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Szanowni Państwo

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Brzeszcz do dnia 31 maja 2021 r. ma obowiązek
przedstawienia Radzie Miejskiej Raportu o stanie gminy.
W związku z tym, przekazuję Państwu Raport o stanie Gminy Brzeszcze, który obejmuje
podsumowanie działalności Burmistrza Brzeszcz w 2020 roku, w szczególności: realizację polityk,
programów i strategii, funduszu sołeckiego oraz uchwał Rady Miejskiej.
Celem raportu jest uzyskanie rzetelnego obrazu sytuacji społecznej i gospodarczej Gminy
Brzeszcze. W raporcie zebrano informacje na temat głównych aspektów funkcjonowania Gminy
w 2020 roku, które stanowią podstawę do obiektywnej oceny stanu Gminy w roku 2020.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z Raportem o stanie Gminy Brzeszcze.
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Brzeszcze, dn. 24 maja 2021 r.

RAPORT O STANIE GMINY BRZESZCZE
w 2020 ROKU
Raport opracowany został na podstawie art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym Burmistrz Gminy Brzeszcze
co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje
podsumowanie działalności Burmistrza Gminy Brzeszcze w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej w Brzeszczach.

I.

Programy i strategie

W gminie w 2020 roku realizowano następujące programy i strategie:
1) Strategia rozwoju Gminy Brzeszcze na lata 2015 – 2024.
2) Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023.
3) Wieloletnia prognoza finansowa.
4) Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzeszcze na lata
2020 – 2024 uchwalony Uchwałą nr XX/199/2020 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia
29 września 2020 r.
5) Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzeszcze.
6) Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Brzeszcze.
7) Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych.
8) Program ochrony środowiska.
9) Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze - działania Urzędu Gminy
związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza
atmosferycznego i klimatu.
10) Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałaniu narkomanii.
11) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Brzeszcze na lata 2016 – 2021.
12) Program Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020.
13) Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie
Brzeszcze na lata 2016 – 2021.
14) Roczny Program Współpracy Gminy Brzeszcze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
15) Program opieki nad zabytkami Gminy Brzeszcze na lata 2020 – 2023.
16) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w 2020 roku.
17) Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Brzeszcze na lata 2018 – 2022.
18) Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze.
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II.

Demografia

Liczba mieszkańców Gminy Brzeszcze wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 20 807 osób.
W mieście i sołectwach liczba mieszkańców kształtowała się w następujący sposób:
Liczba ludności Gminy Brzeszcze ogółem
Miasto
Sołectwa
Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn
Skidziń Wilczkowice Zasole
10 934
6 641*
1 126
831
455
820
*w tym Osiedle Paderewskiego – 2 131

Liczba urodzeń i zgonów w 2020 r.
Urodzenia
Zgony
ogółem
160
ogółem
kobiety
80
kobiety
mężczyźni
80
mężczyźni

0–2
580

3–6
894

250
118
132

Struktura ludności Gminy Brzeszcze wg grup wiekowych
7 – 15
16 – 18
19 – 24
25 – 44
45 – 60
1 890
569
1 203
5 845
4 185

60+
5 641

Struktura ludności Gminy Brzeszcze wg stosunku pracy w 2020 r.
Wiek przedprodukcyjny
0 – 17
3 774
Wiek produkcyjny
kobiety 18 – 59
5 651
mężczyźni 18 – 64
5 690
Wiek poprodukcyjny
kobiety 60+
3 294
Mężczyźni 65+
2 398
W Gminie Brzeszcze w 2020 roku w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 135 podmiotów
gospodarczych, z czego 1 609 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Zarejestrowano 108 nowych podmiotów, a 68 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Według
danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Gminie Brzeszcze
najwięcej stanowią spółki cywilne (213). Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych
pracowników można stwierdzić, że najwięcej, bo aż 2 074 jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających
0 - 9 pracowników. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą najczęściej
deklarowanymi rodzajami działalności są handel hurtowy i detaliczny (587 podmiotów) oraz
budownictwo (290 podmiotów).
Największym zakładem pracy na terenie Gminy Brzeszcze jest Zakład Górniczy „Brzeszcze”, w którym
na dzień 31 grudnia 2020 roku zatrudnionych było 1 559 osób.

III.

Budżet Gminy

Uchwała budżetowa Gminy Brzeszcze corocznie uchwalana przez Radę Miejską w Brzeszczach,
określa źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania środków. Realizacja przedsięwzięć bieżących
i majątkowych, w tym limity wydatków, cel i szacunkowe koszty oparta jest o Wieloletnią Prognozę
Finansową na lata 2020 - 2031.
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Uchwałą nr XII/142/2019 Rada Miejska w Brzeszczach z dnia 19 grudnia 2019 roku uchwaliła budżet
na 2020 rok w następującym kształcie:
− dochody – 113 371 331,59 zł,
− wydatki – 121 600 974,18 zł,
− przychody – 12 404 556,99 zł,
− rozchody – 4 174 914,40 zł,
− deficyt – 8 229 642,59 zł.
W trakcie roku dokonano zmian w budżecie i ostatecznie na koniec 2020 roku plan budżetu po
zmianach wraz z wykonaniem wyniósł odpowiednio:
− dochody – 113 266 708,59 zł, z wykonaniem 124 382 315,35 zł,
− wydatki – 127 347 178,74 zł, z wykonaniem 122 460 341,46 zł,
− przychody – 18 255 384,55 zł, z wykonaniem 27 144 090,74 zł,
− rozchody – 4 174 914,40 zł, z wykonaniem 4 174 914,40 zł.
Budżet miał zaplanowany deficyt, jako różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami
w wysokości 14 080 470,15 zł, natomiast wykonanie za 2020 rok zamknęło się w kwocie nadwyżki,
która wyniosła 1 921 973,89 zł.
W 2020 roku przychody zrealizowane w łącznej kwocie 27 144 090,74 zł pochodzą w wysokości
24 140 963,37 zł - z wolnych środków z lat poprzednich, w wysokości 628 348,76 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia
dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem
tych środków, w wysokości 74 778,61 zł - z rozliczenia środków z dochodów z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na PRPAiN i w wysokości 2 300 000,00 zł
z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na
realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych (Budowa kanalizacji sanitarnej
i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze).
Rozchody wykonane w kwocie 4 174 914,40 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów – 500 000,00 zł, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 124 914,40 zł
oraz wyemitowanych obligacji – 3 550 000,00 zł.
W 2020 roku wysokość zadłużenia uległa zmniejszeniu o umorzenie pożyczki na kwotę 62 524,18 zł,
na podstawie złożonego przez Burmistrza Brzeszcz wniosku, po spełnieniu warunku koniecznego
tj. terminowej spłaty pozostałej kwoty rat. Umorzenie dotyczy pożyczki z Wojewódzkiego Fundu szu
Ochrony Środowiska Krakowie – zadanie Nowa Kolonia.
Zadłużenie Gminy Brzeszcze na koniec 2020 roku wyniosło 31 310 747,82 zł, w tym z tytułu:
− kredytów – 400 000,00 zł,
− pożyczek – 2 360 747,82 zł,
− obligacji – 28 550 000,00 zł.
Ogólna wartość zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych Gminy Brzeszcze stanowi 25,17 %.
Wydatki Jednostek Pomocniczych Gminy Brzeszcze w 2020 roku wyniosły 82 254,51 zł, wykaz stanowi
załącznik nr 1 do raportu. Fundusz sołecki w budżecie Gminy wyniósł 194 447,99 zł. Środki zostały
przeznaczone na bieżącą działalność jednostek m. in. zakupiono materiały do organizacji imprez
plenerowych, rośliny do wykonania nasadzeń na terenach samorządów, sprzęt sportowy,
doposażono kuchnie w Domach Ludowych w nowoczesny sprzęt. Szczegółowy wykaz Funduszu
Sołeckiego stanowi załącznik nr 2 do raportu.
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Łączne nakłady finansowe na działania informacyjno-promocyjne w 2020 roku wyniosły
37 652,44 zł. Wydatki te, dotyczyły różnorodnych zadań kreujących pozytywny wizerunek Gminy
Brzeszcze wśród mieszkańców, a także partnerów, organizacji i instytucji współpracujących z Gminą
Brzeszcze.
Główne realizowane przedsięwzięcia to: materiały promocyjne – gadżety, nagrody konkursowe
i upominki okolicznościowe, wsparcie działań objętych patronatem Burmistrza.
Działalność informacyjną prowadzono głównie poprzez media elektroniczne – stronę internetową
www.brzeszcze.pl oraz profil Gminy Brzeszcze w portalu społecznościowym Facebook
https://www.facebook.com/UGBrzeszcze. Rosnące zasięgi (liczba użytkowników oraz liczba odsłon)
pokazały, że ta forma dotarcia do odbiorców była i jest skuteczna. W 2019 roku 61 168 użytkowników
oraz 268 873 odsłony, natomiast w 2020 roku 91 262 użytkowników oraz 341 545 odsłon.
W 2020 roku do Urzędu Gminy w Brzeszczach wpłynęło 9 wniosków o objęcie różnorodnych
wydarzeń Patronatem Burmistrza. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie. Zmniejszona
w porównaniu do roku poprzedniego liczba wniosków (w 2019 rok wpłynęło ich 16) wynikała
z sytuacji epidemicznej oraz zakazów dotyczących organizacji wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych
i sportowo-rekreacyjnych. Obostrzenia wynikające z pandemii koronawirusa spowodowały także,
że nie wszystkie objęte patronatem wydarzenia mogły się odbyć. Część wnioskodawców zmieniła
termin i przeniosła organizację imprez na 2021 rok.
Wnioskodawcy ubiegający się o uzyskanie patronatu aplikowali o wsparcie rzeczowe (np. zakup
nagród, wsparcie finansowe w postaci pokrycia części kosztów organizacji wydarzenia), lecz przede
wszystkim zwracali uwagę na charakter informacyjny - promocję wydarzenia oraz podniesienie jego
rangi i nadanie prestiżu poprzez patronat Burmistrza Brzeszcz.

IV.

Mienie komunalne

Na dzień 31 grudnia 2020 roku majątek Gminy Brzeszcze wyrażony w akcjach i udziałach w spółkach
prawa handlowego wynosił:
SPÓŁKA AKCYJNA
Udział Gminy Brzeszcze 4,63% – akcjonariusz mniejszościowy.
Lp.

Nazwa Spółki

Dane
identyfikacyjne

Ilość akcji

Wartość nominalna
1 akcji

Wartość w zł

1

Rejonowe
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Tychach

KRS 0000219629

262 122

10

2 621 220,00

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Spółki ze 100 % udziałem Gminy Brzeszcze
Lp.
1
2

Nazwa Spółki
Agencja Mieszkaniowa
Sp. z o.o. w Jawiszowicach
Agencja Komunalna
Sp. z o.o. w Brzeszczach

Dane
identyfikacyjne

Ilość udziałów

Wartość
nominalna
1 udziału

KRS 0000031581

6 678

50

333 900,00

KRS 0000085514

16 627

500

8 313 500,00
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Wartość w zł

1) Grunty komunalne:
−
−
−
−
−
−
−
−

−

grunty rolne – 12,0 %
grunty zadrzewione i zakrzewione – 5,9 %
drogi – 34,2 %
tereny przemysłowe – 1,5 %
cmentarze – 1,8 %
tereny handlowo – usługowe – 0,7 %
ogrody działkowe – 2,1 %
tereny zielone – 1,6 %

−
−
−
−

tereny
rekreacyjne
i
użyteczności
publicznej – 7,8 %
tereny niezabudowane przeznaczone pod
budownictwo – 2,9 %
tereny zabudowy na cele mieszkaniowe –
0,4 %
tereny pod zbiornikami wodnymi – 11,2 %
tereny pozostałe – 17,9 %

2) Obiekty komunalne:
• budynki mieszkalne stanowiące wyłączną własność Gminy Brzeszcze:
− Brzeszcze, ul. Siedliska
− Brzeszcze, ul. Kościuszki
− Zasole, ul. Kostka Jagiełły
• budynki użyteczności publicznej:
− budynek Urzędu Gminy – Brzeszcze, ul. Kościelna 4
− budynek byłego Urzędu Gminy – Brzeszcze, ul. Kosynierów 20
− ośrodek zdrowia NZOZ VITA – Brzeszcze, ul. Piłsudskiego 6
− budynek wielofunkcyjny – Brzeszcze, ul. Nosala 7
− budynek wielofunkcyjny – Zasole, ul. Kostka Jagiełły 6 (przedszkole, szkoła podstawowa,
lokal usługowy)
− Dom Ludowy – Brzeszcze, ul. Bór 65
− budynek byłej Karnej Kompanii Kobiet KL Auschwitz- Bor/Budy – Brzeszcze, ul. Bór 67
− obozowa łaźnia podobozu KL Auschwitz-Jawischowitz – Brzeszcze, ul. Dworcowa
− Dom Ludowy – Skidziń, ul. Oświęcimska 1
− Dom Ludowy – Wilczkowice, ul. Starowiejska 19
− budynek starej Poczty – Przecieszyn, ul. Wyzwolenia 56
− Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Przecieszynie:
o szkoła podstawowa – Przecieszyn, ul. Wyzwolenia 54A
o przedszkole – Przecieszyn, ul. Wyzwolenia 54
− Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Skidziniu:
o szkoła podstawowa – Skidziń, ul. Oświęcimska 39
o przedszkole – Skidziń, ul. Wyzwolenia 1
− Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 z OI w Brzeszczach:
o przedszkole „Pod Kasztanami” – Brzeszcze, ul. Sienkiewicza 4
o szkoła podstawowa i gimnazjum – Brzeszcze, ul. Szkolna 6
− Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Brzeszczach:
o przedszkole „Żyrafa” – Brzeszcze, ul. Kazimierza Wielkiego 38
o przedszkole „Słoneczko” – Brzeszcze, ul. Narutowicza 6
− szkoła podstawowa – Brzeszcze, ul. Mickiewicza 3
− szkoła podstawowa i gimnazjum – Brzeszcze, ul. Lipowa 3
− Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 w Jawiszowicach:
− szkoła podstawowa i przedszkole – Jawiszowice, ul. Gałczyńskiego 1
− świetlica osiedlowa (duża) – Jawiszowice, Osiedle Paderewskiego 26
− świetlica osiedlowa (mała) – Jawiszowice, Osiedle Paderewskiego 19
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

•

świetlica – Brzeszcze, ul. Szymanowskiego 7
Sołtysówka – Jawiszowice, ul. Plebańska 9
OSP Brzeszcze – Brzeszcze, ul. Piastowska 41
OSP Jawiszowice wraz z Dziennym Domem „Senior +” – Jawiszowice, ul. Bielska 2A
Ośrodek Pomocy Społecznej – Brzeszcze, ul. Mickiewicza 6
Basen „Pod Platanem” – Brzeszcze, ul. Ofiar Oświęcimia 39a
budynek Willi – Brzeszcze, ul. Ofiar Oświęcimia 39
Hala Sportowa – Brzeszcze, ul. Ofiar Oświęcimia 49
kompleks sportowy KS Górnik – Brzeszcze, ul. Ofiar Oświęcimia 68
budynek LKS Jawiszowice – Jawiszowice, ul. Kusocińskiego 2
zabudowania starego Dworca – Brzeszcze, ul. Dworcowa 37 i 39
kaplica cmentarna – Jawiszowice, ul. Olszyny
kaplica cmentarna i budynek gospodarczy na cmentarzu – Brzeszcze, ul. Sobieskiego
budynki przemysłowe i gospodarcze:
o hala warsztatowa – Brzeszcze, ul. Ofiar Oświęcimia
o zabudowania oczyszczalni ścieków – Brzeszcze, ul. Świętego Wojciecha
o wiata magazynowo warsztatowa – Przecieszyn, ul. Wyzwolenia
o budynek gospodarczy Rodzinny Ogród Działkowy „Górnik” – Brzeszcze, ul. Nosala
o stacja wymiany ciepła – Jawiszowice, Osiedle Paderewskiego 27
o budynek gospodarczy – Brzeszcze, ul. Ofiar Oświęcimia
obiekty sportowe:
− place zabaw:
o Brzeszcze, ul. Szymanowskiego
o Brzeszcze, ul. Słowackiego
o Brzeszcze, ul. Mickiewicza – podwórko NIVEA
o Zasole, ul. Kostka Jagiełły
o Skidziń, ul. Oświęcimska
o Brzeszcze, ul. Bór
o Jawiszowice, ul. Osiedle Paderewskiego
o Jawiszowice, ul. Bielska
− obiekty sportowe:
− siłownie zewnętrzne:
o Wilczkowice, ul. Starowiejska
o Przecieszyn, ul. Wyzwolenia
o Skidziń, ul. Oświęcimska
o Brzeszcze, Park Miejski
− boiska z wyłączeniem boisk przy Zespołach Szkolno – Przedszkolnych:
o boisko piłkarskie – Przecieszyn, ul. Wyzwolenia
o boisko piłkarskie – Skidziń, ul. Oświęcimska
o boisko piłkarskie – Jawiszowice, ul. Kusocińskiego
o boisko piłkarskie – Wilczkowice, ul. Starowiejska
− boiska wielofunkcyjne:
o Brzeszcze, ul. Mickiewicza
o Brzeszcze, ul. Szkolna
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•

•

V.

o Jawiszowice, ul. Kusocińskiego
o Skidziń, ul. Oświęcimska
o Zasole, ul. Kostka Jagiełły
kompleksy rekreacyjno – wypoczynkowe:
− zaplecze kulturalno-oświatowe Folwark Przecieszyn – Przecieszyn, ul. Wyzwolenia
− kompleks sportowo-rekreacyjny Piecowisko – Wilczkowice, ul. Starowiejska
− drewniana wiata wraz z wyposażeniem – Zasole, ul. Kostka Jagiełły
lokale usługowe w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych:
− Poczta Polska – Brzeszcze, ul. Dworcowa 12
− Orange Polska S.A. – Brzeszcze, ul. Dworcowa 12
− ING Bank Śląski S.A. – Brzeszcze, ul. Dworcowa 3
Wartość mienia komunalnego – 236 080 170,17 zł

Warunki życia mieszkańców

Sieć wodociągowa
Długość rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie Gminy Brzeszcze na koniec 2020 roku wynosiła
132 km z 4 607 podłączeniami do budynków mieszkalnych oraz zbiorowych mieszkań. W 2020 roku
zostało wykonanych 66 odbiorów częściowych przyłączy wodociągowych oraz 72 odbiory końcowe
przyłączy wodociągowych. Wydano 155 warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
oraz 120 uzgodnień lokalizacji przyłączeń wodociągowych. W 2020 roku zostało wymienionych
428 szt. wodomierzy i zabudowano 75 szt. nowych.
Ocena jakości wody za okres 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku na terenie Gminy
Brzeszcze była pozytywna i potwierdzona pismem, znak: ONHK-9020-Osw-3-1.21/1217 z dnia
17 marca 2021 roku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu.
Dostawa wody na terenie Gminy Brzeszcze prowadzona jest przez Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy.
Sieć kanalizacyjna
Całkowita długość kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze – 100,50 km. Stopień
skanalizowania gminy – 77% (źródło: Agencja Komunalna Sp. z o. o.). Długość kanalizacji sanitarnej
wybudowanej w 2020 roku przez gminę oraz Agencję Komunalną Sp. z o.o. wyniosła 3,56 km.
Na terenie gminy w 2020 roku wyznaczona została Aglomeracja Brzeszcze (RLM 16513), która swym
zasięgiem obejmuje fragmenty miejscowości Brzeszcze, Jawiszowice i Przecieszyn. W ramach
Aglomeracji Brzeszcze 14 632 mieszkańców jest podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej,
co stanowi 95,6% mieszkańców terenu Aglomeracji. W 2020 roku potwierdzono podłączenie
585 osób do sieci kanalizacyjnej.
Gospodarka ściekowa na terenach zlokalizowanych poza aglomeracją zasadniczo oparta jest
na systemach zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalniach ścieków.
Zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy prowadzone jest przez Agencję Komunalną
Sp. z o.o. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Św. Wojciecha,
w której prowadzone są prace modernizacyjne.
Gospodarka odpadami
Od 01 lipca 2013 roku Gmina Brzeszcze przejęła obowiązek odbioru odpadów komunalnych i ich
zagospodarowania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Zgodnie z umową w 2020 roku
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zadanie to realizowane było przez Agencję Komunalną Sp. z o.o. – wykonawcę umowy. Odbiór
i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych realizowany był na podstawie
indywidualnych umów z firmami posiadającymi stosowne uprawnienia do odbioru odpadów
komunalnych z terenu Gminy Brzeszcze czyli wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Odbiór odpadów komunalnych z terenu zabudowy jednorodzinnej odbywał się w systemie
mieszanym z podziałem na:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – gromadzone w pojemnikach, które
zapewniał właściciel nieruchomości we własnym zakresie, co 2 tygodnie, zgodnie
z harmonogramem,
b) selektywnie zebrane odpady komunalne gromadzone były w workach (które zapewnia i 1 raz
w miesiącu odbiera wykonawca) z następującym przeznaczeniem:
− zielone – szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe,
− żółte – papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (typu Tetra Pack),
− niebieskie – papier,
c) odpady BIO - co 2 tygodnie, zgodnie z harmonogramem,
d) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony wyłącznie
z pojazdów osobowych odbierane były przez wykonawcę 2 razy w roku w okresie wiosennym
i jesiennym.
Odbiór odpadów komunalnych z terenu zabudowy wielorodzinnej odbywał się w systemie
pojemnikowym z podziałem na:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – gromadzone w pojemnikach
zapewnionych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie. Odbiór odpadów
zmieszanych dokonywany był 4 razy w tygodniu;
b) selektywnie zebrane odpady komunalne – gromadzone w pojemnikach (kontenerach)
zapewnionych przez wykonawcę o następującym przeznaczeniu:
− biały – szkło opakowaniowe bezbarwne,
− zielony – szkło opakowaniowe kolorowe,
− żółty – metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (typu Tetra Pack),
− niebieski – papier.
c) Odpady BIO:
− w okresie letnim od 01 maja do 31 października - co najmniej 2 razy w tygodniu,
− w okresie zimowym od 01 listopada – 30 kwietnia – co najmniej 1 raz w tygodniu.
Odbiór odpadów zebranych selektywnie dokonywany był co najmniej 2 razy w miesiącu.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych
opon wyłącznie z pojazdów osobowych był realizowany przez wykonawcę 1 raz w tygodniu.
Odbiór odpadów zielonych i budowlanych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej:
a) odpady zielone dowożone przez mieszkańców własnym transportem przyjmowane były
nieodpłatnie przez wykonawcę w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy
ul. Granicznej w Brzeszczach,
b) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 200 kg/mieszkańca rocznie z danej nieruchomości
dowożone przez mieszkańców własnym transportem przyjmowane były nieodpłatnie przez
wykonawcę w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Granicznej
w Brzeszczach.
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Odpady ogółem w 2020 roku odebrane z terenu całej Gminy Brzeszcze – 8 647,90 Mg, w tym:
− niesegregowane odpady komunalne – 5 371,363 Mg
− odpady wielkogabarytowe – 521,17 Mg
− odpady budowlane i rozbiórkowe – 764,21 Mg
− selektywnie zebrane – 1 304,10 Mg
− odpady ulegające biodegradacji (zielone) – 687,06 Mg
System odbioru odpadów komunalnych
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku ilość mieszkańców zameldowanych w Gminie Brzeszcze
wyniosła 20 807 osób. Ilość osób wykazanych przez właścicieli, zarządców, najemców w złożonych
deklaracjach z nieruchomości zamieszkałych w budownictwie jedno i wielorodzinnym wyniosła,
na dzień 31 grudnia 2020 roku – 18 816 osób, czyli 90,43% wszystkich osób zameldowanych
w gminie.
System segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców Gminy Brzeszcze
Na dzień 31 grudnia 2020 roku 18 003 osób wykazanych w deklaracjach (95,68%) segregowało
odpady komunalne, 813 osób (4,32%) nie segregowało odpadów komunalnych.
Na terenie Gminy Brzeszcze znajduje się jeden punkt do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, który znajduje się na Składowisku Odpadów Komunalnych - Agencja Komunalna
Sp. z o.o. ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze. Wykonawca nieodpłatnie odbiera w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych każdą ilość odpadów segregowanych
od mieszkańców.
Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi
Dochody (deklaracje) z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
w 2020 roku wyniosły 3 731 371,05 zł.
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2020 roku wyniosły 3 623 412,41 zł.
Drogownictwo i komunikacja
Przez teren Gminy Brzeszcze przebiegają ważne drogi mające znaczenie dla powiązania jej z innymi
jednostkami administracyjnymi i gospodarczymi kraju. Układ drogowy tworzą:
− Drogi wojewódzkie nr 933 i nr 949 (długość dróg na terenie gminy: 13,3 km),
− Drogi powiatowe (długość dróg na terenie gminy: 26,281 km),
− Drogi publiczne gminne (długość dróg na terenie gminy: 65,2 km),
− Drogi wewnętrzne (długość dróg wewnętrznych na terenie gminy: 41,472 km).
Zaopatrzenie w ciepło
Na terenie Gminy Brzeszcze koncesję na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła posiada jeden
podmiot gospodarczy, którym jest przedsiębiorstwo Węglokoks Energia NSE Sp. z o.o. System
ciepłowniczy gminy jest zasilany z Zakładu Ciepłowniczego „Brzeszcze”. Zasilanie sieci ciepłowniczej
na terenie gminy odbywa się z głównego węzła ciepłowniczego poprzez 8 podstawowych obiegów
ciepłowniczych do obiektów na terenie zakładu górniczego oraz osiedli mieszkaniowych na terenie
Brzeszcz i Jawiszowic. Sieci są sprawne technicznie i gwarantują niezawodną dostawę ciepła
do odbiorców. Wszystkie węzły należą do przedsiębiorstwa Węglokoks Energia NSE Sp. z o. o.
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Odbiorcy ciepła zasilani ze źródła Węglokoks Energia NSE Sp. z o.o. to odbiorcy pobierający ciepło
do celów ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Odbiorcą
wykorzystującym ciepło do celów technologicznych jest kopalnia. Obecna długość sieci ciepłowniczej
na obszarze gminy wynosi 16,96 km. Długość sieci ciepłowniczej w 2020 roku wzrosła o 0,14 km.
Liczba budynków podłączonych do sieci w 2020 roku - 1.
System gazowniczy
Eksploatacją poszczególnych elementów systemu gazowniczego zlokalizowanych na terenie Gminy
Brzeszcze zajmują się następujące podmioty:
− GAZ-SYSTEM S.A. – operator przesyłowych sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
− Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie – eksploatacja
infrastruktury średniego i niskiego ciśnienia.
Ocena pracy istniejącego systemu gazowniczego została oparta o informacje uzyskane
od ww. przedsiębiorstw oraz dane zawarte w założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną oraz paliwa gazowe dla Gminy Brzeszcze.
Dystrybucją gazu ziemnego dla odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych na terenie gminy
zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
PSG Sp. z o.o. prowadzi na terenie Gminy Brzeszcze działalność w zakresie sieci gazowej niskiego
średniego ciśnienia. Gmina Brzeszcze jest gminą zgazyfikowaną. Wg danych GUS liczba mieszkańców
korzystających z sieci gazowej stanowi około 82% całkowitej liczby ludności. Gmina zaopatrywana
jest w gaz ziemny z systemu krajowego przy pomocy sieci gazociągów wysokiego, średniego i niskiego
ciśnienia z wykorzystaniem stacji redukcyjno-pomiarowych pierwszego stopnia. Odbiorcy zasilani są
gazem ziemnym wysokometanowym typu E. Przesyłowe sieci gazowe wysokiego ciśnienia
obsługiwane są przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
W skład systemu przesyłowego wysokiego ciśnienia wchodzą również stacje gazowe:
− SG Brzeszcze Lipowa – rok budowy/modernizacji 2009, przepustowość 1 000 nm3/h,
− SG Brzeszcze Klonowa - rok budowy/modernizacji 1992, przepustowość 270 nm 3/h,
− SG Jawiszowice - rok budowy/modernizacji 1998, przepustowość 600 nm 3/h.
Sieć gazowa niskoprężna zasila część miejską gminy charakteryzującą się zabudową wielorodzinną,
zwartą. Tereny podmiejskie (dzielnice Bór i Siedliska) wraz z okolicznymi miejscowościami
(Zasole, Przecieszyn, Skidziń i Wilczkowice) zasilane są gazociągami średniego ciśnienia.
Z sieci gazowej niskoprężnej zasilana jest również miejscowość Jawiszowice.
Źródłem gazu dla Gminy Brzeszcze są wymienione już następujące stacje redukcyjno–pomiarowe
pierwszego stopnia:
− Brzeszcze ul. Klonowa (zasilająca gazociągi średniego ciśnienia),
− Brzeszcze ul. Lipowa (zasilająca gazociągi niskiego ciśnienia),
− Jawiszowice ul. Biała (zasilająca gazociągi niskiego ciśnienia).
Liczba czynnych przyłączy wynosi 3 486 szt. Obecna długość sieci gazowej na obszarze gminy wynosi
212 552 m. Przyrost długości sieci gazowej w 2020 roku – 3 499 m. Liczba budynków podłączonych
do sieci w 2020 roku – 63.
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System elektroenergetyczny
Eksploatacją poszczególnych elementów systemu elektroenergetycznego zlokalizowanych na terenie
Gminy Brzeszcze zajmuje się przedsiębiorstwo TAURON Dystrybucja S.A. – w zakresie sieci WN, SN,
nN i w zakresie stacji transformatorowych SN/nN.
Gmina Brzeszcze nie posiada na swoim terenie źródeł energetyki zawodowej, a jej obszar zasilany jest
z krajowego systemu elektroenergetycznego. System zasilania opiera się o linie WN, SN i nN.
Na terenie gminy znajduje się 90 stacji transformatorowych SN/nN, w tym 4 stacje eksploatowane
wspólnie z odbiorcą i 13 stacji stanowiących własność odbiorców.
Podstawowe źródło zasilania sieci średniego napięcia na terenie gminy stanowi stacja rozdzielcza
RS Podleśna zasilana liniami 15 kV ze stacji 110/15kV Zasole i 220/110/15kV Komorowice.
Zakład górniczy, jako największy odbiorca energii na terenie gminy, posiada 2 niezależne stacje
rozdzielcze zasilane bezpośrednio z linii WN.
Odbiorcy energii elektrycznej na terenie Gminy Brzeszcze zasilani są z sieci dystrybucyjnej średniego
i niskiego napięcia TAURON Dystrybucja S.A., składającej się z następujących elementów:
− linie napowietrzne 110 kV relacji Komorowice – Jawiszowice – Poręba oraz Kęty – Brzeszcze –
Zasole o długości 19 020,89 m,
− linie średniego napięcia o długości 48 213,0 m (napowietrzne) oraz 27 523,0 m (kablowe),
− linie niskiego napięcia o długości o długości 179 902,4 m (napowietrzne) oraz 47 870,90 m
(kablowe),
− stacje transformatorowe SN/nN.
Stan techniczny linii SN i stacji transformatorowych określony został przez TAURON Dystrybucja S.A.
jako dobry.
System elektroenergetyczny zaspokaja potrzeby wszystkich dotychczasowych odbiorców energii
elektrycznej. Dostępność do sieci elektroenergetycznej występuje na obszarze całej gminy.
Gospodarka mieszkaniowa
Liczba lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego gminy w budynkach stanowiących własność
Wspólnot Mieszkaniowych wynosiła 140. Liczba lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących
wyłączną własność Gminy Brzeszcze – 25, w tym 11 lokali z najmem socjalnym. Powierzchnia
użytkowa lokali mieszkalnych (wraz z pomieszczeniami przynależnymi) wymienionych powyżej

wynosi 8 661,13 m2.
Wszystkie mieszkania posiadają dostęp do bieżącej wody, posiadają dostęp do miejskiej sieci
ciepłowniczej (lub posiadają własną kotłownie będącą źródłem ciepła).
Powszechny Spis Rolny 2020
Na terenie Gminy Brzeszcze w okresie od 1 września 2020 roku do 30 listopada 2020 roku
przeprowadzony został Powszechny Spis Rolny, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 roku. W celu
przeprowadzenia prac spisowych Burmistrz Brzeszcz zarządzeniem Nr 57 z 8 marca 2020 roku
powołał Gminne Biuro Spisowe. Badanie obejmowało wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni
powyżej 1 ha (indywidualne oraz gospodarstwa osób prawnych i jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej), a także gospodarstwa prowadzące działy specjalne produkcji
rolnej.
Zakres spisu obejmował pytania o użytkowane grunty rolne, zwierzęta gospodarskie, zużyte nawozy,
osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, strukturę dochodów gospodarstwa domowego
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użytkownika gospodarstwa rolnego, korzystanie z programów wsparcia dla rolnictwa oraz metody
produkcji rolnej. Obecnie Główny Urząd Statystyczny opracowuje wyniki przeprowadzonych badań.

