminy Brzesko  26,48 

  Ogółem 665,54 
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Lp. Opis budynków 
Obiekty Komunalne  

szt. wartość inwentarzowa 

1. Mieszkalne 55 8 186 514,15 

2. Użytkowe 37   9 484 760,39 

3. Przedszkola 10 3 394 937,85 

4. Obiekty kulturalne 10 25 226 561,82 

5. Remizy OSP 5 729 959,00 

6. Szkoły 23 40 859 655,32 

  Ogółem 140 87 882 388,53 zł 

 

 

Prognoza dotycząca udostępniania nieruchomości zasobu 

Udostępnianie nieruchomości następować będzie poprzez sprzedaż, zamianę, 

oddanie w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie - 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, oraz ustanowienie 

ograniczonych praw rzeczowych m.in. służebności gruntowych, przesyłu.  

Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy następuje w drodze kupna, 

darowizny, zamiany lub w innych formach przewidzianych prawem w związku  

z koniecznością realizacji zadań własnych, obowiązkami wynikającymi z przepisów 

szczególnych oraz realizacją innych celów publicznych. 

Przewiduje się, że w wyniku systematycznie prowadzonej regulacji stanów 

prawnych nieruchomości będących we władaniu Gminy Brzesko, powierzchnia 

gruntów wchodzących w skład zasobu będzie się powiększać. Trudna do określenia 

jest wielkość powierzchni, jaka w ciągu najbliższych lat obowiązywania planu 

wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Brzesko, może wejść do 

zasobu - zależy to od czasu trwania postępowań w sprawie uregulowania stanu 

prawnego oraz od budżetu gminy. 
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Informacje o dochodach  z tytułu zawartych umów dzierżawy,  trwałego zarządu, 

użytkowania wieczystego, najmu lokali 

 

Zestawienie uzyskanych dochodów z tytułu zawartych umów dzierżawy,  trwałego zarządu,  
użytkowania wieczystego, najmu lokali użytkowych 

Lp. Opis 2021 r. 

1. Drogi i ulice 47 593,98 zł 

2. Mienie gminne 49 495,86 zł 

3. Mienie gminne wsi Jadowniki położone na terenie miasta Brzeska 699,15 zł 

4. Inne zasoby gminy Brzesko 2 540,83 zł 

5. Zasoby miasta Brzeska 323 495,27 zł 

6. Grunty zabudowane budynkami Gminy 861 832,22 zł 

7. Szkoły 6 912,00 zł 

8. Przedszkola 0,00 zł 

9. Place i skwery 58 531,33 zł 

10. Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko 3 916,73 zł 

11. Grunty własności Gm. Brzesko w uż. wieczystym osób fizycznych 40 161,74 zł 

12. Grunty własności Gm. Brzesko w uż. wieczystym osób prawnych 340 392,67 zł 

  Ogółem 1 735 571,78 zł 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Planuje się utrzymanie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników 

majątkowych na podobnym poziomie jak w roku 2021. 

 

 

 

Zestawienie uzyskanych dochodów 

Lp. Opis  2021 r. 

1. Dzierżawa 222 748,00 zł 

2. Trwały zarząd 34 474,32 zł 

3. 
Użytkowanie, użytkowanie 

wieczyste gruntu 
380 554,41 zł 

4. Najem lokali użytkowych 1 097 795,05 zł 

  Ogółem 1 605 918,79 zł 
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Prognoza dotycząca zbywania oraz nabywania nieruchomości do zasobu  
 

Zestawienie  dotyczące gruntów zbytych 

Lp. Opis Wartość zbycia  2021 r. 

1. Zbycie 16 118 469,30 zł 

2. Zamiana 506 158,11 zł 

3. Zwroty 0,00 zł 

  Razem zbycie 16 624 627,41 zł 

 

 

Planuje się pozyskiwanie dochodów niezbędnych dla realizacji zadań gminy  

w kolejnych latach obowiązującego Planu wykorzystania gminnego zasobu 

nieruchomości Gminy Brzesko na lata 2020-2022. Gmina posiada duże zasoby 

nieruchomości przeznaczone do zbycia, jednak  zbywanie będzie zależne głównie 

od intensywności procesu sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu oraz  

od poziomu cen rynkowych. 

Ponadto nieruchomości mogą zostać przeznaczone do zbycia, dzierżawy lub 

zagospodarowania w innej formie w zależności od stopnia zainteresowania 

potencjalnych nabywców oraz złożonych wniosków. 

 

 

Zestawienie  dotyczące gruntów nabytych 

Lp. Opis wartość nabycia 2021 r. 

1. 
Grunty nabyte aktami notarialnymi, pomniejszone o grunty nabyte w 
drodze zamiany, darowizny i zrzeczenia się własności nieruchomości 

161 100,00 zł 

2. Grunty nabyte w drodze darowizny 2 700,00 zł 

3. 
Grunty nabyte z mocy prawa na podst. art. 98 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami 
37 145,00 zł 

4. Grunty nabyte decyzjami komunalizacyjnymi 68 176,00 zł 

5. Grunty nabyte w drodze zamiany 272 128,04 zł 

  Razem nabycie 541 249,04 zł 

 

 

Do gminnego zasobu będą nabywane nieruchomości służące realizacji zadań 

własnych. Na powiększenie majątku gminnego wpływ mają również 

przeprowadzane inwestycje. Nabywanie nieruchomości realizowane będzie  

w ramach posiadanych środków finansowych zaplanowanych w budżecie. 
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Poziom wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz 

nabywaniem nieruchomości do zasobu 

Udostępnianie nieruchomości z zasobu oraz nabywanie ich wiąże się  

z ponoszeniem kosztów przygotowania nieruchomości do tych czynności.  

Na podstawie analizy lat poprzednich szacuje się takie wydatki związane na 

poziomie 121 tys. zł rocznie. Wymieniona kwota została przeznaczona między 

innymi na : 

o sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących wycen zbywanych 

nieruchomości; 

o usługi geodezyjne związane z podziałami geodezyjnymi, wznowieniami granic 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży; 

o koszty zakupu wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i kserokopii map 

potrzebnych do kompletowania dokumentacji niezbędnej przy sprzedaży 

nieruchomości; 

o opłaty sądowe oraz koszty sporządzania umów notarialnych; 

o koszty informacji i promocji nieruchomości przeznaczonych do zbycia.  

Zakłada się, iż w kolejnych latach obowiązywania planu wykorzystania gminnego 

zasobu nieruchomości Gminy Brzesko wydatki związane z udostępnianiem 

nieruchomości z zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu utrzymają się 

na zbliżonym poziomie. 

 

 

Prognoza dotycząca wpływów osiągniętych z opłat nieruchomości gminy 

oddanych w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd oraz użytkowanie 

Zestawienie uzyskanych wpływów z tytułu użytkowania wieczystego   
trwałego zarządu i użytkowania 

Lp. Opis  2021 r. 

1. Trwały zarząd 34 474,32 zł 

2. Użytkowanie wieczyste gruntu 356 665,75 zł 

3. Użytkowanie 23 888,66 zł 

  Ogółem 415 028,73 zł 
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Prognoza dotycząca aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości gminy oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu 

trwałego zarządu, nieruchomości gminy. 

Urząd Miejski w Brzesku zaktualizował część opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego w 2021 roku, aktualizacja opłat w kolejnych latach będzie uzależniona 

od kształtowania  się wartości nieruchomości. 

 

Program zagospodarowania nieruchomości zasobu. 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Brzesko określa 

główne kierunki działań związane z gospodarowaniem mieniem gminnym na lata 

2020-2022. W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie jej 

zagospodarowania będą zapadały indywidualnie. Gminny zasób nieruchomości 

będzie wykorzystywany zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy Gminy 

ustaleniami, które będą wynikały z uchwał budżetowych na lata 2020-2022, 

w formach prawnych przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny oraz ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościam i. 

Program gospodarowania nieruchomościami gminnymi zasobu zakłada 

kontynuacje dotychczasowych umów dzierżawy i najmu. 

Gmina planuje pozostawić w dotychczasowym sposobie użytkowania 

nieruchomości komunalne, gospodarowanie nieruchomościami ma na celu bardziej 

efektywne, optymalne wykorzystanie zasobu poprzez : 

- weryfikacje zasobu, systematyczne prowadzenie wizji w terenie w celu 

regulowania prawa do korzystania za bezumownie zajętych nieruchomości zasobu;  

- kontrole nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy lub najmu pod kątem 

zgodności ich wykorzystywania z warunkami umowy; 

- analizy wykorzystania zasobu na podstawie rokrocznie sporządzanej informacji  

o stanie mienia komunalnego; 

- aktualizowanie wysokości stawek czynszu dzierżawnego i najmu. 
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Program opieki nad zabytkami 

Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Brzesko na lata 2019 – 2022  

uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i został przyjęty 

Uchwałą Nr XI/101/2019 Rady Miejskiej w Brzesku dnia 28 sierpnia 2019r.  

