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1. Wstęp – podstawa, cel i zakres opracowania 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz 
lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez 
interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.  

 
Bieżące monitorowanie realizacji przedsięwzięć GPR gwarantuje skuteczność i efektywność we 

wdrażaniu GPR, stanowiącej plan długofalowego działania władz samorządowych oraz wszystkich 
Interesariuszy - zainteresowanych podmiotów mieszkańców, organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorców oraz władz gminy.  

Podstawą opracowania Raportu monitorującego stopień realizacji przedsięwzięć „Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023” są zapisy rozdziału 12. System 
zarządzania Programem, 13. Monitoring i ewaluacja oraz 14. Zasady współpracy z Partnerami. 
Raport został sporządzony przez pracownika Urzędu Gminy w Brzeszczach zatrudnionego na 
samodzielnym stanowisku ds. promocji i rozwoju, do obowiązków którego  należy prowadzenie 
czynności operacyjnych związanych z wdrażaniem programu. 
 

Celem opracowania raportu jest zebranie danych umożliwiających analizę w zakresie 
wdrażania poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ich tempa oraz zgodności 
z założeniami przedstawionymi w GPR.  

Raport został opracowany na podstawie kart zadań złożonych przez interesariuszy „Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”, których przedsięwzięcia zostały 
wpisany na listę zadań podstawowych GPR. Stanowi wstęp do prac nad oceną aktualności 
„Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”, 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. 

 

2. Przedstawienie zebranych danych 

Dane, które posłużyły do analizy stanu wdrażania przedsięwzięć „Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”  za okres do uchwalenia Programu do 31.12.2018 

roku, zebrane zostały w oparciu o informacje przedstawione przez Interesariuszy GPR.  

Informacje dotyczące przedsięwzięć GPR przedstawiono w formie zbiorczej w postaci tabeli, 

zgodnie z wykazem „Charakterystyka projektów i kierunków działań w Gminnym Programie 

Rewitalizacji dla gminy Brzeszcze do roku 2023.” zamieszczonym w GPR w rozdziale 10 Źródła 

finansowania i harmonogram projektów. 

Forma przedstawienia informacji, ujednolicona z wykazem zamieszczonym w GPR, ułatwia 
odszukanie danych pierwotnych w GPR oraz analizę, w tym w kontekście zgodności 
poszczególnych zadań z problemami rewitalizacyjnymi oraz  celami rewitalizacyjnymi. 
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Nr  Tytuł projektu 

Zgłaszający / 

Wnioskodawca 

i podmioty realizujące 

Budżet 

Gminy 

Brzeszcze 

w zł 

Zewnętrzne 

źródło 

finansowania 

w zł 

Pozostałe 

źródła 

finansowa-

nia w zł 

Szacunkowy 

koszt realizacji 

projektu w zł 

Okres 

realizacji  

Projekty podstawowe  

1. 

Wzmocnienie funkcji 

integracyjno-

rekreacyjno-

kulturalnych Parku 

Miejskiego przy ul. 

Dworcowej 

w Brzeszczach – etap 

1 

Gmina Brzeszcze, 

wolontariusze, 

partnerzy publiczni 

i organizacje 

pozarządowe 

44 000 

Środki 

zewnętrzne 

w tym: UE 

i krajowe 76 

000 

- 120 000 
2017-

2018 

Siłownia  zewnętrzna  w Parku Miejskim przy ul. Dworcowej. Montaż urządzeń rekreacyjnych (10 stanowisk) wraz z 
utwardzeniem. Gmina Brzeszcze pozyskała na ten cel dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. 
Koszt inwestycji wyniósł ok. 97,5 tysiąca złotych, w tym ponad 62 tysiące złotych stanowi dotacja PROW 2014-2020 pozyskana 
za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Dolina Soły". 
Siłownia oddana od użytkowania w czerwcu 2019 roku. 

2. 

Wzmocnienie funkcji 

integracyjno-

rekreacyjno-

kulturalnych Parku 

Miejskiego przy ul. 

Dworcowej 

w Brzeszczach – etap 

2 

Gmina Brzeszcze, 

wolontariusze, 

partnerzy publiczni 

i organizacje 

pozarządowe 

525 000 

Środki 

zewnętrzne 

w tym: UE 

i krajowe 

975 000 

- 1 500 000 
2017-

2020 

„Wzmocnienie funkcji integracyjno-rekreacyjno-kulturalnych parku miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach - etap 2.”  

wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 07.07.2017 roku w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, 

Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych. Koszt całkowity: 2.305.596,26 zł Kwota pomocy: 1.729.197,11 zł.  

Wniosek został oceniony pozytywnie i znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania, jednak ze względu na 

ograniczony limit środków konkursowych został umieszczony na liście rezerwowej. To w praktyce przekreśliło szanse na 

uzyskanie dofinansowania. 

W 2018 roku podjęto prace nad zmienioną koncepcją zagospodarowania parku. Gmina Brzeszcze planuje pozyskać środki na 

realizację zadania w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego etap VI 2021-2025. Szacowany termin 

realizacji : 2021-2022  

3. 

Aktywizacja poprzez 

sport – modernizacja 

boiska sportowego 

przy Szkole 

Podstawowej nr 2 

w Brzeszczach wraz 

z programem działań 

rekreacyjnych 

Gmina Brzeszcze  530 000 

Ministerstw

o Sportu 

i Turystyki 

„Program 

Szkolny” 

270 000 

- 

 
800 000 

2017-

2018 

 

http://dolinasoly.eu/
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20 grudnia 2018 roku podpisania została umowa dofinansowania projektu pn.  „Modernizacja szkolnej infrastruktury 

sportowej na terenie Gminy Brzeszcze.”, na realizację którego Gmina Brzeszcze pozyskała 1,9 mln złotych dotacji z  Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. 

Program prowadzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  umożliwi modernizację i przebudowę 5 boisk wielofunkcyjnych w 

Gminie Brzeszcze: przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 (ul. Szkolna), przy Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Mickiewicza), przy 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Skidziniu, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Jawiszowicach, a także przy 

Szkole Podstawowej w Zasolu. 

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia: IV kwartał 2019 roku. Całkowity koszt zadania wynosi 873.300 zł  

4. 

Aktywizacja poprzez 

sport – modernizacja 

boiska sportowego 

przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 4 

w Brzeszczach wraz 

z programem działań 

rekreacyjnych 

Gmina Brzeszcze 231 000 

Ministerstw

o Sportu 

i Turystyki 

„Program 

Szkolny” 

119 000 

- 

 
350 000 

2017-

2018 

 

20 grudnia 2018 roku podpisania została umowa dofinansowania projektu pn.  „Modernizacja szkolnej infrastruktury 

sportowej na terenie Gminy Brzeszcze.”, na realizację którego Gmina Brzeszcze pozyskała 1,9 mln złotych dotacji z  Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. 

Program prowadzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  umożliwi modernizację i przebudowę 5 boisk wielofunkcyjnych w 

Gminie Brzeszcze: przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 (ul. Szkolna), przy Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Mickiewicza), przy 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Skidziniu, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Jawiszowicach, a także przy 

Szkole Podstawowej w Zasolu. 

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia: IV kwartał 2019 roku. Całkowity koszt zadania realizowanego na 

terenach przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz salach gimnastycznych w budynku szkoły wynosi 1.396.050,00 zł. 

5. 

Poprawa jakości życia 

oraz integracja 

mieszkańców Osiedla 

Paderewskiego 

w Jawiszowicach 

poprzez rozbudowę 

i modernizację 

infrastruktury 

osiedlowej 

i komunikacyjnej  

Gmina Brzeszcze  

1.200.000  

  

 

RPO WM 

2014-2020 

oś 11 

Rewitalizacja 

przestrzeni 

regionalnej 

działanie 

11.2 

Odnowa 

obszarów 

wiejskich 

  3.600.000  

- 4 800 000 
2017-

2020 

Działania na rzecz pozyskania dofinasowania do przeprowadzenia modernizacji infrastruktury drogowej podejmowano 

trzykrotnie:  

1. „Poprawa jakości życia oraz integracja mieszkańców Osiedla Paderewskiego w Jawiszowicach poprzez rozbudowę i 

modernizację infrastruktury osiedlowej i komunikacyjnej.” wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 30.06.2017 

roku w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 11 

Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.  

