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Gmina Brzeszcze 
20.993 mieszkańców  



 
Demografia 

 

 

 

 

 

Gmina Brzeszcze - 20.993 mieszkańców wg stanu 31.12.2019  

Urodzenia Zgony 

ogółem 191 ogółem 238 

kobiety 89 kobiety 113 

mężczyźni 102 mężczyźni 125 

Wiek przedprodukcyjny (18,38%) 

0-18 3 858 

Wiek produkcyjny (12 283 – 58,51%) 

 kobiety 18-59 5 733 

mężczyźni 18-64 6 550 

Wiek poprodukcyjny (4 852 – 23,11%) 

kobiety 60 i więcej 3 202 

mężczyźni 65 i więcej 1 650 



 
Gospodarka 

W 2019 roku w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2.087 podmiotów 
gospodarczych, z czego 1.574 stanowiły osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą. Zarejestrowano 127 nowych podmiotów, 85 
podmiotów zostało wyrejestrowanych. 

 

                       Największy  
                       pracodawca –  
                       Zakład Górniczy  
                                         „Brzeszcze” 
                                          (1.626 osób) 



 
Budżet Gminy  

Uchwałą nr II/28/2018 Rada Miejska w Brzeszczach 20 grudnia 2018 roku 
uchwaliła budżet na rok 2019 w następującym kształcie: 

W trakcie roku dokonywano zmian w budżecie i ostatecznie na dzień  
31 grudnia 2019 roku plan budżetu Gminy Brzeszcze wyniósł odpowiednio: 

 dochody – 104 670 212,16 zł          wydatki – 119 212 223,36 zł 
 przychody – 18 652 829,20 zł       rozchody – 4 110 818,00 zł 
 deficyt –14 542 011,20 zł 

   dochody – 105 847 275,70 zł, z wykonaniem 108 688 667,77 zł 
   wydatki – 112 790 602,21 zł, z wykonaniem 109 146 595,61 zł 
   przychody – 11 054 144,51 zł, z wykonaniem 29 572 665,83 zł 
   rozchody – 4 110 818,00 zł, z wykonaniem 4 110 818,00 zł 
   deficyt – 6 943 326,51 zł, z wykonaniem 457 927,84 zł 



 
Inwestycje  

                   - wartość inwestycji zrealizowanych w 2019 roku 

 

„Modernizacja szkolnej infrastruktury  
sportowej na terenie Gminy Brzeszcze.” 
 

Budowa/przebudowa 5 boisk sportowych  
– w Jawiszowicach, Skidziniu, Zasolu  
oraz w Brzeszczach (SP nr 1 i SP nr 2)  

 

 

– całkowita wartość 5 zadań inwestycyjnych 

 

–wartość dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu 

28 350 421,44 zł 

5 892 506,20 zł 

1 899 443  zł 



 
Inwestycje  

„Brzeszcze na rowerze – wytyczenie,  

oznakowanie oraz wypromowanie  

trasy rowerowej na terenie  
Gminy Brzeszcze” 
 
-wytycznie trasy o dł. ok. 14 km 

-modernizacja  3,437 km dróg asfaltowych  

i 5,092 km z  kruszywa 

-2 Miejsca Odpoczynku Rowerzystów 

-papierowa oraz interaktywna mapa www.brzeszcze.pl/mapa 

 

     – całkowita wartość zadania 
 

   –wartość dofinansowania ze środków  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 

3 740 972 zł 

1 631 881,70 zł 

http://www.brzeszcze.pl/mapa


 
Inwestycje  

„Budowa kanalizacji sanitarnej  

i modernizacja oczyszczalni 

ścieków w Gminie Brzeszcze” 
 

 

       

    - wartość dotychczasowych nakładów  
        (w tym 13.583.955,08 zł dotacji)  
 

Wskaźniki osiągnięte do 31.12. 2019 roku: 

-dł. wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej- 14,82 km 

-dł. rozbudowanej sieci kanalizacji deszczowej- 1,95 km 

-liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych- 1 szt. 

-liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy  
przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu– 1.452 osoby 

28 030 217,60  



 
Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych 

 W 2019 roku Gmina Brzeszcze realizowała 17 zadań 
współfinansowanych ze środków zewnętrznych (z budżetu państwa lub 
budżetu Unii Europejskiej), w tym 10 umów podpisano w 2019 roku.  