VI.

Inwestycje realizowane ze środków własnych i pozyskanych
z zewnątrz

W 2020 roku na terenie Gminy Brzeszcze zrealizowano inwestycje na łączną kwotę 31 398 792,79 zł.
Inwestycje były sfinansowane ze środków własnych budżetu Gminy Brzeszcze oraz pozyskanych
dofinasowań ze środków zewnętrznych. Zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków
własnych i zewnętrznych stanowią załączniki nr 3 – 9 do raportu.
W 2020 roku Gmina Brzeszcze (Jednostka Realizująca Projekt) kontynuowała realizację
przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie
Brzeszcze”, które finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Gmina Brzeszcze do dnia 31 grudnia 2020 roku pozyskała
w ramach Projektu pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie
Brzeszcze” kwotę dochodów (dotacji) w wysokości 26 030 661,68 zł, z całej zakładanej kwoty
27 758 303,97 zł.
W 2020 roku w ramach realizacji Projektu wydatkowano środki w wysokości 20 371 834,33 zł, z czego
otrzymano dofinansowanie w wysokości 12 930 990,30 zł. Kontynuowane były prace nad
przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Brzeszczach. W dniu 22 stycznia 2020 roku
podpisano umowę na realizację robót budowlanych z Instal Kraków S.A. Po przekazaniu placu
budowy w dniu 04 lutego 2020 roku oraz spełnieniu wymogów formalnych kontraktu, wykonawca
realizował zadanie.
Na koniec 2020 roku w ramach umowy JRP.272.1.2020, rozliczono 19 556 210,01 zł brutto,
co stanowi 62,5% kontraktu.
Tabela 1. Główne wskaźniki realizacji Projektu
Wskaźnik

Wartość docelowa

Wskaźniki produktu
Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km]
14,82
Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych [szt.]
1
Wskaźnik rezultatu
Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy
1 452
przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu [RLM]

Wartość osiągnięta w wyniku realizacji
projektu – stan 31.12.2020 r.
14,82
w trakcie realizacji

1 425

W ramach Projektu osiągnięto 100% wskaźnika określonego jako długość wybudowanej kanalizacji
sanitarnej tj. 14,82 km, w tym:
− Zadanie 1 – ul. Kościuszki od ul. Piastowskiej do przejazdu kolejowego oraz prawa strona
od ul. Leśnej do ul. Stefczyka,
− Zadanie 2 - ul. Sienkiewicza, ul. Matejki, ul. Parkowa,
− Zadanie 3 - ul. Górnicza,
− Zadanie 4 - rejon ul. Ofiar Oświęcimia (wzdłuż linii kolejowej, ul. Nosala, ul. Gwarków,
ul. Bojowników Ruchu Oporu),
− Zadanie 5 – ul. Piastowska od ul. Kościuszki do rejonu ul. Doły,
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−
−
−
−

Zadanie 6 - ul. Drobniaka,
Zadanie 7 - ul. Daszyńskiego od ul. Krasickiego do Przecieszyńskiej,
Zadanie 8 – ul. Jaśminowa.
I rozszerzenie Projektu - ul. Siedliska, Nosala, Ogrodowej i Piekarskiej.

Dodatkowo poza Projektem w zakresie inwestycji kanalizacyjnych w 2020 roku zrealizowano:
1. Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej – etap II, celem uzupełnienia brakujących
fragmentów sieci sanitarnej w rejonie ulic: Kościuszki, Gwarków, Drobniaka, Nosala, Generała
Sikorskiego, Św. Urbana w Brzeszczach oraz ul. Łęckiej w Jawiszowicach (fragment kanalizacji
sanitarnej zadania w rejonie ul. Hubala, ul. Białej w Jawiszowicach), zakres inwestycji
to ok. 440 mb kanalizacji wraz z przyłączami.
2. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do terenów ogródków działkowych „Tęcza”
i „Jaśmin” w Brzeszczach.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Nosala 44, 46, 48, 72 w Brzeszczach.
Inwestycje realizowane w 2020 roku przez Agencję Komunalną Sp. z o. o.:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pocztowej w Jawiszowicach finansowana była ze
środków własnych, Agencja Komunalna Sp. z o. o. stara się o uzyskanie pożyczki na ten cel;
2. Budowa kanalizacji ul. Obrońców Westerplatte w Jawiszowicach. – Inwestycja jest w trakcie
realizacji ze środków własnych Agencji Komunalnej Sp. z o. o.
Dokumentacje projektowe z gospodarki ściekowej, które posiada Jednostka Realizująca Projekt:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków oraz
przebudowa istniejącej przepompowni ścieków w ramach zadania „Budowa kanalizacji
sanitarnej w Brzeszczach – Borze”:
1) Decyzja Starosty Oświęcimskiego nr 104/17 z dnia 28.02.2017r.
2) Decyzja Wojewody Małopolskiego nr 3/BZ/2017 z dnia 31.01.2017r. – przejście przez
teren PKP,
3) Decyzja Wojewody Małopolskiego nr 14/B.2017 z dnia 20.01.2017r. – przejście przez
drogę wojewódzką.
Zgłoszono rozpoczęcie robót budowlanych oraz zrealizowano w 2020 roku przejście kanalizacją
sanitarną ciśnieniową pod torami kolejowymi w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego w km 29+987
(linii kolejowej relacji Oświęcim – Czechowice–Dziedzice) w rejonie ul. Budy i ul. Bór w Brzeszczach.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Hubala, ul. Białej w Jawiszowicach:
1) Decyzja nr 747/16 z dnia 02.12.2016r.
2) Decyzja Wojewody Małopolskiego nr 169/16 z dnia 12.12.2016r.
Inwestycja rozpoczęta w 2019 roku w ramach II-go etapu budowy kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Brzeszcze, poprzez wykonanie przejścia przez drogę wojewódzką ul. Łęcką na podstawie ww.
pozwoleń na budowę.
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3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nosala (budynki 44, 46, 48, 72)
w Brzeszczach – zgłoszenie do Starosty Oświęcimskiego, zamiaru wykonania robót
budowlanych z dnia 10.06.2020 r. wraz z zaświadczeniem dotyczącym braku sprzeciwu.
Tabela 2 Zestawienie posiadanej przez JRP dokumentacji projektowych z gospodarki ściekowej
Dokumentacja
Budowa kanalizacji
sanitarnej wraz
z przydomowymi
przepompowniami ścieków
oraz przebudowę istniejącej
przepompowni ścieków
w ramach zadania „Budowa
kanalizacji sanitarnej w
Brzeszczach – Borze

Koszty netto

14 371 407,32 zł

Koszty brutto

17 676 831,00 zł

Dokument określający
koszty/data opracowania

Kosztorys inwestorski
/2016 r./

Budowa kanalizacji
sanitarnej w rejonie
ul. Hubala, ul. Białej
w Jawiszowicach

3 138 111,35 zł

3 859 876,96 zł

Kosztorys inwestorski –
roboty montażowe bez
odtworzenia terenu/
aktualizacja maj 2019 r.

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w rejonie
ul. Nosala (budynki 44, 46,
48, 72) w Brzeszczach

149 567,71 zł

183 968,28 zł

Kosztorys inwestorski
2020 r.

Uwagi
Zrealizowano w 2020 r.
przejście kanalizacją sanitarną
ciśnieniową pod torami
kolejowymi w rejonie przejazdu
kolejowo-drogowego w km
29+987 (linii kolejowej relacji
Oświęcim – Czechowice–
Dziedzice) z ul. Budy i ul. Bór
w Brzeszczach.
Wykonano 2019/2020 przewiert
przez drogę wojewódzką
ul. Łęcka. Wg złożonego wniosku
do NFOŚiGW całkowite koszty
Projektu 5 928 982,26 zł, w tym
dofinansowanie 3 081 650,24 zł.

Agencja Komunalna Sp. z o.o. posiada zaświadczenie z dnia 18 września 2020 roku wydane przez
Starostę Oświęcimskiego, znak WAB.6743.1.83.2020.DS dotyczące braku sprzeciwu wykonania robót
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej i Farackiej w Jawiszowicach”.

VII.

Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją odpowiedzialną za realizację zadań własnych z zakresu
pomocy społecznej oraz zadań zleconych gminie przez administrację rządową w obrębie pomocy
społecznej i innych obszarów, jeśli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa.
W 2020 roku świadczeniami z pomocy społecznej objęte były 372 rodziny tj. 756 osób, w tych
rodzinach. W stosunku do liczby mieszkańców gminy, wynoszącej 20 807 osób liczba klientów
pomocy społecznej stanowiła 3,63% i była nieco niższa w porównaniu do dwóch poprzednich lat.
Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej to:
− zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe,
− zasiłki okresowe,
− dodatki mieszkaniowe i energetyczne,
− zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi,
− zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych,
zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych w ramach programu
„Posiłek w szkole i w domu”,
− wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną,
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świadczenie za prace społecznie użyteczne,
udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym,
organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców
gminy w tych domach,
praca socjalna,
poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne),
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wysokość środków przeznaczona w 2020 roku na realizację wykazanych powyżej form wsparcia
wyniosła 898 689,97 zł, z tego w ramach zadań własnych gminy 420 745,24 zł, dofinansowania
do zadań własnych gminy 471 616,73 zł oraz w ramach zadań zleconych 6 328,00 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania zlecone gminie przez administrację rządową,
wychodzące poza ramy pomocy społecznej:
− system świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń (282 rodziny/549 osób, którym
przyznano świadczenie),
− świadczenie rodzicielskie (75 rodzin),
− system świadczeń opiekuńczych (458 rodzin),
− fundusz alimentacyjny (100 osób uprawnionych),
− jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowe” (103 rodziny/
104 dzieci), świadczenie wychowawcze, tzw. „500+” (2452 rodziny/3886 dzieci),
− świadczenie „Dobry start” (2428 dzieci/świadczeń),
− wsparcie materialne kobiet w ciąży i rodzin z ustawy „Za życiem” (2 świadczenia),
− Karta Dużej Rodziny (84 wnioski/487 kart)
− składki zdrowotne i społeczne od niektórych świadczeń.
Na realizację powyższych zadań w 2020 roku przeznaczona została kwota w wysokości
27 399 661,16 zł.
Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendium szkolne
oraz zasiłek szkolny) stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje
dofinansowanie z budżetu państwa. W 2020 roku na ten cel wydatkowana została kwota
24 366,00 zł, z tego środki z małopolskiego Kuratorium Oświaty w wysokości 19 092,00 zł oraz środki
własne gminy – 5 274,00 zł.
Inne zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku to:
− kwalifikowanie i kierowanie osób do Dziennego Domu „Senior +” w Jawiszowicach,
− paczki żywnościowe dla osób doświadczających najgłębszych form ubóstwa w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Programy i projekty, które Ośrodek Pomocy Społecznej realizował, bądź w których uczestniczył
w 2020 roku to:
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W 2020 roku Ośrodek
Pomocy Społecznej w Brzeszczach, w związku z brakiem chętnej do realizacji zadania
organizacji pozarządowej, po raz pierwszy przyjął na siebie obowiązek organizacji
partnerstwa lokalnego. Wsparcia w formie pięćdziesięciokilogramowych paczek
żywnościowych udzielono 284 osobom w 133 rodzinach.
„Małopolski Tele-Anioł” – projekt, który Województwo Małopolskie realizuje wspólnie
z Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego
z Suchej Beskidzkiej, adresowany do mieszkańców województwa małopolskiego,
które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub
wsparcia, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej
z podstawowych czynności dnia codziennego.
„Opieka 75+” – rządowy program, którego celem jest rozwój i poprawa dostępności
do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób
samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej.
„Koperta życia” – akcja skierowana do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych
i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych
informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach
do najbliższych, danych osobowych, a tak przygotowany pakiet lokuje się w lodówce,
czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu.
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 – program rządowy, finansowany w 80%
z Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest odciążenie członków rodzin
lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności
lub orzeczeniami równoważnymi, poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu
dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie
zyskają czas dla siebie.
„Wspieraj seniora” – program finansowany ze środków budżetu państwa, zakładający
pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora w celu ograniczenia
konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas epidemii COVID–19,
ze względu na ich bezpieczeństwo.
„Kooperacje przeciw COVID” – finansowany w 84,28% ze środków Unii Europejskiej
i w 15,72% z budżetu państwa, III moduł wsparcia zaprojektowanego w ramach Pakietu
Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, w ramach którego pozyskane zostały
środki finansowe na poprawę bezpieczeństwa pracowników ośrodków pomocy
społecznej, a w konsekwencji również osób korzystających z usług Ośrodka w okresie
epidemii, przez zakup urządzeń i środków ochrony osobistej, stosowanych w celu
zapobiegania, zwalczania i przeciwdziałania COVID-19.
„Asystent rodziny na rok 2020” - program finansowany z Funduszu Pracy, który zakładał
dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, których
obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w formie
dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie
zwalczania pandemii Covid-19.
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„Czyste Powietrze” - program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia
domów jednorodzinnych, w ramach którego Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi
postępowania w sprawach o żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
oraz wydaje w tych sprawach zaświadczenia.
Program Rewitalizacji dla gminy Brzeszcze do roku 2023 - zadania wynikające z zapisów
niniejszego programu, których realizatorem jest Ośrodek Pomocy społecznej:
Zadanie „Starszy brat – starsza siostra” realizowane było wyłącznie w okresie
od stycznia do II 2020 r. z uwagi na obowiązek stosowania wytycznych Głównego
Inspektoratu Sanitarnego dotyczących ograniczania kontaktów osobistych, w związku
z epidemią koronawirusa.
„Akademia rodzicielska” - 12 godzin zajęć (4 spotkania po 3 godziny) dla 8 rodziców,
pn.: Nastolatek na wojennej ścieżce, czyli trudny okres dojrzewania, cz. II. Dzieci
rodziców uczestniczących w spotkaniach miały zapewnioną opiekę w punkcie opieki nad
dziećmi „Plastuś”. Podczas uczestnictwa w warsztatach, rodzicom oraz dzieciom
zapewniono ciepły posiłek. Projekt ukończyli wszyscy otrzymując certyfikat
potwierdzający udział oraz materiał edukacyjny - książkę „Granice w życiu nastolatków,
kiedy mówić tak, jak mówić nie”. Koszt przedsięwzięcia to 4 561,97 zł.
„Teraz seniorzy” – grupa wsparcia dla 8 osób w wieku senioralnym, w wymiarze
18 godzin (6 spotkań po 3 godziny), a wydatek poniesiony na ten cel to 2 880,00 zł.
„Rozwój spójnej informacji o ofercie specjalistycznej pomocy na terenie gminy w ramach
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brzeszcze” rozdystrybuowano 100 ulotek
informacyjnych.

Bezrobocie w Gminie Brzeszcze
Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2020 roku na terenie kraju wynosiła 6,2%, w Województwie
Małopolskim – 5,3%, w Powiecie Oświęcimskim – 6,7%. W Gminie Brzeszcze ilość osób bezrobotnych
przedstawiają dane w tabelach poniżej.
Bezrobotni w Gminie Brzeszcze
Wyszczególnienie
Liczba osób bezrobotnych, w tym:
kobiety
Liczba osób poszukujących pracy, w tym:
kobiety
Liczba osób długotrwale bezrobotnych
Liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku

2020 rok
327
215
4
1
134
60

Liczba bezrobotnych wg wieku
Rok
2020

18-24
49

25-34
89

Wiek w latach
35-44
45-54
98
49

55-60
27

61-67
15

Liczba bezrobotnych wg wykształcenia
Wykształcenie
Rok
2020

wyższe
45

policealne, średnie
zawodowe/branżowe
104

19

średnie
44

zasadnicze
zawodowe/branżowe
75

gimnazjalne/
podstawowe
59

Prace społecznie użyteczne to instytucja rynku pracy, uregulowana w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przewidziana dla bezrobotnych niekorzystających z zasiłku,
którzy jednocześnie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne
są organizowane przez gminę w jednostkach pomocy społecznej, w tym na rzecz opiekunów osób
niepełnosprawnych, w organizacjach lub instytucjach zajmujących się pomocą charytatywną lub
działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Ośrodek Pomocy Społecznej (gmina), chcąc zorganizować
prace społecznie użyteczne zawiera odpowiednie porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy
(starostą), które jest podstawą do wykonywania tych prac. Uczestnictwo w pracach odbywa się na
podstawie skierowania bezrobotnego do udziału w nich. Maksymalny tygodniowy wymiar pracy
wynosi 10 godzin. Osoba zatrudniona przy pracach społecznie użytecznych otrzymywała w 2020 roku
8,70 zł za godzinę pracy (maksymalna stawka ustalana przez Departament Funduszy Ministerstwa
Rozwoju, Pracy i Technologii).
W 2020 roku do prac społecznie użytecznych skierowane były 2 osoby (1 do Ośrodka Kultury,
1 do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 5), które zrealizowały łącznie 179 godzin prac.
Koszt realizacji zadania to 1 548,60 zł, przy czym 60% tej kwoty refundował Powiatowy Urząd Pracy
w Oświęcimiu, tj. 929,16 zł.
O pomoc społeczną z tytułu bezrobocia w 2020 roku ubiegało się 46 rodzin liczących 115 osób.
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych klientów pomocy społecznej realizowana jest przez
pracowników w ramach pracy socjalnej.

VIII.

Rozwiązywanie problemów
wynikających z używania
psychoaktywnych

społecznych i indywidualnych
alkoholu i innych środków

Strategię gminy w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania problemów indywidualnych
i społecznych wynikających z używania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych określa
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii uchwalany corocznie przez Radę Miejską w Brzeszczach.
W 2020 roku podobnie jak w latach poprzednich Program zawierał spis zadań, których celem było
zapobieganie nadużywaniu alkoholu i używaniu narkotyków oraz rozwiązywanie problemów
społecznych i indywidualnych wynikających z używania tych środków psychoaktywnych.
Źródłem finansowania zadań wynikających z ww. programu były środki pochodzące z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wysokość środków finansowych uzyskanych przez
gminę z tytułu opłat w 2020 roku wyniosła 465 664,29 zł. Realizatorem działań zawartych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w 2020 roku był Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.
Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku przebiegała ze względu na pandemię w inny sposób niż
w latach poprzednich. To właśnie pandemia oraz będąca jej skutkiem izolacja, konieczność
wprowadzenia nauki zdalnej wywarła bardzo duży wpływ na zdrowie psychiczne zarówno dzieci
i młodzieży, jak też osób dorosłych. Poza problemami w zakresie zachowań ryzykownych młodych
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ludzi, pojawiły się nowe, które wymagały podjęcia natychmiastowych działań w zakresie diagnozy
i terapii oraz w wielu przypadkach zastosowania leczenia psychiatrycznego.
Podstawowe założenia działań profilaktycznych , które były realizowane w 2020 roku w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii obejmowały:
− profilaktykę uniwersalną – współpracę z pedagogami, spotkania warsztatowe dla rodziców,
− realizację w szkołach programów profilaktycznych, również tych nastawionych
na wzmacnianie relacji, rozwiązywanie konfliktów, wzbudzanie refleksji na temat
deklarowanych i uwewnętrznionych wartości,
− wsparcie w sytuacjach problemowych - rozmowy interwencyjne, doradztwo i konsultacje
dla rodziców,
− profilaktykę selektywną dla młodzieży eksperymentującej lub nadużywającej środków
psychoaktywnych w ramach pracy Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego.
Ze względu na wprowadzone z powodu pandemii nauczanie zdalne oraz ograniczenia w możliwości
prowadzenia zajęć i warsztatów w większych grupach osób zrealizowano jedynie kilka spośród
kilkunastu zaplanowanych działań profilaktycznych.
W zakresie PROFILAKTYKI w 2020 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne:
− warsztaty profilaktyczne „Współczesne zagrożenia młodzieży związane z narkotykami”
dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 – 19 warsztatów,
− warsztaty profilaktyczne „Odlot-dokąd?” dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 –
3 warsztaty,
− spektakl profilaktyczny „Zdrowe podróże małych skrzatów” z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom, edukacji antynikotynowej i propagujące zdrowy styl życia dla uczniów Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 5,
− warsztaty profilaktyczne „Narkotyki- prawda i mity” dla uczniów Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 1 w Przecieszynie – 4 warsztaty,
− przekazanie placówkom oświatowym materiałów multimedialnych do realizacji kampanii
„Bezpiecznie w domu i poza domem”,
− konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych „Bez alkoholu-tylko tak chcę żyć”,
− program profilaktyczny „Sport przeciw uzależnieniom”. W ramach udzielonej dotacji Ludowy
Klub Sportowy w Jawiszowicach prowadził zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej.
W ramach działań profilaktycznych realizowano zadania z zakresu profilaktyki selektywnej
i wskazującej dla młodzieży eksperymentującej lub nadużywającej środków psychoaktywnych.
Zadanie to prowadzono w Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym, obejmowało ono pracę
terapeutyczno-profilaktyczną z 7 osobami. W Punkcie zatrudnieni byli: psycholog – terapeuta
rodzinny, psycholog – terapeuta uzależnień, psycholog – terapeuta dziecięcy, prawnik.
W 2020 roku w Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym pomocą psychologiczną i terapeutyczną
objęto 55 osób dorosłych oraz 31 dzieci i młodzieży w wieku od 6 – 18 roku życia.
W zajęciach ruchowych o charakterze socjoterapii uczestniczyło 24 dzieci – po czworo dzieci
w 6 grupach. Udzielono 52 porady prawne dla członków rodzin osób uzależnionych oraz ofiar
przemocy domowej.
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W zakresie ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I INDYWIDUALNYCH wynikających
z używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych kontynuowano działalność Punktu
Konsultacyjno-Terapeutycznego. Oferta Punktu jest interdyscyplinarna. Jego zadaniem
jest zdiagnozowanie problemu całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. W Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym
w 2020 roku prowadzono:
− terapię dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym;
− terapię dorosłych członków rodzin alkoholowych w tym ofiar przemocy domowej;
− terapię dla młodzieży uzależnionej od Internetu, telefonu, gier komputerowych;
− zajęcia socjoterapeutyczne połączone z terapią ruchową dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
− terapię dzieci i ich rodziców, które ze względu na zaburzenia rozwojowe zagrożone
są wystąpieniem dysfunkcji społecznych i emocjonalnych, jakie mogą prowadzić do
wystąpienia w przyszłości uzależnienia;
− udzielano porad prawnych dla członków rodzin osób uzależnionych, w tym dla ofiar
przemocy domowej.
Dla rodziców młodzieży nadużywającej alkoholu, narkotyków oraz dotkniętej uzależnieniami
behawioralnymi prowadzona była terapia wspierająca.
Ze względu na pojawienie się u dzieci i młodzieży szeregu zaburzeń psychicznych spowodowanych
skutkami pandemii, rozszerzono działalność Punktu i prowadzono terapię dzieci i młodzieży
z występującą depresją oraz zaburzeniami lękowymi. W okresie od 23 marca 2020 roku do 28 maja
2020 roku udzielano telefonicznych porad wspierających dla mieszkańców gminy, u których
występowały problemy emocjonalne, poznawcze związane z pandemią i lockdownem. Udzielono
78 takich porad. Dzieci i młodzież z Gminy Brzeszcze korzystały z nieodpłatnych konsultacji i porad
lekarza psychiatry specjalizującego się w psychiatrii dzieci i młodzieży. Porady
te odbywały się dwa razy w miesiącu przez okres 10 miesięcy, udzielono 167 porad.
Ponadto w zakresie rozwiązywania społecznych i indywidualnych problemów wynikających
z używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych podejmowano wspólnie z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działania, których celem było zmotywowanie osób
nadużywających alkoholu do podjęcia terapii w specjalistycznych placówkach leczenia uzależnień.
Pełnomocnik koordynował działania związane z procedurą zobowiązania do leczenia odwykowego
osób nadużywających alkoholu (przyjmowanie wniosków, kierowanie na badania do biegłych
sądowych, przekazywanie pozwów do sądu).
W ramach pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzono
41 rozmów interwencyjno-motywujących z osobami nadużywającymi alkohol oraz 9 rozmów
z członkami rodzin tych osób. W stosunku do 4 osób podjęto procedurę sądowego zobowiązania
do podjęcia leczenia odwykowego.
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracownicy Wydziału
Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy uczestniczyli w szkoleniu „Kontrole pod kontrolą”, którego
celem było przygotowanie uczestników do przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży napojów
alkoholowych.
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W grudniu 2020 roku w ramach ogólnopolskiej Kampanii „No promil-no problem” promującej
trzeźwość wśród kierowców, wspólnie z Ośrodkiem Kultury oraz Komisariatem Policji zorganizowano
happening „Mikołaj święta umili kierowcom bez promili”.
W ramach współpracy ze stowarzyszeniami abstynenckimi i organizacjami pomagającymi osobom
uzależnionym po przebytym leczeniu odwykowym, zorganizowano dla członków Stowarzyszenia
Trzeźwości i Integracji Społecznej warsztaty terapeutyczne „Komunikacja bez przemocy”.
W obliczu wzrastającej liczby zaburzeń psychicznych w postaci zaburzeń depresyjno-lękowych oraz
zwiększenia spożycia alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, zarówno przez dorosłych,
jak i młodzież, a także z powodu narastających zachowań przemocowych, istnieje ogromna potrzeba
zintensyfikowania działań pomocowych, jak i zapobiegających występowaniu niekorzystnych zjawisk
w zakresie szeroko rozumianego zdrowia psychicznego, zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.
Szczególną uwagą i opieką należy objąć dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieci
ze specjalnymi potrzebami. Profilaktyka, wczesna interwencja, a także terapia dostosowana
do konkretnych zaburzeń jest działaniem koniecznym dla zachowania dobrostanu psychicznego
mieszkańców gminy.
Lokalny rynek napojów alkoholowych
Rynek napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzeszcze kształtował się następująco:
Ilość punktów sprzedaży:
− sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 43,
− sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 15,
− sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie organizowanych przyjęć – 1.
Ilość wydanych zezwoleń:
− dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo – 28,
− dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa – 22,
− dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – 24.
Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 67.
Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 7.
Wartość alkoholu sprzedanego w 2020 roku na terenie gminy (na podstawie oświadczeń złożonych
przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych) wyniosła – 23 161 145,35 zł.
Wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła w 2020 roku – 465 664,29 zł.

IX.