Koszt całkowity: 4.787.625,98 zł Kwota pomocy: 3.590.719,45 zł Planowany termin realizacji:  2018-2020 rok; 

Wniosek nie uzyskał dofinansowania.  

2. Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 

Drogowej - Priorytet 1. Inwestycje w drogi lokalne w celu poprawy dostępności do centrów gospodarczych lub 

https://msit.gov.pl/pl/infrastruktura/fundusz-rozwoju-kultury/3596,Fundusz-Rozwoju-Kultury-Fizycznej.html
https://msit.gov.pl/pl/infrastruktura/fundusz-rozwoju-kultury/3596,Fundusz-Rozwoju-Kultury-Fizycznej.html
https://msit.gov.pl/
https://msit.gov.pl/pl/infrastruktura/fundusz-rozwoju-kultury/3596,Fundusz-Rozwoju-Kultury-Fizycznej.html
https://msit.gov.pl/pl/infrastruktura/fundusz-rozwoju-kultury/3596,Fundusz-Rozwoju-Kultury-Fizycznej.html
https://msit.gov.pl/
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społeczno – kulturalnych dla przedsiębiorców i lokalnej społeczności oraz do terenów inwestycyjnych. Zadanie 

„Przebudowa drogi i chodników na osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach, km 0+000,00 – km 0+552,35”  uzyskało 

dofinansowanie, jednak ze względu na niewyłonienie wykonawcy robót w terminie wskazanym w regulaminie 

konkursu Gmina Brzeszcze nie przystąpiła do realizacji zdania. 

3. „Przebudowa drogi i chodników na osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach, km 0+000,00 – km 0+552,35” złożono w 

dniu 14.09.2018 roku  wniosek o przyznanie dotacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej na lata 2016-2019, edycja 2019 (nabór 09.2018 roku). Wniosek nie uzyskał dofinansowania.  

W 2018 roku wykonano ze środków własnych Gminy Brzeszcze modernizację budynku świetlicy osiedlowej ok. 172 tysiące 

(docieplenie dachu i  stropodachu, ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie, wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i 

wewnętrznych , modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja oświetlenia; wymiana instalacji elektrycznej, 

instalacja oświetlenia awaryjnego, dostosowanie do wymogów ppoż, wykonanie ubikacji dla niepełnosprawnych, roboty 

towarzyszące); termin realizacji: IV kwartał 2018. 

W 2018 roku zaplanowano w ramach posiadanych środków własnych wykonanie w 2019 roku następujących zadań: 

- plac zabaw ok. 295 tysięcy (pow., ok 800 m.kw., 2 strefy: dzieci starszych i młodszych, łącznie ok. 17 urządzeń lub zestawów 

zabawowych, ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie); termin realizacji: czerwiec/lipiec 2019 

-Remont chodników na osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach realizowany w  ramach zadania inwestycyjnego pn: 

Rewitalizacja - Poprawa jakości życia oraz integracja mieszkańców osiedla Paderewskiego w Jawiszowicach poprzez 

rozbudowę i modernizację infrastruktury osiedlowej i komunikacyjnej” ok. 670 tys. złotych 

Zakres obejmuje (dot.  prawej części osiedla) 
- remont istniejących nawierzchni chodników z dostosowaniem ich szerokości do stanu istniejącego, 
- wymiana ławek będących w złym stanie technicznym na nowe typu parkowego, 
- dostosowanie wysokości chodników do istniejących spadków jezdni, 
- odtworzenie nawierzchni bitumicznej. 
- boisko + strefa rekreacji – koncepcja w trakcie opracowania, planowany termin realizacji 2020 rok, szacunkowy koszt ok. 1-

1,2 mln 

6. 

Kampania 

edukacyjna na rzecz 

wzmacniania 

wartości rodziny 

w ramach Programu 

Wspierania Rodziny 

w Gminie Brzeszcze 

na lata 2015-2017 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Brzeszczach, 

wolontariusze, 

partnerzy publiczni 

i organizacje 

pozarządowe 

3 500 

(roczny 

koszt: 

500) 

- - 3 500 
2017-

2023 

Rok 2017: 

1. artykuł na stronie internetowej OPS Brzeszcze promujący wartości rodziny  „Ojcostwo”; 

2. promowanie wartości rodziny realizowane podczas imprezy integracyjno – promocyjnej dla dzieci uczestników 

programu  „Starszy brat – starsza siostra”, ich rodzin, wolontariuszy, dzieci objętych wsparciem placówki wsparcia 

dziennego – świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Jawiszowicach oraz ich rodzin;  

3. promowanie wartości rodziny podczas realizacji terapii rodzinnej jako formy pomocy obejmującej dziecko jako osobę 

przejawiającą określone trudności oraz otaczający ją system jakim jest rodzina – realizowana w ramach Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Punkcie 

Konsultacyjno – Terapeutycznym (z terapii skorzystało 15 dzieci i 31 rodziców; w terapii uczestniczyły dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym).  

Rok 2018 r.: spotkanie integracyjne pod nazwą „Integracja międzypokoleniowa”, w którym 15 seniorów z gminy Brzeszcze 

brało udział w przedstawieniu zorganizowanym przez uczniów klas I- III szkoły podstawowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

nr 5 w Brzeszczach. 
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Koszty działań: 2017 r.: 0 zł201; 8 r.: 890 zł 

7. 

Rozwój spójnej 

informacji o ofercie 

specjalistycznej 

pomocy na terenie 

gminy w ramach 

Programu Wspierania 

Rodziny w Gminie 

Brzeszcze na lata 

2015-2017 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Brzeszczach, 

wolontariusze, 

partnerzy publiczni 

i organizacje 

pozarządowe 

10 500 

(roczny 

koszt: 1 

500) 

- - 
10 500 

 

2017-

2023 

Kampania informacyjna na temat oferty specjalistycznej pomocy różnych instytucji i organizacji działających na terenie gminy 

Brzeszcze na rzecz rodziny oraz aktualizowanie tych informacji – dystrybuowanie broszur informacyjnych w Ośrodku Pomocy 

Społecznej, szkołach, przedszkolach, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, placówce wsparcia dziennego, Urzędzie 

Gminy, NZOZ „Vita” Brzeszcze. 

Koszty realizacji zadania: 2017 r.: 535,05 zł; 2018 r.: 480,60 zł 

8. „TERAZ SENIORZY” 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Brzeszczach, 

wolontariusze, 

partnerzy publiczni 

i organizacje 

pozarządowe 

70 000 

(roczny 

koszt: 10 

000) 

- - 70 000 
2017-

2023 

2017 r.: Realizacja warsztatów grupowych dla sołectw Skidziń, Zasole, Wilczkowice:  

1. Warsztaty na temat zasad bezpieczeństwa: spotkanie  z przedstawicielem policji i koordynatorem GSPP (po 1 godzinie 

zegarowej dla 3 grup),12, 19, 24. X 2017; uczestniczyło 40 osób.  

2. Aktywna profilaktyka zdrowia - 24 godzin warsztatów dla 3 grup do 15 osób (4 spotkania dla 3 grup po 2 godziny 

zegarowe na grupę);od 18. IX do 4 X 2017 r.; uczestniczyło 40 osób. 