 

          - wartość zadań wg umów podpisanych w 2019 roku  
 

  - dofinansowanie w ramach umów podpisany w 2019 roku 

          

1 812 217,00 

3 888 970,18 



 
Ochrona Środowiska 

Zadania realizowane w zakresie przeciwdziałania niskiej emisji 
       

Nazwa przedsięwzięcia Liczba umów  
(kotłów) 

Wartość inwestycji 

Program Ograniczenia Niskiej Eminie na terenie 
Gminy Brzeszcze - etap IV – zmiana systemu 
ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie 
Brzeszcze na proekologiczne w ramach Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzeszcze 

 
 

66 

 

279 999,90 zł 
264 999,90 – Gm. Brzeszcze 
15 000 – Pow. Oświęcimski 

Eko- Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na 
terenie Gminy Brzeszcze – dofinansowanie wymiany 
kotłów na paliwa stałe” 

 
57 

811 689,81 zł 
467 353,00 – dotacja UE 

344 345,81 – mieszkańcy 

„Eko-Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na 
terenie Gminy Brzeszcze – dofinansowanie wymiany 
kotłów gazowych” 

 
5 

83 912,44 zł 
68 114,72 – dotacja UE 
15 797,72 - mieszkańcy 

ŁĄCZNIE 128 1 175 602,15 



 
Ochrona Środowiska 

Zadania realizowane w zakresie przeciwdziałania niskiej emisji 

 

        



 
Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa 

Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Brzeszcze 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

  - kwota przeznaczona z budżetu Gminy na działalność OSP 

związaną z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi (67 887,47 zł ze źródeł zewnętrznych 

– Województwo Małopolskie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 

 

OSP Liczba członków JOT Liczba wyjazdów do akcji 

OSP Brzeszcze-  KSRG 60 202 

OSP Jawiszowice - KSRG 40 130 

OSP Bór 28 59 

OSP Przecieszyn 27 23 

OSP Zasole 22 46 

OSP Skidziń 17 21 

712 941,71 zł 



 
Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa 

Powódz – maj 2019 

Wisła (punkt pomiarowy w Jawiszowicach): 730 cm (stan wody w dn. 23.05.2019)  

 

 



 
Oświata 

 
 
 
-6 przedszkoli,  
-5 szkół podstawowych  
(w tym 2 z oddziałami gimnazjalnymi – do 31.08.2019)  
 
 
 
 

- przedszkole i szkoła podstawowa w Zasolu 
prowadzone przez Fundację Ekologiczną  
Wychowanie i Sztuka „Elementarz”.  
 
 
 
- Przedszkole im. Dzieciątka Jezus  
- przedszkole „Iskierka”  
- żłobek „Iskierka”        

Placówki niepubliczne 

Placówki publiczne 

Placówki publiczne 
(organ prowadzacy - Gmina Brzeszcze) 



 
Oświata 

Liczba oddziałów i uczniów w szkołach na terenie Gminy Brzeszcze 

 
 

 

 

Liczba dzieci objętych opieką przedszkolną na terenie Gminy Brzeszcze 

 

       

placówka Liczba oddziałów Liczba uczniów 

Szkoły podstawowe 84 1.594 

Oddz. gimnazjalne 8 175 

placówka Liczba oddziałów Liczba dzieci 

przedszkola publiczne (Gmina Brzeszcze) 27 615 

przedszkole publicze (Fundacja „Elementarz”) 3 63 

przedszkola niepubliczne 2 



 
Oświata 

               – subwencja oświatowa na 2019 rok 

 

                    - dotacja przedszkolna na 2019 rok 

 

                   – wydatki bieżące Gminy Brzeszcze w roku 2019 
          (dział budżetu: 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) 
 

                                                    - pozostałe wydatki Gminy Brzeszcze w roku 2019 
          (w tym: wydatki majątkowe dział 801 oraz 854; obsługa finansowo-księgowa Centrum Usług 
Wspólnych; budżety jednostek pomocnicznych gminy) 

 

 

       

15 432 245 zł 

798 307,00 zł 

10 300 000 zł 

1 836 500 zł 



 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Współpraca finansowa - dwa otwarte konkursy ofert 

