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WSTĘP  

 

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

506) 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 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 2018 gminę Brzesko 

zamieszkiwało 36 098 mieszkańców. Największą liczbę mieszkańców ma Brzesko 

(16 549). Dalej plasują się: Jadowniki (5077), Mokrzyska (3276), Jasień (3219), 

Poręba Spytkowska (2149), Okocim (1963), Bucze (1371), Szczepanów (1025), 

Sterkowiec (955) i Wokowice (514). 

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. 21  

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 południe 

od Nowego Sącza i 98 km od Muszynki, przejścia granicznego ze Słowacją. 
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W Gminie Brzesko działa ponad 3 tysiące podmiotów gospodarki narodowej. Na 

koniec 2018 roku zarejestrowano 902 bezrobotnych, z czego 513 to osoby długotrwale 

bezrobotne. 

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. 

Odsetek ludności korzystających z sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi 51,46 

(na koniec 2015 roku). W mieście Brzesko wskaźnik ten wynosi 80,38.  

W analogicznym okresie wskaźnik zwodociągowania gminy wynosił 81,38 (w mieście 

95,61), ale w kwietniu 2019 roku zakończono wodociągowanie Poręby Spytkowskiej – 

ostatniej miejscowości w gminie, która nie miała sieci. Stopniowo buduje się  

i remontuje drogi gminne, jednak z powodu wysokich kosztów takich inwestycji proces 

ten będzie trwał jeszcze wiele lat. 
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Gmina posiada bardzo dobrą bazę sportową. Funkcjonuje tu kryta pływalnia, 

pełnowymiarowe hale sportowe, boiska ze sztuczną nawierzchnią, korty tenisowe czy 

profesjonalny tor kręglarski. Ważną rolę w życiu kulturalnym pełni Regionalne Centrum 

Kulturalno Biblioteczne, obiekt który kosztował kilkanaście milionów złotych z czego 

blisko 10 milionów stanowiła dotacja z Unii Europejskiej. 
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CHARAKTERYSTYKA POZYCJI I ROZWOJU GMINY W OSTATNICH LATACH 

 

Spośród dostępnych publikowanych rankingów samorządów tylko nieliczne 

obejmują rok 2018. Większość rankingów za rok ubiegły publikowanych jest 

najwcześniej w połowie roku kalendarzowego. Dlatego poniższa analiza opiera się w 

przeważającej części na danych na koniec 2017 roku.  

Według danych Urzędu Statystycznego w Krakowie za rok 2017 Gmina Brzesko 

na tle innych gmin województwa i powiatu brzeskiego prezentuje się następująco:  

 

 

Dostępne są również dane z oficjalnych rankingów. Serwis samorząd.pap.pl 

opublikował w ubiegłym roku dwa rankingi dotyczące sfery finansowej gmin. Oba 

obejmują wszystkie 2477 polskich gmin. Pierwszy z nich „Najbiedniejsze  

i najbogatsze gminy”  pochodzi z lipca 2018 roku. Klasyfikuje on samorządy gminne 

pod względem wysokości dochodów w przeliczeniu na głowę mieszkańca.  

W rankingu tym gmina Brzesko plasuje się na dalekim 2373. miejscu w Polsce. 

Poniższy wykres przedstawia wysokość dochodów siedmiu gmin powiatu brzeskiego  

na głowę mieszkańca. 
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Ważnym elementem rzutującym na interpretację poziomu dochodów 

poszczególnych gmin jest ich liczba mieszkańców. Według danych GUS Gmina 

Czchów mogąca się pochwalić najwyższymi dochodami per capita ma zaledwie 9834 

mieszkańców. Kolejne w rankingu gminy to Iwkowa – 6341, Gnojnik – 7936, Borzęcin 

- 8385, Szczurowa – 9629, Brzesko – 36 290 i Dębno – 14 586. 

W grudniu 2018 roku na stronie samorząd.pap.pl opublikowano też ranking 

najbardziej zadłużonych gmin w Polsce. Gmina Brzesko została w nim sklasyfikowana 

na 432. miejscu. Wśród siedmiu gmin powiatu Brzesko zajmuje  

2. miejsce mając zbliżony wskaźnik do Czchowa i Gnojnika. W tym zestawieniu 

zdecydowanie wyróżniają się dwie gminy: Borzęcin i Szczurowa. 
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Bardziej miarodajna jest analiza dochodów i zadłużenia małopolskich 

samorządów o zbliżonej liczbie mieszkańców.  Jednakże i w tym rankingu należy wziąć 

pod uwagę różne kategorie analizowanych gmin. Na dziesięć analizowanych gmin 

cztery to gminy miejskie (Zakopane, Gorlice, Bochnia, Nowy Targ), dwie wiejskie 

(Limanowa, Tarnów) i cztery miejsko – wiejskie (Niepołomice, Myślenice, Brzesko, 

Chrzanów). Najbardziej zaludnioną z wymienionych gmin jest Chrzanów (47,5 tys. 

mieszkańców) a najmniej Limanowa i Tarnów (nieco ponad 25 tys.). 

W przypadku wysokości dochodów na głowę mieszkańca zestawienie tych gmin 

wygląda następująco:

 

Nieco lepiej wygląda gmina Brzesko w zestawieniu dotyczącym zadłużenia na 

głowę mieszkańca.  Trzy samorządy wypadają w tym rankingu o wiele gorzej, w tym 

dwie gminy miejsko – wiejskie. 

5698 5191
4545 4303 4151 4069 3751 3674 3670 3541
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Dostępne są też dane obejmujące lata 2015 – 2017. W tym trzyletnim zestawieniu 

średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych programów pozyskane dla gminy  

i niepodlegające zwrotowi to jedynie 12 złotych na mieszkańca, co daje 174. miejsce 

w województwie na 182 klasyfikowanych gmin. W tym samym okresie średnioroczny 

wskaźnik zadłużenia budżetu wyniósł 46%. Lokuje to gminę na   162 miejscu. 

Natomiast średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne przypadające na jednego 

mieszkańca wyniosły 173 złote, co dało 171 miejsce wśród małopolskich gmin.  

W skali kraju wydatki budżetowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca lokują  

w 2017 roku gminę na 2156 miejscu pośród wszystkich 2412 gmin. Podobnie dochód 

na jednego mieszkańca: 2383 złote per capita dało Gminie Brzesko 2327 miejsce  

w kraju. 

W zestawieniu liderów inwestycji za lata 2015 – 2017 wśród 269 miast powiatowych w 

całej Polsce Brzesko zajmowało również odległe pozycje: w 2015 roku było to 238 

miejsce, w roku 2016 – 244 miejsce, a w 2017 roku 247 miejsce wśród miast będących 

stolicą powiatu.  

W 2018 roku serwis samorząd.pap.pl opublikował jeszcze ranking kultury. Wzięto 

w nim pod uwagę trzy składowe: „działalność i uczestnictwo w kulturze” (waga 0,5); 

„wydatki na kulturę per capita” (waga 0,25) oraz „udział kultury  

3823
3340

2311

1518

1240 1236 1207 1164 994
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w budżecie” (waga 0,25). W kategorii gmin miejsko – wiejskich, których jest w Polsce 

616, Gmina Brzesko została sklasyfikowana na 275 miejscu. 

Ostatni omawiany ranking jest autorstwa Małopolskiego Instytutu Samorządu 

Terytorialnego i Administracji. Klasyfikuje on małopolskie samorządy w kategorii 

rozwoju społeczno – gospodarczego i został opublikowany w październiku 2018 roku 

i analizuje dane z roku 2017. Oprócz danych typowo budżetowych ranking analizuje 

też liczbę podmiotów gospodarczych, wyniki egzaminu gimnazjalnego, odsetek dzieci 

objętych wychowaniem przedszkolnym, saldo migracji, wydatki na kulturę i środki 

przekazane organizacjom pozarządowym. Na 179 klasyfikowanych małopolskich 

samorządów Brzesko zajęło 103. miejsce. Na 30 gmin Subregionu Tarnowskiego 

Brzesko zajmuje 9. miejsce a wśród siedmiu gmin powiatu Brzesko zajmuje  

2. miejsce za Gminą Dębno.  
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ORGANY GMINY 

 

W okresie przedstawionym w raporcie odbywały się wybory samorządowe  

i w związku z tym skład organów gminy uległ w tym okresie zmianie. 

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 21 listopada 2018 r. skład organów gminy 

przedstawiał się następująco: 

Burmistrz Brzeska – Grzegorz Wawryka  

Rada Miejska: 

1) Babicz Bogusław 

2) Bogusz Krzysztof 

3) Borowiecka Barbara 

4) Brzyk Franciszek 

5) Chmielarz-Żwawa Ewa 

6) Ciurej Marcin 

7) Gawiak Jerzy 

8) Góra Stanisław 

9) Kądziołka Maria 

10) Klimek Leszek 

11) Knaga Edward 

12) Kolbusz Grzegorz 

13) Kucia Maria 

14) Kwaśniak Adam 

15) Lubowiecka Anna 

16) Ojczyk Krzysztof 

17) Smołucha Adam 

18) Sorys Jarosław 

19) Sproski Kazimierz 

20) Stępak Krzysztof 

21) Wyczesany Piotr 
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Od 21 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.: 

Burmistrz Brzeska – Tomasz Latocha 

Rada Miejska 

1) Borowiecka Barbara 

2) Brzyk Franciszek 

3) Chmielarz-Żwawa Ewa 

4) Cichoński Rafał 

5) Ciurej Marcin 

6) Dadej Jadwiga 

7) Duda Piotr 

8) Górczewska Barbara 

9) Górski Marek 

10) Kądziołka Maria 

11) Klimek Leszek 

12) Kucia Maria 

13) Kwaśniak Adam 

14) Lubowiecka Anna 

15) Łanocha Zbigniew 

16) Mróz Karol 

17) Sambor Bogusław 

18) Sorys Jarosław  

19) Trąba Kamil 

20) Turlej Bartłomiej 

21) Zaleśny Adrian 
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PODSTAWOWE INFORMACJE FINANSOWE ZA 2018 R. 

 

1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem na 31.12.2018 r. 

dochody własne 69 779 628,72 
= 

50,18% dochody ogółem 139 065 719,09 

 

2. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem na 31.12.2018 r. 

wydatki majątkowe 10 139 937,23 
= 

7,20% wydatki ogółem 140 893 458,11 

 

3. Zadłużenie ogółem na 31.12.2018 r. – 57.100.000,00 zł 

 

4. Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia:  

3.980.184,95 zł. 

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

sprzedaży majątku – wydatki bieżące – spłata rat kapitałowych  

= 135.248.976,49 zł. + 1.484.729,34 zł. – 130.753.520,88 zł. – 2.000.000,00 

zł. = 3.980.184,95 zł. 

5. Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r. – 139.065.719,09 zł 

 

6. Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r. – 140.893.458,11 zł 

 

7. Deficyt na 31.12.2018 r. – 1.827.739,02 zł 

 

8. Dynamika PIT i PN 

 

 

 2016 2017 Dynamika 
(3:2) 

2018 Dynamika 
(5:3) 

1 2 3 4 5 6 

Udziały w podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych 

22.014.611,00 25.761.683,00 17,02% 29.989.836,00 16,41% 

Podatek od 
nieruchomości 

15.150.940,96 16.578.536,60  9,42% 17.836.294,74 7,59% 
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9. Pozyskane dotacje i środki unijne:  2.827.628,04 zł. 

o dotacja z Województwa Małopolskiego na remont/modernizację dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych – 57.170,00 zł. 

o środki z PROW na realizację inwestycji „Przebudowa drogi wraz  

z odwodnieniem działek przyległych do ul. Zachodniej  

w Jadownikach” – 179.316,95 zł. 

o środki z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Brzesko na remont drogi 

ul. Czerwona Droga w Okocimiu – 60.000,00 zł. 

o dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej 

łączącej ulice: Brata Alberta i L.Okulickiego w km od 0+000,00 do 

0+190,00; L.Okulickiego i Gen. Władysława Sikorskiego w km od 

0+390,00 do 0+575,00 oraz Gen. Władysława Sikorskiego  

i H.Kołłątaja w km od 0+833,00 do 1+205,82 w miejscowości Brzesko” 

– 1.182.654,00 zł. 

o środki pozyskane w ramach RPOWM 2014 – 2020 na realizację 

Projektu „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu 

Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej” – 35.048,64 zł. 

o środki z RPOWM 2014-2020 na realizację inwestycji  

pn. „Termomodernizacja budynku administracji samorządowej  

w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyska” – 

14.786,02 zł. 

o środki z RPOWM 2014 – 2020 na realizację inwestycji  

pn. „Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP Nr 3 Brzesko, 

PSP Bucze, PSP Nr 1 Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w 

Gminie Brzesko – 30.214,51 zł. 

o dotacja celowa z budżetu państwa na realizację działań wynikających 

z Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – 

komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” - 28.000,00zł.  

o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu 

„PRZEDSZKOLE BEZ GRANIC – wysokiej jakości edukacja  

w nowych oddziałach przedszkolnych w OWP przy Publicznej szkole 
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Podstawowej Nr 2 w Brzesku” w ramach osi priorytetowej Wiedza  

i kompetencje RPOWM 2014-2020 – 251.360,57 zł. 

o środki z Województwa Małopolskiego na realizację przez Szkołę 

Podstawową Nr 2 w Jadownikach projektu pn. „Dziedzictwo Kresów 

Wschodnich Rzeczypospolitej” w ramach zadania budżetowego 

„Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły” - 9.800,00 zł. 

o dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań 

wynikających z Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 

– 62.100,00 zł. 

o dotacja z WFOŚiGW  w Krakowie na realizację projektu pn. „Daj 

szansę Ziemi – segreguj odpady” -  6.952,44 zł.  

o środki z RPOWM 2014-2020 na realizację projektu pn. „Wymiana 

źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa 

i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko” – 872.374,91 zł. 

o dotacja z WFOŚiGW  w Krakowie na realizację Programu 

Priorytetowego – likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie 

województwa małopolskiego - 6.796,00 zł.  

o środki z PROW 2014-2020 na zadanie „Prace konserwatorskie przy  

2 zabytkowych kapliczkach w miejscowościach Poręba Spytkowska 

oraz Jasień na terenie Gminy Brzesko” - 26.054,00 zł.  

o pomoc z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania 

pn. „Konserwacja kamiennej figury przydrożnej przedstawiającej 

Chrystusa Frasobliwego na postumencie, datowanej na II poł. XIX w. 

przy ul. Królowej Jadwigi 12 w Brzesku” - 5.000,00 zł.  

 

10.  Dochody z majątku na 31.12.2018 r. – 3.085.894,55 

 

11. Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu: 

 

 

 

 

wykonanie wydatków majątkowych 10 139 937,23 
= 

89,75% plan wydatków majątkowych 11 298 226,00 
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12.  Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia: 

 

Rok Transze Odsetki Raty 

kapitałowe 

Zadłużenie na 

koniec roku 

2018 4.000.000* 1.772.280* 2.000.000* 57.100.000* 

2019 0 1.900.000 2.500.000 54.600.000 

2020 0 1.880.000 2.500.000 52.100.000 

2021 0 1.637.000 4.700.000 47.400.000 

2022 0 1.403.000 4.800.000 42.600.000 

2023 0 1.167.000 3.000.000 39.600.000 

2024 0 1.021.000 3.500.000 36.100.000 

2025 0 990.000 4.000.000 32.100.000 

2026 0 942.000 4.000.000 28.100.000 

2027 0 845.000 3.900.000 24.200.000 

2028 0 750.000 4.000.000 20.200.000 

2029 0 650.000 4.000.000 16.200.000 

2030 0 550.000 4.000.000 12.200.000 

2031 0 450.000 4.400.000 7.800.000 

2032 0 350.000 3.800.000 4.000.000 

2033 0 200.000 4.000.000 0 

Raze

m 

4.000.000 16.507.280 59.100.000 - 
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13. Prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata. 

Rok 
Dochody 
bieżące 

Wydatki 
bieżące 

(bez wydatków  
na obsługę 

długu) 

Wydatki na 
obsługę 
 długu 

Spłata rat 
kapitałowych/ 

wykup 
obligacji 

Nadwyżka 
operacyjna 

brutto 
(2-3) 

Nadwyżka 
operacyjna 

netto 
(6-4-5) 

1 2 3 4 5 6 7 

2018* 135 248 976,49 128 925 265,70 1 828 255,18 2 000 000,00 6 323 710,79 2 495 455,61 

2019 143 651 442,00 136 418 086,00 2 007 471,00 2 510 000,00 7 233 356,00 2 715 885,00 

2020 149 110 197,00 139 899 085,00 1 987 111,00 2 650 000,00 9 211 112,00 4 574 001,00 

2021 154 478 164,00 143 694 640,00 1 738 711,00 4 850 000,00 10 783 524,00 4 194 813,00 

2022 159 884 900,00 147 569 874,00 1 499 311,00 5 000 000,00 12 315 026,00 5 815 715,00 

2023 165 161 101,00 151 539 804,00 1 256 111,00 3 300 000,00 13 621 297,00 9 065 186,00 

2024 170 446 256,00 155 516 501,00 1 099 311,00 3 800 000,00 14 929 755,00 10 030 444,00 

2025 175 730 090,00 159 473 697,00 1 057 511,00 4 263 957,52 16 256 393,00 10 934 924,48 

*wykonanie wg stanu 
na 31.12.2018      

 

14. Prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata 

 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po 
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 
roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 
o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 

2018 4,33% 

2019* 3,66% 

2020 3,91% 

2021 5,91% 

2022 7,81% 

2023 7,65% 

2024 7,55% 

2025 7,45% 

*w oparciu o rzeczywiste wykonanie roku 2018 
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INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  

 
Majątek jednostki samorządu terytorialnego-zestawienie zbiorcze - 2018 r. 

     

Lp. Wyszczególnienie 

Wartość netto - 
majątek trwały + 

obrotowy Umorzenie Wartość brutto 

  UM Brzesko 163 766 495,49 50 816 774,59 214 583 270,08 

  SP Nr 1 Brzesko 907 306,62 2 256 374,05 3 163 680,67 

  Zespół Szk-Przedsz Brzesko 4 569 174,40 3 174 279,03 7 743 453,43 

  SP Nr 3 Brzesko 6 981 372,00 2 006 819,41 8 988 191,41 

  SP Bucze 1 018 816,81 1 122 842,50 2 141 659,31 

  SP Nr 1 Jadowniki 65 406,67 1 231 861,08 1 297 267,75 

  Zespół Szk-Przedsz Jadown 90 656,21 1 400 256,48 1 490 912,69 

  SP Jasień 1 505 579,93 1 168 503,48 2 674 083,41 

  SP Mokrzyska 106 001,55 1 003 375,24 1 109 376,79 

  SP Okocim 2 396 267,70 2 016 558,76 4 412 826,46 

  SP Poręba Spytkowska 470 025,79 969 840,12 1 439 865,91 

  SP Sterkowiec 646 780,51 1 296 621,11 1 943 401,62 

  SP Szczepanów 360 797,75 1 062 674,03 1 423 471,78 

  Szkoła Muzyczna 24 930,92 493 763,53 518 694,45 

  Przedszkola 1 562 323,32 3 272 521,82 4 834 845,14 

  MOPS 368 130,16 787 444,68 1 155 574,84 

  BOSiR 7 499 729,07 4 798 266,21 12 297 995,28 

  MOK 711 688,91 416 165,57 1 127 854,48 

  PiMBP 332 487,19 161 785,45 494 272,64 

1 Jednostki budżetowe 192 339 794,90 78 878 776,12 271 218 571,02 

2 Zakłady budżetowe 0,00 0,00 0,00 

3 Gospodarstwa pomocnicze 0,00 0,00 0,00 

4 Instytucje kultury 1 044 176,10 577 951,02 1 622 127,12 

Razem   193 383 971,00 79 456 727,14 272 840 698,14 

 

 
 

Wielkość udziałów i akcji 
            

Lp. Nazwa spółki Ilość 
Wartość 

nominalna 

Wartość księgowa akcji i 
udziałów 

31.12.2017r. 31.12.2018r. 

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 

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 
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Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki samorządu 
terytorialnego (infrastruktura komunalna) – stan na dzień 31.12.2018 r.  

   

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
Ilość - stan na dzień 
31.12.2018 (łącznie) 

Drogi Km 159,23 

Długość linii tramwajowych 
i autobusowych 

Km 149,00 

Długość kanalizacji 
opadowej oraz cieki wodne 

Km 126,80 

Długość sieci kanalizacji 
sanitarnej 

Km 0,54 

Długość sieci ciepłowniczej Km 12,07 

Zieleń ha 3,20    

Zasób mieszkaniowy i 
użytkowy 

  

lokale mieszkalne szt. 307 

lokale użytkowe szt. 49 

lokale ogółem szt. 356 

budynki mieszkalne szt. 57 

budynki użytkowe szt. 82 

budynki garażowe szt. 4 

budynki ogółem szt. 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  RAPORT O STANIE GMINY BRZESKO 

 

   21 
 

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 na terenie 

Gminy 

Celem nadrzędnym Strategii jest: Podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz 

stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia mieszkańców na terenie Gminy 

Brzesko.  

Na skutek wielu czynników, w większości związanych z ogólnokrajową tendencją 

na rynku pracy, w okresie funkcjonowania Strategii znacznie zmniejszyło się 

bezrobocie w gminie Brzesko. Na koniec 2015 roku, a więc tuż przed uchwaleniem 

dokumentu Strategii w gminie Brzesko było 1681 bezrobotnych a na koniec 2018 roku 

liczba ta wynosiła już tylko 902. W ciągu trzech lat liczba bezrobotnych w Gminie 

zmniejszyła się więc o ponad 46%. 

W roku 2018 realizowano część programów i projektów przypisanych do 

poszczególnych Celów operacyjnych Strategii. 
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Dla celu operacyjnego I.1: 

- w lipcu zakończono realizację projektu RPO WM 2014 – 2020 polegającego na 

utworzeniu nowych oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 

2 w Brzesku. Zadanie obejmowało m.in. szereg szkoleń dla nauczycieli 

przedszkolnych. 

- zrealizowano projekt w ramach POWER polegający m.in. na wprowadzeniu 

nowego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Brzesku. Zrealizowano 

też szereg szkoleń z zakresu obsługi klienta dla pracowników magistratu. 

 Dla celu operacyjnego I.2: 

 - rozpoczęto przygotowania do realizacji międzygminnego szlaku rowerowego  

w ramach projektu RPO WM 2014 – 2020. Zadanie koordynowane przez Tarnowską 

Organizację Turystyczną ma objąć przygotowanie 20 km ścieżek rowerowych na 

terenie gminy Brzesko. 

- złożono wniosek o dofinansowanie budowy wieży widokowej na wzgórzu 

Bocheniec w Jadownikach. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd 

Województwa Małopolskiego, ale znalazł się na liście rezerwowej projektów 

wybranych do dofinansowania. 

Dla celu operacyjnego II.1: 

- zrealizowano prace inwestycyjne, remontowe i modernizacyjne za kwotę 10,14 

mln zł 

 - zrealizowano zadanie dot. budowy dróg i chodników o długości 0,75 km na 

osiedlu Słotwina za kwotę ok. 1,8 mln zł. Inwestycja była współfinansowana  

z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów.  

- podpisano porozumienie z GDDKiA i rozpoczęto prace budowlane dotyczące 

budowy chodnika przy drodze krajowej nr 94 i 74 (Brzesko – Jasień). Inwestycja 

pochłonie 1,36 mln zł i obejmie budowę 1170 m chodnika.  

- RPWiK w Brzesku rozpoczęło budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Podgórskiej 

i Prokopa w Jadownikach. Koszt budowy 1250 m odcinka sieci wyniesie 1,7 mln zł. 
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- w ramach likwidacji barier architektonicznych zrealizowano remont chodników 

przy ul. Sienkiewicza 64 m i ul. Sobieskiego 130 m w Brzesku z obniżonymi 

krawężnikami na przejściach dla pieszych. 

Dla celu operacyjnego II.2: 

- zorganizowano 7 akcji edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza 

obejmujących 4500 osób. Jedną z nich było zadanie „Daj szansę Ziemi – segreguj 

odpady” współfinansowane przez WFOŚ i GW w Krakowie. 

