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Brzeszcze, dn. 25 maja 2020 r. 
 

RAPORT O STANIE GMINY BRZESZCZE  
W 2019 ROKU 

 

Raport opracowany został na podstawie art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.), zgodnie z którym Burmistrz Gminy Brzeszcze co roku do dnia 31 maja 

przedstawia radzie gminy raport ostanie 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 2019 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 

2015-2019 uchwalony Uchwałą nr XLIII/433/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 

października 2014 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 - etap IV. 

10) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

11) Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałaniu narkomanii. 

12) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Brzeszcze na lata 2016-2021. 

13) Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020. 

14) Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie 

Brzeszcze na lata 2016-2021. 

15) Roczny Program Współpracy Gminy Brzeszcze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

16) Gminny Program Opieki nad Zabytkami. 

17) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

w 2019 roku. 

18) Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Brzeszcze na lata 2018-2022. 

19) Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze. 
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II.  Demografia 
Liczba mieszkańców Gminy Brzeszcze wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 20 993 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 

11 052 6 679*  1 129 842 461 830 
*w tym Osiedle Paderewskiego - 2 187 

Liczba urodzeń i zgonów w 2019 r. 

Urodzenia Zgony 

ogółem 191 ogółem 238 

kobiety 89 kobiety 113 

mężczyźni 102 mężczyźni 125 

 
Struktura ludności Gminy Brzeszcze wg grup wiekowych 

0 – 2 3 – 6 7 – 15 16 – 18 19 – 24 25 – 44 45 – 60 60+ 

617 898 1 904 585 1 195 6 208 4 347 5 239 

 
Struktura ludności Gminy Brzeszcze wg stosunku pracy w 2018 r. 

Wiek przedprodukcyjny 

0 – 18 3 858 

Wiek produkcyjny 

kobiety 18 – 59  5 733 

mężczyźni 18 – 64  6 550 

Wiek poprodukcyjny 

kobiety 60+ 3 202 

Mężczyźni 65+ 1 650 

 

W Gminie Brzeszcze w 2019 roku w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 087 podmiotów 

gospodarczych, z czego 1 574 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

W bieżącym roku zarejestrowano 127 nowe podmioty, a 85 podmiotów zostało wyrejestrowanych. 

Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Gminie 

Brzeszcze, najwięcej  stanowią spółki cywilne (211). Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych 

pracowników można stwierdzić, że najwięcej, bo aż 2 025 jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 

0 - 9 pracowników. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, najczęściej 

deklarowanymi rodzajami działalności są handel hurtowy i detaliczny (27,98%) oraz budownictwo 

(13,08%). 

Największym zakładem pracy na terenie Gminy Brzeszcze jest Zakład Górniczy „Brzeszcze”, w którym 

na dzień 31 grudnia 2019 roku  zatrudnionych było 1 626 osób. 

III.  Budżet Gminy 
Uchwała budżetowa Gminy Brzeszcze corocznie uchwalana przez Radę Miejską w Brzeszczach, 

określa źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania środków. Realizacja inwestycji oparta jest 

o przedsięwzięcia wyszczególnione w załączniku do uchwały budżetowej oraz w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej. Uchwałą nr II/28/2018 Rada Miejska w Brzeszczach w dniu 20 grudnia 2018 r. 

uchwaliła budżet na rok 2019 w następującym kształcie:  
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dochody – 104 670 212,16 zł,  
wydatki – 119 212 223,36 zł,  
przychody – 18 652 829,20 zł,  
rozchody – 4 110 818,00 zł, 
deficyt –14 542 011,20 zł. 
 
W trakcie roku dokonywano zmian w budżecie i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2019 roku plan 

budżetu Gminy Brzeszcze wyniósł odpowiednio: 

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

źródeł dochodów gmin, zasady ich ustalania i gromadzenia oraz zasady ustalania i przekazywania 

subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa określa ustawa o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego.  

Gmina Brzeszcze ponosi wydatki na realizację zadań, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. 

Środki przeznacza się na zadania oświatowo-wychowawcze, pomoc i opiekę społeczną, gospodarkę 

komunalną i ochronę środowiska, transport i łączność, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, 

kulturę fizyczną, bezpieczeństwo, rodzinę. Łączna kwota wydatków wyniosła 109 146 595,61 zł. 