3. Trening kompetencji społecznych  – 24 godzin treningu ( 4 spotkania po 2 godziny  zegarowe dla 3 grup) ; od 20 IX do 

23 XI 2017 r.; uczestniczyło  40 osób. 

4. Spotkanie integracyjne dla uczestników – 25 X 2017 r. Dystrybucja „Kopert życia” 

 

2018 r. Cz. I Realizacja warsztatów grupowych z sołectw Zasole i Skidziń : 

1. Warsztaty komputerowe. Zapewnienie materiałów szkoleniowych – 42 godziny zegarowe dla 2 grup po 9 osób (po 21 

godzin zegarowych na grupę) - uczestniczyło 18 osób 

2. Wykład z policjantem i koordynatorem Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy  nt. umiejętności reagowania 

na potencjalne zagrożenia związane z cyberprzemocą wobec osób starszych – 23 V 2018 r.- uczestniczyło 18 osób   

3. Przedstawienie dla seniorów w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej – 18 VI 2018 r. 

 

Cz. II. Kontynuacja - realizacja warsztatów grupowych dla seniorów z sołectw Zasole i Skidziń: 

1. Warsztaty komputerowe. Zapewnienie materiałów szkoleniowych, w tym publikacji książkowej pt.: Komputer i 

Internet dla seniorów oraz pamięci przenośnej – 16 GB– 42 godziny zegarowe dla 2 grup do 9 osób (po 21 godzin 

zegarowych na grupę)- uczestniczyło 17 osób. 

2. Zorganizowanie wyjazdu na przedstawienie w ramach obchodów Dnia do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej – 28 XI 

2018 r.- uczestniczyło 25 osób (uczestnicy warsztatów i osoby towarzyszące). 

3. Dystrybucja „Kopert życia”. 
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Poniesione nakłady finansowe: 2017 r.: 5 759,77 zł; 2018 r.: 9 391,83 zł 

9. 
„AKADEMIA 

RODZICIELSKA” 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Brzeszczach, 

wolontariusze, 

partnerzy publiczni 

organizacje 

pozarządowe 

59 500 

(roczny 

koszt: 8 

500) 

- - 59 500 
2017-

2023 

2017 r.: projekt socjalny „Akademia rodzicielska” - zajęcia z zakresu kompetencji rodzicielskich;  15 godzin (5 spotkań po 3 

godziny zegarowe), ilość uczestników: 8 osób. Uczestnicy, na koniec realizacji cyklu zajęć, otrzymali książki pt. „Jak mówić, 

żeby dzieci nas słuchały jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Dzieci uczestników zajęć miały zapewnioną opiekę w 

specjalnie przeznaczonym do tego celu punkcie.  

2018 r.: projekt socjalny „Akademia rodzicielska 2018” - zajęcia z zakresu kompetencji rodzicielskich – rodzeństwo bez 

rywalizacji;  15 godzin (5 spotkań po 3 godziny zegarowe), ilość uczestników: 8 osób. Uczestnicy, na koniec realizacji cyklu 

zajęć, otrzymali książki pt. „Rodzeństwo bez rywalizacji”.  Dzieci uczestników zajęć miały zapewnioną opiekę w specjalnie 

przeznaczonym do tego celu punkcie.  

10. „BANK AKTYWNYCH” 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Brzeszczach, 

wolontariusze, 

partnerzy publiczni 

i organizacje 

pozarządowe 

3 500 

(roczny 

koszt: 

500) 

- - 3 500 
2017-

2023 

2018 r.: W dn. 13.12.2018 r. podpisano porozumienie partnerskie z Ośrodkiem Kultury w Brzeszczach na realizację zadania. Do 

współpracy zaangażowano 1 wolontariusza jako koordynatora programu. W dn. 13.12.2018r. zorganizowano spotkanie 

inaugurujące program w Gminie Brzeszcze – uczestniczyło w nim 11 osób.  

11. 
Centrum 

Wolontariatu 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Brzeszczach, 

wolontariusze, 

partnerzy publiczni 

i organizacje 

pozarządowe 

1 500 - - 1 500 
2017-

2023 

 

2017 r.  

„Dzień Wolontariusza” - promocja wolontariatu w Gminie Brzeszcze. Realizowany w ramach Koalicji Na Rzecz Wolontariatu w 

Gminie Brzeszcze – w dn. 08.12.2017 r.; nagrodzono 137 osób pracujących wolontarystycznie.  W dn. 02.04.2017 r. – finał akcji 

„Dzień Dobrych uczynków”; zaangażowanych ponad 930 osób w różnorodne akcje pomocowe. 

2018 r.  

W dn. 15.04.2018 r. – finał akcji „Dzień Dobrych uczynków”  

W okresie 09 -13.04.2019 r. akcje wolontarystyczne na terenie całej Gminy, zaangażowanie na terenie 3 szkół (dwóch 

podstawowych i jednej gimnazjalnej) kilkuset uczniów wraz z nauczycielami, dotarcie z informacją do szerokiej liczby 

mieszkańców Brzeszcz – zarówno przez portale społecznościowe (ok 4000 osób) jak i w bezpośredniej rozmowie (ok 700 

osób), włączenie się mieszkańców Gminy do akcji – zarówno zbiórek jak i prac ogrodowych. Zaangażowanych ok.900 osób w 

różnorodne akcje pomocowe. 

„Dzień Wolontariusza” - promocja wolontariatu w Gminie Brzeszcze w dn. 07.12.2018 r. nagrodzono 191 osób pracujących 
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wolontarystycznie 
 

12. 

Uczymy się reagować 

– przeciwdziałanie 

przemocy wobec 

dzieci 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Brzeszczach, 

wolontariusze, 

partnerzy publiczni 

i organizacje 

pozarządowe 

5 400 

Program 

Osłonowy 

„Wspieranie 

Jednostek 

Samorządu 

Terytorialne

go 

w Tworzeniu 

Systemu 

Przeciwdział

ania 

Przemocy 

w Rodzinie”: 

21 600 

- 27 000 2017 

Rok 2017:  Dnia 16 września odbyły się warsztaty integracyjno – edukacyjne dla 14  dzieci w ramach Projektu socjalnego 

„Uczymy się reagować” zawartego w Gminnym Programie Rewitalizacji. Celem projektu było podniesienie poziomu 

umiejętności radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi i rozwijanie umiejętności społecznych. Projekt miał charakter 

profilaktyczny, przyświecało mu założenie, że warto edukować dzieci także w wieku młodszym szkolnym w zakresie 

asertywności, wglądu i wyrażania emocji. Dzieci w Stadninie Konnej  „Karino” w Brzeszczach brały udział w zajęciach o 

charakterze integracyjnym: wspólna zabawa, współzawodnictwo, jak i w warsztatach o charakterze edukacyjno – 

terapeutycznym, poświęconym radzeniu sobie z trudnościami szczególnie w relacjach interpersonalnych. Cześć spotkania 

poświęcono na zajęcia relaksacyjne, jak jazda na koniach, spacer ścieżką krajobrazową. 

Rok 2018:  W dniach 8 i 9 września w Parku w Inwałdzie odbyły się warsztaty integracyjno – edukacyjne dla dzieci w ramach 

Projektu socjalnego „Uczymy się reagować” zawartego w Gminnym Programie Rewitalizacji. Celem projektu było podniesienie 

poziomu umiejętności radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi i rozwijanie umiejętności społecznych. Projekt miał 

charakter profilaktyczny, przyświecało mu założenie, że warto edukować dzieci także w wieku młodszym szkolnym w zakresie 

asertywności, wglądu i wyrażania emocji. Warsztatom edukacyjnym towarzyszyły zajęcia o charakterze rekreacyjnym w Inwałd 

Parku. W ramach projektu „Uczymy się reagować” 14 dzieci brało udział w warsztatach o charakterze edukacyjno – 

terapeutycznym, poświęconym radzeniu sobie z trudnościami szczególnie w relacjach interpersonalnych. 

Obok tego dzieci miały czas na ruch, rekreacje, zabawę na zjeżdżalniach, karuzelach, pojazdach, być w kinie 5 D. Z użyciem 

wyobraźni w Parku miniatur mogły przenieść się w różne miejsca by oglądać słynne budowle. Zobaczyć i pogłaskać niektóre 

zwierzęta w Mini zoo. Być w średniowiecznym zamku by poznać historie i sprawdzić się w rolach kowala, tkacza czy garncarza. 