- w ramach realizowanego projektu RPO WM 2014 – 2020 wymieniono 85 kotłów 

ze 120 planowanych. Złożono kolejny wniosek do konkursu obejmujący wymianę 

kolejnych 400 kotłów. Wniosek jest w trakcie oceny. 

- zainstalowano panele fotowoltaiczne na dachach 4 budynków Państwowych 

Szkół Podstawowych (PSP w Mokrzyskach, PSP nr 1 w Jadownikach, PSP  

w Szczepanowie, PSP w Buczu). Budynki te zostały również poddane 

termomodernizacji w ramach dwóch projektów dofinansowanych w ramach RPO WM. 

W roku bieżącym termomodernizacja oraz instalacja paneli fotowoltaicznych obejmie 

kolejne 3 budynki. 

- Otrzymano dofinansowanie na budowę Park & Ride przy dworcu kolejowym  

w Brzesku. Inwestycja zapewni 158 miejsc parkingowych dla samochodów oraz 20 dla 

rowerów. Prace budowlane ruszają w bieżącym roku.  

- Otrzymano dofinansowanie na budowę I etapu Gminnego Parku Wypoczynku  

i Rekreacji w Brzesku. Zadanie obejmuje m.in. nasadzenie blisko tysiąca drzew, 

krzewów i małych sadzonek. Realizacja zadania zaplanowana jest na bieżący rok. 

Dla celu operacyjnego III.1: 

- zakończono realizację zadania „Promocja potencjału gospodarczego 

Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej”. Zadania 

zrealizowane w 2018 r. w ramach projektu obejmowały udział w targach Industry 

Meeting w Sosnowcu, gdzie prezentowano około 20 firm z terenu gminy i powiatu oraz 

brzeskie tereny inwestycyjne. Firmy oraz potencjał inwestycyjny Subregionu były też 

prezentowane podczas międzynarodowych targów w Monachium oraz na wyjeździe 

studyjnym w Brukseli, gdzie odbyto spotkania na szczeblach gospodarczych m.in.  
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z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego. Ponadto bezpłatnym, fachowym 

wsparciem doradczym objęto blisko 70 firm z Subregionu.  

Dla celu operacyjnego IV.1: 

- z początkiem roku uruchomiono Dzienny Dom Senior +, w którym opieką 

objętych jest 20 osób. Zadanie polegające na adaptacji pomieszczeń na parterze 

budynku Sanepid w Brzesku, zakupie wyposażenia „Domu”, zatrudnieniu personelu, 

zapewnieniu wyżywienia oraz innych usług zostało dofinansowane w 2017 roku  

z rządowego programu Senior +.  

- pozyskano środki na zadanie wymienione w celu operacyjnym II.2, tj. Budowa 

Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji w Brzesku – etap I. Park będzie usytuowany 

pomiędzy dwoma dużymi osiedlami bloków wielorodzinnych (os. Jagiełły  

i os. Ogrodowa) liczącymi ok. 7 tysięcy mieszkańców. 

- dofinansowano 25 stowarzyszeń i klubów sportowych w ramach corocznych 

konkursów organizowanych przez Urząd Miejski w Brzesku. Przeznaczono na ten cel 

kwotę blisko 398 tys. zł. 

Dla celu operacyjnego IV.2: 

- w ramach corocznego konkursu dofinansowano 38 organizacji pozarządowych 

na kwotę 230 tys. zł. 

Nie udało się zrealizować zadań określonych w celu operacyjnym III.2.  Nie 

realizowano też kilku ważnych w kontekście rozwoju społeczno – gospodarczego 

gminy zadań określonych w innych celach operacyjnych Strategii. Głównie dotyczy to 

zadań związanych z wprowadzaniem ulg podatkowych dla przedsiębiorców, 

uchwalenia nowych planów przestrzennych (ostatnie uchwalono w latach 2016 – 

2017), nie powołano dotychczas Rady Rozwoju Społeczno – Gospodarczego.  

W roku 2018 odstąpiono również od wsparcia inicjatyw obywatelskich za 

pośrednictwem tzw. Budżetu Obywatelskiego. 
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Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy  

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

Miejskiej w Brzesku z dnia 15 czerwca 1998 r. 

Od tamtego czasu procedowano dwie zmiany. Pierwsza na potrzeby lokalizacji 

farmy wiatrowej w obrębie Wokowic – nie została uchwalona. Druga uchwalona 

Uchwałą nr XV/99/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 września 2015 r.  

w obrębie geodezyjnym: Brzesko, Jasień. 

Studium wymaga przeprowadzenia aktualizacji danych dotyczących 

uwarunkowań dla sformułowania kierunków rozwoju gminy. 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Ocena aktualności – październik 2018 

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 zgłaszał ustnie potrzebę 

zmiany ustaleń tekstowych planu w zakresie  ustaleń 

tekstowych  planu  

2 – Brzesko – ul. Szczepanowska   

Uchwała RM  XXIX/196/97 z 27.02.1997r 

Tereny zabudowy mieszkalnej ,jednorodz. 

 

-zachodzi potrzeba  dokonania zmiany ustaleń planu   

w rejonie przebiegu napowietrznej linii  

elektroenergetycznej  110 kW w związku z dokonaną 

jej przebudową skutkującą  zmianą szerokości   pasa 

technicznej ochrony linii 

  

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 

-plan  częściowo  niezrealizowany  w związku   



  RAPORT O STANIE GMINY BRZESKO 

 

   27 
 

 Tereny  zabudowy  produkcyjnej  

 

z  brakiem   połączenia  terenu  układem dróg 

publicznych o parametrach  wymaganych dla 

transportu ciężkiego   

- uruchomienie  rezerwy  terenowej pod inwestycje  

wymaga  w I etapie  wykonania zaprojektowanych  

układów  drogowych w tym mostu na Uszwicy  

      

5 – Brzesko – Pomianowski Stok  

Tereny zabudowy  mieszkaniowej , 

koncentracji usług i  produkcji .  

Uchwała RM  IX/98/99 z 7.07.1999r 

- ustalenia  planu zrealizowane w ok.60%  

- zachodzi potrzeba dokonania  zmian w planie   

  polegających na  uszczegółowieniu ustaleń  

  tekstowych w zakresie  gabarytów projektowanej 

  zabudowy  produkcyjno – usługowej  

   

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  uwarunkowań  polegająca 

  na  uwzględnieniu oddziaływania  ruchu  

  komunikacyjnego na  autostradzie      

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   

- ustalenia  planu są w trakcie realizacji  
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Tereny usług  centrum + dworzec 

autobusowy 

Uchwała RM  XXXIII/351/02 z 27.03.2002r 

 

- zachodzi potrzeba zmiany planu przede      

wszystkim  w zakresie układu komunikacyjnego przy 

Połączeniu  ul. Solskiego z droga krajową  Nr 4  

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 27.03.2002r 

 

 

- ustalenia  planu zrealizowane w ok.80%  

- zachodzi potrzeba wprowadzenia  zmiany planu 

poprzez wprowadzenie 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 

 

- ustalenia  planu zrealizowane w ok.50%  

- właściciele nieruchomości wnioskują zmianę  

przeznaczenia terenów  rekreacyjnych na zabudowę 

mieszkalną   

- zachodzi potrzeba wprowadzenia  zmiany planu 

poprzez wprowadzenie projektowanej  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    

- ustalenia  planu nie  zrealizowane  

- nie zachodzi potrzeba dokonywania zmian 
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Uchwała RM  VI/33/07 z 28.03.2007r 

 

15 – Brzesko –Oś. Słotwina    

Tereny  mieszkaniowe  + poszerzenie 

cmentarza    

Uchwała RM  LVIII/400/10 z 30.06.2010r 

 

- plan aktualny   

- brak wniosków o zmianę planu  

 

   

16 – Mokrzyska – mienie gminne   

Tereny zabudowy   mieszkaniowej    

Uchwała RM  LVIII/399/10 z 30.06.2010r 

 

- plan  aktualny   

 

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

MPZP terenu we wsi Mokrzyska 

dz.854/16…… 

 

- plan  aktualny   

 

18-  XXVI/180/ 2012 z 29.08.2012r 

    MPZP Gminy Brzesko - teren położone   

    w Brzesku Osiedla Jagiełły 

 

- plan  aktualny   

 

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   

 

- plan  aktualny   

- zachodzi potrzeba dokonania  zmian  w zakresach  
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określonych w indywidualnych wnioskach  właścicieli 

nieruchomości  

 

21- XXXII/216/2016 z 30.11.2016 

MPZP  Brzesko – Dzielnica Przemysłowa   

- XLIX/352/2018 z 07.03.2018 

Zmiana do  MPZP  Brzesko  

– Dzielnica Przemysłowa    

- plan  aktualny   

 

22- XLVI/334/2017 z  27.12.2017 

MPZP  Brzesko – Nowy Świat     

 

- plan  aktualny   

 

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 

o Wchodząca obecnie w życie  nowa procedura prawna - „spec – ustawa 

mieszkaniowa” o ułatwieniach w przygotowaniu realizacji  mieszkaniowych oraz  

inwestycji towarzyszących otwiera  możliwości lokalizacji inwestycji   

z pominięciem obowiązku sporządzenia  planów  miejscowych. 

o Większość obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego wymaga aktualizacji. 
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Gminny Program Rewitalizacji 

Program Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016 – 2022 został przyjęty 

Uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku 22 lutego 2017r. W związku ze zbliżającymi się 

wówczas naborami projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Program 

Rewitalizacji został przekazany do oceny Marszałka Województwa Małopolskiego. 

Ocena pozytywna gwarantowała prawo do uczestnictwa Gminy w planowanych 

naborach rewitalizacyjnych. Niestety Program uzyskał ocenę negatywną, która 

dotyczyła między innymi sposobu wyboru obszarów zdegradowanych i obszarów 

rewitalizacji. Korekta Programu musiała zostać dokonana zgodnie zapisami Ustawy 

Rewitalizacyjnej. Oznaczało to konieczność przeprowadzenia wszystkich ustawowych 

kroków od początku. Wiązało się to z utrzymaniem odpowiednio długich terminów 

pomiędzy kolejnymi etapami  koniecznymi do przygotowania ostatecznej wersji 

Programu. Na czas ogłoszenia naborów rewitalizacyjnych z RPO WM 2014 – 2020 

Gmina Brzesko zdążyła jedynie uchwalić nowe obszary zdegradowane  

i obszary rewitalizacji. Następnym krokiem były procedury związane przyjęciem 

ostatecznej Uchwały o przyjęciu Programu.  Ustawa o rewitalizacji określa minimalny 

wymagany czas tej procedury związany głównie z opiniowaniem projektu tej Uchwały. 

W tamtym czasie oznaczało to, że Gmina nie zdąży spełnić tych wymogów przed 

zamknięciem naboru projektów rewitalizacyjnych. W ten sposób zaniechano prac 

związanych z przygotowaniem, opiniowaniem i wreszcie uchwaleniem poprawionego 

Programu. 

Uchwalona w lutym 2017 r. pierwotna wersja GPR zakłada cztery podobszary 

rewitalizacji, do których przyporządkowano łącznie dziewięć celów operacyjnych: 

Podobszar rewitalizacji: Miasto Brzesko – część Osiedli Kościuszki – Ogrodowa 

i Kopaliny – Jagiełły.  

Cel 1. Organizacja Parku osiedlowego dla mieszkańców na terenie łączącym oba 

osiedla mieszkaniowe 

Cel 2. Wzrost ładu przestrzennego na terenie obu osiedli 

Podobszar rewitalizacji: Miasto Brzesko – część osiedla Stare Miasto. 
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Cel 3. Stworzenie warunków dla wielofunkcyjnego wykorzystania Placu 

Kazimierza Wielkiego. 

Cel 4. Wzrost ładu przestrzennego na terenie osiedla Starego Miasta  

w kwartale ulic: Tadeusza Kościuszki – Henryka Sienkiewicza – Ogrodowa – 

Fryderyka Chopina i integracja funkcjonalna z pozostałą wcześniej zrewitalizowaną 

częścią Starego Miasta oraz z podobszarem Osiedli Kościuszki – Ogrodowa  

i Kopaliny – Jagiełły. 

Cel 5. Rozwój funkcji społecznych na terenie tej części Starego Miasta  

w kwartale ulic: Tadeusza Kościuszki – Henryka Sienkiewicza – Ogrodowa – 

Fryderyka Chopina. 