 

Przychody zrealizowano w kwocie 29 572 665,83 zł – stanowią wolne środki, jako nadwyżka środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Rozchody wykonano w kwocie 4 110 818,00 zł, z czego 

na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przeznaczono kwotę 1 300 000,00 zł, pożyczek 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska kwotę 110 818,00 zł  oraz wyemitowanych obligacji 

na kwotę 2 700 000,00 zł. W 2019 roku złożono wniosek i uzyskano częściowe umorzenie z tytułu 

zaciągniętej w 2013 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie w kwocie 111 724,60 zł. 

Zadłużenie Gminy Brzeszcze na koniec 2019 roku wyniosło 33 248 186,40 zł,  w tym z tytułu: 
kredytów – 900 000,00 zł 
pożyczek – 248 186,40 zł 
obligacji – 32 100 000,00 zł. 
 
Wydatki Jednostek Pomocniczych Gminy Brzeszcze w 2019 roku wyniosły 44 547,50 zł, wykaz stanowi 

załącznik nr 1 do raportu. Fundusz sołecki w budżecie Gminy wyniósł 170 933,90 zł. Środki zostały 

przeznaczone na bieżącą działalność jednostek m. in. zakupiono materiały do organizacji imprez 

plenerowych z okazji świąt i lokalnych uroczystości, doposażono place zabaw dla dzieci. Szczegółowy 

wykaz Funduszu Sołeckiego stanowi załącznik nr 2 do raportu. 

Łączne nakłady finansowe na działania informacyjno-promocyjne realizowane przez Gminę Brzeszcze 

w 2019 roku wyniosły 49 406,41 zł. Wydatki te dotyczyły różnorodnych zadań kreujących pozytywny 

wizerunek Gminy Brzeszcze wśród mieszkańców, a także partnerów, organizacji i instytucji 

współpracujących z Gminą. Główne realizowane przedsięwzięcia to: współorganizacja z Ośrodkiem 

Kultury w Brzeszczach wydarzeń promocyjno-kulturalnych, nagrody konkursowe i upominki 

okolicznościowe, materiały promocyjne – gadżety, współpraca w zakresie publikacji i wydawnictw 

książkowych, wsparcie działań objętych patronatem Burmistrza, podjęcie współpracy z miastem 
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Oignies (Francja). Działalność informacyjną prowadzono głównie poprzez media elektroniczne: stronę 

internetową www.brzeszcze.pl oraz profil Gminy w portalu społecznościowym Facebook.  

W 2019 roku odnotowano duży, w porównaniu do lat poprzednich, wzrost wniosków o objęcie 

różnorodnych wydarzeń Patronatem Burmistrza. Łącznie w 2019 roku wpłynęło 16 wniosków. 

Patronat udzielono 14 wydarzeniom, przy czym ze względów niezależnych od Gminy Brzeszcze 

2 z nich nie odbyły się. Patronat dotyczył wsparcia rzeczowego (np. zakup nagród, wsparcie 

finansowe w postaci pokrycia części kosztów organizacji wydarzenia), lecz przede wszystkim miał 

charakter informacyjny, opierał się na promocji wydarzenia oraz podniesieniu jego rangi i nadaniu 

prestiżu poprzez patronat Burmistrza. 

IV.  Mienie komunalne 
Na dzień 31 grudnia 2019 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. Nazwa Spółki 
Dane 

identyfikacyjne 
Ilość udziałów 

Wartość 
nominalna 
1 udziału 

Wartość w zł 

1 
Agencja Mieszkaniowa 
Sp. z o.o. w Jawiszowicach 

KRS 0000031581   6 678   50     333 900,00 

2 
Agencja Komunalna  
Sp. z o.o. w Brzeszczach 

KRS 0000085514 16 627 500 8 313 500,00 

 

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  
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− budynek wielofunkcyjny – Zasole, ul. Kostka Jagiełły 6 

− 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  

− 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 
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− 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 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 

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 – 224 044 524,40 zł 
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V.  Warunki życia mieszkańców 
Sieć wodociągowa 
Długość rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie Gminy Brzeszcze wynosi 130,5 km z 4 552 

podłączeniami do budynków mieszkalnych oraz zbiorowego mieszkania. W 2019 roku wykonane 

zostały 54 odbiory częściowe przyłączy wodociągowych oraz 53 odbiory końcowe przyłączy 

wodociągowych. Ocena jakości wody za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku na 

terenie Gminy Brzeszcze jest pozytywna i potwierdzona pismem Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, znak: PSE-ONHK-430-Ow-12-1/20/121 z dnia 10 stycznia 2020 

roku. Dostawa wody na terenie Gminy Brzeszcze prowadzona jest przez Rejonowe Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Tychach SA., ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy. 

