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WSTĘP  

 

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

713 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 2020 gminę Brzesko 

zamieszkiwało 35 868 mieszkańców czyli o 127 osób mniej niż rok wcześniej. 

Największą liczbę mieszkańców ma Brzesko: 16 368 (-97 w stosunku do 2019). Dalej 

plasują się: Jadowniki: 5023 (-28), Mokrzyska: 3296 (+6), Jasień: 3232 (+19), Poręba 

Spytkowska: 2136 (-11), Okocim: 1931 (-12), Bucze: 1381 (-5), Szczepanów: 1022 

(+1), Sterkowiec: 959 (-3) i Wokowice: 520 (+3). 

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 2020, skład organów gminy 

przedstawiał się następująco: 

 

Burmistrz Brzeska 

Tomasz Latocha 

 

Rada Miejska 

Borowiecka Barbara 

Brzyk Franciszek 

Chmielarz-Żwawa Ewa 

Cichoński Rafał 

Ciurej Marcin 

Dadej Jadwiga 

Duda Piotr 

Górczewska Barbara 

Górski Marek 

Kądziołka Maria 

Klimek Leszek 

Kucia Maria 

Kwaśniak Adam 

Lubowiecka Anna 

Łanocha Zbigniew 

Mróz Karol 

Sambor Bogusław 

Sorys Jarosław  

Trąba Kamil 

Turlej Bartłomiej 

Zaleśny Adrian 
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PODSTAWOWE INFORMACJE FINANSOWE ZA 2020 R. 

 

1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem na 31.12.2020 r. 

dochody własne 83 916 515,33 
= 

47,41% dochody ogółem 177 006 667,20 

 

2. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem na 31.12.2020 r. 

wydatki majątkowe 9 222 064,69 
= 

5,32% wydatki ogółem 173 506 594,28 

 

3. Zadłużenie ogółem na 31.12.2020 r. – 60.710.177,01 zł 

 

4. Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia:  - 208.958,39 

zł. 

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

sprzedaży majątku – wydatki bieżące – spłata rat kapitałowych  

= 166.826.219,07 zł. + 4.249.352,13 zł. – 164.284.529,59 zł. –     7.000.000,00 

zł. = - 208.958,39 zł. 

5. Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r. – 177.006.667,20 zł. 

 

6. Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. – 173.506.594,28 zł. 

 

7. Nadwyżka na 31.12.2020 r. – 3.500.072,92 zł. 

 

8. Dynamika PIT i PN 

 2018 2019 Dynamika 
(3:2) 

2020 Dynamika 
(5:3) 

1 2 3 4 5 6 

Udziały w podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych 

29.989.836,00 33.404.286,00 11,39 % 31.812.552,00 - 4,76 % 

Podatek od 
nieruchomości 

17.836.294,74 16.992.850,96 - 4,73 % 18.735.357,27 10,25 % 
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9. Pozyskane dotacje i środki unijne:  6.512.545,76 zł. 

 dotacja z Województwa Małopolskiego na remont/modernizację dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych – 74.254,17 zł. 

 dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – dopłata do 

kwoty deficytu linii komunikacyjnej Brzesk-Szpital-Jadowniki Kąty – 

26.880,00 zł. 

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

przy dworcu PKP w Brzesku wraz z drogą dojazdową” – 146.878,25 zł. 

 środki z Tarnowskiej Organizacji Turystycznej – jako współfinansowanie 

inwestycji pn. „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu 

Tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza””, realizowanego z udziałem 

środków z RPOWM 2014-2020 – 310.122,00 zł. 

 środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Brzesko na remont drogi gminnej nr 250702K – ul. Czerwona 

Droga w Okocimiu – 30.000,00 zł. 

 środki z Funduszu Dróg Samorządowych na ul. Zacisze w Brzesku – 

417.652,00 zł. 

 środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę II etapu drogi gminnej 

na                 Os. Pomianowski Stok – 1.080.289,00 zł. 

 środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ul. Wakacyjnej – 

233.579,00 zł. 

 środki z RPOWM 2014-2020 na realizację inwestycji „Termomodernizacja 

budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej 

w miejscowości Mokrzyska – 489.083,27 zł. 

 dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego 

na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP  - 31.040,00 zł. 

 dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu 

ratownictwa na rzecz OSP w Jasieniu, Szczepanowie i Mokrzyskach – 

78.205,87 zł. 

 dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego 

na budowę garażu dla OSP w Porębie Spytkowskiej – 30.000,00 zł. 
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 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Poprawa 

bezpieczeństwa           w ruchu drogowym poprzez modernizację czterech 

przejść dla pieszych na terenie miasta Brzeska” – 97.431,00 zł. 

 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu 

Przeciwdziałania Covid-19 na budowę sali sportowej w Mokrzyskach – 

2.354.187,00 zł. 

 dotacja z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych – 

58.000,00 zł. 

 środki z programu ERASMUS+ na zadanie „Krok milowy w kierunku 

nowoczesnej edukacji” realizowane przez PSP w Buczu – 87.808,23 zł. 

 środki z EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 

na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów ze szkół 

Gminy Brzesko poprzez zakup 30 sztuk laptopów” – 98.160,00 zł. 

 środki z EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 

na zadanie „Zdalna szkoła+” – 114.651,20 zł. 

 środki z RPOWM 2014-2020 na realizację inwestycji „Termomodernizacja 

5 placówek edukacyjnych (PSP Nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Nr 1 

Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko – 

328.767,14 zł. 

 środki z RPOWM 2014 - 2020 na realizację inwestycji „Termomodernizacja 

Przedszkola Nr 10 w Brzesku” – 15.822,00 zł. 

 środki z EFF Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 

na realizację projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy 

na rzecz wsparcia osób i rodzin” – 17.835,00 zł. 

 dotacja z WFOŚiGW  w Krakowie na realizację projektu pn. „brzEsKO – 

Bliżej Natury” -  28.992,37 zł.  

 środki z RPOWM 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. 

„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy 

Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, 

Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” – 2.777,45 zł.  

 dotacja z WFOŚiGW  w Krakowie na realizację Programu Priorytetowego – 

likwidacja barszczu Sosnowskiego w miejscowości Brzesko oraz 

Wokowice – 7.279,72 zł.  
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 środki z PROW 2014–2020 na realizację inwestycji „Budowa gminnego 

parku wypoczynku i rekreacji w Brzesku w ramach rewitalizacji gminy – 

etap I strona zachodnia” – 347.851,08 zł. 

 dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego 

na realizację zadania pn. „Konserwacja przydrożnej kamiennej kapliczki – 

krucyfiksu z 1899 r. wraz z drzewostanem w Brzesku” – 5.000,00 zł. 

 

10.  Dochody ze sprzedaży majątku 4.249.352,13 zł. 
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INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  

 

Majątek jednostki samorządu terytorialnego - zestawienie zbiorcze - 2020 r. 

Wyszczególnienie 

Wartość netto - 
majątek trwały + 

obrotowy Umorzenie Wartość brutto 

UM Brzesko 170 634 307,77 57 684 207,19 228 318 514,96 

SP Nr 1 Brzesko 1 057 676,33 2 151 695,64 3 209 371,97 

ZSP Brzesko 4 386 037,55 4 641 790,77 9 027 828,32 

SP Nr 3 Brzesko 6 682 480,16 2 457 358,42 9 139 838,58 

SP Bucze 932 075,62 1 250 681,41 2 182 757,03 

SP Nr 1 Jadowniki 77 543,85 1 348 259,57 1 425 803,42 

ZSP Jadowniki 60 011,60 1 483 334,76 1 543 346,36 

SP Jasień 1 379 700,54 1 373 950,74 2 753 651,28 

SP Mokrzyska 68 626,37 1 152 990,78 1 221 617,15 

SP Okocim 2 218 919,52 2 225 208,92 4 444 128,44 

SP Poręba Spytkowska 576 492,28 973 404,96 1 549 897,24 

SP Sterkowiec 615 823,55 1 314 996,76 1 930 820,31 

SP Szczepanów 337 854,82 1 063 222,17 1 401 076,99 

Szkoła Muzyczna 16 259,59 662 743,49 679 003,08 

Przedszkola 1 483 559,65 3 438 123,05 4 921 682,70 

MCOO 115 208,77 10 091,76 125 300,53 

MOPS 486 392,90 828 896,43 1 315 289,33 

BOSiR 7 540 853,51 5 528 977,31 13 069 830,82 

MOK 1 147 048,41 990 567,48 2 137 615,89 

PiMBP 339 469,00 822 146,22 1 161 615,22 

Jednostki budżetowe 198 669 824,38 89 589 934,13 288 259 758,51 

Zakłady budżetowe 0,00 0,00 0,00 

Gospodarstwa pomocnicze 0,00 0,00 0,00 

Instytucje kultury 1 486 517,41 1 812 713,70 3 299 231,11 

Razem  200 156 341,79 91 402 647,83 291 558 989,62 

 

Wielkość udziałów i akcji 

Lp. 
 

Nazwa spółki 
 

Ilość 
 

Wartość nominalna 
 

Wartość księgowa akcji i udziałów 

31.12.2019r. 31.12.2020r. 

Akcje 

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

        Udziały 

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

3 MPK Brzesko 1 555 500,00 777 500,00 777 500,00 

4 MPEC Brzesko 11 880 500,00 5 940 000,00 5 940 000,00 
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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 

        61 215 500,00 61 215 500,00 

 

Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki samorządu 

terytorialnego (infrastruktura komunalna) - stan na dzień 31.12.2020 r. 

 

Wyszczególnienie  
Jednostka 

miary 
Ilość - stan na dzień 
31.12.2020 (łącznie) 

Drogi km 160,83 

Długość linii tramwajowych i autobusowych km 149,00 

Długość kanalizacji opadowej oraz cieki 
wodne 

km 127,38 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej km 0,53 

Długość sieci ciepłowniczej km 12,07 

Długość sieci wodociągowej km 19,33 

Zieleń ha 3,95 

      

Zasób mieszkaniowy i użytkowy     

lokale mieszkalne szt. 301 

lokale użytkowe szt. 49 

lokale ogółem szt. 350 

budynki mieszkalne szt. 57 

budynki użytkowe szt. 81 

budynki garażowe  szt. 5 
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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. 

Pod pojęciem strategii rozwoju gminy należy rozumieć perspektywiczny plan, który 

określa strategiczne cele rozwoju, wytycza kierunki działania w postaci celów i zadań 

operacyjnych oraz wskazuje środki finansowe i ich źródła niezbędne do realizacji 

przyjętych celów i zadań. Innymi słowy strategia zawiera zasady i sposoby 

zarządzania rozwojem gminy w dłuższym horyzoncie czasowym  określając działania, 

jakie należy podjąć, aby gmina mogła funkcjonować i rozwijać się. Celem nadrzędnym 

Strategii przyjętej w gminie Brzesko  jest podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz 

stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia mieszkańców. Strategia rozwoju gminy  

wskazuje kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego. Pełni także 

rolę włączającą społeczność lokalną w sprawy gminy, np. poprzez proces konsultacji 

czy oceny działań samorządowców. 13 listopada 2020 roku weszły w życie przepisy 

https://www.teraz-srodowisko.pl/?AK8997
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wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1378). 

Celem ustawy jest uporządkowanie krajowego systemu dokumentów strategicznych w 

zakresie polityki rozwoju i zapewnienie jego spójności, jak również zwiększenie 

efektywności programowania i realizacji strategii, polityk i programów. W zamyśle 

strategie krajowe, wojewódzkie i lokalne powinny ze sobą współgrać. Z uwagi na to, iż 

ważnym źródłem realizacji strategii samorządów są środki zewnętrzne, przede 

wszystkim unijne, strategia określa w jakie obszary aktywności należy celować. Otóż 

zgodnie z priorytetami perspektywy unijnej na lata 2021-2027 oraz Europejskiego 

Funduszu Odbudowy,  kluczowe znaczenie będą miały m.in. inwestycje  

w transformację klimatyczną i cyfrową, a także ukierunkowane wprost na niwelowanie 

negatywnych skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych pandemii 

Covid-19. 

W roku 2020 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. Władze gminy Brzesko 

podjęły działania naprawcze, które w efekcie mają przynieść systematyczne 

zmniejszanie kwot dopłacanych przez samorząd do zadań oświatowych. 1 stycznia 

2020r. powołano Miejskie Centrum Obsługi Oświaty, którego zadaniem jest nie tylko 

ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostek obsługiwanych, ale poprawa 

efektywności zarządzania w jednostkach obsługiwanych i poprawa jakości usług.  

W publicznych szkołach podstawowych w gminie oraz oddziałach 

przedszkolnych przy szkołach uczy się  3431 dzieci w 178 oddziałach. Liczba etatów 

pracowników pedagogicznych w szkołach wynosi: 435,31.  

W publicznych przedszkolach, dla których organem nadzorującym jest gmina 

Brzesko przyjętych jest do 28 oddziałów 634 dzieci. Liczba etatów pracowników 

pedagogicznych w przedszkolach wynosi: 71,03.  

https://www.teraz-srodowisko.pl/?AK9845
https://www.teraz-srodowisko.pl/?AK9845
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Gmina Brzesko w 2020 roku dotowała 12 placówek prowadzanych przez inne 

podmioty niż Gmina Brzesko, dwie z nich czyli Szkoła Katolicka i Niepubliczne 

Przedszkole Wyspa Skarbów zakończyły swoją działalność 30.09.2020 r. W roku 2020 

dotowano dwa przedszkola dotacją w wysokości 100 % są to Publiczne  Przedszkole  

w Mokrzyskach prowadzone przez Parafię w Mokrzyskach oraz Publiczne Przedszkole 

z oddziałami integracyjnymi im. Św. Faustyny w Brzesku.  

Pozostałym dotowanym przedszkolom przekazywana jest dotacja na każde 

dziecko w wysokości 75% ustalonych w budżecie  gminy Brzesko wydatków 

bieżących, ponoszonych w gminnych przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 

jedno dziecko.Na koniec grudnia 2020r. łącznie było 502 dzieci z czego 429 z gminy 

Brzesko i 73 spoza gminy. Kwota dotacji przekazana innym podmiotom w 2020 roku 

wynosiła: 6 162 477,63 zł. Na stypendia szkolne o charakterze socjalnym przekazano 

do szkół w 2020 roku 75 000 zł.  

W programie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia 46 

pracowników młodocianych przekazano ze środków Funduszu Pracy 316.992,19zł. 

Gmina Brzesko prowadzi i finansuje dowóz 67 uczniów niepełnosprawnych. 

Miernikiem podnoszenia poziomu edukacji są wyniki egzaminu w szkołach 

podstawowych, co przedstawia poniższa tabela: 

 

Egzamin ósmoklasisty w 2020r. 

Nazwa szkoły A B C D E F G H I J K 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 2  

im. Ignacego Łukasiewicza  

w Brzesku 

80 59 5 50 6 79 59 6 0 - - 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 3 im. 

Mikołaja Kopernika w 

Brzesku 

77 63 6 52 7 74 57 6 3 48 - 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

 im. Księdza Jana 

Twardowskiego  

w Buczu 

8 54 4 35 3 8 38 3 0 - - 
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Publiczna Szkoła 

Podstawowa  

w Jasieniu 

25 58 5 47 6 25 48 5 0 - - 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa  

w Porębie Spytkowskiej 

14 58 5 46 5 14 50 5 0 - - 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa  

im. Św. Stanisława 

Szczepanowskiego  

w Sterkowcu 

8 64 6 39 4 8 59 6 0 - - 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa  

im. Jana Goetza 

Okocimskiego  

w Okocimiu 

19 62 6 57 7 19 61 7 0 - - 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

 im. Bohaterów 

Westerplatte 

 w Szczepanowie 

13 71 8 58 8 13 59 6 0 - - 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa  

im. Tadeusza Kościuszki  

w Mokrzyskach 

23 55 4 48 6 23 48 5 0 - - 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 1 im. 

Stanisława Staszica 

 w Jadownikach 

15 52 3 49 6 15 50 5 0 - - 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 1 im. 

Królowej Jadwigi w 

Brzesku 

17 67 7 45 5 17 51 5 0 - - 

 

Objaśnienia: 

A - Liczba piszących egzamin 

B - Wynik z języka polskiego w % 
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C - Wynik z języka polskiego – Staniny 

D - Wynik z matematyki w % 

E - Wynik z matematyki – Staniny 

F - Liczba piszących egzamin z języka angielskiego 

G - Wynik z języka angielskiego w % 

H - Wynik z języka angielskiego – Staniny 

I - Liczba piszących egzamin z j. niemieckiego 

J - Wynik z j. niemieckiego w % 

K - Wynik z języka niemieckiego - Staniny 

 

Gmina prowadziła działania zapobiegające  wykluczeniu cyfrowemu uczniów ze szkół, 

których jest organem prowadzącym poprzez zakup 30 sztuk laptopów: plan  98.160,00 

zł., realizacja 97.860,00 zł. Było to dofinansowanie zakupu komputerów dla uczniów 

szkół podstawowych do nauki w domu, które będą użyczone uczniom nie mającym 

sprzętu do realizacji zdalnych lekcji. Wsparła  kwotą 3.500 złotych zakup 

podręczników. Udzieliła pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 75 tysięcy 

złotych. Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii, wiele działań oświatowych musiało 

być zawieszonych i nie ponoszono na ten cel wydatków. W związku z czasowym bądź 

częściowym zamknięciem placówek oświatowych, boisk, hal sportowych i basenu, 

zdalną nauką w szkołach i przedszkolach czy czasowym zawieszeniem dowozu 

uczniów, część środków nie została wydatkowana z uwagi na zmieniającą się sytuację 

pandemiczną w kraju i wprowadzenie różnego typu obostrzeń sanitarno – 

epidemiologicznych uniemożliwiających prowadzenie zadań oświatowych  

w dotychczasowej formie.  Jako środki niewykorzystane zostały wprowadzone do 

budżetu na rok 2021.  

 

Jednostki oświatowe: plan 55.878.930,64 zł., realizacja 54.538.190,58 zł.  
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Lp. 
NAZWA JEDNOSTKI 

Plan * 
Środki wykonane 

* 

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzesku 13.030.246,18 12.581.902,17 

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jadownikach  4.452.373,62 4.371.340,73 

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku  2.237.769,81 2.153.969,23 

4. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku 7.733.180,57 7.592.687,99 

5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach 2.078.310,19 2.003.526,66 

6. Szkoła Podstawowa w Buczu 2.241.199,88 2.143.841,06 

7. Szkoła Podstawowa w Jasieniu 2.575.859,59 2.538.561,63 

8. Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach  2.616.245,19 2.592.994,64 

9. Szkoła Podstawowa w Okocimiu  2.048.153,50 2.034.108,83 

10. Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej 1.980.715,19 1.957.029,01 

11. Szkoła Podstawowa w Sterkowcu  2.002.143,50 1.931.049,87 

12. Szkoła Podstawowa w Szczepanowie  1.611.445,42 1.575.015,39 

13. Przedszkole Nr 1 w Brzesku 703.800,00 701.246,86 

14. Przedszkole Nr 3 w Brzesku 582.682,00 569.682,75 

15. Przedszkole Nr 4 w Brzesku 1.453.937,00 1.426.217,55 

16. Przedszkole Nr 7 w Brzesku 650.975,00 637.319,88 

17. Przedszkole Nr 9 w Brzesku 1.015.250,00 1.000.578,08 

18. Przedszkole Nr 10 w Brzesku 2.776.459,00 2.701.240,95 

19. Przedszkole Nr 1 w Jadownikach  696.842,00 693.114,52 
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20. Przedszkole w Porębie Spytkowskiej 643.251,00 638.713,45 

21. Przedszkole w Szczepanowie 1.008.372,00 994.563,49 

22. 
SZKOŁA MUZYCZNA W BRZESKU  

1.739.720,00 1.699.485,84 

 

OGÓŁEM  

55.878.930,64 54.538.190,58 

 

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 2020 roku  brzeska pływalnia funkcjonowała z wieloma ograniczeniami, których 

przyczyną była epidemia Covid-19. Jedynie w pierwszych trzech miesiącach 

realizowano przyjęty w roku poprzednim plan działań. W ramach ferii zimowych od 27 

stycznia do 9 lutego roku wprowadzono dla młodzieży do 15 roku życia promocyjne 

ceny biletów całodziennych w cenie biletu jednogodzinnego.  

Również w okresie wakacji, czyli od 6 lipca do 31 sierpnia dla  młodzieży do 18 roku 

życia wprowadzono promocyjne ceny biletów- godzina korzystania z pływalni 

kosztowała tylko 1 zł. Do marca 2020 roku, czyli wprowadzenia obostrzeń  

i zamknięcia krytych pływalni w ramach realizacji godzin wychowania fizycznego 

młodzież szkół podstawowych  z klas 4 do 8 korzystała  

z  basenu ucząc się pływania bądź  doskonaląc je.  Po poluzowaniu obostrzeń przez 

MZ, wprowadzono od 27 października na pływalni nowy rodzaj zajęć dla 

korzystających z oferty BOSiR- Aqua Cycling. Prężnie działa SEKCJA PŁYWACKA. 

