
1 
 

Protokół z VII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze 
25 września 2019 roku 

Urząd Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 17:00. Udział brało 9 członków Komitetu, zgodnie z listą 
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. 

Zebranych przywitała Przewodnicząca Komitetu p. Ewa Zarycka – Nikiel oraz przedstawiła 
porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu.   

Następnie poprosiła p. M. Jasek-Woś o przedstawienie protokołu z VI posiedzenia Komitetu, 
które odbyło się 5 czerwca 2019 r. W związku z tym, że protokół wraz z załącznikami, w tym 
prezentacja dot. omawianego materiału, upubliczniony został na stronie internetowej urzędu gminy 
w zakładce poświęconej rewitalizacji www.brzeszcze.pl/rewitalizacja, zaproponowano, by nie 
odczytywać protokołu. Wobec powyższego protokół nie został odczytany, a jedynie skrótowo 
przedstawiony w celu przypomnienia tematów. 

Przystąpiono do realizacji programu posiedzenia, w którym głownym tematem było 
przedstawienie propozycji zmian w zakresie realizacji zadań oddziałujących społecznie. W ramach 
wprowadzenia do tego punktu P. Ewa Zarycka-Nikiel pokrótce przedstawiła informację na temat 
głównych problemów społecznych, które nasiliły się na przestrzeni ostatnich 2 lat, czyli już po 
przeprowadzeniu diagnozy stanowiącej podstawy do opracowania GPR.  Szczególne zmiany zaszły na 
rynku pracy - problem bezrobocia i poszukiwania zatrudnienia praktycznie przestał istnieć. Rynek 
pracy zmaga się wręcz z sytuacją odwrotną – pracodawcy mają problem ze znalezieniem 
pracowników, obsadzeniem wolnych miejsc pracy. W związku z tym zmienia się główna grupa 
oczekująca pomocy ze strony OPS. Główne działania zostają nakierowane na wsparcie osób 
niepełnosprawych oraz systematycznie powiększającą się liczbę seniorów (ze szczególnym 
uwzględnieniem dużej grupy osób w wieku 80 lat i więcej). Klientami OPS są także rodziny tzw. 
„wieloproblemowe” – rodziny te potrzebują wsparcia nie tyle finansowego (co zapewniają rządowe 
programy socjalne), ale ogólnorozwojowego. Zauważone problemy to w szczególności niskie 
kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodziców (problemy związane z dbałością o zdrowie 
i edukację dzieci, brak właściwych wzorców postępowania), zaburzenia w relacjach pomiędzy 
członkami rodziny (konflikty, przemoc, brak lub słabe więzi rodzinne), ogólna nieporadność życiowa. 
Stąd też konieczna będzie weryfikacja wskazanych w GPR problemów społecznych i być może 
ponowna diagnoza obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego. Na pewno konieczna jest 
weryfikacja zakresu realizowanych w ramach GPR zadań miękkich. Wstępna analiza, dokonana 
wspólnie z dyrekcją Ośrodka Kultury w Brzeszczach, wskazała, że kilka zadań realizowanych 
oddzielnie przez OPS i OK ma wspólne cele i częściowo pokrywa się także w ramach poszczególnych 
działań. Tym samym identyczna jest także grupa docelowa. Przykładem takiego przedsięwzięcia jest 
„Bank czasu” realizowany przez OK oraz „Bank aktywnych” prowadzony przez OPS. Ustalono, że 
planowanie nowych przedsięwzięć opierać się będzie na podziale tematycznym: OPS - zadania 
pomocowe, OK - zadania z zakresu kultury i edukacji.  