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Brzesko w liczbie 403 obiektów nieruchomych 

formalnie została przyjęta Zarządzeniem Burmistrza nr 209/2019 dnia 1 sierpnia 

2019r. 

Na potrzeby gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Brzesko na lata 

2019 – 2022 sformułowane zostały dwa podstawowe priorytety, które poprzez 

realizowane w ich ramach działania wypełniają cele ustawowe założone dla 

opracowania gminnych programów opieki nad zabytkami. Są to: 

1. Organizacja ochrony dziedzictwa kulturowego Gminy oraz promocja 

i edukacja służąca budowaniu tożsamości jej mieszkańców, 

2. Rewaloryzacja obiektów zabytkowych oraz ochrona i świadome zarządzanie 

krajobrazem kulturowym gminy. 

Burmistrz Brzeska stara się realizować założenia Gminnego programu opieki nad 

zabytkami. W miarę posiadanych środków finansowych przy udziale środków 

zewnętrznych co roku renowacji poddawane są kapliczki przydrożne.  

W roku 2021 uchwałą Nr XXXVIII/302/2021 Rady Miejskiej w Brzesku została 

udzielona dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotacja z budżetu Gminy w wysokości 2000zł 

udzielona została Stowarzyszeniu „Pamięć i dialog. Wspólna historia” na wykonanie 

robót konserwatorskich przy nagrobku na cmentarzu żydowskim byłego Burmistrza 

Brzeska Henocha Klapholza, człowieka zasłużonego dla miasta. 

W ramach realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami wykonano 

konserwację Figury Św. Floriana z 1731 roku znajdującej się w centrum Rynku na 

działce nr 1751 w Brzesku. W marcu 2021r. został opracowany program prac 

konserwatorskich, pismem z dnia 6 kwietnia 2021  Małopolski Wojewódzki 

Konserwator  Zabytków wydał pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich przy 

figurze św. Floriana zlokalizowanego na terenie historycznego układu urbanistycznego 

centrum miasta Brzeska – wpisanego do rejestru zabytków decyzja z dnia 14 listopada 

2005 r. W dniu 16.07.2021 r. została podpisana umowa na prace na kwotę 30.135,00 
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zł brutto. Prace zostały zakończone i odebrane w obecności przedstawiciela 

Konserwatora Zabytków. 

Przeprowadzone zostało postępowanie w przedmiocie wykonania dokumentacji 

projektowej zezwalającej na wykonanie robót budowlanych przy budynku dworu 

zlokalizowanego na działce nr 80/8 w Okocimiu, który wpisany został do rejestru 

zabytków decyzją z 17.12.2018 r. pod numerem A-166/M. Małopolski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków decyzją nr 3 z 01.09.2020r., znak: DT-I.5143.1.2020.AG5, 

nakazał właścicielowi obiektu – Gminie Miasta Brzesko, podjęcie czynności przy 

budynku dworu z uwagi na zły stan zachowania oraz zagrożenie istotnym 

uszkodzeniem. W dniu 09.09.2021 roku podpisano umowę na wykonanie 

dokumentacji. Dokumentacja została opracowana uzyskano zatwierdzenie 

konserwatora zabytków. W styczniu br. wydana została decyzja pozwolenie na 

budowę „Remont konserwatorski budynku dworu w Okocimiu na działce 80/8.  

Koszt wykonania odbudowy dworu zgodnie z wykonaną dokumentacją wyniesie 

ponad 1 mln złotych 

W roku 2021 na bieżąco wykonywane były prace porządkowe na wszystkich 

cmentarzach i grobach wojennych gminy Brzesko. 

 

Jednocześnie Gmina Brzesko podejmuje inicjatywy promujące zarówno obiekty 

zabytkowe lokalizowane na terenie gminy jak i dorobek oraz osiągnięcia dziedzictwa 

kulturowego tego terenu.  

Między innymi w tym celu zgłosiła swój udział w ramach międzynarodowego 

projektu badawczego „DZIEDZICTWO KULTUROWE MAŁYCH OJCZYZN” (2018-

2022) prowadzonego pod patronatem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

i  realizowanego w ramach międzynarodowego projektu: Cultural Heritage of Small 

Homelands, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA.  

Projekt opiera się na koncepcji dziedzictwa kulturowego „małych ojczyzn” – 

dziedzictwa, które przetrwało do dziś w oryginalnych gatunkach zwierząt, roślin 

i krajobrazie, stanowiąc wyjątkowe bogactwo i wartość. Głównym celem projektu jest 

opisanie dziedzictwa kulturowego zachowanego w małych społecznościach lokalnych, 

na przykładzie Małopolski. Innym celem jest znalezienie, opisanie i ewentualnie ocena 

https://foodheritage.urk.edu.pl/
https://foodheritage.urk.edu.pl/
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podobnych małych, szczególnych ekosystemów w innych częściach Europy 

i  świata.   Projekt stara się udowodnić tezę, że promowanie oryginalnych elementów 

dziedzictwa kulturowego może przyczynić się do dynamicznego rozwoju nowych 

produktów regionalnych. Wartością dodaną projektu, realizowanego w ramach 

współpracy międzynarodowej, będzie identyfikacja lokalnych elementów dziedzictwa 

kulturowego, zarówno materialnego, jak i mówionego. Będzie to wspierać promocję 

produktów tradycyjnych, poznanie opinii społeczności lokalnych w różnych krajach 

oraz ochronę wartości kulturowych.  

W ramach tego przedsięwzięcia został wydany w dwóch wersjach językowych „Katalog 

Dziedzictwa Kulturowego Małopolski”. Publikacja ta ma służyć szeroko pojętej 

promocji dziedzictwa kulturowego Małopolski.  

Kolejnym etapem tego projektu było wykonanie Multimedialnego Katalogu Dziedzictwa 

Kulturowego Małopolski. Przedsięwzięcie to polegało na przedstawieniu dziedzictwa 

kulturowego na spotkaniach zorganizowanych z mieszkańcami oraz zaprezentowaniu 

przykładów dziedzictwa (dobrych praktyk kultywowania tradycji w tym gwary, 

rzemiosła, zanikających zawodów, działalność zespołów ludowych, kół gospodyń 

wiejskich) na potrzeby przygotowania filmu promocyjnego. 
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Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych  

Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych został przyjęty uchwałą Nr  VII/17/2019 Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 9 grudnia 2019 

roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Brzesku na lata 2020-

2023. Dokument ten stanowi zarazem integralną część wniosku taryfowego. 

W roku 2021 wykonano: 

- ramach budowy odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – na terenie Gminy 

Brzesko w roku 2021 wybudowano sieci wodociągowe o łącznej długości 1,6 km 

i  wartości 305 700 zł, oraz sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 0,1 km 

i  wartości 23 000 zł. 

- remont kanalizacji sanitarnej metodą krakingu w ul. Królowej Jadwigi w Brzesku 

Ponadto rozpoczęto modernizację przepompowni ścieków przy ul. Wąskiej oraz Na 

Górkach w Brzesku.  

 

W kolejnych latach planowane są m.in. zadania do wykonania: 

 modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Sterkowiec – Zajazie. 

 budowa odcinka kanału sanitarnego odprowadzającego ścieki z terenu Can- 

Pack w Brzesku wraz z przełączeniem budynków znajdujących się na trasie 

kanału (Ø 300 o długości ok. 500 m). 

 budowa odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Na rok 2022 

zaplanowano do budowy ok 1,40 km sieci wodociągowej o szacowanej 

wartości 420 000 zł oraz 0,14 km sieci kanalizacji sanitarnej o szacowanej 

wartości 100 000 zł. 

 modernizacja systemu monitoringu zdalnego sterowania obiektami na sieci 

wodociągowo – kanalizacyjnej. 
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Program Ochrony Środowiska 

 

Głównym celem Programu Ochrony Środowiska jest sukcesywna poprawa jakości 

środowiska w Gminie Brzesko, z uwzględnieniem zasad polityki zrównoważonego 

rozwoju. Poprawa stanu środowiska uzależniona jest od poprawy poszczególnych jego 

komponentów, stąd też przewidziano: 

1) w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza atmosferycznego:  

1 redukcję emisji w Gminie Brzesko w latach 2020 - 2023:  

 

CO2  o 1.082 

Mg/rok 

 

 

PM10 o 45 

Mg/rok 

 

 

PM2,5 o 45 Mg 

 

 

BaP o 0,023 Mg/rok 

 

 

2 montaż do 2023, na obszarze Gminy Brzesko, instalacji wykorzystujących 

energię słoneczną, o łącznej mocy 750 kW, mogących wyprodukować rocznie  

około 700 MWh energii elektrycznej i cieplnej.  