Podobszar rewitalizacji: Sołectwo Jadowniki – Wzgórze Bocheniec  

Cel 6: Rozwój funkcji turystycznych i aktywnego wypoczynku na terenie Wzgórza 

Bocheniec. 

Podobszar rewitalizacji: Sołectwo Wokowice – obszary przy byłej Szkole 

Podstawowej.  

Cel 7. Modernizacja budynku starej Szkoły Podstawowej. 

Cel 8. Wzrost ładu przestrzennego terenu centrum miejscowości. 

Cel 9. Koncentracja i integracja funkcji społecznych i kulturalnych w przestrzeni 

centrum miejscowości. 

Do wyżej wymienionych celów przyporządkowano szereg działań inwestycyjnych 

i nie inwestycyjnych. Najważniejsze z nich określono jako przedsięwzięcia 

podstawowe, które zostały wcześniej zgłoszone przez mieszkańców i instytucje z 

terenu gminy Brzesko. Do przedsięwzięć tych należą trzy zadania: 

 - dla Podobszaru rewitalizacji: Miasto Brzesko – część Osiedli Kościuszki – 

Ogrodowa i Kopaliny – Jagiełły: zadanie pn. Budowa Gminnego Parku Wypoczynku  

i Rekreacji w Brzesku.  

W roku 2018 samorząd pozyskał środki z Unii Europejskiej na budowę I etapu 

Gminnego Parku. Zadanie będzie realizowane w 2019 roku.  
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- dla Podobszaru rewitalizacji: Miasto Brzesko – część osiedla Stare Miasto: 

zadanie pn. 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. Decyzja 

uzyskała prawomocność w 2018 roku, ale koszt inwestycji (1,2 mln zł) przekracza 

możliwości finansowe gminy. Jej realizacja jest uzależniona od pozyskania na nią 

środków zewnętrznych.  

- dla Podobszaru rewitalizacji: Sołectwo Jadowniki – Wzgórze Bocheniec: 

zadanie pn. 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. Ze względu na dużą ilość zadań ujętych na liście rezerwowej konkursu, 

Gmina Brzesko ma niewielkie szanse na otrzymanie dofinansowania. 

- dla Podobszaru rewitalizacji: Sołectwo Wokowice – obszary przy byłej Szkole 

Podstawowej nie zgłoszono żadnego przedsięwzięcia. 

Program zawiera też grupę projektów uzupełniających. Niewielka ich część 

została zrealizowana w latach wcześniejszych. Dla przypisanego do podobszaru 

Osiedli Kościuszki - Ogrodowa i Kopaliny - Jagiełły w zrealizowano prace dot. 

przebudowy chodników i rozbudowy parkingów przy blokach 7 i 8 na os. Jagiełły za 

kwotę 125 tys. zł (2017 r.) i przy blokach 6 i 9 za kwotę 88 tys. zł (2018 r.). Dla 

podobszaru Starego Miasta zrealizowano przedsięwzięcie pn. Organizacja miejsca 

integracji społecznej, międzypokoleniowej oraz lokalu o funkcjach senioralnych  

w budynku przy ul. Puszkina 4 (2016 r.), oraz dla Wzgórza Bocheniec zadanie pn. 

Rewaloryzacja kaplicy p.w. św. Anny (2017 r.) Na rok bieżący zaplanowano zadanie 

dla obszaru Wokowic związane z remontem Przedszkola w Wokowicach. 
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Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy i zasady polityki czynszowej 

Gmina Brzesko posiada ogółem 307 lokali mieszkalnych o powierzchni 14.105 

m2 (stan na 31.12.2018 r.), w tym: 

o na terenie miasta  -  301 lokali mieszkalnych (o pow. 13.804 m2) 

o na terenie wiejskim  - 6 lokali mieszkalnych.(o pow. 301 m2) 

W powyższej liczbie 43 to lokale socjalne o ogólnej pow. użytkowej 1.115 m2. 

Lokale zamienne wydzielane są z zasobu mieszkaniowego stosownie do 

potrzeb. W roku 2018 przydzielano jeden lokal zamienny w związku z potrzebą 

poszerzenia zaplecza noclegowni dla mężczyzn. 

 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 31.12.2019 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. 

Sprzedaż lokali. W 2018 r. sprzedano: 

o 1 (jeden) lokal mieszkalny o pow. użytkowej 90,90 m2 z bonifikatą 90%. 

Cena sprzedaży: 4.561,00 zł. 

o 1 (jeden) lokal mieszkalny o pow. użytkowej 41,50 m2 w trybie publicznego 

nieograniczonego przetargu ustnego. Cena sprzedaży: 99.000,00 zł. 

Remonty zasobu mieszkaniowego. 

W 2018 r. na wykonanie robót remontowych i usług w zasobie mieszkaniowym 

przeznaczono z budżetu Gminy Brzesko kwotę 99.323,34 zł. W ramach prowadzonych 

prac remontowych wykonano m.in.: 

o remont kominów i orynnowania w budynku socjalnym, 
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o modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno – 

użytkowym, 

o remonty (modernizacje) instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych                     

i socjalnych (5 lokali), 

o docieplenie ściany budynku mieszkalno – użytkowego od strony 

północnej, 

o wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych i socjalnych, 

o wymiana piecy węglowych (2 lokale), 

o uszczelnienie przewodów kominowych i wentylacyjnych (1 lokal) 

o inne drobne naprawy i usuwanie awarii. 

 

Zasady polityki czynszowej 

W roku 2018 stawki czynszu za lokale mieszkalne (komunalne) i lokale socjalne                     

nie zostały podwyższone. Kształtowały się na poziomie roku 2017. 

Stawka bazowa na terenie miasta wynosiła 2,01 zł./m2, na terenie wiejskim – 

1,23 zł./m2 oraz za lokale socjalne 1,01 zł./m2. 

Stawki bazowe są procentowo podwyższane lub obniżane ze względu na 

wyposażenie lokalu w instalacje techniczne oraz położenie w budynku. Średni czynsz 

w lokalu mieszkalnym wynosił kwotę 3,20 zł./m2. 

 Nie stosuje się obniżek czynszu. Gospodarstwa domowe o najniższych 

dochodach korzystały z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych.  

 W przypadku zadłużeń czynszowych Spółka MZGM zawiera ugody w sprawie 

ratalnej spłaty zadłużenia.  
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Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych na lata 2017 - 2019 

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 2017-2019, 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 (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 

z 10.06.2003 r. Nr 138, poz.1843). 
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Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości gminnych 
oddanych w użytkowanie wieczyste  

(wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.) 
 

Zestawienie nieruchomości zasobu oraz nieruchomości gminne  oddane 
w użytkowanie wieczyste stan na 31.12.2016 r. 

lp Opis Mienia 

nieruchomości 
zasobu oraz 

nieruchomości 
gminne  oddane w 

użytkowanie 
wieczyste 

    ha wartość 

1 2 16 17 

1. Drogi i ulice 157,93 11 670 178,89 

2. Mienie gminne 198,76 111 017,60 

3. 
Mienie gminne wsi Jadowniki położone na terenie 

miasta Brzeska 
45,64 19 906,00 

4. Inne zasoby gminy Brzesko 55,52 1 439 680,25 

5. Zasoby miasta Brzeska 50,06 2 577 944,81 

6. Grunty zabudowane budynkami Gminy 18,59 432 219,32 

7. Szkoły 14,93 1 091 008,50 

8. Przedszkola 2,26 58 180,00 

9. Grunty zalesione 6,96 668,00 

10. Cmentarze 5,44 439 200,00 

11. Place i skwery 3,38 80 294,00 

12. Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko 31,56 1 219 126,00 

13. 
Grunty własności Gminy Brzesko w użytk. wiecz. 

osób fizycznych 
4,57 88 346,39 

14. 
Grunty własności Gminy Brzesko w użytk. wiecz. 

osób prawnych 
78,94 638 488,90 

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

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

Ogółem 674,65 19 950 907,66 
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Zestawienie ogólne 

  
lp 

Opis Mienia ha 

1. 
Grunty stanowiące własności 

Gminy Brzesko 559,58 

2. 
Grunty oddane w użytkowanie 

wieczyste  83,51 

3. 
Grunty w wieczystym  użytkowaniu 

Gminy Brzesko  31,56 

  Ogółem 674,65 

 
 

lp Opis budynków 

Obiekty Komunalne  

szt. 
wartość 

inwentarzowa 

1 Mieszkalne 60 8 675 717,98 

2. Użytkowe 31 6 313 575,21 

3. Przedszkola 10 2 977 568,28 

4. Obiekty kulturalne 10 25 002 262,19 

5. Remizy OSP 4 345 930,71 

6. Szkoły 23 34 989 522,82 

  Ogółem 138 78 304 577,19 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 
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gruntów wchodzących w skład zasobu będzie się powiększać. Trudna do określenia 

jest wielkość powierzchni, jaka w ciągu najbliższych trzech lat obowiązywania planu 

może wejść do zasobu - zależy to od czasu trwania postępowań w sprawie 

uregulowania stanu prawnego oraz od budżetu gminy. 

 

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 2016 r. 

1. Drogi i ulice 50 021,60 zł 

2. Mienie gminne 48 466,81 zł 

3. 
Mienie gminne wsi Jadowniki położone na 

terenie miasta Brzeska 
381,69 zł 

4. Inne zasoby gminy Brzesko 3 594,66 zł 

5. Zasoby miasta Brzeska 536 410,42 zł 

6. Grunty zabudowane budynkami Gminy 879 390,15 zł 

7. Szkoły 7 517,48 zł 

8. Przedszkola 627,79 zł 

9. Place i skwery 84 682,19 zł 

10. 
Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy 

Brzesko 670,18 zł 

11. 
Grunty własności Gm. Brzesko w uż. wieczystym 

osób fizycznych 49 599,09 zł 

12. 
Grunty własności Gm. Brzesko w uż. wieczystym 

osób prawnych 330 365,04 zł 

  Ogółem 1 991 727,10 zł 
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Zestawienie uzyskanych dochodów  

lp Opis  2016 r. 

1. Dzierżawa 
248 832,79 

zł 

2. Trwały zarząd 
34 474,32 

zł 

3 
Użytkowanie 

wieczyste gruntu 
379 964,13 

zł 

4 
Najem lokali 
użytkowych 

1 328 
455,86 zł 

  Ogółem 
1 991 

727,10 zł 
 

 

 

W latach 2017-2019 planuje się utrzymanie wpływów z tytułu najmu  

i dzierżawy składników majątkowych na podobnym poziomie jak w roku 2016. 

 

 

Prognoza dotycząca zbywania oraz nabywania nieruchomości do zasobu 
 

Zestawienie  dotyczące gruntów zbytych 

lp Opis 
Wartość zbycia  

2016 r. 

1. Zbycie 1 575 643,63 zł 

2. Zamiana 0,00 

3. Zwroty 0,00 

  Razem zbycie 1 575 643,63 zł 
 

 

Planuje się zwiększenie dochodów niezbędnych dla realizacji zadań gminy  

w kolejnych latach obowiązującego planu. Gmina posiada duże zasoby 

nieruchomości przeznaczone do zbycia w latach 2017-2019, 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 
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zagospodarowania w innej formie w zależności od stopnia zainteresowania 

potencjalnych nabywców oraz złożonych wniosków. 

 

 

Zestawienie  dotyczące gruntów nabytych 

lp Opis 
wartość nabycia 

2016 r. 

1. 
Grunty nabyte aktami notarialnymi, pomniejszone o 

grunty nabyte w drodze zamiany, darowizny i 
zrzeczenia się własności nieruchomości 

197 172 zł 

2. Grunty nabyte pod drogi w oparciu o spec-ustawę 92 248 zł 

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

o gospodarce nieruchomościami 
145 290 zł 

4. Grunty nabyte decyzjami komunalizacyjnymi 789 834 zł 

  Razem nabycie 1 224 544 zł 
 

 

Do gminnego zasobu będą nabywane nieruchomości służące realizacji zadań 

własnych. Na powiększenie majątku gminnego wpływ mają również 

przeprowadzane inwestycje. W latach 2017 - 2019 nabywanie nieruchomości 

realizowane będzie w ramach posiadanych środków finansowych zaplanowanych 

w budżecie na poszczególne lata. 