Gmina Brzeszcze w 2019 roku 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 

Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.  

Celem projektu jest rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz wzrost dostępności usług 

z zakresu odbioru ścieków poprzez budowę nowych odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej na 

terenie Gminy Brzeszcze. Jednocześnie przyczynia się do zapewnienia skutecznego i efektywnego 

systemu oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Brzeszcze oraz modernizacji technologii 

oczyszczania ścieków - rozbudowa oczyszczalni ścieków, mająca na celu dostosowanie do wymogów 

prawa środowiskowego (uregulowań polskich i unijnych, w szczególności zapisów dyrektywy unijnej 

91/271/EWG97) oraz poprawę warunków infrastrukturalnych, koniecznych dla zapewnienia 

stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego terenu objętego inwestycją.   

 

Wskaźniki realizacji projektu osiągnięte w 2019 roku: 

− długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej - 14,82 km, 

− długość rozbudowanej sieci kanalizacji deszczowej - 1,95 km, 

− liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych - 1 szt., 

− liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku 

realizacji projektu – 1 452 osoby. 

 

W 2019 roku oddano do użytkowania zakres kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach 

I rozszerzenia Projektu w rejonie ul. Siedliska, Nosala, Ogrodowej i Piekarskiej tj.: 

− 5 917,76 mb kanalizacji grawitacyjnej,  

− 751,63 mb rurociągu tłocznego,  

− 253 szt. studni kanalizacyjnych,  

− 4 szt. przepompownie ścieków wraz ze studniami rozprężnymi.   

Wartość zadania – 3 969 368,65 zł. 

  

Tym samym osiągnięto 100% wskaźnik produktu realizowanego Projektu, określonego jako długość 

wybudowanej kanalizacji sanitarnej tj. 14,82 km, z uwzględnieniem kanalizacji wybudowanej 

w 2016 roku w rejonie ul. Piastowskiej oraz oddanej do użytkowania w 2018 roku, 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, 
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− Zadanie 3 - ul. Górnicza,  

− Zadanie 4 - Rejon ul. Ofiar Oświęcimia (wzdłuż linii kolejowej, ul. Nosala, ul. Gwarków, 

ul. Bojowników Ruchu Oporu), 

− Zadanie 5 – część I – ul. Piastowska od ul. Kościuszki do ul. Św. Wojciecha oraz ul. Św. Idziego, 

− Zadanie 6 - ul. Drobniaka, 

− Zadanie 7 - ul. Daszyńskiego od ul. Krasickiego do Przecieszyńskiej, 

− Zadanie 8 – ul. Jaśminowa. 

Zgodnie ze sprawozdaniem z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w ramach 

wyznaczonej Aglomeracji Brzeszcze na 31 grudnia 2019 roku - 92,8% mieszkańców jest podłączonych 

do sieci kanalizacji sanitarnej, przy czym w ramach projektu przewidziane jest podłączenie ogółem 

1 452 osób, z czego do końca 2019 roku podłączyły się 973 osoby, co stanowi 67%.  

Gmina Brzeszcze na dzień 31 grudnia 2019 roku pozyskała w ramach projektu pt: „Budowa kanalizacji 

sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” kwotę dochodów (dotacji) 

w wysokości 13 583 955,08 zł, z całej zakładanej kwoty 26 587 216,47 zł. W okresie trwania projektu 

tj. od 2015 roku do 31 grudnia 2019 roku, Gmina Brzeszcze wydatkowała na jego realizację środki 

własne w wysokości 14 446 262,52 zł. 

 

Dodatkowo poza Projektem zrealizowano:  

1. Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ofiar Oświęcimia (oddaną do użytkowania w 2019 roku) 

w ramach, której wybudowano ok. 1 308 mb kanalizacji grawitacyjnej oraz ok. 856 mb kanalizacji 

tłocznej wraz z zabudową jednej przepompowni ścieków - zadanie nie zakończone w 2018 roku. 