Reprezentanci Brzeska wzięli udział Mistrzostwach Polski w pływaniu 

długodystansowym na wodach otwartych w Olsztynie, gdzie 15 sierpnia reprezentanci 

wywalczyli brązowy medal Mistrzostw Polski . Sztafeta w składzie: JULIA DADEJ, 

PATRYCJA SMOLEŃ i PATRYK GIBUŁA na dystansie 3x1250m zdobyła trzecie 

miejsce. Trenerem naszych wspaniałych pływaków jest Marcin Kacer. Pierwszy start 

po przerwie spowodowanej  zakazem organizacji zawodów pływackich, zawodnicy 
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sekcji BOSiR zaliczyli 19 września w Wieliczce  walcząc  o Puchar Solnego Miasta  

zajmując  dwa 2 miejsca i jedno trzecie. Reprezentanci Brzeska brali też udział w 

Mistrzostwach Polski Juniorów 14 – letnich w Ostrowcu Świętokrzyskim.  BOSiR 

dysponujący kręgielnią zorganizował 10 stycznia Nocny Noworoczny Turniej 

Kręglarski pod patronatem burmistrza Tomasza Latochy. Turniej miał charakter 

rekreacyjny, w którym mogły brać udział tylko osoby pełnoletnie. 19 lutego 2020 r. na 

obiekcie Kręgielni BOSiR w Brzesku przy ulicy Browarnej zostały rozegrany 

Drużynowe Mistrzostwa Gminy Brzesko szkół podstawowych w kręglach klasycznych. 

Do sportowej rywalizacji zgłosiło się 10 szkolnych drużyn podzielonych na dwie 

kategorie: klasy 3-5 oraz klasy 6-8. Każda drużyna składała się z 6 osób,  

a każdy zawodnik oddawał po 40 rzutów. Aby zaktywizować chętną do korzystania  

z kręgielni młodzież przygotowano promocyjne ceny biletów w dniach 27 .01 do 9.02 -

1 godzina  kosztowała 7,5 zł, a  2 godz. 10 zł.. Zorganizowano również  od 27 stycznia 

do 7 lutego zajęcia w szkółce kręglarskiej dla wszystkich chętnych dzieci. W 2019 roku 

w październiku ruszyła Brzeska Liga Kręglarska. Rozgrywki trwały od października 

2019 do października 2020 roku, oczywiście z przerwami spowodowanymi 

zamknięciem obiektu z powodu pandemii. Cały sezon to 20 kolejek meczowych. Ze 

względu na pandemię udało rozegrać się 15 kolejek meczowych co pozwoliło na 

wyłonienie zwycięzców. 9 października 2020 r. rozpoczęto nowy sezon Brzeskiej Ligi 

Kręglarskiej. Również prężnie, mimo obostrzeń, działała sekcja kręglarska przy BOSiR 

Brzesko. W dniach 23-26 stycznia 2020r. na kręgielni klasycznej w Sierakowie (woj. 

wielkopolskie) rozegrany został 4 turniej młodzieżowego GRAND PRIX Polski. Na 

starcie zawodów stanęło 140 zawodników i zawodniczek w trzech kategoriach 

wiekowych. Reprezentacja BOSiR Brzesko liczyła 6 osób,wszyscy w kategorii juniorek 

i juniorów młodszych. W dniach 07-09.08.2020 na kręgielni Alfa Vector Tarnowo 

Podgórne rozegrane zostały pierwsze po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej 

pandemią ogólnopolskie zawody kręglarstwa klasycznego. Ze względu na wymogi 

sanitarne zawody rozegrano tylko w dwóch kategoriach wiekowych - junior/ka 

młodszy/a (U18) i junior/ka (U 23). 
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Z reprezentującej BOSiR Brzesko drużyny do finału awansowała dwójka zawodników. 

Po swoich grach finałowych dwójka naszych zawodników wypadłą znakomicie 

zajmując pierwsze i trzecie miejsce. Wyjazd na zawody był współfinansowany przez 

Gminę Brzesko w ramach projektu „Dofinansowanie działalności Sekcji Kręglarstwa 

Klasycznego BOSiR Brzesko w 2020 r.” (sekcja dzieci i młodzieży). 4 medale zdobyli 

reprezentujący BOSiR Brzesko młodzi kręglarze na rozegranych w Tucholi w dniach 

14-16.08 2020 r. Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych. Medal srebrny i tytuł 

Wicemistrza Polski w grze indywidualnej (120 rzutów) zdobył Jakub Kuryło (549 kręgli 

eliminacje, 569 finał). Drugi srebrny medal w kategorii sprintów zdobył Gabriel 

Zastawnik. Brązowy medal w kategorii sprintów juniorek młodszych zdobyła jedyna 

reprezentantka BOSiR-u Izabela Cebula. Drugi brązowy medal zdobyła nasza drużyna 

juniorów młodszych. Drużyna  młodych miłośników kręglarstwa klasycznego z Brzeska 

stanęła na starcie 41 Memoriału W. Zielińskiego i J. Krukowskiego rozgrywanego na 

kręgielni Czarna Kula w Poznaniu. W trwających od 09 do 12 grudnia zmaganiach  

dwójka zawodników BOSiR-u Brzesko – Izabela Cebula i Jakub Kuryło zajęła 

odpowiednio trzecie miejsce i szóste.  Młodzi brzescy kręglarze biorą również udział  

z sukcesami w Centralnej Lidze Juniorów w kręglarstwie klasycznym. Młodzież  

i dorosłych amatorów kręglarstwa w Brzesku wspiera Stowarzyszenie Kręglarstwa 

Klasycznego, które ściśle współpracuje z BOSiR-em i jego sekcją kręglarską. Bardzo 

wydatnie pomaga finansowo, wspierając  wyjazdy dzieci i młodzieży na ogólnopolskie 

zawody kręglarskie, współorganizuje turnieje i zajęcia kręglarskie 

 w obiekcie brzeskiej kręgielni. Prezesem Stowarzyszenia jest Ryszard Słowik. Bardzo 

dobrze funkcjonują korty tenisowe zarządzane przez BOSiR. Trenują tu zarówno 

dorośli jak i młodzi adepci tenisowego sportu. W wakacje od 6 lipca do 31 sierpnia 

przygotowano zajęcia na korcie tenisowym- dla młodzieży do 18 roku życia. Również 

tu wprowadzono promocyjne ceny biletów- 1 godzina korzystania z kortów kosztowała 

7,5 zł. Kolejnym obiektem chętnie odwiedzanym przez młodzież i dorosłych był 

kompleks sportowy „MOJE BOISKO ORLIK 2012”. W jego skład wchodzą dwa boiska 

ze sztuczną nawierzchnią, jedno do piłki nożnej drugie  przystosowane do koszykówki, 

siatkówki i tenisa ziemnego. Gdy z boisk można było korzystać rozgrywano  tam 

turnieje, zawody szkolne, odbywały się treningi szkółek i klubów piłkarskich. W 2020 

roku ze względu na epidemię koronawirusa i co z tym związane zakaz organizacji 

imprez masowych zorganizowano dla dzieci i rodziców samochodowe kino plenerowe. 

W dniu 6 czerwca na parkingu Placu Targowego w Brzesku odbyły się cztery seanse, 
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na które przybyło łącznie 90 pojazdów z widzami. Przygotowano animowaną komedię 

JASKINIOWIEC oraz komedię ZA JAKIE GRZECHY DOBRY BOŻE. Ten wspaniały 

dzień i wieczór filmowy w plenerze udało się zorganizować dzięki burmistrzowi 

Brzeska Tomaszowi Latosze oraz dzięki pracy i zaangażowaniu pracowników BOSiR 

Brzesko. Projekcja odbyła się na dużym ekranie LED (8x4,5 m), którą przygotowała 

firma KINO MOBILNE – Przemek Żurek z Brzeska. Samorząd w związku z pandemią 

miał ograniczone możliwości organizacji imprez plenerowych czy uroczystości.  

W styczniu 2020 roku zorganizowano wspólnie z parafią p.w. NMP MK i św. Jakuba 

Apostoła  Orszak Trzech Króli , a marcu w RCK-B Dzień Kobiet.  Uroczystości majowe, 

Dzień Flagi i Święto Konstytucji w związku z obostrzeniami wprowadzonymi przez MZ 

były ograniczone do wywieszenia flag państwowych w centralnych punktach gminy 

takich jak rynek i skwery w mieście oraz w sołectwach. Burmistrz Brzeska wraz  

z przedstawicielami Rady Miejskiej złożył wiązanki kwiatów przy PNŻ oraz Więźniów 

Oświęcimskich. Nie odbyły się w związku z obostrzeniami: 

- Jarmark Wielkanocny na brzeskim Rynku 

- Dzień Kwiatka w Szczepanowie 

- Dzień Dziecka  

- Brzesko Okocim Festiwal,.  

- Małopolski Festiwal Smaku, 

-  Małopolskie Dni Ratownictwa, 

- Diecezjalne Święto Chleba  

- Jarmark Bożonarodzeniowy. 

Jedynym większym wydarzeniem, które  zgromadziło samorządowców, 

przedstawicieli IPN z delegatury w Krakowie oraz liczną rzeszę mieszkańców  były 

uroczystości na Słotwinie w Brzesku , we wrześniu 2020 roku, poświęcone ofiarom 

bombardowania pociągów ewakuacyjnych w 1939 roku. W trakcie uroczystości 

burmistrz Brzeska wraz z przedstawicielami IPN oraz duchowieństwa odsłonili 

zrewitalizowany pomnik na którym umieszczono tablice z ustalonymi w wyniku 

dwuletniej kwerendy imionami i nazwiskami żołnierzy oraz osób cywilnych poległych 

w wyniku bombardowania. Święto Odzyskania Niepodległości również było 

obchodzone podobnie jak w całym kraju. Delegacja na czele z burmistrzem Brzeska 
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złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod PNŻ oraz tablicami poświęconymi poległym 

 i zamordowanym w latach II wojny rodakom. 

 Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom mieszkańców dwie instytucje kultury czyli 

Miejski Ośrodek Kultury oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna starają się 

zapewnić  godziwe spędzanie czasu wolnego. Jednak rok 2020 ze względu na 

zagrożenia związane z pandemią i rozprzestrzenianiem się Covid-19 był inny od wielu 

wcześniejszych lat, szczególnie pod względem aktywności kulturalnej, sportowej 

mieszkańców gminy Brzesko. Planowaną działalność Miejskiego Ośrodka Kultury  

w miesiącach marzec-grudzień całkowicie zaburzyła pandemia koronawirusa. Jednak 

w okresie od stycznia do marca 2020 , ośrodek funkcjonował w normalnym trybie, 

realizując zaplanowane wcześniej działania. Po ogłoszeniu restrykcji na terenie kraju, 

MOK postanowił wyjść  sytuacji naprzeciw, elastycznie dopasowując się do nowej 

rzeczywistości przenosząc większość działań do sieci. Część działań udało się jednak 

zrealizować stacjonarnie.  Zorganizowane zostały zajęcia stałe 

( możliwe w okresach kiedy decyzją MZ nie zawieszano działalności ośrodków 

kultury):nauka gry na instrumentach klawiszowych, nauka gry na gitarze akustycznej  

i klasycznej, nauka gry na instrumentach dętych, nauka gry na skrzypcach, koło 

plastyczne, nauka śpiewu, balet dla dziewczynek, koło fotograficzne, kursy tańca dla 

dzieci i młodzieży, aerobik dla pań, joga, taniec i śpiew w zespołach folklorystycznych: 

Krakowiacy Ziemi Brzeskiej,  Porębianie oraz gra w Miejskiej Orkiestrze Dętej.  

W MOK-u działała też grupa „Sprawa Drugorzędna” (kabaret 50+), Spontaniczny Teatr 

Muzyczny, zespół Brzeskie Smyczki”.  

Miejski Ośrodek Kultury przygotował w 2020 roku: 

Konkursy i przeglądy: 

1. Przegląd Kolęd i Pastorałek o Muszlę św. Jakuba - współpraca 18 

 i 19.01.2020 

2. Przegląd Wesołej Piosenki Polskiej w ramach projektu – 11.02.2020 

3. Eliminacje do 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – 11 marca 

2020 

4. Konkurs na pisankę ludową i plastykę obrzędową – marzec – kwiecień 2020 

(online) 

5. 9 edycja konkursu plastycznego ,,Portrety Mamy” – kwiecień - maj 2020 

(online) 
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6. Konkurs na strój eko-sMOKa (maskotka MOKu) – maj 2020 (online) 

7. Konkurs ,,Znamy Wasze imiona”  - luty - wrzesień 2020  

8. Konkurs 100-lecie Cudu nad Wisłą – współpraca – lipiec 2020 

9. Konkurs na szopkę bożonarodzeniową i ozdobę choinkową – grudzień 2020 

Spotkania, konferencje, warsztaty, turnieje: 

1. Turniej szachowy – Mokrzyska – 25.01.2020 

2. Warsztaty recytatorskie ,,Zaufajcie słowu” – 20.01, 17.02.2020 

3. Spotkanie z podróżnikiem – Łukaszem Czubernatem – 23.01.2020 

4. Spotkanie autorskie z Jerzym Skarzyńskim (sala audytoryjna) – 16.01, 

13.02.2020 

5. Wykłady i spotkania w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku ( 6 spotkań  

w okresie styczeń – marzec 2020) 

Spektakle, widowiska i kabarety: 

1. Spektakl „Złożona miłość” – współorganizacja -  5 i 6 stycznia 2020 

2. Jasełka PSP Bucze – współpraca – 17 i 18.01.2020 

3. Spektakl „Kobieta idealna” – 18.02.2020 

4. Kabaret Sprawa Drudorzędna – 26.01 i 22.02.2020 

5. Podsumowanie projektu „Razem z MOKiem krok za krokiem” 20.02.2020 

Koncerty: 

1. Koncert noworoczny pani Agaty Podłęckiej – współpraca – 25.01.2020 

2. Koncert Walentynkowy w Bochni – 15.02.2020 

3. Konsert Brzeskich Smyczków „Stare dobre polskie tango” – 16.02.2020 

4. Koncert pani Agnieszki Piekarz z uczniami – 19.02.2020 

5. Koncerty Szkoły Muzycznej w RCKB– 25.02.2020  

6. Koncerty - Muzyczny Muzealny Balkon – 5.07, 19.07, 9.08, 16.08, 23.08 

Wystawy: 

1. Inauguracja wystawy „Niezłomna, Wyklęta, Przywrócona Pamięci, Danuta 

Siedzikówna INKA 1928 – 1946” – w RCKB – marzec – grudzień 2020 

2. Wystawa pokonkursowa „Portret mamy” – maj 2020 (online) 
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3. Wernisaż Piotra Dudy – 28.09.2020 Wystawa pokonkursowa szopek 

bożonarodzeniowych – grudzień 2020 (online). 

 

MOK zorganizował jeden koncert plenerowy  zespołu Jarmuła Band we 

wrześniu 2020 roku, a także  zrealizował na potrzeby społeczności projekty: 

1. Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku przy współpracy z Fundacją Can-Pack 

zrealizował projekt pt. „Razem z MOKiem krok za krokiem”.  

2. Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku otrzymał grant na zakończenie rewitalizacji 

zieleni miejskiej brzeskiego rynku.  

3. MOK wystąpił do firmy CAN-PACK z wnioskiem o dofinansowanie w ramach 

działań CSR. (rozstrzygnięcie dofinansowania planowane na 2021 r.) 

4. MOK wystąpił z wnioskiem do LGD Kwartet na Przedgórzu o  grant w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego PROW 2014-2020  

w ramach projektu grantowego: wyposażenie podmiotów działających w sferze 

kultury (rozstrzygnięcie grantu planowane na 2021 r.). Poniższe zestawienie 

daje przykład jak dużo działań w dobie przez i w trakcie pandemii zorganizowali 

i zaprezentowali pracownicy MOK dla poszerzenia oferty spędzania wolnego 

czasu. 

1. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (w RCKB) – 12 stycznia 2020, 

2. Ferie zimowe – 27.01 - 9.02.2020, 

3. Zajęcia wakacyjne dla dzieci – 29.06 – 10.07, 17.08 – 28.08.2020 

4. Rocznica likwidacji Getta – Marsz Pamięci, wystawa w Muzeum Regionalnym 

13.09.2020, 

5. Konkurs na pisankę ludową i plastykę obrzędową (online) – 24.03.2020, 

6. Krzyżówka wielkanocna – 07.04.2020, 

7. Instruktaż: Ozdoby ze świetlicy w Porębie – 12.04.2020, 

8. Instruktaż: Kamienne serca i gipsowe aniołki w świetlicach – 20.04.2020, 

9. Konkurs plastyczny „Portret Mamy” (online) – 21.04.2020 

10. Materiał archiwalny z przedstawienia „Buen Camino” – 23.04.2020 

11. Materiał archiwalny z przedstawienia „Buen Camino” – 24.04.2020 

12. Spot – aktor Wojciech Sukiennik promuje Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku – 

27.04.2020 

13. Materiał archiwalny z przedstawienia „Buen Camino” – 27.04.2020 
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14. Materiał archiwalny z przedstawienia „Kabaret starszych panów” - Wojciech 

Sukiennik – Addio Pomidory – 28.04.2020 

15. Instruktaż: Ozdoby z worka jutowego w świetlicach – 29.04.2020 

16. Materiał archiwalny z przedstawienia „Buen Camino” – 29.04.2020 

17. Klip muzyczny z okazji Święta Konstytucji 3 maja: Polsko, cóżeś Ty za Pani – 

02.05.2020 

18. Instruktaż: Róża z bibuły krepinowej – 04.05.2020 

19. Konkurs na strój eko-sMOKa – 04.05.2020 

20. Spot Muzeum Regionalnego – 05.05.2020 

21. Instruktaż: Serce w tuszach alkoholowych – 06.05.2020 

22. Materiał archiwalny z przedstawienia „Buen Camino” – 07.05.2020 

23. Materiał archiwalny z przedstawienia „Strasznego Dworu” – 07.05.2020 

24. Internetowy turniej taneczny – 10.05.2020 

25. Instruktaż: Kwiat z worka jutowego  – 11.05.2020 

26. Spot - Tomasz Mika o MOKu, kulturze i nowej płycie – 12.05.2020 

27. Materiał archiwalny przedstawienia „Księżniczka Czardasza” – 13.05.2020 

28. Instruktaż: Kwiaty z foamiranu, część pierwsza – 14.05.2020 

29. Instruktaż: Kwiaty z foamiranu, część druga – 15.05.2020 

30. Materiał archiwalny z przedstawienia „Buen Camino” – 17.05.2020 

31. Materiał archiwalny z Jubileuszu GT – 18.05.2020 

32. Klip muzyczny z okazji Dnia Matki: Moja matko, ja wiem – 26.05.2020 

33. Instruktaż: Koszyczek na dzień matki – 26.05.2020 

34. Internetowa galeria konkursu „Portret Mamy” – 27.05.2020 

35. Instruktaż: Kwiaty i pudełka na dzień matki, świetlica w Sterkowcu – 

28.05.2020 

36. Słońce niech świeci dla wszystkich dzieci – wspólne nagranie z okazji Dnia 

Dziecka – 01.06.2020 

37. Instruktaż: Krakowianka na łyżeczce – 02.06.2020 

38. Instruktaż: Lizaki scrapowe – 02.06.2020 

39. Wykład Muzeum Regionalnego: Najstarsza brzeska kamienica – przezentuje 

Jerzy Wyczesany – 03.06.2020 

40. Klip muzyczny: „Padam, padam” Aleksandra Kaim – 05.06.2020 

41. Wykład Muzeum Regionalnego: Zbiory Muzeum, cz. I – prezentuje Jerzy 

Wyczesany – 10.06.2020 
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42. Materiał archiwalny: zespół „Na Fakturę” prezentuje przeboje zespołu TOTO – 

12.06.2020 

43. Instruktaż: Kamienne serce – 18.06.2020 

44. Materiał archiwalny: Zespół „Na Fakturę” prezentuje przeboje zespołu Genesis 

– 19.06.2020 

45. Instruktaż: Lampka nocna z recyklingu – 23.06.2020 

46. Wykład Muzeum Regionalnego: Zbiory Muzeum, cz. II – prezentuje Jerzy 

Wyczesany – 25.06.2020 

47. Spot Muzeum Regionalnego: Brzesko 1929 – 26.06.2020 

48. Konkurs na strój eko-sMOKa – 01.07.2020 

49. Prezentacja organów kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Brzesku, 

Krzysztof Musiał – 02.07.2020 

50. Klip Muzyczny: „Wymyśliłam Ciebie” – Katarzyna Szlachta – 10.07.2020 

51. #GaszynChallenge – 13.07.2020 

52. Wykład Muzeum Regionalnego: Zbiory Muzeum, cz. III – prezentuje Jerzy 

Wyczesany – 22.07.2020 

53. Spot: Panorama Brzeska wykonana przez dzieci w czasie zajęć wakacyjnych 

– 24.07.2020 

54. Prezentacja organów kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Brzesku, Krzysztof 

Musiał – 30.07.2020 

55. Film promujący grupę taneczną Estia – 29.08.2020 

56. Materiał archiwalny ze spektaklu Kabaretu „Sprawa Drugorzędna” – 

31.08.2020 

57. Materiał archiwalny ze spektaklu Kabaretu „Sprawa Drugorzędna”  – 

01.09.2020 

58. Spot: Pałac Goetza, panorama wykonana przez dzieci w czasie zajęć 

wakacyjnych – 19.09.2020 

59. Instruktaż: Koszyczki magnesy – 13.10.2020 

60. Wykład Muzeum Regionalnego: Cmentarz parafialny, cz. I – prezentuje Jacek 

Filip – 31.10.2020 

61. Wykład Muzeum Regionalnego: Cmentarz parafialny, cz. II – prezentuje Jacek 

Filip – – 02.11.2020 

62. Instruktaż: Jesienny wianek na drzwi – 05.11.2020 

63. Prezentacja prac praktykantek MOKu – 06.11.2020 
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64. Instruktaż: Lampiony i kompozycje jesienne ze świetlicy w Porębie 