 

 

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 

40 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; 
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o opłaty sądowe oraz koszty sporządzania umów notarialnych; 

o koszty informacji i promocji nieruchomości przeznaczonych do zbycia.  

Zakłada się, iż w kolejnych latach obowiązywania niniejszego planu 

wykorzystania zasobu 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 użytkowania wieczystego, trwały zarząd oraz 

użytkowania 

Zestawienie uzyskanych wpływów z tytułu użytkowania wieczystego   
i trwałego zarządu 

lp Opis  2016 r. 

1. Trwały zarząd 34 474,32 zł 

2. Użytkowanie wieczyste gruntu 356 075,47 zł 

3. Użytkowanie 23 888,66 zł 

  Ogółem 414 438,45 zł 

 

 

Planowane wpływy  osiągnięte z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  

na poziomie roku 2016, mogą ulec zmniejszeniu z uwagi na proces spowodowany 

przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

 

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 2010 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 
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2017-2019. 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 2017 - 2019 

, 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 został 

wysłany do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem uzyskania opinii przed 

przedłożeniem Radzie Miejskiej. Za poprzednie okres sprawozdanie nie było składane. 

Obecnie zestawienie obiektów nieruchomych włączonych do gminnej ewidencji 

zabytków Gminy Brzesko liczy 403 pozycje. 
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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  XVIII / 45 / 2018 XVIII Zgromadzenia 

Związku Międzygminnego do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia  

8 maja 2018 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 2018-2021. Dokument ten stanowi zarazem integralną część wniosku taryfowego. 
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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). 

Planowane do bezpośredniego i niezwłocznego wdrożenia przez Gminę: 
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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. 

 

4.Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa 

energooszczędnego w obiektach użyteczności publicznej 
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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 

o plany, krótko, średnio, długo terminowe dostawców ciepła, energii, gazu 

wynikające z dokumentów strategicznych, informacji przekazanych przez dostawców 
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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 

zagospodarowania uspokojeniu ruchu samochodów, aby zapewnić lepszą jakość 

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

wskazywana w decyzjach o uwarunkowaniach środowiskowych. Kompensacja 

powinna być przeprowadzona poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń z innego 
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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 

Program Ochrony Środowiska Gminy Brzesko na lata 2015 - 2022 określa 

następujące cele i priorytety ekologiczne 

1) w zakresie ochrony powietrza:  

a) ograniczenie „emisji niskiej” pochodzącej z małych kotłowni węglowych 

ogrzewających domy jednorodzinne, wykorzystujących najczęściej węgiel o dużej 

zawartości siarki i innych szkodliwych substancji lotnych poprzez wymianę kotłów,  

b) ograniczenie „emisji liniowej” budując łącznik węzła BRZESKO przy 

autostradzie A4 z drogą krajową nr 94, 

c) ograniczenie „emisji liniowej” wzdłuż drogi krajowej nr 75 Kraków – Nowy 

Sącz budując łącznik drogi krajowej nr 94 z drogą krajową nr 75 na obrzeżu miasta od 

strony południowo-zachodniej, 

d) wykorzystanie  występujących pod miastem wód geotermalnych, 

e)  zastosowanie we wszystkich budynkach użyteczności publicznej 

ogrzewania wykorzystującego odnawialne źródła energii, docieplenie ścian, pokrycie 

okien folią utrzymującą ciepło oraz montaż czujników wyłączających światło  

w pustych pomieszczeniach 

f) unowocześnianie oświetlenia ulic wprowadzając powszechnie latarnie 

uliczne z lampami LED zasilane energią słoneczną, 

g) modernizacja sieci ciepłowniczej MPEC, 

h) tworzenie obszarów zielonych, miejsc wypoczynku i rekreacji. 

2) w zakresie ochrony przed hałasem budowę ekranów akustycznych 

wzdłuż: 

a) magistrali kolejowej nr 91 Kraków – Medyka – Granica Państwa, 

b) łącznika węzła BRZESKO przy autostradzie A4  z drogą krajową nr 94, 

c) łącznika drogi krajowej nr 75 Kraków – Nowy Sącz. 

3) w zakresie ochrony zasobów wodnych: 

a)  budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach nie objętych 

kanalizacją tj. Mokrzysk, Szczepanowa, Bucza, Poręby Spytkowskiej oraz część 

Okocimia, Jasienia i Jadownik, 

b) opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej południowej części 

Jadownik. 
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4) w zakresie ochrony gleb: 

a) ciągła likwidację „dzikich wysypisk” poprzez sprzątanie terenów, na 

których się znajdują  oraz prowadzenie stałego nadzoru terenów, na których 

występowały, 

b) wprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów w zakresie 

zagospodarowania odpadów przez przedsiębiorstwa budowlane,  

c) prowadzenie edukacji wśród rolników na temat ich obowiązków  

w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych we właściwym stanie, 

d) prowadzenie cyklicznych badań gleb w celu określenia stopnia ich 

zakwaszenia oraz  zawartości metali ciężkich w glebie i roślinach, 

e) szkolenie producentów rolnych wspólnie z ODR  w zakresie racjonalnego 

nawożenia, 

f) kontrolę osadów ściekowych wykorzystywanych do celów rolniczych  

w zakresie wymaganych prawem certyfikatów oraz monitoring nawożonych gruntów. 

5) w zakresie ochrony i zachowania zasobów przyrodniczych 

a) zapewnienie szerokiego dostępu do informacji o środowisku  

w przystępnej  i atrakcyjnej dla mieszkańców formie, 

b) organizowanie kampanii informacyjnych i programów szkoleniowych 

zmierzających do kształtowania świadomych użytkowników środowiska i postaw 

konsumenckich, 

c) wykorzystanie instytucji publicznych, w tym bibliotek, na potrzeby 

edukacji dla zrównoważonego rozwoju i podnoszenia świadomości ekologicznej 

społeczeństwa, 

d) organizację konkursów ekologicznych oraz akcji sprzątania świata. 

6) W zakresie gospodarki odpadami 

a) modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  

w Brzesku przyul. Przemysłowej polegającej na stworzeniu niezbędnej infrastruktury, 

opartej o najlepsze rozwiązania techniczne,  z zakresu zbiórki, segregacji  i wywozu 

odpadów komunalnych, 

b) zwiększenie poziomu ograniczenia odpadów komunalnych 

podlegających biodegradacji wywożonych na wysypiska,  

c) weryfikacja 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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 W ramach realizowanego programu pn. "Wymiana źródeł w indywidualnych 

gospodarstwach domowych (paliwa gazowe, biomasa) w gminie Brzesko", 

realizowanego w ramach RPO WM w 2018 roku zostało wymienionych  

85 niskoemisyjnych kotłów na paliwo stałe na kotły gazowe (80) oraz kotły na biomasę 

spełniające wymogi ekodesing (5). Na ternie Gminy Brzesko zostały  zmodernizowane 

źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej przy  

ul. Kościuszki 33 oraz ul. Piastowskiej 2B. Przeprowadzono modernizację źródeł ciepła 

w PSP w Mokrzyskach polegającą na  montażu zestawu ROBUR - Gazuno 

zewnętrznych gazowych  powietrznych pomp ciepła oraz szczytowych kotłów 

kondensacyjnych o mocy minimalnej zestawu 110 kW (C.O.95 kW + C.W.U. 15kW - 3 

szt. x 40 kW GAHP-A + kocioł kondensacyjny szczytowy o pracy kaskadowej, zbiornik 

buforowy wewnątrz budynku, grzejniki stalowe - 2 płytowe -70 szt. - rurociąg miedziany 

616 m) oraz w PSP Szczepanów gdzie zamontowano dwa kotły o mocy 60 kW wraz z 

system zabezpieczenia przed wypływem gazu (1 szt.) - zbiornik buforowy dla C.W.U. 

500 dm3. Całkowity koszt realizacji w/w zadań wyniósł 2 536 636,37 w tym środki 

unijne to 1 636 754,53 zł.  

Gmina Brzesko przystąpiła do realizacji projektu w ramach porozumienia 

międzygminnego (porozumienie pomiędzy 10 Gminami) 4 Oś priorytetowa Regionalna 

polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych- 167 zainteresowanych mieszkańców gminy złożyło deklaracje i ankiety 

uczestnictwa w w/w projekcie.  

Zostały  również zrealizowane zadania w ramach umowy o dofinansowanie 

Gminy Brzesko projektu w ramach Osi priorytetowej 4. Regionalna Polityka 

Energetyczna Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego  na lata 2014-

2020  -   montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach placówek edukacyjnych PSP 

Bucze, PSP Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów PSP Mokrzyska,  każdy  

z zestawów o mocy 5,4 kW, koszt jednostkowy zestawu 3 5680,00  zł w tym środki UE 

15 480,00 zł. 

Została przeprowadzona termomodernizacja budynku wielorodzinnego zasobu 

Gminy  przy ul. Rynek 24 - wykonanie docieplenia budynku od strony północnej oraz  
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termomodernizację pełną budynków użyteczności publicznej w zarządzie gminy PSP 

w Jadownikach, Buczu, Szczepanowie, Mokrzyskach.  

W 2018 roku gmina przystąpiła do budowy parkingu Park&Ride oraz Bike&Ride. 

Wydatki wiązane z budową parkingu Park&Ride oraz Bike&Ride obejmują wykonanie 

dokumentacji technicznej w kwocie 47 000,00 zł. , promocję  

2 460,00 zł. oraz nadzór inwestorski 8 634,00 zł. Inwestycja zostanie zakończona  

w 2019 roku. Liczba miejsc postojowych w budowanym obiekcie Park&Ride to  

158 szt., liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych 8 szt., liczba miejsc 

postojowych w budowanym obiekcie Bike&Ride - 20 szt. Łączny koszt inwestycji  

1 454 544, 00 zł.   

W ramach edukacji ekologicznej w 2018 r. zorganizowano  2  spotkania dla 

mieszkańców z terenu gminy dot.  wymiany źródeł ciepła, oraz dwa spektakle teatrzyku 

ekologicznego pt. "Baron Smog”, w których udział wzięło ok. 600 dzieci ze szkół 

podstawowych z terenu gminy Brzesko. Ponadto w dniu 5 kwietnia 2018 r. rozesłano 

2 500 ankiet do mieszkańców Gminy Brzesko  z informacją dotycząca wprowadzenia 

uchwały antysmogowej oraz wynikających z niej obowiązków.  

W czerwcu został zorganizowany piknik ekologiczny podczas, którego widzowie 

mogli  wziąć udział w pokazach i prelekcjach dotyczących nowoczesnych urządzeń 

grzewczych, a także zapoznać się z ich obsługą. Dla najmłodszych w czasie trwania 

pikniku przygotowano quiz ekologiczny, dzieci wykonywały prace plastyczne  

z wykorzystaniem pelletu, zdobiły torby ekologiczne i lepiły zwierzątka z ekologicznej 

masy.  

Zakupiono gry planszowe „Koziołki w Brzesku podpowiadają, jak o czyste 

powietrze dbają”.  Gry ekologiczne  otrzymały zaangażowane w ekologiczną edukację 

przedszkola z gminy Brzesko. Prezenty dostarczył święty Mikołaj, któremu na czystym 

powietrzu szczególnie zależało. Na planszach o wymiarach 1,5 x 2,0 metra dzieci 

„spacerują” po ulicach Brzeska obok charakterystycznych obiektów – po rynku  

z koziołkami, obok ratusza, budynku RCK-B, pałacu Goetzów, po Ogródku 

Jordanowskim docierając nawet do bazyliki w Szczepanowie. Po drodze, w zabawny 

sposób uczą się zachowań, jak dbać o czyste powietrze i  środowisko.  
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Biuro Gospodarki Odpadami  realizowało zadanie związane z edukacją 

ekologiczną, finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej  Krakowie min: „BRZESKO – CZYSTA GMINA” – XVI – ta edycja  

konkurs dotyczył selektywnej zbiórki odpadów- konkurs kierowany do wszystkich szkół 

z terenu gminy Brzesko, zbiórka zużytych baterii” – XIII-ta edycja – konkurs  dotyczy 

zbiórki zużytych baterii, kierowany do wszystkich szkół oraz przedszkoli  

z terenu Gminy Brzesko. Zostały opracowano i wydrukowane ulotki dla mieszkańców 

informujące o udzielanych dotacjach  na  wymianę źródeł ciepła oraz o zagrożeniu dla 

zdrowia jakie niesie ze sobą zanieczyszczone powietrze. 
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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 po uzyskaniu dotacji z . W ramach realizacji Programu, przeprowadzono 

inwentaryzację w terenie, która pozwoliła dokonać dokładnej oceny wyrobów 

azbestowych. Ocena dotyczyła zarówno względów ilościowych, jak 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.  
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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 

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 

Odebrano ogółem: 1 229, 697 Mg azbestu z terenu 670 gospodarstw 

znajdujących się na terenie gminy Brzesko. 
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Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych 

Obowiązek przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych art. 17 

ust. 1 pkt.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U z 2018 r. poz. 