Wysokość poniesionych nakładów: 2017 r.: 4 255,89 zł2018 ; r.: 10 522,13 zł 

13. 
„STARSZY BRAT – 

STARSZA SIOSTRA” 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Brzeszczach, 

wolontariusze, 

partnerzy publiczni 

i organizacje 

pozarządowe  

 

70 000 

(roczny 

koszt: 10 

000) 

- - 70 000 
2017-

2023 

Edycja 2016 / 2017 – w 2016 r. podpisano 6 porozumień wolontarystycznych, które były kontynuowane w 2017 r.  

Edycja 2017 / 2018  - w 2017 podpisano kolejne 14 porozumień wolontarystycznych, kontynuowano w 2018 r. 11 porozumień  

Edycja 2018 / 2019 – w 2018 r. podpisano 8 porozumień wolontarystycznych 

W 2017 r. 6 dzieci poprawiło swoje funkcjonowanie (poprawa zachowania, poprawa wyników w nauce) we współpracy z 

wolontariuszami, w 2018 r. 11 dzieci poprawiło swoje funkcjonowanie (poprawa zachowania, poprawa wyników w nauce) we 
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współpracy z wolontariuszami. 

Zrealizowano 2 wydarzenia integracyjne dla wolontariuszy, dzieci i ich rodzin w ramach programu „Starszy brat – starsza 

siostra” (dnia 28.06.2017 r. we współpracy z placówką wsparcia dziennego dla dzieci w Jawiszowicach prowadzoną przez 

Fundację Przyjaciół Fundacji im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach;  dnia 29.06.2018 r. we współpracy z Ochotniczą 

Strażą Pożarną w Zasolu).  

W 2017 r. zrealizowano łącznie 14 godzin wsparcia wolontariuszy, w tym 10 godz. szkoleń dla wolontariuszy o tematyce 

asertywność, rozwój osobisty, motywowanie, wystąpienia publiczne, relaksacja; 4 godziny wsparcia pedagogicznego o 

tematyce wykrywanie i konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w grupie oraz pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się 

trudności w relacjach wolontariusz – dziecko, wolontariusz – rodzina. 

W 2018 r. zrealizowano 20 godzin wsparcia dla wolontariuszy, w tym 6 godzin warsztatu z zakresu technik pamięciowych, 

14 godzin wsparcia pedagogicznego grupy wsparcia wolontariuszy. 

Poniesione koszty: 2017 r.: 5 876,83 zł; 2018 r.: 5 559,68 zł 

 

14. 
Ciepło sieciowe dla 
Nowej Kolonii 
w Brzeszczach  

Węglokoks Energia 

NSE sp. z o.o. 
- 

Fundusze 

pomocowe 

Środki 

własne 

Spółki 

470 000 2017 

Realizacja 12.2017-10.2018 

- projekt budowlano-wykonawczy obejmujący budowę sieci, przyłączy i wymienników 

- budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami doprowadzonymi do budynków odbiorców 

- dostarczenie i zabudowa węzłów cieplnych z  niezbędnych osprzętem i armatura  

- połączenie wymienników z instalacją odbiorczą CO i CWU w pomieszczeniu węzła cieplnego. 

ul. Nowa Kolonia 1-8 (8 budynków)  

Wartość inwestycji: 772 tys. złotych 

15. 

Budowa 
indywidualnych SWC 
w budynkach 
mieszkalnych na 
osiedlu 
Paderewskiego 
w Jawiszowicach 
wraz z przyłączami 

Węglokoks Energia 

NSE sp. z o.o. 
- 

Fundusze 

pomocowe 

Środki 

własne 

Spółki 

1 050 000 
2017-

2018 

- 

16. 

Modernizacja 
osiedlowej SWC 
MGSM „Piast”, 
Osiedle 
Paderewskiego 
w Jawiszowicach 

Węglokoks Energia 

NSE sp. z o.o. 
- 

Fundusze 

pomocowe 

Środki 

własne 

Spółki 

150 000 2017 

- 

17. 
Ciepło sieciowe dla 
Starej Kolonii 
w Brzeszczach 

Węglokoks Energia 

NSE sp. z o.o. 
- 

Fundusze 

pomocowe 

Środki 

własne 

Spółki 

550 000 2017 
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Realizacja 12.2017 

- projekt budowlano-wykonawczy obejmujący budowę sieci, przyłączy  

- budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami doprowadzonymi do budynków odbiorców 

- dostarczenie i zabudowa liczników ciepła wraz  z armaturą  

- połączenie wymienników z instalacją odbiorczą CO i CWU w pomieszczeniu węzła cieplnego. 

ul. Górnicza 1,2,3,8,9,12,16 (7 budynków)  

Wartość inwestycji: 709 tys. złotych 

18. 

Program 
modernizacji obiektu 
sportowego KS 
Górnik Brzeszcze 32-
620 Brzeszcze przy ul. 
Ofiar Oświęcimia 68 
wraz z rozwojem 
oferty aktywnego 
spędzania czasu 
wolnego  

Gmina Brzeszcze, 

Klub Sportowy 

Górnik Brzeszcze  

250 000 

Dotacja na 

remont 

obiektów 

sportowych 

z Ministerst

wa Sportu 

i Turystyki; 

dotacja 

z Unii 

Europejskiej 

250 000  

partnerstwo 

publiczno-

prywatne 

500 000  
2020-

2023 

Zgodnie z harmonogramem działań przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2023. 

19 

Wiązka projektów: Poprawa jakości życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego poprzez modernizację 

i termomodernizację oraz uciepłownienie i podniesienie estetyki infrastruktury mieszkaniowej na obszarze 

rewitalizowanym 

19.1. 

Remont części 
wspólnych budynku 
Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Paderewskiego 2 
w Jawiszowicach 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

nieruchomości przy 

ul. Paderewskiego 2 

w Jawiszowicach 

- 

 

Dofinansow

anie z RPO 

oś 

priorytetow

a 11; 

fundusz 

pożyczkowy 

Środki 

własne 
750 000 

2017-

2020 

Zadanie w  trakcie realizacji, planowany termin zakończenia: 12.2019 

Zakres: remont budynku polegający na dociepleniu ściany południowej wraz z remontem balkonów, izolacją fundamentów i 

remontem instalacji centralnej ciepłej wody 

szacowany koszt: 750 tys. zł 

19.2. 

Remont części 
wspólnych budynku 
Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Paderewskiego 5 
w Jawiszowicach 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

nieruchomości przy 

ul. Paderewskiego 5 

w Jawiszowicach 

- 

 

Dofinansow

anie z RPO 

oś 

priorytetow

a 11; 

fundusz 

pożyczkowy 

Środki 

własne 
950 000 

2017-

2019 

Zadanie w  trakcie realizacji, planowany termin zakończenia: 12.2019 

Zakres: remont budynku polegający na dociepleniu ściany południowej wraz z remontem balkonów, ocieplenie stropodachu, 
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izolacją fundamentów i remontem instalacji centralnej ciepłej wody 

szacowany koszt: 950 tys. zł 

19.3. 

Remont elewacji 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Kościuszki 12 
w Brzeszczach 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy 

ul. Kościuszki 12 

w Brzeszczach 

- 

 
Kredyt 

Środki 

własne 
170 000 2018 

- 

19.4. 

Remont elewacji 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej 
Nieruchomości przy 
ul. Kościuszki 12b 
w Brzeszczach 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy 

ul. Kościuszki 12b 

w Brzeszczach 

- 

 
Kredyt 

Środki 

własne 
170 000 2018 

- 

19.5. 

Remont elewacji 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej 
Nieruchomości przy 
ul. Kościuszki 12c 
w Brzeszczach 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy 

ul. Kościuszki 12c 

w Brzeszczach 

- 

 
Kredyt 

Środki 

własne 
170 000 2018 

- 

19.6. 