Spytkowskiej – 09.11.2020 

65. Klip muzyczny z okazji Święta Niepodległości: „Białe róże” – Aleksandra 

Kupiec – 10.11.2020 

66. Transmisja na żywo – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych – 11.11.2020 

67. Klip muzyczny: „Przybyli ułani pod okienko” – wspólne nagranie piosenki 

mieszkańców Brzeska – 11.11.2020 

68. Klip muzyczny z okazji Święta Niepodległości: „Polskie skrzydła” – Aleksandra 

Kaim – 12.11.2020 

69. Klip muzyczny: „Przybyli ułani pod okienko” – wykonanie przez harcerzy – 

13.11.2020 

70. Klip muzyczny: „Przybyli ułani pod okienko” – wykonanie HO. Kinga Brzeska 

 i HO. Maria Wszołek – 13.11.2020 

71. Spot Muzeum Regionalnego: Brzeszczanie 1929 r. – 23.11.2020 

72. Instruktaż: Koszyczek na butelce – 30.11.2020 

73. Spot: Zaproszenie na WOŚP 2021 od Jurka Owsiaka – 08.12.2020 

74. Instruktaż: Mikołajkowe Warsztaty Rękodzielnicze – 11.12.2020 

75. Prezentacja prac z konkursu na szopkę bożonarodzeniową i ozdobę 

choinkową –21.12.2020 

76. Instruktaż: Zawieszki na choinkę – 22.12.2020 

77. Koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Na Fakturę” – 23.12.2020 

78. Jasełka dzieci z Przedszkola nr 4 w Brzesku – 24.12.2020 

79. Klip muzyczny: Pastorałka „W Noc Wigilijną” – Patrycja Ojczyk – 24.12.2020 

80. Klip muzyczny: Pastorałka „Raz do roku” – Wojciech Rosa, Milena Kuta, 

Emilia Gawenda – 25.12.2020 

81. Klip muzyczny: Pastorałka „Aniele Stróżu” – Ewelina Stępień, Daria Nalepa, 

Emilia Gawenda, Krzysztof Musiał – 26.12.2020 

82. Klip muzyczny: Pastorałka „Bambino Jazzu” – Małgorzata Nawrot, Jakub 

Kurowski – 30.12.2020 

83. Kolędy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Porębianie” – 31.12.2020 

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. Przygotowano w sali audytoryjnej studio 
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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. Na stronach MOK-u pojawiały się 

również filmy nadesłane przez mieszkańców gminy. Prezentowano materiały wideo 

powstałe w oparciu o nagrania przygotowane przez internautów. Przeprowadzono 

również pierwszą w historii MOK-u transmisję live. W strukturach MOK w 2020 roku 

działały świetlice wiejskie w Porębie Spytkowskiej, Jadownikach, Sterkowcu  

i Mokrzyskach, które przez cały rok organizowały szereg imprez dla społeczności 

lokalnej z zachowaniem reżimów sanitarnych czy zaleceń MZ.(Dzień Matki, Dzień 

Babci, spotkania w ramach działalności Kół Gospodyń Wiejskich).  

W ramach działalności świetlicy prowadzone były koła plastyczne dla dzieci 

 i młodzieży inspirowane sztuką ludową. Nie zostawiono seniorów bez pomocy 

 i w ramach Uniwersytetu III Wieku w 2020 roku odbyło się 6 wykładów. Miejski 

Ośrodek Kultury współpracował ze szkołami, parafiami, przedsiębiorcami, policją, 

osiedlami, sołtysami, Cechem, Biblioteką, stowarzyszeniami, WTZ-em, ŚDS, 

Dziennym Domem Seniora, Muzeum w Dębnie, Muzeum Okręgowym w Tarnowie, 

Fundacją im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”, 

Szkołą Muzyczną I stopnia w Brzesku. Mimo pandemii regularnie wychodził BIM.  

W miesięczniku prezentowane były treści dotyczące nie tylko życia samorządowego, 

bieżących zagadnień społecznych, gospodarczych, kulturalnych, oświatowych  

i sportowych. Publikowane były także teksty historyczne, biografie znanych osób, 

wywiady, felietony oraz treści służące wzmacnianiu poczucia więzi  

z miastem i regionem. Tradycyjnie wydane zostały w kolorze dwa świąteczne numery 

gazety. Dla MOK Brzesko był to zdecydowanie bardzo trudny rok. Niektóre koncerty 

były kilkukrotnie przekładane na inne terminy. Wiele wydarzeń odwołano 

bezpowrotnie. Mimo wszystko, Miejski Ośrodek Kultury w swojej działalności 

propagował amatorskie ruchy artystyczne, integrował społeczeństwo lokalne poprzez 

prezentację dorobku, propagował regionalne tradycje i obyczaje, kształtował 

wrażliwość na piękno, rozwijał zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych, 

zagospodarowując wolny czas w sposób przemyślany i właściwy.  

Trzecią instytucją, która ma wielki wpływ na poszerzanie oferty spędzania wolnego 

czasu ( cel operacyjny I.2) jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku. 

jest główną samorządową biblioteką miasta Brzeska i powiatu brzeskiego. Otwarta na 
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czytelnika, funkcjonalna, z nowatorskimi rozwiązaniami przestrzennymi  

i komunikacyjnymi, jest miejscem bez barier architektonicznych i przyjaznym dla matek 

z dziećmi, osób niepełnosprawnych, starszych i dobrze postrzeganym w środowisku 

lokalnym. Położona w samym centrum miasta zapewnia szeroki dostęp do wiedzy, 

informacji i kultury. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2016 – 2022 

promując czytelnictwo dodatkowo wspiera i rozwija infrastrukturę kulturalną na terenie 

miasta Brzeska i w sołectwach. Swoje działania kieruje głównie do mieszkańców 

gminy Brzesko, ale odbiorcami  działań są także mieszkańcy powiatu brzeskiego  

i powiatów ościennych: bocheńskiego i tarnowskiego. Lokalne środowisko aktywnie 

angażuje się w realizację wydarzeń popularyzujących czytelnictwo organizowanych 

przez brzeską bibliotekę. Współpraca ta obejmuje: patronat medialny i honorowy, 

wspieranie finansowe naszych działań i partnerstwo w ich organizacji. W 2020 roku 

biblioteka współpracowała m. in. z Urzędem Miejskim, instytucjami kultury, WUP  

w Krakowie, stowarzyszeniami, parafiami, lokalnymi mediami, firmami, 

wydawnictwami i księgarniami, grupami teatralnymi i tanecznymi, szkołami 

językowymi. Biblioteka prowadzi systematyczną współpracę ze wszystkimi 

przedszkolami i szkołami na terenie Brzeska, i z większością placówek oświatowych 

na terenie gminy i powiatu brzeskiego. Wydarzenia brzeskiej Biblioteki aktywnie 

promują lokalne media, a także te o zasięgu powiatowym i wojewódzkim.  

Biblioteka realizuje swoje zadania w oparciu o: 

1. Dział Dorosłych z Wypożyczalnią, Czytelnią, Działem Multimedialnym, Działem 

Informacyjno- Bibliograficznym 

2. Oddział dla Dzieci z Wypożyczalnią, Czytelnią i Komnatą Bajek 

3. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów  

4. Dział Instrukcyjno-Metodyczny 

5. 5 Filii Bibliotecznych na terenie Gminy Brzesko: Jadowniki, Mokrzyska, 

Okocim, Poręba Sypytkowska, Szczepanów                               

W 2020 roku działalność PiMBP w Brzesku była uwarunkowana sytuacją związaną 

 z pandemią koronawirusa. Zgodnie z rządowymi wytycznymi Biblioteka Główna i jej 

filie okresowo były zamknięte dla użytkowników (12.03.20-11.05.20 oraz 07.11.20-

30.11.20). Pandemia znacząco wpłynęła na pracę bibliotek i osiągane wyniki 

statystyczne, zmieniła również organizację pracy zespołu pracowniczego. Realizacja 

większości działań kulturalno-oświatowych odbywała się za pośrednictwem mediów 
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społecznościowych. W okresie zamknięcia bibliotek pracownicy merytoryczni 

przygotowywali materiały edukacyjne, filmy i prezentacje publikowane on-line. 

Opracowano  trzy cykle tematyczne publikowane on-line: „Regionalne wtorki”, 

„Recenzje książkowe” oraz „Z bibliotecznego archiwum”, które ukazywały się 

cyklicznie na FB Biblioteki, a także scenariusze i materiały do zajęć plastycznych  

i filmików promujących książki i czytelnictwo. Przygotowano także wniosek do 

programu ministerialnego „Literatura”. W 2020 roku w bibliotekach odnotowano 51632 

odwiedzin (w tym 37451 w PiMBP w Brzesku oraz  14181 w filiach bibliotecznych). 

Ogółem zarejestrowano 6753 użytkowników  biblioteki (4963 – Brzesko, 1790 – filie). 

Aktywnie wypożyczało książki 5713 czytelników (4088– Brzesko, 1625– Filie). 

Użytkownicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Brzesku i Filii Bibliotecznych   stanowią około 20% mieszkańców Gminy Brzesko. 

Natomiast w samym Brzesku użytkownicy zarejestrowani w Powiatowej i Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Brzesku to prawie 31% wszystkich mieszkańców miasta.  

W 2020 roku brzeską Bibliotekę i jej Filie odwiedziło stacjonarnie 59587 osób 

(wypożyczający i uczestnicy imprez). W 2020 roku wypożyczono  97067 książek, 

czasopism i multimediów (w tym  34553 w 5 filiach bibliotecznych  w gminie Brzesko).  

Liczba wypożyczonych książek na zewnątrz, przypadająca na  

1 czytelnika, wynosi 16 woluminów. W 2020 roku udostępniono na miejscu  4872 

książki, czasopisma oprawne i nieoprawne oraz multimedia (dokumenty elektroniczne 

CATL, filmy, gry edukacyjne). W 5 filiach bibliotecznych w gminie Brzesko liczba ta 

wyniosła 759. Ogólnie na zakup nowości wydawniczych, zakup uzupełniający i zakup 

publikacji elektronicznych przeznaczono 90.982,18 zł. 

Składają się na nią następujące dotacje:  

 środki z Urzędu Gminy Brzesko – 49 946,57 zł  

 środki z Powiatu Brzeskiego – 14 471,31 zł  

 środki z Biblioteki Narodowej: Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek publicznych – 24 230,00 zł 

 środki z Biblioteki Narodowej: Priorytet 1 - zakup usług dostarczania publikacji 

drogą elektroniczną – 6 840,00 zł 

W ciągu 2020 roku zakupiono ogółem 4009 książek i 268 multimediów (audiobooki  

i filmy) oraz 102 kody Legimi (dostęp do 60 000 tytułów książek). Dodatkowo od osób 

prywatnych i instytucji otrzymano w darze 280 książek (3541,08 zł) i 3 multimedia 
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(30,00 zł). W PiMBP w Brzesku i w filiach w Gminie Brzesko prenumerowane są  

również czasopisma, w sumie 50 tytułów na łączną kwotę 13 435,64 zł. Czytelnikom 

udostępnia się także bazę książek elektronicznych w portalu IBUK LIBRA (dostęp do 

2000 e-książek), bazę ACADEMICA czyli Cyfrową Wypożyczalnię Publikacji 

Naukowych, która zawiera zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne 

książki i czasopisma ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz dostęp do platformy LEGIMI 

(60 000 tytułów) w ramach Małopolskiego Konsorcjum Bibliotek. Biblioteka posiada 

również kody umożliwiające korzystanie z INFORLEXA – aktualizowanej  BAZY 

WIEDZY z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń.  W roku 

sprawozdawczym wydano 477 kodów umożliwiających dostęp do Legimi i IBUK Libra, 

dzięki którym skorzystano z 1667 dokumentów (książek). Dodatkowo w Dziale 

Multimedialnym czytelnicy niedowidzący i niewidomi mogą wypożyczać i korzystać  

z książek mówionych – audiobooków (1392) oraz korzystać z 2 czytaków, które 

otrzymano od Stowarzyszenia Larix. Dużą popularnością cieszyła się strona 

internetowa Biblioteki i jej profil na portalu FB.  

Odnotowano 83 408 sesji (wejść na stronę) wg statystyki generowanej z Google 

Analitics, 324 012 wyświetleń na FB i 4712 wyświetleń na Instagramie. Oprócz 

statutowej działalności, jaką jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, 

Biblioteka podejmuje działania służące popularyzacji książek i czytelnictwa oraz 

zdobywaniu nowych czytelników. PiMBP i Filie zadbały o bogatą ofertę edukacyjno-

kulturalną dla odbiorców w każdym wieku. Niestety pandemia uniemożliwiła 

zorganizowanie wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć.  Oferta kulturalna 

 i edukacyjna była realizowana w formie tradycyjnej  oraz on-line, głównie na 

bibliotecznych profilach społecznościowych (część wydarzeń przeniesiono do sieci, 

ale nie wszystkie zajęcia czy spotkania mogły być realizowane w ten sposób).   

W roku 2020 przeprowadzono  cykliczne zajęcia Klubu Maluszka, w ramach którego 

dzieci, już od 2 roku życia, poprzez wspólne czytanie i dobrą zabawę z rówieśnikami 

zachęcane były  do polubienia książek i zaprzyjaźnienia się z nimi na całe życie.  

Dla przedszkolaków i  uczniów odbyły się lekcje biblioteczne i zajęcia cykliczne 

(Poranki z książką, Czytamy razem, Literatura, edukacja, zabawa i inspiracja), 

spotkania autorskie, konkursy plastyczne. Do czytelników indywidualnych skierowane 

były natomiast popołudniowe zajęcia literacko-plastyczne Każdy może być artystą, 

literacko-podróżnicze Mali Globtroterzy w Bibliotece oraz Bajkowa Akademia Filmowa 

czyli seanse filmowe w bibliotece. Pracownicy biblioteki starają się także działać poza 
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utartymi schematami i w ten sposób docierać do czytelników, szczególnie do tych 

najmłodszych, którzy nie mają możliwości korzystania z oferty zajęć w siedzibie 

biblioteki. Stąd też dzieciom przebywającym w brzeskim szpitalu organizowane były  

zajęcia biblioterapeutyczne „Z biblioteczną wizytą”. Jednym  

z głównych priorytetów jest promowanie twórczości regionalnej oraz popularyzacja 

wiedzy o regionie. W 2020 roku w ramach cyklu Regionalne spotkania  goszczono 

 K. Bogusza z prelekcją poświęconą kapitanowi Klemensowi von Bezardowi. W sieci 

został zaprezentowany film „Łączy nas pamięć” – wspomnienie Stanisławy Żurek  

o likwidacji getta w Brzesku. Natomiast dla uczniów przygotowano warsztaty 

regionalne dotyczące legend, których celem było pogłębienie wiedzy o gminie Brzesko 

i powiecie brzeskim. Odpowiadając na potrzeby osób dorosłych zorganizowano  

spotkania autorskie (Barbara Sadurska, Jerzy Trela), Koncert jubileuszowy Grupy 

Teatralnej GT, wystawy (m. in. „Bitwa Warszawska. Stulecie zwycięstwa”, „Karol 

Wojtyła. Narodziny”, „Mówią kamienie” Janusza Mytkowicza, „Świat Anny pędzlem 

malowany” Anny Gaudnik), warsztaty komputerowe, modę na czytanie kreowaliśmy 

poprzez działalność Dyskusyjnych Klubów Książki (dla dorosłych i dla 

przedszkolaków). W 2020 roku obchody miesiąca papieskiego były znacznie 

ograniczone ze względu na pogarszającą się sytuację pandemiczną. Została 

zorganizowana wirtualna wystawa „Życie Karola Wojtyły” i powiatowy konkurs 

plastyczny na kartkę pocztową „Nasz św. Jan Paweł II”. Zrealizowano również filmiki 

„Myśli brzeszczan..." poświęcone Janowi Pawłowi II, które prezentowane były na FB 

Biblioteki. Promowanie czytelnictwa i biblioteki to również udział w ogólnopolskich  

i lokalnych akcjach: Noc Bibliotek, Noc z Andersenem, Tydzień Bibliotek, Cała Polska 

czyta dzieciom, Narodowe Czytanie, Tydzień z Internetem, Żonkile, Odjazdowy 

Bibliotekarz, Mała książka – Wielki Człowiek, Jak nie czytam, jak czytam, Akcja Kinder 

– przerwa na wspólne czytanie, biblioteka bezglutenowa, #gaszynchallenge. Wpisując 

się w potrzeby kulturalne mieszkańców miasta i gminy biblioteka oferuje różnorodne 

przedsięwzięcia kulturalne. W 2020 r. były to m. in.: wystawy (6), wystawki tematyczne  

„W 2020 będę czytać więcej książek” (10), spotkania autorskie i prelekcje (4), lekcje 

biblioteczne (3), koncert jubileuszowy Grupy Teatralnej GT,  Miesiąc Papieski, DKK 

dla dorosłych, Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie, akcja Żonkile. W wydarzeniach 

zorganizowanych przez Dział Dorosłych w ramach pracy kulturalno-edukacyjnej  

w  2020 roku wzięło udział 2811 osób (stacjonarnie) i 10980 odbiorców on-line.  
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Z zajęć i spotkań proponowanych przez Oddział dla Dzieci w ramach pracy kulturalno-

edukacyjnej w 2020 roku skorzystały 3322 osoby (stacjonarnie) i 151 odbiorców on-

line. Filie PiMBP w Brzesku także prowadzą działalność edukacyjno-kulturalną. 

Podejmują szereg działań promujących książkę, bibliotekę i czytelnictwo (lekcje 

biblioteczne, konkursy, imprezy i akcje biblioteczne, zajęcia komputerowe, zajęcia dla 

najmłodszych, Dyskusyjne Kluby Książki, itd.). W 2020 roku ze względu na pandemię 

koronawirusa wszystkie działania promujące czytelnictwo zostały ograniczone,  

a część przeniesiono do sieci. Z zajęć i spotkań zorganizowanych przez Filie 

biblioteczne w 2020 roku skorzystały 1672 osoby (stacjonarnie) i 366 odbiorców on-

line. W wydarzeniach, zorganizowanych przez Dział Dorosłych, Oddział dla Dzieci oraz 

filie biblioteczne na terenie gminy, w ramach pracy kulturalno-edukacyjnej, w  2020 

roku wzięło udział 7955 osób (stacjonarnie) i 11497 odbiorców on-line. Cały czas 

prowadzone były prace w kierunku automatyzacji procesów bibliotecznych w filiach 

bibliotecznych na terenie gminy. Wszystkie Filie wprowadzają do wspólnej bazy opisy 

katalogowe książek (w roku sprawozdawczym przybyło 39939 rekordów). W 2020 roku 

zakończona została automatyzacja filii w Okocimiu, i  funkcjonuje wypożyczanie 

elektroniczne i jedna wspólna karta dla czytelników Biblioteki Głównej w Brzesku, Filii 

Mokrzyska, Filii Jadowniki i Filii Poręba Spytkowska. Ostatnią filią, w której planowane 

jest wprowadzenie wypożyczania elektronicznego, jest filia w Szczepanowie. 

Wypożyczanie elektroniczne usprawnia procesy zachodzące w bibliotekach, a także 

podnosi jakość naszych usług, a użytkownicy mogą w większym stopniu zarządzać 

swoim kontem i wypożyczeniami. PiMBP w Brzesku jest biblioteką na miarę XXI wieku 

i już od dawna nie kojarzy się użytkownikom tylko z wypożyczaniem książek. Brzeska 

biblioteka w którym przenikają się wzajemnie działania kulturalne, edukacyjne, 

informacyjne, multimedialne, społeczne i rozrywkowe. W 2020 roku poprzez 

różnorodne działania, zarówno biblioteka główna, jak i jej filie, starały się dotrzeć do 

jak największej liczby odbiorców, jednak dane statystyczne za 2020 rok, ze względu 

na czasowe zamknięcie bibliotek i wprowadzone obostrzenia, nie odzwierciedlają tego 

w pełni.  
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Dla celu operacyjnego II.1: 

Zrealizowano i rozpoczęto następujące prace inwestycyjne, remontowe  

i modernizacyjne: 

1. Przebudowa drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz obejmująca budowę 

chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Pomianowską do obiektu mostowego na 

rzece Uszwica: plan 24.600 zł., realizacja 24.600 zł., 

2. Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła A4 Brzesko 

 z DW 768 – Etap II wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 

plan 53.764 zł., realizacja 53.763,94 zł., 

3. Budowa chodników przy drogach powiatowych: plan 300.000 zł., realizacja 

269.929,05 zł., 

4. Przebudowa chodnika przy DP 1436 K Brzesko – Okocim – Jadowniki w msc. 

Brzesko dł. odc. 520m, 

5. Budowa chodnika przy DP 1430 K Brzesko – Szczepanów – Borzęcin w msc. 

Sterkowiec  dł. odc. 170 m, 

6. Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej na ul. Bocznej w Jadownikach dł. odc. 