1508 z póź. zm.) 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych definiuje istniejące problemy, 

wyznacza najważniejsze priorytety i wskazuje na metody ich rozwiązania. Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 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 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Brzesko przebiega w 

sposób prawidłowy. Prowadzone są działania ze strony Urzędu Miasta mające na celu 

zmniejszenie  bezrobocia poprzez organizowanie staży i prac społecznie użytecznych. 

Przez pracowników socjalnych MOPS 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  

i artykułów. Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie udzielono wsparcia prawnego, 

psychologicznego i porad socjalnych. Podjęte zostały również działania mające na 

celu likwidację barier architektonicznych w budynku użyteczności publicznej – 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sterkowcu. Dla osób starszych organizowany był 

projekt „Małopolski E-Senior” z  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach 

którego seniorzy zostali przeszkoleni z obsługi komputera i internetu oraz otrzymali 

tablety. Od 2018 r. na terenie gminy funkcjonuje Dzienny Dom „Senior+”, którego 

celem jest zapewnienie wsparcia seniorom. 
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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 pracę z rodziną. Zadania realizowane w ramach programu 

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

umieszczone zostało poza rodziną biologiczną. Kiedy środowisko naturalne nie 

realizuje właściwie funkcji wychowawczych instytucje państwowe zobligowane są do 

udzielania wsparcia, odpowiedniej pomocy oraz podjęcia określonych działań. 

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

realizacji mają charakter: profilaktyczny, interwencyjny i reintegracyjny. Program 

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

z wykorzystaniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Dużą rolę 

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 Wspierania 

Rodziny w gminie Brzesko 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 i artykułów. Pracownicy Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej przeprowadzali badania psychologiczne, 

pedagogiczne i logopedyczne dzieci przedszkolnych i szkolnych. Ponadto placówka 

udzieliła różnych form pomocy poprzez organizowanie: szkoleń rad pedagogicznych 

w szkołach, prelekcji dla rodziców w szkołach i przedszkolach, warsztatów dla dzieci  

i młodzieży. Utworzyła również grupę wsparcia dla doradców zawodowych, matek 

dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz grupy socjoterapeutyczne dla dzieci  
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i młodzieży sprawiających trudności wychowawcze. Podejmowane były interwencje  

i działania na rzecz rodzin których funkcjonowanie zaburza występujący w nich 

problem alkoholizmu. Główną potrzebą w realizacji Programu Wspierania Rodziny  

w gminie Brzesko jest nadal rozwój i koordynacja współpracy pomiędzy podmiotami 

go realizującymi. Ważne jest aby dotrzeć z oferowanymi formami pomocy do coraz 

szerszej liczby rodzin poprzez promocję oraz rozwój form wsparcia wedle bieżących 

potrzeb. Wskazane jest aby instytucje wychodziły naprzeciw potrzebom rodzin 

potrzebujących i stale poszerzały dla nich oferty. W związku z obserwacjami  

i doświadczeniami wynikającymi z dotychczasowej realizacji programu należy 

wskazać ze zachodzi potrzeba uwzględnienia prowadzenia specjalistycznych 

placówek wsparcia dziennego z uwzględnieniem pomocy niestacjonarnej gdyż 

istniejące na terenie miasta Brzeska placówki zabezpieczają tylko niektóre potrzeby 

rodzin i dzieci. W 2018 r. Dzienny Dom „Senior+” podjął współpracę z jednym  

z przedszkoli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku celem integracji 

międzypokoleniowej dzieci i młodzieży i wskazana jest dalsza współpraca w tym 

zakresie.  
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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 2018 roku z Programu „Brzeska 

Rodzina Trzy Plus” skorzystały 552 rodziny. Łącznie wydano 2793 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.  

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Punkcie 

Informacyjnym  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Brzesku  przy  

ul. Kościuszki 4 od poniedziałku do piątku od 8.00. do 15.00 lub telefonicznie pod 

numerem tel.: 

 789 444 494 punkt przy ul. Kościuszki 4 

 14 652 29 40 dla miasta Brzeska, 

 14 652 29 49 dla pozostałych miejscowości. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mok.brzesko.pl/?attachment_id=2757
http://www.mok.brzesko.pl/?attachment_id=2757
http://www.brzesko.pl/?cat=22
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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 2018 r. poz. 2094, 2399), 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 2017r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

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 
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publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują 

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

W roku 2018 wydano ogółem 529 Kart Dużej Rodziny dla 100 rodzin w tym dla 311 

dzieci. Łącznie Kartę Dużej Rodziny posiada 966 rodzin. 
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Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii (w skrócie: Gminny Program Profilaktyki) określa 

podstawowe kierunki działań nałożonych na gminy przepisami ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomani 

oraz celom operacyjnym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. 

Zadania te i cele obejmują w szczególności: 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i osób zagrożonych narkomanią; 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub związane  

z narkomanią pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie; 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  

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 i socjoterapeutycznych; 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii; 

5) 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; 

6) profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami 

ryzykownymi. 

Podejmowane przez Gminę Brzesko działania wynikają w dużej mierze  

z danych opracowanych w dokumencie pn. Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych 
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– Raport z badań ankietowych przeprowadzonych na zlecenie Miasta Brzesko, 2016. 

Te dane wskazują najważniejsze problemy przyczyniające się do nadużywania 

alkoholu, nikotyny, dopalaczy i narkotyków, uzależnienia od hazardu, przemocy w 

rodzinie oraz w środowisku szkolnym, cyberprzemocy, a także diagnozują postawy 

społeczne. Tym samym te dane stanowią niejako bazę do tworzenia Gminnego 

Programu Profilaktyki.  

W ramach wymienionych sześciu zadań i celów Gminnego Programu Profilaktyki, 

w roku 2018 Gmina Brzesko, poprzez Gminną Komisję  

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  rozpatrywała wnioski i podejmowała 

następujące działania: 

Dla zadania Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla osób uzależnionych od alkoholu i osób zagrożonych narkomanią. 

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzesku  

w 2018 wpłynęło 81 wniosków o leczenie odwykowe. Wnioski rozpatrywano na 15 

posiedzeniach komisji. 12 wniosków skierowano do Sądu Rejonowego w Brzesku  

o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu. 

Poniesiono koszty związane ze sporządzeniem opinii biegłych w przedmiocie 

stwierdzenia uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego  

w wysokości 11.334,14 zł, opłat sądowych za złożenie wniosku o zobowiązanie osoby 

uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub 

niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w wysokości 543,66 zł oraz 

środków na funkcjonowanie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 

w roku 2018 w wysokości 12.600 zł  

W celu zwiększenia dostępności i podniesienia jakości specjalistycznych 

świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Gminy 

Brzesko komisja współpracuje z Poradnią Leczenia Uzależnienia  

i Współuzależnienia SP ZOZ w Brzesku. W ramach Poradni  Leczenia Uzależnienia  

i Współuzależnienia poszerzono ofertę leczenia uzależnienia od alkoholu, w tym  

o programy ograniczania picia alkoholu, oraz popularyzowanie metod mających 

dowiedzioną skuteczność. Zrealizowane zostały działania polegające na: 
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a) wykonaniu 100 sesji indywidualnych w ramach pogłębionego etapu 

leczenia dla pacjentów używających szkodliwie substancje, uzależnionych, członków 

rodzin oraz pacjentów objętych programem ograniczania picia 

b) zrealizowaniu sesji psychoterapii grupowej dla pacjentów w ramach 

pogłębionego etapu leczenia 

- 40 godzin grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych, 

- 18 godzin grupy pracy nad uczuciami dla osób uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych, 

- 20 godzin grupy pracy nad nawrotem choroby dla osób uzależnionych, 

- 24 godzin grupy pracy nad dalszym trzeźwieniem dla absolwentów oddziału 

dziennego 

- 18 godzin grupy dla ofiar przemocy, członków rodzin używających szkodliwie, 

uzależnionych 

c)  przeprowadzeniu w Poradni 50 godzin konsultacji dla rodziców, członków 

rodzin osób używających szkodliwie, uzależnionych od środków odurzających, 

substancji psychotropowych i NSP. 

d) przeprowadzono szkolenie dla grup zawodowych z terenu Gminy Brzesko  

w zakresie  tematyki uzależnień – szkoleniem objęto Zespół Kuratorskiej Służby 

Sądowej w Brzesku. 

Na realizację powyższych zadań przeznaczono środki w wysokości 46.000,00zł. 

Sfinansowano również koszty uczestnictwa osób uzależnionych w warsztatach 

terapii uzależnień oraz koszty związane z podniesieniem kompetencji osób 

pracujących z osobami uzależnionymi  w wysokości 18.740,00 zł. 

Prowadzony Punkt Informacyjno - Konsultacyjny zakresem proponowanej 

pomocy w roku 2018 objął osoby uzależnione,  współuzależnione oraz ofiary przemocy 

w liczbie 77,  którym udzielono 122 porad. Dyżury w punkcie pełnili: prawnik, 

psycholog, mediator, pracownik socjalny oraz policjant. Koszty utrzymania Punktu 

Informacyjno – Konsultacyjnego oraz składki na ubezpieczenia w roku 2018 wyniosły 

17.702,30 zł  

Dla zadania: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub 

związane z narkomanią pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności 
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ochrony przed przemocą w rodzinie, Placówka Wsparcia Dziennego przy parafii św. 

Jakuba w Brzesku otrzymała dotację w wysokości 80.000,00 zł  oraz Placówka 

Wsparcia Dziennego przy parafii  Miłosierdzia Bożego w Brzesku otrzymała dotację w 

wysokości 70.000,00 zł. 

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 Gmina Brzesko 

wykorzystała środki w wysokości 192 397,04 zł. W ramach powyższych środków: 

- zakupiono materiały, pomoce naukowe oraz słodycze, które zostały 

wykorzystane podczas zajęć profilaktyczno - wychowawczych  organizowanych dla 

dzieci i młodzieży na kwotę 20 134,48 zł. 

- zakupiono nagrody  dla uczestników konkursów z zakresu profilaktyki 

uzależnień, konkursów promujących zdrowy tryb życia oraz konkursów rozwijających 

umiejętności i zdolności dzieci i młodzieży na kwotę 34 343,74 

- zatrudniono nauczycieli i przeprowadzono zajęcia profilaktyczno - 

wychowawcze podczas zimowiska w:  

PSP Nr 2 w Brzesku – 17 umów , w PSP Nr 3 w Brzesku – 2 umowy, w PSP  

w Mokrzyskach – 3 umowy, w PSP Nr 2 w Jadownikach – 9 umów, w PSP nr 1  

w Jadownikach – 4 umowy , PSP w Okocimiu – 3 umowy, PSP w Buczu – 4 umowy, 

PSP w Sterkowcu – 2 umowy, w PSP w Szczepanowie – 3 umowy, w PSP  

w Jasieniu – 3 umowy oraz podczas półkolonii letniej w PSP Nr 2 w Brzesku – 17 

umów. zatrudniono również realizatorów programów dotyczących aktywności 

seniorów, aktywizujących dzieci i młodzież promując zdrowy styl życia. Ogółem 

wykorzystano środki w wysokości 36 121,25 zł 

Podczas zimowiska i półkolonii dzieci i młodzież szkół uczestniczyła  

w aktywnych formach spędzania czasu wolnego o charakterze rekreacyjnym oraz 

zajęciach sportowych. W szkołach  przeprowadzono programy profilaktyczne. 