Sumaryczna wartość zadania przekazanego na środki trwałe – 1 242 533,89 zł. 

2. Budowę 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), zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy 

fragmentów kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze oraz rozpoczęto i realizowano ok. 70% 

z planowanego zakresu inwestycji, który wynosi ok. 450 mb kanalizacji.  Zakończenie inwestycji 

zgodnie z podpisaną umową nastąpi do końca maja 2020 roku.      

3. Odtworzenie chodników wzdłuż ul. Kościuszki na odcinku od ul. Parkowej do ul. Chopina i druga 

strona do ul. Górniczej na długości ok. 230 mb. Wartość zadania – 154 388,03 zł. 

4. Przebudowę ul. Sienkiewicza w Brzeszczach na odcinku od skrzyżowania z ul. Szymanowskiego do 

skrzyżowania z ul. Kościuszki na długości 177,0 mb., w tym: 

− poszerzenie jezdni do 5,50 m z przewężeniem chodnika do ok. 2,0 m szerokości oraz 

wymianę nawierzchni drogi z betonu asfaltowego o łącznej powierzchni asfaltowej 

ok. 1 106,5 m2 wraz z krawężnikami na długości ok. 388 mb 

− wymianę nawierzchni chodnika wraz z nawierzchnią parkingu o łącznej powierzchni 490,7 m2 

oraz opaski najazdowej na długości 265,4 mb. Wartość zadania – 311 398,82 zł.  

5. Przygotowanie dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia budowy kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji deszczowej i odtworzenia nawierzchni dróg w rejonie ul. Białej i ul. Hubala 

w Jawiszowicach i wystąpiono po aktualizacji analizy finansowej z przedmiotowym zakresem 

o II rozszerzenia Projektu. 
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Sieć kanalizacyjna 

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Brzeszcze wynosi 99,5 km i posiada 2 119 

przyłączy. Na terenie Gminy wyznaczona jest aglomeracja Brzeszcze (RLM 17620), która swym 

zasięgiem obejmuje fragmenty miejscowości Brzeszcze, Jawiszowice i Przecieszyn. 

Długość istniejącej sieci kanalizacji w aglomeracji Brzeszcze wynosi 88,6 km, w tym sieci grawitacyjnej 

– 76,2 km, długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi 35,2 km, poziom skanalizowania aglomeracji 

Brzeszcze wynosi około 93,3%.  

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. 

 

Rachunek ekonomiczny: 

OCZYSZCZALNIA: 
sprzedaż – 1 897 846,20 zł netto 

koszt własny sprzedaży – 1 675 761,87 zł netto 
WYNIK: + 222 084,33 zł netto  

 

KANALIZACJA 
sprzedaż – 2 170 694,61 zł netto 

koszt własny sprzedaży – 2 262 856,78 zł netto 
WYNIK: - 92 162,17 zł netto

Gospodarka odpadami 
Od 01 lipca 2013 roku Gmina Brzeszcze przejęła obowiązek odbioru odpadów komunalnych i ich 

zagospodarowania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W 2019 roku 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 z terenu Gminy Brzeszcze. 

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. Odbiór odpadów dokonywany był w okresach 

tygodniowych, 

b) selektywnie zebrane odpady komunalne gromadzone były w workach (które zapewnia i raz 

w miesiącu odbiera wykonawca) z następującym przeznaczeniem: 

− zielone – na szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe, 

− żółte – na papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (typu Tetra 

Pack), 

− brązowe – na odpady zielone (liście, trawa), 

− niebieskie – papier, 

c) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony wyłącznie 

z pojazdów osobowych odbierane były przez wykonawcę dwa razy w roku w okresie wiosennym 

i jesiennym. 
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Odbiór odpadów komunalnych z terenu zabudowy wielorodzinnej odbywał się w systemie 

pojemnikowym z podziałem na: 

− niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – gromadzone w pojemnikach 

zapewnionych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie. Odbiór odpadów 

zmieszanych dokonywany był 4 razy w tygodniu; 

− 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. 

Odbiór odpadów zebranych selektywnie dokonywany był co najmniej dwa razy w miesiącu. 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych 

opon wyłącznie z pojazdów osobowych był realizowany przez wykonawcę 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 na 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. 