830 m, 

7. Wykonanie projektu kanału technologicznego dla projektu chodnika przy DP 1430 

K Brzesko – Szczepanów – Borzęcin w msc. Jadowniki i Sterkowiec dł. odc. 2,800 km 

8. Zagospodarowanie terenu Ronda Armii Krajowej w Brzesku u zbiegu ulic: Solskiego, 

Okulickiego i Szczepanowskiej: plan 26.000,00 zł., realizacja 25.923,70 zł.,  

9. Budowa i modernizacja dróg: plan 1.325.637,27 zł., realizacja 1.256.125,47 zł.,  

10. Budowa drogi gminnej na osiedlu Pomianowski Stok- plan 828.859 zł., realizacja 

828.858,87 zł.,  

11. Budowa drogi gminnej nr 250731K w Brzesku, plan 1.250.774,60 zł., realizacja 

1.250.773,85 zł.,  

12. Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 250674 K ul. Ks. Mazurkiewicza  

w Jasieniu wraz  z kanalizacją opadową: plan 30.000 zł., realizacja 30.000 zł.,  

13. Budowa chodnika przy ul. Pomianowskiej: plan 71.242 zł., realizacja 71.241,60 zł.,  
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14. Projekt drogi łączącej ul. Bernackiego i ul. Brzeską w Jadownikach: plan 44.000 

zł., realizacja 44.000 zł.,  

15. Budowa drogi gminnej ul. Wakacyjnej  w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko 

(wkład własny): plan 503.679  zł., realizacja 503.674,23 zł.,  

16. Budowa II etapu drogi gminnej na osiedlu Pomianowski Stok: plan 1.282.869 zł., 

realizacja 927.603,34 zł.,  

17. Przebudowa ul. Trakt Szczepanowski w Buczu: plan 12.500 zł., realizacja 12.400 

zł., 

18. Budowa ulicy stanowiącej odgałęzienie ul. Kossaka w Brzesku: plan 1.063,00 zł., 

realizacja 1.062,72 zł.,   

19. Utwardzenie fragmentu drogi prostopadłej do ul. Jana Pawła II w Brzesku: plan 

30.380 zł., realizacja 30.379,79 zł.,   

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

 w Mokrzyskach: plan 507.855 zł., realizacja 506.798,63 zł., 

21. Budowa parkingu przy PSP Nr 1 w Jadownikach: plan 19.542 zł., realizacja 

19.541,23 zł., 

22. Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sterkowcu: plan 

143.271 zł., realizacja 143.270,40 zł.,  

23. Budowa monitoringu wizyjnego na terenie Ogródka Jordanowskiego w Brzesku: 

plan 142.000 zł., realizacja 79.437,10 zł., 

24. Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego: plan 105.602 zł, realizacja 

105.602 zł.  

25. Budowa wieży widokowej na Bocheńcu- środki na ten cel zostały zabezpieczone 

w budżecie gminy w sierpniu 2020 r. z przeznaczeniem na realizację prac 

przygotowawczych i rozpoczęcie inwestycji. W ramach zadania nastąpiło wykonanie 

drogi dojazdowej oraz   wskazanie punktów granicznych działki nr 6054  

w Jadownikach.  

W zakresie opieki nad zabytkami-plan 14.090,00 zł., realizacja 14.083,49 zł 

zrealizowano remont cmentarza wojennego nr 276 , zabezpieczono dekoracje 

świąteczne , wykonano  prace porządkowe na cmentarzach wojennych, przy 
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Pomniku Ofiar Bombardowania w Brzesku  oraz wyprostowano, wyczyszczono 

 i pomalowano słupki chodnikowych przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Brzesku  

 

 

W ramach celu operacyjnego II.2 wykonano prace i inwestycje w różnych 

dziedzinach i instytucjach znajdujących się na terenie gminy Brzesko. 

W placówkach edukacyjnych wykonano: 

1. Prace przygotowawcze do termomodernizacji  Publicznego Przedszkola Nr 10 

w Brzesku, 

2. Prace przygotowawcze do termomodernizacji Publicznego Przedszkola Nr 4  

w Brzesku, plan 14.145 zł., realizacja 14.145 zł., 

3. Budowę biologicznej oczyszczalni ścieków przy Publicznej Szkole 

Podstawowej i Publicznym Przedszkolu w Porębie Spytkowskiej (realizacja 

przez SP w Porębie Spytkowskiej): plan 179.400,00 zł., realizacja 152.056,93 

zł., 

4. Zakupiono piec gazowy wraz z montażem i uruchomieniem (realizacja przez PP 

Nr 1 w Jadownikach): plan 12.986 zł., realizacja 12.985,14 zł., 

5. Poddano remontowi wentylację stołówki (realizacja przez ZSP w Brzesku): plan 

116.584,00 zł., realizacja 116.583,26 zł., 

 

 

W dziedzinie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Brzesko 

zaplanowano  kwotę 7,82 miliona złotych na realizację m.in. sprawnego  

i terminowego gospodarowania odpadami komunalnymi i zadania wynikające z ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, edukację ekologiczną,  

Zaplanowano w kwocie 36.847 zł.,  i wykonano w kwocie 27.105,04 zł.  zadania 

wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska. Dotyczyły te zadania  zakupu drzew, 

krzewów i kwiatów do obsadzania terenów gminnych, zakładanie zieleni przydrożnej, 

pielęgnacja zieleni, działania związane z ochroną przyrody, działania z zakresu 

ochrony powietrza, usuwanie odpadów azbestowych z terenu Gminy Brzesko. 

Założono miniogrody w ramach projektu brzEsKO – Bliżej natury”  oraz edukowano 

dzieci przedszkolne i szkolne oraz przedstawicieli społeczności lokalnych z Gminy 

Brzesko: plan 48.552,00 zł., realizacja 48.510,26 zł., zrealizowano projekt pn. „EKO-
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rady na odpady” przy udziale środków pochodzących z WFOŚiGW (dotacja w kwocie 

29.011,47 zł z WFOŚ, pozostała kwota stanowi udział środków własnych gminy).  

W ramach projektu wykonano eko-kalendarz i kolorowanki, wydrukowano ulotki, 

przeprowadzono piknik ekologiczny, zakupiono miniszklarnie, ziemię, sadzonki  

i nasiona.  

Gmina przeznaczyła ponad 500 tysięcy zł. na prace pielęgnacyjno – porządkowe na 

zieleńcach miejskich oraz urządzonych w sołectwach wraz   z utrzymaniem chodników 

przylegających do zieleńców (Ogródek Jordanowski, Plac Zwycięstwa, Rynek  

w Brzesku, Rynek w Szczepanowie, Park Leśny, ronda oraz zjazdy), opróżnianie 

koszy wraz z wywozem i unieszkodliwianiem nieczystości, utrzymanie 10-ciu placów 

zabaw, wycinkę i korektę drzew, zakup sadzonek do obsady miasta oraz nowych 

drzewek.  

Od wielu już lat w gminie dokonuje się usuwania odpadów azbestowych.  

W 2020 roku przeznaczono na te działania 19.000 zł. Zaplanowano wymianę źródeł 

ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)w 

Gminie Brzesko w ramach RPOWM 2019-2021.  

Wykonano likwidację barszczu Sosnowskiego (plan 20.279,72 zł., realizacja 16.971,20 

zł. )  przy udziale środków z WFOŚiGW (dotacja celowa w kwocie 7.279,72 zł. 

pochodzi z WFOŚ, pozostała kwota stanowi udział środków własnych Gminy). 

Zaplanowano i wykonano wstępne działania, których celem jest montaż instalacji 

odnawialnych źródeł energii. Jest to program na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta 

Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż 

oraz Trzebinia. Z funduszu sołeckiego (Mokrzyska) wykonano rewitalizację terenu 

zielonego wokół GOSiR (realizacja 37.244,30 zł.). Jako jedna z nielicznych gmin, 

Brzesko  zamontowało Miejski Punkt Elektroodpadów(20.270,40 zł.).  Dużą inwencją 

wykazały się jednostki pomocnicze gminy w zakresie zagospodarowania zieleńców 

występujących na ich terenie, w tym m.in. zakupiono kosze na śmieci, środki do 

pielęgnacji zieleni.  
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Dla celu operacyjnego III.1: 

Rozpoczęto działania związane z połączeniem terenów inwestycyjnych  

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

operacyjnego II.1. W roku 2020 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. W roku 

2020 odbywały się jedynie internetowe spotkania on-line. Pierwotnie planowane jako 

robocze spotkania stacjonarne. Ponadto intensywnie współpracowano z Krakowskim 

Parkiem Technologicznym w celach promocji terenów inwestycyjnych w Brzesku. 

Dla celu operacyjnego III.2: 

Gmina na bieżąco wykonuje czynności należące do jej kompetencji, tj. wydawanie 

zezwoleń, budowa infrastruktury. Burmistrz Brzeska prowadził rozmowy  

z planującymi rozwój brzeskimi firmami zachęcając, aby nowe inwestycje były 

wykonywane na terenie Gminy Brzesko. I tak firma Canpack wybudowała w Brzesku 

kolejną halę produkcyjną a w planach ma budowę następnej. Z kolei firma Zasada 

Trans Spedition rozpoczęła budowę dużej hali w miejscowości Jasień.  

 W okresie pandemii COVID – 19 samorząd miał niewiele narzędzi do wsparcia 

biznesu. Mimo to podjął pewne działania w tym zakresie tj.,  w  lipcu 2020 r. podjęta 

została uchwała Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie zwolnienia z III raty z tzw. opłaty 

alkoholowej przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w 

miejscu sprzedaży na terenie Gminy Brzesko. Ponadto w kwietniu podjęta została 

Uchwała w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lub 

dzierżawy obiektów gminnych na okres od 20 marca do 31 lipca 2020 r.Mimo pandemii 

realizowano też inwestycje. Z myślą o nowych przedsiębiorcach do grudniowego 

uzupełniającego drugiego naboru z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

zgłoszono projekt budowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych Rędziny.  

Kolejnym wsparciem działań przedsiębiorców było porozumienie z firmą Carlsberg, na 
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podstawie którego ustalono, że Gmina Brzesko zajmie się procesem uzyskania decyzji 

pozwolenia na budowę dla budowy nowego wyjazdu z brzeskiego Browaru. Trzecim 

działaniem zorientowanym na rozwijanie współpracy na linii samorząd – biznes były 

podjęte działania Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na rzecz 

opracowania dokumentacji i uzyskania pozwoleń na realizację budowy kanalizacji 

sanitarnej dla fimy Can-Pack w Brzesku. Budowa sieci będzie realizowana w roku 

2021. 

 

Dla celu operacyjnego IV.1: 

W ramach działań przewidzianych w tym celu operacyjnym mieści się kilka realizacji, 

które wpisują się w cele przedstawione powyżej. Dotyczy to np. organizacji działań 

sportowych i dofinansowanie stowarzyszeń, stypendia sportowe dla wybitnych 

sportowców gminy Brzesko, organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych i zawodów 

sportowych (zakup nagród, medali, pucharów, wynagrodzenia sędziowskie, opłaty za 

transport, opłata stała za wodę i prąd przy boisku w Sterkowcu, Szczepanowie 

 i Porębie Spytkowskiej itp.), oraz utrzymanie i remont boisk sportowych będących 

własnością gminy. Na ten cel zaplanowano 459 tysięcy złotych. Za kwotę ponad 64 

tysiące złotych zaplanowano świadczenie usług rekreacyjnych przez 

wykwalifikowanych instruktorów. Na obiekcie Kręgielni wykonano  wymianę 4 sztuk 

szachownic z pulpitem za 13 tysięcy zł., Wykonano pniaki betonowe wraz 

 z infrastrukturą pod 3. moduł zaplecza Orlika: plan 23.985,00 zł., realizacja 23.985,00 

zł. Zakupiono  kontenera socjalno – sanitarny na Orlika: plan 100.469,00 zł., realizacja 

100.469,00 zł. Przebudowano boisko sportowe przy Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Jadownikach: plan 50.000,00 zł., realizacja 49.239,22 zł. oraz 

przebudowano boisko szkolne w Okocimiu: plan 71.094,00 zł., realizacja 71.094,00 zł. 

Z Funduszu Sołeckiego realizowano w Okocimiu rewitalizacja placu przed budynkiem 

Domu Ludowego. W Sołectwie Sterkowiec zamontowano klimatyzację 

 w sali widowiskowej Domu Kultury: (16.000 zł.). W sołectwie Wokowice zamontowano 

ogrzewanie gazowe w budynku sołtysówki, stróżówki, kaplicy(24.000 zł.). Również  

z Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Jadowniki wykonano klimatyzację Domu 

Ludowego (25.000 zł.). Na utrzymanie domów ludowych, które stanowią znakomite 

miejsce integracji i rozwoju mieszkańców gmina Brzesko przeznaczyła ponad 272 

tysiące złotych. Kolejny rok funkcjonuje Dom Dzienny Senior plus. Pokrycie kosztów 
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utrzymania pensjonariuszy, wydatki płacowe 4 zatrudnionych pracowników, koszty 

dowozu i żywienia seniorów  (w 2020 r. z oferty skorzystało 22 seniorów) pokryła gmina 

Brzesko. Zrealizowano program Wspieraj Seniora , w 2020 r. z oferty skorzystało 37 

osób. W 2020 roku Gmina dofinansowała działalność klubów i stowarzyszeń 

sportowych. W ramach konkursu z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej  

i Sportu dotacje przyznano 23 podmiotom. Z powodu epidemii nie wszystkie środki 

przeznaczone na dotacje celowe dla klubów sportowych zostały zużytkowane. Prezes 

Klubu LKS Iskra Szczepanów zrezygnował zarówno z przyznanej dotacji na realizację 

zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak i z 

remontu obiektu LKS Iskra Szczepanów. 

 

Dla celu operacyjnego IV.2: 

1. W ramach pomocy organizacjom pozarządowym w roku 2020 przekazano na 

utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych 237.922,39 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.  na remont sali szkoleniowej w budynku 

remizy OSP w Jadownikach. Z Funduszu Sprawiedliwości  nabyto  wyposażenie  

i sprzęt ratownictwa na rzecz OSP w Jasieniu, Szczepanowie, Mokrzyskach  

w kwocie 78 tysięcy złotych.  Zakupiono też wyposażenie i sprzęt ratownictwa na 

rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w Jasieniu, Szczepanowie i Mokrzyskach 

(udział środków własnych do dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości) za kwotę ponad 12 

tysięcy złotych. Dofinansowano OSP w Brzesku na  zakup samochodu na potrzeby 

jednostki (15.000 zł.).  Wybudowano garaż dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w 

miejscowości  Poręba Spytkowska: plan 289.650,00 zł., realizacja 289.415,04 zł. 

oraz zakupiono wyposażenie za 214.000 zł. Przekazano 20 tysięcy złotych dotację 

celową dla OSP Bucze na zakup samochodu strażackiego. 

Więcej na temat działań samorządu i współpracy z organizacjami pozarządowymi 

jest w rozdziale poświęconym Programowi Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W związku  

z pandemią nie przyjmowano i nie wyjeżdżano do miast partnerskich. 
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 Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy  

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

Miejskiej w Brzesku z dnia 15 czerwca 1998 r. 

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 uchwalona 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 uchwalona 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 chwili obecnej procedura planistyczna została ponownie podjęta 

i jest nadal kontynuowana. 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

ANALIZA  OBOWIĄZUJĄCYCH   MIEJSCOWYCH   PLANÓW   ZAGOSPODAROWANIA  

PRZESTRZENNEGO                                                    

/w zakresie przepisów art.15 i art.16ust1 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 zgłasza 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  
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5 – Brzesko – Pomianowski Stok 

Tereny zabudowy  mieszkaniowej , 

koncentracji usług i  produkcji . 

Uchwała RM  IX/98/99 z 7.07.1999r 

- ustalenia  planu zrealizowane w ok.60%                            

- zachodzi potrzeba dokonania  aktualizacji  ustaleń 

planu   polegających na  uszczegółowieniu ustaleń   

tekstowych w zakresie  gabarytów projektowanej   

zabudowy  oraz rozszerzenie terenów usługowych  

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  4 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%   

11 – Brzesko - ul. Pomianowska  

Tereny  mieszkaniowe    Uchwała 

RM  XXXIII/350/02 z 27.03.2002 r. 

- ustalenia  planu zrealizowane w ok.80%                                 

- zachodzi potrzeba wprowadzenia  zmiany planu 

poprzez wprowadzenie uwarunkowań  wynikających z 
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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 

 

-plan jest w trakcie  procedowania zmiany w zakresie  

zmiany  przeznaczenia terenów  rekreacyjnych na 

zabudowę mieszkalną  - jednorodzinną                                                                                   

- potrzeba  zmiany planu wynika również realizacji trasy 

obejścia Miasta Brzeska  w ciągu drogi krajowej Nr 75  

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   

 

18-  XXVI/180/ 2012 z 29.08.2012r     

MPZP Gminy Brzesko - teren 

położone w Brzesku - Osiedle 

Jagiełły 

- plan  aktualny  - sukcesywnie realizowany  
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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   

  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.  

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. 

Działania naprawcze przyjęte w formie GPR Gminy Brzesko prowadzą do polepszenia 

jakości życia mieszkańców. Pozwolą na trwałą odnowę obszaru, poprawę ładu 

przestrzennego, stanu środowiska i zabudowy. Przyczyniają się również do 

podnoszenie atrakcyjności wyznaczonych stref rozwojowych. Widocznym rezultatem 

prowadzonych przez gminę działań jest także zmiana wizerunku obszaru poddanego 

rewitalizacji. Naturalnym liderem procesu rewitalizacji jest samorząd gminny, 

ustawowo odpowiedzialny za wszystkie sprawy związane z potrzebami wspólnoty 

samorządowej nie zastrzeżone dla innych podmiotów. Program rewitalizacji gminy 

Brzesko  opracowywany został na podstawie zapisów ustawy z dnia 9 października 

2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. 2015, poz.1777). W ustawie mocny akcent położony 

został na aktywny udział mieszkańców i zewnętrznych podmiotów w procesie 

rewitalizacji. jak i oceny realizacji programu rewitalizacji. Władze gminy Brzesko  

w istotny sposób przykładają wagę do poznania potrzeb i oczekiwań mieszkańców 

oraz przedsiębiorców.  Uzyskane opinie, stanowiska i propozycje  zostają 

uwzględnione w planowanych działaniach rewitalizacyjnych. Dzięki "Gminnemu 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzesko" możliwym jest pozyskiwanie kolejnych 

środków finansowych na realizację wskazanych w GPR projektów, o ile oczywiście 

względy natury politycznej poprawności czy przynależności nie zostaną uznane przez 

instytucje oceniające za priorytetowe przy ich rozdzielaniu. Niestety czynnik ten  

w ostatnim roku był decydującym przy rozdzielaniu środków. Dla oceny działań w roku 

2020 ważnym jest przedstawienie w sposób chronologiczny działań wykonanych dla 

zrealizowania końcowego celu w  poszczególnych obszarach  wyznaczonych uchwałą. 
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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. Tym samym do nowych obszarów nie przypisano m.in. 

zadań do realizacji. Zatem informacja o realizacji GPR musi się opierać na opisie 

zadań przypisanych do de facto nieistniejących obszarów rewitalizacji. 

Spośród zadań przypisanych w GPR do obszarów rewitalizacji część z nich została 

wykonana. Poniżej prezentowane jest zestawienie zadań, które należały do 

kompetencji Gminy w podziale na podobszary rewitalizacji oraz na zadania 

podstawowe i uzupełniające. 

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

Projekt podstawowy:   

Budowa Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji w Brzesku - Zrealizowano I. etap 

zadania przy wsparciu ze środków pochodzących z PROW 2014 – 2020.  



  RAPORT O STANIE GMINY BRZESKO 

 

48 

 

Projekty uzupełniające: 

Wielofunkcyjne ścieżki rowerowe – nie realizowano na tym obszarze takich zadań,  

z wyjątkiem krótkiej ścieżki na „rondzie” w Parku. Projekt tras rowerowych był 

realizowany w innej części miasta i gminy przy wsparciu środków RPO WM 2014 – 

2020. Ponadto na osiedlu Słotwina wykonano ścieżki rowerowe przy okazji budowy 

tamtejszych dróg wewnętrznych. 