 

3 redukcję zużycia energii finalnej w 2023 roku, o 2.157 MWh poprzez wymianę 

oświetlenia ulicznego w Brzesko oraz stopniową wymianę  sprzętu biurowego.  

W latach 2020 – 2023 programem objętych powinno być około 620 budynków 

mieszkalnych, w których dokonano by: 

 wymiany kotłów węglowych na gazowe kondensacyjne (około 620 szt.), 

 montażu ogniw fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną w ilości 

około 670 MWh rocznie, dostarczaną następnie do sieci energetycznej,  

 montażu kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła do podgrzewania wody 

użytkowej oraz wspomagania centralnego ogrzewania o mocy około 30 MWh 

rocznie. 

Przed wymianą kotłów należałoby dokonać ocieplenia ścian i poddaszy oraz wymienić 

okna i drzwi wejściowe. 

2) w zakresie ochrony przed hałasem komunikacyjnym 

 zakończenie budowy do końca 2023 roku, południowej obwodnicy Brzeska 

w  ciągu drogi krajowej  nr  75. 

 zastosowanie przy budowie i remontach dróg gminnych w latach 2020 – 2023  

tzw. „nawierzchni cichych” na długości 200 mb. 
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3) w zakresie ochrony zasobów wodnych 

Stopień skanalizowania gminy Brzesko wg stanu na koniec 2019 roku wynosił 

61,36 %. Stąd też  na obszarze Gminy Brzesko należy intensywnie kontynuować 

porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez: 

1 umożliwienie korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej docelowo 62,42 % 

mieszkańców Gminy w tzw.. „aglomeracji Brzesko” i „aglomeracji Brzesko – 

Sterkowiec”  

2 rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sterkowcu - Zajaziu do przepustowości  

1 200 m3/dobę, 

3 permanentną kontrolę częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych 

na nieczystości ciekłe, 

4 propagowanie budowy oczyszczalni przydomowych jako alternatywy dla 

szczelnych zbiorników wybieralnych na terenach poza  aglomeracjami, 

5 realizację wspólnie z ODR programu działań mających na celu ograniczenie 

przedostawania się do wód azotu ze źródeł rolniczych. 

W zakresie racjonalnego zużycia wody, konieczne jest: 

1) wymiany urządzeń przesyłowych wody pitnej w celu ograniczenia strat wody,  

2) zatrzymywanie przez właścicieli nieruchomości wody deszczowej spływającej  

z dachów do nawadniania trawników i ogródków warzywnych. 

4) w zakresie ochrony gleb: 

a) ograniczenie przeznaczania gleb wysokiej klasy bonitacji na cele nierolnicze, 

b) stały nadzór terenu całej Gminy Brzesko pod kątem występowania  „dzikich 

wysypisk”, 

c)  ciągła likwidacja „dzikich wysypisk” poprzez sprzątanie terenów, na których się 

znajdują  

oraz prowadzenie stałego nadzoru terenów, na których występowały, 

d) wprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów w zakresie zagospodarowania 

odpadów przez przedsiębiorstwa budowlane,  

e) prowadzenie edukacji wśród rolników na temat ich obowiązków w zakresie 

utrzymania urządzeń melioracyjnych we właściwym stanie technicznym, 

f) prowadzenie cyklicznych badań gleb w celu określenia stopnia ich zakwaszenia 

oraz zawartości metali ciężkich w glebie i roślinach, 



  RAPORT O STANIE GMINY BRZESKO 

 

50 

 

g) szkolenie producentów rolnych, wspólnie z ODR, w zakresie racjonalnego 

nawożenia, 

w ramach zasad Dobrych Praktyk Rolniczych oraz upraw ekologicznych, 

5) w zakresie ochrony i zachowania zasobów przyrodniczych 

a) ochrona istniejących lasów i gruntów leśnych (21,74 % powierzchni gminy)  

i zakładanie nowych terenów leśnych, 

b) zapewnienie szerokiego dostępu do informacji o środowisku w przystępnej  

i atrakcyjnej dla mieszkańców formie, 

c) organizowanie kampanii informacyjnych i programów szkoleniowych 

zmierzających  

do kształtowania świadomych użytkowników środowiska i postaw 

konsumenckich, 

d) wykorzystanie instytucji publicznych, w tym bibliotek, na potrzeby edukacji  

dla zrównoważonego rozwoju i podnoszenia świadomości ekologicznej 

społeczeństwa, 

e) uświadamianie mieszkańców na zebraniach sołeckich o szkodliwości wypalania 

traw, 

f) organizowanie konkursów ekologicznych oraz akcji sprzątania gminy. 

6) w zakresie gospodarki odpadami 

a) współudział w tworzeniu systemów regionalnych instalacji do odzysku  

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

b) modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, polegającej 

na stworzeniu niezbędnej infrastruktury, opartej o najlepsze rozwiązania 

techniczne, z zakresu zbiórki, segregacji i wywozu odpadów komunalnych, 

c) zwiększenie poziomu ograniczenia odpadów komunalnych podlegających 

biodegradacji wywożonych na wysypiska,  

d) weryfikacji umów o przyjmowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych od 

mikro-przedsiębiorców z branży budowlanej oraz „kart przekazania odpadów”, 

w celu ograniczenia liczby „dzikich wysypisk”, 

e) kontynuacja zadań związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem 

odpadów zawierających azbest. 

7)    w zakresie zagrożeń ponadnormatywnych emisji pól elektromagnetycznych 
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a) modernizacja przez zakłady energetyczne istniejących sieci przesyłowych oraz 

stacji transformatorowych, 

b)   wprowadzenie do PZP zapisów dotyczących lokalizacji źródeł pól 

elektromagnetycznych. 

8)    w zakresie zasobów geologicznych 

a) poszukiwanie, dokumentowanie i racjonalne gospodarowanie złożami, 

b)  opracowanie wskazań ochrony i docelowego zagospodarowania terenów 

występowania rezerw zasobów kopalin w celu zabezpieczenia ich przed 

zainwestowaniem uniemożliwiającym ich egzekucję, 

9/     w zakresie zagrożeń poważnymi awariami 

a)    stałe podnoszenie sprawności systemu zarządzania i reagowania 

kryzysowego, 

 prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej dla społeczeństwa dotyczących 

zasad postępowania na wypadek zaistnienia poważnych awarii. 
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Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Brzesko 

Gmina Brzesko posiada „Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest  

z terenu Gminy Brzesko wraz ze Szczegółową Inwentaryzacją”, który wykonano  

w roku 2017. W ramach realizacji Programu, przeprowadzono inwentaryzację w 

terenie, która pozwoliła dokonać dokładnej oceny wyrobów azbestowych. Ocena 

dotyczyła zarówno względów ilościowych, jak i jakościowych oraz uwzględniła  

rozmieszczenia różnego rodzaju wyrobów zawierających azbest  

w terenie. Zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest 

stosowanych na terytorium Polski”, całkowita ilość wyrobów wbudowanych  

w obiektach budowlanych powinna zostać usunięta  z unieszkodliwieniem do roku 

2032.  Koszty zdjęcia pokrycia dachowego wykonanego z materiałów zawierających 

azbest z budynków użyteczności publicznej lub będących własnością gminy oraz 

koszty transportu i unieszkodliwienia odpadów powstałych w wyniku wymiany takiego 

pokrycia dachowego, powinny być pokrywane w całości lub części ze środków 

publicznych. Zgodnie z „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”, 

koszty zdjęcia pokrycia dachowego, wykonanego z materiałów zawierających azbest, 

na terenie prywatnej posesji pokrywa właściciel  posesji. Koszty transportu powstałych 

odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia oraz koszty 

unieszkodliwienia odpadów azbestowych mogą być natomiast pokryte  

z funduszy gminnych. Warunkiem powodzenia działań związanych z usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest jest zapewnienie środków finansowych na odbiór 

odpadów zawierających azbest z gospodarstw indywidualnych. Gmina Brzesko 

prowadzi od roku 2003 akcję odbioru odpadów azbestowych z terenu nieruchomości, 

w taki sposób iż pokrywa koszty odbioru,  transportu i utylizacji tego odpadu na 

składowisku odpadów niebezpiecznych.  