Odpady ogółem w 2019 roku z terenu Gminy Brzeszcze – 8 289,801 Mg, w tym: 

− niesegregowane odpady komunalne – 6 149,60 Mg 

− odpady budowlane i rozbiórkowe – 40,640 Mg 

− odpady ulegające biodegradacji – 109,840 Mg 

− odpady wielkogabarytowe – 662,100 Mg 

− selektywnie zebrane – 745,261 Mg 

− PSZOK – 582,360 Mg 
 
System odbioru odpadów komunalnych 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku ilość mieszkańców zameldowanych w Gminie Brzeszcze 

wyniosła 20 993 osoby. Ilość osób wykazanych przez właścicieli, zarządców, najemców w złożonych 

deklaracjach z nieruchomości zamieszkałych w budownictwie jedno i wielorodzinnym wyniosła, 

na dzień 31 grudnia 2019 roku – 18 966 osób, czyli 90,34% wszystkich osób zameldowanych 

w Gminie.  

 
System segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców Gminy Brzeszcze 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku 18 009 osób wykazanych w deklaracjach (94,95%) segreguje odpady 

komunalne, 957 osób (5,05 %) nie segreguje 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. 
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Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi 
Dochody (deklaracje) z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2019  

roku wyniosły 2 846 233,62 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w 2019 roku wyniosły 3 424 060,98 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. 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 16,82 km. Przyrost długości sieci ciepłowniczej w 2019 roku o 0,65 km. Liczba budynków 

podłączonych do sieci w 2019 roku - 2.  

 

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. 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.  
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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 nm3/h,  

− SG Jawiszowice - rok budowy/modernizacji 1998, przepustowość 600 nm3/h.  

Sieć gazowa niskoprężna zasila część miejską gminy charakteryzującą się zabudową wielorodzinną, 

zwartą. Tereny podmiejskie (dzielnice Bór i Siedliska) wraz z okolicznymi miejscowościami (Łęki 

Zasole, Przecieszyn, Skidzin 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 3 423 szt., w tym do budynków mieszkalnych 3 205 szt. Obecna 

długość sieci gazowej na obszarze gminy wynosi 209,05 km. Przyrost długości sieci gazowej w 2019 

roku – 3,24 km. Liczba budynków podłączonych do sieci w 2019 roku – 71. Koszt realizacji działania – 

245 500,00 zł (w całości pokryty przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o. o.) 

 
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 dwie 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. 
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VI.  Sytuacja mieszkaniowa 
Ogólna liczba mieszkań na terenie gminy wynosiła 6 040. 

− liczba lokali socjalnych - 11, 

− liczba lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego gminy w budynkach stanowiących własność 

Wspólnot Mieszkaniowych - 144, 

− liczba lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy Brzeszcze - 

14, 

− powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych i socjalnych (wraz z pomieszczeniami 

przynależnymi) wymienionych w w/w punktach – 8 861,13 m2, 

− wyposażenie – wszystkie mieszkania posiadają dostęp do bieżącej wody, posiadają dostęp do 

miejskiej sieci ciepłowniczej (lub posiadają własną kotłownię będącą źródłem ciepła). 

Na koniec 2019 roku oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych 

Gminy Brzeszcze było 59 wniosków, natomiast oczekujących na przydział lokalu socjalnego 

w związku z orzeczoną eksmisją z dotychczas zajmowanego mieszkania  - 63 wyroki. 

Oczekujących na pomieszczenie lub miejsce noclegowe – 9 wyroków (eksmisje bez prawa 

do najmu lokalu socjalnego). 

VII.  Inwestycje realizowane ze środków własnych i pozyskanych 

z zewnątrz 
W 2019 roku na terenie Gminy Brzeszcze zrealizowano inwestycje na łączną kwotę 28 350 421,44 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 – 5 do raportu. Poniżej opis wybranych inwestycji, 

realizowanych w 2019 roku. 

Projekt: „Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Brzeszcze.”  

Źródło finansowania:  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Program „Sportowa Polska - Program 

rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” (Ministerstwo Sportu i Turystyki). 