Remont instalacji 
C.O., zimnej wody 
i kanalizacji 
w budynku 
Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Matejki 8/ 
Sienkiewicza 7 
w Brzeszczach 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

Nieruchomości przy 

ul. Matejki 8/ 

Sienkiewicza 7 

w Brzeszczach 

- 

 
Kredyt 

Środki 

własne 
60 000 2017 

- 

19.7. 

Remont klatek 
schodowych i wejść 
do budynku 
Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Paderewskiego 1 
w Jawiszowicach 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

nieruchomości przy 

ul. Paderewskiego 1 

w Brzeszczach 

- 

 
Kredyt 

Środki 

własne 
600 000 2017 

- 

19.8. 

Remont elewacji 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Paderewskiego 7 
w Jawiszowicach 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

nieruchomości przy 

ul. Paderewskiego 7 

w Jawiszowicach 

- 

 
Kredyt 

Środki 

własne 
700 000 2017 
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- 

19.9. 

Remont klatek 
schodowych 
i chodników oraz 
zagospodarowanie 
terenu wraz z małą 
infrastrukturą przy 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Paderewskiego 10 
w Jawiszowicach  

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

nieruchomości przy 

ul. Paderewskiego 

10 w Jawiszowicach 

- 

 
Kredyt 

Środki 

własne 
100 000 2017 

- 

19.10. 

Remont klatek 
schodowych 
w budynku 
Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Paderewskiego 11 
w Jawiszowicach  

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

nieruchomości przy 

ul. Paderewskiego 

11 w Jawiszowicach 

- 

 
Kredyt 

Środki 

własne 
50 000 2017 

- 

19.11. 

Podłączenie do 
miejskiej sieci C.O., 
wykonanie 
wewnętrznej 
instalacji C.O. oraz 
remont elewacji 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Górniczej 1 
w Brzeszczach  

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

nieruchomości przy 

ul. Górnicza 1 

w Brzeszczach  

- 

 
Kredyt 

Środki 

własne 
400 000 

2017-

2019 

- 

19.12. 

Podłączenie do 
miejskiej sieci C.O., 
wykonanie 
wewnętrznej 
instalacji C.O. oraz 
remont elewacji 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Górniczej 2 
w Brzeszczach 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

nieruchomości przy 

ul. Górnicza 2 

w Brzeszczach  

- 

 
Kredyt 

Środki 

własne 
260 000 

2017-

2019 

- 

19.13. 

Podłączenie do 
miejskiej sieci C.O., 
wykonanie 
wewnętrznej 
instalacji C.O. oraz 
remont elewacji 
budynku Wspólnoty 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

nieruchomości przy 

ul. Górnicza 3 

w Brzeszczach  

- 

 
Kredyt 

Środki 

własne 
400 000 2017 
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Mieszkaniowej przy 
ul. Górniczej 3 
w Brzeszczach  

- 

19.14. 

Podłączenie do 
miejskiej sieci C.O., 
wykonanie 
wewnętrznej 
instalacji C.O. oraz 
remont elewacji 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Górniczej 4 
w Brzeszczach  

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

nieruchomości przy 

ul. Górnicza 4 

w Brzeszczach  

- 

 
Kredyt 

Środki 

własne 
260 000 

2017-

2018 

- 

19.15. 

Podłączenie do 
miejskiej sieci C.O., 
wykonanie 
wewnętrznej 
instalacji C.O. oraz 
remont elewacji 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Górniczej 8 
w Brzeszczach  

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

nieruchomości przy 

ul. Górnicza 8 

w Brzeszczach  

- 

 
Kredyt 

Środki 

własne 
260 000 2018 

- 

19.16. 

Podłączenie do 
miejskiej sieci C.O., 
wykonanie 
wewnętrznej 
instalacji C.O. oraz 
remont elewacji 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Górniczej 9 
w Brzeszczach  

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

nieruchomości przy 

ul. Górnicza 9 

w Brzeszczach  

- 

 
Kredyt 

Środki 

własne 
400 000 2018 

- 

19.17. 

Podłączenie do 
miejskiej sieci C.O., 
wykonanie 
wewnętrznej 
instalacji C.O. oraz 
remont elewacji 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Górniczej 12 
w Brzeszczach  

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

nieruchomości przy 

ul. Górnicza 12 

w Brzeszczach  

- 

 
Kredyt 

Środki 

własne 
260 000 2018 
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- 

19.18. 

Podłączenie do 
miejskiej sieci C.O., 
wykonanie 
wewnętrznej 
instalacji C.O. oraz 
remont elewacji 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. ul. Nowa Kolonia 4 
w Brzeszczach  

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

nieruchomości przy 

ul. Nowa Kolonia 4 

w Brzeszczach  

- 

 
Kredyt 

Środki 

własne 
400 000 2018 

- 

19.19. 

Podłączenie do 
miejskiej sieci C.O., 
wykonanie 
wewnętrznej 
instalacji C.O. oraz 
remont elewacji 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. ul. Nowa Kolonia 7 
w Brzeszczach 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

nieruchomości przy 

ul. Nowa Kolonia 7 

w Brzeszczach  

- 

 
Kredyt 

Środki 

własne 
400 000 2017 

- 

19.20. 

Podłączenie do 
miejskiej sieci C.O., 
wykonanie 
wewnętrznej 
instalacji C.O. oraz 
remont elewacji 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. ul. Nowa Kolonia 5 
w Brzeszczach 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

nieruchomości przy 

ul. Nowa Kolonia 5 

w Brzeszczach  

- 

 
Kredyt 

Środki 

własne 
400 000 

2018-

2019 

 

- 

19.21. 

Podłączenie do 
miejskiej sieci C.O., 
wykonanie 
wewnętrznej 
instalacji C.O. oraz 
remont elewacji 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. ul. Nowa Kolonia 2 
w Brzeszczach 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

nieruchomości przy 

ul. Nowa Kolonia 2 

w Brzeszczach  

- 

 
Kredyt 

Środki 

własne 
400 000 

2018-

2019 

- 

19.22. 

Podłączenie do 
miejskiej sieci C.O., 
wykonanie 
wewnętrznej 
instalacji C.O. oraz 
remont elewacji 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

nieruchomości przy 

ul. Górniczej 16 

- 

 
Kredyt 

Środki 

własne 
260 000 2017 
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budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Górniczej 16 
w Brzeszczach 

w Brzeszczach  

- 

19.23. 

Podłączenie do 
miejskiej sieci C.O., 
wykonanie 
wewnętrznej 
instalacji C.O. oraz 
remont elewacji 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Górniczej 20 
w Brzeszczach 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

nieruchomości przy 

ul. Górniczej 20 

w Brzeszczach  

- 

 
Kredyt 

Środki 

własne 
260 000 2017 

- 

19.24. 

Remont elewacji 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Górniczej 5 
w Brzeszczach  

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

nieruchomości przy 

ul. Górnicza 5 

w Brzeszczach  

- 

 
Kredyt 

Środki 

własne 
250 000 2017 

- 

19.25. 

Remont elewacji 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Nowa Kolonia 8 
w Brzeszczach  

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

nieruchomości przy 

ul. Nowa Kolonia 8 

w Brzeszczach  

- 

 
Kredyt 

Środki 

własne 
250 000 2017 

- 

19.26. 

Podłączenie do 
miejskiej sieci C.O., 
wykonanie 
wewnętrznej 
instalacji C.O. oraz 
remont elewacji 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Nowa Kolonia 3 
w Brzeszczach  

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

nieruchomości przy 

ul. Nowa Kolonia 3 

w Brzeszczach  

- 

 
Kredyt 

Środki 

własne 
150 000 2017 

- 

19.27. 

Podłączenie do 
miejskiej sieci C.O., 
wykonanie 
wewnętrznej 
instalacji C.O. oraz 
remont elewacji 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Nowa Kolonia 1 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

nieruchomości przy 

ul. Nowa Kolonia 1 

w Brzeszczach  

- 

 
Kredyt 

Środki 

własne 
160 000 2017 
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w Brzeszczach  

- 

19.28. 