 

W roku 2003 rozpoczęto akcję pozbywania się odpadów azbestowych z terenu 

gminy Brzesko: 

Lp. Rok Ilość zebranego 

materiału 

Wydatkowana 

kwota 

Cena za 1 tonę 

brutto 

Ilość gospodarstw, 

 z których usunięto azbest 

1 2003 41 19.250,00 469,50 22 
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2 2004 54 23.112,00 428,00 30 

3 2005 50 18.904,76 378,10 27 

4 2006 69 23.735,17 342,40 28 

5 2007 53,46 17.732,69 312,17 20 

6 2008 84,58 29.865,19 353,10 48 

7 2009 112,09 40.780,00 363,80 78 

8 2010 105,80 38.490,04 363,80 55 

9 2011 64,86 22.415,62 345,60 40 

10 2012 95,50 34.036,20 330,00 48 

11 2013  93,56   21.334,79 356,40 41 

12 2014 54,40 16.156,80 297,00 45 

13 2015 95,92 26.544,67 302,40 52 

14 2016 57,02 16.627,03 291,60 33 

15 2017 93,887   27 262,92 290,41 58 

16 2018 104,62 29 998,73 286,74 45 

17 2019 79,82 24 999,62 313,20 45 

18 2020 65,12 24 826,24 381,24 36 

19 2021 91,83 34 753,78  

 

378,54 45 

 

Odebrano ogółem: 1 478,03 Mg azbestu z terenu 796 gospodarstw znajdujących się 

na terenie gminy Brzesko. 
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Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. do zadań 

własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej 

strategii rozwiązywania problemów społecznych. Gminna strategia rozwiązywania 

problemów społecznych powinna zawierać diagnozę sytuacji społecznej, prognozę 

zmian w zakresie objętym strategią, określenie celów strategicznych projektowanych 

zmian, kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji strategii oraz jej ram 

finansowych. Jest dokumentem wyznaczającym główne kierunki działań jakie należy 

obrać by skutecznie przeciwdziałać dysfunkcjom z jakimi borykają się mieszkańcy 

gminy. Kluczowe problemy społeczne Gminy Brzesko zostały zdiagnozowane na 

podstawie danych statystycznych i sprawozdań oraz uzupełnione za pomocą badania 

ilościowego przeprowadzonego wśród mieszkańców gminy Brzesko. Jak wynika 

z  diagnozy w Gminie Brzesko ważnym problemem społecznym jest sytuacja osób 

chorych, niepełnosprawnych oraz seniorów. Dokonana analiza sytuacji 

demograficznej wskazuje, ze potrzeby w tym zakresie będą rosły. Mimo spadku 

bezrobocia w dalszym ciągu jest to problem społeczny wymagający ingerencji 

instytucji samorządowych. Kolejny problem to trudności opiekuńczo – wychowawcze 

w rodzinie oraz problem uzależnienia od alkoholu. Osobnym zagadnieniem zostaje 

kwestia przemocy w rodzinie.  

Zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/301/2021 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 

sierpnia 2021r. przyjęto Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Brzesko na lata 2021 – 2026r. Koordynatorem Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku. 

Celem głównym Strategii na lata 2021 – 2026 jest poprawa jakości życia 

mieszkańców Gminy Brzesko przez ograniczenie głównych problemów społecznych 

gminy oraz łagodzenie ich skutków. Koncentruje działania na sześciu celach 

strategicznych, którym przyporządkowano kierunki działań.  Strategia będzie 

realizowana poprzez cele strategiczne takie jak: poprawa jakości życia osób chorych 

niepełnosprawnych, polepszenie funkcjonowania osób starszych, ograniczenie 

zjawiska bezrobocia i jego negatywnych skutków, wzmocnienie podstawowych funkcji 

rodziny, minimalizowanie skali uzależnień i przeciwdziałanie ich negatywnych 

konsekwencjom, zapobieganie i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie. 
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Prognozuje się, że cele strategiczne zostaną osiągnięte, a działania w najwyższym 

stopniu zaktywizują i zachęcą mieszkańców do udziału w samodzielnym 

i konstruktywnym rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Osiągnięcie 

prognozowanych rezultatów będzie możliwe przy zaangażowaniu samorządu Gminy 

Brzesko, instytucji publicznych, podmiotów społecznych, gospodarczych. 

Prognozowane zmiany powinny sprzyjać włączeniu społecznemu, umożliwić 

integracje społeczną, zapobiegać wykluczeniu i marginalizacji oraz przyczynić się do 

poprawy jakości życia mieszkańców. 

Po zakończeniu realizacji niniejszej Strategii nie później niż do końca maja 2027 

roku Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku przedłoży 

kompleksowe sprawozdanie Radzie Miejskiej w Brzesku. 

Ramy finansowe Strategii uzależnione są od możliwości finansowych Gminy. 

Realizacja poszczególnych celów i zadań wymienionych w Strategii uzależniona 

będzie od środków posiadanych przez Gminę Brzesko oraz pozyskanych ze źródeł 

zewnętrznych. 
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Gminny Program Wspierania Rodziny 

Obowiązek Realizowania Programu Wspierania Rodziny wynika z ustawy z dnia  

9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Założeniem gminnego Programu Wspierania Rodziny jest utworzenie spójnego 

systemu wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu ról 

opiekuńczo-wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania tych 

funkcji poprzez prace z rodziną. Zadania realizowane w ramach programu 

skoncentrowane są nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie, również gdy dziecko 

umieszczone zostało poza rodziną biologiczną. Kiedy środowisko naturalne nie 

realizuje właściwie funkcji wychowawczych instytucje państwowe zobligowane są do 

udzielania wsparcia, odpowiedniej pomocy oraz podjęcia określonych działań. 

Planowane działania w programie w zależności od celów i zadań prowadzących do ich 

realizacji mają charakter profilaktyczny, interwencyjny, reintegracyjny. Program 

realizowany jest za zgodą rodziny, z jej aktywnym udziałem w procesie zmian  

z wykorzystaniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Dużą role 

w realizacji programu odgrywają pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny 

świadczący pomoc na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. W ramach swojej pracy podejmują wiele różnorodnych 

działań z przedstawicielami różnych instytucji co stanowi pomoc w postawieniu 

prawidłowej diagnozy i ustaleniu oraz realizacji pracy z rodziną. W wyniku rozwoju 

systemu współpracy instytucje są czujne na problemy członków rodziny i w wielu 

przypadkach są pierwszym ogniwem wspierającym. W ramach programu 

zorganizowano wypoczynek dla dzieci ze szkół podstawowych i w 2021 r.  skorzystało  

z różnych form wypoczynku 55 dzieci. W szkołach i przedszkolach prowadzone były 

działania informacyjne dla rodziców, wychowawców, dzieci i młodzieży na temat 

zagrożeń płynących z Internetu oraz na temat promocji właściwego funkcjonowania 

rodziny. Działania te miały charakter akcji, szkoleń, wydawnictw, artykułów. W 

omawianym okresie w szkołach podstawowych zorganizowano 169 projektów na 

temat zagrożeń płynących z Internetu i 493 na temat właściwego funkcjonowania 

rodziny natomiast w przedszkolach odpowiednio 37 i 98. W placówkach oświatowych 

organizowane było poradnictwo oraz konsultacje (psychologiczne/ pedagogiczne/ 

wychowawców) dla członków rodzin przeżywających trudności w zakresie 

prawidłowego funkcjonowania. Z posiadanych informacji wynika, że w szkołach 
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podstawowych udzielono 667 porad/konsultacji natomiast w przedszkolach 221. 

Ponadto rodziny przeżywające trudności w zakresie prawidłowego funkcjonowania 

mogą skorzystać z porad w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Osób 

Uzależnionych i Współuzależnionych oraz dla Ofiar Przemocy gdzie dyżur pełni: 

pracownik socjalny, mediator, przedstawiciel Policji, psycholog i prawnik. Z danych 

MOPS wynika, że w 2021 r. łącznie udzielono 112 porad. W Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Brzesku, która wszystkie swoje działania kieruje na rzecz dzieci 

i rodzin w 2021 r. udzielono 95 konsultacji psychologicznych rodzicom, 27 dzieci objęto 

pomocą w postaci terapii psychologicznej. Udzielono również wsparcia poprzez 

dystrybucje żywności w ramach Programu operacyjnego „Pomoc żywnościowa 2014-

2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

potrzebującym z której skorzystało 1085 osób (432 rodziny) z terenu naszej Gminy.  

Z rodzinami przeżywającymi problemy wychowawcze prowadzona była rozszerzona 

praca socjalna oraz udzielano potrzebnego wsparcia. Wsparciem w formie pracy 

socjalnej objęto 31 rodzin natomiast pomocą finansową i rzeczową objęto 505 rodzin. 