W ramach projektu zrealizowanych zostało 5 zadań inwestycyjnych: 

1. Rewitalizacja – Aktywizacja poprzez sport – modernizacja boiska sportowego przy ZSP nr 4 

w Brzeszczach, 

2. Rewitalizacja – Aktywizacja poprzez sport – modernizacja boiska sportowego przy SP nr 2 

w Brzeszczach, 

3. Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne wraz z obiektami sportowymi przy ZSP 

nr 3 w Skidziniu, 

4. Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne wraz z obiektami sportowymi przy 

SP prowadzonej przez Fundację „Elementarz” w Zasolu, 

5. Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne wraz z obiektami sportowymi przy 

ZSP nr 6 w Jawiszowicach. 

Na przebudowę 5 obiektów Gmina Brzeszcze pozyskała ok. 1 900 000,00 zł dofinansowania 

z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.  

Boiska przebudowano przy szkołach podstawowych w Brzeszczach (SP nr 1 i SP nr 2) oraz w Skidziniu. 

W Zasolu kompleks sportowy powstał tuż obok remizy i szkoły podstawowej prowadzonej przez 

Fundację „Elementarz”, na działce udostępnionej przez Spółkę Pastwiskową do Zagospodarowania 

Wspólnoty Gruntowej Wsi Zasole. Natomiast w Jawiszowicach szkolne boisko wielofunkcyjne wraz 
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obiektami sportowymi powstało w bezpośrednim sąsiedztwie boiska LKS-u. Każdy z nowo powstałych 

obiektów składa się z boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, boiska do siatkówki 

i badmintona, bieżni sprinterskiej, skoczni do skoku w dal, siłowni terenowej. Obiekty są ogrodzone 

i oświetlone. Zamontowano ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Każda inwestycja zakończyła 

się zagospodarowaniem terenu – wykonaniem trawników oraz nowych nasadzeń drzew. Dodatkowo, 

w ramach poprawy szkolnej infrastruktury sportowej, wykonano remonty w salach sportowych 

SP nr 1 oraz SP w Jawiszowicach. Jawiszowicka podstawówka zyskała nową posadzkę w sali 

gimnastycznej, zamontowano słupki do siatkówki i dostarczono komplety siatek. W  SP nr 

1 w Brzeszczach wykonano nowe podłogi oraz wybudowano ściankę wspinaczkową. Przebudowa 

wszystkich boisk wymagała, zgodnie z prawem budowlanym, dokonania zgłoszeń do organu 

architektoniczno-budowlanego oraz uzyskania pozwoleń na użytkowanie. Stąd też, pomimo 

zakończonych prac i odbioru robót w Jawiszowicach i w Zasolu już we wrześniu, boiska nie mogły 

zostać od razu otwarte dla mieszkańców. Wraz z końcem 2019 roku zakończyły się procedury 

związane z uzyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie wszystkich obiektów i wszystkie boiska zostały 

udostępnione mieszkańcom. Całkowity koszt projektu „Modernizacja szkolnej infrastruktury 

sportowej na terenie Gminy Brzeszcze” wyniósł 5 755 891,57 zł. Dofinansowanie ostatecznie 

wyniosło  1 899 443,00 zł. 

Projekt: "Budowa ścieżki rowerowej związanej z miejscami pamięci KL Auschwitz-Birkenau". Źródło 

finansowania:  Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy na lata 2016-2020. 

W ramach przedsięwzięcia w 2019 roku zostały wykonane roboty budowlane w zakresie budowy 

ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Dąbrowskiego. 

1. Ścieżka rowerowa w pasie drogi wojewódzkiej 933 (od ul. Szymanowskiego do ul. Klonowej). 

W ramach zadania wykonano: 

− dokumentację projektową, 

− nawierzchnię z kostki brukowej bezfazowej o powierzchni – 4 262m2, 

− zagospodarowanie pasów zieleni wzdłuż ścieżki rowerowej, 

− odwodnienie powierzchniowe ścieżki, 

− przebudowę zjazdów, 

− oznakowanie pionowe i poziome, 

− przebudowę zatoki autobusowej. 

2. Ścieżka rowerowa w pasie dróg gminnych (od ul. Dąbrowskiego do ul. Szymanowskiego). 

W ramach zadania wykonano: 

− dokumentację projektową, 

− nawierzchnię z kostki brukowej bezfazowej o powierzchni – 2 214m2, 

− nawierzchnię asfaltową o powierzchni – 1 460m2, 

− zagospodarowanie pasów zieleni wzdłuż ścieżki rowerowej, 

− odwodnienie powierzchniowe ścieżki, 

− przebudowę zjazdów, 

− oznakowanie pionowe i poziome. 