Wdrożono również działania związane z promocja zdrowego stylu życia bez sięgania 
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po środki uzależniające wśród osób dorosłych mieszkańców Gminy Brzesko. Na 

powyższe wykorzystano środki w wysokości 101 796,57 zł. 

 

Zadanie: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 

W ramach zadania prowadzono działania edukacyjne adresowane do różnych 

grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców z terenu Gminy 

Brzesko na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, 

substancji psychotropowych i NSP, a także pozamedycznego stosowania produktów 

leczniczych, których stosowanie może prowadzić do uzależnienia. Poradnia Leczenia 

Uzależnień w Brzesku w ramach realizacji programów profilaktycznych „Wybieram 

wolność – czyli o przeżywaniu na żywca” przeprowadziła 42 godziny lekcyjne zajęć  

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2, Nr 3 w Brzesku oraz ZSP Nr 1 w Brzesku. 

Koszt realizacji zadania 15 000,00 zł. 

Ponadto zrealizowano  programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania 

środkom psychoaktywnym w ZSP Nr 1 w Brzesku, ZSP Nr 2 w Brzesku, szkolenie dla 

nauczycieli „Szkolna interwencja profilaktyczna" w PSP nr 2 w Jadownikach, 

Mokrzyskach. Warsztaty dla uczniów nt. substancji psychoaktywnych oraz szkolenie 

dla rodziców w PSP Nr 2 w Jadownikach i Jasieniu. Program szkoła liderów w PSP nr 

1, warsztaty profilaktyczne w PSP Nr 2 w Brzesku oraz w Mokrzyskach. Sfinansowano 

koszty związane z realizacją programów rozwojowych wykorzystujących aktywność 

własną uczniów w celu rozwijania zainteresowań  

z wyraźnym określeniem norm zachowania w różnych sytuacjach. Na powyższe 

działania przeznaczono środki w wysokości – 35 645,00. W ramach zadań zakupiono 

materiały oraz pomoce naukowe dla dzieci i młodzieży. Poniesione wydatki na ten cel, 

to kwota 3 228,94 zł. 

Zadanie: 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. 

W roku 2018 nie przeprowadzono kontroli punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych. Kontrole takie przeprowadzono w roku 2017 i objęła w 38 punktów. 
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Zadanie: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii. 

Zorganizowano dwa konkursy: 

1. Prowadzenie prozdrowotnej polityki publicznej ukierunkowanej na 

tworzenie warunków umożliwiających kształtowanie i utrzymanie prawidłowych 

wzorców odżywiania i aktywności fizycznej w środowiskach nauki, pracy, służby  

i wypoczynku wśród dzieci , młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin z terenu Gminy Brzesko poprzez zapewnienie aktywnych form spędzania czasu 

wolnego, wypoczynku związanego z promocją zdrowego stylu życia  

i kształtowaniem postaw promujących wzorzec trzeźwości – budżet konkursu  

w wysokości 195 tys. zł został rozdysponowany na realizację 34 działań.  

2. Wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym. – budżet 

konkursu w wysokości 35 tys. zł został rozdysponowany na realizację 5 działań.  
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Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Każdego roku na podstawie Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Gmina 

organizuje konkurs na realizację zadań z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu”. W roku 2018 w konkursie oraz w formie małych grantów wzięło udział 25 

klubów i stowarzyszeń. Dofinansowanie w łącznej kwocie 397 800,00 zł otrzymało 25  

klubów.   
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REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

 

W 2018 roku odbyło się 14 sesji Rady Miejskiej w Brzesku na których podjęto 

122 uchwały. Uchwały  zamieszczono na stronach internetowych Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego w Brzesku oraz umieszczono w formie ogłoszenia na 

tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu. Ich treść została także przekazana właściwym 

trybem celem realizacji do merytorycznych wydziałów Urzędu Miejskiego  

i jednostek organizacyjnych Gminy. 

Podjęte uchwały: 

1. Uchwała Nr XLVIII/335/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie 

przyjęcia planu pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2018 – weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała Nr XLVIII/336/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości – weszła w życie z dniem podjęcia. 

3. Uchwała Nr XLVIII/337/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania 

nazwy dla ronda położonego w Brzesku – została ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 07.02.2018 r. i weszła  

w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

4. Uchwała Nr XLVIII/338/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia 

ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 94g w zakresie realizacji 

utrzymania ronda zlokalizowanego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94  

z drogą powiatową nr 1435K w miejscowości Brzesko – weszła w życie  

z dniem podjęcia. 

5. Uchwała Nr XLVIII/339/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany 

Uchwały XLV/324/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 stycznia 2014 r.  

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w latach 2014-2020 oraz 

określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia  

w formie dożywiania – została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego w dniu 07.02.2018 r. i weszła w życie po upływie 

14 dni od daty ogłoszenia. 

6. Uchwała Nr XLVIII/340/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 sierpnia 2015r.  
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w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 

terenie Gminy Brzesko na lata 2015-2020 – weszła w życie z dniem podjęcia. 

7. Uchwała Nr XLVIII/341/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu 

„Senior+” w Brzesku ul. Okocimska 44 – została ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 07.02.2018 r. i weszła  

w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

8. Uchwała Nr XLVIII/342/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.  w sprawie rozpatrzenia 

skargi na Burmistrza Brzeska – weszła w życie z dniem podjęcia. 

9. Uchwała Nr XLVIII/343/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, 

przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na 

terenie Gminy Brzesko przez podmioty inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji – 

została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego  

w dniu 07.02.2018 r. i weszła w życie po upływie 14 dni i ma zastosowanie do 

dotacji udzielanych począwszy od 01 stycznia 2018 r. 

10. Uchwała Nr XLVIII/344/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie 

przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku w Publiczne 

Przedszkole nr 2 w Brzesku i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Brzesku, przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 2 i. św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Jadownikach w Publiczne Przedszkole nr 2 w Jadownikach i utworzenia 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jadownikach – została ogłoszona  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 07.02.2018 r.  

i weszła w życie po upływie 14 dni z mocą obowiązującą od dnia 1 września 

2018 r. 

11. Uchwała Nr XLVIII/345/2018 z dnia 31 stycznia w sprawie Uchwały Budżetowej 

Gminy Brzesko na rok 2018 – weszła w życie z dniem podjęcia  

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i została ogłoszona  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 09.02.2018 r. 
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12. Uchwała Nr XLVIII/346/2018 z dnia 31 stycznia w sprawie Wieloletniej 

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

13. Uchwała Nr XLIX/347/2018 z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018 – weszła w życie z dniem podjęcia i 

została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w 

dniu 15 marca 2018 r. 

14. Uchwała Nr XLIX/348/2018 z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko – weszła w życie 

z dniem podjęcia. 

15. Uchwała Nr XLIX/349/2018 z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego – weszła w życie z dniem 

podjęcia. 

16. Uchwała Nr XLIX/350/2018 z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso – została 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 15 

marca 2018 r. i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

17. Uchwała Nr XLIX/351/2018 z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia 

zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Brzesko instrumentem 

płatniczym – została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego w dniu 15 marca 2018 r. i weszła w życie po upływie 14 dni od 

daty ogłoszenia. 

18. Uchwała Nr XLIX/352/2018 z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  

w Gminie Brzesko o nazwie „Brzesko – Dzielnica Przemysłowa” – została 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 09 

kwietnia 2018 r. i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

19. Uchwała Nr XLIX/353/2018 z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu 

mieszkalnego – weszła w życie z dniem podjęcia. 

20. Uchwała Nr XLIX/354/2018 z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2018 roku – została 
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ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 15 

marca 2018 r. i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

21. Uchwała Nr XLIX/355/2018 z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, 

przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na 

terenie Gminy Brzesko przez podmioty inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji – 

została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego  

w dniu 15 marca 2018 r. i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

22. Uchwała Nr L/356/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie projektu zmiany 

Uchwały Nr XXXVII/256/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31.03.2017 r.  

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego i ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych  

od 1 września 2019 r. – weszła w życie z dniem podjęcia, 

23. Uchwała Nr L/357/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy 

Brzesko na okręgi wyborcze – została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego w dniu 06 kwietnia  2018 r. i weszła w życie po 

upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

24. Uchwała Nr L/358/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi  

na Burmistrza Brzeska – weszła w życie z dniem podjęcia. 

25. Uchwała Nr L/359/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki – 

weszła w życie z dniem podjęcia. 

26. Uchwała Nr L/360/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Brzeskiego na budowę chodników – weszła w życie  

z dniem podjęcia. 

27. Uchwała Nr L/361/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia oraz 

określenia szczegółowych warunków przyznawania dorocznej nagrody za 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 

kultury – została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego w dniu 06 kwietnia 2018 r. i weszła w życie po upływie 14 dni od 

daty ogłoszenia. 
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28. Uchwała Nr LI/362/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały 

Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018  – weszła w życie z dniem podjęcia. 

29. Uchwała Nr LI/363/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko – weszła w życie 

z dniem podjęcia. 

30. Uchwała Nr LI/364/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy 

Brzesko na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych – została ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 30 kwietnia  2018 r. i weszła 

w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

31. Uchwała Nr LII/365/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie umorzenia 

postępowania skargowego – weszła w życie z dniem podjęcia. 

32. Uchwała Nr LII/366/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia 

ponownej skargi na działalność Burmistrza Brzeska – weszła w życie z dniem 

podjęcia. 

33. Uchwała Nr LII/367/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przekazania skargi 

– weszła w życie z dniem podjęcia. 

34. Uchwała Nr LII/368/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018 – weszła w życie z dniem podjęcia  

i została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego  

w dniu 12 czerwca 2018 r. 

35. Uchwała Nr LII/369/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko – weszła w życie 

z dniem podjęcia. 

36. Uchwała Nr LII/370/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie realizacji programów 

zdrowotnych – weszła w życie z dniem podjęcia. 

37. Uchwała Nr LII/371/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso – została 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 

21.06.2018 r. i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 
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38. Uchwała Nr LIII/372/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia 

Burmistrza Brzeska – uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2018 r. 

39. Uchwała Nr LIII/373/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Brzesko za 2017 rok – weszła w życie z dniem podjęcia. 

40. Uchwała Nr LIII/374/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium 

dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2017 rok 

– weszła w życie z dniem podjęcia. 

41. Uchwała Nr LIII/375/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr L/360/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na budowę chodników – 

weszła w życie z dniem podjęcia. 

42. Uchwała Nr LIII/376/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. 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. 0,2 km” – weszła w życie z dniem podjęcia. 

43. Uchwała Nr LIII/377/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.  w sprawie wyrażenia woli 

wspólnej realizacji i finansowania zadania pn. „Termomodernizacja budynku 

administracji samorządowej oraz placówki edukacyjnej  

w miejscowości Mokrzyska” w zakresie budynku administracji samorządowej – 

weszła w życie z dniem podjęcia. 

44. Uchwała Nr LIII/378/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.  w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Gminy Brzesko na 2018 r. – weszła w życie z dniem podjęcia. 

45. Uchwała Nr LIII/379/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko – weszła w życie 

z dniem podjęcia. 

46. Uchwała Nr LIII/380/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XLIX/349/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z  dnia 7 marca 2018 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego – weszła  

w życie z dniem podjęcia. 

47. Uchwała Nr LIII/381/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania 

skargi – weszła w życie z dniem podjęcia. 
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48. Uchwała Nr LIV/382/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży – została ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 10.09.2018 r. i weszła  

w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

49. Uchwała Nr LIV/383/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia 

ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – została ogłoszona  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 11.09.2018 r.  

i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

50. Uchwała Nr LIV/384/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych – weszła w życie z dniem podjęcia. 

51. Uchwała Nr LIV/385/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018 – weszła w życie z dniem podjęcia i 

została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w 

dniu 12.09.2018 r. 

52. Uchwała Nr LIV/386/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko – weszła w życie 

z dniem podjęcia. 

53. Uchwała Nr LIV/387/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr L/360/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na budowę chodników – 

weszła w życie z dniem podjęcia. 

54. Uchwała Nr LIV/388/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia 

odrębnych obwodów do głosowania - weszła w życie z dniem podjęcia  

i została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego  

w dniu 12.09.2018 r. 