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Komisariat Policji w Brzeszczach w 2020 roku swoje działania ukierunkował na wzmocnienie
współpracy ze społeczeństwem, a także zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszej
gminy. Podejmowano działania zmierzające do ograniczenia przestępczości oraz efektywnego
ścigania sprawców przestępstw kryminalnych. Funkcjonariusze prowadzili działania zmierzające do
poprawy bezpieczeństwa na drogach Gminy Brzeszcze, w tym zmniejszenie liczby wypadków
drogowych oraz eliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych uczestników. W związku
z ogłoszeniem epidemii na terenie kraju podjęto szereg działań edukacyjnych, informacyjnych oraz
represyjnych, które miały na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa wśród mieszkańców.
Funkcjonariusze Policji skontrolowali 16 005 osób odbywających kwarantannę lub przebywających
w izolacji domowej ze względu na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
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W 2020 roku Komisariat Policji w Brzeszczach przeprowadził 264 postępowania przygotowawcze:
− przestępstwa kryminalne – 165,
− przestępstwa gospodarcze – 54,
− przestępstwa drogowe – 57.
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Brzeszczach mogą pochwalić się wysoką wykrywalnością
przestępstw na poziomie 85,23%. Wykrywalność w obszarze przestępczości kryminalnej – 79,38%,
w obszarze przestępczości gospodarczej – 87,92%. Oznacza to, że funkcjonariusze Komisariatu Policji
realizują zadania profesjonalnie i z dużym zaangażowaniem. Efektywna praca wykrywcza
w powiązaniu z intensywną służbą pionu prewencji pozwala na obniżanie przestępczości na terenie
gminy.
Zgodnie z założeniami na 2020 rok, mającymi na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
mieszkańcom Gminy Brzeszcze, funkcjonariusze Komisariatu Policji osiągnęli wysoki poziom
wykrywalności przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu oraz mieniu – 58,33%.
Ważnym priorytetem Komisariatu Policji od kilku lat, także w 2020 roku był problem narkomanii.
Czynności podejmowane przez funkcjonariuszy policji w zakresie zwalczania przestępczości
narkotykowej ukierunkowane były głównie na wyeliminowanie z rynku dealerskiego jak największej
ilości tych środków. W 2020 roku funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli 70,9 g marihuany
i 517,2 g amfetaminy.
W 2020 roku na obszarze miasta i gminy Brzeszcze doszło do 152 zdarzeń drogowych:
− 8 wypadków drogowych (7 osób zostało rannych i 1 ofiara śmiertelna),
− 144 kolizje drogowe.
Głównymi przyczynami wypadków i kolizji drogowych było:
− niedostosowanie prędkości do warunków ruchu,
− nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu,
− nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych,
− niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami,
− nieprawidłowe cofanie.
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Brzeszczach na terenie gminy w 2020 roku zatrzymali
32 nietrzeźwych kierujących oraz 10 kierujących po użyciu alkoholu.
W 2020 roku ilość interwencji zgłoszonych przez mieszkańców gminy wyniosła 2 158. W toku działań
oraz podczas czynności służbowych i wyjaśniających stwierdzono 2 604 wykroczenia. Spośród ogólnej
liczby ujawnionych przez policjantów wykroczeń nałożono 517 mandatów karnych, a wobec
1 9768 sprawców wykroczeń zastosowano środki oddziaływania poza karnego.
Jednym z podstawowych kryteriów oceny działań policyjnych jest ilość zatrzymań sprawców
na gorącym uczynku przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu – na terenie miasta i gminy Brzeszcze
służby prewencyjne zatrzymały 95 sprawców.
Na terenie gminy prowadzone były działania profilaktyczne z zakresu prewencji kryminalnej
i przestępczości nieletnich. Przeprowadzono następujące działania: „Bezpieczne Ferie 2020”,
„Bezpieczne Wakacje 2020”, „Bezpieczna Droga do Szkoły 2020”, akcja „Znicz 2020”, „Bezpieczny
Senior 2020”.
W ramach przedsięwzięć prewencyjnych mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
w ruchu drogowym prowadzono akcje o zasięgu krajowym: „Pasy”, „Alkohol i Narkotyki”,
„Stop Probierz”, „Niechronienie uczestnicy ruchu drogowego”, „ Bezpieczny Pieszy”, „Smog”.
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Z inicjatywy policjantów odbyło się 6 prelekcji dla dzieci w przedszkolach i szkołach
oraz 10 spotkań z pedagogami, nauczycielami i rodzicami. W ramach spotkań omówiono procedury
postępowania wobec nieletnich sprawców czynów karalnych lub nieletnich ulegających
demoralizacji. Ważnym obszarem bezpieczeństwa są zagrożenia w sieci, dlatego kontynuowany był
projekt „Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie”. W ramach projektu zwraca się uwagę
nie tylko na cyberprzemoc i cyberprzestępczość, ale również na aspekt uzależniającego
oddziaływania i wpływu mediów na kompetencje i relacje społeczne młodych ludzi.

X.

Ochotnicze Straże Pożarne

W Gminie Brzeszcze działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 2 jednostki
w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym (KSRG) – OSP Brzeszcze i OSP Jawiszowice.
W 2020 roku strażacy brali udział w 348 akcjach. Gmina Brzeszcze ze względu na swoje położenie
pomiędzy rzekami Sołą i Wisłą oraz na występujące szkody górnicze jest bardzo narażona na
podtopienia oraz powodzie. W październiku 2020 roku strażacy przez kilka dni walczyli ze skutkami
podtopień. Najwięcej działań prowadzonych było w rejonie Nazieleniec, oczyszczalni ścieków
przy ul. Świętego Wojciecha, ul. Trzciniec oraz ul. Janowiec.
OSP Brzeszcze:
− ilość członków – JOT 50
− ilość wyjazdów do akcji: 134, w tym: 23 pożary, 107 miejscowych zagrożeń, 4 fałszywe alarmy
− ilość członków MDP: 20 osób, 2 drużyny
− samochody pożarnicze: IVECO DAILY GBA, RENAULT MIDLINER 210, SCANIA N321 P370
OSP Jawiszowice:
− ilość członków – JOT 31
− ilość wyjazdów do akcji: 102, w tym: 27 pożarów, 68 miejscowych zagrożeń, 7 fałszywych
alarmów
− ilość członków MDP: 20 osób, 2 drużyny
− samochody pożarnicze: JELCZ 004, FIAT DUCATO FURGON 14 SANITARNY, MERCEDES BENZ
ATEGO 1429 AF, FIAT DUCATO
OSP Przecieszyn:
− ilość członków – JOT 22
− ilość wyjazdów do akcji: 13, w tym: 6 pożarów, 7 miejscowych zagrożeń
− ilość członków MDP: 20 osób, 2 drużyny
− samochody pożarnicze: STAR P-244
OSP Skidziń:
− ilość członków – JOT 15
− ilość wyjazdów do akcji: 22, w tym: 4 pożary, 18 miejscowych zagrożeń, 0 fałszywych
alarmów
− ilość członków MDP: 8 osób, 1 drużyna
− samochody pożarnicze: FORD TRANSIT FURGON 350
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OSP Zasole:
− ilość członków – JOT 21
− ilość wyjazdów do akcji: 31, w tym: 14 pożarów, 17 miejscowych zagrożeń, 0 fałszywych
alarmów
− ilość członków MDP: 20 osób, 2 drużyny
− samochody pożarnicze: GCBA Man
OSP Bór:
− ilość członków – JOT 30
− ilość wyjazdów do akcji: 46, w tym: 10 pożarów, 36 miejscowe zagrożenia, 0 fałszywych
alarmów
− ilość członków MDP: 35 osób, 4 drużyny
− samochody pożarnicze: FORD TRANSIT, STAR 244 GBHM
Oprócz działalności bojowej strażacy brali czynnie udział w pomocy mieszkańcom przy likwidacji
skutków pandemii COVID-19, która polegała na: dostarczaniu żywności, zabezpieczaniu przy
transporcie osób chorych, dezynfekcji przestrzeni publicznej. Ochotnicze Straże Pożarne prowadzą
również działalność prewencyjną związaną z ochroną przeciwpożarową, krzewieniem sportu, nauką
pierwszej pomocy co jest wypełnieniem zapisów Ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Strażacy
prowadzą również działalność charytatywną oraz czynnie wspierają akcje krwiodawstwa.
Łączna kwota przeznaczona przez Gminę Brzeszcze na działalność związaną z Ochotniczymi Strażami
Pożarnymi w 2020 roku wyniosła 807 857,13 zł, w tym ze źródeł zewnętrznych 110 526,99 zł.
W 2020 roku na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zasolu trafił nowy samochód
ratowniczo-gaśniczy MAN, który zastąpił wysłużonego Jelcza z 1977 roku. Wóz bojowy o wartości
blisko 1 000 000 zł został kupiony m.in. z dotacji uzyskanej przez OSP z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Powiatu Oświęcimskiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Gmina Brzeszcze przekazała na zakup samochodu 332 000 zł,
w tym 32 000 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Zasole. Środki na zakup wozu pochodziły
również z dotacji pozyskanej przez Gminę Brzeszcze z Województwa Małopolskiego. Wymierne
wsparcie finansowe stanowiły darowizny przekazane w ramach zbiórki publicznej przeprowadzonej
przez OSP oraz środki przekazane przez Spółkę Pastwiskową dla zagospodarowania wspólnoty
gruntowej w Zasolu.

XI.

Służba zdrowia

Na terenie gminy w 2019 roku funkcjonowały następujące ośrodki zdrowia:
− NZOZ "Vita" Sp. z o.o. w Brzeszczach przy ul. Piłsudskiego 6;
− NZOZ "Vita" Sp. z o.o. w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oświęcimia 72;
− NZOZ Zasole w Zasolu przy ul. Kostka Jagiełły 6 – do 30 kwietnia 2020 r.;
− Moja Przyjazna Poradnia Sp. z o. o. w Brzeszczach przy ul. Nosala 7 – od 01 sierpnia 2020 r.

26

W ośrodkach zdrowia łącznie znajduje się 18 poradni, w tym:
− 3 ogólne,
−
− 1 dermatologiczna,
−
− 2 stomatologiczne,
−
− 1 rehabilitacyjna,
−
− 1 leczenia uzależnień i dzienny oddział
−
terapii uzależnień,
−
− 1 pediatryczna,
−
− 1 neurologiczna,
− 1 laryngologiczna,

1 kardiologiczna,
1 okulistyczna,
1 ginekologiczna,
1 ortopedyczna,
1 chirurgiczna,
1 medycyny pracy,
1 urologiczna.

W przychodniach znajdują się następujące pracownie diagnostyczne: rehabilitacyjna, RTG, USG,
kardiologiczna, audiometryczna oraz laboratorium analityczne.
Na terenie gminy w 2020 roku funkcjonował jeden podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej –
Zespół Ratownictwa Medycznego Podstacja w Brzeszczach przy ul. Piłsudskiego 6.
Zespół Ratownictwa Medycznego wyposażony jest w jedną karetkę pogotowia ratunkowego.
W naszej gminie funkcjonuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz Powiatowy Środowiskowy
Dom Samopomocy w Kętach filia w Brzeszczach.
Na terenie gminy w 2020 roku działał jeden podmiot oferujący podstawową opiekę pielęgniarek
i położnych środowiskowo-rodzinnych oraz edukację przedporodową i poporodową - NZOZ
Remedium w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oświęcimia 68.
Na terenie gminy w 2020 roku działalność prowadziło 8 aptek (7 w Brzeszczach, 1 w Zasolu).

XII.

Oświata

Gmina Brzeszcze na 2020 rok otrzymała subwencję oświatową w kwocie – 15 517 617,00 zł.
Wysokość dotacji przedszkolnej dla Gminy Brzeszcze na 2020 rok wyniosła – 841 625,05 zł.
W działach: 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w ramach
wydatków bieżących Gmina Brzeszcze w 2020 roku dopłaciła ze środków własnych (sposób
finansowania WG) – po odliczeniu dochodów bieżących uzyskanych przez placówki oświatowe,
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych oraz subwencji oświatowej ok. 12 884 881,00 zł,
z zastrzeżeniem, że w wyliczeniu dopłaty nie uwzględniono:
− wydatków na obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych w ramach tzw. centrum
usług wspólnych (wydatki bieżące i majątkowe zrealizowane w ramach rozdziału 75085 –
591 854,06 zł),
− wydatków majątkowych w dziale 801 – 116 939,69 zł,
− wydatków zrealizowanych - wskazanych na rzecz oświaty przez jednostki pomocnicze gminy –
14 991,29 zł,
− dochodów i wydatków zrealizowanych w ramach dotacji celowych z Budżetu Państwa.
W 2020 roku w gminie funkcjonowało 6 publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym
była Gmina Brzeszcze.
Od 1 lipca 2020 roku Gmina Brzeszcze przejęła przedszkole publiczne kierowane do 30 czerwca 2020
roku przez Fundację Ekologiczną – Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Zasolu. W związku z tym,
od 1 lipca 2020 roku Gmina Brzeszcze jest organem prowadzącym dla 7 przedszkoli publicznych:
1. Przedszkole Publiczne w Przecieszynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Przecieszynie,
2. Przedszkole Publiczne w Skidziniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Skidziniu,
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3. Przedszkole Publiczne „Pod Kasztanami” w Brzeszczach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach,
4. Przedszkole Publiczne „Żyrafa” w Brzeszczach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5
w Brzeszczach,
5. Przedszkole Publiczne z oddziałami integracyjnymi „Słoneczko” w Brzeszczach w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 5 w Brzeszczach,
6. Przedszkole Publiczne „Pod Tęczą” w Jawiszowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6
w Jawiszowicach,
7. Przedszkole Publiczne w Zasolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zasolu.
Łączna liczba oddziałów przedszkolnych według stanu na 30 września 2020 roku wynosiła 31.
Do przedszkoli uczęszczało 690 dzieci.
W 2020 roku funkcjonowały również na terenie gminy 2 przedszkola niepubliczne prowadzone przez
osoby prawne lub fizyczne:
− Przedszkole im. Dzieciątka Jezus,
− Przedszkole „Iskierka”.
Według stanu na 30 września 2020 roku do 2 przedszkoli niepublicznych uczęszczało 101 dzieci
w 5 oddziałach.
Ilość oddziałów i dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Brzeszcze (stan na 30.09.2020 r.)
Przedszkola
Przecieszyn
Zasole
Skidziń
Pod Kasztanami
Słoneczko
Żyrafa
Pod Tęczą
Razem publiczne
im. Dzieciątka Jezus
Iskierka
Razem niepubliczne
Razem

Liczba oddziałów
Przedszkola publiczne
33
61
38
117
127
165
149
690
Przedszkola Niepubliczne
34
67
101
791

Liczba dzieci
2
3
2
5
6
7
6
31
2
3
5
36

Szkoły podstawowe
W Gminie Brzeszcze funkcjonuje 6 szkół podstawowych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych:
− Szkoła
Podstawowa
w
Przecieszynie
w
Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
im. Wandy Chotomskiej w Przecieszynie,
− Szkoła Podstawowa w Skidziniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Skidziniu,
− Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Brzeszczach
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach,
− Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Brzeszczach w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Brzeszczach,
− Szkoła Podstawowa im Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Jawiszowicach w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Jawiszowicach,
− Szkoła Podstawowa im. Kostka Jagiełły w Zasolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zasolu).
Do szkół podstawowych w 2020 roku uczęszczało 1 584 uczniów w 87 oddziałach.
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Ilość oddziałów i uczniów w szkołach na terenie Gminy Brzeszcze (stan na 30.09.2020 r.)
Szkoła
SP 1 Brzeszcze
SP 2 Brzeszcze
SP Jawiszowice
SP Przecieszyn
SP Skidziń
SP Zasole
Razem

Liczba oddziałów
21
29
18
7
7
5
87

Liczba uczniów
397
527
409
95
95
61
1 584

Ilość oddziałów i uczniów w przedszkolach i szkołach na terenie Gminy Brzeszcze
(stan na 30.09.2020 r.)
Liczba oddziałów
31
5
87
123

Przedszkola publiczne
Przedszkola niepubliczne
Szkoły podstawowe
Razem

Liczba uczniów
690
101
1 584
2 375

Pracownicy pedagogiczni szkół podstawowych z podziałem na stopnie awansu zawodowego
Stopień awansu

ogółem

Liczba nauczycieli
Razem etaty

235
203,25

bez
stopnia
1
0,89

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

6
6,33

37
27,8

34
29,83

157
138,4

Pracownicy pedagogiczni przedszkoli z podziałem na stopnie awansu zawodowego
Stopień awansu

ogółem

Liczba nauczycieli
Razem etaty

66
63,1

bez
stopnia
3
2,59

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

-

15
15

7
7

41
38,51

Wyniki egzaminu ósmoklasisty - ogółem:
SP

SP

Skidziń

Przecieszyn

59%

48,7%

49%

45%

57%

57%

Przedmiot

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

język polski

59%

62%

59%

matematyka

46%

51%

język
angielski

54%

57%

SP

SP nr 1

SP nr 2

66%

60%

56%

61%

30,9%

48%

50%

44%

49%

48,3%

51%

48%

55%

62%

Jawiszowice

Najlepszy wynik w Gminie Brzeszcze z języka polskiego uzyskali uczniowie klasy 8 ze Szkoły
Podstawowej w Przecieszynie - powyżej średniej krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej.
Najlepszy wynik w Gminie Brzeszcze z matematyki uzyskali uczniowie klas 8 ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Brzeszczach - powyżej średniej krajowej, powiatowej i gminnej.
Najlepszy wynik w Gminie Brzeszcze z języka angielskiego uzyskali uczniowie z klas 8 ze Szkoły
Podstawowej w Jawiszowicach - powyżej średniej krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej.
Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 188 uczniów, uczących się w 10 oddziałach.

XIII.

Biblioteki

Na terenie Gminy Brzeszcze działa Biblioteka Główna z siedzibą w Ośrodku Kultury oraz 4 filie,
w których zatrudnionych było 11 pracowników na 8,58 etatu. We wszystkich bibliotekach czytelnicy
mają dostęp do komputerów stacjonarnych z dostępem do Internetu (12 szt.) w godzinach otwarcia.
Biblioteki nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
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W okresie pandemii z uwagi na bezpieczeństwo czytelników, została zawieszona możliwość
korzystania z komputerów oraz możliwość kserowania.
Biblioteka Główna oraz filia Willa są całkowicie skomputeryzowane – posiadają katalog on-line.
W pozostałych filiach w katalogu on-line dostępne są książki zakupione po 2004 roku. Starszy
księgozbiór jest sukcesywnie wprowadzany.
W 2020 roku biblioteki OK przygotowały różnego typu propozycje z zakresu działalności kulturalnoedukacyjnej (np. spotkania autorskie, warsztaty plastyczne, konkursy, spotkania biblioteczne),
w których uczestniczyło 1 828 osób. Z powodu pandemii Covid-19 odbyło się mniej spotkań oraz
mniejsza liczba osób wzięła w nich udział.
Biblioteka realizowała projekty, na które otrzymała dofinansowanie:
− „Dyskusyjne Kluby Książki 2021”, program realizowany we współpracy z Instytutem Książki
i Bibliotekami Wojewódzkimi (1 000,00 zł).
− Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych" (9 120,00 zł) oraz II nabór - Zakup usług dostarczania
publikacji drogą elektroniczną (3 540,00 zł). Łącznie otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę
12 660,00 zł.
Wydarzenia mające na celu promocję czytelnictwa organizowane przez biblioteki
Biblioteka
Biblioteka Główna
Willa

Liczba uczestników wydarzeń bibliotecznych
1 279
413

Liczba wydarzeń
49
23

Skidziń

85

5

Zasole
Ogółem:

51
1 828

6
83

W okresie pandemii zmieniła się forma dotarcia do czytelników. Kultura przeniosła się do sieci.
W związku z tym, pracownicy zorganizowali 111 wydarzeń na profilu Biblioteki w portalu
społecznościowym Facebook. Były to: spotkania online z cyklu „Prawo w czasach zarazy”, „Prawo
konsumenckie w bibliotece”, „Dyskusyjny Klub Książki”, posty popularyzujące literaturę, konkursy dla
czytelników, wirtualna wystawa „Istniejemy, działamy!” zrealizowana z Dziennym Domem Senior„+”
w Jawiszowicach. Wydarzenia te zyskały 39 417 odsłon.
Księgozbiór wszystkich bibliotek liczy 53 673 książki (spadek ilości woluminów spowodowany jest
tym, że z księgozbiorów naszych bibliotek wycofano: książki zniszczone, zdezaktualizowane oraz
takie, których nie udało się odzyskać od czytelników – wypożyczone przed 2011 rokiem). W 2020
roku księgozbiory bibliotek wzbogaciły się o 2 795 książek (zakup: 2 385, dary od czytelników: 410).
Wskaźnik zakupu książek na 100 mieszkańców w 2020 roku wyniósł 11,28. Liczba użytkowników
zarejestrowanych w bibliotekach w 2020 roku wyniosła 2 622.
Liczba czytelników zarejestrowanych na 100 mieszkańców wyniosła 12,39. Oznacza to, że z bibliotek
publicznych korzystało 12,4% mieszkańców gminy wypożyczających książki. W 2020 roku we
wszystkich bibliotekach wypożyczonych zostało 40 979 książek. Średnio, każdy czytelnik wypożyczył
w ciągu roku 15 książek.
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Struktura wypożyczeń w 2020 roku była następująca:
− Literatura piękna dla dorosłych – 27 975 (68,3% wypożyczeń),
− Książki dla dzieci i młodzieży – 8 526 (20,8% wypożyczeń),
− Książki popularnonaukowe – 4 034 (9,8% wypożyczeń),
− Audiobooki – 444 (1,1% wypożyczeń).
Pomimo pandemii zwiększyła się liczba wypożyczonych audiobooków. W odpowiedzi na potrzeby
czytelników Biblioteka postanowiła rozszerzyć ofertę o zasoby elektroniczne. W 2020 roku
zakupiliśmy 106 e-booków oraz 3 czytniki e-booków. Możliwość wypożyczania czytników mają
czytelnicy aktywni i nie zalegający z książkami. Od lipca 2020 roku Biblioteka oferuje również
możliwość korzystania z aplikacji Legimi. Na początek udało się pozyskać kody z Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu.
Średnia wartość zakupionej książki wyniosła 26,58 zł. Biblioteka dokonuje zakupów książek
w hurtowniach lub bezpośrednio u wydawcy. Daje to możliwość dotarcia do bogatej oferty
wydawniczej książek w atrakcyjnych cenach w stosunku do cen w księgarniach - ceny hurtowe,
upusty dla bibliotek (książki tańsze o 30-40%). Głównym kryterium podziału nowości książkowych jest
liczba czytelników korzystających w ciągu roku z biblioteki oraz liczba książek wypożyczonych w ciągu
roku w danej bibliotece. Niektóre pozycje książkowe naukowe i popularnonaukowe,
np. encyklopedie, słowniki, monografie, ze względu na ich wysoką cenę kupowane są tylko w jednym
egzemplarzu – trafiają one do Biblioteki Głównej w Ośrodku Kultury, w której wykorzystywane
są najefektywniej.

XIV.

Ośrodek Kultury

Na terenie Gminy Brzeszcze działa Ośrodek Kultury, którego dyrekcja i pracownicy zorganizowali
w 2020 roku dla mieszkańców gminy następujące atrakcje:
− 8 imprez okolicznościowych, w których brało udział 1 260 uczestników;
− 5 konkursów, w których brało udział 200 uczestników;
− 5 spektakli, w których brało udział 640 uczestników;
− 4 koncerty, w których brało udział 610 uczestników;
− 5 warsztatów, w których brało udział 50 uczestników;
− zorganizowane zajęcia (ferie zimowe, wakacje), w których brało udział 33 uczestników.
W Ośrodku Kultury w 2020 roku prowadził działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku, w którym
zapisanych było 56 słuchaczy. W ramach Uniwersytetu utworzono następujące sekcje tematyczne:
− spotkania z kulturą – 7 spotkań, w których uczestniczyło 70 osób;
− plastyka – 4 spotkania, w których uczestniczyło 20 osób;
− język angielski – 14 spotkań, w których uczestniczyły 252 osoby;
− informatyka – 2 spotkania, w których uczestniczyło 6 osób;
− gimnastyka – 15 spotkań, w których uczestniczyło 120 osób;
− joga – 7 spotkań, w których uczestniczyło 77 osób.
Zostały zorganizowane 4 wykłady, w których uczestniczyło 200 osób oraz 1 spotkanie, w którym
uczestniczyło 15 osób.

31

W ramach edukacji teatralnej uczestnicy kontynuowali pracę nad umiejętnościami i warsztatem
pantomimicznym, aktorskim, ekspresji scenicznej, improwizacji teatralnej pracując z instruktorami
w grupach. W zajęciach teatralnych uczestniczyło:
− Grupa Aktorska Master Klasa – w 14 spotkaniach uczestniczyły 84 osoby,
− Zakręcone Koło Teatralne „MAD” – w 7 spotkaniach uczestniczyło 49 osób,
− Teatr Emanujący Życiem – w 12 spotkaniach uczestniczyły 72 osoby,
− Zajęcia teatralne online – w 9 spotkaniach uczestniczyło 27 osób,
− Niezła Sztuka – w 64 spotkaniach uczestniczyło 512 osób.
Przeniesienie działalności kulturalnej do sieci zainspirowało pracowników do stworzenia bloga
„zakręceniwkulturze.blogspot.com”, w którym opublikowano 42 posty o tematyce kulturalnej
i podróżniczej, które zostały wyświetlone 1 300 razy .
W 2020 roku w ofercie zorganizowanej przez kino Wisła w 321 seansach filmowych uczestniczyło
2 135 widzów. Odbyło się 27 imprez kinowych, w których wzięło udział 507 widzów:
− Rodzinne poranki kinowe – 13 seansów, 170 widzów,
− Kino Seniora – 6 seansów, 72 widzów,
− Mama i Tata idą do kina – 1 seans, 26 widzów,
− Walentynki w kinie – 1 seans, 59 widzów,
− Ferie w Kinie – 4 seanse, 154 widzów,
− Wieczór z Dreszczykiem – 2 seanse, 26 widzów.
W 2020 roku stacjonarnie zorganizowano 4 wystawy, w których wzięło udział 260 osób:

− „Jawiszowicki Paw elementem lokalnej tożsamości i dziedzictwa”;
− „Sztuka dłutem i w glinie”-Warsztaty Terapii Zajęciowej Jawiszowice;
− „Miszmasz”-Joanna Kozłowska i Paweł Kozłowski”;
−

„Fotografia Ojczysta”-Damian Łękawa.

Ograniczenia związane z pandemią spowodowały przeniesienie działalności wystawienniczej
lub podsumowań konkursów do sieci, które również znalazły spore grono wirtualnych odbiorców.
Zorganizowano 10 wirtualnych wystaw, które zostały wyświetlone 11 628 razy:
− „Dawne wystawy w OK”, „Malarstwo - Tadeusz Noworyta”;
− „Karykatury” - Katarzyna Chwalisz;
− „Dom w czasie i przestrzeni”- PŚS w Kętach;
− „Impresje Malarskie” - RSTK Oświęcim;
− „Namalujmy się nawzajem”;
− „Zwierzaki w naszym codziennym życiu”;
− „Cholery, Miawki i Krasnoludki czyli Halloween po Polsku”;
− „Tradycyjne stawy karpiowe- gospodarka rybacka i przyroda”;
− „Przypominamy wystawę Magdaleny Banaś i Karoliny Gorczyńskiej z 2014”;
− „Bez alkoholu – tylko tak chcę żyć”.
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W ramach akcji „Lato w mieście” stosując się do obowiązujących ograniczeń związanych z pandemią
zorganizowaliśmy 3 wycieczki dla dzieci:
− Jaworzno „Geo- Sfera” – 17 osób;
− Ochaby „Dream Park” – 16 osób;
− Słodki Leniuch, wycieczka z warsztatami – 6 osób.
W 2020 roku zorganizowano 2 akcje charytatywne, dzięki którym kształtowane są postawy otwartości
na niesienie pomocy innym. Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu mieszkańców gminy udało się
zorganizować:
− Światowy Dzień Zwierząt ze schroniskiem w Oświęcimiu – konkurs fotograficzny, zbiórka
karmy, akcja charytatywna, w której wzięło udział 40 osób;
− Świąteczna Paczka – społeczna akcja charytatywna, zbierania i przekazania darów dla rodzin
potrzebujących, w która zaangażowało się 100 osób.
W ramach Akademii Młodego Plastyka zorganizowano 10 zajęć w ramach edukacji plastycznej dla
dzieci do lat 12 zorganizowano , w których uczestniczyło 60 osób oraz udostępniono 4 filmy, które
wyświetlono 1 462. W ramach Eko-pracowni zorganizowano 5 zajęć edukacji ekologicznej dla dzieci
do lat 15, w których uczestniczyło 65 osób.
W 2020 roku zrealizowano 75 spotkań dla 1 260 uczestników w ramach następujących projektów:
− zajęcia teatralne z zakresu pantomimy w dwóch grupach z udziałem dzieci
niepełnosprawnych w ramach projektu „Teatr pomiędzy słowami”. Ilość zajęć – 15, średnia
ilość uczestników zajęć – 300;
− zajęcia tańca współczesnego w dwóch grupach z udziałem dzieci niepełnosprawnych
w ramach projektu „Teatr pomiędzy słowami”. Ilość zajęć – 15, średnia Ilość uczestników zajęć
– 150. (projekt „Teatr pomiędzy słowami” był dofinansowany ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna”);
− zajęcia filmowe dla dzieci w ramach projektu „Mali i Duzi Tańczą Po Brzeszczańsku!”.
Ilość zajęć – 10, średnia ilość uczestników zajęć – 110;
− zajęcia tańca ludowego dla dzieci w ramach projektu „Mali i Duzi Tańczą Po Brzeszczańsku!”.
Ilość zajęć – 15, średnia ilość uczestników zajęć – 350. (projekt „Mali i Duzi Tańczą Po
Brzeszczańsku!” był dofinansowany ze środków Fundacji Orlen w ramach programu „Moje
Miejsce Na Ziemi”);
− zajęcia nauki pływania dla dzieci z klas I-III. Ilość zajęć – 20, średnia ilość uczestników zajęć –
350. (projekt był dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach
programu „Umiem pływać 2020”.
Wydarzenia w ramach projektów realizowano również online:
− warsztaty z aktorami i instruktorem teatralnym w ramach projektu „Dom Teatrem”. Ilość zajęć
– 29, ilość odsłon – 4 179;
− etiuda online podsumowująca projekt „Dom Teatrem”. Ilość uczestników – 9, Ilość odsłon –
383. (projekt „Dom Teatrem” był dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu „Kultura W Sieci”).
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W 2020 roku Ośrodek Kultury w Brzeszczach, jako partner realizował następujące projekty
we współpracy ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Brzeszcze:
− „Jawiszowicki Paw symbolem lokalnej historii i tradycji” – konkurs plastyczno-rękodzielnicy
ogłoszony w październiku 2020 roku, przyjmowanie prac i rozstrzygnięcie nastąpi w 2021
roku. Wnioskodawcą konkursu było Stowarzyszenie Przyjaciół Jawiszowic. (projekt
dofinansowany ze środków Fundacji Orlen w ramach programu „Moje Miejsce na Ziemi”);
− „Piykno Izba Wirtualnie” - realizacja wirtualnego zwiedzania Jawiszowickiej Izby Regionalnej
oraz wykładów etnograficznych, wnioskodawcą było Stowarzyszenie Przyjaciół Jawiszowic.
(projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu „Kultura W Sieci”);
− „To nam w duszy gra!” - realizacja 5 spotkań z aktorką teatru improwizacji Marią Spiss oraz
muzykiem, improwizatorem – Antonisem Skoliasem. wnioskodawcą była grupa nieformalna
„Niezła Sztuka”. Patronat objęło Stowarzyszenie na rzecz gminy Brzeszcze „Brzost”. (projekt
dofinansowany ze środków programu FIO „Małopolska Lokalnie”).
W ofercie sportowo-rekreacyjnej na Basenie Pod Platanem uczestniczyło łącznie 66 657 osób
(suma wejść indywidualnych w ciągu roku 56 293 osób, grota solna – suma wejść w ciągu roku 380
osób; sauna – suma wejść w ciągu roku 9 984).
Na basenie działało 7 szkółek, w ramach których instruktorzy prowadzili zajęcia dla niemowlaków,
dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się codziennie (razem z weekendami), tygodniowo rezerwacje
wyniosły ok. 28,5 godz. W zależności od dnia i szkółki zarezerwowane były 1 lub 2 tory (standardowe
lub wypłycony), a w przypadku najmłodszych - 1/3 basenu rekreacyjnego. Prowadzono projekt pod
nazwą „Umiem pływać” - zajęcia dla dzieci klas I-III i lekcje wychowania fizycznego dla
10 szkół. Odbyły się zawody charytatywne pod hasłem: Pływasz – Pomagasz.
W ofercie sportowo-rekreacyjnej Hali Sportowej w Brzeszczach uczestniczyło 19 199 osób (w tym
wejścia indywidualne – 7 174; korty tenisowe – 707; siłownia – 1 498; fitness – 3 239; UKS – 1 160;
ścianka wspinaczkowa – 751; crossminton – 1 107, zawody, imprezy OK i inne – 3 563).
W Hali Sportowej zostały zorganizowane 4 turnieje crossmintona (2 krajowe, 2 międzynarodowe)
i ferie zimowe na sportowo dla dzieci. Zorganizowano imprezy plenerowe w których wzięło udział
727 osób:
− Wiosenny i Jesienny Plogging Brzeszcze,
− Dyszka z KORONĄ – bieg na 10 km (impreza wirtualna),
− 3 Trekkingi: Jura Krakowsko - Częstochowska, Beskid Żywiecki, Beskid Śląski,
− Spływ Kajakowy,
− Polska Biega - bieg na 3,5 km,
− Bieg Niepodległości - impreza wirtualna,
− Dzień Marszu plus spacer z psem.
W 2020 roku z oferty proponowanej przez Domy Ludowe i świetlice skorzystało 5 389 osób:
− świetlica na osiedlu Paderewskiego – 1 293 osoby;
− świetlica na osiedlu Szymanowskiego – 878 osób;
− świetlica na Zasolu – 351 osób;
− Dom Ludowy w Skidziniu – 1 358 osób;
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−
−

Domu Ludowy w Wilczkowicach – 525 osób;
Dom Ludowy w Brzeszczach – Borze – 984 osoby.