Rozbudowa parkingów - Strona południowa od bloków 2,3,4,5 - Strona zachodnia 

wzdłuż bloku 5,6 (poza obszarem rewitalizacji) służy całej społeczności obu osiedli - 

Pomiędzy blokami 1-2, 3-4, 7-8, 9 – W roku 2017 zrealizowano prace dot. przebudowy 

chodników i rozbudowy parkingów przy blokach 7 i 8 na os. Jagiełły, w roku 2018 przy 

blokach 6 i 9, w 2019 parking między blokami 3 i 4 i w roku 2020 parking między 

blokami 1 i 2. W 2020 r. wyremontowano również parking osiedlowy przy  

ul. Kościuszki. Równolegle Spółdzielnia wykonała modernizację chodników przy 

blokach 1 i 2 oraz 3 i 4. 

Remont nawierzchni od ulicy Ogrodowa do Jagiełły – w roku 2020 wykonano remont 

ul. Ogrodowa. 

Parkingi wokoło gminnego parku – nie zrealizowano 

Remont nawierzchni drogi, która przebiega przez środek osiedla Jagiełły, wyłożenie 

kostką brukową i stworzenie miejsca do spacerów -deptak między blokami 

prowadzący do Parku – nie zrealizowano 

Plac garaży „blaszaków” za budynkiem mieszkalnym i Carrefourem –wielopoziomowy 

parking lub trwała zabudowa garaży murowanych z możliwością wykupu przez 

mieszkańców – nie zrealizowano 

Plac garaży „blaszaków” na osiedlu Jagiełły wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi –

wielopoziomowy parking lub trwała zabudowa garaży murowanych – nie zrealizowano 

Zagospodarowanie ogródków działkowych na terenie podobszaru rewitalizacji i w jego 

najbliższym otoczeniu – nie zrealizowano 
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Miasto Brzesko –część osiedla Stare Miasto 

Projekt podstawowy: 

Przebudowa Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku – Zadanie nie mogło być 

realizowane w zaplanowanym terminie i trybie (poprzez przygotowanie wniosku  

o dofinansowanie) ze względu na protest jednej z mieszkanek Brzeska wniesiony do 

decyzji o pozwoleniu na budowę. Wysoki koszt zadania (ponad 4 mln zł) powoduje, że 

może ono być zrealizowane jedynie przy wsparciu środków zewnętrznych. Inwestycja 

była rozważana przy zgłaszaniu zadań do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

jednak ostatecznie zdecydowano się na projekty tańsze licząc, że będą miały większą 

szansę na uzyskanie dofinansowania. Ostatecznie gmina i tak nie otrzymała wsparcia 

z RFIL. 

Projekty uzupełniające: 

Organizacja miejsca integracji społecznej, międzypokoleniowej oraz lokalu o funkcjach 

senioralnych w budynku przy ul. Puszkina 4 – Zrealizowano: Kamienica jest 

zajmowana na parterze przez Związek Emerytów i Rencistów oraz w okresie z przed 

pandemii funkcjonowała tam sala ćwiczeń i rehabilitacji zorganizowana przez Brzeskie 

Amazonki. Na piętrze funkcjonuje siedziba Towarzystwa Gimnastycznego Sokół  

i Rada Seniorów. 

Oznakowanie informacyjne Starego Miasta, szczególnie obiektów mających 

znaczenie historyczne i symboliczne dla Brzeska – nie zrealizowano. 

 

Sołectwo Jadowniki –Wzgórze Bocheniec 

Projekt podstawowy: 

Budowa wieży widokowej na Bocheńcu - Gmina złożyła wniosek do Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Zadanie zostało wybrane do 

dofinansowania, ale znalazło się na liście rezerwowej. W 2020 r. ponownie złożono 

ten projekt do wymienionego wyżej RFIL, jednak podobnie jak inne zadania nie 

otrzymał on dofinansowania. 
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Projekty uzupełniające: 

Rewaloryzacja kaplicy p.w. św. Anny – zadanie zrealizowano przy wsparciu środków 

małopolskiego Marszałka z programu „Kapliczki Małopolski 2017”.   

Poprawa infrastruktury drogowej, w tym oznakowanie informacyjne dojazdu na 

Wzgórze – nie zrealizowano 

Ścieżki rowerowe i turystyczne – nie zrealizowano. W pobliżu „Bocheńca” oznakowano 

trasy rowerowe na ul. Zagrody w Okocimiu oraz ul. Witosa w Jadownikach w ramach 

realizacji projektu tras rowerowych współfinansowanego z RPO WM 2014 – 2020. 

 

Sołectwo Wokowice –obszary przy byłej Szkole Podstawowej 

Nie zostało zgłoszone żadne zadanie podstawowe dla tego podobszaru. 

Projekty uzupełniające  

Centrum senioralne Gminy Brzesko -Dom spokojnej starości, bądź dom dziennego 

pobytu, miejsce integracji seniorów z terenu Gminy, miejsce integracji 

międzypokoleniowej – nie zrealizowano 

Powiększenie działającego przedszkola na terenie dawnej Szkoły Podstawowej –  

W 2019 roku wykonano remont pomieszczeń i przeniesienie do nich  siedziby 

przedszkola.  

Organizacja kliku mieszkań tymczasowych wynajmowanych osobom w potrzebie (np. 

młodym małżeństwom) – nie zrealizowano 

Budowa łącznika pomiędzy sołtysówką i remizą –pozyskanie powierzchni na 

działalność społeczną na rzecz mieszkańców Wokowic – nie zrealizowano 

Organizacja placu zabaw i mini siłowni na terenie boiska byłej szkoły podstawowej – 

w 2018 roku przeniesiono funkcjonujący w niebezpiecznym miejscu (przy słupach 

energetycznych) plac zabaw do nowego miejsca (za remizą). Odświeżono urządzenia 

zabawowe oraz zamontowano dwa urządzenia siłowni.  
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Renowacja centrum miejscowości (m.in. poprawa nawierzchni, budowa przystanku 

autobusowego, zwiększenie bezpieczeństwa drogowego w centrum miejscowości, 

zagospodarowanie terenów przylegających, budowa ciągów komunikacyjnych od 

przystanku aż po remizę strażacką) – nie zrealizowano. 

Pozyskanie na potrzeby społeczno-kulturalne terenu przylegającego do byłej szkoły 

podstawowej z tradycyjną zabudową wiejską – nie zrealizowano. 

 

Zaplanowano również trzy zadania zlokalizowane w terenach poza obszarami 

rewitalizacji. 

Utworzenie dziennego Domu „Senior+” obsługującego niesamodzielne osoby starsze 

z terenu gminy, ze szczególnym uwzględnieniem osób mieszkających na osiedlu 

Kościuszki –Ogrodowa (obszar rewitalizacji), gdzie zdiagnozowano największy 

odsetek osób starszych. – Zadanie zrealizowano na początku 2018 roku. 

Utworzenie trzech nowych oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2  

w Brzesku położonej bezpośrednio przy obszarze rewitalizacji Miasto Brzesko –część 

Osiedli Kościuszki –Ogrodowa i Kopaliny –Jagiełły. Głównymi odbiorcami projektu 

będą rodziny z dziećmi zamieszkujące ten obszar rewitalizacji. – zadanie zrealizowano 

w latach 2017 – 2018 przy wsparciu środków pochodzących z konkursu RPO – WM 

2014 – 2020. 

Działania związane z termomodernizacją 6 placówek edukacyjnych wraz z instalacją 

odnawialnych źródeł energii. Zmniejszenie poziomu niskiej emisji wpłynie na poprawę 

jakości powietrza na obszarach rewitalizacji: trzy z tych placówek (PSP nr 2 w Brzesku, 

PSP nr 3 w Brzesku oraz PSP nr 1 w Jadownikach) położone są w sąsiedztwie 

obszarów rewitalizowanych i w dużej mierze skupiają dzieci i młodzież mieszkającą na 

tych obszarach. – zadanie zrealizowano przy wsparciu środków pochodzących  

z konkursu RPO – WM 2014 – 2020. W roku 2021 na podobnych zasadach będzie 

wykonana termomodernizacja Przedszkola nr 10 w Brzesku. 
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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 31.12.2020 r. wynosi 

ogółem 297 lokali o łącznej powierzchni użytkowej :  13.611,96 m2 

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

-  w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy - 228 lokale   

o powierzchni użytkowej: 10.801,93 m2, 

-  w budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy - 69 lokali    

   o powierzchni użytkowej:  2810,03 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. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2021 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).  

Ponadto na utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gmina przekazuje zarządcy 

wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych, wynagrodzenie  
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za zarządzanie, środki finansowe przeznaczone  na remonty i niektóre rodzaje usług 

(tabela poniżej). 

2020 r. 

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

188 836,82 

2. wynagrodzenie za administrowanie lokalami gminnymi 429 280,64 

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

67 762,48 

4. 
usługi (np. prace porządkowe, wywóz odpadów stałych 
i gabarytów, wycinka drzew i zakrzaczeń, przeglądy 
piecy c.o. itp..) 

25 182,62 

 
Ogółem  brutto: 711 062,56 
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Zasady polityki czynszowej. 

Zgodnie z założeniami „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem 

mieszkaniowym Gminy Brzesko na lata 2019 do 2023”  w roku 2020 stawki czynszu  

za lokale mieszkalne (komunalne) i lokale socjalne zostały podwyższone.  

Stawka bazowa na terenie miasta wzrosła 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 2020 r. wypłacono 1074 dodatków mieszkaniowych na kwotę 233.124,84zł.,   

w tym: 

- w mieszkaniach komunalnych      - 545 dodatków  na kwotę: 130.747,90 zł. 

- w mieszkaniach spółdzielczych   - 316 dodatków  na kwotę:   51.773,41 zł. 

- w mieszkaniach wspólnotowych  - 157 dodatków na kwotę:    33.751,62 zł. 

- w mieszkaniach prywatnych        -   56 dodatki   na kwotę:      16.851,91 zł.  

 

W 2020 r. korzystało z dodatków energetycznych  63 gospodarstwa domowe. 

Wypłacono ogółem 681 dodatki energetyczne na kwotę      –     10 130,46 zł.  
 

Przydziały lokali mieszkalnych i socjalnych. 

 W 2020 r. przydzielono dwa lokale komunalne dwupokojowe, jeden lokal 

socjalny oraz jedno tymczasowe pomieszczenie. Wyrażono zgodę na dokonanie 

dwóch zamian w zasobie lokali komunalnych.  
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Sprzedaż lokali.  

Z gminnego zasobu mieszkaniowego Gminy Brzesko sprzedano w 2020 r. na 

rzecz ich najemców ogółem 4 lokale mieszkalne o średniej powierzchni użytkowej  

47,8 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% 

4 191,20 536.012,00 214.404,80 1.121,36 

 

Z gminnego zasobu nieruchomości sprzedano w 2020 r. jeden lokal mieszkalny  

o powierzchni użytkowej 46,55 m2 w trybie publicznego nieograniczonego przetargu 

ustnego, co przedstawia poniższa tabela. Sprzedaż była uzasadniona złym stanem 

technicznym lokalu, co w przypadku jego remontu, skutkowałoby poniesieniem przez 

Gminę dużych kosztów, nieproporcjonalnych do ewentualnie uzyskanego czynszu  

za jego wynajem. 

Tabela 

Ilość 
sprzedanych 

lokali 

Powierzchnia 
sprzedanych 

lokali  

(m2) 

Cena sprzedanych 
lokali                            

w wyniku licytacji  

(zł.) 

Uzyskana średnia 
cena (zł./m2)           
ze sprzedaży  

(zł.) 

1 46,55 56.560,00 1.215,04 
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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 Uchwała 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 2020 r.) 
 

Zestawienie nieruchomości zasobu oraz nieruchomości gminne  oddane w użytkowanie wieczyste 
stan na 31.12.2020 r. 

lp Opis Mienia 

nieruchomości zasobu oraz 
nieruchomości gminne  
oddane w użytkowanie 

wieczyste 

    ha 
wartość 

inwentarzowa 

1 2 16 17 

1. 
Drogi i ulice w mieście i gminie oraz grunty nabyte pod 

poszerzenie lub budowę dróg gminnych  
163,48 14 266 221,89 

2. Mienie gminne 197,22 123 835,60 

3. Mienie gminne wsi Jadowniki położone na terenie miasta Brzeska 45,62 19 895,00 

4. Inne zasoby gminy Brzesko 56,15 1 473 830,75 

5. Zasoby miasta Brzeska 49,20 2 774 720,26 

6. Grunty zabudowane budynkami Gminy 15,79 391 981,69 

7. Szkoły 14,88 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 27,49 1 072 714,00 

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 76,63 592 101,90 

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 668,49 22 566 697,99 

 
 

Zestawienie ogólne 

  
lp 

Opis Mienia ha 

1. Grunty stanowiące własności Gminy Brzesko 560,49 

2. 
Grunty oddane w użytkowanie lub 

użytkowanie wieczyste  80,51 

3. 
Grunty w wieczystym  użytkowaniu Gminy 

Brzesko  27,49 

  Ogółem 668,49 

Grunty stanowiące własności
Gminy Brzesko

Grunty oddane w użytkowanie
wieczyste

Grunty w wieczystym  użytkowaniu
Gminy Brzesko
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lp Opis budynków 
Obiekty Komunalne  

szt. wartość inwentarzowa 

1 Mieszkalne 57 8 544 991, 98  

2. Użytkowe 38 9 500 934,48 

3. Przedszkola 10 3 133 461,97 

4. Obiekty kulturalne 10 25 185 761,82 

5. Remizy OSP 5 661 260,89 

6. Szkoły 23 40 654 963,12 

  Ogółem 143 87 681 374,26 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 2020 r. 

1. Drogi i ulice 43 558,41 zł 

2. Mienie gminne 43 858,19 zł 

3. 
Mienie gminne wsi Jadowniki położone na terenie miasta 

Brzeska 
621,30 zł 

4. Inne zasoby gminy Brzesko 2 417,03 zł 

5. Zasoby miasta Brzeska 248 195,72 zł 

6. Grunty zabudowane budynkami Gminy 627 556,03 zł 

7. Szkoły 6 684,72 zł 

8. Przedszkola 0,00 zł 

9. Place i skwery 48 878,80 zł 

10. Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko 3 165,62 zł 

11. Grunty własności Gm. Brzesko w uż. wieczystym osób fizycznych 33 736,33 zł 

12. Grunty własności Gm. Brzesko w uż. wieczystym osób prawnych 327 518,71 zł 

  Ogółem 1 386 190,86 zł 

 
 
 
 

 

Zestawienie uzyskanych dochodów  

lp Opis  2020 r. 

1. Dzierżawa 189 210,80 zł 

2. Trwały zarząd 34 474,32 zł 

3 
Użytkowanie, użytkowanie 

wieczyste gruntu 361 255,04 zł 

4 Najem lokali użytkowych 801 250,70 zł 

  Ogółem 1 386 190,86 zł 

 

 

Planuje się utrzymanie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników 

majątkowych na podobnym poziomie jak w roku 2020. 

 

Dzierżawa
Trwały zarząd
Użytkowanie wieczyste gruntu
Najem lokali użytkowych
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Prognoza dotycząca zbywania oraz nabywania nieruchomości do zasobu  
 

Zestawienie  dotyczące gruntów zbytych 

lp Opis Wartość zbycia  2020 r. 

1. Zbycie 4 431 825,88 zł 

2. Zamiana 224 771,00 zł 

3. Zwroty 0,00 

  Razem zbycie 4 656 596,88 zł 

 

 

Planuje się zwiększenie 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 2020 r. 

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

195 620,00 zł 

2. Grunty nabyte w drodze darowizny 25 040,00 zł 

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

nieruchomościami 
88 400,00 zł 

4. Grunty nabyte w drodze zamiany 185 465,55 zł 
 

Grunty nabyte decyzjami komunalizacyjnymi 10 800,00 zł 

 Grunty nabyte na podstawie wyroku sądowego lub wpisu do księgi 
wieczystej 

7 626,00 zł 

  Razem nabycie 512 951,55 zł 

 

 

Do gminnego zasobu będą nabywane nieruchomości służące realizacji zadań 

własnych. Na powiększenie majątku gminnego wpływ mają również 
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przeprowadzane inwestycje. Nabywanie nieruchomości realizowane będzie  

w ramach posiadanych środków finansowych zaplanowanych w budżecie. 

 

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 takie się wydatki związane na poziomie 

121 tys. zł rocznie. Wymieniona kwota zostanie 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  2020 r. 

1. Trwały zarząd 34 474,32 zł 

2. Użytkowanie wieczyste gruntu 337 366,38 zł 

3. Użytkowanie 23 888,66 zł 

  Ogółem 395 729,36 zł 

 



  RAPORT O STANIE GMINY BRZESKO 

 

62 

 

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 opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 

w 2019 i 2020 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 nieruchomościami.  

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.  

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 2020r. 

opracowany został program prac konserwatorskich dla cmentarza wojennego nr 273 

w Szczepanowie. Na bieżąco prowadzone są prace porządkowe na wszystkich 

cmentarzach i grobach wojennych gminy Brzesko. 

W roku 2020 uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku została udzielona dotacja na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków. Dotacja przeznaczona została na wykonanie robót 

konserwatorskich i budowlanych przy nagrobku zmarłego ś.p. Szymona 

Bernadzikowskiego zasłużonego obywatela Brzeska pochowanego na terenie 

cmentarza parafialnego w Brzesku. 

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 włączyła się w przygotowanie 

Katalogu Dziedzictwa Kulturowego Małopolski, który zostanie wydany w roku 

bieżącym. Publikacja ta ma służyć szeroko pojętej promocji dziedzictwa kulturowego 

Małopolski. Katalogi powstają pod patronatem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i 

są realizowane w ramach międzynarodowego projektu: Cultural Heritage of Small 

Homelands, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA 

https://foodheritage.urk.edu.pl/
https://foodheritage.urk.edu.pl/


  RAPORT O STANIE GMINY BRZESKO 

 

64 

 

W kolejnym etapie tego projektu przewidziano wykonanie Multimedialnego Katalogu 

Dziedzictwa Kulturowego Małopolski. Przedsięwzięcie to będzie 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. 

Zgodnie z art. 87 ust 5 ustawy o ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami z realizacji programu sporządza się co 2 lata 

sprawozdanie.  

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Brzesko w liczbie 403 obiektów 

nieruchomych formalnie została przyjęta Zarządzeniem Burmistrza nr 209/2019 dnia 

1 sierpnia 2019 r. 
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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 ramach budowy odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – na terenie 

Gminy Brzesko w roku 2020 zakończono budowę sieci wodociągowych o łącznej 

długości 4,82 km i wartości 1 200 440 zł, oraz budowę odcinków sieci kanalizacji 

sanitarnej o łącznej długości 0,38 km i wartości 149 640 zł. 

Ponadto rozpoczęto budowę zbiornika kontaktowego nr 2 V=500m3 – 

Pompownia Wody w Sufczynie. Budowa obejmuje wykonanie drugiego zbiornika 

kontaktowego o pojemności 500 m3. Dodatkowa rezerwa wody poprawi warunki 

zasilania w wodę pompowni.  

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

 rozpoczęcie zadania „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 

Sterkowiec – Zajazie”. 

 Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wąskiej oraz Na Górkach  

w Brzesku. 

 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 2021 

zaplanowano do budowy ok 1,42 km sieci wodociągowej o szacowanej wartości 

462 700 zł oraz 0,25 km sieci kanalizacji sanitarnej o szacowanej wartości 

210 000 zł. 
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

Program gospodarki niskoemisyjnej wraz z elementami PONE dla gminy Brzesko 

został opracowany, aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych  

w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów 

cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, 

redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza w gminie Brzesko.  

W dokumencie skoncentrowano się na działaniach niskoemisyjnych  

i efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym poprawie efektywności energetycznej, 

wykorzystaniu OZE, czyli wszystkich działaniach mających na celu zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń do powietrza w tym pyłów oraz emisji dwutlenku węgla. Zachowano 

spójność z nowotworzonymi, aktualizowanymi lub obowiązującymi programami 

ochrony powietrza oraz spójność z innymi dokumentami strategicznymi. 

W dokumencie przedstawiono wyniki inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla dla 

roku bazowego 2014 dla gminy oraz opisano metodologię inwentaryzacji dla PGN. 

Przyjęte założenia redukcji zużycia energii finalnej, emisji CO2 oraz zwiększenia 

udziału odnawialnych źródeł energii dla Gminy Brzesko przedstawiają się następująco: 

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzesko wyznaczony został cel 

redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do roku bazowego 2014  - 532 425,79 

MWh do 2020 r. do wartości 514 637,99 MWh czyli redukcja o 17 787,80 MWh  

tj. o 3,34 %. 

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzesko wyznaczony został cel 

redukcji emisji CO2 w stosunku do roku bazowego 2014 - 159 571,54 MgCO2 do 2020 

r. do wartości 155 797,13 MgCO2 czyli redukcja o 3 774,41 MgCO2 tj. 2,37%. 