Realizacja zadań przewidzianych Programem w 2021 r. przebiegała w sposób 

harmonijny. Należy jednak podnieść, że epidemia choroby wywołanej wirusem SARS-

Cov-2 wpłynęła na nieznaczne spowolnienie lub w jednostkowych przypadkach 

wstrzymanie działań np. zajęcia z programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 

zostały zawieszone z uwagi na COVId-19. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Brzesku podejmuje działania profilaktyczne wobec rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi przez asystentów rodziny i w ubiegłym roku skorzystało ze wsparcia 

asystenta 18 rodzin (wśród nich jest 4 rodziny z których łącznie 8 dzieci  przebywa w 

pieczy zastępczej). W rodzinach w których występuje zjawisko przemocy prowadzona 

jest procedura „Niebieska Karta” w ramach której członkowie rodziny mogą skorzystać 

z różnych form wsparcia . Jak wynika z danych Zespołu Interdyscyplinarnego w 2021 

r. procedura prowadzona była  w 97 rodzinach. Główną potrzebą w realizacji Programu 

Wspierania Rodziny w Gminie Brzesko jest nadal rozwój i koordynacja współpracy 

pomiędzy podmiotami go realizującymi. Ważne jest aby dotrzeć do z oferowanymi 

formami pomocy do coraz szerszej liczby rodzin poprzez promocje oraz rozwój form 

wsparcia wedle bieżących potrzeb. By osiągać zamierzone cele potrzebna jest dalsza 

interdyscyplinarna i partnerska współpraca między instytucjami. Pomimo, że na terenie 

Gminy Brzesko funkcjonują placówki wsparcia dziennego nie wszystkie rodziny które 

powinny skorzystać z tej formy wsparcia maja taka możliwość dlatego widzi się 
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uzasadnioną potrzebę utworzenia placówek wsparcia dziennego w każdym sołectwie 

na terenie gminy, których zadaniem będzie prowadzenie pracy z rodzina w jej miejscu 

zamieszkania. Działający na terenie Brzeska Dzienny Dom „Senior+” współpracuje 

z  brzeskimi przedszkolami i szkołami w celu integracji międzypokoleniowej dzieci, 

młodzieży i seniorów. Dostrzega się dalszą potrzebę podejmowania takich działań 

oraz jej rozszerzenie na kolejne placówki. Współpraca polega m.in na organizacji 

wspólnych spotkań, warsztatów, obchodów świąt okolicznościowych. Łączenie 

pokoleń podczas wspólnych zajęć wspiera budowanie relacji i więzi w lokalnych 

społecznościach oraz zapobiega szerzeniu się stereotypów w postrzeganiu zarówno 

seniorów jak i młodzieży. W 2021 roku możliwość spotkań była ograniczona ze 

względu na pandemię COVID-19, niemniej jednak Dzienny Dom „Senior+” w miarę 

dostępnych możliwości  podtrzymywał relacje nawiązane z placówkami oświatowymi. 

Przykładem tego były odwiedziny dzieci w przedszkolu przez delegację seniorów 

z  okazji Dnia Dziecka. 
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Program Wspieraj Seniora 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku w  2021 r. realizował program 

„Wspieraj Seniora”. Program adresowany był do osób w wieku 70 lat i więcej, które 

decydowały się pozostać w domu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj. w 

sytuacji braku możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu 

zdrowia, sytuacji rodzinnej i społecznej pomoc może być również udzielona osobie 

poniżej 70 roku życia. Program Wspieraj Seniora zakładał możliwość dostarczenia 

artykułów podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny 

osobistej do miejsca zamieszkania seniora oraz pomoc w załatwieniu prostych 

sprawach  urzędowych i innych czynności dnia codziennego. Pomoc w postaci usługi 

była nieodpłatna. Senior pokrywał tylko rzeczywisty koszt zakupów.  

W ramach programu ,,Wspieraj Seniora” udzielono wsparcia 90 osobom. 
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Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 

 

W roku 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku realizował 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Podstawa 

prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu 

Solidarnościowym (Dz. U. z 2020r. poz. 1787). Głównym celem Programu jest 

wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 

16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 

stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o 

znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie 

równoważne do wyżej wymienionego. Program ma zapewniać możliwość skorzystania 

przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych 

czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczenie skutków 

niepełnosprawności, podejmowanie aktywności i umożliwienie realizowania prawa do 

niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność 

oraz wykluczeniu społecznemu, umożliwienie osobom niepełnosprawnym  

uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach 

społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowych. W 2021 roku Programem 

zostało objętych 6 osób, w tym dwie osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, 

dwie osoby – w stopniu umiarkowanym oraz dwoje dzieci niepełnosprawnych. Zostało 

zatrudnionych 4 asystentów. Usługi asystenta mogą świadczyć osoby posiadające 

kwalifikacje w kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, 

opiekun medyczny; osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane 

doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, jak 

również osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego. 
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Brzeska Rodzina Trzy Plus 

Program „Brzeska Rodzina Trzy Plus” został ustanowiony uchwałą nr 

XLVII/342/2014 Rady Miejskiej w Brzesku dnia 26 marca 2014 r. Jest adresowany jest 

do wszystkich rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Brzesko 

mających na utrzymaniu troje bądź więcej dzieci w wieku do lat 18 lub do lat 24 w 

przypadku kontynuowania nauki, natomiast w przypadku dzieci niepełnosprawnych 

bez ograniczenia wieku. Rodziny biorące udział w programie mogą skorzystać ze 

zniżek oferowanych przez wszystkie Publiczne Przedszkola na terenie Gminy,  Miejski 

Ośrodek Kultury w Brzesku,  Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku,  oferujące 

zniżki w wysokości 30%  na swoją ofertę oraz inne podmioty, które wyraziły chęć 

wsparcia rodzin wielodzietnych. Wykaz podmiotów dostępny jest na stronie 

internetowej http://www.brzesko.pl/?cat=22. Od początku realizacji uchwały do końca 

2021 roku z Programu „Brzeska Rodzina Trzy Plus” skorzystały 729 rodziny. Łącznie 

wydano 3813 karty. Kartę otrzymuje każdy członek rodziny wielodzietnej. Ilość rodzin 

objętych Programem zwiększa się z każdym rokiem, do programu przystępują nowi 

partnerzy oferując zniżki dla posiadaczy kart.  
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Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 

Od 1 maja 2014 zaczęły obowiązywać również Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny. 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę 

dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta 

przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Z dniem 01.01.2019 r. rozszerzono 

katalog osób, które mogą ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny. Prawo do posiadania 

Karty przysługuje również członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się 

rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu 

łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Dochód rodziny nie jest 

kryterium przyznania karty. 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest: 

1) osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony  

w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy 

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35), lub w związku z 

uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, 

jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

3) mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny 

w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019r. poz. 293), 

posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
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Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej 

posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy 

transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje 

publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują 

prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. 

W roku 2021 wydano ogółem 4720 Kart Dużej Rodziny w formie tradycyjnej oraz 

elektronicznej dla 146 rodzin w tym dla 248 dzieci. Łącznie Kartę Dużej Rodziny 

posiada 1379 rodzin posiadających przynajmniej 3 dzieci oraz 634 rodziny, które 

kiedykolwiek miały co najmniej 3 dzieci, ale obecnie nie spełniają warunku art. 4 ust. 

2b. ustawy o karcie Dużej Rodziny. 
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Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  oraz Przeciwdziałanie Narkomanii należy do zadań własnych gminy. 

Gminny Program precyzuje zakres tych zadań na podstawie kilku sformułowanych 

celów: 

 

 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i osób zagrożonych narkomanią. 

W roku 2021 do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w  Brzesku skierowano 66 wniosków o leczenie odwykowe, w tym wnioskodawcami 

byli  : 

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku – 28 wniosków, 

Prokuratura Rejonowa w Brzesku  - 15 wniosków, 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku – 8 wniosków, 

członkowie rodziny – 7 wniosków, 

Gminna Komisja wg. właściwości  - 2 wnioski, 

Sąd Rejonowy w Brzesku – 6 wniosków 

Powyższe wnioski rozpatrywano na 14 posiedzeniach komisji. Do Sądu Rejonowego  

w Brzesku skierowano 13 spraw, pozostałe  umorzono na wskutek przebywania osób 

w zakładzie karnym, poza granicami kraju lub osoby zobowiązały się do podjęcia 

dobrowolnego leczenia odwykowego, w przypadku pozostałych nadal prowadzone jest 

postępowanie. 

 

Przeznaczono środki w wysokości  

12581,45 zł na sporządzenie  badania  i wydania  opinii przez biegłych psychologa 

i  psychiatrę w sprawie uzależnienia od alkoholu 

3500,64 zł na wydatki związane ze złożeniem wniosku poprzez zastosowanie 

procedury sądowego zobowiązania do leczenia 

9180 zł  Koszty związane z pracą komisji  
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4280 zł koszty związane z podniesieniem kompetencji osób pracujących z osobami 

uzależnionymi  

Prowadzony jest również Gminny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny  

Dyżury w punkcie pełnili:  

 Prawnik – Czwartek od 8.00 do 11.00.  Rocznie 147 godzin, koszt  8820,00 zł 

 Psycholog – Wtorek 8.30 do 10.30. Rocznie 76 godzin, koszt 3040 ,00 zł 

 Mediator – Wtorek 15.30 do 17.30. Rocznie 96 godzin, koszt 3840,00 zł 

 Terapeuta – czwartek 14.30 do 15.30,  koszt 2200,00 zł 

Łączna wartość świadczonych usług – 17900 zł 

Ponadto z ramienia MOPS Brzesko konsultacji udziela pracownik socjalny oraz 

policjant.  

koszty lokalowe związane z działalnością punktu stanowiły kwotę – 3085.18 zł .  