Cel – zakres wsparcia Liczb 
przedsięwzięć 

Przyznana 
dotacja 

Wykorzystana 
dotacja 

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 
na działalność Dziennego Domu Senior+ 

1 294 320,00 289 815,23 

Organizacja i prowadzenie zajęć terapeutyczno - 
edukacyjnych dla dzieci z rodzin zagrożonych 
uzależnieniami 

 
1 

 
100 000,00 

 
100 000,00 

Organizacja i prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych 
dla dzieci niepełnosprawnych 

1 31 600,00 31 600,00 

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu  8 203 555,20 192 542,20 

“Sport przeciw uzależnieniom” 3 33 480,00 33 480,00 

Ochrona zdrowia 3 7 488,00 7 488,00 

Edukacja ekologiczna, propagowanie działań 
proekologicznych 

4 8 000,00 8 000,00 

Krzewienie kultury – propagowanie i wspieranie 
talentów w różnorodnych obszarach kulturalnych 

3 11 752,00 9 795,99 

ŁĄCZNIE 24 679 618,20 672 721,42 



 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 

Współpraca finansowa  
• zadania publiczne z inicjatywy organizacji non-profit 
(art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  
tzw. “małe granty”) 
 
 
 
 
 

Współpraca merytoryczna 
 

• badanie jakości współpracy Gminy Brzeszcze z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na terenie gminy (luty 2019) 

 

• doradztwo merytoryczne i szkolenia (czerwiec 2019 – szkolenie z zakresu nowych 
wzorów ofert, sprawozdań i umów) 
 

• powołanie Pełnomocnika Burmistrza Brzeszcz ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi (zarządzenie 74/2019 Burmistrza Brzeszcz z dnia 1 lipca 2019 
roku) 
 

 

Liczb przedsięwzięć Przyznana dotacja 

9 56 940,00 



 
Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych  

 

- Organizacja szkoleń dla pedagogów, psychologów i nauczycieli 
- Realizacja programu „Rodzina jest najważniejsza”: warsztaty, spektakle, 
koncerty profilaktyczne; warsztaty dla rodziców. 
- Zajęcia sportowe w ramach programu „Sport przeciw uzależnieniom”  

 

- Podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania osób uzależnionych 
nadużywających alkoholu do leczenia odwykowego 

- Opiniowanie zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

 

- Nadzorowanie działalności Punktu Konsultacyjno – Terapeutycznego 
(ul. Ofiar Oświęcimia 39, Brzeszcze) 

 

• -                - opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu
   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicjowanie i koordynacja działań profilaktycznych 

Koordynowanie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

Rozwiązywanie problemów społecznych i indywidualnych, wynikających 
z używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych 

450 806,44 zł 



 
Ośrodek Kultury w Brzeszczach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność Ośrodka Kultury i Kina „Wisła” 

Kino „Wisła” 
897 seansów 

11 164 uczestników 

Ośrodek Kultury w Brzeszczach  
8 imprez plenerowych - 4 170 uczestników 
22 imprez okolicznościowych - 2 993 uczestników 
16 konkursów - 2 301 uczestników 
17 spektakli - 1 810 uczestników 
7 koncertów - 1 500 uczestników 
5 spotkań - 60 uczestników 
zorganizowane zajęcia (ferie, wakacje) - 148 uczestników 



 
Ośrodek Kultury w Brzeszczach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność domów ludowych i świetlic  
(14 631 uczestników wydarzeń) 

świetlica na os. Paderewskiego – 4 526 osób 

świetlica na ul. Szymanowskiego – 2 538 osób 

świetlica w Zasolu – 570 osób 

Dom Ludowy w Skidziniu – 3 757 osób 

Dom Ludowy w Wilczkowicach – 1 380 osób 

Dom Ludowy w Brzeszczach – Borze – 1 860 osób 



 
Ośrodek Kultury w Brzeszczach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność Biblioteki Publicznej wraz z filiami 

59 373  
- liczebność księgozbioru 
(w tym 2261 egz. kupionych w 2019) 

3 548  
- liczba czytelników 
(16,9 %mieszkańców Gminy) 

52 wydarzenia promujące cztelnictwo - 5 415 uczestników 



 
Ośrodek Kultury w Brzeszczach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność hali sportowej i Basenu Pod Platanem 