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzesko wyznaczony został cel 

zwiększenia do roku 2020 udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 

energii finalnej tj. 1 924,65 MWh/rok tj. o 2,09% (wymiana w gospodarstwach 

indywidualnych, budynkach użyteczności publicznej kotłów na kotły biomasowe, 

montaż kolektorów słonecznych/pomp ciepła na c.w.u., paneli fotowoltaicznych). 
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Planowane do bezpośredniego i niezwłocznego wdrożenia przez Gminę: 

1. Eliminacja niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe 

Działanie polega na likwidacji źródeł spalania paliw stałych o mocy do 1 MWt  

w sektorze komunalno – bytowym oraz sektorze usług i handlu oraz w małych  

i średnich przedsiębiorstwach. Gmina Brzesko powinna realizować projekty  

z zakresu wymiany starych niskosprawnych pieców i kotłów wykorzystujących paliwa 

stałe na nowe ekologiczne technologie odnawialnych źródeł energii (np. 

kondensacyjne kotły gazowe, nowoczesne urządzenia z podajnikiem automatycznym 

na biomasę itp.). 

2.Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu obniżenia kosztów 

eksploatacyjnych ogrzewania niskoemisyjnego  

W ramach programów ograniczania niskiej emisji przy wymianie kotłów na paliwa 

stałe na ogrzewania niskoemisyjne mogą być również udzielane dotacje do 

zastosowania odnawialnych źródeł energii (np. kolektory słoneczne, panele 

fotowoltaiczne, pompy ciepła) w celu wsparcia wdrażania zasad energooszczędności 

i obniżania kosztów ogrzewania w indywidualnych systemach grzewczych. Ze względu 

na mały efekt ekologiczny i niską efektywność ekonomiczną wydatkowania środków 

publicznych, dotacje do zastosowania odnawialnych źródeł energii nie powinny 

dotyczyć lokali ogrzewanych z miejskiej sieci ciepłowniczej. 

3.Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa 

energooszczędnego w budownictwie mieszkaniowym. 

 Opracowanie planu działań na rzecz ograniczenia energochłonności budynków 

wraz z instrumentem wsparcia finansowego dla termomodernizacji budynków i lokali 

mieszkalnych. Prowadzenie działań w zakresie wymiany stolarki okiennej, drzwiowej 

o niskim współczynniku przenikania ciepła, docieplanie ścian budynków oraz stropów. 

Umożliwienie mieszkańcom przy wykonywaniu termomodernizacji budynków 

jednoczesnego wykonania audytu energetycznego. Wykorzystanie systemu audytów  

i świadectw energetycznych w celu klasyfikacji budynków pod względem strat 

cieplnych w celu lepszego zaplanowania termomodernizacji oraz w celu zebrania 

danych do założeń do planów zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe. 
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4.Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa 

energooszczędnego w obiektach użyteczności publicznej 

Opracowanie planu działań na rzecz ograniczenia energochłonności budynków 

wraz z instrumentem wsparcia finansowego dla termomodernizacji budynków 

administracji i usług publicznych. Prowadzenie działań w zakresie wymiany stolarki 

okiennej, drzwiowej o niskim współczynniku przenikania ciepła, docieplanie ścian 

budynków oraz stropów. 

5.Wyeliminowanie spalania odpadów oraz ograniczenie spalania pozostałości 

roślinnych na powierzchni ziemi- Kontrola przez upoważnionych pracowników gminy, 

gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów  

w kotłach i piecach. W mieście wskazane jest powołanie wyspecjalizowanej komórki 

zajmującej się problematyką przestrzegania prawa ochrony środowiska m.in.:  

w zakresie spalania odpadów. 

6. Przygotowanie założeń/planu zaopatrzenia w ciepło, chłód i energię 

elektryczną bądź paliwa gazowe. 

Projekt / plan powinien zawierać: 

o ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;  

o przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej  

i paliw gazowych; 

o możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów 

paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych  

w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego 

wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego  

z instalacji przemysłowych; 

o możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej  

w rozumieniu ustawy o efektywności energetycznej; 

o przewidywane zmiany zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe 

o obecne i planowane przedsięwzięcia związane z użytkowaniem ciepła, 

energii elektrycznej i paliwa gazowego 
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o plany, krótko, średnio, długo terminowe dostawców ciepła, energii, gazu 

wynikające z dokumentów strategicznych, informacji przekazanych przez dostawców 

wraz przedstawieniem zagadnień w formie graficznej harmonogram realizacji zadań 

wynikających z Projektu Założeń System monitoringu. 

Działania fakultatywne (zostaną zrealizowane przez Gminę jeżeli tylko budżet na 

to pozwoli lub w przypadku pozyskania środków zewnętrznych na te 

przedsięwzięcia): 

Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie 

nowych użytkowników   

Należy przeprowadzić inwentaryzację indywidualnych systemów grzewczych 

wraz z określeniem możliwości technicznych podłączeń ich do sieci ciepłowniczej. 

Podłączenie do sieci ciepłowniczej powinno dotyczyć zarówno lokali ogrzewanych 

obecnie indywidualnymi kotłami na paliwa stałe, jak i nowo powstających budynków. 

Wymagany efekt ograniczenia emisji określony w niniejszym zadaniu dotyczy 

natomiast wyłącznie podłączeń do sieci ciepłowniczej związanych z likwidacją kotłów 

na paliwa stałe. 

Ograniczenie ruchu pojazdów ciężarowych 

Wprowadzanie ograniczeń wjazdu do centrum miasta samochodów ciężarowych 

powyżej 18 t. Zakaz wjazdu powinien obowiązywać w godzinach szczytów 

komunikacyjnych oraz w godzinach nocnych np.22:00-06:00. Zakaz ten dotyczy 

pojazdów poruszających się w ruchu lokalnym do Brzeska i z Brzeska oraz pojazdów 

zarejestrowanych na terenie powiatu brzeskiego a jedynie pojazdów przejeżdżających 

przez Brzesko tranzytem.  

Poprawa organizacji ruchu samochodowego w gminie 

Polityka parkingowa skłaniająca do ograniczania korzystania z centrów miast, 

zachowanie płynności ruchu pojazdów poprzez wykorzystanie inteligentnych 

systemów sterowania ruchem np. zielona fala, sygnalizatorów czasowych, 

uwzględnienie przy planowaniu ruchu optymalnej prędkości poruszania się pojazdów. 

Uspokajanie ruchu w miastach poprzez: wyznaczenie Stref Tempo301, jak również 

stref zamieszkania na obszarach osiedli mieszkaniowych,  uwzględnienie w planach 
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zagospodarowania uspokojeniu ruchu samochodów, aby zapewnić lepszą jakość 

życia dla mieszkańców. Samochody w takiej strefie poruszają się wolniej (do 30 km/h), 

ale płynnie dzięki przestrzennego centrów logistycznych na obrzeżach miast mających 

na celu pośrednie wyeliminowanie części transportu ciężkiego z miast wprowadzanie 

dodatkowych mechanizmów zmniejszających uciążliwość ruchu samochodowego 

takie jak: strefy ruchu pieszego, strefy ograniczonego ruchu. 

Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez 

regularne mycie, remonty i poprawę stanu nawierzchni dróg- Ograniczenie emisji 

wtórnej, unosu pyłu poprzez regularne czyszczenie dróg na obszarze gminy Brzesko 

metodą mokrą, Remonty dróg na terenie zabudowanym, utwardzenie powierzchni 

nieutwardzonych. 

Rozwój komunikacji publicznej oraz wdrożenie energooszczędnych  

i niskoemisyjnych rozwiązań w transporcie publicznym 

Usługi transportowe z wykorzystaniem ekologicznie czystych pojazdów 

zasilanych gazem LPG, LNG lub CNG bądź hybrydowych lub elektrycznych.  Ustalenie 

typów i cen biletów a także częstotliwości kursowania w sposób zachęcający do 

częstego korzystania z komunikacji publicznej. Dostarczanie mieszkańcom informacji  

o transporcie publicznym, w szczególności o jego rozwoju i nowych możliwościach 

wykorzystania go do dojazdów w poszczególnych relacjach oraz zbieranie  

i rozpatrywanie uwag mieszkańców dotyczących funkcjonowania i potrzeb zmian  

w systemie. 

Rozwój komunikacji rowerowej w miastach 

Tworzenie zintegrowanej i ciągłej sieci transportowych dróg rowerowych, jako 

alternatywy dla ruchu samochodowego. 

Szczególny nadzór nad działalnością przemysłu w obszarach złej jakości 

powietrza 

Bezwzględne egzekwowanie obowiązku przeprowadzania postępowania 

kompensacyjnego (art. 225 ustawy Prawo ochrony środowiska) na etapie wydawania 

pozwoleń na emisję gazów lub pyłów do powietrza lub pozwoleń zintegrowanych dla 

nowych i istotnie zmienianych instalacji lokalizowanych w obszarach przekroczeń 

poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń wskazanych w niniejszym Programie. 

Konieczność przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego powinna być również 
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wskazywana w decyzjach o uwarunkowaniach środowiskowych. Kompensacja 

powinna być przeprowadzona poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń z innego 

źródła zlokalizowanego na terenie tej samej gminy lub w uzasadnionych przypadkach 

gminy sąsiedniej. 

Podstawowe działania: 

Informacja o jakości powietrza w Gminie Brzesko. 

Prowadzenie szerokiego monitoringu jakości powietrza w województwie 

(stanowisko pomiarowe).  Zaangażowanie regionalnych mediów (telewizji, radia, prasy) 

w przekazywanie wiarygodnych informacji o jakości powietrza i ryzyku wystąpienia 

sytuacji alarmowych, Zapewnienie ogólnodostępnej informacji o źródłach  

i wielkościach emisji zanieczyszczeń oraz obszarach zagrożenia złą jakością 

powietrza z wykorzystaniem systemów GIS. 
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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 słoneczna, 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. 
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 zastosowanie przy budowie i remontach dróg gminnych w latach 2020 – 2023  

tzw. „nawierzchni cichych” na długości 200 mb. 

 

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

oraz zawartości metali ciężkich w glebie i roślinach, 

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”, 
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e) kontynuacja zadań związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem 

odpadów zawierających azbest. 

 

7)    w zakresie zagrożeń ponadnormatywnych emisji pól elektromagnetycznych 

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, 

b) 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 

 

Odebrano ogółem: 1 690,75 Mg azbestu z terenu 751 gospodarstw znajdujących się 

na terenie gminy Brzesko. 
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Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych 

Obowiązek opracowania i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

wynika z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. 

U. z 2020 poz. 1876 z późn. zm. ) 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych definiuje istniejące problemy, 

wyznacza najważniejsze priorytety i wskazuje na metody ich rozwiązania. Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Brzesko ma na celu poprawę 

jakości życia wszystkich mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. W strategii zostały sformułowane główne 

kierunki działań w rozwiązywaniu występujących problemów społecznych: bezrobocie, 

ubóstwo, niepełnosprawność, uzależnienia, przemoc, problemy związane z sytuacją 

osób starszych. Strategia ukierunkowana jest na wzrost zatrudnienia i poprawę 

warunków materialno-bytowych mieszkańców oraz wdrażania działań zintegrowanych 

w obszarze rozwiązywania problemów społecznych. Realizacja Strategii 

Rozwiazywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Brzesko przebiega  

w sposób prawidłowy . Zauważalne są aktywne działania Urzędu Miejskiego  

w Brzesku mające na celu zmniejszenie bezrobocia poprzez organizowanie prac 

społeczno-użytecznych, prac interwencyjnych, staży. Przez pracowników socjalnych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku prowadzona jest rozszerzona 

praca socjalna oraz działania wspomagające z osobami i rodzinami, które powinny 

doprowadzić w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin 

oraz do ich integracji ze środowiskiem. Gmina Brzesko w dalszym ciągu prowadzi 

działania profilaktyczne z zakresu uzależnienia od alkoholu, które skierowane są do 

dzieci i młodzieży. Działania te mają charakter akcji, szkoleń. Osobom, rodzinom 

dotkniętym przemocą udzielono wsparcia prawnego, psychologicznego i porad 

socjalnych. W dalszym ciągu na uwagę zasługuje pomoc skierowana dla osób 

starszych z terenu Gminy Brzesko. Na terenie Gminy Brzesko funkcjonuje Dzienny 

Dom Senior +, którego celem jest zapewnienie wsparcia seniorom. Jego celem jest 

wsparcie poprzez zwiększenie możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu 

społecznym osób starszych. W/w Dom zapewnia usługi socjalne, edukacyjne, 

kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, aktywności ruchowej i aktywizujące 
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społecznie. W 2020r. ze wsparcia oferowanego przez Dzienny Dom Senior +  

w Brzesku skorzystało 22 osoby.  

Obecnie w przygotowaniu jest dokument Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2021-2026. 
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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 

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. 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 placówkach oświatowych organizowane było poradnictwo 

oraz konsultacje (psychologiczne/pedagogiczne/wychowawców) dla członków rodzin 

przeżywających trudności w zakresie prawidłowego funkcjonowania. Udzielono 

również wsparcia poprzez dystrybucje żywności w ramach Programu operacyjnego 

„Pomoc żywnościowa 2014-2020. Z rodzinami przeżywającymi problemy 

wychowawcze prowadzona była rozszerzona praca socjalna oraz udzielano 

potrzebnego wsparcia. Realizacja zadań przewidzianych Programem w 2020r. 
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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. 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 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. 
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Program Wspieraj Seniora 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku w ostatnim kwartale 2020r przystąpił 

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

które decydują 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 zakłada możliwość 

dostarczenia artykułów podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, 

środków higieny osobistej do miejsca zamieszkania seniora oraz pomoc w załatwieniu 

prostych spraw  urzędowych i innych czynności dnia codziennego. Pomoc w postaci 

usługi jest nieodpłatna. Senior pokrywa tylko rzeczywisty koszt zakupów. Co ważne w 

przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed 

dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek 

pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z seniorem. W 2020r. z tej formy 

wsparcia skorzystało 37 osób. 
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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 

2020 roku z Programu „Brzeska Rodzina Trzy Plus” skorzystały 678 rodziny. Łącznie 

wydano 3432 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 01.01.2019r. 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 2020 wydano ogółem 624 Kart Dużej Rodziny w formie tradycyjnej oraz 

elektronicznej dla 160 rodzin w tym dla 191 dzieci. Łącznie Kartę Dużej Rodziny 

posiada 1227 rodzin posiadających przynajmniej 3 dzieci oraz 563 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 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy. W 

roku 2020 w ramach zadań i celów Gminnego Programu Profilaktyki Gmina Brzesko, 

Gmina Brzesko podjęła realizacje następujących działań: 

 

 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i osób zagrożonych narkomanią. 

 

Na mocy art. 21 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi leczenie osób uzależnionych od alkoholu odbywa się  

w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych, wykonujących działalność leczniczą 

w rodzaju świadczenia stacjonarnego i całodobowego oraz ambulatoryjnego.  

W przytoczonym artykule ustanowiono zasadę dobrowolności leczenia odwykowego. 

Zgodnie z tym przepisem wszelkie odstępstwa od tej zasady mają charakter 

wyjątkowy. Jednym z wyjątków od tej zasady jest instytucja zobowiązania do leczenia 

odwykowego. Zadaniem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Brzesku jest podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia 

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu. Zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

postepowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które 

w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozpad życia rodzinnego, 

demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy oraz systematycznie zakłócają spokój 

lub porządek publiczny. Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu nie może 

stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia 

odwykowego, lecz towarzyszyć muszą temu także określone negatywne zachowania 

w sferze społecznej.  

O zastosowaniu w/w procedury wobec osoby uzależnionej stanowi Sąd Rejonowy 

właściwy miejscu zamieszkania lub przebywania danej osoby. 
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Zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach działań 

wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia : 

- przyjęcie zgłoszenia o przypadku występowania nadużywania alkoholu  

z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art.24 ustawy, 

- zaproszeniu na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i odpowiednie 

zmotywowanie do rozpoczęcia leczenia i zmiany swojej postawy, 

- skierowanie na badanie jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się na dobrowolne 

poddanie się leczeniu , a wstępne czynności potwierdzają, że kontunuowanie jest 

uzasadnione, 

-przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sadowym wraz z opinią 

wydaną przez biegłego, 

- złożenie wniosku o wszczęciu postępowania do Sadu rejonowego właściwego dla 

miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy. 

W roku 2020 do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Brzesku skierowano 46 wniosków o leczenie odwykowe, w tym wnioskodawcami 

byli: 

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku - 16 wniosków, 

Prokuratura Rejonowa w Brzesku  - 10 wniosków, 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku – 9 wniosków, 

członkowie rodziny – 9 wniosków, 

Zespół interdyscyplinarny ds. Przemocy -1 wniosek, 

Sąd Rejonowy w Brzesku – 1 wniosek, 

Powyższe wnioski rozpatrywano na 7 posiedzeniach komisji. Do Sądu Rejonowego  

w Brzesku skierowano 8 spraw, 9 umorzono na wskutek przebywania osób w zakładzie 

karnym lub poza granicami kraju, 19 osób dobrowolnie podjęło zobowiązanie leczenia, 

w przypadku pozostałych osób nadal prowadzone jest postępowanie. 

Przeznaczono środki w wysokości 7.753,32 zł na sporządzenie  badania  i wydania  

opinii przez biegłych psychologa i psychiatrę w sprawie uzależnienia od alkoholu oraz 

środki na wydatki związane ze złożeniem wniosku poprzez zastosowanie procedury 

sądowego zobowiązania do leczenia w kwocie – 1.479,18 zł. Koszty związane z pracą 

komisji stanowiły kwotę – 4.954,99 zł. W celu zwiększenia dostępności pomocy 

terapeutycznej osobom uzależnionym komisja współpracuje z Poradnią Leczenia 

Uzależnienia i Współuzależnienia SP ZOZ w Brzesku. Zadania gminnego programu 

profilaktyki zapewniają rozwijanie systemu kształcenia, doskonalenia zawodowego 
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specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień, dlatego też 

dofinansowano koszty związane z podniesieniem kompetencji osób pracujących  

z osobami uzależnionymi w wysokości 9.700,00 zł. 

Kolejnym ważnym zadaniem stanowiącym część realizowanego programu na rzecz 

pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom jest prowadzenie Gminnego Punktu 

Informacyjno - Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla 

ofiar przemocy w rodzinie. Punkt konsultacyjny pełnią ważna role w lokalnym systemie 

pomocy, jednak do jego zadań nie należy prowadzenie psychoterapii osób 

uzależnionych.  

 

Do zadań punktu należy: 

- dostarczanie informacji o możliwości podejmowania terapii, 

- motywowanie i kierowanie na leczenie odwykowe, 

- udzielanie wsparcia, pomocy psychologicznej oraz prawnej osobom po zakończonej 

terapii odwykowej i ich rodzinom, 

 

Prowadzony Punkt Informacyjno-Konsultacyjny zakresem proponowanej 

pomocy w roku 2020 objął osoby uzależnione,  współuzależnione oraz ofiary 

przemocy,  którym udzielono porad w poszczególnych kategoriach klientów: 

 Liczba 

osób 

Liczba porad 

1. Osobom z problemem alkoholowym: 12 19 

2. Dorosłym członkom rodziny osoby z problemem 

alkoholowym (w tym współuzależnionym i DDA): 

17 20 

3. Osobom doznającym przemocy w rodzinie: 28 31 

4. Osobom stosującym przemoc w rodzinie: 12 24 

 

Ogólna liczba rodzin korzystających z 

pomocy materialnej MOPS w 2020 roku 

579 

Liczba rodzin korzystających z pomocy 

materialnej MOPS w 2020 roku, objętych 

tą pomocą z powodu uzależnienia lub 

40 
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nadużywania alkoholu przez co najmniej 

jednego z członków rodziny: 

Wysokość środków finansowych 

przeznaczonych w 2020 r. przez MOPS 

na pomoc rodzinom z problemem 

alkoholowym, o których mowa w 

powyższym pytaniu: 

27.038,00 zł 

 

Dyżury w punkcie pełnili:  

Prawnik – Czwartek od 8.00 do 11.00.  Rocznie 150 godzin, 

Psycholog – Wtorek 8.30 do 10.30. Rocznie  84 godziny,  

Mediator – Wtorek 15.30 do 17.30. Rocznie 102 godziny, 

Ponadto z ramienia MOPS Brzesko konsultacji udziela pracownik socjalny oraz 

policjant.  

Koszty związane z prowadzonymi dyżurami i udzielonymi poradami w roku 2020 

wyniosły – 16.753,68 zł, natomiast koszty lokalowe związane z działalnością punktu 

wyniosły – 2.984,64 zł  

 

 

Kolejnym zadaniem wynikającym z ustawy jest: 

 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub związane  

z narkomanią pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony 

przed przemocą w rodzinie. 