Podłączenie budynku 
do Podłączenie do 
miejskiej sieci C.O., 
wykonanie 
wewnętrznej 
instalacji C.O. oraz 
remont elewacji 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Nowa Kolonia 6 
w Brzeszczach  

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

nieruchomości przy 

ul. Nowa Kolonia 6 

w Brzeszczach  

- 

 
Kredyt 

Środki 

własne 
450 000 2017 

- 

19.29. 

Remont elewacji, 
dachu, izolacja ścian 
budynku, budowa 
parkingów 
i chodników, 
wykonanie 
klimatyzacji 
w budynku nr 4 przy 
ul. Kościuszki 
w Brzeszczach 

Współwłaściciele 

budynku nr 4 przy 

ul. Kościuszki 

w Brzeszczach 

- 

 
Kredyt 

Środki 

własne 
150 000 2017 

- 

19.30 
Termomodernizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej  1 

Wspólnota 

mieszkaniowa nr 1 

w Brzeszczach 

0,00 

Kredyt 

remontowy 

z premią 

BGK 

Środki 

własne 
550 000,00 2018 

- 

19.31 
Termomodernizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej nr 4  

Wspólnota 

mieszkaniowa nr 4 

w Brzeszczach 

0,00 

Kredyt 

remontowy 

z premią 

BGK 

Środki 

własne 
250 000,00 

2019-

2020 

Wydano potwierdzenie zgodności zadania z zapisami „Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023” 

19.32. 
Termomodernizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej nr 5 

Wspólnota 

mieszkaniowa nr 5 

w Brzeszczach 

0,00 

Kredyt 

remontowy 

z premią 

BGK 

Środki 

własne 
300 000,00 2018 
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Zrealizowano w latach 2017-2018 

Zakres: docieplenie ścian, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana okien w piwnicach i klatkach schodowych, 

wymiana drzwi do klatek schodowych, wymiana pokrycia dachowego, remont kominów 

Lokalizacja:  Mickiewicza 5, Prusa 8, Pszczyńska 11, Żwirki i Wigury 20, Mickiewicza 24, Konopnickiej 17, 1-go Maja 21 

Koszt inwestycji: 2,77 mln złotych 

19.33 
Termomodernizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej nr 8 

Wspólnota 

mieszkaniowa nr 8 

w Brzeszczach 

0,00 

Kredyt 

remontowy 

z premią 

BGK 

Środki 

własne 
300 000,00 2017 

Zrealizowano w latach 2017-2018 

Zakres: docieplenie ścian, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana okien w piwnicach i klatkach schodowych, 

wymiana drzwi do klatek schodowych, wymiana pokrycia dachowego, remont kominów 

Lokalizacja:  Mickiewicza 5, Prusa 8, Pszczyńska 11, Żwirki i Wigury 20, Mickiewicza 24, Konopnickiej 17, 1-go Maja 21 

Koszt inwestycji: 2,77 mln złotych 

19.34 
Termomodernizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej nr 11 

Wspólnota 

mieszkaniowa nr 11 

w Brzeszczach 

0,00 

Kredyt 

remontowy 

z premią 

BGK 

Środki 

własne 
120 000,00 2017 

Zrealizowano w latach 2017-2018 

Zakres: docieplenie ścian, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana okien w piwnicach i klatkach schodowych, 

wymiana drzwi do klatek schodowych, wymiana pokrycia dachowego, remont kominów 

Lokalizacja:  Mickiewicza 5, Prusa 8, Pszczyńska 11, Żwirki i Wigury 20, Mickiewicza 24, Konopnickiej 17, 1-go Maja 21 

Koszt inwestycji: 2,77 mln złotych 

19.35 
Termomodernizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej nr 13 

Wspólnota 

mieszkaniowa nr 13 

w Brzeszczach 

0,00 

Kredyt 

remontowy 

z premią 

BGK 

Środki 

własne 
250 000,00 2021 

- 

19.36 
Termomodernizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej nr 14 

Wspólnota 

mieszkaniowa nr 14 

w Brzeszczach 

0,00 

Kredyt 

remontowy 

z premią 

BGK 

Środki 

własne 
600 000,00 2021 

- 

19.37 
Termomodernizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej nr 17 

Wspólnota 

mieszkaniowa nr 17 

w Brzeszczach 

0,00 

Kredyt 

remontowy 

z premią 

BGK 

Środki 

własne 
280 000,00 2017 

Zrealizowano w latach 2017-2018 

Zakres: docieplenie ścian, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana okien w piwnicach i klatkach schodowych, 

wymiana drzwi do klatek schodowych, wymiana pokrycia dachowego, remont kominów 

Lokalizacja:  Mickiewicza 5, Prusa 8, Pszczyńska 11, Żwirki i Wigury 20, Mickiewicza 24, Konopnickiej 17, 1-go Maja 21 

Koszt inwestycji: 2,77 mln złotych 
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19.38 
Termomodernizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej nr 19 

Wspólnota 

mieszkaniowa nr 19 

w Brzeszczach 

0,00 

Kredyt 

remontowy 

z premią 

BGK 

Środki 

własne 
230 000,00 2020 

Wydano potwierdzenie zgodności zadania z zapisami „Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023” 

19.39 

Termomodernizacja 
budynku, hydro i 
termo izolacja 
fundamentów 
Wspólnoty 
Mieszkaniowej nr 20  

Wspólnota 

mieszkaniowa nr 20 

w Brzeszczach 

0,00 

Kredyt 

remontowy 

z premią 

BGK 

Środki 

własne 
400 000,00 2017 

Zrealizowano w latach 2017-2018 

Zakres: docieplenie ścian, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana okien w piwnicach i klatkach schodowych, 

wymiana drzwi do klatek schodowych, wymiana pokrycia dachowego, remont kominów 

Lokalizacja:  Mickiewicza 5, Prusa 8, Pszczyńska 11, Żwirki i Wigury 20, Mickiewicza 24, Konopnickiej 17, 1-go Maja 21 

Koszt inwestycji: 2,77 mln złotych 

19.40 
Termomodernizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej nr 22 

Wspólnota 

mieszkaniowa nr 22 

w Brzeszczach 

0,00 

Kredyt 

remontowy 

z premią 

BGK 

Środki 

własne 
330 000,00 2020 

- 

19.41 
Termomodernizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej nr 30 

Wspólnota 

mieszkaniowa nr 30 
0,00 

Kredyt 

remontowy 

z premią 

BGK 

Środki 

własne 
300 000,00 2017 

- 

19.42 

Termomodernizacja i 
wymiana pokrycia 
dachowego budynku 
nieruchomości 
Wspólnoty 
Mieszkaniowej nr 2 

Wspólnota 

mieszkaniowa nr 2 

w Brzeszczach 

0,00 

Kredyt 

remontowy 

z premią 

BGK 

Środki 

własne 
400 000,00 2018 

- 

19.43 

Termomodernizacja i 
wymiana pokrycia 
dachowego budynku 
nieruchomości 
Wspólnoty 
Mieszkaniowej nr 21 

Wspólnota 

mieszkaniowa nr 21 

w Brzeszczach 

0,00 

Kredyt 

remontowy 

z premią 

BGK 

Środki 

własne 
420 000,00 

2017-

2018 

Zrealizowano w latach 2017-2018 

Zakres: docieplenie ścian, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana okien w piwnicach i klatkach schodowych, 

wymiana drzwi do klatek schodowych, wymiana pokrycia dachowego, remont kominów 

Lokalizacja:  Mickiewicza 5, Prusa 8, Pszczyńska 11, Żwirki i Wigury 20, Mickiewicza 24, Konopnickiej 17, 1-go Maja 21 

Koszt inwestycji: 2,77 mln złotych 
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19.44 

Remont elewacji 
ściany Pd budynku i 
remont balkonów 
oraz wykonanie 
wymiennikowni C.O. i 
ciepłej wody 
użytkowej Wspólnoty 
Mieszkaniowej nr 3 