Pokryto również składki związane z umowami i pracami komisji - 656,64 zł. 

 

 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub związane  

z narkomanią pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony 

przed przemocą w rodzinie. 

Dofinansowano bieżącą działalność placówek wsparcia dziennego: 

Placówka Wsparcia Dziennego przy Parafii św. Jakuba w Brzesku (100 tys. zł)  

Placówka Wsparcia Dziennego przy Parafii  Miłosierdzia Bożego w Brzesku (90 tys. 

zł)  

oraz  

Świetlice Podwórkowe „Ogniki” i „Jadowite Strzały” prowadzone przez ZHP Chorągiew 

Krakowską. Nie wnioskowały o dofinansowanie 

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 

a  w  szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych. 
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W ramach działań edukacyjnych zrealizowano: 

- 21 Warsztatów -49433,66 zł 

- 5 szkoleń. – 4139  zł 

- ulotki informacyjne oraz gadżety - 16959 zł 

 

Wsparto również organizację konkursów, imprez, wyjazdów profilaktycznych, 

turniejów i zawodów sportowych, warsztatów kulturalnych – 29 szt. – 61900 zł 

 

Oraz różnorakie zadania o wartości 51 875 zł: 

Zajęcia ruchowe dla osób 60+ w wyznaczonych przez uczestników miejscach na 

terenie Gminy Brzesko; 

Zakup zestawu nagłaśniającego dla uczniów PSP w Mokrzyskach oraz grupy 

teatralnej  działającej  w sołectwie; 

Zakup zestawu multimedialnego dla Publicznego Przedszkola nr 4 w Brzesku;  

Zakup monitora interaktywnego dla Publicznego Przedszkola w Porębie Spytkowskiej 

jako narzędzia do realizacji działań profilaktycznych; 

Szkolenie wyjazdowe - dylematy i rozwiązania w praktyce, procedura Niebieskiej Karty  

zorganizowano dla 20 osób; 

Gmina Brzesko przystąpiła do realizacji programu z zakresu Akcji profilaktycznej pod 

hasłem „ Nie nowotworom u dzieci” . Badania USG wykonano 68 dzieciom. 

 

 Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 

w  art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego  

Terenowe szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych zostało przeprowadzone 

w  sierpniu 2021 roku. Badanie przeprowadzono pt. „Zakup kontrolowany„, po jego 

zakończeniu odbyło się szkolenie terenowe wśród właścicieli oraz personelu punktów 

sprzedaży alkoholu. Akcją objęto 61 punktów z czego 8 było zamkniętych. Badanie 

służyło analizie postawy sprzedawców i społeczności lokalnej na zakup alkoholu przez 

osoby niepełnoletnie. Zakup kontrolowany składał się z 2 etapów . Pierwszy polegał 

na odwiedzeniu punktu sprzedaży przez osobę wygladajaca na niepełnoletnią , w celu 

dokonania zakupu wybranego rodzaju alkoholu. Kupującym – „ tajemniczym klientem 
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„ był pełnoletni mężczyzna, którego wiek w opinii publicznej oceniany był na 17 lat. 

Przedmiotem zakupu było piwo, z uwagi na fakt, iż w opinii społecznej jest to środek 

stosunkowo niegroźny, często postrzegany jako napój. Do próby sprzedaży alkoholu 

doszło w 38 punktach , odmowa nastąpiła w 15 punktach - koszt 4575,00  

 

 Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii. 

W zakresie działań propagujących zdrowy styl życia w środowisku lokalnym 

w  następujących obszarach: 

a) integracja środowisk oraz wspieranie działań i inicjatyw kształtujących 

postawy prozdrowotne, 

b) organizacja przedsięwzięć profilaktycznych i rekreacyjnych, 

c) propagowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych aktywności ruchowej  

i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla poprawy zdrowia 

fizycznego 

 i psychicznego, 

d) organizacja wypoczynku letniego. 

 

W ramach konkursu przyznano blisko 235 tys. zł na realizację 25 zadań o łącznej 

wartości 691 tys. 
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Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Każdego roku na podstawie Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Gmina 

Brzesko organizuje konkurs na realizację zadań z zakresu „Upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu”. W roku 2021 w ramach konkursu wpłynęło 22 oferty: 19 

stowarzyszeń otrzymało dofinansowanie w kwocie 370 000zł, 1 stowarzyszenia 

pomimo przyznanej dotacji na kwotę 1 500zł nie podpisało umowy, 3 stowarzyszenia 

nie spełniły wymogów formalnych konkursu i nie otrzymały wsparcia finansowego 

Gminy Brzesko.  W formie małych grantów dotację otrzymało 1 stowarzyszenie 

w  kwocie 4 000zł. 
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REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

 

W 2021 roku odbyło się 13 sesji Rady Miejskiej w Brzesku na których podjęto 

105 uchwał. 

Uchwały  zamieszczono na stronach internetowych Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego w Brzesku oraz umieszczono w formie ogłoszenia na 

tablicach ogłoszeń tutejszego Urzędu. Ich treść została także przekazana właściwym 

trybem celem realizacji do merytorycznych wydziałów Urzędu Miejskiego i jednostek 

organizacyjnych Gminy oraz do organów nadzoru prawnego Wojewody 

Małopolskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Dziennika Urzędowego 

Województwa Małopolskiego, Urzędu Statystycznego w Krakowie. 

 

Podjęte uchwały: 

W dniu 27 stycznia 2021 r.: 

1. Uchwała  Nr XXXI/240/2021  w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Brzesko na rok 2021 - weszła  w życie z dniem podjęcia oraz została  ogłoszona  

w  Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 1 lutego 2021 r.  

2. Uchwała  Nr XXXI/241/2021  w sprawie  zmiany uchwały Nr XXX/233/2020 

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Brzesko - weszła w życie z dniem podjęcia.  

3. Uchwała  Nr XXXI/242/2021  w sprawie  przyjęcia planów pracy komisji Rady 

Miejskiej w Brzesku na rok 2021- weszła w życie z dniem podjęcia. 

4. Uchwała  Nr XXXI/243/2021  w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie 

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko – weszła 

w życie z dniem podjęcia. 

5. Uchwała  Nr XXXI/244/2021  w sprawie  przyjęcia stanowiska Komisji doraźnej 

ds. zbadania zasadności zarzutów wniosku z 25 marca 2020 r. radnej Barbary 

Borowieckiej i rozwiązania Komisji – weszła w życie z dniem podjęcia. 
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W dniu 24 lutego 2021 r. : 

1. Uchwała Nr XXXII/ 245/2021 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Brzesko na rok 2021; weszła w życie z dniem podjęcia oraz została ogłoszona 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 2 marca 2021 r. 

2. Uchwała Nr XXXII/246 /2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/235/2020 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brzesko; weszła w życie z dniem podjęcia; 

3. Uchwała Nr XXXII/247 /2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/152/2020 

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia 

inkasentów i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za inkaso podatku 

rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości; została ogłoszona 

w  Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 2 marca 2021 r. 

i weszła w życie z dniem 16 marca 2021 r.  

4. Uchwała Nr XXXII/248 /2021 w sprawie zwolnienia z opłaty o której mowa  

w art.11 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, należnej w 2021 r. oraz zwrotu 

części opłaty; została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego w dniu 2 marca 2021 r. i weszła w życie z dniem 16 marca 

2021r.; 

5. Uchwała Nr XXXII/249 /2021 w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej; 

została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 

w  dniu 2 marca 2021 r. i weszła w życie z dniem 16 marca 2021 r.; 

6. Uchwała Nr XXXII/250 /2021 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych; została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego w dniu 2 marca 2021 r. i weszła w życie z dniem 16 marca 2021 

r.; 

7. Uchwała Nr XXXII/251 /2021 w sprawie zasad zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Brzesko oraz 

kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w 

pierwszej kolejności; została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego w dniu 2 marca 2021 r. i weszła w życie z dniem 16 marca 2021r. 
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8. Uchwała Nr XXXII/252 /2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko; weszła w życie z dniem 

podjęcia; 

9. Uchwała Nr XXXII/ 253/2021 w sprawie rozpatrzenia Petycji; weszła w życie 

z  dniem podjęcia; 

10. Uchwała Nr XXXII/254 /2021 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia 

prawa, weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

W dniu 24 marca 2021 r.: 

1. Uchwała Nr XXXIII/255/2021  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Brzesko na rok 2021; weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona 

w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu  30 marca 2021 r.  