Udzielenie pomocy dzieciom oraz wsparcie roli rodziny stało się jednym  

z priorytetowych zadań programu. W roku 2020 dofinansowano bieżąca działalność 

placówek wsparcia dziennego. Na terenie gminy funkcjonuje Placówka Wsparcia 

Dziennego przy Parafii św. Jakuba w Brzesku oraz Placówka Wsparcia Dziennego 

przy Parafii  Miłosierdzia Bożego w Brzesku oraz Świetlice Podwórkowe „Ogniki” i 

„Jadowite Strzały” prowadzone przez ZHP Chorągiew Krakowską, które spełniają 

następujące założenia:  

- pomoc dziecku jest planowana i opiera się na indywidualnej diagnozie jego potrzeb  

i problemów, 

- udzielana pomoc jest kompleksowa, co oznacza, że obejmuje wiele aspektów życia 

dziecka. 
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Świetlice w swojej działalności kształtowały pozytywne postawy dzieci i młodzieży 

poprzez eliminowanie zaburzeń zachowania, w tym agresji. Udzielona została pomoc 

dzieciom  w pokonywaniu trudności w nauce. W ramach powyższego zadania 

przekazano dotację na wsparcie prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego przy 

Parafii św. Jakuba w Brzesku – 80.000,00 zł oraz Placówki Wsparcia Dziennego przy 

Parafii  Miłosierdzia Bożego w Brzesku – 70.000,00 zł. Dotacje zostały rozliczone 

zgodnie z przeznaczeniem. 

Profilaktyka, to działanie, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi 

niekorzystnego zjawiska. Podejmowane działania wspomagają prawidłowe procesy 

rozwoju fizycznego i psychicznego. Mają na celu promocję zdrowego stylu życia, 

opóźnienie wieku inicjacji stosowania używek, a przez to zapobieganie lub 

zmniejszanie zachowań ryzykownych. Na tym poziomie oddziaływań ważne jest 

rozwijanie różnorodnych umiejętności, które pozwalają każdemu radzić sobie  

z trudnymi sytuacjami życiowymi i przeżywanymi w związku z nimi emocjami. 

W tym celu ustawodawca wyznaczył kolejne zadanie: 

 

 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. 

 

W związku z realizacją wyżej wymienionego zadania w 2020 roku Gmina Brzesko 

prowadziła działania profilaktyczne, których celem jest zmniejszanie lub eliminowanie 

czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów zdrowotnych i społecznych  

w danej populacji. Działania kierowane były do dzieci i młodzieży wchodzących  

w okres pierwszych eksperymentów z substancjami psychoaktywnymi, rodziców 

posiadających dzieci w wieku szkolnym w zakresie podnoszenia umiejętności 

wychowawczych, itd.  Jak wiadomo największy wpływ na zdrowie człowieka (i całej 

populacji) ma jego styl życia czyli wzorzec funkcjonowania nawykowego, wyuczone 

mechanizmy radzenia sobie z różnymi aspektami życia oraz role społeczne  

i zawodowe.  

Uczniowie z brzeskich szkół w roku 2020 uczestniczyli w aktywnych formach 

spędzania czasu wolnego połączonego z realizacją programu profilaktyki uzależnień 
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podczas organizowanego zimowiska w poszczególnych placówkach oświatowych na 

terenie Gminy Brzesko tj:  

Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzesku, PSP Nr 3 w Brzesku, ZSP  

w Jadownikach, PSP w Mokrzyskach, PSP w Buczu, PSP w Szczepanowie, PSP  

w Porębie Spytkowskiej,  PSP w Sterkowcu. 

Z wypoczynku ogólnie skorzystało ok. 580 dzieci. Koszty związane z zatrudnieniem 

nauczycieli, opiekunów i wychowawców stanowiły kwotę – 19.505,76 zł. Ponadto 

przeznaczono kwotę 7940,90 zł na zorganizowanie zajęć  rekreacyjnych. 

Młodzież, dzieci oraz osoby dorosłe z gminy Brzesko uczestniczyła w zajęciach 

warsztatowych, wyjazdach integracyjnych oraz kursach  w ramach których: 

- dofinansowano przewóz uczestników biwaku harcerskiego w Piaskach Drużkowie – 

1.000,00 zł, 

- dofinansowano przewóz uczestników warsztatów dla wolontariuszy z Jadownik  do 

Krynicy – 756,00 zł, 

- dofinansowano przewóz młodzieży z Parafii w Jadownikach na warsztaty połączone  

z  aktywnym wypoczynkiem – 3.134,86 zł, 

- dofinansowano wyjazd dzieci i młodzieży z Poręby Spytkowskiej i Jadownik  do Opola 

– 2000,00, 

- dofinansowano wyjazd integracyjny dzieci i rodziców z miejscowości Wokowice do 

Pacanowa, w celu uczestnictwa w programie „Bajkowy świat” - 892,00 zł. Ponadto: 

- pokryto koszty kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla druhów poszczególnych 

jednostek, który odbył się dwuetapowo: 

W pierwszym etapie uczestniczyło 17 osób: OSP w Mokrzyskach - 6 osób, OSP 

Poręba Spytkowska - 1 osoba, OSP Jadowniki - 6 osób, OSP Jasień - 3 osoby, OSP 

Okocim - 1 osoba. Całość zadania to koszt - 11.050,00 zł 

W drugim etapie uczestniczyło 14 osób:  OSP Jadowniki – 2 osoby,  OSP Wokowice 

– 2 osoby, OSP Bucze – 4 osoby, OSP Okocim, 2 osoby, OSP Jasień 1 osoba , OSP  

Brzesko – 2 osoba, OSP Poręba Spytkowska – 1 osoba - 10.100,00 zł 

W ramach działań edukacyjnych zrealizowano warsztaty profilaktyczne z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom  dla uczniów PSP w Jasieniu oraz uczniów PSP  

w Buczu, na co przeznaczono środki w wysokości - 2.700,00 zł  

Młodzież ZSP nr 1 w Brzesku  uczestniczyła w zajęciach warsztatowych z zakresu 

narkomanii i dopalaczy (8 warsztatów), koszt realizacji wyniósł -  4000,00 zł. 
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Młodzież, rodzice, nauczyciele Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Liceum 

uczestniczyła w warsztatach „ Ja, Ty , My – Mamy Szansę - Jesteśmy własnymi 

terapeutami” zajęcia w formie warsztatów zrealizowano dla ok 70 osób i przeznaczono 

na ten cel kwotę -576,00 zł. Ponadto na podniesienie kwalifikacji osób pracujących na 

rzecz działań profilaktycznych przeznaczono środki w wysokości 5189, 00 zł. 

W okresie trwania epidemii COVID – 19 wdrożono  również kampanie multimedialne  

„W domu i poza domem. Bezpiecznie nie znaczy nudno” oraz pakiet materiałów 

profilaktycznych z zakresu następujących tematów: „Depresja – widzę, rozumiem, 

pomagam”, „Po stronie mocy, przeciwko przemocy”, „ Myślę i jeżdżę trzeźwo”, 

„Ubezpieczeni przez rodziców”, „Pełni mocy w rodzinie”. Materiały przekazano do 

wszystkich placówek oświatowych na terenie Gminy Brzesko oraz zamieszczono na 

stronie internetowej. Koszt powyższego stanowi kwotę 7.702,68 zł.  Z okazji Dnia 

Dziecka zaprezentowano mieszkańcom 4 seanse w ramach kina samochodowego - 

koszt 11 799,99 zł. Gmina Brzesko wspierała działania wzmacniające czynniki 

chroniące przed sięganiem po środki uzależniające do których należy silna więź  

z rodzicami, sukces w nauce i zainteresowanie nią (zaangażowanie we własną 

przyszłość i rozwój), praktyki religijne, szacunek dla norm społecznych i autorytetów, 

konstruktywna, pozytywna grupa rówieśnicza poprzez zapewnienie możliwości  

w udziału imprezach okolicznościowych służących wspólnej integracji dzieci, 

młodzieży oraz osób dorosłych, konkursach min.: spotkanie z okazji Dnia Kobiet 

połączone z prelekcją na temat  „Roli aktywności ruchowej u osób dojrzałych” 

wykonanie koncertu oraz zakup upominków -15.020,00 zł  

Dofinansowano  również organizację konkursów i zakup nagród: 

 – Brzeski Konkurs Kolęd i Pastorałek - 3.011,97 zł, 

- XVII Memoriał Szachowy im. Stanisława Migdała w Mokrzyskach - 551,27 zł 

- XI Konkurs plastyczny „Portret mamy” organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury 

– 500,00 zł 

- innowacje pedagogiczne prowadzone w PSP nr 1 w Jadownikach – 600,00 zł oraz 

imprezy, turnieje  i rozgrywki sportowe – 4.695,79 zł 

Zakupiono również materiały, gry edukacyjne, zawieszki odblaskowe, odtwarzacz 

multimedialny, materiały edukacyjne  jako narzędzia do realizacji działań 

profilaktycznych – 15.441,51 zł 
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Podniesiono jakość wyposażenia oraz bezpieczeństwa miejsc rekreacji i integracji na 

terenie miasta, poprzez zakup oraz montaż w Ogródku Jordanowskim trzech sztuk 

trampolin – koszt 36 494,10 zł oraz urządzeń zabawowych – manipulacyjnych - na 

kwotę 4.950, 00 zł. Na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, 

informującego o licznych nieprawidłowościach na terenie oraz w otoczeniu Ogródka 

Jordanowskiego w Brzesku, miejsce to zostało wyposażone i zabezpieczone  

w monitoring. W roku 2019 do Komendy Powiatowej Policji w Brzesku wpłynęły liczne 

zgłoszenia, z których wynikało iż dochodzi tam do dewastacji mienia oraz wykroczeń 

o charakterze chuligańskim, tj. spożywania alkoholu, zakłócania porządku 

publicznego. Teren ten objęty został planem działań dla zagrożonego rejonu w celu 

zmniejszenia przypadków łamania prawa, a co za tym idzie zwiększenia poczucia 

bezpieczeństwa użytkowników ogródka. Zastosowanie monitoringu, to działanie 

zapobiegawcze i profilaktyczne przed szkodliwymi i niebezpiecznymi zachowaniami 

dla zdrowia i życia młodych ludzi gromadzących się w tym miejscu w czasie wolnym 

od nauki. Monitoring stanowi również podstawę dla służb mundurowych w celu 

identyfikacji niepożądanych zdarzeń i zachowań związanych ze spożywaniem 

alkoholu w miejscach publicznych. Z powyższych środków poniesiono koszty dla 

zadania „Budowa monitoringu wizyjnego” w wysokości – 79. 437,10 zł 

Przeprowadzono również badania z zakresu problemu uzależnienia od alkoholu, 

nikotyny, narkotyków oraz skali zjawiska przemocy wśród 695 uczniów szkół 

podstawowych z terenu Gminy Brzesko – koszt 8500 zł 

Samorząd jako instytucja mająca w zadaniach własnych prowadzenie działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałaniem narkomanii podejmuje współpracę z KPP w Brzesku w zakresie 

zapobiegania występowaniu oraz poszerzaniu się problemów. W tym celu zakupiono 

urządzenie do detekcji narkotyków za kwotę 16.000, 00 zł oraz zestaw narkotestów za 

kwotę 2.125,00 zł 

Podjęto również działania na rzecz aktywizacji i wspieraniu aktywności osób starszych. 

Prowadzono zajęcia ruchowe w wyznaczonych przez uczestników miejscach na 

terenie Gminy Brzesko - koszt 2.824,00 oraz zorganizowano zajęcia warsztatowo -  

taneczne dla dzieci z terenu Gminy Brzesko - koszt 840 zł  

 

 



  RAPORT O STANIE GMINY BRZESKO 

 

94 

 

 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 

Przeprowadzono kampanię szkoleniowo informacyjną „Odpowiedzialny sprzedawca” 

poprzez dystrybucję pakietu materiałów dla 123 sprzedawców napojów alkoholowych 

– 4.459,00 zł 

 

 Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii 

Zarządzeniem Nr 51/2020 z dnia 04.03.2020 roku Burmistrz Brzeska ogłosił konkurs 

na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych  

z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi 

zachowaniami ryzykownymi na kwotę 230 000,00 zł, który to w związku z ogłoszeniem 

stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej unieważniono Zarządzeniem  

Nr 79/2020 z dnia 31.03.2020r.  

W roku 2020 w Gminie Brzesko zrealizowano badania  w celu zidentyfikowania 

następujących kwestii:  

- zidentyfikowania problemów społecznych występujących wśród dzieci, młodzieży,  

- zidentyfikowania przyczyn lub czynników wywołujących sytuacje problemowe,  

- określenia skali oraz zakresu występujących problemów społecznych,  

- pokazania rozwiązań mających na celu wyjaśnienie sytuacji problemowej lub 

złagodzenie jej skutków.  

 

Badania były przeprowadzane od września do października 2020 roku i wzięło w nich 

udział łącznie 695 uczniów ze szkół znajdujących się na terenie gminy Brzesko. 

W wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) w 2019 roku było 8 570 mieszkańców gminy 

Brzesko. Rozpatrując kwestię ludności z podziałem na poszczególne edukacyjne 

grupy wiekowe możemy zauważyć, że najwięcej mieszkańców miało w omawianym 

roku 7-12 lat (2 420 osób). Na drugim miejscu pod tym względem znalazły się osoby 

mające 20-24 lat (2 192 osoby), natomiast na trzecim mające 16-19 lat (1 470 osób).  
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Gmina Brzesko jest organem prowadzącym dla 9 przedszkoli, 10 szkół podstawowych, 

2 zespołów szkolno-przedszkolnych oraz szkoły muzycznej. Nadzór nad tymi 

placówkami sprawuje Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego. Na terenie Gminy 

funkcjonują również szkoły ponadpodstawowe oraz niepubliczne przedszkola i żłobki. 

Działaniami wspierającymi dzieci, młodzież oraz rodziny zajmuje się również Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna. Głównym wsparciem udzielanym przez placówkę jest 

diagnoza, za którą idą orzeczenia, opinie i wsparcie udzielane przez placówki 

oświatowe gminy i miasta (także niepubliczne). Poradnia dostarcza wsparcia  

w postaci: diagnozy trudności wychowawczych, diagnozy trudności edukacyjnych, 

diagnozy rozwoju mowy, terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej, terapii 

psychologicznej, terapii Biofeedback, warsztatów dla uczniów i terapii rodzin.  

Na terenie gminy Brzesko działają następujące Placówki Wsparcia Dziennego: 

Placówka Wsparcia Dziennego przy Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Brzesku, 

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza przy Parafii p.w. Maryi matki Kościoła i Św. 

Jakuba w Brzesku oraz dwie Placówki Wsparcia Dziennego typu podwórkowego 

działające na terenie wsi Jadowniki prowadzone przez ZHP Chorągiew Krakowską. 

Dzieci i młodzież mają możliwość uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez 

świetlice wiejskie i środowiskowe. Zakres działalności Świetlic to:  

 

 

 

 

do teatru,  

 

 

 

 

 

egionalnych.  
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Wyróżnić można następujące podmioty służące rozwiązywaniu problemów 

społecznych mieszkańców gminy Brzesko, w tym w zakresie prowadzenia działalności 

profilaktycznej:  

 

wania Problemów Alkoholowych w Brzesku,  

 

 

 

 

-wychowawcze,  

-Pedagogiczna,  

 

 

 

 

 

 

Uczniowie ze szkół znajdujących się na terenie gminy Brzesko wypełnili 695 

kwestionariuszy ankiet. W badaniu diagnozującym problemy społeczne niewielką 

przewagę miały dziewczynki - stanowiły one 52% ogółu. Chłopcy wypełnili 48% 

kwestionariuszy.  

Wśród uczniów biorących udział w badaniu, największą część kwestionariuszy ankiet 

wypełnili respondenci mający 11-13 lat (76%). Uczniowie mający 14-15 lat stanowili 

23% ogółu, natomiast mający 16-18 lat - 1%. 

Dostrzegalne jest znaczne zróżnicowanie pod tym względem. 18% osób biorących 

udział w badaniu uczęszcza do V klasy szkoły podstawowej, 33% wskazało na klasę 

VI, 25% na klasę VII, natomiast 25% na klasę VIII. 



  RAPORT O STANIE GMINY BRZESKO 

 

97 

 

Kolejną analizowaną kwestia jest miejsce zamieszkania uczniów biorących udział  

w badaniu. Większość respondentów zadeklarowało mieszkanie na obszarze terenów 

wiejskich. Pozostali badani wskazali na miasto (26%). 

Wyniki badania realizowanego w 2020 roku w szkołach znajdujących się na terenie 

gminy Brzesko, porównano do wyników badań ogólnopolskich realizowanych w 2019 

roku w ramach Europejskiego programu badań ankietowych w szkołach ESPAD.  

Porównanie to ma na celu ukazanie różnic pomiędzy danymi ogólnopolskimi, a danymi 

lokalnymi. Ze względu na podobny wiek respondentów, wyniki badań lokalnych zostały 

porównywane do wyników uczniów III klas gimnazjów w badaniu ogólnopolskim.  

Sytuacja w gminie Brzesko dotycząca spożywania alkoholu przedstawia się 

następująco – po alkohol kiedykolwiek w życiu sięgnęło 15% młodych mieszkańców 

Gminy. Porównując te dane do wyników ogólnopolskich możemy zauważyć pozytywną 

tendencję - w gminie Brzesko alkohol pił znacznie mniejszy odsetek uczniów, niż ma 

to miejsce w całej Polsce. Z badań ESPAD wynika bowiem, że alkohol piło 80% 

uczniów w wieku gimnazjalnym - różnica wynosi więc aż 65 pp.  

W przypadku spożywania alkoholu w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem, wyniki 

badania lokalnego również odbiegają od wyników ogólnopolskiego badania ESPAD. 

W gminie Brzesko w tym okresie alkohol spożywało 4% uczniów (spośród wszystkich 

biorących udział w badaniu, tj. 695 osób), z kolei w całej Polsce – 46,7%. Różnica jest 

zatem znaczna.  

W dalszej kolejności porównaliśmy odsetek uczniów, którzy doświadczyli problemów 

w związku z piciem alkoholu. Wyniki badania realizowanego w gminie Brzesko 

pokazały, że przykrych konsekwencji związanych ze spożywaniem alkoholu 

doświadczyło tylko 2% uczniów (spośród wszystkich biorących udział w badaniu, tj. 

695 osób), natomiast według badań ogólnopolskich doświadczenia takie miało 6,1% 

uczniów w całej Polsce. Różnica wynosi więc 4,1 pp. 

Ostatnią analizowaną kwestią związaną ze spożywaniem alkoholu, była dostępność 

napojów alkoholowych dla dzieci i młodzieży w ich środowisku lokalnym. Na łatwość 

zakupu alkoholu w gminie Brzesko wskazało 36% uczniów. Z badań ogólnopolskich 

wynika natomiast, że zdobycie alkoholu (dokładnie piwa) byłoby bardzo łatwe dla 

45,8%, a dosyć łatwe dla 29,8%, co oznacza, iż na łatwą dostępność alkoholu 

wskazało łącznie 75,6%. 



  RAPORT O STANIE GMINY BRZESKO 

 

98 

 

Dzięki porównaniu wyników badań realizowanych w gminie Brzesko do badań 

realizowanych w całej Polsce możemy zauważyć, że uczniowie z Gminy mają większą 

trudność w zdobyciu alkoholu, niż uczniowie w całej Polsce. 

Papierosy to używka nieco mniej popularna wśród dzieci i młodzieży. W gminie 

Brzesko papierosy kiedykolwiek w życiu paliło 8% ankietowanych. W skali 

ogólnopolskiej wyniki badań pokazały natomiast, że papierosy paliło 51,1% młodzieży. 

Różnica między wynikami badań ogólnopolskich, a wynikami badań lokalnych wynosi 

więc aż 43,1 pp.  

Zestawieniu poddany został również odsetek dzieci i młodzieży sięgających po 

papierosy w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem. W gminie Brzesko papierosy w 

tym okresie paliło 3% ankietowanych (spośród całej próby badawczej, tj. 695 osób). W 

skali ogólnopolskiej materiał badawczy wykazał natomiast, że papierosy paliło 23% 

respondentów. Różnica między wynikami badań ogólnopolskich, a wynikami badań 

lokalnych wynosi zatem 20 pp.  

 

Ostatnią analizowaną kwestią związaną z paleniem papierosów, była ich dostępność 

dla dzieci i młodzieży w ich środowisku lokalnym. Na łatwość zakupu papierosów  

w gminie Brzesko wskazało 33% uczniów. Z badań ogólnopolskich wynika natomiast, 

że zdobycie papierosów byłoby bardzo łatwe dla 41,1%, a dosyć łatwe dla 30,1%. 

 

Kolejną analizowaną kwestią jest palenie elektronicznych papierosów. W gminie 

Brzesko kiedykolwiek w życiu sięgnęło po nie 11% badanych, natomiast w całej Polsce 

odsetek kształtuje się na poziomie 56,3%. Różnica jest zatem znaczna.  

W ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem elektroniczne papierosy paliło 4% uczniów 

z gminy Brzesko co oznacza, że sięgnęło po nie w tym czasie zdecydowanie mniej 

badanych niż w całej Polsce, gdzie e-papierosy paliło 30,3% respondentów.  

Z wyników ogólnopolskiego badania ESPAD realizowanego w 2019 roku wynika, że 

po substancje psychoaktywne kiedykolwiek w życiu (dokładnie marihuanę) sięgnęło 

21,4% uczniów z III klas gimnazjum, z kolei dzięki realizacji badań wśród uczniów  

w gminie Brzesko możemy stwierdzić, że po substancje psychoaktywne kiedykolwiek 

w życiu sięgnął 1% młodych mieszkańców.  