Wspólnota  

mieszkaniowa nr 3 

Os. Paderewskiego 

w Jawiszowicach 

0,00 

Kredyt 

remontowy 

z premią 

BGK 

Środki 

własne 
77 000,00 

2018-

2020 

Wydano potwierdzenie zgodności zadania z zapisami „Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023” 

19.45 

Remont elewacji 
ściany Pd budynku i 
remont balkonów 
oraz wykonanie 
wymiennikowni C.O. i 
ciepłej wody 
użytkowej Wspólnoty 
Mieszkaniowej nr 4 

Wspólnota 

mieszkaniowa nr 4 

Os. Paderewskiego 

w Jawiszowicach 

0,00 

Kredyt 

remontowy 

z premią 

BGK 

Środki 

własne 
600 000,00 

2018-

2020 

Wydano potwierdzenie zgodności zadania z zapisami „Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023” 

19.46 

Remont elewacji 
ściany Pd budynku i 
remont balkonów 
oraz wykonanie 
wymiennikowni C.O. i 
ciepłej wody 
użytkowej Wspólnoty 
Mieszkaniowej nr 6 

Wspólnota 

mieszkaniowa nr 6 

Os. Paderewskiego 

w Jawiszowicach 

0,00 

Kredyt 

remontowy 

z premią 

BGK 

Środki 

własne 
600 000,00 

2018-

2020 

Wydano potwierdzenie zgodności zadania z zapisami „Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023” 

19.47 

Wykonanie 
wymiennikowni C.O. i 
ciepłej wody 
użytkowej Wspólnoty 
Mieszkaniowej nr 8 

Wspólnota 

mieszkaniowa nr 8 

Os. Paderewskiego 

w Jawiszowicach 

0,00 
Pożyczka w 

MARR 

Środki 

własne 
80 000,00 

2018-

2020 

Wydano potwierdzenie zgodności zadania z zapisami „Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023” 

19.48 

Wykonanie 
wymiennikowni C.O. i 
ciepłej wody 
użytkowej Wspólnoty 
Mieszkaniowej nr 9 

Wspólnota 

mieszkaniowa nr 9 

Os. Paderewskiego 

w Jawiszowicach 

0,00 
Pożyczka w 

MARR 

Środki 

własne 
80 000,00 

2018-

2020 

- 

 

Projekty uzupełniające 
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19. 

Aktywizacja 

społeczna 

i zawodowa seniorów 

i młodzieży dzięki 

utworzeniu centrum 

historyczno – 

edukacyjno - 

wystawienniczego 

w podobozie KL 

Auschwitz-

Jawischowitz 

Fundacja Pobliskie 

Miejsca Pamięci 

Auschwitz-

Birkenau, Gmina 

Brzeszcze, 

wolontariusze, 

partnerzy publiczni 

i organizacje 

pozarządowe 

- 

Środki 

zewnętrzne 

w tym: UE 

i krajowe 

Dotacje, 

sponsorzy 
1 700 000 

2017-

2019 

W okresie sprawozdawczy nie realizowano zakresu merytorycznego zadania. Przygotowano dokumentację celem ubiegania się 
o dofinasowanie  Wniosek o dotację na realizację zadania  został złożony w 2018 roku do MKIDN -  działanie „Infrastruktura  
Kultury 2018”,  jednak nie uzyskał dofinansowania, co uniemożliwiło podjęcie działań. 

20. 

Aktywizacja 

społeczna 

i zawodowa seniorów 

i młodzieży dzięki 

nowym inwestycjom 

w ramach podobozu 

KL Auschwitz-

Jawischowitz 

Fundacja Pobliskie 

Miejsca Pamięci 

Auschwitz-

Birkenau, Gmina 

Brzeszcze, 

wolontariusze, 

partnerzy publiczni 

i organizacje 

pozarządowe 

- 

Środki 

zewnętrzne 

w tym: UE  

i krajowe 

Dotacje, 

sponsorzy 
1 000 000 

2017-

2019 

W okresie sprawozdawczy nie realizowano zakresu merytorycznego zadania. Przygotowano dokumentację celem ubiegania się 
o dofinasowanie Wniosek o dotację na realizację zadania został złożony w 2019 roku do MKIDN - działanie „Ochrona 
zabytków”. 
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21. 

EKOLOGICZNE 

SĄSIEDZTWO – 

kampania społeczna 

na rzecz rewitalizacji 

środowiska 

naturalnego, 

poprawy jakości 

powietrza na terenie 

gminy Brzeszcze, 

edukacji społecznej 

zmierzającej do 

zmniejszenia 

poziomu niskiej 

emisji zanieczyszczeń 

atmosferycznych 

oraz wyeliminowania 

zanieczyszczeń 

rakotwórczych 

pochodzących 

ze spalania tworzyw 

sztucznych 

(styropianu, 

opakowań 

plastikowych, itp.) 

Gmina Brzeszcze, 

Ośrodek Kultury 

w Brzeszczach, 

Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

przy Ośrodku 

Kultury w 

Brzeszczach  

 

 

10 000 - - 10 000 
2018-

2020 

W 2018 w Ośrodku Kultury przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu monitorowania powietrza atmosferycznego oraz wpływu 

zanieczyszczeń na zdrowie miast i wsi. Spotkania zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia 

Dorosłych z Kęt (dofinansowanie z PROW 2014-2020).  

Ponadto odbyło się spotkanie słuchaczy UTW z przedstawicielami policji – spotkanie pod hasłem „Bezpieczny Senior - jak 

reagować na zanieczyszczenia powietrza w okolicy, jak możemy walczyć z tymi, którzy nas trują”.  

Nie realizowano zadań z zakresu kampanii społecznych: ulotek informacyjnych, pikniku ekologicznego, przedstawień Teatru 

Trzeciego Wieku oraz Teatru Pantomimy o tematyce EKO. 

22. 
Organizacja akcji 

„godzina dla sąsiada” 

Ośrodek Kultury 

w Brzeszczach, 

Świetlica na osiedlu 

Paderewskiego 

w Jawiszowicach, 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, Klub 

Emerytów 

i Rencistów, Kobitki 

z Talentem  

0 

Otwarty 

konkurs na 

wsparcie 

realizacji 

zadań 

publicznych 

w 2017/201

8 roku 

 

  

Praca 

i wkład 

partnerów 

społecz-

nych 

(członko-

wie 

organizacji 

i klubów) 

20 000 

20 000 
2017-

2018 

W okresie sprawozdawczym w świetlicy organizowane były cykliczne spotkania – wspólnot mieszkaniowych, Klubu Emerytów i 

Rencistów oraz grupy „Kobitki z talentem”.  

Klub Emerytów i Rencistów organizuje i współorganizuje imprezy i wydarzenia okolicznościowe dla wszystkich mieszkańców:  

wycieczki; spotkania okolicznościowe: „imieniny”, dzień kobiet; pikniki z okazji Dnia Dziecka, imprezy mikołajkowe. Ponadto 

podczas regularnych spotkań „przy kawie” umożliwia spotkania i integruje mieszkańców (średnio ok. 30 uczestników 
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spotkania). 

Grupa „Kobitki z talentem” to samozwańcza grupa pasjonatek szeroko pojętego rękodzieła. Kobiety i dziewczyn w różnym 

wieku spotykają się regularnie, wspólnie organizując zajęcia i warsztaty rękodzielnicze. W okresie sprawozdawczym odbyło się 

ok 20 spotkań i 2 wystawy prac. 

Przed budynkiem świetlicy znajduje się tablica ogłoszeń, która służy głównie do informowania o wydarzeniach i spotkaniach 

organizowanych w świetlicy. 

23. 