Na terenie Gminy działają zespoły regionalne, które w 2020 roku brały udział lub zorganizowały:
− Zespół Paświszczanie i Kapela Zasolanie – 4 imprezy,
− Zespół Brzeszczanki – 2 imprezy,
− Zespół Borawianki – 10 imprez,
− Zespół Jawiszowianki – 4 imprezy,
− Zespół Folklorem Malowane Przecieszynianki – 4 imprezy,
− Zespół Skidzinianie – 3 imprez,
− Zespół Tęcza – 8 imprez,
− Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Iskierki oraz Zespół Śpiewaczy Iskierkowa Familia – 6 imprez.

XV.

Zabytki i turystyka

Na terenie naszej gminy znajdują się obiekty zabytkowe objęte ochroną konserwatorską, do których
zaliczamy:
1) Budynek dawnej łaźni obozowej oraz latarnia obozowa w Jawiszowicach (A/1629/95),
2) Kościół parafialny pw. św. Marcina w Jawiszowicach wraz z najbliższym otoczeniem w granicach
ogrodzenia (A-81),
3) Zabytki malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego z kościoła parafialnego pw. św. Marcina
w Jawiszowicach (B-63/M i B-34),
4) Kościół św. Urbana w Brzeszczach z otoczeniem w granicach ogrodzenia (A-71/M),
5) Kapliczka słupowa z Grupą Ukrzyżowania z 1812r. przy ul. Piastowskiej (B-376/M),
6) Kamienna kapliczka przydrożna z 1844r. z płaskorzeźbą św. Anny Samotrzeć w Brzeszczach
(B-289/M),
7) Kamienna kapliczka przydrożna z figurą św. Jana Nepomucena z 1779r. w Skidziniu (B-103/M),
8) Budynek dawnego dworu w Skidziniu (A-1538/M), położony przy ul. Piwnej 2.
Na terenie Gminy Brzeszcze występują następujące formy ochrony przyrody:
Obszary Natura 2000
Nazwa obszaru: Dolna Soła, Kod obszaru: PLH120083,
Powierzchnia: 500,97 ha
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa
Siedliskowa)
Opis: Obszar obejmuje swoim zasięgiem dolną część rzeki Soły wraz z terenami przybrzeżnymi, na
których można napotkać ziołorośla, łęgi oraz zarośla wierzbowe, a także drobne zbiorniki wodne
połączone z wodami Soły lub od nich okresowo odcięte. Jednolite płaty łęgów często są podzielone
aktualną granicą obszaru. Na terenie obszaru występują następujące typy siedlisk: starorzecza, brzegi
górskich potoków wraz z roślinnością pionierską, ziołorośla górskie oraz łęgi. Występuje tu również
8 gatunków wymienionych w II Załączniku Dyrektywy Siedliskowej.
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Nazwa obszaru: Dolina Dolnej Soły Kod obszaru: PLB120004
Powierzchnia: 4023,60 ha
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)
Opis: Obszar obejmuje swoim zasięgiem kompleks stawów hodowlanych i fragment doliny dolnej
Soły. Z uwagi na to, że Soła jest tylko częściowo uregulowana, w wielu miejscach ma ona charakter
typowej, naturalnej rzeki podgórskiej. W części dolin zachowały się zbiorowiska lasu łęgowego
wierzbowo-topolowego, które stanowią szczególną wartość przyrodniczą obszaru. Największa
powierzchnię (ponad 37%) zajmują grunty orne. Łączna powierzchnia zbiorników to ponad 25%
całego obszaru. Znaczny obszar zajmują również tereny zajęte przez rolnictwo jednak ze znacznym
udziałem roślinności naturalnej. W obszarze znajdują się również tereny zabudowy jednorodzinnej
i usługowej (infrastruktura gospodarcza tj. przemysłowa, handlowa, produkcyjna, usługowa). Został
on powołany w celu ochrony siedlisk ptaków a także 20 gatunków wymienionych w II Załączniku
Dyrektywy Siedliskowej.
Nazwa obszaru: Stawy w Brzeszczach Kod obszaru: PLB120009
Powierzchnia: 3058,55 ha
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)
Opis: Obszar obejmuje swoim odcinek Wisły o charakterze naturalnym wraz z kompleksem kilkunastu
stawów rybnych. Są one otoczone przez lasy (ok. 6%), łąki (ok. 30%) oraz grunty orne (ok. 30%).
Występuje tu około 260 gatunków roślinności wodnej i bagiennej (m.in. grążel żółty, grzybienie białe,
paproć salwinia), natomiast w rzadkim zbiorowisku łąk ostrożeniowych występują także.: ostrożeń
łąkowy, storczyki, bluszcz pospolity. Obszar ten jest częścią korytarza ekologicznego Górnej Wisły.
Został on powołany w celu ochrony siedlisk ptaków, a także 17 gatunków wymienionych
w II Załączniku Dyrektywy Siedliskowej.

XVIII. Działania podejmowane w zakresie przeciwdziałania niskiej
emisji
Gmina Brzeszcze prowadzi działania zmierzające do obniżenia niskiej emisji i poprawy jakości
powietrza. Realizowane są działania skierowane bezpośrednio do mieszkańców. Działania te mają
formę finansowego wsparcia wymiany kotłów oraz informacyjno – edukacyjną.
Dofinansowanie do wymiany kotłów
Nazwa programu
„Eko-Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na
terenie Gminy Brzeszcze – dofinansowanie wymiany
kotłów na paliwa stałe”, dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 4.4
Redukcja emisji zanieczyszczeń
do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu
niskiej emisji - SPR

Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy
Brzeszcze – działania Urzędu Gminy związane z
dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła – poprawa
powietrza atmosferycznego
i klimatu.

Rodzaj kotłów

Kotły węglowe

Ilość umów

Wysokość dofinansowania

18

Dofinansowanie - wypłata mieszkańcom: 149 206,00 zł
Wypłata dofinansowania z rozliczenia wniosku
o płatność w 2020 r. przez Urząd Marszałkowski:
289 989,88 zł
Wkład własny Gminy: 3 821,62 zł
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Dofinansowanie - wypłata mieszkańcom: 277 017,89 zł
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu: 25 000 zł
Gmina Brzeszcze: 252 017,89 zł
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426 223,89 zł

Kotły gazowe
(w przypadku braku
możliwości przyłączenia
budynku do sieci gazowej
– kotły węglowe.
Wszystkie umowy zostały
zawarte na
dofinansowanie do
kotłów gazowych)

Razem (kotły węglowe i gazowe)
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Kontrole: Od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku na terenie gminy pracownicy Wydziału Środowiska
Urzędu Gminy w Brzeszczach przeprowadzili kontrole indywidualnych gospodarstw:
Lp.
1
2
3
4
5

Rodzaj kontroli
przestrzeganie uchwały antysmogowej (bez udziału policji)
w tym: przypadki nieprzestrzegania uchwały antysmogowej
pouczenie
interwencyjne (ze zgłoszenia)
rutynowe
bez udziału Policji

Liczba
kontroli
110
4
3
56
54
11

W czasie kontroli pracownicy pobrali 1 próbkę materiału. Jedna sprawa została skierowana do sądu.
Gmina Brzeszcze opłacała abonament za usługę pobierania danych pomiarowych z 10 sensorów
mierzenia jakości powietrza. Koszt: 7 527,60 zł.
Edukacja ekologiczna mieszkańców
Informacje dotyczące uchwały antysmogowej zamieszczane były i aktualizowane na bieżąco na
stronie internetowej Urzędu Gminy w Brzeszczach w zakładce Eko-Brzeszcze – strona
https://brzeszcze.pl/eko-brzeszcze,7993. Informacje dotyczące zapisów uchwały antysmogowej,
pomocy finansowej związanej z wymianą starych kotłów na paliwa stałe oraz planowanej na terenie
Gminy inwentaryzacji źródeł ogrzewania budynków, zostały przesłane do wszystkich mieszkańców na
terenie Gminy Brzeszcze wraz z decyzją podatkową.
W Urzędzie Gminy w Brzeszczach odbyło się otwarte posiedzenie Komisji Rozwoju, Ekologii i Szkód
Górniczych Rady Miejskiej w Brzeszczach, podczas którego, na zaproszenie radnych, wykład pt.
„Czy można wygrać ze smogiem?” wygłosił dr Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego. Podczas
spotkania poruszano m. in. tematykę źródeł i sposobów pomiaru zanieczyszczenia powietrza
w Polsce, wpływu zanieczyszczeń na zdrowie ludzi, w szczególności dzieci oraz możliwości ochrony
przed smogiem. Mówiono o obowiązkach wynikających z zapisów małopolskiej uchwały
antysmogowej, obostrzeniach dotyczących dopuszczalnych norm węgla oraz certyfikatów dla kotłów
na paliwa stałe. Spotkanie zakończyła debata na temat źródeł finansowania wymian kotłów, oraz
możliwości finansowania działań z budżetu gminy i pozyskania przez mieszkańców dotacji
z rządowego programu „Czyste Powietrze”.
W lutym 2020 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Górnictwa
i Geoinżynierii Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, a Gminą Brzeszcze. Przedmiotem
porozumienia jest podjęcie wspólnych działań w celu łagodzenia społecznych, gospodarczych
i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu poprzez
kompleksową rewitalizację terenów po górniczych w Gminie Brzeszcze. Zarząd Małopolski wybrał
projekty, nad którymi pracować będą unijni eksperci Platformy Regionów Węglowych
w Transformacji (Platform for Coal Regions in Transition) START. Wśród 4 zakwalifikowanych do
wsparcia inicjatyw jest zgłoszone przez Gminę Brzeszcze zadanie: „Rewitalizacja nieczynnej Kopalni
Węgla Kamiennego Brzeszcze Wschód z otoczeniem – wdrożenie modelu przejścia na neutralną dla
klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym”. Celem projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze
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nieczynnej Kopalni „Brzeszcze-Wschód” wraz ze składowiskami odpadów wydobywczych
i komunalnych, wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości i stworzenie nowych miejsc pracy.
Przeprowadzono akcję informacyjną pod nazwą „Stop wypalaniu traw!” W informacjach
skierowanych do mieszkańców można było zapoznać się z tematyką zagrożeń i skutków jakie niesie
za sobą takie działanie oraz konsekwencjami.
Na stronie internetowej Urzędu Gminy zamieszczono informacje dotyczące zakazu spalania odpadów
z działek i ogrodów. Mieszkańcom wskazano możliwość odbioru odpadów przez Agencję Komunalną
Sp. z o.o., której składowisko przyjmuje odpady biodegradowalne, w tym również odpady z ogrodów.
Przedstawiono również informacje o karach jakie grożą za spalanie odpadów.
Dwukrotnie na terenie Gminy Brzeszcze została przeprowadzona akcja pod nazwą "Plogging
Brzeszcze" – bieganie i sprzątanie. Pomysłodawcą akcji był Ośrodek Kultury w Brzeszczach oraz
Agencja Komunalna Sp. z o. o. w Brzeszczach. Jego miłośnicy przemierzali parkowe alejki i leśne
ścieżki z workiem, do którego pakowali śmieci. To zupełnie nowy rodzaj sportu, skoncentrowany na
ekologii, który pozwala zadbać jednocześnie o kondycję biegacza oraz o środowisko naturalne.
W związku z obchodzonym 22 kwietnia „Dniem Ziemi” na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Brzeszczach zamieszczono informację skierowaną do mieszkańców, zapraszając do wzięcia udziału
w warsztatach on-line „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu” organizowanym przez Ministerstwo
Klimatu, wspólnie z Bankiem Ochrony Środowiska oraz Fundacją BOŚ, a także przy wsparciu
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Przeprowadzono akcję informacyjną dotyczącą wprowadzonych od 15 maja 2020 roku zmian
w programie „Czyste Powietrze”. Przedstawiono najważniejsze zmiany oraz informacje dotyczące
możliwości składania wniosków. Przedstawiono mieszkańcom również możliwości składania wniosku
w Programie „ Czyste Powietrze” bez wychodzenia z domu . Mieszkańcy mieli możliwość zapoznania
się również z pełnymi informacjami dotyczącymi naboru wniosków w drugiej części programu „Czyste
Powietrze”, skierowanej do osób o niższych dochodach.
Na stronie internetowej pojawiła się informacja dotycząca zmian w Programie „Czyste Powietrze”
w zakresie braku możliwości od 1 stycznia 2021 roku uzyskania ze środków publicznych
dofinansowania na kotły zasilane paliwem stałym (węgiel/ekogroszek).
W 2020 roku Urząd Gminy w Brzeszczach wraz z Alarmem Smogowym Brzeszcze podjął działania
mające na celu zainstalowanie na terenie naszej Gminy w okresie grzewczym 2020/2021 sztucznych
płuc w ramach akcji Polskiego Alarmu Smogowego „Zobacz, czym oddychasz”.
14 listopada 2020 roku z okazji Dnia Czystego Powietrza przypomniano mieszkańcom Gminy,
że spalanie śmieci i niskiej jakości węgla w domowych piecach niesie bardzo poważne konsekwencje
dla zdrowia i życia mieszkańców, ale również dla środowiska. Przedstawiono informacje dotyczące
Programów „Czyste Powietrze” i „ Mój Prąd” oraz dodatkową możliwość formy pomocy finansowej
dla działań ekologicznych jaką jest ulga termomodernizacyjna. Przedstawiono również zapisy uchwały
antysmogowej dla Województwa Małopolskiego, wskazując na ważne daty dotyczące wymiany
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kotłów na paliwa stałe. Przeprowadzono również akcję informacyjną dotyczącą dofinansowania
do instalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Mój Prąd”. Przedstawiono mieszkańcom
informacje na temat efektów kontroli zapisów uchwały antysmogowej
Na stronie internetowej Urzędu Gminy została zamieszczona informacja dotycząca projektu
„Wsparcie techniczne dla promowania audytu energetycznego oraz inwestycji w efektywność
energetyczną w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach (MŚP)”. Projekt prowadzony jest przez
Ministerstwo Klimatu i Krajową Agencję Poszanowania Energii, która przygotowała nowe narzędzie –
Kalkulator Oszczędności Energii. Jego zadaniem jest wsparcie przedsiębiorców, ale także właścicieli
indywidualnych gospodarstw domowych, w oszacowaniu potencjału oszczędności energii
elektrycznej oraz pozwala w prosty sposób oszacować, o ile można zminimalizować wydatki przy
zastosowaniu energooszczędnych urządzeń.
Do wszystkich szkół z terenu Gminy Brzeszcze trafiły oczyszczacze powietrza. Zakupiono 6 sztuk
oczyszczaczy o łącznej wartości 5 994,00 zł. Informacja o oczyszczaczach została rozesłana poprzez
MobiDziennik do ponad 2 274 rodziców uczniów.
Gmina Brzeszcze przeprowadziła akcję skierowaną do uczniów szkół podstawowych zachęcając
do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych pod nazwą „Powietrzna Akademia”
organizowanych przez Airly i Veolia. Była to inicjatywa, która umożliwiała skuteczną edukację
domową w zakresie ochrony środowiska i dbałości o lepsze powietrze, którym oddychamy. Lekcje
prowadzone były w formie wykładu połączonego z eksperymentami i pokazami. Uczniowie mieli
możliwość zadawania pytań prowadzącym edukatorom.
We wszystkich parafiach na terenie Gminy Brzeszcze oraz w 2 sąsiadujących parafiach z Gminą
odczytano pismo Burmistrza Brzeszcz skierowane do mieszkańców Gminy, w którym zwrócono się
z prośbą o pomoc mieszkańców w sprawnym przeprowadzeniu inwentaryzacji, wyjaśniając
jednocześnie jak istotną sprawą jest informacja o źródłach ciepła, które jeszcze są do wymiany na
terenie gminy.
W ramach I etapu inwentaryzacji:
− stworzono informację na stronę internetową Urzędu Gminy w Brzeszczach,
− zredagowano informacje do lokalnej prasy,
− przygotowano projekt, druk i rozwieszono plakaty informacyjne o wykonywanej
inwentaryzacji na wszystkich tablicach informacyjnych na terenie Gminy Brzeszcze,
− zredagowana została ankieta elektroniczna na stronie internetowej Urzędu Gminy, dzięki
której mieszkańcy mieli możliwość przekazania informacji o swoim źródle ciepła nie
wychodząc z domu,
− przeprowadzono akcję informacyjną i pomoc w wypełnianiu ankiet na zebraniach Sołeckich
i spotkaniach Samorządów Osiedlowych.
Etap I inwentaryzacji źródeł ciepła został zakończony. Poniesiono koszy w wysokości 4 735,50 zł.
Etap II inwentaryzacji nie zostanie przeprowadzony w związku z wprowadzoną ustawą z dnia
28 października 2020 roku o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
niektórych ustaw (Dz.U.2020.2127) Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków, która nakłada
na mieszkańców obowiązkowe złożenie deklaracji na temat źródeł ogrzewania w budynku.
Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy
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Brzeszcze, nie zwalnia mieszkańców ze złożenia deklaracji, w związku z czym wykonanie II etapu
inwentaryzacji jest bezzasadne.
W kwartalniku „Biuletyn Informacji Gminy Brzeszcze” w I kwartale opublikowano cykl edukacyjny
dotyczący najważniejszych dat związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej dla Województwa
Małopolskiego. W tym samym numerze, mieszkańcy mogli zapoznać się z informacją dotyczącą
możliwości dofinansowania wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe,
na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących
temu prac termomodernizacyjnych budynku w ramach Programu „Czyste Powietrze” . Czytelnicy
mogli zapoznać się ze zmianami, jakie miały zostać wdrożone w Programie od 15 maja 2020 roku.
Nakład w I kwartale wyniósł 700 egzemplarzy.
W II kwartale w „Biuletynie Informacji Gminy Brzeszcze” ponownie przypomniano mieszkańcom
gminy o zapisach uchwały antysmogowej dla Województwa Małopolskiego. Zachęcano mieszkańców
do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” bez wychodzenia
z domu, dzięki uruchomionej 10 czerwca 2020 roku internetowej ścieżki składania wniosków. Nakład
w II kwartale wyniósł 500 egzemplarzy.
W III kwartale w „Biuletynie Informacji Gminy Brzeszcze” zamieszczono pełne informacje dotyczące
kar, jakie grożą za nieprzestrzeganie zapisów uchwały antysmogowej dla Województwa
Małopolskiego. Przypomniano mieszkańcom o obowiązku, jaki ciąży na sprzedawcach opału,
a mianowicie o przekazaniu kupującemu świadectwa jakości paliwa oraz informacji gdzie można
zgłosić podejrzenie co do wiarygodności jakości opału lub sytuacji gdy sprzedawca nie chce nam
takiego świadectwa jakości przekazać. W numerze przedstawione zostały informacje dotyczące
Programu „Czyste Powietrze”, ulgi termomodernizacyjnej oraz Programu „Mój Prąd”.
Przeprowadzono akcję informacyjno–edukacyjną, w której uświadamiano mieszkańcom, że głównym
zanieczyszczeniem powietrza w Małopolsce jest spalanie węgla w przestarzałych kotłach i piecach.
Sprawność „kopciuchów” to ok. 50% co oznacza, że aż połowa energii zawartej w paliwie nie jest
wykorzystywana, a marnuje się. Podczas spalania drewna i węgla zanieczyszczenia powietrza dostają
się nie tylko do naszego układu oddechowego. Najmniejsze drobiny pyłu przenikają wprost
do naszego krwioobiegu powodując wiele poważnych chorób. Nakład w III kwartale wyniósł
500 egzemplarzy.
W IV kwartale w „Biuletynie Informacji Gminy Brzeszcze” mieszkańcy mieli możliwość ponownego
zapoznania się z terminami obowiązującymi w zapisach uchwały antysmogowej dla Województwa
Małopolskiego oraz mandatach i karach grzywny za naruszenie tych przepisów. Przedstawiono
szczegółowo informacje dotyczące kotłów oraz kominków, o czym należy pamiętać podczas budowy
nowego domu lub gdy planowany jest zakup kominka. Nakład w ostatnim kwartale wyniósł
500 egzemplarzy.

XIX. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Celem nadrzędnym Programu współpracy Gminy Brzeszcze z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie jest zapewnienie efektywnego i skutecznego wykonania zadań
publicznych gminy wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji w ich realizację
oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi.
Organizacje stają się nie tylko wykonawcami zadań, lecz także ich inicjatorami. Budowa partnerskich
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relacji z III sektorem oraz wspieranie aktywności pożytku publicznego stanowi istotny element
polityki lokalnej samorządu.
Celami szczegółowymi programu w 2020 roku były:
1. poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb mieszkańców gminy,
2. integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
3. stworzenie warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności
lokalnych,
4. prezentacja dorobku podmiotów działalności pożytku publicznego i promowanie ich osiągnięć,
5. wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego,
6. stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy,
7. rozwój wolontariatu,
8. zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych na terenie Gminy Brzeszcze w 2020 roku działali
w następujących obszarach:
a. Edukacja, w tym edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych:
Stowarzyszenie Ekologiczne Gminy Brzeszcze „BIOS”, Koło Łowieckie – RYŚ, Koło Łowieckie
„ŻBIK”, Polski Związek Hodowców Gołębia Pocztowego Oddział Brzeszcze, Śląski Związek
Pszczelarzy w Katowicach Koło Pszczelarzy w Jawiszowicach, Śląski Związek Pszczelarzy
w Katowicach Koło Pszczelarzy w Brzeszczach, Polski Związek Wędkarski Koło Nr 121,
Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarności Finansowej.
b. Krzewienie kultury – propagowanie i wspieranie talentów w różnorodnych obszarach
kulturalnych i społecznych: Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Brzeszcze „BRZOST”,
Stowarzyszenie „OBIEKTYW”, Towarzystwo Kultury Alternatywnej „KURNIK”, Stowarzyszenie
„Wspólnota Samorządowa”, STOWARZYSZENIE BSIDES, Stowarzyszenie Przyjaciół Jawiszowic,
Forum Bezpartyjnych – BRZESZCZOT, Związek Harcerstwa Polskiego - Harcerski Krąg
Seniorów w Jawiszowicach przy związku drużyn w Brzeszczach, Klub Seniora Jawiszowice,
Stowarzyszenie POKOLENIA – Koło Brzeszcze, Klub Seniora os. Szymanowskiego
w Brzeszczach, Polski Związek Emerytów i Rencistów w Brzeszczach, ZHP Związek Drużyn
im. Szarych Szeregów w Brzeszczach, Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio Koło nr 6
w Jawiszowicach, Fundacja im. Brata Alberta – Warsztaty Terapii Zajęciowej,
Klub Honorowych Dawców Krwi im. M. Bobrzeckiej.
c. Ochrona zdrowia: Miejsko-Gminne Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenie
Amazonek w Brzeszczach, Stowarzyszenie Trzeźwości i Integracji Społecznej.
d. Organizacja i prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych:
Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „OLIMP”.
e. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Brzeszcze: Ludowy Klub
Sportowy Przecieszyn, Uczniowski Klub Sportowy Gminy Brzeszcze, Klub Sportowy „Górnik”
Brzeszcze, Klub OYAMA KARATE, Szkółka Piłkarska Brzeszcze, Ludowy Klub Sportowy Skidziń,
Ludowy Klub Sportowy Jawiszowice, Towarzystwo Wędkarskie „SAZAN”, Stowarzyszenie
Edukacji Tanecznej i Artystycznej Klub Sportowy „Millenium”, Klub Sportowy „AS” Brzeszcze.
f. Organizacje przyparafialne: Domowy Kościół przy parafii Matki Bożej Bolesnej, Chór Canticum
Novum, Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio Koło nr 6 w Jawiszowicach.
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Pielęgnowaniem lokalnego folkloru oraz działalnością kulturalną zajmują się aktywnie działające
na terenie Gminy Koła Gospodyń Wiejskich: w Jawiszowicach, Przecieszynie, Skidziniu,
Wilczkowicach, Brzeszczach i w Brzeszczach – Bór.
Dzięki zaangażowaniu partnerów zarówno po stronie Urzędu Gminy, jak i po stronie organizacji
pozarządowych udało się wsparcie i realizacja działań w zakresie sportu, zdrowia, prowadzenia zajęć
terapeutyczno - edukacyjnych dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami, prowadzenia zajęć
rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, edukacji i kultury. Wynikiem tego,
jest podniesienie atrakcyjności naszej gminy, szczególnie dla dzieci i młodzieży, a także wspieranie
działań prozdrowotnych dla mieszkańców Gminy Brzeszcze.
Realizacja Programu Współpracy Gminy Brzeszcze z organizacjami pożytku publicznego przyczyniła
się do większej aktywności społecznej organizacji pozarządowych oraz bardziej racjonalnego
i gospodarnego wykorzystania środków publicznych. Wspierając zadania publiczne gmina może
w pełni wykorzystać potencjał organizacji, aby efektywnie wpływać na zapotrzebowanie lokalnych
społeczności.
Gmina Brzeszcze w 2020 roku ustaliła dla podmiotów non-profit plan wsparcia finansowego
na realizację zadań publicznych do 768 750,00 zł.
Pierwszy konkurs ogłoszono Zarządzeniem nr 124/2019 Burmistrza Brzeszcz z dnia 9 grudnia
2019 roku w obszarze opieka społeczna – działalność Dziennego Domu Senior„+” poprzez
zapewnienie usług m.in. socjalnych, opiekuńczych, edukacyjnych, kulturalno – oświatowych,
sportowo – rekreacyjnych, aktywności ruchowej lub kinozyterapii, aktywizujących społecznie, terapii
zajęciowej. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 301 679,00 zł.
Drugi konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych ogłoszono Zarządzeniem
nr 5/2020 Burmistrza Brzeszcz z dnia 17 stycznia 2020 roku. Ogólna kwota podana w ogłoszeniu
o konkursie na wsparcie organizacji pozarządowych wyniosła 409 255,00 zł .
Burmistrz
Brzeszcz
przyznał
organizacjom
pozarządowym
wsparcie
finansowe
w pięciu obszarach:
1. Organizacja i prowadzenie zajęć terapeutyczno - edukacyjnych dla dzieci z rodzin
zagrożonych uzależnieniami. Na realizację zadania przeznaczono środki publiczne
do wysokości 122 708,00 zł (w tym, transport w wysokości 25 728,00 zł).
2. Organizacja i prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. Na realizację
zadania przeznaczono środki publiczne do wysokości 37 515,00 zł.
3. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Brzeszcze. Na realizację
zadania przeznaczono środki publiczne do wysokości 230 261,00 zł.
4. Ochrona i promocja zdrowia. Na realizację zadania przeznaczono się środki publiczne
do wysokości 7 675,00 zł.
5. Krzewienie kultury – propagowanie i wspieranie talentów w różnorodnych obszarach
kulturalnych i społecznych. Na realizację zadania przeznaczono środki publiczne do wysokości
11 096,00 zł.
Na wspieranie zadań dla organizacji pozarządowych przeznaczono 409 255,00 zł. Ostateczna kwota
po analizie złożonych ofert i ostatecznej decyzji Burmistrza została rozdysponowana w wysokości
406 880,00 zł. Dla wszystkich organizacji według przyznanej kwoty na wsparcie zadania, zostały
sporządzone umowy.
Jedna z organizacji pozarządowych nie wykorzystała przyznanej kwoty dotacji i całą kwotę zwróciła
zgodnie z postanowieniami umowy. Natomiast dwie organizacje zrezygnowały z realizacji podpisania
umowy ze względu na brak możliwości realizacji zadania publicznego spowodowanego sytuacją
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epidemiczną w kraju. W związku z tym, Stowarzyszenia nie złożyły wymaganej aktualizacji do oferty
i nie podpisano z nimi umowy.
Na realizację zadań publicznych zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „małych grantów” podpisano w 2020 roku 5 umów
dla następujących organizacji:
I. Edukacja, w tym edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych: organizowanie
konkursów, szkoleń, wyjazdów, spotkań, m.in. o charakterze ekologicznym, ochrona i odnowa rodzin
pszczelich:
a) Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach o/Jawiszowice na zadanie pn. „Mała Pszczoła – Duża
Sprawa, czyli przeciwdziałanie powstawaniu i rozwoju chorób pszczół w lokalnym środowisku” 2 800,00 zł,
b) Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach o/Brzeszcze na zadanie pn. „Poprawa zdrowotności rodzin
pszczelich” - 2 000,00 zł.
II. Krzewienie kultury – propagowanie i wspieranie talentów w różnorodnych obszarach kulturalnych
i społecznych:
a) Stowarzyszenie Forum Bezpartyjnych „Brzeszczot” na zadanie pn. „Nie byli obojętni – Jan Nosal” 2 000,00 zł,
b) Towarzystwo Wędkarskie „SAZAN” na zadanie pn. Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży
„Co w stawie plumko?” - 2 000,00 zł.
III. Wsparcie organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz klubów sportowych w ich działalności
profilaktycznej związanej z kształtowaniem wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw życiowych
wolnych od uzależnień – „Sport przeciw uzależnieniom”:
a) Ludowy Klub Sportowy „Jawiszowice” w Jawiszowicach na zadanie pn. „Rozpoczęcie sezonu
z LKS Jawiszowice pod patronatem Burmistrza Brzeszcz i Sołectwa Jawiszowice” - 9 800,00 zł.
Razem przyznano organizacjom pozarządowym na wsparcie w ramach ofert złożonych z art. 19a
ogólną kwotę: 18 600,00 zł
Ostatecznie, do końca roku z art. 19 oraz I i II Otwartego Konkursu Ofert pozostała
nierozdysponowana kwota w wysokości 121 166,03 zł (w tym, zwrot niewykorzystanych dotacji przez
organizacje):
1. Organizacja i prowadzenie zajęć terapeutyczno - edukacyjnych dla dzieci z rodzin zagrożonych
uzależnieniami – zwrot dotacji w wysokości 45 854,84 zł,
2. Wsparcie organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz klubów sportowych w ich działalności
profilaktycznej związanej z kształtowaniem wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw życiowych
wolnych od uzależnień – „Sport przeciw uzależnieniom” - pozostało 3 914,00 zł,
3. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Brzeszcze – zwrot dotacji
w wysokości 336,00 zł,
4. Ochrona i promocja zdrowia – pozostało 2 375,00 zł,
5. Krzewienie kultury – propagowanie i wspieranie talentów w różnorodnych obszarach kulturalnych i
społecznych – 7 322,00 zł (w tym, zwrot dotacji w wysokości 2 774,00 zł),
6. Działalność Dziennego Domu Senior„+” poprzez zapewnienie usług m.in. socjalnych, opiekuńczych,
edukacyjnych, kulturalno – oświatowych, sportowo – rekreacyjnych, aktywności ruchowej
lub kinozyterapii, aktywizujących społecznie, terapii zajęciowej – zwrot dotacji w wysokości
25 062,19 zł,
7. „Bank Żywności” - pozostało 5 125,00 zł.
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XX. Współpraca zagraniczna
Ze względu na pandemię koronawirusa nie były możliwe osobiste kontakty i spotkania
z przedstawicielami miast partnerskich. Kontakt utrzymywany był w formie kurtuazyjnego
przesłania życzeń świątecznych i noworocznych oraz wymieniania informacji w mediach
społecznościowych, które umożliwiły bieżące śledzenie wydarzeń i sytuacji w miastach
partnerskich.