Pani M. Wiśniewska-Lisek zadała pytanie dot. analizy obecnej sytuacji społecznej 
i wskazanych w tym zakresie problemów, prosząc o doprecyzowanie o jakiej liczbie osób lub rodzin 
jest mowa oraz o jakich przykładowych problemach. P. E. Zarycka -Nikiel odpowiedziała, że chodzi 
głównie o rodziny dysfunkcyjne, którym z różnych względów odebrano dzieci (np. alkoholizm, 
przemoc w rodzinie). Te rodziny nie chcą współpracować – nie oczekują pomocy, nie chcą się 
zmienić, rozwijać, edukować by przeciwdziałać obecnej bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych.  W I połowie 2019 roku było to 60 rodzin, 116 osób. Część z rodzin to 
„powracający” klienci OPS- tzn. rodziny/osoby, które ubiegają się o ponowne przyznanie praw 
rodzicielskich, niestety często jedyną motywacją jest możliwości ubiegania się o wspracie finansowe 
z rządowych programów socjalnych. Jak podkreśliła p. E. Zarycka – Nikiel rodziny oczekujące wsparcia 
ze strony OPS to nie tylko rodziny dysfunkcyjne, lecz także rodziny wielodzietne oraz rodziny 
z osobami niepełnosprawnymi. Liczba klientów OSP w tym zakresie wzrasta bardzo szybko – w 2018 
roku OPS udzielił wsparcia dla 205 rodzin, a tylko w I połowie 2019 roku były to już 142 rodziny. 

http://www.brzeszcze.pl/rewitalizacja
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W dalszej części przewodnicząca poprosiła p. M. Jasek-Woś o przedstawienie informacji na 

temat postępu prac w opracowaniu raportu monitorującego stopień realizacji przedsięwzięć GPR 
w okresie od uchwalenia Progadmu do 31.12.2018 roku. Jak przekazała p. Jasek-Woś raport jest 
ukończony, w najbliższych dniach zostanie upubliczniony na stronie www.brzeszcze.pl w zakładce 
Rewitalizacja. W ramach raportu zebrano dane poszczególnych interesariuszy GPR. W kartach zadań 
wskazali oni zakres zrealizowanych przedsięwzięć, ich koszt oraz zgodność bądź różnicę w stosunku 
do zaplanowanych zakresów przedsięwzięć. Dane przedstawiono w formie tabelarycznej, co ułatwi 
ich porównanie z danymi zawartymi w uchwalonym w 2017 roku GPR.  Raport monitorujący stopień 
realizacji przedsięwzięć „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”  
w okresie od uchwalenia Programu do 31.12.2018 roku.” stanowi wstęp do prac na oceną aktualności 
„Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”, która to analiza wskaże 
dopiero zasadność przeprowadzenia aktualizacji Programu, w tym konieczność podjęcia prac 
w zakresie ewentualnego ponownego wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego 
Gminy Brzeszcze. 

 
Jak podkreśliła p. Jasek-Woś w I kwartale 2020 roku Gmina przystąpi do prac nad oceną 

aktualności Gminnego Programu Rewitalizacji, którą zgodnie z art. 22 ustawy o Rewitalizacji z dnia 9 
października 2015 roku (t. j. Dz.U.2018.1398) sporządza się co najmniej raz na trzy lata. 

 Opracowanie oceny aktualności zostanie zlecone podmiotowi zewnętrznemu. 
To zagwarantuje m.in. zachowanie obiektywizmu – oceny aktualności nie będą dokonywać osoby 
odpowiedzialne za wdrażanie Programu. Członkowie KR zgłosili chęć włączenia się w proces 
wyłonienia wykonawcy oceny oraz określenie zakresu i szczegółowości oceny. 
P.Jasek-Woś wskazała, że może to byćprzedmimotem posiedzenia KR planowanego na początek 2020 
roku. 
 

Wobec braku dalszych pytań oraz wyczerpania tematów porządku obrad, przewodnicząca 
Komitetu Rewitalizacji zaproponowała , by kolejne posiedzenie odbyło się na przełomie 
stycznia/lutego 2020 przy czym dokładny termin zostanie ustalony z Członkami KR drogą mailową. 
 

 
Sporządziła: 

Magdalena Jasek-Woś 

http://www.brzeszcze.pl/