STREET ART- KLUB DLA 

MŁODZIEŻY – adaptacja 

i modernizacja 

pomieszczeń w 

budynku Ośrodka 

Kultury w Brzeszczach 

na miejsce spotkań, 

integracji młodzieży, 

salę prób dla zespołów 

muzycznych, salę 

szkoleniową, działania 

aktywizujące młodzież – 

wraz z programem 

realizacji takich działań 

skierowanych do ludzi 

młodych 

Gmina Brzeszcze, 

Ośrodek Kultury 

w Brzeszczach, 

nieformalna grupa 

młodzieży 

0 

Otwarty 

konkurs na 

wsparcie 

realizacji 

zadań 

publicznych 

w  

2018-2020 

 

0 

Praca 

i wkład 

partnerów 

społecznych 

(członkowie 

organizacji 

i klubów) 70 

000 

70 000 2018-2020 

Ze względu na brak środków nie zrealizowano części inwestycyjnej – adaptacji pomieszczeń. 

W okresie sprawozdawczym realizowano działania miękkie: 

- z zakresu edukacji obywatelskiej  i promowania wolontariatu: 26. Finał WOŚP (udział 200 wolontariuszy); Światowy Dzień 

Dobrych Uczynków (udział 50 wolontariuszy); obchody Gminnego Dnia Wolontariusza (udział 150 wolontariuszy). Ponadto w 

grudniu 2018 roku zainaugurowano działalność Banku Czasu- programu polegającego na bezpłatnej/wolontarystycznej 

wymianie umiejętności/czynności.  

- z zakresu interwencji o charakterze społecznym oraz integracji i aktywizacji młodzieży mającej na celu przeciwdziałanie 

patologiom: Kampania „No promil, no problem” (300 uczestników) – organizowana przy współudziale Pełnomocnika 

Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych ; koncert lokalnych zespołów muzycznych „Tym, co choć ich nie ma, 

ciągle jeszcze są …” – promujący postawy życiowe i wartości wolne od nałogów (250 widzów) 

- z zakresu dramoterapii : zajęcia dramowe i pantomimy w grupach Niezła Sztuka oraz Teatr Emanujący Życiem (56 spotkań, 

470 uczestników); a także panele dyskusyjne i konfrontacje teatralne amatorskich grup teatralnych z Brzeszcze z teatrami 

profesjonalnymi, z udziałem krytyków teatralnych (200 widzów) 

24. 

Sport łączy pokolenia 

– zajęcia sportowe 

dla mieszkańców 

gminy – zadania 

inwestycyjne 

i zadania 

nieinwestycyjne  

Gmina Brzeszcze, 

Ośrodek Kultury 

w Brzeszczach, 

nieformalna Grupa 

Biegowa Speed 

Team Brzeszcze, 

Stowarzyszenie 

Amazonek 

Brzeszcze 

100.000 

Ministerstw

o Sportu 

i Turystyki, 

fundusze 

Unijne, 

finansowani

e 

ze środków 

organizacji 

grantowych 

 

- 200 000 
2017-

2020 
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100.000  

Zadania inwestycyjne: ze względu na brak środków zadania inwestycyjny zostały wykonane w mocno okrojonym zakresie, 

dokonano zakupu sprzętu do siłowni za kwotę 680 zł oraz zakupu placu zabaw dla dzieci młodszych za kwotę 812 zł.  

łącznie wydatkowano: 1492 zł z planowanych 150.000 zł  

Zadania nieinwestycyjne: przeprowadzono badania ankietowe na temat oceny dotychczasowej oferty hali sportowej oraz 

oczekiwanych kierunków zmian. W badaniu udział wzięło 250 osób (146K oraz 104M; wiek poniżej 20r.ż. – 42 os.; wiek 31- 50 

r.ż. – 176 osób; wiek powyżej 50 r.ż. – 31 osób). W efekcie zdiagnozowano potrzeby i zgłoszenia w zakresie zajęć typu: pilates, 

zdrowy kręgosłup, joga, crossfit.  

W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców od marca 2018 zatrudniono instruktora prowadzącego zajęcia prozdrowotne- 

początkowo 1 raz w tygodniu, obecnie  ze względu na duże zainteresowanie 2 razy w tygodniu. Od października 2018 

zwiększono na prośbę uczestników częstotliwość  zajęć typu Crossfit z 1 do 2 godzin tygodniowo. 

Podczas wszystkich imprez i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych podnoszone się kwestie wzrostu świadomości mieszkańców 

oraz nabywania i utrwalania wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia, aktywności sportowej. 

łącznie wydatkowano: 6.180 zł z planowanych 50.000 zł 

25. Kino plenerowe 
Ośrodek Kultury 

w Brzeszczach 
- 

FIO, SKSIL, 

ASOS, RPO 

 

15 000 

- 15 000 
2017-

2020 

Do końca 2018 roku odbyły się 2 seanse kina plenerowego, w których łącznie udział wzięło 180 osób. W ramach 

przedsięwzięcia nie dokonano zakupów inwestycyjnych – ekranu kinowego oraz namiotu plenerowego. Wartość poniesionych 

nakładów to 1.260 zł 

26. 

Zagospodarowanie 

terenu Ośrodka 

Kultury 

w Brzeszczach przy 

ul. Narutowicza 1 

Ośrodek Kultury 

w Brzeszczach 

136.491,4

6 

Dofinansow

anie z RPO 

oś 

priorytetow

a 11:  

409.474,40  

- 545 965,86 
2017-

2021 

Ze względu na bak środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania działania nie zostały podjęte. 

27. 

Adaptacja budynku 

stacji kolejowej 

w Brzeszczach-

Jawiszowicach na 

działalność 

kulturalno-społeczną 

dla mieszkańców 

obszaru 

rewitalizowanego  

Gmina Brzeszcze 1 500 000 

RPO WM 

2014-

Ministerstw

o Kultury 

i Dziedzictwa 

Narodowego  

 

1 500 000  

- 3 000 0000 
2017-

2020 
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Dla zadania opracowana została koncepcja zagospodarowania obiektu oraz terenu przyległego ze wstępnym oszacowaniem 

kosztów i terminów realizacji.  

28.  

Program otwartych 
wydarzeń 
integracyjnych dla 
mieszkańców Gminy 
Brzeszcze 2017-2023 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Brzeszczach 

i Partnerzy 

 

14 000 - - 14 000 
2017-

2023 

- 

29. 

Poprawa 

infrastruktury 

komunikacyjnej oraz 

zwiększenie 

bezpieczeństwa 

mieszkańców osiedla 

Starych Bloków 

 1 500 000 - 
- 

 
1 500 000 

2017-

2020 

Zadanie na liście zadań dodatkowych, do roku 2018 nie zostało wprowadzone do budżetu Gminy ze względu na brak wolnych 

środków oraz zwiększone koszty realizowanych dotychczas inwestycji.  

 

3. Podsumowanie  

Analiza przedstawionych w punkcie 2 opracowania informacji wskazuje, że działania na rzecz 

realizacji i wdrożenia zadań wpisanych do GPR zostały podjęte w zasadzie w ramach każdego 

przedsięwzięcia.  To wskazuje, że kierunki działań określone w „Gminnym Programie Rewitalizacji 

dla Gminy Brzeszcze do roku 2023” wynikają z faktycznych potrzeb społeczności lokalnej, a 

dokument stanowi realne wytyczne - plan długofalowego działania władz samorządowych oraz 

wszystkich interesariuszy - zainteresowanych instytucji, organizacji pozarządowych, 

przedsiębiorców oraz władz gminy. 

Należy podkreślić, że spora część zadań nie została wykonana w pełnym zaplanowanym zakresie, 

co jest spowodowane ograniczeniami ekonomicznymi, wynikającymi z braku pozyskanego 

finansowania zewnętrznego. W głównej mierze dotyczy to działań inwestycyjnych, których koszty 

przekraczają samodzielne możliwości finansowe poszczególnych podmiotów.  

Raport nie przedstawia oddziaływania efektów realizowanych do końca 2018 roku przedsięwzięć 

na sytuację społeczno-gospodarczą obszaru rewitalizowanego, a także nie zawiera rekomendacji 

w zakresie konieczności aktualizacji GPR, gdyż nie stanowiło to przedmiotu analizy.   
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„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. 

 