XXI. Realizacja Uchwał Rady Miejskiej
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Burmistrz
jest organem wykonawczym gminy, do zadań którego należy m. in. wykonywanie uchwał Rady
Miejskiej. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy Burmistrz Brzeszcz przy pomocy urzędu
gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Miejską w 2020 roku w sposób określony uchwałami.
W 2020 roku Rada Miejska obradowała i podejmowała uchwały zgodnie z planem pracy, który został
przyjęty Uchwałą Nr XIII/154/2020 z dn. 23 stycznia 2020 r. zgodnie z planem Rada obradowała
na 11 sesjach zwyczajnych, 1 sesji nadzwyczajnej na której przyjęto 95 uchwał.
Podjęte przez Radę Miejską Uchwały Burmistrz Brzeszcz zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 Ustawy
o samorządzie gminnym przekazywał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru,
jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Małopolski, a w zakresie spraw finansowych –
Regionalna Izba Obrachunkowa.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały
opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, a uchwały stanowiące akty prawa
miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Uchwała XX/205/2020 z dn. 29 września 2020 r. została zaskarżona przez osobę fizyczną
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, którą organ w całości oddalił.
Podjęte uchwały były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszały właściwego
gospodarowania finansami publicznymi. Uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane
z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. Wykaz uchwał
i sposób ich realizacji stanowi załącznik nr 9 do niniejszego raportu.

XXII. Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Brzeszczach w czasie
pandemii COVID-19
Pandemia COVID-19 i ogłoszony w marcu 2020 roku stan zagrożenia epidemicznego zmienił
organizację pracy Urzędu Gminy w Brzeszczach. Zmiana zasad funkcjonowania Urzędu, konieczność
wprowadzenia pracy zdalnej, zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz petentom w znacznym
stopniu utrudniły prowadzenie działalności.
Od początku pandemii wirusa SAR-CoV-2 (koronawirus) informacje o zagrożeniach, wytycznych
sanitarnych, komunikaty i zalecenia administracji rządowej i samorządowej zamieszczane są
regularnie na stronie internetowej www.brzeszcze.pl oraz na profilu Gminy Brzeszcze w portalu
społecznościowym. W 2020 roku zamieszczono ok. 230 artykułów/komunikatów. Szczegółowe
wykazy przekazywane były radnym Rady Miejskiej w comiesięcznych informacjach o pracy Burmistrza
w okresie międzysesyjnym.
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Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Brzeszczach
Burmistrz Brzeszcz w 2020 roku wydał 2 zarządzenia regulujące organizację pracy Urzędu Gminy
w Brzeszczach:
− Zarządzenie Nr 25/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy
w Brzeszczach zapewniającej ochronę zdrowia, życia oraz bezpieczeństwo mieszkańcom
gminy Brzeszcze oraz pracownikom samorządowym w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
− Zarządzenie Nr 72/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi
interesantów w Urzędzie Gminy w Brzeszczach.
Urzędzie Stanu Cywilnego można było na bieżąco załatwić każdą sprawę z zachowaniem
odpowiednich rygorów sanitarnych oraz zgodnie z przyjętymi zasadami funkcjonowania Urzędu
Gminy w Brzeszczach. Szczególne znaczenie miała dla mieszkańców możliwość zawarcia związku
małżeńskiego. Ceremonie odbywały się w ograniczonym gronie, w tym niejednokrotnie z udziałem
tylko pary młodej oraz świadków.
Wydział Spraw Obywatelskich od początku pandemii SARS-CoV-2 w 2020 roku nieprzerwanie
realizował swoje zadania. Ze względu na ich charakter, m. in. przetwarzanie danych gromadzonych
w Systemie Rejestrów Państwowych nie było możliwości ich realizacji w formie zdalnej. W o kresie
eskalacji pandemii bezpośrednia obsługa petentów odbywała się po uprzednim telefonicznym
umówieniu. Pracownicy zostali podzieleni na dwa zespoły i rotacyjnie, co dwa dni, realizowali zadania
wydziału, naprzemiennie: stacjonarnie lub zdalnie. W związku z zamknięciem Wydziałów Spraw
Obywatelskich w ościennych gminach, Wydział prowadził również obsługę mieszkańców spoza Gminy
w obszarach ustawowo dozwolonych, tj. dowody osobiste, działalność gospodarcza, profil zaufany.
Z naszej obsługi często korzystali mieszkańcy gmin Miedźna, Przeciszów, Wilamowice, Oświęcim
(miasto i gmina).
W 2020 roku Wydział Finansowy, pomimo szeregu niedogodności związanych ze stanem
epidemicznym w kraju, pracą zdalną, obostrzeniami itp. wszystkie zadania terminowe:
sprawozdawczość budżetową, finansową, statystyczną realizował z zachowaniem wymaganych
terminów. Należy jednak zaznaczyć, że wprowadzenie stanu epidemicznego oraz szeregu obostrzeń
stwarzało problemy głównie w obsłudze klientów Wydziału Finansowego, w zakresie podatków
i opłat lokalnych. Ograniczenia związane z funkcjonowaniem Urzędu uniemożliwiły wezwanie
zaplanowanej pierwotnie liczby podatników w zakresie zmian, które nastąpiły w ich składnikach
majątkowych. Obsługa prowadzona była na 2 stanowiskach pracy, po wcześniejszym telefonicznym
umówieniu się. Przez okres 4 miesięcy 2020 roku kasa Urzędu Gminy w Brzeszczach była nieczynna.
Istniały jednak alternatywne formy regulowania zobowiązań wobec gminy.
W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 zmniejszeniu uległy wpływy z tytułu najmów gruntów
i lokali. Wprowadzone przez rząd ograniczenie i zakazy w prowadzeniu działalności gospodarczej
przyczyniły się m. in. do zamknięcia lokali gastronomicznych, ograniczenia w działalności
produkcyjnej i usługowej.
W związku z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu
(PPIS w Oświęcimiu) o wydaniu decyzji o izolacji domowej dla lokatorów nieruchomości położonych
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w Gminie Brzeszcze i koniecznością zapewnienia odbioru odpadów z ww. nieruchomości zgodnie
z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania
z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń SARS-CoV-2 i zachorowań na wywołaną
przez niego chorobę COVID-19, Gmina Brzeszcze zleciła w 2020 roku Agencji Komunalnej Sp. z o.o.
odbiór i zagospodarowanie odpadów z izolacji domowej zgodnie z ww. wytycznymi. Koszt odbioru
i zagospodarowania tych odpadów w 2020 roku wyniósł 68 598,08 zł.
Ograniczenia spowodowane stanem pandemii w 2020 roku spowodowały opóźnienia
w realizowanych przez Urząd Gminy w Brzeszczach niektórych inwestycjach. W wyniku
przedłużających się uzgodnień oraz ograniczoną możliwością działania Wykonawców w urzędach
administracji publicznej i instytucjach. Terminy wykonania robót budowlanych ze względu na wpływ
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 zostały przesunięte. W związku z tym nie udało się
wykonać robót budowlanych w umownym terminie. Na opóźnienia miały wpływ m. in.:
− poważne utrudnienia w łańcuchu dostaw materiałów: wstrzymania dostaw produktów,
komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności
w realizacji usług transportowych niezbędnych na potrzebę realizacji przedmiotowej umowy,
− konieczność odbycia kwarantanny ze względu na zarażenie COVID-19 lub kontakt z osobami
zarażonymi przez kluczowych pracowników realizujących zadanie inwestycyjne,
− konieczność zachowania zwiększonych środków ostrożności w trakcie wykonywania prac jak
i kontaktu z dostawcami.
Okres pandemii spowodował weryfikację planów inwestycyjnych m. in. w zakresie odbudowy dróg
publicznych, z uwagi na brak środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa
na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych tzw. „drogi powodziowe”.
Od 12 marca 2020 roku funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało czasowo ograniczone.
W związku z wprowadzeniem stanu epidemii zajęcia w przedszkolach i szkołach zostały zawieszone
od 16 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku. Od 26 marca 2020 roku do dnia zakończenia roku
szkolnego – 26 czerwca 2020 roku nauka w szkołach podstawowych odbywała w trybie zdalnym.
Dyrektorzy szkół, zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora
Sanitarnego, opracowali, wdrożyli i zastosowali procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania
i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci w wieku szkolnym oraz
nauczycieli, pracowników szkół i rodziców.
Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczął się powrotem dzieci do przedszkoli i szkół do nauczania
stacjonarnego. Niestety, w związku z jesiennym wzrostem zachorowań na COVID-19
od 28 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku nauka w klasach 1 – 8 odbywała się trybie
zdalnym.
Na mocy uzgodnień między Ministerstwem Zdrowia, a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych
i Administracji przy pomocy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej kilkakrotnie w ciągu roku
do placówek oświatowych dostarczono środki ochrony indywidualnej (maseczki i płyny
dezynfekujące).
W celu zapewnienia uczniom sprzętu niezbędnego do udziału w zajęciach zdalnych Gmina Brzeszcze
zakupiła i przekazała do szkół, dla których jest organem prowadzącym, 167 sztuk laptopów na łączną
kwotę 154 340,00 zł. Sprzęt został kupiony przez Urząd Gminy dzięki dofinansowaniu pozyskanemu
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z Ministerstwa Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
projekt „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+”.
Ośrodek Kultury w Brzeszczach
W związku z pandemią Ośrodek Kultury i jego placówki były nieczynne dla użytkowników przez
większą część roku, większość działań przeniesiono do Internetu.
− od 12 marca do 15 czerwca 2020 roku zawieszenie działalności Ośrodka Kultury z powodu
epidemii COVID- 19, przeniesienie działalności do sieci;
− od 15 czerwca 2020 roku wznowienie działalności Ośrodka Kultury w zakresie bieżącej
obsługi interesantów oraz organizacji zajęć grupowych;
− od 8 sierpnia 2020 roku ograniczenia związane z wprowadzeniem tzw. „strefy żółtej” –
1 os/4m2, 25% publiczności na widowni, imprezy plenerowe do 100 osób;
− od 28 sierpnia 2020 roku ograniczenia związane z wprowadzeniem tzw. „strefy czerwonej”;
− od 17 października 2020 roku ograniczenia związane z wprowadzeniem tzw. „strefy
czerwonej”, 25% publiczności na widowni, imprezy plenerowe do 100 osób;
− od 7 do 29 listopada 2020 roku czasowe zamknięcie Ośrodek Kultury. Czasowo zawieszona
działalność , spotkania ,zajęcia, wydarzenia.
Domy Ludowe i świetlice
− Od 12 marca do 15 czerwca 2020 roku zawieszenie działalności Domów Ludowych i świetlic
z powodu epidemii COVID- 19;
− od 22 czerwca 2020 roku wznowienie działalności domów ludowych i świetlic w zakresie
organizacji zajęć grupowych;
− od 17 października 2020 roku ograniczenia związane z wprowadzeniem tzw. „strefy
czerwonej”, ograniczenia związane z ilością osób w placówkach;
− od 16 listopada do 31 grudnia 2020 roku zawieszenie działalności Domów Ludowych
i świetlic.
Próby zespołów i grup teatralnych zostały zawieszone od 12 marca 2020 roku. Wznowione zostały
niektóre próby zespołów zgodnie z wykazem:
− Zespół ISKIERKI I ISKIERKOWA FAMILIA wznowienie prób od 15 czerwca 2020 roku,
zawieszenie prób w miesiącu październiku;
− Zespół BRZESZCZANKI - wznowienie prób w miesiącu sierpniu, wrześniu, październiku;
− Zespół PAŚWISZCZANIE - wznowienie prób w miesiącu październiku;
− Grupa teatralna NIEZŁA SZTUKA – wznowienie prób od 15 czerwca 2020 roku.
Kino Wisła było nieczynne w okresach: od 11 marca 2020 roku do 3 września 2020 roku oraz
od 6 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Hala Sportowa była nieczynna od 11 marca 2020 roku do 26 maja 2020 roku. Od czerwcu 2020 roku
hala czynna była w ograniczonym od godz. 1500. Liczba zajęć prowadzonych przez instruktorów była
znacznie ograniczona. Z uwagi na małą przestrzeń nie odbywały się np. zajęcia w salce fitness - STEP,
Pilates. Zajęcia dla seniorów zawieszone były od marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
17 października 2020 roku ponownie została zawieszona działalność siłowni oraz zajęć fitness.
Okresowo były wprowadzone rozporządzenia, które ograniczały w różny sposób organizację imprez
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sportowych w hali, jak i w plenerze. Nie odbyły się cykliczne wydarzenia: Bieg o Złote Gacie, Bieg
Niepodległości, Rajd Rowerowy, mityngi lekkoatletyczne, wycieczki w góry i inne).
W okresie 12 marca 2020 roku do 7 czerwca 2020 roku została zawieszona działalność Basenu Pod
Platanem. Organizacja pracy i dostępności basenu wyglądała w następujący sposób:
− od 8 czerwca 2020 roku do 1 lipca 2020 roku otwarto basen z ograniczeniem
45 osób/godzinę;
− od 1 lipca 2020 roku do 1 sierpnia 2020 roku basen otwarty w reżimie sanitarnym
z ograniczeniem 51 osób/godzinę;
− od 1 sierpnia 2020 roku do 17 października 2020 roku basen otwarty w reżimie sanitarnym
z ograniczeniem 105 osób/godzinę.
− od 01 września 2020 roku powrót szkół podstawowych na zajęcia sportowe;
− od 17 października 2020 roku do 3 grudnia 2020 roku zawieszono częściowo działalność
basenu - zgodnie z obostrzeniami odbywać się mogły tylko zajęcia zorganizowane;
− od 07 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2020 roku przerwa technologiczna – prowadzane
były prace remontowe.
Z powodu obostrzeń Biblioteka Publiczna Ośrodka Kultury w Brzeszczach wraz z filiami została
zamknięta 12 marca 2020 roku. Biblioteka Główna, Filia Brzeszcze Willa oraz Filia Zasole wznowiły
swoją działalność 5 maja 2020 roku. W Bibliotece Głównej zostały skrócone godziny otwarcia.
Filia Skidziń i Filia Bór wznowiły swoją działalność 22 czerwca 2020 roku. Po wznowieniu działalności,
z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników, została zawieszona możliwość korzystania z komputerów
bibliotecznych przez czytelników oraz możliwość korzystania z usługi ksero.
W okresie od 6 listopada 2020 roku do 29 listopada 2020 roku biblioteki ponownie zostały zamknięte.
W okresie od 16 listopada 2020 roku do 29 listopada 2020 roku Filia Skidziń i Filia Bór realizowały
program „Książka na telefon”, który miał na celu ograniczenie osobistego kontaktu przy
jednoczesnym umożliwieniu wypożyczania książek.
W okresie pandemii zmieniła się forma dotarcia do czytelników, kultura przeniosła się do sieci.
Pracownicy biblioteki zintensyfikowali działania na profilu społecznościowym Facebook w postaci:
spotkań online z cyklu „Prawo w czasach zarazy”, „Prawo konsumenckie w bibliotece”, „Dyskusyjny
Klub Książki", publikowano posty popularyzujące literaturę, konkursy dla czytelników. Zorganizowano
wirtualną wystawę „Istniejemy, działamy!” zrealizowaną z Dziennym Domem Senior„+”
Jawiszowicach. Wydarzenia te zyskały 39 417 odsłon.
Agencja Komunalna Sp. z o. o.
W związku z ogłoszonym w marcu 2020 roku stanem epidemii Zarząd Agencji Komunalnej
w Brzeszczach podjął szereg działań profilaktycznych oraz zmian organizacji pracy, celem
zapobiegania zakażeniem COVID-19.
Systematycznie wyposażano pomieszczenia w środki do dezynfekcji, zakupiono urządzenia
do dezynfekcji rąk, ozonatory do oczyszczania pomieszczeń oraz zaopatrywano pracowników
w środki ochrony osobistej, zalecane stosownymi przepisami prawa, takie jak: rękawiczki, maseczki,
przyłbice, płyny i żele do dezynfekcji, kombinezony ochronne, termometry. Prowadzono regularne
dezynfekowanie i ozonowanie samochodów używanych do odbieranie i transport odpadów,
ścieków.
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Wprowadzono działania zmierzające do ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów
pracowników w czasie pracy poprzez:
− ograniczenie liczb pracowników przebywających w tym samym pomieszczeniu,
− zamknięcie pomieszczeń socjalnych w części dotyczących przygotowywania posiłków
i napojów,
− wprowadzenie pracy rotacyjnej prowadzenie w miarę możliwości pracy zdalnej,
− przestrzegania zachowani odpowiednich odległości pomiędzy pracownikami oraz
stosowania środków ochrony osobistej.
Niektóre z posiedzeń Rady Nadzorczej odbywały się w trybie zdalnym, a głosowania odbywały się
przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość.
Wprowadzono działania zmierzające do ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów
pracowników z klientami i kontrahentami, zamknięto kasę. Obsługa klientów w wyjątkowych
wypadkach odbywała się w biurach Agencji, przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa.
W porozumieniu z Urzędem Gminy w Brzeszczach oraz na jej zlecenie Spółka dostarczała osobom
chorym środki do gromadzenia odpadów oraz prowadzono ich odbiór.
Zarząd Spółki na bieżąco korygował swoje działania w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się
wirusa, w tym celu aktualizował wewnętrzne przepisy i na bieżąco informował pracowników
o wprowadzanych obostrzeniach.
Pomimo epidemii i wprowadzanych ograniczeń, utrudnień i dodatkowych obostrzeń Spółka
realizowała na bieżąco swoje zadania, prowadziła przetargi oraz dokonywała zakupów. Nie było
przestojów, zwolnień pracowników, ograniczeń czasu pracy itp. Terminowo realizowane były
wszelkie zobowiązania.
Ośrodek Pomocy Społecznej
W 2020 roku świadczenie usług w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, podobnie jak wielu
innych branżach, zostało zdeterminowane przez epidemię koronawirusa i jej skutki. Niestandardowa
sytuacja wymusiła konieczność zastosowania szczególnych rozwiązań zarówno w zakresie
świadczenia usług, realizacji zadań, jak i organizacji pracy instytucji.
Od początku rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, Ośrodek Pomocy Społecznej
w Brzeszczach nieprzerwanie udzielał pomocy osobom i rodzinom w potrzebie, zgodnie z zadaniami
własnymi, ustawą o pomocy społecznej, poleceniami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
Wojewody Małopolskiego oraz Burmistrza Brzeszcz.
W okresie eskalacji zakażeń w kraju i w regionie, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się
COVID-19 Ośrodek Pomocy Społecznej czasowo zmienił organizację pracy i świadczenie pomocy,
bez zakłócania funkcjonowania jednostki, przy zapewnieniu ciągłości pracy w każdej komórce
organizacyjnej oraz z zachowaniem załatwiania spraw bieżących bez uszczerbku dla interesantów.
Z uwagi na specyfikę i charakter świadczonych usług w instytucji, nie było możliwości całkowitego
wyłączenia pracowników z bezpośredniego kontaktu z klientami, dlatego godziny pracy instytucji
zostały zachowane, a bezpośrednia obsługa klienta została ograniczona do bezwzględnej
konieczności, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym umówieniu się z pracownikiem Ośrodka
i odbywała się w holach na piętrach budynku. Interesanci na bieżąco byli informowani i zachęcani
do ograniczenia bezpośrednich kontaktów w Ośrodku i załatwiania wszelkich spraw
za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, poczty e-mail, platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl,
platformy: www.obywatel.gov.pl. Szczegółowe dane kontaktowe pracowników zamieszczone zostały
na stronie internetowej www.ops.brzeszcze.pl oraz na drzwiach wejściowych do budynku Ośrodka.
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W 2020 roku, w okresie wzmożonej ilości zachorowań wskutek zakażenia koronawirusem oraz
zaostrzonych rygorów sanitarnych, przez krótki okres pracownicy Ośrodka zostali podzieleni na dwa
zespoły i rotacyjnie, co drugi tydzień, część pracowników realizowała zadania stacjonarnie, a druga
część zdalnie, z uwzględnieniem wykonywania niektórych czynności służbowych w formie doraźnej
obecności w miejscu stałego wykonywania pracy. Głównym narzędziem pracy wszystkich
pracowników był telefon komórkowy i komputer. W sytuacji konieczności pracownicy socjalni
i asystenci rodzin wykonywali swoją pracę w terenie. Opiekunki domowe, świadczące usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób, realizowały swoje obowiązki zawodowe bez żadnych
zmian, z uwagi na brak możliwości wprowadzenia ograniczeń wobec osób samotnych, starszych,
chorych i niepełnosprawnych, wymagających tych usług. W schronisku dla osób bezdomnych
z miejscami noclegowymi, migracja osób tam przebywających została ograniczona do koniecznego
minimum.
Zmiana organizacji pracy pozwalała realizować proces świadczenia pomocy, niemniej jednak jakość
i wydajność odbiegały od „normalnych” warunków, stąd – w zależności od eskalacji zakażeń
i zachorowań w kraju, w powiecie czy w gminie - w miarę możliwości powracaliśmy do działalności
w dotychczasowym systemie, by nie dopuścić do zablokowania przepływu dokumentów, informacji,
świadczeń oraz udzielania pomocy.
Wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj i miejsce świadczenia pracy, w trosce o wspólne
bezpieczeństwo i zdrowie, zostali zobligowani do przestrzegania i stosowania zaleceń
oraz wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także wyposażeni w niezbędne środki ochrony
osobistej.
Działalność organizacji pozarządowych
2020 rok był trudny również dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. W związku
z wystąpieniem COVID-19 organizacje pozarządowe były częściowo ograniczone w swojej działalności
i pełnej aktywności. Lecz mimo to starały się dostosować do aktualnych uwarunkowań
i obowiązujących przepisów prawnych.
Przykłady alternatywnych zadań podejmowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe:
1. rehabilitacja osób niepełnosprawnych na basenie, bądź hali sportowej zastąpiono pracą
indywidualną osób niepełnosprawnych w domu przy udostępnionych przez Stowarzyszenie
na portalu społecznościowym zestawów ćwiczeń rekomendowanych przez Federację
Amazonek;
2. w związku z nie prowadzeniem grupowych zajęć treningowych (lekkoatletyka), zawodnicy
dostali wskazówki i plany treningowe, które realizowali we własnym zakresie w domu lub
wychodząc na indywidualne treningi, np. do lasu. Jeden z bardziej doświadczonych
zawodników sekcji lekkoatletycznej urządził siłownię wokół domu, gdzie mógł realizować
treningi. Prezentujący wyższy poziom zawodnicy sekcji wspinaczkowej wyjeżdżali z rodzicami
i trenerem trenować na skałkach;
3. kluby sportowe zmieniły sposób treningu z „tradycyjnego” na on-line. Prowadzone były
szkolenia drużyn oraz treningi indywidualne w formie niestacjonarnej;
4. w zakresie zadania „Krzewienie kultury” zaplanowane spotkania z mieszkańcami, na których
były zaplanowane poczęstunki, zakup artykułów spożywczych został zmieniony na zakup
świec, w ramach spacerów historycznych na Cmentarz Komunalny w Brzeszczach i Cmentarz
Rakowicki w Krakowie.
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Na terenie gminy organizowane były akcje informacyjne skierowane do mieszkańców, podnoszące
świadomość w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa poprzez zachowanie
środków ochrony osobistej – maseczek i rękawiczek.
Wydarzenie #BrzeszczeSzyją,
którego organizatorem było Stowarzyszenie Integracji i Współpracy Społecznej SPLOT znane m. in.
Z organizacji ogólnopolskiej akcji „Poduszka dla Maluszka”, zostało na wniosek Stowarzyszenia objęte
patronatem Burmistrza. Lokalna akcja szycia masek ochronnych dla placówek medycznych i służb
ratunkowych, spotkała się z dużym zainteresowaniem. Podczas kilkutygodniowej akcji do współpracy
zgłosiło się blisko 50 osób, rozdano 3 150 par rękawiczek ochronnych, a mieszkanki Gminy uszyły
ponad 12 000 jednorazowych maseczek ochronnych.

XXIII. Informacje końcowe – przypisy
Raport o stanie Gminy powstał w oparciu o następujące materiały źródłowe:
1) Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie Brzeszcze za rok 2020
opracowane przez Komisariat Policji w Brzeszczach,
2) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w Brzeszczach za rok 2020,
3) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020,
4) Sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za rok 2020,
5) Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Brzeszcze z organizacjami
pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020,
6) Raport z monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Brzeszcze na 2015-2024 za rok 2020,
7) Materiały własne Urzędu Gminy w Brzeszczach.