2. Uchwała Nr XXXIII/ 256/2021  w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/235/2020 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brzesko; weszła w życie z dniem podjęcia. 

3. Uchwała Nr XXXIII/257/2021 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na 

zaciągnięcie przez Gminę Brzesko długoterminowej pożyczki- weszła w życie 

z  dniem podjęcia. 

4. Uchwała Nr XXXIII/258/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko 

w 2021 r. została ogłoszona w Dzienniku  Urzędowym Województwa 

Małopolskiego w dniu  30 marca 2021 r. i weszła w życie z dniem 13 kwietnia 2021r.  

5. Uchwała Nr XXXIII/259/2021 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia; - 

weszła w życie z dniem podjęcia. 

6.  Uchwała Nr XXXIII/260/2021 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia; - 

weszła w życie z dniem podjęcia. 

7. Uchwała Nr XXXIII/261/2021  w sprawie przekazania odwołania według 

właściwości. - weszła w życie z dniem podjęcia, udzielono odpowiedzi 

wnioskodawcy. 
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8. Uchwała Nr XXXIII/ 262/2021  w sprawie wniosku o udzielenie informacji 

publicznej. - weszła w życie z dniem podjęcia , udzielono odpowiedzi 

wnioskodawcy. 

9. Uchwała Nr XXXIII/ 263/2021  w sprawie wniosku o udzielenie informacji publicznej 

- weszła w życie z dniem podjęcia. , udzielono odpowiedzi wnioskodawcy. 

10. Uchwała Nr XXXIII/264 /2021  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa 

w Gminie Brzesko w roku szkolnym 2020/2021. została ogłoszona w Dzienniku  

Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu  30 marca 2021 r. i weszła w życie 

z dniem 13 kwietnia 2021 r.  

11. Uchwała Nr XXXIII/265 /2021  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brzesko udostępnionych dla 

wszystkich operatorowi przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 

obiektów. została ogłoszona w Dzienniku  Urzędowym Województwa 

Małopolskiego w dniu  30 marca 2021 r. i weszła w życie z dniem 13 kwietnia 2021r.  

W dniu 28 kwietnia 2021 r.: 

1. Uchwała nr XXXIV/266/2021 w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Brzesko na rok 2021; została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województw 

Małopolskiego i weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

2. Uchwała nr XXXIV/267/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/235/2020 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brzesko; weszła w życie z dniem podjęcia. 

3. Uchwała nr XXXIV/268/2021 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia 

skargi Pani A.W na Burmistrza Brzeska; weszła w życie z dniem podjęcia. 

W dniu 26 maja 2021 r. 

1. Uchwała nr XXXV/269/2021 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Brzesko na rok 2021; została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województw 

Małopolskiego i weszła w życie z dniem podjęcia. 
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2. Uchwała nr XXXV/270/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/235/2020 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brzesko; weszła w życie z dniem podjęcia. 

3. Uchwała nr XXXV/271/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Brzeskiemu (przebudowa drogi Nr 1430K ul. Małopolska w 

Jadownikach); weszła w życie z dniem podjęcia. 

4. Uchwała nr XXXV/272/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Brzeskiemu (przebudowa drogi Nr 1436K ul. Witosa w Jadownikach 

); weszła w życie z dniem podjęcia. 

5. Uchwała nr XXXV/273/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Brzeskiemu (budowa chodników w Sterkowcu i Brzesku 

ul.  Kopernika)- weszła w życie z dniem podjęcia.  

6. Uchwała nr XXXV/274/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej; weszła w życie z dniem 

podjęcia.  

7. Uchwała nr XXXV/275/2021 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

Została ogłoszona w Dz.U. Województwa Małopolskiego z 2021 r. z dnia   

2  czerwca  2021 r. i weszła w życie 16 czerwca 2021 r.  

8. Uchwała nr XXXV/276/2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki 

SIM Małopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; weszła w życie 

z  dniem podjęcia. 

9. Uchwała nr XXXV/277/2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze 

środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie 

objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej ; weszła 

w  życie z dniem podjęcia. 

10. Uchwała nr XXXV/278/2021 w sprawie zasad wnoszenia , cofania i zbywania 

udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego; Została ogłoszona w Dz.U. 

Województwa Małopolskiego z 2021 r. z dnia   2 czerwca  2021 r. i weszła 

w  życie 16 czerwca 2021 r 

11. Uchwała nr XXXV/279/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A.W. na 

Burmistrza Brzeska. Weszła w życie z dniem podjęcia. 
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W dniu  23 czerwca 2021: 

1. Uchwała Nr XXXVI/280/2021  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brzeska wotum 

zaufania weszła w życie z daniem podjęcia; 

2. Uchwała Nr XXXVI/281 /2021  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2020 – weszła 

w  życie z dniem podjęcia; 

3. Uchwała Nr XXXVI/282 /2021  w sprawie absolutorium dla Burmistrza Brzeska  

z  tytułu wykonania  budżetu Gminy Brzesko za rok 2020 – weszła w życie z dniem 

podjęcia; 

4. Uchwała Nr XXXVI/283 /2021  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Brzesko na rok 2021; weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona  

w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu  30 czerwca 2021r. 

i weszła w życie z dniem 14 lipca 2021 r. 

5. Uchwała Nr XXXVI/284/2021  w sprawie zmiany uchwały  Nr XXX/235/2020 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brzesko – weszła w życie z dniem podjęcia; 

6. Uchwała Nr XXXVI/285/2021  w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/311/2017 z dnia  

27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Brzesku – została ogłoszona w Dzienniku  Urzędowym Województwa 

Małopolskiego w dniu  30 czerwca 2021 r. i weszła w życie z dniem 14 lipca 2021 

r. 

7. Uchwała Nr XXXVI/286/2021  w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania 

Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku; została ogłoszona w Dzienniku  

Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu  30 czerwca 2021 r. i weszła 

w  życie z dniem 14 lipca 2021 r. 

8. Uchwała Nr XXXVI/287/2021 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć 

jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, sposobu ustalania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących 

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru 
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obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Brzesko - została ogłoszona w Dzienniku  Urzędowym 

Województwa Małopolskiego w dniu  30 czerwca 2021 r. i weszła w życie z dniem 

14 lipca 2021 r. 

9. Uchwała Nr XXXVI/288/2021  w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu 

niepieniężnego (aportu) w postaci zabudowanych nieruchomości Gminy Brzesko 

do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku, adres 

siedziby: ul. Ciepła 11, 32-800 Brzesko weszła w życie z dniem podjęcia; 

 

10.  Uchwała Nr XXXVI/289/2021  w sprawie wspólnej realizacji zadania "Modernizacja 

odcinka drogi dojazdowej do pól, ul. Gródek-boczna w Porębie Spytkowskiej, 

działka ewidencyjna nr 1582"; weszła w życie z dniem podjęcia; 

 

11. Uchwała Nr XXXVI/290/2021  w sprawie zawarcia porozumienia Gminy Brzesko 

z  Generalnym Dyrektorem dróg Krajowych i Autostrad – weszła w życie z dniem 

podjęcia; 

 

12. Uchwała Nr XXXVI/291/2021  w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki 

SIM Małopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; weszła wżycie z dniem 

podjęcia; 

 

13. Uchwała Nr XXXVI/292/2021  w sprawie wspólnej realizacji zadania ,,Przebudowa 

toalety ogólnodostępnej w budynku administracyjnym przy ul. Głowackiego 51 

w  celu przystosowania jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych" przy 

ul.  Głowackiego 51 – weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

 Na nadzwyczajnej sesji odbytej w dniu 22 lipca 2021 roku Rada Miejska podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/293/2021  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Brzesko na rok 2021; - weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona  

w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu  2 sierpnia 2021 

r. i weszła w życie z dniem 16 sierpnia  2021 r. 

 



  RAPORT O STANIE GMINY BRZESKO 

 

76 

 

W dniu 30 sierpnia 2021. 

1. Uchwała Nr XXXVIII/ 294 /2021  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Brzesko na rok 2021; została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego i weszła w życie z dniem podjęcia.  

2. Uchwała Nr XXXVIII/295 /2021  w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXX/235/2020 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; weszła w życie z dniem 

podjęcia. 

3. Uchwała Nr XXXVIII/296 /2021  w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych; 

została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 

2021 r. z dnia 7 września 2021 i weszła w życie 21 września 2021 r.   

4. Uchwała Nr XXXVIII/297 /2021  w sprawie uchylenia uchwały Nr 

XIV/114/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 października 2019 roku w 

sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków uczniom 

uczęszczającym do Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława 

Szczepanowskiego BM w Sterkowcu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Jasieniu; została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego 2021 r. z dnia 2 września 2021 i weszła w życie 16 września 

2021 r.   