W kwestii dostępności nielegalnych substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży 

w całej Polsce wyniki kształtują się następująco: zdobycie narkotyków (dokładnie 
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marihuany) jest bardzo łatwe dla 13,7% uczniów, a dosyć łatwe dla 21,6% (razem 

35,3%); zdobycie dopalaczy z kolei jest bardzo łatwe dla 9,3%, a dosyć łatwe dla 

13,2% (razem 22,5%). Wyniki badań realizowanych w gminie Brzesko pokazały z 

kolei, że zdobycie narkotyków za łatwe uważa 5%, a dopalacze są łatwe do zdobycia 

dla 3% uczniów. W przypadku narkotyków różnica wynosi więc 30,3 pp., a w przypadku 

dopalaczy – 29,5 pp. 
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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 2020 w ramach konkursu wpłynęło 19 ofert: 16 

stowarzyszeń otrzymało dofinansowanie w kwocie 340 000zł, 2 stowarzyszenia 

pomimo przyznanej dotacji na kwotę 14 000zł nie podpisało umowy, 1 stowarzyszenie 

nie spełniło wymogów formalnych konkursu i nie otrzymało wsparcia finansowego 

Gminy Brzesko.  W formie małych grantów dotację otrzymało 2 stowarzyszenia  

w kwocie 24 000zł.  
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REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

 

W 2020 roku odbyło się 13 sesji Rady Miejskiej w Brzesku na których podjęto 96  

uchwał i 1 Opinię.  

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. 

 

Podjęte uchwały: 

 

W dniu 22 stycznia 2020 r.  

 

1. Uchwała Nr XVIII (145)2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia 

jednostki budżetowej „ Miejskie Centrum Obsługi Oświaty” w Brzesku oraz nadania 

jej statutu - weszła w życie z dniem podjęcia; 

 

2. Uchwała Nr XVIII (146)2020 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie skargi Wojewody Małopolskiego wraz  

z odpowiedzią na skargę - weszła w życie z dniem podjęcia; 

 

3. Uchwała Nr XVIII (147)2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Brzesko na rok 2020 -  weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 

4. Uchwała Nr XVIII (148)2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/136/2019 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brzesko - weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

5. Uchwała Nr XVIII (149)2020 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady 

Miejskiej w Brzesku na rok 2020 -  weszła w życie z dniem podjęcia; 

 

6. Uchwała Nr XVIII (150)2020 w sprawie przejęcia od Zarządu Dróg Powiatowych 

zadania publicznego zarządzania drogą powiatową - weszła w życie z dniem 

podjęcia; 

 

7. Uchwała Nr XVIII (151)2020 w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków - weszła w życie z dniem podjęcia; 
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8. Uchwała Nr XVIII (152)2020 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 27 stycznia 2020 r. i weszła w życie; 

 

9. Uchwała Nr XVIII (153)2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Muzycznej 

I Stopnia w Brzesku poprzez zmianę siedziby - weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

10. Uchwała Nr XVIII (154)2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Sterkowcu, poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Wokowicach - 

weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

11. Uchwała Nr XVIII (155)2020 w sprawie rozpatrzenia petycji adwokata Pani R.S. z 

dnia 19 listopada 2019 r. oraz z dnia 6 grudnia 2019 r.- weszła w życie z dniem 

podjęcia. 

 

12. Uchwała Nr XVIII (156)2020 w sprawie przekazania pisma do rozpatrzenia według 

właściwości - weszła w życie z dniem podjęcia; 

 

W dniu 26 lutego 2020 r.  

 

1. Uchwała nr XIX/157 /2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Brzeskiego; weszła w życie z dniem podjęcia; 

 

2. Uchwała nr XIX/158 /2020 w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „ 

Brzesko – Granice”; została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego w dniu 4 marca  2020 r. i weszła w życie w dniu 18 marca br. ; 

 

3. Uchwała nr XIX/ 159/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Brzesko w 2020 roku; została ogłoszona ; Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego w dniu 4 marca  2020 r. i weszła w życie w dniu 

18 marca br. ; 

 

4. Uchwała nr XIX/160/2020 w sprawie ustalenia stref i cen urzędowych za usługi 

przewozowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w 

Brzesku; została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego w dniu 4 marca  2020 r. i weszła w życie w dniu 18 marca br. ; 

 

5. Uchwała nr XIX/161/2020 w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin  

i Powiatów Małopolski; weszła w życie z dniem podjęcia. 

W dniu 25 marca 2020 r.  
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1. Uchwała nr XX/162 /2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Brzesko na 2020 rok. weszła  w życie z dniem podjęcia oraz została  ogłoszona 

w  Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 27 marca 2020 

r.; 

2. Uchwała nr XX/163/2020 w sprawie Zmiany uchwały Nr XVII/136/2019 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brzesko– weszła w życie z dniem podjęcia; 

3. Uchwała nr XX/164/2020 w sprawie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej 

opłaty na terenie Gminy Brzesko - została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego w dniu 27 marca 2020 r. i weszła w życie po 

upływie 14 dni od daty ogłoszenia w tym Dzienniku. 

4. Uchwała nr XX/165/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na 

terenie Gminy Brzesko - została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego w dniu 27 marca 2020 r. i weszła w życie po 

upływie 14 dni od daty ogłoszenia w tym Dzienniku. 

5. Uchwała nr XX/166/2020 w sprawie określenie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Brzesko - została ogłoszona  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 27 marca 2020 r. 

i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w tym Dzienniku. 

6. Uchwała nr XX/167/2020 w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzesko- została 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu  

27 marca 2020 r. i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w tym 

Dzienniku.  

7. OPINIA nr XX/3/2020 w sprawie wyrażenie Opinii przez Radę Miejską  

w Brzesku dot. działań Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 

Sp. z o.o. w Brzesku w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w kraju. 

Weszła w życie z dniem podjęcia.  

 

W dniu 29 kwietnia 2020 r.  

1. Uchwała  Nr XXI/168/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Brzesko na rok 2020; została ogłoszona w Dz.U. Woj. Małopolskiego w dniu  

5 maja 2020 r. i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w tym 

dzienniku; 
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2. Uchwała  Nr XXI/169/2020  w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/136/2019 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brzesko; weszła w życie z dniem podjęcia; 

 

3. Uchwała  Nr XXI/170/2020 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Brzeskiego; weszła w życie z dniem podjęcia; 

 

4. Uchwała  Nr XXI/171/ 2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej SPZOZ  

w Brzesku; weszła w życie z dniem podjęcia; 

 

5. Uchwała  Nr XXI/172/ 2020 w sprawie w sprawie odstąpienia od dochodzenia 

należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Brzesko lub jej 

jednostkom organizacyjnym z tytułu oddania nieruchomości w najem lub 

dzierżawę, za okres stanu epidemii, w tym odsetek od zaległości oraz 

należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych, w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa 

uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19; została ogłoszona w Dz.U. Woj. 

Małopolskiego w dniu 5 maja 2020 r. i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w tym dzienniku; 

 

6. Uchwała  Nr XXI/173/2020 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Brzesko. weszła w życie z dniem 

podjęcia; 

 

7. Uchwała  Nr XXI/174/2020 w sprawie powołania komisji doraźnej, ustalenia jej 

składu ilościowego i osobowego; weszła w życie z dniem podjęcia; 

 

8. Uchwała  Nr XXI/175/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

doraźnej. weszła w życie z dniem podjęcia; 

 

W dniu 27 maja 2020 r.  

1. Uchwała  Nr XXII/176 /2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Brzesko na rok 2020; została ogłoszona w Dz.U. Woj. Małopolskiego w dniu  

5  czerwca 2020 r. i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w tym 

dzienniku; 

 

2. Uchwała  Nr XXII/177/2020  w sprawie  emisji obligacji oraz zasad ich zbywania 

nabywania i wykupu weszła w życie z dniem podjęcia; 
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3. Uchwała  Nr XXII/178/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko -  weszła w życie z 

dniem podjęcia; 

 

4. Uchwała  Nr XXII/179/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - weszła w życie z dniem 

podjęcia; 

 

5. Uchwała  Nr XXII/180/2020 w sprawie przekazania do WSA w Krakowie skargi 

Pana ZB na Uchwałę Rady Miejskiej w Brzesku Nr LVI/377/2010 z dnia 

31.03.2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie 

Brzesko i ustalenia ich przebiegu - weszła w życie z dniem podjęcia, oraz 

została przesłana do WSA w Krakowie. 

 

6. Uchwała  Nr XXII/181/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komisji 

doraźnej powołanej uchwała Nr XXI/174/2020 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 

29.04.2020 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ustalenia jej składu 

ilościowego i osobowego -  weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

 

W dniu 24 czerwca 2020 r. 

1. Uchwała nr XXIII/182/2020 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Brzeska 

za rok 2019; weszła w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała nr XXIII/183/2020 w sprawie Zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 

2019; weszła w życie z dniem podjęcia. 

3. Uchwała nr XXIII/184/2020 w sprawie Absolutorium dla Burmistrza Brzeska  

z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2019; weszła w życie z dniem 

podjęcia; 

4. Uchwała nr XXIII/185/2020 w sprawie Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Brzesko na rok 2020; została  ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego w dniu 3 lipca 2020 r. i weszła w życie z dniem 17 

lipca br.  

5. Uchwała nr XXIII/186/2020 w sprawie Zmiany uchwały Nr XVII/136/2019 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brzesko; weszła w życie z dniem podjęcia.  

6. Uchwała nr XXIII/187/2020 w sprawie Zmiany uchwały Nr XXI/172/2020 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od 

dochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Brzesko lub 

jej jednostkom organizacyjnym z tytułu oddania nieruchomości w najem lub 
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dzierżawę, za okres stanu epidemii, w tym odsetek od zaległości oraz 

należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych, w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa 

uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19; została  ogłoszona w  Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 3 lipca 2020 r. i weszła w życie 

z dniem 17 lipca br. 

7. Uchwała nr XXIII/188/2020 w sprawie Zmiany Uchwały Nr XVII/144/2019 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Statutu 

Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 

XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 16 października 2019 r. 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Miejskie Centrum Obsługi 

Oświaty” oraz nadania jej statutu weszła w życie z dniem podjęcia.  

8. Uchwała nr XXIII/189/2020 w sprawie Przekształcenia Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Sterkowcu, poprzez likwidacje Szkoły Filialnej w Wokowicach 

została  ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego  

w dniu 3 lipca 2020 r.; i weszła  w życie z dniem 17 lipca br. 

9. Uchwała nr XXIII/190/2020 w sprawie Przekształcenia Szkoły Muzycznej  

I Stopnia w Brzesku poprzez zmianę siedziby została  ogłoszona w  Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 3 lipca 2020 r.; i weszła  

w życie z dniem 17 lipca br. 

10. Uchwała nr XXIII/191/2020 w sprawie Pozostawienia bez rozpatrzenia petycji 

dotyczącej przyjęcia przez Radę Miejską uchwały " Stop zagrożeniu zdrowia  

i życia - Polska Wolna od 5 G" weszła w życie z dniem podjęcia.  

 

W dniu 22 Lipca 2020 r. 

1. Uchwała nr XXIV/192/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/136/2019 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brzesko; weszła w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała nr XXIV/193/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji 

obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; weszła w życie z dniem 

podjęcia. 

3. Uchwała nr XXIV/194/2020 w sprawie zwolnienia z opłaty o której mowa w art. 

111 ust 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2020 r. oraz zwrotu części opłaty; 

weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
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woj. Małopolskiego w dniu 28 lipca 2020 r. i weszła w życie z dniem 11 sierpnia 

2020 r.  

4. Uchwała nr XXIV/195/2020 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku; weszła w życie z dniem podjęcia. 

5. Uchwała nr XXIV/196/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/122/2019 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „ Brzesko – Dzielnica Przemysłowa”; 

weszła w życie z dniem podjęcia. 

6. Uchwała nr XXIV/197/2020 w sprawie wyrażenia woli przejęcia dróg w związku 

z planowaną przez GDDKiA realizację zadania pn. „Budowa dk nr 75 klasy GP 

na odc. Brzesko – Nowy Sącz Odc. I – II etap łącznika „brzeskiego”; weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

7. Uchwała nr XXIV/198/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia dotyczącego finansowania budowy Skrzyżowania na DK nr 75 

klasy GP na odc. Brzesko - Nowy Sącz w ramach realizacji przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przedsięwzięcia „Budowa DK75 Klasy GP 

na odc. Brzesko - Nowy Sącz odc. I - II Etap Łącznika weszła w życie z dniem 

podjęcia. 

 

W dniu 7 września 2020 r.  

1. Uchwała Nr XXV/ 199/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Brzesko na rok 2020; została ogłoszona w Dz. U. Województwa Małopolskiego 

w dniu 15 września 2020 r i weszła w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

2. Uchwała Nr XXV/200/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/136/2019 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brzesko; weszła w życie z dniem podjęcia. 

3. Uchwała Nr XXV/201/2020 w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brzesko lub jej 

jednostkom organizacyjnym oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania 

należności. Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Województwa Małopolskiego 

w dniu 15 września 2020 r i weszła w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

4. Uchwała Nr XXV/202/2020 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania 

publicznego pn:” Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez 

modernizację czterech przejść dla pieszych na terenie Miasta Brzeska „ w 

ramach „ programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 
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RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 -2020”  weszła 

w życie z dniem podjęcia. 

5. Uchwała Nr XXV/203/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/261/2017 

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki 

sportowe. Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Województwa Małopolskiego 

w dniu 15 września 2020 r i weszła w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

6. Uchwała Nr XXV/204/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa 

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

w Dz. U. Województwa Małopolskiego w dniu 15 września 2020 r i weszła w 

życie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

7. Uchwała Nr XXV/205/2020 w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzeska do 

zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Brzesko w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. ”Remont odcinka 

ul. Czerwona droga" w Okocimiu o długości ok. 0,12 km" weszła w życie  

z dniem podjęcia. 

 

W dniu 7 października 2020 r.  

1. Uchwała  Nr XXVI/206/2020  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Brzesko na rok 2020; została ogłoszona w Dz.U. Woj. Małopolskiego w dniu 

12.10.2020 r. i weszła w życie 14 dni po jej ogłoszeniu.  

2. Uchwała Nr XXVI/207/2020  w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/136/2019 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brzesko; weszła w życie z dniem podjęcia. 

3. Uchwała Nr XXVI/208/2020 w sprawie przekazania dotacji dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Mokrzyskach; weszła w życie z dniem podjęcia. 

4. Uchwała Nr XXVI/209/2020 w sprawie przekazania dotacji dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Jadownikach- weszła w życie z dniem podjęcia. 

5. Uchwała Nr XXVI/210/2020  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/198/2016 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu 

przyznawania stypendiów Burmistrza Brzeska za szczególne osiągnięcia 

uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko. Została 

ogłoszona w Dzienniku Urz. Województwa Małopolskiego w dniu  12.10.2020 r. 

i weszła w życie 14 dni po jej ogłoszeniu. 

6. Uchwała Nr XXVI/211/2020 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi 

na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława 

Szczepanowskiego BM w Sterkowcu - weszła w życie z dniem podjęcia. 
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7. Uchwała Nr XXVI/212/2020 w sprawie ustalenia Regulaminu Placu Targowego 

przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku; została ogłoszona w Dzienniku Urz. 

Województwa Małopolskiego w dniu  12.10.2020 r. i weszła w życie 14 dni po 

jej ogłoszeniu. 

8. Uchwała Nr XXVI/213/2020  w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady 

korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej -  została ogłoszona 

w Dzienniku Urz. Województwa Małopolskiego w dniu  12.10.2020 r. i weszła  

w życie 14 dni po jej ogłoszeniu. 

 

W dniu 28 października 2020 r.  

1. Uchwała Nr XXVII/214/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/107/2020 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 26.02.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Brzeskiego - weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

2. Uchwała Nr XXVII/215/2020 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania 

Rodziny w Gminie Brzesko na lata 2020-2022 - weszła w życie z dniem 

podjęcia. 

 

3. Uchwała Nr XXVII/216/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Brzesko - została ogłoszona w Dz. U. 

Województwa Małopolskiego w dniu 9 listopada 2020 r i weszła w życie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w dniu 23.11.2020 r. 

 

4. Uchwała Nr XXVII/217/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Brzesko - została ogłoszona w Dz. U. 

Województwa Małopolskiego w dniu 9 listopada 2020 r i weszła w życie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w dniu 23.11.2020 r. 

 

5. Uchwała Nr XXVII/218/2020 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług 

świadczonych przez Gminę Brzesko w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi - została ogłoszona  

w Dz. U. Województwa Małopolskiego w dniu 9 listopada 2020 r i weszła w 

życie 14 dni od dnia ogłoszenia w dniu 23.11.2020 r. 

 

6. Uchwała Nr XXVII/219/2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzesko za 

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników 
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bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - została ogłoszona w Dz. 

U. Województwa Małopolskiego w dniu 9 listopada 2020 r i weszła w życie 14 

dni od dnia ogłoszenia w dniu 23.11.2020 r. 

 

7. Uchwała Nr XXVII/220/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie 

"Brzesko - Dzielnica Przemysłowa"- została ogłoszona w Dz. U. Województwa 

Małopolskiego w dniu 10 listopada 2020 r i  weszła w życie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w dniu 24.11.2020 r. 

 

 

W dniu 25 listopada 2020 r.  

1. Uchwała  Nr XXVIII/221/2020  w sprawie   zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Brzesko na rok 2020; weszła  w życie z dniem podjęcia oraz została  ogłoszona  

w  Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 30.11.2020 r.  

i weszła w życie 14 dni od jej ogłoszenia. 

 

2. Uchwała  Nr XXVIII/222/2020  w sprawie   zmiany uchwały Nr XVII/136/2019 

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej 

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

 

3. Uchwała  Nr XXVIII/223/2020  w sprawie   zmiany Uchwały Nr XVI/119/2019 

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia 

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

podjęcia; 

 

4. Uchwała  Nr XXVIII/224/2020  w sprawie   rozpatrzenia skargi Pana RG na 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sterkowcu Panią Marię Dąbrowa – Legutko ; 

weszła w życie z dniem podjęcia; 

 

5. Uchwała  Nr XXVIII/225/2020  w sprawie   przyjęcia „Aktualizacji Programu 

Ochrony Środowiska Gminy Brzesko na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 

2024-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”; weszła w życie  

z dniem podjęcia; 

 

6. Uchwała  Nr XXVIII/226/2020  w sprawie   wyrażenia zgody na zbycie 

niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko; 

weszła w życie z dniem podjęcia; 

 

7. Uchwała  Nr XXVIII/227/2020  w sprawie   przyjęcia programu współpracy 

Gminy Brzesko na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
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działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; weszła w życie z dniem 

podjęcia; 

 

 

W dniu 2 grudnia 2020 r. 

 

1. Uchwała  Nr XXIX/228/2020  w sprawie   wyznaczenia obszaru i granic 

Aglomeracji Brzesko; została  ogłoszona  w  Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego w dniu 09.12.2020 r. i weszła w życie 14 dni od 

daty ogłoszenia. 

 

2. Uchwała  Nr XXIX/229/2020  w sprawie  wyznaczenia obszaru i granic 

Aglomeracji Brzesko – Sterkowiec; została  ogłoszona  w  Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 09.12.2020 r. i weszła w życie 

14 dni od daty ogłoszenia. 

 

3. Uchwała  Nr XXIX/230/2020  w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Brzesko na rok 2020;weszła w życie z dniem podjęcia oraz została  ogłoszona  

w  Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 30.11.2020 r.  

i weszła w życie 14 dni od daty ogłoszenia. 

 

4. Uchwała  Nr XXIX/231/2020  w sprawie  w sprawie  w sprawie  zmiany uchwały 

Nr XVII/136/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; weszła w życie z dniem 

podjęcia. 

 

 

W dniu 28 grudnia 2020 r.  

1. Uchwała  Nr XXX/232/2020  w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Brzesko na rok 2020; weszła w życie z dniem podjęcia, została ponadto 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 31 

grudnia 2020 r.  

 

2. Uchwała  Nr XXX/233/2020  w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/136/2019 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brzesko; weszła w życie z dniem podjęcia.  

 

3. Uchwała  Nr XXX/234/2020  w sprawie  Uchwała Budżetowa Gminy Brzesko 

na rok 2021- weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., została ponadto 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 31 

grudnia 2020 r.  
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4. Uchwała Nr XXX/235/2020  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Brzesko; weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

5. Uchwała  Nr XXX/236/2020  w sprawie  przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej 

w Brzesku na rok 2021; weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

6. Uchwała  Nr XXX/237/2020  w sprawie  przyjęcia planu pracy komisji 

Rewizyjnej na rok 2021; weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

7. Uchwała  Nr XXX/238/2020  w sprawie   przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2021; weszła w życie z dniem 1 stycznia 

2021 r.  

 

8. Uchwała  Nr XXX/239/2020  w sprawie  zmiany uchwały Nr XII/107/2019 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu 

przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Brzesko -uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego  w dniu 31 grudnia 2020 r. i weszła w życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2021r. 