XXIV. Spis załączników
Załącznik nr 1 – Realizacja wydatków jednostek pomocniczych Gminy Brzeszcze za rok 2020.
Załącznik nr 2 – Realizacja Funduszu Sołeckiego za rok 2020.
Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych inwestycji w roku 2020.
Załącznik nr 4 – Wykaz inwestycji realizowanych ze środków własnych.
Załącznik nr 5 – Wykaz inwestycji realizowanych ze środków zewnętrznych.
Załącznik nr 6 – Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych.
Załącznik nr 7 – Wykaz inwestycji w toku, w tym rozpoczętych w roku 2020.
Załącznik nr 8 – Wykaz inwestycji drogowych realizowanych w roku 2020.
Załącznik nr 9 – Wykaz aktualnych pozwoleń na budowę.
Załącznik nr 10 – Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Brzeszczach.
Załącznik nr 11 – Wydatki związane z COVID-19.
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Realizacja wydatków jednostek pomocniczych Gminy Brzeszcze za 2020 – załącznik nr 1
Samorząd osiedlowy/Sołectwo

wykonanie za 2020

opis wydatków

Samorząd Osiedlowy nr 1
4 400,00 Zakup 18 sztuk drzew na teren samorządu
9 085,00Redukcja i pielęgnacja koron drzew wzdłuż dróg ul. Wł.Łokietka i ul. Narutowicza w Brzeszczach
13 485,00 Razem
5 610,00 dieta przewodniczącego samorządu 11x510 zł za pełnioną funkcję
Samorząd Osiedlowy nr 2
Zakup elementu dekoracyjnego -element nalatarniowy na słup pomiędzy ul. Słowackiego a ul. B.
Prusa
Remont ogrodzenia w ramach zadania pn „Rewitalizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy ul.
9 500,00
Słowackiego”
10 743,00 Razem
5 610,00 dieta przewodniczącego samorządu 11x510 zł za pełnioną funkcję
1 243,00

Samorząd Osiedlowy nr 3
600,00Usługa transportu- wyjazd do Szczawnicy zespołu Amazonki
2 000,00 Usługa transportu- przejazd KGW oraz zespołu Brzeszczanki
3 500,00 Zakup umundurowania dla OSP Brzeszcze
499,00Zakup piekarnika elektrycznego Beko
379,95Zakup sprzętu festynowego – grill
820,00Zakup sprzętu festynowego- garnki 2szt
1 800,00 Zakup sprzętu festynowego-namioty-2 szt
1 271,41 Zakup sprzętu festynowego – gry i sprzęt sportowy
1 259,00 Zakup sprzętu festynowego – gry i sprzęt sportowy
127,50 Zakup sprzętu festynowego-oświetlenie prznośne
400,00Zakup poszczególnych elementów stroju krakowskiego dla zespołu dziecięcego "Iskierki"
1 036,21 Zakup sprzętu festynowego-gry i sprzęt sportowy
1 000,00 Zakup roślin ozdobnych dla upiększania terenów Samorządu Osiedlowego nr 3
Zakup materiału do wykonania nasadzeń róż okrywowych przed Pomnikiem Grunwaldzkim przy
982,79
ul.Piastowskiej w Brzeszczach
1 370,00 Zakup 2 szt. Ławek na skwer przy Pomniku Grunwaldzkim
17 045,86 Razem
5 610,00 dieta przewodniczącego samorządu 11x510 zł za pełnioną funkcję
Samorząd Osiedlowy nr 4
248,25 Zakup materiałów przeznaczonych do naprawy ławek na terenie Samorządu Osiedlowego
249,07 Zakup desek do naprawy ławek na terenie Samorządu Osiedlowego
Zakup gier edukacyjnych do organizacji różnorodnych zajęć w świetlicy na os. Szymanowskiego w
498,11
Brzeszczach
4 647,00 Zakup i montaż małej infrastruktury (ławka oraz urządzenia na plac zabaw)
400,00 Dofinansowanie do zakupu umondurowania dla OSP Brzeszcze
200,00Zakup poszczególnych elementów stroju krakowskiego dla zespołu dziecięcego "Iskierki"
200,00 Pomoc finansowa przy organizacji wyjazdów na przedstawienia i konkursy zesołu "Tęcza"
400,00Zakup piłek dla KS Górnik Brzeszcze
6 842,43 Razem
5 559,00 dieta przewodniczącego samorządu 11x510 zł za pełnioną funkcję
Samorząd Osiedlowy nr 5
1 018,99 Zakup drobnych upominków dla dzieci z okazji zabawy karnawałowej
5 200,00 Zakup sprzętu festynowego – namioty festynowe-2szt.
6 218,99 Razem
5 610,00 dieta przewodniczącego samorządu 11x510 zł za pełnioną funkcję
Samorząd Osiedlowy nr 6
599,99Zakup drobnego wyposażenia w gry i zabawki do świetlicy na os. Paderewskiego
697,56Zakup napoi izotonicznych i wody mineralnej dla KS Górnik Brzeszcze
50,67Zakup napoi izotonicznych i wody mineralnej dla KS Górnik Brzeszcze
750,00Zakup piłek dla LKS Jawiszowice
3691,4Zakup paczek spożywczych dla dzieci z okazji Mikołajek
3 483,00 Zakup i montaż 4 szt. ławek oraz 2 szt. stojaków rowerowych
150,00Wykonanie projektu i druk tabliczki informacyjnej na plac zabaw w Jawiszowicach
350,00Zakup stołu składanego
99,99Zakup czajnika
279,00Zakup przedłużacza elektrycznego
2 140,00 Zakup namiotu ekspresowego
445,60Zakup stroju Mikołaja
500,00Zakup elementów stroju krakowskiego dla zespołu dziecięcego "Iskierki"
84,00Zakup pieczątki
13 321,21 Razem
5 610,00 dieta przewodniczącego samorządu 11x510 zł za pełnioną funkcję

Samorząd Osiedlowy nr 7
1 018,90 Zakup stołu wielofunkcyjnego do gier do świetlicy na os. Szymanowskiego
580,77Zakup gier do świetlicy na os. Szymanowskiego w Brzeszczach
3 395,48 Zakup 2 szt stołów betonowych piknikowych
498,32Transport stołów betonowych piknikowych
399,99Dofinansowanie do zakupu umundurowania dla OSP Brzeszcze
400,00Zakup piłek dla KS Górnik Brzeszcze
200,00Zakup elementów stroju krakowskiego dla zespołu dziecięcego "Iskierka"
200,00Dofinansowanie do wyjazdów na przedstawienia i konkursy zespołu "Tęcza"
6 693,46 Razem
5 559,00 dieta przewodniczącego samorządu 11x510 zł za pełnioną funkcję
Samorząd Osiedlowy nr 8
47,00Zakup krzewów dla upiększania terenów Samorządu
90,00Zakup kory ozdobnej
Dokumentacja projektu zagospodarowania działki na plac zabaw i siłownię - wydatki uznano za
6 090,00
niewygasające z upływem roku 2020
6 227,00 Razem
5 610,00 dieta przewodniczącego samorządu 11x510 zł za pełnioną funkcję
Sołectwo Jawiszowice
50,00Zakup kwiatów – obchody Święta Niepodległości
300,00Zakup środków czystości
250,00Zakup materiałów biurowych
600,00Razem
5 610,00 dieta sołtysa 11x510 zł za pełnioną funkcję
Sołectwo Przecieszyn
50,00Zakup kwiatów – obchody Święta Niepodległości
100,00Zakup artykułów spożywczych
41,39 Zakup takera
58,61Zakup materiałów biurowych
250,00Razem
5 610,00 dieta sołtysa 11x510 zł za pełnioną funkcję
Sołectwo Skidziń
300,00Zakup drobnych upominków dla dzieci
300,00Razem
5 610,00 dieta sołtysa 11x510 zł za pełnioną funkcję
Sołectwo Wilczkowice
47,91Zakup paliwa do kosiarki
188,00Doposażenie świetlicy Domu Ludowego w Wilczkowicach - zakup maty edukacyjnej
235,91Razem
5 610,00 dieta sołtysa 11x510 zł za pełnioną funkcję
Sołectwo Zasole
291,65Zakup paliwa do kosiarki
291,65Razem
5 610,00 dieta sołtysa 11x510 zł za pełnioną funkcję
82 254,51 ogółem planowane i wykonane wydatki w 2020 r.
72 828,00

ogółem diety przewodniczących samorządów osiedlowych i sołtysów w 2020 r. (wypłacono za
11 miesięcy, dokonano potrąceń)

Realizacja wydatków z Fundusz Sołeckiego w 2020 roku – załącznik nr 2
Fundusz sołecki

Wykonanie

Fundusz Sołecki Jawiszowice

Opis zrealizowanych przedsięwzięć ustalonych w Sołectwach
41 222,65
427,20 zakup nasion roślin miododajnych - 10 kg facelli, 44 kg gryki
Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw wraz z wykonaniem
34 200,77 nawierzchni bezpieczniej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Plac zabawJawiszowice" - etap II.
Zakup i dostawa urządzenia zabawowego placu zabaw w ramach realizacji zadnia
3 094,68
inwestycyjnego pn. „Plac zabaw-Jawiszowice”- etap II
Drobne upominki dla dzieci z okazji pikniku organizowanego pod hasłem „Dzień
1 000,00
dziecka trwa cały rok”
Wykonanie i montaż otwartego regału z płyty melaminowanej w Izbie Rolnej
1 000,00
(Sołtysówka) w Jawiszowicach
Wynajem dmuchańców wraz z obsługą organizacji turnieju piłkarskiego dla
1 500,00
drużyn dziecięcych LKS
42 812,68
1 000,00 Zakup chłodziarko-zamrażarki KERNAU
24 993,60 Remont dachu budynku „Sołtysówki” w Przecieszynie
Zakup 3 kompletów ubrań koszarowych 3 częściowych KLOPMAN DYNAMITE dla
999,99
OSP Przecieszyn
Dostawa i montaż sprzętu sportowego w sali gimnastycznej w ZSP nr 1 w
14 991,29
Przecieszynie
338,51 Zakup materiałów do remontu ławek na terenie „Folwarku Przeciesyn”
489,29 Zakup desek do remontu ławek na terenie „Folwarku Przeciesyn”
42 529,03
Dofinansowanie do OSP Skidziń - 7 kpl. ubrań, 3szt. hełmów, 7 par rękawic, 5 par
9 000,00
butów gumowych, 2 szt. butli, 1 drabina ratownicza

Fundusz Sołecki Przecieszyn

Fundusz Sołecki Skidziń

Realizacja przedsięwzięcia wniosku nr 4 sołectwa Skidziń pt. "Monitoring Gminny
3 996,36 (kamera DL w Skidziniu i plac zabaw)"
2 000,00 Zakup sadzonek drzew -6szt na teren placu zabaw i siłowni zewnętrznej
864,00 Zakup fotopułapki wraz z 2 zestawami akumulatorków, ładowarką i karta pamięci
1 199,00 Zakup urządzeń do koszenia trawy: kosiarki spalinowej
47,87 Zakup paliwa do kosiarek
48,19 Zakup paliwa do kosiarek
96,05 Zakup paliwa do kosiarek
48,92 Zakup paliwa do kosiarek
49,28 Zakup paliwa do kosiarek
97,92 Zakup paliwa do kosiarek
49,69 Zakup paliwa do kosiarek
104,51 Zakup paliwa do kosiarek
52,79 Zakup paliwa do kosiarek
55,55 Zakup paliwa do kosiarek
58,51 Zakup paliwa do kosiarek
55,15 Zakup paliwa do kosiarek
47,91 Zakup paliwa do kosiarek
53,72 Zakup paliwa do kosiarek
107,69 Zakup paliwa do kosiarek
24,92 Zakup paliwa do kosiarek
15 000,00 Zakup urządzeń do koszenia trawy: traktora ogrodowego
3 099,00Zakup patelni elektrycznej dla Domu Ludowego w Skidziniu
Zakup garnka gastronomicznego ze stali nierdzewnej z pokrywką BIG 98l do
636,00
Domu Ludowego w Skidziniu
1 400,00Zakup klocków piankowych do domu Ludowego w Skidziniu
2 836,00 Zakup 2 szt. namiotów ekspresowych DIGITENT Lite Plus
Wynajem urządzeń dmuchanych dla dzieci z okazji pikniku pod hasłem „Dzień
1 500,00
Dziecka trwa cały rok”
27 883,63
2 999,99 Zakup węży pożarniczych
Plac Zabaw - Wilczkowice i Siłownia Zewnętrzna - Wilczkowice - wymiana oraz
17 483,99
wykonanie nawierzchni bezpiecznej

Fundusz Sołecki Wilczkowice

4 131,57 Zakup kuchni gazowej 6 palnikowej dla Domu Ludowego w Wilczkowicach
Zakup stołu ze zlewem oraz spryskiwacza z baterią ścienną dla Domu Ludowego
w Wilczkowicach
Zakup stołu ze zlewem oraz spryskiwacza z baterią ścienną dla Domu Ludowego
1 500,00
w Wilczkowicach
Zakup wózka ociekowego na naczynia 3 półkowego dla Domu Ludowego w
960,00
Wilczkowicach
Dostawa wózka ociekowego na naczynia 3 półkowego dla Domu Ludowego w
25,00
Wilczkowicach
783,08

Fundusz Sołecki Zasole

40 000,00
1 430,00Malowanie pomieszczenia w budynku OSP Zasole przy ul. Kostka Jagiełły
Usługa wykonania i montażu szafy do zabudowy i aneksu kuchennego wraz z
zlewozmywakiem
Dofinansowanie do zakupu średnio uterenowionego samochodu ratowniczo32 000,00
gaśniczego
194 447,99
6 570,00

Razem

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2020 – załącznik nr 3

Dz.

Rdz.

§

Nr
zad

Nazwa zadania

Środki własne za 2020

środki zewnętrzne za
2020

Wykonanie za 2020

822 242,77 zł

2 788 172,00 zł

3 610 414,77 zł

441 966,38 zł

338 465,00 zł

780 431,38 zł

Zadanie zakończono i rozliczono.

1 286 186,59 zł

1 286 186,59 zł

Zadanie zakończono i rozliczono.

Zaawansowanie

60016

6050

228

OSPR – Budowa ścieżki rowerowej związanej z miejscami pamięci KL Auschwitz-Birkenau, w tym:
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 (Ofiar Oświęcimia ) na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Dąbrowskiego.
2. remont ul. Budy oraz Bór na odcinku od DW nr 933 do ul. Prostej w Brzeszczach.
3. Remont drogi gminnej nr 510510K - ul. Dąbrowskiego w Brzeszczach.

60016

6050
FDS

335

Przebudowa drogi gminnej nr 510508K w km 0+000 do km 0+416 ul. Stefczyka w miejscowości Brzeszcze, Gmina
Brzeszcze

60016

6050

322

Przebudowa dróg gminnych w Brzeszczach ul. Reja nr 5010502K oraz ul. Sikorskiego nr 510503K

801

80195

4270

353

Termomodernizacja Placówek Oświatowych – utrzymanie

14 458,56 zł

14 458,56 zł

Wykonano obowiązkowe okresowe przeglądy
urządzeń zabudowanych w ramach
termomodernizacji obiektów oświatowych

801

80195

4270

353

Remont dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzeszczach

3 127,87 zł

3 127,87 zł

W ramach zadania dokonano naprawy dachu.
Zadanie zakończono i rozliczono.

900

90005
„UE”

6059UE

272

BO4 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeszcze, poprawa jakości powietrza atmosferycznego i klimatu,
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Brzeszcze

78 999,85 zł

0,00 zł

78 999,85 zł

Zadanie zakończono i rozliczono.

926

92605

6050

349

Rewitalizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słowackiego w Brzeszczach

171 760,00 zł

179 380,20 zł

351 140,20 zł

Zadanie zakończono i rozliczono.

750

75095

6050

308

Sołtysówka Przecieszyn (Adaptacja budynku po poczcie)

24 993,60 zł

24 993,60 zł

Zadanie zakończono i rozliczono.

6050

Plac zabaw – Jawiszowice

0,00 zł

37 295,45 zł

90095

303

37 295,45 zł

900

Zadanie zakończono i rozliczono.

340

Plac zabaw – Wilczkowice i siłownia zewnętrzna Wilczkowice

17 483,99 zł

0,00 zł

17 483,99 zł

Zadanie zakończono i rozliczono.

349

Rewitalizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy
ul. Słowackiego w Brzeszczach (środki: JPG-SOnr2)

9 500,00 zł

0,00 zł

9 500,00 zł

Zadanie zakończono i rozliczono. ( Remont
ogrodzenia)

2 908 015,06 zł

3 306 017,20 zł

6 214 032,26 zł

1. Zadanie zakończono.
2. Zadanie zakończono.
3. Zadanie zakończono.

600

926

92605

6050

Wykaz realizowanych inwestycji ze środków własnych – Załącznik nr 4

Dz.

Rdz.

§

Nr
zad

środki własne

Wykonanie

Zaawansowanie na koniec 2020 r.

Wydatki bieżące
Dotacja celowa dla Powiatu Oświęcimskiego.

600

60078

2710-2

Powiat Oświęcimski pomoc- naprawa szkód popowodziowych –
Remont drogi powiatowej Wilczkowice Brzeszcze nr 1869K w
miejscowości Wilczkowice km 0+440-1+182 (Starowiejska)

0,00 zł

0,00 zł

6600

60078

4270

Remont drogi gminnej 510503K – ul. Sikorskiego w Brzeszczach w
km 0+031-0+323 Podstawowe

57,70 zł

57,70 zł

801

80195

4270

Termomodernizacja Placówek Oświatowych – utrzymanie

14 458,56 zł

14 458,56 zł

Nie doszło do realizacji zadania.
Powiat Oświęcimski nie przystąpił do realizacji zadania z uwagi na brak promesy Wojewody Małopolskiego na dofinansowanie zadania środkami budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych związanych z intensywnymi opadami w maju 2019 r. Umowa współfinansowania zawarta pomiędzy
Powiatem Oświęcimskim a Gminą Brzeszcze samoczynnie wygasła. Środki zabezpieczone na udzielenie
dotacji dla Powiatu z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania zostały zwrócone do budżetu Gminy.
W związku z wykonanym projektem budowlanym remontu ul. Sikorskiego w Brzeszczach na odcinku od
skrzyżowania z ul. Piastowską do skrzyżowania z ul. Słoneczną, nastąpiła konieczność korekty geodezyjnej granic działek w związku z wcześniejszym błędem w tym zakresie. Korekty dokonano na koszt właścicieli działek sąsiednich. Po dokonaniu zmiany w zasobach geodezyjnych w Starostwie zakupiono nowe
mapy w celu złożenia ponownego zgłoszenia robót.
Przedsięwzięcie w trakcie realizacji

TPO

Zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie projektu pn.”Podniesienie efektywności energetycznej
plcówek oświatowych na terenie Gminy Brzeszcze”, Gmina Brzeszcze zobowiązana została do zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 1% wartości zamontowanych w placówkach oświatowych urządzeń z przeznaczeniem na ich serwisowanie.
Zadanie jest realizowane przez placówki oświatowe co roku na bieżąco do końca trwałości projektu. Trwałość projektu zostanie zakończona w 2021 r.

Wydatki majątkowe

60013

6050

346

Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 949 odc. 010 km
0+685 do 0+745 str. L

24 883,33 zł

33,33 zł

60013

6300

290

Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy
Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

0,00 zł

0,00 zł

60014

6300-3

170

Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w
Jawiszowicach

0,00 zł

0,00 zł

60014

6300-13

323

Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K
ul. Oświęcimskiej w Skidziniu od skrzyżowania
Z ul. Piwną do budynku OSP Skidziń

506 185,00 zł

31 622,24 zł

60016

6050

330

Przebudowa drogi gminnej nr 510513K w km od 0+551 do km
1+062, ul. Daszyńskiego w miejscowości Brzeszcze, Gmina
Brzeszcze

87 567,00 zł

0,00 zł

60016

6050

331

Rozbudowa drogi gminnej nr 510576K 0+000 – 1+153km ul. Witosa
w Jawiszowicach

138 400,00 zł

138 400,00 zł

Umowa w trakcie realizacji, środki na wypłatę wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej,
na mocy uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach zostały uznane za wydatki niewygasające z upływem
roku budżetowego 2020.
Zawarto i rozliczono umowę z Tauron Dystrybucja SA o/w Bielsku-Białej na przyłączenie do sieci oświetlenia zaprojektowanego przejścia dla pieszych. Złożony został wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Krakowie o realizację zadania w trybie Inicjatyw Samorządowych z udziałem środków Gminy Brzeszcze
i Województwa Małopolskiego.
Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
środki finansowe zostały przesunięte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2021

Dotacja celowa dla Powiatu Oświęcimskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej – umowa współfinansowania w trakcie realizacji
Środki na ten cel zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeszcze na 2021
r.

Dotacja celowa dla Powiatu Oświęcimskiego – umowa w trakcie realizacji.
Środki na wypłatę dotacji do kwoty 474.562,00 zł na mocy uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach zostały
uznane za wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020.

Umowa w trakcie realizacji. Środki na wypłatę wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej,
na mocy uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach zostały uznane za wydatki niewygasające z upływem
roku budżetowego 2020.

600
Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej

60016
60016

60571,6059-1
UE

322

Przebudowa dróg gminnych w Brzeszczach ul. Reja nr 510502K
oraz oraz ul. Sikorskiego nr 510503K

1 286 186,59 zł

1 286 186,59 zł

60095

6050

105

Budowa parkingu przy ul. Spokojnej w Przecieszynie

49 811,80 zł

49 811,80 zł

60095

6050
REW

253

Rewitalizacja - Poprawa jakości życia oraz integracja mieszkańców
Osiedla Paderewskiego w Jawiszowicach poprzez rozbudowę i
modernizację infrastruktury osiedlowej i komunikacyjnej

88 000,00 zł

88 000,00 zł

Przedsięwzięcie zakończono i rozliczono

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
Wykonawca realizuje roboty budowlane zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo –
finansowym.
Termin realizacji: 10.08.2021 r.

W ramach zadania zostało zlecone opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi na os. Paderewskiego w Jawiszowicach z podziałem na 2 etapy:
Etap I - przebudowa istniejącej drogi.
Etap II - rozbudowa istniejącej drogi o nowy odcinek od sklepu "LIDL" do restauracji "SMAKOSFERA" .
Realizacja robót budowlanych planowana jest na lata 2021 – 2023

Zadanie w trakcie realizacji.
W 2020 r. opracowano mapę do celów projektowych w kwocie 2.214 zł.

700

60095

6050

351

Rozbudowa parkingu na osiedlu Słowackiego w Brzeszczach

30 000,00 zł

2 214,00 zł

70005

6050

358

Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowice

0,00 zł

0,00 zł

Środki finansowe zabezpieczone na realizację zamówienia dot. opracowania dokumentacji projektowej,
na mocy uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach zostały uznane za wydatki niewygasające z upływem
roku budżetowego 2020. Sfinalizowanie zamówienia nastąpi w roku 2021

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
Środki na ten cel zostały zabezpieczone w WPF Gminy Brzeszcze na 2021 r.

80195

4270

Remont dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w
Brzeszczach

3 127,87 zł

3 127,87 zł

Naprawiono pokrycie części dachu w miejscu przecieku. Zadanie zrealizowano w terminie i rozliczono.

900

90001

6050

139

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeszczach – Borze

200 000,00 zł

76 999,60 zł

Wykonano przejście kanalizacją sanitarną ciśnieniową pod torami kolejowymi w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego w km 29+987 (linii kolejowej relacji Oświęcim – Czechowice–Dziedzice) z ul. Budy i ul. Bór
w Brzeszczach.

900

90005
„UE”

6059UE

272

BO4 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeszcze,
poprawa jakości powietrza atmosferycznego i klimatu,
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
stanowiących własność Gminy Brzeszcze

78 999,85 zł

78 999,85 zł

Przedsięwzięcie zakończono i rozliczono

900

90095

4300

0

Opłaty przyłączeniowe

220,96 zł

220,96 zł

2 507 898,66 zł

1 770 132,50 zł

Zadanie zakończono i rozliczono

Fundusz Sołecki
750

900

75095

90095

6050

308

Sołtysówka Przecieszyn (Adaptacja budynku po poczcie)

25 000,00 zł

24 993,60 zł

Zadanie zakończono i rozliczono

303

Plac zabaw – Jawiszowice

37 500,00 zł

37 295,45 zł

Zadanie zakończono i rozliczono

340

Plac zabaw – Wilczkowice i siłownia zewnętrzna Wilczkowice

17 500,00 zł

17 483,99 zł

Zadanie zakończono i rozliczono

80 000,00 zł

79 773,04 zł

6050

RAZEM
Jednostki Pomocnicze Gminy (JPG)

Zadanie w trakcie realizacji
900

90095

6050

355

Plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy Al. Dworskiej w
Jawiszowicach

6 150,00 zł

0 zł

926

92605

6050

349

Rewitalizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słowackiego
w Brzeszczach

9 500,00 zł

9 500,00 zł

15 650,00 zł

9 500,00 zł

RAZEM

Środki finansowe zabezpieczone na realizację zamówienia dot. opracowania dokumentacji projektowej,
na mocy uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach zostały uznane za wydatki niewygasające z upływem
roku budżetowego 2020.
Zadanie zakończono i rozliczono
Środki z Samorządu Osiedlowego nr 2 przeznaczone na remont ogrodzenia w ramach przedmiotowego
zadania

Środki niewygasające (WN)

600

60095 6050REW 253

Rewitalizacja - Poprawa jakości życia oraz integracja mieszkańców
Osiedla Paderewskiego w Jawiszowicach poprzez rozbudowę i
modernizację infrastruktury osiedlowej i komunikacyjnej

374 712,62 zł

374 712,62 zł

Przedsięwzięcie zakończono i rozliczono

801

80101

Budowa drogi pożarowej do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w
Brzeszczach

22 140,00 zł

22 140,00 zł

Dla zadania opracowano kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę – Decyzja nr 55/20 z dnia 30.01.2020 r. znak WAB.6740.1.774.2019.AWK

396 852,62 zł

396 852,62 zł

6050

328

suma wydatki bieżące i majątkowe + środki niewygasające

2 904 751,28

Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych – załącznik nr 5

lp.

Dz.

Rdz.

§

środki
Zewnętrzne

Nr
zad

środki własne

Dochód

Wykonanie

Przedsięwzięcie zakończono i rozliczono. W ramach przedsięwzięcia realizowano zadania:

OSPR – Budowa ścieżki rowerowej związanej z miejscami
pamięci KL Auschwitz-Birkenau
1

600

60016

6050

228

Projekt: „Budowa ścieżki rowerowej związanej z miejscami
pamięci KL Auschwitz-Birkenau (zadanie wieloletnie)”
Źródło finansowania:
- Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy -etap V 2016-2020
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

2 788 172,00 zł

822 242,77 zł

2 788 172,00 zł

3 610 414,77 zł

600

60016

6050
6050FDS

301

Projekt: „Przebudowa drogi gminnej nr 510570K w km 0+000
-1+268 ul. Nawsie w miejscowości Jawiszowice, Gmina
Brzeszcze”
Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych)

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

1 005 796,00 zł

1 142 278,22 zł

1 005 796,00 zł

2 148 074,22 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 510508K w km 0+000 do km
0+416 ul. Stefczyka w miejscowości Brzeszcze, Gmina
Brzeszcze
3

600

60016
60016

6050
6050FDS

335

Projekt: „Przebudowa drogi gminnej nr 510508K w km 0+000 do
km 0+416 ul. Stefczyka w miejscowości Brzeszcze, Gmina
Brzeszcze”
Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych)

4

926

92605

6050

349

338 465,00 zł

441 966,38 zł

338 465,00 zł

780 431,38 zł

801

80101

6059
TPO 3

353

Projekt: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w
Skidziniu”
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
4 Oś Priorytetowa 4 regionalna polityka energetyczna,
Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze
publicznym i mieszkaniowym,
Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej – spr.

Przedsięwzięcie zakończono i rozliczono.
Zadanie realizowano w latach 2019-2020.

Zadanie zakończono i rozliczono.
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - 19.440,00 zł – umowa dotacji nr
D/280/20/42 z dnia 12.10.2020 r.
171 760,00 zł

179 380,20 zł

171 760,00 zł

351 140,20 zł

Dotacja z Województwa Małopolskiego - 152.320,00 zł - umowa z
dnia 16.10.2020 r. zawarta na podstawie Uchwały nr XXII/310/20
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22.06.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, na realizację w 2020 r. projektu ,,Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa-MIRS”.

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku oaz adaptację części pomieszczeń na cele przedszkolne. W 2020 r. opracowano program funkcjonalno – użytkowy dla adaptacji części budynku Szkoły
Podstawowej w Skidziniu na Przedszkole.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skidziniu

5

Umowa dofinansowania zawarta pomiędzy Wojewodą Małopolskim
a Gminą Brzeszcze znak WR-III.807.5.32.2020 Alo, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Finansowanie i realizację zadania
przewidziano na lata 2020-2021. Wykonawca realizuje roboty budowlane zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo –
finansowym. Zaplanowany dochód na 2020 r. został wykonany w
całości.

Zadanie wieloletnie.

Rewitalizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy
ul. Słowackiego w Brzeszczach
Projekt: „Rewitalizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy
ul. Słowackiego w Brzeszczach”
Źródło finansowania:
- Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno- Sportowa (MIRS),
Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego
- Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno- Sportowa (MIRS),
Województwo Małopolskie – Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

- „OSPR - budowa ścieżki rowerowej związanej z miejscami pamięci
KL Auschwitz-Birkenau” - Pakiet nr 1
- „Remont ul. Dąbrowskiego w Brzeszczach”
- „Remont ul. Bór i ul. Budy w Brzeszczach”
Dofinansowanie z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - etap V 2016 – 2020: 2 138 172,00 zł oraz Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych: 650 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 510570K w km 0+000 -1+268 ul.
Nawsie w miejscowości Jawiszowice, Gmina Brzeszcze
2

Zaawansowanie na koniec 2020 roku

0,00 zł

16 974,00 zł

0,00 zł

16 974,00 zł

W październiku 2020 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na
wyłonieni wykonawcy robót budowlanych. Do 31.12.2020 postępowania nie rozstrzygnięto.
24.10.2020 r. zawarto umowę nr RPMP.04.03.02-12-0005/20-00XVII/94/FE/20 o dofinansowanie Projektu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skidziniu. Kwota dofinansowania
wynikająca z umowy: 1 231 292,82 zł. Zakończenie realizacji projektu do 30.11.2021 r.

Zadanie w trakcie realizacji.

Przebudowa drogi ul. Bolesława Prusa i ul. Królowej Jadwigi w
Brzeszczach
6

600

60017

6050

350

Projekt: „Przebudowa dróg ul. Prusa i ul. Królowej Jadwigi w
Brzeszczach”
Źródło finansowania:
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

1 150 000,00 zł

0,00 zł

1 150 000,00 zł

0,00 zł

W dniu 29.09.2020 r. Gmina Brzeszcze złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid 19
dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych do Prezesa rady Ministrów za pośrednictwem Wojewódy Małopolskiego na przebudowę dróg ul.
Prusa I ul. Królowej Jadwigi w Brzeszczach Dofinansowanie zostało
przyznane, a środki wpłynęły na konto dochodowe Gminy Brzeszcze w dniu 26.12.2020 r. w wysokości kosztorysowej robót budowlanych. Zgodnie z zasadami programu nie jest zawierana umowa
dofinansowania.

Dla zadania opracowano kompletną dokumentację projektową wraz
z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę – Decyzja nr
55/20 z dn. 30.01.2020 r. znak WAB.6740.1.774.2019.AWK

Budowa drogi pożarowej do budynku Szkoły Podstawowej nr
1 w Brzeszczach
7

801

80101

6050

328

Projekt: „Budowa drogi pożarowej do budynku Szkoły
Podstawowej nr 1 w Brzeszczach”
Źródło finansowania:
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

740 000,00 zł

0,00 zł

740 000,00 zł

0,00 zł

Rewitalizacja – wzmocnienie funkcji integracyjno –
rekreacyjno – kulturalnych Parku Miejskiego przy ul.
Dworcowej w Brzeszczach – etap II

8

900

90004

6050
REW

250

(obecna nazwa zadania: Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul.
Dworcowej w Brzeszczach (zadanie wieloletnie)"
współfinansowana ze środków budżetu państwa w ramach
Programu "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI
2021-2025)

W ramach zadania w 2020 roku zlecono opracowanie dokumentacji
projektowej przebudowy ul. Prusa i ul. Królowej Jadwigi w Brzeszczach. Po podjęciu przez Radę Miejską w Brzeszczach uchwały
budżetowej nr XXIII/232/2020 w dniu 15.12.2020 r. zawierającej
wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2020 – w tym wydatków dla przedmiotowego zadania - Zamawiający pozytywnie rozpatrzył wniosek Wykonawcy z dnia 10.11.2020 r.
o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia
28.05.2021 r.

W dniu 29.09.2020 r. Gmina Brzeszcze złożyła wniosek o
dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania
Covid 19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do Prezesa rady
Ministrów za pośrednictwem Wojewódy Małopolskiego na budowę
drogi pożarowej do budynky Szkoły Podstawowej nr 1 w
Brzeszczach. Dofinansowanie zostało przyznane, a środki wpłynęły
na konto dochodowe Gminy Brzeszcze w dniu 26.12.2020 r. w
wysokości kosztorysowej robót budowlanych. Zgodnie z zasadami
programu nie jest zawierana umowa dofinansowania.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji

2 900 000,00 zł

42 676,08 zł

2 900 000,00 zł

42 676,08 zł

W 2020 r. dokonano zakupu i montażu dwóch urządzeń wyposażenia istniejącego skateparku. Ponadto w roku 2020 Gmina Brzeszcze posiadała opracowaną w grudniu 2019 r. dokumentację projektową pn. ,,Rewitalizacja Parku Miejskiego w Brzeszczach” wraz z
uzyskanym stosownym pozwoleniem na budowę nr 1025/19 z dn.
13.12.2019 r. znak WAB.6740.1.723.2019.BP
W 2020 roku pozyskano dofinansowanie do planowanej rewitalizacji
parku z dwóch źródeł: z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota 2,9 mln złotych, środki otrzymano w 2020 roku) oraz z
Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego etap VI na
lata 2021-2025 (uchwała 101/2020 Rady Ministrów z dn.10.07.2020
roku; dotacja dla zadania wieloletniego realizowanego w latach
2021-2022; kwota dotacji 7,7 mln złotych).