55. Uchwała Nr LIV/389/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy 

„Skwer Ks. Ignacego Piwowarskiego” - została ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 12.09.2018 r. i weszła  

w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 



  RAPORT O STANIE GMINY BRZESKO 

 

   79 
 

56. Uchwała Nr LIV/390/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej z zaliczeniem nakładów 

poczynionych na działce przez nabywającego - weszła w życie  

z dniem podjęcia. 

57. Uchwała Nr LIV/391/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na przedłużenie umowy najmu pomieszczeń zlokalizowanych  

w budynku administracyjnym w Brzesku przy ul. Głowackiego 51 stanowiącym 

współwłasność Gminy Brzesko i Starostwa Powiatowego – weszła w życie  

z dniem podjęcia. 

58. Uchwała Nr LIV/392/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr LV/386/2010 rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia 2010 r.  

w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty 

samorządowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy 

najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności - została ogłoszona  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 12.09.2018 r.  

i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

59. Uchwała Nr LIV/393/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat 

za świadczenia udzielone przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy 

szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko - została 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 

12.09.2018 r. i weszła w życie po upływie 14 dni z mocą obowiązująca od  

1 września 2018 r. 

60. Uchwała Nr LV/394/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018 – weszła w życie z dniem podjęcia i 

została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w 

dniu 04.10.2018 r. 

61. Uchwała Nr LV/395/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko – weszła w życie 

z dniem podjęcia. 

62. Uchwała Nr LV/396/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie na czas oznaczony umowy użyczenia na rzecz Stowarzyszenia 

Miłośników Ziemi Okocimskiej  zs. w Okocimiu – weszła  

w życie z dniem podjęcia. 
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63. Uchwała Nr LV/397/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia 

skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku – 

weszła w życie z dniem podjęcia. 

64. Uchwała Nr LV/398/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie dotacji dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie Spytkowskiej oraz Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Okocimiu – weszła w życie z dniem podjęcia. 

65. Uchwała Nr LVI/399/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie podjęcia 

działań w celu zapewnienia prawidłowego ustalania przez Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o.o. cen wody dla 

mieszkańców – weszła w życie z dniem podjęcia. 

66. Uchwała Nr LVI/400/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany 

Statutu Gminy Brzesko – została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego w dniu 25.10.2018 r. i weszła w życie po upływie 

14 dni z mocą obowiązująca od początku kadencji 2018 - 2023. 

67. Uchwała Nr LVI/401/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie nadania 

tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska” – weszła 

w życie z dniem podjęcia. 

68. Uchwała Nr LVI/402/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie nadania 

tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska” – weszła 

w życie z dniem podjęcia. 

69. Uchwała Nr LVI/403/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie nadania 

tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska” – weszła 

w życie z dniem podjęcia. 

70. Uchwała Nr LVI/404/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie nadania 

tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska” – weszła 

w życie z dniem podjęcia. 

71. Uchwała Nr LVI/405/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie nadania 

tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska” – weszła 

w życie z dniem podjęcia. 

72. Uchwała Nr LVI/406/2018 z dnia 17 października 2018 r.  w sprawie nadania 

tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska” – weszła 

w życie z dniem podjęcia. 
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73. Uchwała Nr LVI/407/2018 z dnia 17 października 2018 r.  w sprawie nadania 

tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska” – weszła 

w życie z dniem podjęcia. 

74. Uchwała Nr LVI/408/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie nadania 

tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska” – weszła 

w życie z dniem podjęcia. 

75. Uchwała Nr LVI/409/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XLIV/298/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. 

w sprawie nadania statutu sołectwa Jadowniki – została ogłoszona  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 25.10.2018 r.  

i weszła w życie po upływie 14 dni z mocą obowiązująca od kadencji 

następującej po upływie kadencji 2015 - 2019. 

76. Uchwała Nr LVI/410/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XLIV/299/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. 

w sprawie nadania statutu sołectwa Okocim – została ogłoszona  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 25.10.2018 r.  

i weszła w życie po upływie 14 dni z mocą obowiązująca od kadencji 

następującej po upływie kadencji 2015 - 2019. 

77. Uchwała Nr LVI/411/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XLIV/300/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. 

w sprawie nadania statutu sołectwa Poręba Spytkowska – została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 25.10.2018 r. i 

weszła w życie po upływie 14 dni z mocą obowiązująca od kadencji 

następującej po upływie kadencji 2015 - 2019. 

78. Uchwała Nr LVI/412/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XLIV/301/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. 

w sprawie nadania statutu sołectwa Jasień – została ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 25.10.2018 r. i weszła  

w życie po upływie 14 dni z mocą obowiązująca od kadencji następującej po 

upływie kadencji 2015 - 2019. 

79. Uchwała Nr LVI/413/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XLIV/302/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. 

w sprawie nadania statutu sołectwa Mokrzyska – została ogłoszona  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 25.10.2018 r.  
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i weszła w życie po upływie 14 dni z mocą obowiązująca od kadencji 

następującej po upływie kadencji 2015 - 2019. 

80. Uchwała Nr LVI/414/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XLIV/303/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. 

w sprawie nadania statutu sołectwa Bucze – została ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 25.10.2018 r. i weszła  

w życie po upływie 14 dni z mocą obowiązująca od kadencji następującej po 

upływie kadencji 2015 - 2019. 

81. Uchwała Nr LVI/415/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XLIV/304/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. 

w sprawie nadania statutu sołectwa Szczepanów – została ogłoszona  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 25.10.2018 r.  

i weszła w życie po upływie 14 dni z mocą obowiązująca od kadencji 

następującej po upływie kadencji 2015 - 2019. 

82. Uchwała Nr LVI/416/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XLIV/305/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009r. 

w sprawie nadania statutu sołectwa Sterkowiec – została ogłoszona  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 25.10.2018 r.  

i weszła w życie po upływie 14 dni z mocą obowiązująca od kadencji 

następującej po upływie kadencji 2015 - 2019. 

83. Uchwała Nr LVI/417/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XLIV/306/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009r. 

w sprawie nadania statutu sołectwa Wokowice – została ogłoszona  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 25.10.2018 r.  

i weszła w życie po upływie 14 dni z mocą obowiązująca od kadencji 

następującej po upływie kadencji 2015 - 2019. 

84. Uchwała Nr LVI/418/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018 – weszła w życie z dniem 

podjęcia. 

85. Uchwała Nr LVI/419/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 

r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko – weszła  

w życie z dniem podjęcia. 
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86. Uchwała Nr LVI/420/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia 

wysokości dofinansowania posiłków uczniom uczęszczającym do Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Szczepanowskiego BM w Sterkowcu 

oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu – została ogłoszona  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 25.10.2018 r.  

i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

87. Uchwała Nr LVI/421/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia 

Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2019 – weszła w życie z dniem podjęcia. 

88. Uchwała Nr LVII/422/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Krakowie-termomodernizacja 5. placówek 

edukacyjnych – weszła w życie z dniem podjęcia. 

89. Uchwała Nr LVII/423/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Krakowie-termomodernizacja placówki edukacyjnej  

w miejscowości Mokrzyska – weszła w życie z dniem podjęcia. 

90. Uchwała Nr LVII/424/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 

r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko – weszła  

w życie z dniem podjęcia. 

91. Uchwała Nr LVII/425/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały XLV/312/2006 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 września 2006 r.  w 

sprawie nadania statutów osiedlom miasta Brzeska – została ogłoszona  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 13.11.2018 r.  

i weszła w życie po upływie 14 dni z mocą obowiązująca od kadencji 

następującej po upływie kadencji 2015 - 2019. 

92. Uchwała Nr LVII/426/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XVI/107/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2004 r. 

w sprawie nadania statutów osiedlom Gminy Brzesko – została ogłoszona  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 13.11.2018 r.  

i weszła w życie po upływie 14 dni z mocą obowiązująca od kadencji 

następującej po upływie kadencji 2015 - 2019. 
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93. Uchwała Nr LVII/427/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany 

Statutu Seniorów Gminy Brzesko przyjętego uchwałą Nr XI/62/2015 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Rady 

Seniorów Gminy Brzesko oraz nadania jej statutu – została ogłoszona  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 14.11.2018 r.  

i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

94. Uchwała Nr LVIII/428/2018 z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie upamiętnienia 

Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości – weszła w życie  

z dniem podjęcia. 

95. Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru 

przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku – weszła w życie z dniem 

podjęcia. 

96. Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru 

wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku – weszła w życie z dniem 

podjęcia. 

97. Uchwała Nr I/3/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych 

komisji Rady Miejskiej w Brzesku kadencji 2018-2023, określenia ich nazw  

i przedmiotu działania  – weszła w życie z dniem podjęcia. 

98. Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu 

osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Brzesku kadencji 2018-2023 – 

weszła w życie z dniem podjęcia. 

99. Uchwała Nr I/5/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu 

osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Brzesku kadencji 2018-2023 – 

weszła w życie z dniem podjęcia, 

100. Uchwała Nr I/6/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku oraz ustalenia jej składu 

osobowego – weszła w życie z dniem podjęcia. 

101. Uchwała Nr I/7/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku – weszła  

w życie z dniem podjęcia. 

102. Uchwała Nr I/8/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brzesku oraz ustalenia jej 

składu osobowego – weszła w życie z dniem podjęcia. 
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103. Uchwała Nr I/9/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej  

w Brzesku – weszła w życie z dniem podjęcia. 

104. Uchwała Nr I/10/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie 

wynagrodzenia Burmistrza Brzeska – weszła w życie z dniem podjęcia. 

105. Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwały 

Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018 – weszła w życie z dniem podjęcia  

i została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego  

w dniu 17 grudnia 2018 r. 

106. Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko – weszła w życie 

z dniem podjęcia. 

107. Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso – została 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 

27.12.2018 r. i weszła w życie po upływie 14 dni. 

108. Uchwała Nr II/14/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy 

Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2019 – weszła w życie z dniem podjęcia. 

109. Uchwała Nr II/15/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia osób 

do reprezentowania Gminy Brzesko w Zgromadzeniu Związku Komunalnego do 

spraw Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brzesku – weszła w życie  

z dniem podjęcia. 

110. Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

I/4/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej 

w Brzesku kadencji 2018-2023 – weszła w życie z dniem podjęcia. 

111. Uchwała Nr II/17/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

I/6/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Brzesku oraz ustalenia jej składu osobowego – weszła w życie 

z dniem podjęcia. 

112. Uchwała Nr II/18/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

I/8/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, 
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Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brzesku oraz ustalenia jej składu 

osobowego – weszła w życie z dniem podjęcia. 

113. Uchwała Nr II/19/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XLII/294/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Brzesko na 

realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 

4,4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4,4,2 Obniżenie 

poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – polegających na zmianie 

systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, 

zmienionej uchwałą Nr XLIII/305/2017 z dnia 25 października 2017 r. – została 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 17 

grudnia 2018 r. i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia 

114. Uchwała Nr II/20/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie skargi na Dyrektora 

Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – weszła w życie z dniem podjęcia. 

115. Uchwała Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwały 

Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018 – weszła w życie z dniem podjęcia  

i została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego  

w dniu 04 stycznia 2019 r. 

116. Uchwała Nr III/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko – weszła w życie 

z dniem podjęcia. 

117. Uchwała Nr III/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia 

pomnika przyrody – została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego w dniu 04 stycznia 2019 r. i weszła w życie. 

118. Uchwała Nr III/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2019 – weszła  

w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. 

119. Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie desygnowania 

przedstawiciela Rady Miejskiej w Brzesku do Rady Seniorów Gminy Brzesko – 

weszła w życie z dniem podjęcia, 



  RAPORT O STANIE GMINY BRZESKO 

 

   87 
 

120. Uchwała Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu 

pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 – weszła w życie z dniem podjęcia. 

121. Uchwała Nr III/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr LIV/393/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29.08.2018 r. w sprawie 

ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola oraz oddziały 

przedszkolne przy szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Brzesko – została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego w dniu 04 stycznia 2019 r. i weszła w życie z mocą obowiązującą 

od dnia 1 września 2019 roku. 

122. Uchwała Nr III/28/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia uprawnień 

do ulgowych przejazdów autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku – została ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 04 stycznia 2019 r. i weszła w 

życie. 

 