128 359 – liczba wejść 
indywidualnych na basen 

20 350 - sauna 1 153 – grota solna 

106 856 - basen 

33 255– liczba uczestników 
wydarzeń sportowo-rekracyjnych 

1 100 - kort tenisowe 

4 108 – siłownia 6 743 – fitness 

1 198 – ścianka wspinaczkowa 

1 367 - crossminton 



 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

 

 

 

Najważniejsze wydatki na świadczenia z pomocy społecznej to:  

 
- zasiłki celowe i pomoc w naturze (131 rodzin, 301 świadczeń),  
- zasiłki okresowe (71 rodzin, 400 świadczeń),  
- program dożywiania (166 osób tj. 64 posiłki, 116 zasiłek),  
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (18 osób umieszczonych w DPS),  
- zasiłki stałe (49 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub z tytułu 
wieku),  
- schronienie (16 bezdomnych, 3 opiekunów),   
- usługi opiekuńcze (7 opiekunek, 28 środowisk objętych usługami),  
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (3 środowiska) 

 

 

 

 

 

 

 

414 rodzin -  833 osoby objęte pomocą społeczną w Gminie Brzeszcze 
(finansową, rzeczową oraz pracą socjalną) 



 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania zlecone: 

Świadczenia skierowane do rodzin: 

Zadania własne: 

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków (389 rodzin),  
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 
„becikowe” (153 rodziny),  
- świadczenie  rodzicielskie (90 rodzin),  
- zasiłki pielęgnacyjne (430 rodzin),  
- świadczenia pielęgnacyjne (76 rodzin w których 
wychowywane jest niepełnosprawne dziecko),  
- specjalny zasiłek opiekuńczy (3 osoby),  
- zasiłek dla opiekuna (4 osoby),  
- świadczenia z ustawy „Za życiem” (3 rodziny),  
- świadczenia wychowawcze - 500+ (2 485 rodzin  
tj. 3 686 dzieci),  
- świadczenia „Dobry start” - 300+ (2 464 dzieci),  
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (116 uprawnio-
nych w wysokości zasądzonych alimentów nie więcej niż 
500 zł)  
 

- dodatki mieszkaniowe (164 rodziny),  
- dodatki energetyczne (112 rodzin), 
- stypendia szkolne (65 rodzin),  
- Karta Dużej Rodziny (686 tradycyjne i 669 
elektroniczne),  
- wydatki z tytułu umieszczenia dzieci  
w pieczy zastępczej (23 dzieci tj. 14 dzieci 
w rodzinach zastępczych, 9 dzieci w placów-
kach opiekuńczo-wychowawczych),  
- asystenci rodzin (3 asystentów wspierają-
cych 26 rodzin, w tym 6 rodzin z ustawy  
„Za życiem”) 
 



 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzienny Dom „Senior+” - 
kwalifikacja i skierowania  

dla uczestników 

Realizowane zadania i przedsięwzięcia: 

„Małopolski Tele-Anioł” 
- system opieki z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii  
informacyjno-komunikacyjnych –  

Centrum Teleopieki  
(organizator – Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego)  



„NAZIELEŃCE” –  
obszar chroniony  

Natura 2000 



 
Strategia Rozwoju Gminy Brzeszcze 

Misja:  

„Gmina Brzeszcze będzie dążyła do poprawy jakości życia mieszkańców 
poprzez nowoczesne inwestycje w infratrukturę, dbałość o środowisko 

naturalne, upowszechnienie wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, wspieranie przedsiębiorczości i aktywności społecznej  

i zawodowej mieszkańców, rozwój turystyki  
i rekreacji, poszanowanie tradycji i wartości gminy.” 

 

 
Realizacja misji to zaangażowane nie tylko Burmistrza i pracowników Urzędu Gminy, 

lecz wspólna praca ponad podziałami politycznymi, bez względu na poglądy.  

Efektywność i skuteczność działania zależy od zaangażowania mieszkańców, 

partnerów społecznych i gospodarczych, publicznych - władz samorządowych 

każdego szczebla. 



Gmina Brzeszcze – Urząd Gminy w Brzeszczach 
ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze 

       +48 32 77 28 500                      gmina@brzeszcze.pl  

mailto:gmina@brzeszcze.pl