Projekt: „"Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w
Brzeszczach (zadanie wieloletnie)" współfinansowana ze środków
budżetu państwa w ramach Programu "Oświęcimski strategiczny
program rządowy - Etap VI 2021-2025".
Źródło finansowania:
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
Budowa cmentarza komunalnego w Brzeszczach
9

710

71035

6050

113

Projekt: „Budowa cmentarza komunalnego w Brzeszczach”
Źródło finansowania:
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

RAZEM:

945 583,00 zł

158 670,00 zł

945 583,00 zł

158 670,00 zł

W 2020 r. opracowano projekt budowlany cmentarza komunalnego
w Brzeszczach. Uzyskano stosowne pozwolenia na budowę nr
982/19 z dn. 27.11.2019 r. znak WAB.6740.1.593.AWK
W 2020 roku pozyskano dofinansowane do planowanej inwestycji z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota 945,5 tys. złotych, środki otrzymano w 2020 roku)

10 039 776,00 zł

2 804 187,65 zł

10 039 776,00 zł

7 108 380,65 zł

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, realizowane w 2020 roku – załącznik nr 6:
lp

Tytuł projektu

1 Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze

okres realizacji

program/
źródło finansowania

2016-2020

Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020

2

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

2017-2020

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020

3

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - etap V
zad. Budowa ścieżki rowerowej związanej z miejscami pamięci KL Auschwitz – Birkenau

2018 - 2020

OSPR - Wojewoda Małopolski

2020

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+”
na lata 2015-2020,
edycja w 2020 r.

„Zdalna Szkoła” - zakup sprzętu komputerowego dla szkół w Gminie Brzeszcze.

2020

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

„Zdalna Szkoła + ” - zakup sprzętu komputerowego dla szkół w Gminie Brzeszcze.

2020

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

2020

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego
„Małopolska infrastruktura
rekreacyjno-sportowa – MIRS”

4 „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Gminie Brzeszcze"

5

6

7

Rewitalizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słowackiego w Brzeszczach

8

Rewitalizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słowackiego w Brzeszczach

2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska w Krakowie
„Małopolska infrastruktura
rekreacyjno-sportowa – MIRS”

9

Przebudowa drogi gminnej nr 510508K w km od 0+000 do km 0+416, ul. Stefczyka
w miejscowości Brzeszcze, Gmina Brzeszcze.

2019-2020

Fundusz Dróg Samorządowych nabór na 2019 rok

10

„Przebudowa drogi gminnej nr 510570K w km od 0+000,00 do km 1+268,00 ul. Nawsie
w miejscowości Jawiszowice, Gmina Brzeszcze”.

2020-2021

Fundusz Dróg Samorządowych nabór na 2020 rok

2020

Powiat Oświęcimski

2020

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

„Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu województwa małopolskiego na zakup samochodów w 2020 r.”
13
Zakup samochodu dla OSP Zasole

2020

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

„Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu województwa małopolskiego na zakup samochodów w 2020 r.”
14
Remont samochodu dla OSP Brzeszcze.

2020

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

2020

Ministerstwo Sprawiedliwości

2020-2023

Małopolski Urząd Wojewódzki

Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze - działania Urzędu Gminy
11 związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza
atmosferycznego i klimatu.
Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu województwa małopolskiego na prace budowlano-remontowe w
12
remizach strażackich w 2020 r.” (syrena OSP Jawiszowice)

15
16

Fundusz Sprawiedliwości – zakup motopomp.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (nabór algorytmem)

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Budowa drogi pożarowej do budynku Szkoły
17 Podstawowej nr 1 w Brzeszczach (nabór 1)

2021-2022

Małopolski Urząd Wojewódzki

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Przebudowa dróg ul. Prusa oraz ul. Królowej
18 Jadwigi w Brzeszczach (nabór 1)

2021

Małopolski Urząd Wojewódzki

2021

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020

19 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skidziniu.

Projekty w trakcie aplikowania (wg stanu 31.12.2020)
planowany okres
realizacji

program/
źródło finansowania

2021-2022

Fundusz Dróg Samorządowych nabór na 2021 rok

2021

Małopolski Urząd Wojewódzki

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - kompleksowa modernizacja Ośrodka Kultury w
3 Brzeszczach. (nabór 2)

2021-2023

Małopolski Urząd Wojewódzki

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - przebudowa oraz termomodernizacja budynku
4 użyteczności publicznej - szkoły w Zasolu. (nabór 2)

2021-2023

Małopolski Urząd Wojewódzki

2021

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

Tytuł projektu
"Przebudowa drogi gminnej 510580K ul. Osiedle Paderewskiego w km 0+000 - 0+633,50
oraz rozbudowa drogi gminnej 510580K ul. Osiedle Paderewskiego w km 0+633,50 1
0+855,00 w miejscowości Jawiszowice, Gmina Brzeszcze" - Fundusz Dróg
Samorządowych 2021
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Remont budynku Basenu „Pod Platanem".
2 (nabór 2)

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek
5 oświatowych" - Grant nr 1

Wykaz inwestycji w toku w tym rozpoczętych w 2020 – Załącznik nr 7

Dz.

Rdz.

§

Nr
zad

60013

6050

346

60013

6300

środki zewnętrzne

środki własne

Wykonanie

Zaawansowanie na koniec 2020 r.

Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 949 odc.
010 km 0+685 do 0+745 str. L

0,00 zł

24 883,33 zł

33,33 zł

Zadanie rozpoczęte w 2020 r. Umowa w trakcie realizacji, środki na wypłatę wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej, na mocy
uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach zostały uznane za wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020. Zawarto i rozliczono umowę z Tauron Dystrybucja SA o/w Bielsku-Białej na przyłączenie do sieci oświetlenia zaprojektowanego przejścia dla pieszych. Złożony został wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie o realizację zadania w trybie Inicjatyw Samorządowych z udziałem środków Gminy Brzeszcze i
Województwa Małopolskiego.

290

Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy
obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
środki finansowe zostały przesunięte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2021
Dotacja celowa dla Powiatu Oświęcimskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej – umowa w trakcie realizacji
Środki na ten cel zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeszcze na 2021 r.

60014

6300-3

170

Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w
Jawiszowicach

60014

6300-13

323

Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K
ul. Oświęcimskiej w Skidziniu od skrzyżowania
Z ul. Piwną do budynku OSP Skidziń

0,00 zł

506 185,00 zł

31 622,24 zł

Dotacja celowa dla Powiatu Oświęcimskiego – umowa współfinansowania w trakcie realizacji. W 2020 r. na podstawie noty obciążeniowej przekazano do Powiatu środki w wys. 31.622,24 zł. Środki na wypłatę dotacji do kwoty 474.562,00 zł w 2021 r. zgodnie z umową współfinansowania,
na mocy uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach zostały uznane za wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020.

60016

6050
6050FDS

301

Przebudowa drogi gminnej nr 510570K w km 0+000 -1+268
ul. Nawsie w miejscowości Jawiszowice, Gmina
Brzeszcze

1 005 796,00 zł

1 142 278,22 zł

2 148 074,22 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
Umowa dofinansowania zawarta pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Brzeszcze znak WR-III.807.5.32.2020 Alo, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Finansowanie i realizację zadania przewidziano na rok 2020-2021 zgodnie z harmonogramem. Wykonawca realizuje roboty budowlane zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Zaplanowany dochód na 2020 r.
został wykonany w całości.

60016

6050

330

Przebudowa drogi gminnej nr 510513K w km od 0+551 do
km 1+062, ul. Daszyńskiego w miejscowości Brzeszcze,
Gmina Brzeszcze

0,00 zł

87 567,00 zł

0,00 zł

Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w trakcie realizacji z terminem do 31.03.2021 r.
Środki na wypłatę wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej, na mocy uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach zostały uznane za
wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020.

60016

6050

331

Rozbudowa drogi gminnej nr 510576K 0+000 – 1+153km
ul. Witosa w Jawiszowicach

0,00 zł

138 400,00 zł

138 400,00 zł

60017

6050

350

Przebudowa drogi ul. Bolesława Prusa i ul. Królowej
Jadwigi w Brzeszczach

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej
Zadanie rozpoczęte w 2020 r.
Zadanie w trakcie realizacji.

1 150 000,00 zł

36 285,00 zł

0,00 zł

600

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bolesława Prusa i ul. Królowej Jadwigi w Brzeszczach. Po podjęciu przez Radę Miejską w Brzeszczach uchwały budżetowej nr XXIII/232/2020 w dniu 15.12.2020 r. zawierającej wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 – w tym wydatków dla przedmiotowego zadania - Zamawiający pozytywnie rozpatrzył wniosek Wykonawcy z dnia 10.11.2020 r. o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 28.05.2021 r.W dniu 29.09.2020 r. Gmina Brzeszcze złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do Prezesa rady Ministrów za pośrednictwem Wojewódy Małopolskiego na przebudowę dróg ul. Prusa I ul.
Królowej Jadwigi w Brzeszczach Dofinansowanie zostało przyznane, a środki wpłynęły na konto dochodowe Gminy Brzeszcze w dniu 26.12.2020 r.
w wysokości kosztorysowej robót budowlanych. Dla przedmiotowego zadania zgodnie z zasadami programu nie jest zawierana umowa dofinansowania.
Dotacja celowa dla Powiatu Oświęcimskiego.

60078

27102710-2
2

Powiat Oświęcimski pomoc- naprawa szkód
popowodziowych -Remont drogi powiatowej Wilczkowice
Brzeszcze nr 1869K w miejscowości Wilczkowice km
0+440-1+182 (Starowiejska)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

60078

4270

JRP

Remont drogi gminnej 510503K – ul. Sikorskiego w
Brzeszczach w km 0+031-0+323 Podstawowe

0,00 zł

57,70 zł

57,70 zł

60095

6050

105

Budowa parkingu przy ul. Spokojnej w Przecieszynie

0,00 zł

49 811,80 zł

49 811,80 zł

60095

6050
REW

253

Rewitalizacja - Poprawa jakości życia oraz integracja
mieszkańców Osiedla Paderewskiego w Jawiszowicach
poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury
osiedlowej i komunikacyjnej

0,00 zł

88 000,00 zł

88 000,00 zł

60095

6050

351

Rozbudowa parkingu na osiedlu Słowackiego w
Brzeszczach

0,00 zł

30 000,00 zł

2 214,00 zł

Budowa parkingu przy dworcu PKP w BrzeszczachJawiszowice

0,00 zł

Nie doszło do realizacji zadania.
Powiat Oświęcimski nie przystąpił do realizacji zadania z uwagi na brak promesy Wojewody Małopolskiego na dofinansowanie zadania środkami
budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych związanych z intensywnymi opadami w maju 2019 r. Umowa
współfinansowania zawarta pomiędzy Powiatem Oświęcimskim a Gminą Brzeszcze samoczynnie wygasła. Środki zabezpieczone na udzielenie
dotacji dla Powiatu z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania zostały zwrócone do budżetu Gminy.
W związku z wykonanym projektem budowlanym remontu ul. Sikorskiego w Brzeszczach na odcinku od skrzyżowania z ul. Piastowską do
skrzyżowania z ul. Słoneczną, nastąpiła konieczność korekty geodezyjnej granic działek w związku z wcześniejszym błędem w tym zakresie. Korekty
dokonano na koszt właścicieli działek sąsiednich. Po dokonaniu zmiany w zasobach geodezyjnych w Starostwie zakupiono nowe mapy w celu
złożenia ponownego zgłoszenia robót.
Przedsięwzięcie w trakcie realizacji

700
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71035
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90095
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80101

6050

358

113

Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zakończono I rozliczono.
W marcu 2021 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

Zadanie rozpoczęte w 2020 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
W 2020 r. opracowano mapę do celów projektowych w kwocie 2.214 zł.
Środki finansowe zabezpieczone na realizację zamówienia dot. opracowania dokumentacji projektowej, na mocy uchwały Rady Miejskiej w
Brzeszczach zostały uznane za wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020. Sfinalizowanie zamówienia nastąpi w roku 2021 r.

Zadanie rozpoczęte w 2020 r. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
0,00 zł

0,00 zł

Środki na ten cel zostały zabezpieczone w WPF Gminy Brzeszcze na 2021 r.

158 670,00 zł

158 670,00 zł

Opracowano kompletną dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem robót do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.
W lutym 2021 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane – etap I.

0,00 zł

16 974,00 zł

16 974,00 zł

W 2020 r. opracowano program funkcjonalno – użytkowy dla adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej w Skidziniu na Przedszkole.
W styczniu 2021 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

0,00 zł

200 000,00 zł

76 999,60 zł

JPG – Plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy Al. Dworskiej
w Jawiszowicach

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Budowa drogi pożarowej do budynku Szkoły Podstawowej
nr 1 w Brzeszczach

0,00 zł

22 140,00 zł

22 140,00 zł

2 155 796,00 zł

2 501 252,05 zł

2 732 996,89 zł

Budowa cmentarza komunalnego w Brzeszczach

353

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w
Skidziniu

139

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeszczach – Borze

355

328

Wykonawca realizuje roboty budowlane zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo – finansowym.
Termin zakończenia realizacji: 10.08.2021 r.

0,00 zł

Wykonano przejście kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej pod torami kolejowymi w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego w km 29+987 (linii kolejowej relacji Oświęcim – Czechowice–Dziedzice) z ul. Budy i ul. Bór w Brzeszczach.
Zadanie rozpoczęte w 2020 r.
Zadanie w trakcie realizacji
Środki finansowe zabezpieczone na realizację zamówienia dot. opracowania dokumentacji projektowej, na mocy uchwały Rady Miejskiej w
Brzeszczach zostały uznane za wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020.
Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zakończono I rozliczono.
Opracowano kompletną dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem robót do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.
W dniu 29.09.2020 r. Gmina Brzeszcze złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 dla jednostek
samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do Prezesa rady Ministrów za pośrednictwem Wojewódy Małopolskiego na budowę drogi pożarowej do budynky Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzeszczach. Dofinansowanie zostało przyznane, a środki wpłynęły
na konto dochodowe Gminy Brzeszcze w dniu 26.12.2020 r. w wysokości kosztorysowej robót budowlanych. Dla przedmiotowego zadania zgodnie
z zasadami programu nie jest zawierana umowa dofinansowania.

Wykaz inwestycji drogowych realizowanych w 2020 roku – załącznik nr 8

Dz.

Rdz.

§

Nr
zad

60013

6300

290

Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy
obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach

Środki zewnętrzne

Środki własne

Wykonanie

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Zaawansowanie na koniec 2020 r.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
środki finansowe zostały przesunięte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2021

60013

6050

346

Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 949 odc.
010 km 0+685 do 0+745 str. L

0,00 zł

24 883,33 zł

33,33 zł

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.
Środki na wypłatę wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej, na mocy uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach zostały uznane za wydatki niewygasające z upływem roku
budżetowego 2020.
Zawarto i rozliczono umowę z Tauron Dystrybucja SA o/w Bielsku-Białej na przyłączenie do
sieci oświetlenia zaprojektowanego przejścia dla pieszych.
Złożony został wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie o realizację zadania w
trybie Inicjatyw Samorządowych z udziałem środków Gminy Brzeszcze i Województwa Małopolskiego

60014

6300-3

170

Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w
Jawiszowicach

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Dotacja celowa dla Powiatu Oświęcimskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji
projektowej – umowa w trakcie realizacji
Środki na ten cel zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeszcze na 2021 r.

60014

6300-13

323

Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K
ul. Oświęcimskiej w Skidziniu od skrzyżowania
Z ul. Piwną do budynku OSP Skidziń

0,00 zł

506 185,00 zł

31 622,24 zł

2 138 172,00 zł

1 472 242,77 zł

3 610 414,77 zł

Dotacja celowa dla Powiatu Oświęcimskiego – umowa współfinansowania w trakcie realizacji.
W 2020 r. na podstawie noty obciążeniowej przekazano do Powiatu środki w wys. 31.622,24
zł.
Środki na wypłatę dotacji do kwoty 474.562,00 zł w 2021 r. zgodnie z umową współfinansowania, na mocy uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach zostały uznane za wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020.

60016

6050

228

OSPR – Budowa ścieżki rowerowej związanej z miejscami
pamięci KL Auschwitz-Birkenau w tym:
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 (Ofiar
Oświęcimia ) na odcinku od ul. Piastowskiej do ul.
Dąbrowskiego.
2. Remont ul. Budy oraz Bór na odcinku od DW nr 933 do
ul. Prostej w Brzeszczach.
3. Remont drogi gminnej nr 510510K - ul. Dąbrowskiego w
Brzeszczach.

60016

6050
6050FDS

301

Przebudowa drogi gminnej nr 510570K w km 0+000 -1+268
ul. Nawsie w miejscowości Jawiszowice, Gmina
Brzeszcze

1 005 796,00 zł

1 142 278,22 zł

2 148 074,22 zł

60016
60016

6050
6050FDS

335

Przebudowa drogi gminnej nr 510508K w km 0+000 do km
0+416 ul. Stefczyka w miejscowości Brzeszcze, Gmina
Brzeszcze

338 465,00 zł

441 966,38 zł

780 431,38 zł

60078

4270

JRP

Remont drogi gminnej 510503K – ul. Sikorskiego w
Brzeszczach w km 0+031-0+323 Podstawowe

0,00 zł

Przedsięwzięcie zakończono i rozliczono
Dofinansowanie z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - etap V 2016 –
2020: 2 138 172,00 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 650 000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
Finansowanie i realizację zadania przewidziano na rok 2020-2021.
Wykonawca realizuje roboty budowlane zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Planowany termin wykonania: 15.07.2021 r.
Przedsięwzięcie zakończono i rozliczono
Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

600

57,70 zł

57,70 zł

W związku z wykonanym projektem budowlanym remontu ul. Sikorskiego w Brzeszczach na
odcinku od skrzyżowania z ul. Piastowską do skrzyżowania z ul. Słoneczną, nastąpiła konieczność korekty geodezyjnej granic działek w związku z wcześniejszym błędem w tym zakresie. Korekty dokonano na koszt właścicieli działek sąsiednich. Po dokonaniu zmiany w zasobach geodezyjnych w Starostwie zakupiono nowe mapy w celu złożenia ponownego zgłoszenia robót.

Zadanie w trakcie realizacji.

60017

6050

350

1 150 000,00 zł

36 285,00 zł

0,00 zł

W dniu 29.09.2020 r. Gmina Brzeszcze złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do Prezesa rady Ministrów za pośrednictwem
Wojewódy Małopolskiego na przebudowę dróg ul. Prusa I ul. Królowej Jadwigi w Brzeszczach
Dofinansowanie zostało przyznane, a środki wpłynęły na konto dochodowe Gminy Brzeszcze
w dniu 26.12.2020 r. w wysokości kosztorysowej robót budowlanych. Dla przedmiotowego zadania zgodnie z zasadami programu nie jest zawierana umowa dofinansowania.

60016

6050

330

Przebudowa drogi gminnej nr 510513K w km od 0+551 do
km 1+062, ul. Daszyńskiego w miejscowości Brzeszcze,
Gmina Brzeszcze

0,00 zł

87 567,00 zł

0,00 zł

60016

6050

331

Rozbudowa drogi gminnej nr 510576K 0+000 – 1+153km
ul. Witosa w Jawiszowicach

0,00 zł

138 400,00 zł

138 400,00 zł

Przebudowa dróg gminnych w Brzeszczach ul. Reja nr
510502K oraz oraz ul. Sikorskiego nr 510503K

0,00 zł

1 286 186,59 zł

1 286 186,59 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

605760016
1,6059-1 322
60016
UE
700

Przebudowa drogi ul. Bolesława Prusa i ul. Królowej
Jadwigi w Brzeszczach

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bolesława
Prusa i ul. Królowej Jadwigi w Brzeszczach. Po podjęciu przez Radę Miejską w Brzeszczach
uchwały budżetowej nr XXIII/232/2020 w dniu 15.12.2020 r. zawierającej wykaz wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 – w tym wydatków dla przedmiotowego zadania - Zamawiający pozytywnie rozpatrzył wniosek Wykonawcy z dnia 10.11.2020 r. o
przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 28.05.2021 r.

Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w trakcie realizacji z terminem
wykonania do 31.03.2021 r.
Środki na wypłatę wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej, na mocy uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach zostały uznane za wydatki niewygasające z upływem roku
budżetowego 2020.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej
Zadanie zakończono I rozliczono
Przedsięwzięcie w trakcie realizacji

70005

6050

358

Budowa parkingu przy dworcu PKP w BrzeszczachJawiszowice

60095

6050

105

Budowa parkingu przy ul. Spokojnej w Przecieszynie

0,00 zł

49 811,80 zł

49 811,80 zł

60095

6050

351

Rozbudowa parkingu na osiedlu Słowackiego w
Brzeszczach

0,00 zł

30 000,00 zł

2 214,00 zł

Środki finansowe zabezpieczone na realizację zamówienia dot. opracowania dokumentacji
projektowej, na mocy uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach zostały uznane za wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020. Sfinalizowanie zamówienia nastąpi w roku
2021 r.

60095

6050
REW

253

Rewitalizacja - Poprawa jakości życia oraz integracja
mieszkańców Osiedla Paderewskiego w Jawiszowicach
poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury
osiedlowej i komunikacyjnej

0,00 zł

88 000,00 zł

88 000,00 zł

Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zakończono I rozliczono

60078

2710-2

27102

Powiat Oświęcimski pomoc- naprawa szkód
popowodziowych -Remont drogi powiatowej Wilczkowice
Brzeszcze nr 1869K w miejscowości Wilczkowice km
0+440-1+182 (Starowiejska)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Środki na ten cel zostały zabezpieczone w WPF Gminy Brzeszcze na 2021 r.
Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
Wykonawca realizuje roboty budowlane zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo – finansowym.
Termin realizacji: 10.08.2021 r.

Zadanie w trakcie realizacji.
W 2020 r. opracowano mapę do celów projektowych w kwocie 2.214 zł.

600

Dotacja celowa dla Powiatu Oświęcimskiego – nie doszło do realizacji zadania.
Powiat Oświęcimski nie przystąpił do realizacji zadania z uwagi na brak promesy Wojewody
Małopolskiego na dofinansowanie zadania środkami budżetu państwa w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych związanych z intensywnymi opadami w maju 2019 r. Umowa
współfinansowania zawarta pomiędzy Powiatem Oświęcimskim a Gminą Brzeszcze samoczynnie wygasła. Środki zabezpieczone na udzielenie dotacji dla Powiatu z przeznaczeniem
na realizację przedmiotowego zadania zostały zwrócone do budżetu Gminy.

Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zakończono I rozliczono.

Opracowano kompletną dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem robót do
Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

801

80101

6050

328

Budowa drogi pożarowej do budynku Szkoły Podstawowej
nr 1 w Brzeszczach

740 000,00 zł

22 140,00 zł

22 140,00 zł

5 372 433,00 zł

5 326 003,79 zł

8 157 386,03 zł

W dniu 29.09.2020 r. Gmina Brzeszcze złożyła wniosek o dofinansowanie zadania
ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do Prezesa rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego na budowę drogi pożarowej do
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzeszczach. Dofinansowanie zostało przyznane, a środki wpłynęły na konto dochodowe Gminy Brzeszcze w dniu 26.12.2020
r. w wysokości kosztorysowej robót budowlanych. Dla przedmiotowego zadania
zgodnie z zasadami programu nie jest zawierana umowa dofinansowania.

Zestawienie opracowanych do końca 2020 r. dokumentacji projektowych z ważnym pozwoleniem na budowę/ zgłoszeniem robót budowlanych
oczekujących na realizację – załącznik nr 9

Lp

Nazwa zadania

Zakres zamierzenia wg
pozwolenia/zgłoszenia

1

2

2

Szacunkowa
Data
Rok
wartość robót wg
ostateczności
opraco
kosztorysu
pozwolenia na
Data
wania
inwestorskiego
budowę/data
ważności
kosztor
Pozwolenie
/brutto/ wg stanu
zamierzonego pozwolenia
ysu
/ zgłoszenie
na rok
przystąpienia
lub
inwest
opracowania
do realizacji
zgłoszenia
orskieg
kosztorysu
robót wg
o
inwestorskiego
zgłoszenia
3

4

5

6

7

1

Budowa boiska sportowego przy SP nr 2

Budowa boiska sportowego do piłki nożnej
wraz z odwodnieniem i oświetleniem

2015

824 293,79 zł

Pozwolenie

29.10.2015

15.10.2021

2

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku
siedziby Urzędu Gminy wraz z elementami
zagospodarowania terenu

W ramach zadania rozbudowano budynek
urzędu. Do wykonania pozostało
zagospodarowanie terenu (dokończenie
budowy drogi pożarowej i przebudowa
parkingu)

2016

806 337,57 zł

Pozwolenie

17.02.2016

30.05.2021

3

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania
pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne dla Szkoły
Podstawowej im. Kostka Jagiełły w Zasolu
W ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja
pomieszczeń terapeutycznych” wraz z przebudową
wewnętrznych instalacji: wod.-kan., c. o., energii
elektrycznej na działkach 1920/18, 1920/19 w Zasolu,

W ramach zadania przewidziana jest
adaptacje lokali mieszkalnych
zlokalizowanych na piętrze budynku
wielofunkcyjnego na sale lekcyjne dla Szkoły
Podstawowej w Zasolu.

2018

1 495 617,90 zł

Pozwolenie

11.12.2018

11.12.2021

4

Wymiana drzwi wewnętrznych w budynkach
użyteczności publicznej – budynek Dom Ludowy w
Brzeszczach – Borze

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej
bezpieczeństwa pożarowego należy wymienić
drzwi wewnętrzne w budynku w celu
dostosowania ich do wymagań przepisów
dotyczących ochrony przeciwpożarowej

2018

73 744,17 zł

nie wymaga
zgłoszenia
czy
pozwolenia

5

Wymiana drzwi wewnętrznych w budynkach
użyteczności publicznej – budynek “Sołtysówki” w
Jawiszowicach

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej
bezpieczeństwa pożarowego należy wymienić
drzwi wewnętrzne w budynku w celu
dostosowania ich do wymagań przepisów
dotyczących ochrony przeciwpożarowej

2018

50 280,36 zł

nie wymaga
zgłoszenia
czy
pozwolenia

6

Projekt instalacji klimatyzacji w sali bankietowej oraz
prac remontowych w budynku domu Ludowego w
Brzeszczach – Borze

wykonanie instalacji klimatyzacji w sali
bankietowej

2018

115 424,02 zł

7

Projekt instalacji klimatyzacji w budynku OSP
Jawiszowice

wykonanie klimatyzacji na sali bankietowej

2018

126 948,44 zł

8

Projekt instalacji klimatyzacji w sali bankietowej oraz w
świetlicy w budynku Domu Ludowego
w Wilczkowicach

wykonanie klimatyzacji na sali bankietowej
oraz w świetlicy na piętrze

2018

109 481,17 zł

nie wymaga
zgłoszenia
czy
pozwolenia
nie wymaga
zgłoszenia
czy
pozwolenia
nie wymaga
zgłoszenia
czy
pozwolenia

Uwagi

8

9

Projekt przebudowy budynku Remizy Strażackiej
w Jawiszowicach przy ul. Bielskiej 2A

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej
bezpieczeństwa pożarowego należy
przebudować świetlicę znajdującą się na
wysokim parterze wraz z przebudową
sanitariatu, schodów zewnętrznych w celu
dostosowania budynku do wymagań
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki I ich
usytuowanie oraz przepisów dotyczących
ochrony przeciwpożarowej

10

Projekt wentylacji w budynku “Sołtysówki”
w Jawiszowicach

wykonanie rozbudowy wentylacji grawitacyjnej
o wentylację mechaniczną

2018

17 047,84 zł

Zakres: przebudowa części łazienek,
wymiana drzwi, remont schodów, Remont
instalacji ciepłej wody użytkowej.

2017

149 087,97 zł

2017

191 562,93 zł

2017

880 573,53 zł

2018

135 904,18 zł

Przebudowa szkół w Jawiszowicach i PrzecieszynieOpracowanie dokumentacji projektowej instalacji
15
hydrantowej w Szkole Podstawowej im. K. I.
Gałczyńskiego w Jawiszowicach ul. Kusocińskiego 1

Przebudowa instalacji hydrantowej
w Szkole Podstawowej
W Jawiszowicach. Zakres: adaptacja
pomieszczenia na hydrofornię wody
2019
pożarowej, przebudowa instalacji
hydraulicznej, montaż pompy wody pożarowej,
wymiana hydrantów.

116 554,01 zł

nie wymaga
zgłoszenia
czy
pozwolenia

Przebudowa przedszkoli w Jawiszowicach
i Przecieszynie-Opracowanie dokumentacji projektowej
16 instalacji hydrantowej w Przedszkolu nr 4 „Pod Tęczą¹”
w Jawiszowicach, 32-626 Jawiszowice, ul. K. I.
Gałczyńskiego 1

Przebudowa instalacji hydrantowej
W Przedszkolu “Pod Tęczą” w
Jawiszowicach. Zakres: adaptacja
pomieszczenia na hydrofornię wody
2019
pożarowej, przebudowa instalacji
hydraulicznej, montaż pompy wody pożarowej,
wymiana hydrantów.

92 669,41 zł

nie wymaga
zgłoszenia
czy
pozwolenia

11 Roboty budowlane w przedszkolu “Żyrafa”

12 Roboty budowlane w przedszkolu “Słoneczko”

13 Roboty budowlane w przedszkolu “Pod Kasztanami”

14

Remont łazienek w szkole podstawowej nr 1
w Brzeszczach

Zakres: wymiana drzwi, , montaż parapetów,
renowacja schodów, likwidacja czopucha,
zabudowa windy Remont instalacji ciepłej
wody użytkowej.
Zakres: przebudowa łazienek, przebudowa
piwnicy, izolacje ścian piwnic, demontaż
części tarasu, Wykonanie nowych przyłączy
kanalizacyjnych. Remont chodników.
Przebudowa łazienek chłopców na piętrze i
parterze w starej części budynku w celu
dostosowania do wymogów technicznych
oraz ochrony przeciwpożarowej.

Przebudowa pomieszczenia kotłowni do
wymagań technologii kotłów oraz
“Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w obowiązujących przepisów pożarowych,
17
wymiana kotłów węglowych na gazowe,
Szkole Podstawowej w Skidziniu”
montaż wkładów kominowych. Montaż
instalacji hydraulicznej oraz elektrycznej.