5. Uchwała Nr XXXVIII/298 /2021  w sprawie uchwalenia regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Brzesko.; została ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego 2021 r. z dnia 2 września 2021 

i  weszła w życie 16 września 2021 r.   

6. Uchwała Nr XXXVIII/ 299/2021  w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Brzesko w roku szkolnym 2021/2022; została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 2021 r. z dnia 

2  września 2021 i weszła w życie 16 września 2021 r.   

7. Uchwała Nr XXXVIII/ 300/2021  w sprawie powierzenia Burmistrzowi 

Brzeska uprawnienia do ustalenia wysokości opłat za korzystanie 

z  gminnych obiektów użyteczności publicznej . została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 2021 r. z dnia 

2  września 2021 i weszła w życie 16 września 2021 r.   
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8. Uchwała Nr XXXVIII/301 /2021  w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwiazywania problemów Społecznych w Gminie Brzesko na lata 2021 – 

2026; weszła w życie z dniem podjęcia. 

9. Uchwała Nr XXXVIII/ 302/2021  w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków; weszła w życie z dniem podjęcia. 

10. Uchwała Nr XXXVIII/303 /2021  w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Brzesko; weszła w życie z dniem podjęcia. 

11. Uchwała Nr XXXVIII/304 /2021  w sprawie przedłużenia terminu 

rozpatrzenia skargi Pani T.P. na organ wykonawczy Gminy – weszła w życie 

z dniem podjęcia.  

W dniu 29 września 2021 r.  

1. Uchwała nr XXXIX/305/2021 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Brzesko na rok 2021;.została ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa 

małopolskiego i weszła w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała nr XXXIX/306/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/235/2020 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brzesko;. weszła w życie z dniem podjęcia. 

3. Uchwała nr XXXIX/307/2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Brzesko terenów we 

wsi Jasień przy ul. Sądeckiej;. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego w dniu 6.10.2021 r. i wejdzie w życie z dniem 

20.10.2021 r. 

4. Uchwała nr XXXIX/308/2021 w sprawie  nadania nazwy ulicy „Weroniki Pałach” 

w Mokrzyskach; została ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa 

małopolskiego w dniu 5.10.2021 r. i wejdzie w życie z dniem 19.10.2021. 

5. Uchwała nr XXXIX/309/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy „ Słowikowa”  

w Jasieniu; została ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa 

małopolskiego w dniu 5.10.2021 r. i wejdzie w życie z dniem 19.10.2021. 
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6. Uchwała nr XXXIX/310/2021 w sprawie przyjęcie Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

dla Gminy Brzesko na lata 2021-2026; weszła w życie z dniem podjęcia. 

7.  Uchwała nr XXXIX/311/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani T.P. na organ 

wykonawczy Gminy- weszła w życie z dniem podjęcia.  

8. Uchwała nr XXXIX/312/2021 w sprawie przekazania pism do załatwienia 

według kompetencji - - weszła w życie z dniem podjęcia.  

9. Uchwała nr XXXIX/313/2021 w sprawie wniosku o udzielenia informacji 

publicznej- weszła w życie z dniem podjęcia.  

W dniu 27 października 2021 r.  

1. Uchwała Nr XL/314 /2021   w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Brzesko na rok 2021; weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona  

w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 3 listopada  

2021 r.  

2. Uchwała Nr XL/315/2021  w sprawie zmiany uchwały  Nr XXX/235/2020 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brzesko – weszła w życie z dniem podjęcia; 

3. Uchwała Nr XL/316/2021  w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko; weszła w życie z dniem 

podjęcia; 

4. Uchwała Nr XL/317/2021  w sprawie sprostowania pisowni istniejącej nazwy 

ulicy. została ogłoszona  w Dzienniku  Urzędowym Województwa 

Małopolskiego w dniu 3 listopada  2021 r. i weszła w życie z dniem 17 listopada 

2021 r.  

W dniu 22 Listopada 2021 r.  

1. Uchwała nr XLI/318/2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze 

środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie 

objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Małopolska 

sp.  z  o.o. z siedzibą w Brzesku; weszła w życie z dniem podjęcia; 
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2. Uchwała nr XLI/319/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/273/2021Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Brzeskiemu; weszła w życie z dniem podjęcia; 

3. Uchwała nr XLI/320/2021 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy 

Brzesko na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, 

o  których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie; weszła w życie z dniem podjęcia z mocą 

obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku. 

4. Uchwała nr XLI/321/2021 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Brzesku przeprowadzenia kontroli nieobjętej planem pracy Komisji na 2021. 

weszła w życie z dniem podjęcia; 

5. Uchwała nr XLI/322/2021 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia pisma 

w sprawie unieważnienia uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Jasień - 

weszła w życie z dniem podjęcia; 

6. Uchwała nr XLI/323/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Brzesko - weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

W dniu 8 grudnia 2021 r.* 

1. Uchwała Nr XLII/324/2021   w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Brzesko na rok 2021; weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona  

w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 13 grudnia  

2021 r.  i weszła w  życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała Nr XLII/325/2021   w sprawie w sprawie zmiany uchwały  

Nr  XXX/235/2020 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2020 r. 

w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko – weszła w życie 

z dniem podjęcia; 

3. Uchwała Nr XLII/326/2021   w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 

Polityki podatkowej G miny Brzesko na lata 2020-2023; weszła w życie z dniem 

podjęcia; 

4. Uchwała Nr XLII/327/2021  w sprawie wysokości stawek podatku od 

nieruchomości; została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
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Małopolskiego w dniu 13 grudnia 2021 r. i weszła w życie z dniem 27 grudnia 

2021 r. 

5. Uchwała Nr XLII/328/2021  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz 

zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w  kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Brzesko; została ogłoszona 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 13 grudnia 2021r. 

i wejdzie w życie z dniem 27 grudnia 2021 r.  

6. Uchwała Nr XLII/329/2021  w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych na 

terenie Gminy Brzesko; ; została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego w dniu 13 grudnia 2021 r. i wejdzie w życie 

z  dniem 27 grudnia 2021 r.  

7. Uchwała Nr XLII/330/2021  w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego 

Parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za postój pojazdów 

samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie 

opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania, 

wprowadzenie opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg 

i  sposobu pobierania tych opłat; została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego w dniu 13 grudnia 2021 r. i wejdzie w życie 

z  dniem 27 grudnia 2021 r.  

8. Uchwała Nr XLII/331/2021  w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych; została ogłoszona 

w  Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 13 grudnia 

2021r. i wejdzie w życie z dniem 27 grudnia 2021 r. 

9. Uchwała Nr XLII/332/2021 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi 

Kultury w Brzesku; została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego w dniu 13 grudnia 2021 r. i wejdzie w życie z dniem 27 grudnia 

2021 r. 
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10. Uchwała Nr XLII/333/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

w Gminie Brzesko na rok 2022; weszła w  życie z dniem podjęcia. 

11. Uchwała Nr XLII/334/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza 

Brzeska; weszła w  życie z dniem podjęcia. 

 

W dniu 29 grudnia 2021 r. 

1. Uchwała nr XLIII/335/2021 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Brzesko na rok 2021- została ogłoszona  w Dzienniku  Urzędowym 

Województwa Małopolskiego w dniu 5 stycznia  2022 r.  i weszła w  życie 

z  dniem podjęcia. 

2. Uchwała nr XLIII/336/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/235/2020 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brzesko - weszła w życie z dniem podjęcia. 

3. Uchwała nr XLIII/337/2021 w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Brzesko na 

rok 2022. weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona  w Dzienniku  

Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 5 stycznia  2022 r.  i weszła 

w   życie z dniem podjęcia. 

4. Uchwała nr XLIII/338/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Brzesko – weszła w życie z dniem podjęcia.  

5.  Uchwała nr XLIII/339/2021 przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na 

rok 2022 – weszła w życie z dniem podjęcia. 

6. Uchwała nr XLIII/340/2021 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji Rewizyjnej 

na rok 2022 – weszła w życie z dniem podjęcia . 

7.  Uchwała nr XLIII/341/2021 w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brzesko na lata 2021-

2036 – weszła w życie z dniem podjęcia . 

8. Uchwała nr XLIII//342/2021 zmiany uchwały ustalającej zasady korzystania z 

gminnych obiektów użyteczności publicznej -  została ogłoszona  w Dzienniku  

Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 5 stycznia  2022 r.  i weszła 

w   życie dnia 19 stycznia 2021 r. 
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9. Uchwała nr XLIII/343/2021 w sprawie stwierdzenia naruszenia prawa przy 

podejmowaniu uchwał na Zebraniu Wiejskim – weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr XLIII/344/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – weszła w życie z dniem podjęcia. 