3. Oświetlenie drogi i ścieżki rowerowej w pasie dróg gminnych (ul. Kościuszki).  W ramach 

zadania wykonano: 

− linię oświetlenia ścieżki i drogi o łącznej długości kabla – 93,35 mb, 

− montaż słupów oświetleniowych ścieżki i drogi wraz z oprawami typu LED w ilości – 5 szt. 
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4. Oświetlenie drogi i ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej 933 (od ul. Dąbrowskiego 

do ul. Klonowej). W ramach zadania wykonano: 

− linię oświetlenia ścieżki i drogi o łącznej długości kabla – 1573,65 mb, 

− montaż słupów oświetleniowych ścieżki i drogi wraz z oprawami typu LED w ilości – 84 szt. 

 

Projekt: „Brzeszcze na rowerze - wytyczenie, oznakowanie oraz wypromowanie trasy rowerowej na 

terenie Gminy Brzeszcze”. Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu było wytyczenie, oznakowanie 

i wypromowanie sieci tras rowerowych w gminie Brzeszcze. Wytyczone trasy o długości 

ok. 14 kilometrów są komplementarne w stosunku do prowadzącej przez teren gminy Brzeszcze 

Wiślanej Trasy Rowerowej. W ramach projektu wykonano modernizację nawierzchni dróg 

bitumicznych (ul. Piekarska, ul. Klonowa, ul. Kolejowa od skrzyżowania z ul. Borową do torów - 

ul. Młyńska, ul. Olszynki, ul. Bór od ul. Lachowickiej do ul. Prostej) oraz z kruszywa (ul. Kolejowa 

od torów do wału przeciwpowodziowego, wał przeciwpowodziowy od ul. Kolejowej do ul. Młyńskiej, 

ul. Nazieleńce od ul. Kolejowej do ul. Bór, droga wewnętrzna w Skidziniu od ul. Solnej). Ponadto 

powstały dwa Miejsca Odpoczynku Rowerzystów – na Borze w rejonie Domu Ludowego oraz 

w Skidziniu, obok stawów (ul. Solna) - wyposażone w ławki i stoły, stojak na rowery, kosze na śmieci. 

Ponadto na Borze powstał punkt serwisu dla rowerzystów, wyposażony w komplet kluczy oraz 

pompkę. Trasa została oznakowana w terenie. Wydrukowano aktualną mapę gminy Brzeszcze, 

na której naniesiono przebieg tras, co ułatwi poruszanie się w terenie. Mapy można nieodpłatnie 

uzyskać w Urzędzie Gminy. Wykonana została także mapa w wersji elektronicznej - 

www.brzeszcze.pl/mapa. Projekt zrealizowano w okresie od kwietnia 2018 do września 2019 roku. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 3 669 000,00 zł, w tym dotacja ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

to ok. 1 631 000,00 zł. 

 

W 2019 roku rozpoczęto prace przy dwóch dużych przedsięwzięciach, ważnych dla mieszkańców 

Gminy. Są to budowa cmentarza komunalnego oraz  zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej 

w Brzeszczach. 

 

Budowa cmentarza komunalnego w Brzeszczach  

16.11.2018 roku zawarto z firmą ARCHIDOM Bernard Łopacz z siedzibą w Raciborzu umowę 

na „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy cmentarza komunalnego 

w Brzeszczach z budową kaplicy i niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z uzyskaniem 

ostatecznego pozwolenia na budowę”. Wartość umowy wynosi 158 670,00 zł, a termin jej realizacji 

został określony do 30.04.2020 roku. 

Ze względu długotrwałe procedury administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń wodno-

prawnych oraz pozwoleń na budowę opracowanie projektu budowlanego realizowane jest w trzech 

częściach tj.: 

1. budowa cmentarza obejmująca główną infrastrukturę cmentarza, 

2. odwodnienie cmentarza – budowa kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem retencyjnym, 

3. zakres realizowany w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 933 ul. Ofiar Oświęcimia 

w Brzeszczach (budowa chodnika, zarurowanie rowu).  