2018

227 444,09 zł

2019

338 387,43 zł

Pozwolenie

5.04.2019

5.04.2022

nie wymaga
zgłoszenia
czy
pozwolenia
nie wymaga
zgłoszenia
czy
pozwolenia
nie wymaga
zgłoszenia
czy
pozwolenia
nie wymaga
zgłoszenia
czy
pozwolenia
nie wymaga
zgłoszenia
czy
pozwolenia

Pozwolenie

19.08.2019

19.08.2022

W październiku 2020
r. Ogłoszono
przetarg
nieograniczony na
realizację zadania

Opracowano audyt energetyczny oraz
program funkcjonalno - użytkowy w celu
przeprowadzenia termomodernizacji budynku
szkoły podstawowej w Skidziniu w systemie
Modernizacja pomieszczeń terapeutycznych:
zaprojektuj -buduj. Zakres obejmuje:
opracowanie audytu energetycznego oraz programu
18
ocieplenie ścian do poziomu fundamentów,
funkcjonalno – użytkowego termomodernizacji budynku
ocielenie stropów, wymianę źródła ciepła oraz
Szkoły Podstawowej w Skidziniu
instalacji c.o., wymianę grzejników. Wymianę
opraw oświetleniowych na oprawy z źródłami
LED. (Wartość razem z kosztami przebudowy

2019

2 173 389,94 zł

nie wymaga
zgłoszenia
czy
pozwolenia

W październiku 2020
r. Ogłoszono
przetarg
nieograniczony na
realizację zadania

W październiku 2020
r. Ogłoszono
przetarg
nieograniczony na
realizację zadania

kotłowni węglowej)

Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej
19 w Skidziniu na przedszkole: opracowanie programu
funkcjonalno – użytkowego

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy
adaptacji części budynku na przedszkole. W
wyniku adaptacji powstaną dwie sale lekcyjne
na dla 39-40 dzieci. Ponadto zakres obejmuje
wykonanie niezależnego wejścia do
przedszkola oraz plac zabaw.

2020

645 433,10 zł

wymaga
pozwolenia
na budowę

Rewitalizacja – wzmocnienie funkcji integracyjno –
20 rekreacyjno – kulturowych Parku Miejskiego przy
ul. Dworcowej w Brzeszczach – etap II

Zakres obejmuje m. in. przebudowę ciągów
pieszo-rowerowych, placów,
budowę, boiska wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną i małą architekturą
.rozbudowę muszli koncertowej oraz budowę
pawilonów kontenerowych kawiarni i toalet,
budowę placów zabaw, street workoutu i dog
parku.

2019

8 987 707,64 zł

Pozwolenie

13.12.2019

13.12.2022

2019

1 388 765,02 zł

Pozwolenie

25.10.2019

25.10.2022

21

Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu
Paderewskiego

Zakres obejmuje m. in. rozbiórkę dwóch
istniejących boisk o nawierzchni asfaltowej
wraz z obiektami towarzyszącymi, budowę
boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej wraz z podbudową
i drenażem, budowę odwodnienia oraz
budowę terenów rekreacji ruchowej
I przebudowę sieci elektroenergetycznej
oświetlenia ulicznego

22

Sołtysówka Przecieszyn (Adaptacja budynku po
poczcie),

Kompleksowy remont budynku.
W 2020 wykonano część robót.

2019

199 930,49 zł

Pozwolenie

13.11.2019

5.08.2023

Budowa drogi pożarowej wraz z placem manewrowym
przy Szkole Podstawowej nr 1
w Brzeszczach, przebudowa drogi wewnętrznej
23
ul. Szkolnej, budowa i przebudowa terenów
utwardzonych oraz budowa odwodnienia
W Brzeszczach przy ul. Szkolnej

Zakres pozwolenia obejmuje: Budowę drogi
pożarowej wraz z placem manewrowym przy
Szkole Podstawowej nr 1 w Brzeszczach,
przebudowę drogi wewnętrznej ul. Szkolnej,
budowę i przebudowę terenów utwardzonych
oraz budowę odwodnienia w Brzeszczach
przy ul. Szkolnej

2019

737 571,36 zł

Pozwolenie

31.01.2020

31.01.2023

Przebudowa ulicy Osiedle Paderewskiego
24
W Jawiszowicach ETAP I

Zakres obejmuje m.in. przebudowę ul. Os.
Paderewskiego, wraz z odwodnieniem,
budową kanału technologicznego,
modernizację i rozbudowę oświetlenia,
budowę miejsc parkingowych wzdłuż ulicy

2019

4 915 472,48 zł

Zgłoszenie

9.12.2019

9.12.2022

Ze względu na
rozpoczęcie robót
data ważności
została przesunięta.

Zakres obejmuje m.in. rozbudowę ul. Os.
Paderewskiego, wraz z odwodnieniem,
budową kanału technologicznego, budową
oświetlenia, budowę miejsc parkingowych
wzdłuż ulicy.

2020

1 957 203,77 zł

Remont drogi gminnej nr 510503K - ul. Sikorskiego w
Brzeszczach w km 0+031 - 0+323

Zakres obejmuje remont ul. Sikorskiego w
Brzeszczach, zniszczonej w wyniku
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w
maju i czerwcu 2019 roku (intensywne opady
atmosferyczne). Planuje się wykonanie
remontu drogi polegającego na wykonaniu
nowej nawierzchni z betonu asfaltowego.

2020

Remont drogi gminnej nr 510532K - ul. Narutowicza w
Brzeszczach w km 0+005 - 0+374

Zakres obejmuje remont ul. Narutowicza w
Brzeszczach, zniszczonej w wyniku
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w
maju i czerwcu 2019 roku (intensywne opady
atmosferyczne). Planuje się wykonanie
remontu drogi polegającego na wykonaniu
nowej nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego oraz fragmentaryczny: remont
chodnika, wymianę krawężników drogowych i
ścieków przykrawężnikowych na ławach
betonowych

Rozbudowa ulicy Osiedle Paderewskiego w
25
Jawiszowicach w km 0+633,50 – 0+855,00 ETAP II

26

27

28

29

30

31

ZRID

25.05.2020

n/d

215 249,73 zł

Zgłoszenie

2.03.2020

2.03.2023

2020

249 023,96 zł

Zgłoszenie

2.03.2020

2.03.2023

Remont drogi gminnej nr 510541K - ul. Solnej
w Skidziniu w km 0+000 - 0+418

Zakres obejmuje remont ul. Solnej w
Skidziniu, zniszczonej w wyniku
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w
maju i czerwcu 2019 roku (intensywne opady
atmosferyczne). Planuje się wykonanie
remontu drogi polegającego na wykonaniu
nowej nawierzchni z betonu asfaltowego.

2020

364 016,94 zł

Zgłoszenie

2.03.2020

2.03.2023

Remont drogi gminnej nr 510567K - ul. Trakcyjnej
w Jawiszowicach w km 0+007 - 0+505

Zakres obejmuje remont ul. Trakcyjnej w
Jawiszowicach, zniszczonej w wyniku
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w
maju i czerwcu 2019 roku (intensywne opady
atmosferyczne). Planuje się wykonanie
remontu drogi polegającego na wykonaniu
nowej nawierzchni z betonu asfaltowego.

2020

192 705,98 zł

Zgłoszenie

2.03.2020

2.03.2023

Remont drogi gminnej nr 510538K - ul. Młynarskiej w
Wilczkowicach w km 0+007 - 0+339

Zakres obejmuje remont ul. Młynarskiej w
Wilczkowicach, zniszczonej w wyniku
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w
maju i czerwcu 2019 roku (intensywne opady
atmosferyczne). Planuje się wykonanie
remontu drogi polegającego na wykonaniu
nowej podbudowy i nawierzchni z betonu
asfaltowego.

2020

380 526,23 zł

Zgłoszenie

2.03.2020

2.03.2023

Remont drogi gminnej nr 510539K - ul. Zagrodowej w
Wilczkowicach w km 0+000 - 0+259

Zakres obejmuje remont ul. Zagrodowej w
Wilczkowicach, zniszczonej w wyniku
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w
maju i czerwcu 2019 roku (intensywne opady
atmosferyczne). Planuje się wykonanie
remontu drogi polegającego na wykonaniu
nowej podbudowy i nawierzchni z betonu
asfaltowego.

2020

316 204,39 zł

Zgłoszenie

3.08.2020

3.08.2023

32 Modernizacja dachu na basenie „Pod Platanem”

33

Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 949
odc. 010 km 0+685 do 0+745 str. L

Wymiana pokrycia części dachu wraz z
świetlikami, wzmocnienie konstrukcji stalowej
budynku oraz wymiana klimatyzacji holu.

Zakres obejmuje m.in. budowę chodnika dł.
ok. 60 m po lewej stronie DW nr 949 ul.
Turystycznej w Brzeszczach na odc. 010 km
0+667,74-0+74 wraz z odwodnieniem,
budową kanału technologicznego, remont
odcinków istniejącego chodnika, likwidację
istniejącego przejścia dla pieszych,
wykonanie przejścia w nowej lokalizacji wraz z
jego doświetleniem,

2019

2020

34 Budowa cmentarza komunalnego w Brzeszczach

Budowa miejsc grzebalnych, kaplica, parkingi,
place, chodniki, ogrodzenie, remont chodnika
przy DW933, odwodnienie i oświetlenie
cmentarza. Budowa przyłączy dla dostawy
wszystkich mediów.

2020

Budowa elementów zagospodarowania terenu
w postaci masztów flagowych, lamp oświetleniowych
oraz tablicy informacyjnej na placu przy pomniku Kostka
35
Jagiełły w ramach zadania pn.: „OSPR – budowa ścieżki
rowerowej związanej z miejscami pamięci KL Auschwitz
– Birkenau – pakiet 3”

Budowa elementów zagospodarowania terenu
w postaci masztów flagowych, lamp
oświetleniowych oraz tablicy informacyjnej na
placu przy pomniku Kostka Jagiełły

2020

1 242 217,74 zł

174 968,37 zł

Zgłoszenie

Zgłoszenie

4.11.2019

15.04.2021

1.
Pozwolenie
2.
Zgłoszenie 1. 28.08.2020
20 576 533,70 zł
robót w
2. 20.03.2020
pasie
drogowym
drogi 933

159 554,74 zł

pozwolenie
na budowę

23.07.2020

04.11.2022

15.04.2024

1. 28.08.2023
2. 20.03.2023

23.07.2023

Złożony został
wniosek do Zarządu
Dróg Wojewódzkich
w Krakowie o
realizację zadania w
trybie Inicjatyw
Samorządowych z
udziałem środków
Gminy Brzeszcze i
Województwa
Małopolskiego.

Projekty w trakcie opracowania
Lp
1
2

3

4

5
6
7
8
9

Nazwa zadania, przedmiot zamówienia
Adaptacja pomieszczenia w piwnicy na hydrofornię wody do
celów pożarowych w budynku Szkoły Podstawowej
W Skidziniu
Przebudowa zasilania elektrycznego budynku Szkoły
Podstawowej w Skidziniu.
„Przebudowa drogi gminnej nr 510513K w km od 0+551 do
km 1+062, ul. Daszyńskiego w miejscowości Brzeszcze,
Gmina Brzeszcze”- opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę
przebudowy drogi gminnej nr 510513K ul. Daszyńskiego w
Brzeszczach na odcinku od skrzyżowania z ul. Drobniaka do
skrzyżowania z ul. Hubala łącznie z tarczą skrzyżowania
wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
"Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi
gminnej nr 510576K 0+000 – 1+153km, ul. Witosa w
Jawiszowicach wraz z uzyskaniem decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę na „Budowę parkingu przy dworcu
PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach”
Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w
Jawiszowicach
Przebudowa drogi ul. Bolesława Prusa i ul. Królowej Jadwigi
w Brzeszczach
Rozbudowa parkingu na osiedlu Słowackiego
W Brzeszczach
Plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy Al. Dworskiej

Termin umowny

uwagi

15.01.2021 r.
15.01.2021 r.

31.03.2021

Uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę

31.05.2021

20.10.2021
2021

Inwestorem zadania jest Powiat Oświęcimski. Gmina Brzeszcze partycypuje w kosztach opracowania
dokumentacji projektowej w podziale po 50% Gmina i Powiat.

28.05.2021
14.05.2021
10.03.2021

Opracowane koncepcje
Lp

1
2

Tytuł

Uwagi

Przebudowa ul. Białej i ul. Hubala oraz budowa nowego
odcinka ul. Hubala do Osiedla Paderewskiego w
Jawiszowicach
Odwodnienie ul. Handlowej w Jawiszowicach

3

Budowa skateparku w parku przy ul. Dworcowej w
Brzeszczach

W 2019 r. został opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy skateparku w parku miejskim przy ul. Dworcowej w Brzeszczach.
W 2021 r. planowane jest uruchomienie postępowania w trybie podstawowym na opracowanie dokumentacji projektowej (2021 r.) oraz
realizację robót budowlanych (2022 r.) w systemie ,,zaprojektuj-buduj”

4

Wielowariantowa koncepcja przebudowy skrzyżowań drogi
wojewódzkiej nr 933 z drogami gminnymi: ul. Kościelną i ul.
Romantyczną oraz ul. Dąbrowskiego
i ul. Przecieszyńską

Inwestorem był ZDW w Krakowie działający z upoważnienia Województwa Małopolskiego. Gmina pokryła koszty opracowania w całości.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 949 i 933 poprzez
budowę ścieżki rowerowej pn.: „Miejsca Pamięci”

5

1) ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 949 (KLASA Z), NA ODCINKU
KILOMETRAŻ REFERENCYJNY OD ODC. 020 KM 0+920.00 DO ODC. 040 KM
2+085.00, POPRZEZ BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z DOPUSZCZENIEM
RUCHU PIESZEGO W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „OSPRniezakończona dokumentacja projektowa stanowi
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ZWIĄZANEJ Z MIEJSCAMI PAMIĘCI KL
koncepcję
AUSCHWITZ-BIRKENAU” - PAKIET NR 3
2) ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 (KLASA G), NA ODCINKU
KILOMETRAŻ REFERENCYJNY OD ODC. 040 KM 0+678.00 DO ODC. 040 KM
2+020.00, POPRZEZ BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z DOPUSZCZENIEM
RUCHU PIESZEGO W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „OSPRBUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ZWIĄZANEJ Z MIEJSCAMI PAMIĘCI KL
AUSCHWITZ-BIRKENAU” - PAKIET NR 2

Koncepcje w trakcie opracowania
1

Wielowariantowa koncepcja budowy obwodnicy
Brzeszcz wraz z decyzją środowiskową oraz programu
funkcjonalno- użytkowego

Inwestorem jest ZDW w Krakowie działający z
upoważnienia Województwa Małopolskiego.
Planowany termin wykonania:30.06.2020r. Gmina
partycypuje w kosztach opracowania koncepcji.

Uchwały RM 2020 - Załacznik nr 10
Lp.

Nr Uchwały

Data podjęcia

Tytuł
w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Brzeszcze, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Brzeszcze.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego w celu realizacji zadania pn.: "Poprawa odwodnienia
na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego" w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dotyczącej przebudowy przepustu i rowu odwadniającego pas drogowy drogi powiatowej nr 1817K ul. Spółdzielcza w
Jawiszowicach".

Sposób załatwienia

1

XIII/148/2020

2020-01-23

2

XIII/149/2020

2020-01-23

3

XIII/150/2020

2020-01-23

w sprawie: powierzenia Agencji Komunalnej Sp. z o.o. ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze zadań własnych Gminy Brzeszcze.

Obowiązujący

w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania budynków
mieszkalnych w Gminie Brzeszcze na proekologiczne w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzeszcze „Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeszcze – działania Urzędu Gminy związane z dofinansowaniem
wymiany źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza atmosferycznego i klimatu".

Zrealizowana/Wygaszona

Zrealizowana

Obowiązujący

4

XIII/151/2020

2020-01-23

5

XIII/152/2020

2020-01-23

6
7

XIII/153/2020
XIII/154/2020

2020-01-23
2020-01-23

8

XIV/155/2020

2020-02-25

9

XIV/156/2020

2020-02-25

10

XV/157/2020

2020-04-28

11

XV/158/2020

2020-04-28

12

XV/159/2020

2020-04-28

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Brzeszcze dla Gminy Miasta Oświęcim w celu partycypowania w
kosztach funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu.

Zrealizowana

13

XV/160/2020

2020-04-28

w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzeszcze".

Obowiązujący

14

XV/161/2020

2020-04-28

w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim – Lider
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” i zasad partycypacji Gminy w tym projekcie.

Obowiązujący

15

XV/162/2020

2020-04-28

16

XV/163/2020

2020-04-28

17

XVI/164/2020

2020-05-26

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2020 rok.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Brzeszczach na 2020 rok.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Brzeszczach na 2020 rok.
w sprawie zmiany uchwały nr XII/141/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2020 - 2027.
w sprawie zmiany uchwały nr XII/142/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa
Gminy Brzeszcze na rok 2020.
w sprawie zmiany uchwały nr XII/142/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa
Gminy Brzeszcze na rok 2020.
w sprawie zmiany uchwały nr XII/141/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2020 - 2031.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020
roku".
w sprawie przejęcia w ograniczony zarząd przez Burmistrza Brzeszcz odcinka drogi wojewódzkiej nr 949 odc. 010 km 0+685
do 0+745 w miejscowości Brzeszcze na czas i w celu przygotowania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w pasie
drogi wojewódzkiej nr 949 odc. 010 km 0+685 do 0+745 str. L".
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/344/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

Wygaszony
Obowiązujący
Wygaszony
Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana

Zrealizowana/wygaszona
Zrealizowana

Zrealizowana

18

XVI/165/2020

2020-05-26

19
20

XVI/166/2020
XVI/167/2020

2020-05-26
2020-05-26

21

XVI/168/2020

2020-05-26

22
23
24

XVI/169/2020
XVI/170/2020
XVII/171/2020

2020-05-26
2020-05-26
2020-06-23

25

XVII/172/2020

2020-06-23

26

XVII/173/2020

2020-06-23

27

XVII/174/2020

2020-06-23

28

XVII/175/2020

2020-06-23

29
30

XVII/176/2020
XVIII/177/2020

2020-06-23
2020-06-30

31

XVIII/178/2020

2020-06-30

32
33
34

XVIII/179/2020
XVIII/180/2020
XVIII/181/2020

2020-06-30
2020-06-30
2020-06-30

35

XVIII/182/2020

2020-06-30

36

XVIII/183/2020

2020-06-30

37

XVIII/184/2020

2020-06-30

38

XVIII/185/2020

2020-06-30

39

XVIII/186/2020

2020-06-30

40

XIX.Nz/188.2020

2020-08-04

41

XIX.Nz/189.2020

2020-08-04

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Brzeszcze dla Powiatu Oświęcimskiego w celu partycypowania w
kosztach funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w
Kętach filia Brzeszcze.
w sprawie nadania nazwy ulica Lazurowa w Jawiszowicach.
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy Brzeszcze na działalność Burmistrza Brzeszcz.
w sprawie: zmiany uchwały nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie: określania
zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzeszcze oraz ich
wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
w sprawie powrotnego przejęcia Zespołu Szkolno -Przedszkolnego nr 2 w Zasolu.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/151/2020 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrza Brzeszcz.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Brzeszcze za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Brzeszcze za 2019 rok.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzeszcz z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za 2019 rok.
w sprawie zmiany uchwały nr XII/141/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2020 - 2031.
w sprawie zmiany uchwały nr XII/142/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa
Gminy Brzeszcze na rok 2020.
w sprawie przekazania skargi według właściwości.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Brzeszcze za 2019 rok.
w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/389/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w celu realizacji zadania pn.: "Opracowanie wielowariantowej
koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach".
w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Brzeszcze nieruchomości położonej w Brzeszczach.
w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Brzeszcze nieruchomości położonej w Zasolu.
w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Brzeszcze nieruchomości położonej w Brzeszczach.
uchwała intencyjna w sprawie podjęcia czynności zmierzających do nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Brzeszcze
prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego w celu realizacji zadania inwestycyjnego
pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimskiej w Skidziniu od skrzyżowania z ul. Piwną do budynku OSP
Skidziń".
w sprawie zmiany uchwały nr XII/141/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2020 - 2031.
w sprawie zmiany uchwały nr XII/142/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa
Gminy Brzeszcze na rok 2020.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie Gminy Brzeszcze
na lata 2020 - 2023.
w sprawie zmiany uchwały nr XII/142/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa
Gminy Brzeszcze na rok 2020.
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/148/2020 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji
wspólnej obsługi finansowo – księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Brzeszcze, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Brzeszcze.

Zrealizowana
Zrealizowana
Obowiązujący
Zrealizowana
Obowiązujący
Obowiązujący
Obowiązujący
Zrealizowana
Obowiązujący
Zrealizowana
Obowiązujący
Obowiązujący
Zrealizowana
W trakcie realizacji
W trakcie realizacji
W trakcie realizacji
Zrealizowana
W trakcie realizacji
W trakcie realizacji
Zrealizowana
Zrealizowana
Obowiązujący
Zrealizowana
Obowiązujący

42

XX/190/2020

2020-09-29

43

XX/191/2020

2020-09-29

44

XX/192/2020

2020-09-29

45

XX/193/2020

2020-09-29

46

XX/194/2020

2020-09-29

47

XX/195/2020

2020-09-29

48

XX/196/2020

2020-09-29

49

XX/197/2020

2020-09-29

50

XX/198/2020

2020-09-29

51

XX/199/2020

2020-09-29

52

XX/200/2020

2020-09-29

53

XX/201/2020

2020-09-29

54

XX/202/2020

2020-09-29

55

XX/203/2020

2020-09-29

56

XX/204/2020

2020-09-29

57

XX/205/2020

2020-09-29

58

XX/206/2020

2020-09-29

w sprawie zmiany uchwały nr XII/141/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2020 - 2031.
w sprawie zmiany uchwały nr XII/142/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa
Gminy Brzeszcze na rok 2020.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Oświęcimskiego w celu wsparcia walki z pandemią koronawirusa
SARS-CoV-2.
w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzeszcz do zaciągnięcia zobowiązania w postaci pożyczki na dofinansowanie
przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” w ramach
programu priorytetowego nr 1.1.2 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Część 2) Współfinansowanie projektów
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” i wystawienia weksla własnego „in blanco” z klauzulą „bez protestu”
wraz z deklaracją wekslową na jej zabezpieczenie.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach” w zakresie wykonania dokumentacji projektowokosztorysowej.
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeszcze na lata 2018-2020” wraz z „Prognozą
oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeszcze na lata 2018-2020”.
w sprawie nadania nazwy ulica Wiosenna w Jawiszowicach.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Małopolskim w sprawie powierzenia zadań w
zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników i ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich 933 i 949 na terenie
Gminy Brzeszcze.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w celu realizacji zadania pn. "Poprawa
bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego".
w sprawie:uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzeszcze na lata 20202024.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Łęckiej i
Wypoczynkowej w sołectwach Zasole i Skidziń - złoże kruszywa naturalnego "Wilczkowice - Pole B".
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu na wschód od
ul. Ofiar Oświęcimia w Brzeszczach - złoże kruszywa naturalnego "Buczaki".
w sprawie: oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas oznaczony nieruchomości położonej w Brzeszczach przy ul.
Dworcowej.
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na uchwałę
Rady Miejskiej w Brzeszczach nr XXXIII/313/05 z dnia 30 września 2018 roku.
w sprawie skargi Pani Zofii Wójcik - Sołtys Sołectwa Zasole na opieszałe działania Burmistrza Brzeszcz w sprawie
utworzenia w Zasolu, w miejscowej szkole podstawowej ośmioletniej o strukturze klas I-VI - szkoły ośmioletniej o
strukturze klas I-VIII i wykwaterowania lokatorów zajmujących mieszkania komunalne w budynku szkoły.
w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Pana Edwarda Sikory - Przewodniczącego Samorządu Osiedlowego Nr 6 w
Jawiszowicach.

Zrealizowana
Zrealizowana
Obowiązujący

Obowiązujący

W trakcie realizacji

Zrealizowana
Zrealizowana
Obowiązujący

Obowiązujący

W trakcie realizacji
W trakcie realizacji
W trakcie realizacji
Zrealizowana
Obowiązujący

Obowiązujący

Obowiązujący
Obowiązujący

w sprawie zmiany uchwały nr XII/141/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2020 - 2031.
w sprawie zmiany uchwały nr XII/142/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa
Gminy Brzeszcze na rok 2020
Rady Miejskiej w Brzeszczach w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Brzeszcze na rok szkolny
2020/2021.

59

XXI/207/2020

2020-10-27

Zrealizowana

60

XXI/208/2020

2020-10-27

61

XXI/209/2020

2020-10-27

62

XXI/210/2020

2020-10-27

w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/389/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w celu realizacji zadania pn.: "Opracowanie wielowariantowej
koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach".

W trakcie realizacji

63

XXI/211/2020

2020-10-27

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego w celu realizacji zadań z zakresu poprawy
bezpieczeństwa na drogach powiatowych realizowanych wspólnie przez Powiat Oświęcimski oraz Gminy poprzez montaż
radarowych wyświetlaczy prędkości.

Obowiązujący

64

XXI/212/2020

2020-10-27

w sprawie nadania nazwy ulica Turkusowa w Jawiszowicach.

Zrealizowana

65

XXI/213/2020

2020-10-27

Obowiązujący

66

XXII/214/2020

2020-11-24

67

XXII/215/2020

2020-11-24

68
69
70
71

XXII/216/2020
XXII/217/2020
XXII/218/2020
XXII/219/2020

2020-11-30
2020-11-30
2020-11-30
2020-11-30

72

XXII/220/2020

2020-11-30

73
74
75
76

XXII/221/2020
XXII/222/2020
XXII/223/2020
XXII/224/2020

2020-11-30
2020-11-30
2020-11-30
2020-12-01

77

XXII/225/2020

2020-11-30

78
79
80

XXII/226/2020
XXII/227/2020
XXII/228/2020

2020-11-30
2020-11-30
2020-11-30

81

XXII/229/2020

2020-11-30

82

XXIII/230/2020

2020-12-15

83

XXIII/231/2020

2020-12-15

84

XXIII/232/2020

2020-12-15

w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzeszcze.
w sprawie zmiany uchwały nr XII/141/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2020 - 2031.
w sprawie zmiany uchwały nr XII/142/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa
Gminy Brzeszcze na rok 2020.
w sprawie określenia wysokości stawek i poboru podatku od nieruchomości oraz wynagrodzenia inkasentów.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty i wynagrodzenia inkasenta.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Brzeszcze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2021 rok.
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w gminie Brzeszcze na lata 2021-2023
w sprawie: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Brzeszcze
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeszcze
w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXIV/249/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016
r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brzeszcze.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzeszcz.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzeszcz.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzeszcz.
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na uchwałę
Rady Miejskiej w Brzeszczach nr XX/205/2020 z dnia 29 września 2020 roku.
w sprawie zmiany uchwały nr XII/141/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2020 - 2031.
w sprawie zmiany uchwały nr XII/142/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa
Gminy Brzeszcze na rok 2020.
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
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Obowiązujący

Zrealizowana
Zrealizowana
W trakcie realizacji
W trakcie realizacji
W trakcie realizacji
W trakcie realizacji
Obowiązujący
Obowiązujący
W trakcie realizacji
W trakcie realizacji
Obowiązujący
Obowiązujący
Obowiązujący
Obowiązujący
Obowiązujący
Obowiązujący
Zrealizowana
Zrealizowana
W trakcie realizacji

85

XXIII/233/2020

2020-12-15

86

XXIII/234/2020

2020-12-15

87

XXIII/235/2020

2020-12-15

88

XXIII/236/2020

2020-12-15

89

XXIII/237/2020

2020-12-15

90

XXIII/238/2020

2020-12-15

91

XXIII/239/2020

2020-12-15

92

XXIII/240/2020

2020-12-15

93

XXIII/241/2020

94
95

XXIII/242/2020
XXIII/243/2020

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/183/2020 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi
powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimskiej w Skidziniu od skrzyżowania z ul. Piwną do budynku OSP Skidziń".
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słowackiego w Brzeszczach.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Brzeszcze a Gminą Miasto Oświęcim w sprawie
realizacji zadania publicznego - świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Oświęcimiu na rzecz osób z
zaburzeniami psychicznymi, będącymi mieszkańcami gminy Brzeszcze.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzeszcze.
w sprawie zmiany uchwały nr IX/54/2015 z dnia 2 czerwca 2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
zmienionej uchwałą XL/315/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w
Brzeszczach z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

W trakcie realizacji
Obowiązujący
Obowiązujący
Zrealizowana

Zrealizowana

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brzeszcze.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na
jednego mieszkańca.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Brzeszcze.

Zrealizowana

2020-12-15

w sprawie zmiany uchwały nr XI/135/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

Obowiązujący

2020-12-15
2020-12-15

w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji.
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.

Obowiązujący
Obowiązujący

Zrealizowana
Zrealizowana

Wydatki związane z COVID-19 oraz sfinansowane ze środków otrzymanych na programy, projekty z uwagi na pandemię COVID-19 w 2020 roku - załącznik nr 11

Jednostka

Kwota wydatku (tj. kwota z
dowodu zakupu),

Kwota odliczona INNE (tj. kwota zwrócona w
jakikolwiek sposób do jednostki np. pozyskane
dochody lub przychody pozyskane w pieniądzu na
realizację wskazanych wydatków)

Razem dokonane wydatki

ZSP nr 1
ZSP nr 2
ZSP nr 3
ZSP nr 4
ZSP nr 5
ZSP nr 6
OPS
UG

7 364,26 zł
3 070,07 zł
10 311,09 zł
30 484,66 zł
33 288,29 zł
26 695,37 zł
87 674,31 zł
1 066 272,87 zł

5 346,40 zł
3 000,00 zł
5 928,95 zł
25 134,78 zł
26 927,96 zł
16 421,61 zł
53 615,06 zł
806 800,00 zł

2 017,86 zł
70,07 zł
4 382,14 zł
5 349,88 zł
6 360,33 zł
10 273,76 zł
34 059,25 zł
259 472,87 zł

wydatki ogółem na przeciwdziałanie COVID19 i ze
środków otrzymanych w związku z pandemią COVID19

1 265 160,92 zł

943 174,76 zł

321 986,16 zł

w tym ze środków zewnętrznych, z tego

w tym własne Gminy

realizacja zadania z
dofinansowaniem w ramach
RFIL

650 000,00 zł

realizacja zadania w ramach
#zdalna szkoła i zdalna szkoła +

154 340,00 zł

z dotacji na zadania bieżące
dodatkowa subwencja
oświatowa

56 075,06 zł
82 759,70 zł

-