Na budowę pierwszej głównej części cmentarza Starosta Oświęcimski w 2019 roku wydał 

decyzję administracyjną pozwolenie na budowę, która przez jedną ze stron postępowania 

http://www.brzeszcze.pl/mapa
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administracyjnego została zaskarżona do Wojewody Małopolskiego. Wojewoda 

zawiadomieniem z 10.02.2020 roku określił nowy termin załatwienia sprawy na 17.04.2020 

roku. Rozpoczęcie realizacji drugiej części projektu tj.: złożenie wniosku o wydanie 

pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie procedury administracyjnej jego wydania 

uwarunkowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami wcześniejszym zakończeniem 

postępowania odwoławczego przed Wojewodą dla pierwszej części projektu . 

Etap trzeci: Do Wojewody Małopolskiego dokonano skutecznego zgłoszenia zamiaru budowy 

chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 933 ul. Ofiar Oświęcimia w Brzeszczach. 

Wojewoda Małopolski pismem z dnia 20.03.2020 roku poinformował, że nie wnosi sprzeciwu 

do zgłoszenia. Ze względu na zaskarżenie decyzji Starosty Oświęcimskiego i związaną z tym 

długotrwałą procedurą odwoławczą termin realizacji projektu ulegnie wydłużeniu. 

 

Zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej w Brzeszczach 

W ramach zadania w 2019 roku wykonano: pełno branżową dokumentację projektową 

zagospodarowania części parku miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach wraz z uzyskaniem 

ostatecznego pozwolenia na budowę. Prezentacja rozwiązań projektu odbyła się na posiedzeniu 

Komisji Stałych Rady Miejskiej w dniu 21.01.2020 roku. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania 

w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2021-2025 etap VI i zostało 

wstępnie zaakceptowane – wpisane do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 

programu wieloletniego. 

 

W 2019 roku realizowano również przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja 

oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szczegółowy opis zadania 

przedstawiono w rozdziale V Raportu. 
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VIII.  Pomoc społeczna  
W 2019 roku pomocą społeczną objętych było w Gminie Brzeszcze 414 rodzin, tj. 833 osoby. 

W stosunku do liczby mieszkańców gminy wg stanu na koniec grudnia 2019 roku wynoszącej 20 933 

osoby, liczba osób korzystających z pomocy społecznej stanowi 3,96% i wzrosła w stosunku do 2018 

roku, w którym wynosiła 3,65%. 

 

Wyszczególnienie 2019 r. 

Liczba rodzin objętych pomocą 
Liczba rodzin objętych pomocą finansową i rzeczową 
Liczba rodzin objętych pracą socjalną 
Liczba zawartych kontraktów socjalnych 

414 
172 
242 
  30 

 
Powody ubiegania się o pomoc 

Powody 
Liczba rodzin  

2019 r. 

Ubóstwo  
Bezdomność  
Potrzeba ochrony macierzyństwa 
Bezrobocie 
Niepełnosprawność 
Długotrwała choroba 
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
Przemoc w rodzinie 
Alkoholizm 
Narkomania 

95 
20 
19 
28 
91 

132 
85 
2 

37 
2 

 
Najważniejsze wydatki na świadczenia z pomocy społecznej 

Rodzaj świadczenia 
Kwota wydatków w 

zł 

Zasiłki celowe i pomoc w naturze (131 rodzin, 301 świadczeń) 186 263,00 

Zasiłki okresowe (71 rodzin, 400 świadczeń)   88 669,00 

Program dożywiania (166 osób tj. 64 posiłki, 116 zasiłek) 104 738,00 

Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (18 osób umieszczonych w DPS-ch) 408 897,00 

Zasiłki stałe (49 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub z tytułu wieku) 265 130,00 

Schronienie (16 bezdomnych, 3 opiekunów) 151 561,00 

Składki zdrowotne od zasiłków stałych  321 941,00 

Usługi opiekuńcze (7 opiekunek, 28 środowisk objętych usługami) 379 465,00 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze (3 środowiska)    69 235,00 

 
Świadczenia skierowane do rodzin (zadania zlecone) 

Rodzaj świadczenia 
Kwota wydatków  

w zł  

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków (389 rodzin) 1 458 444,00 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) - 153 rodziny po 1 000,00 zł)  153 000,00 

Świadczenie rodzicielskie (1 000,00 zł przez 12 m-cy, 90 rodzin)  575 695,00 

Zasiłki pielęgnacyjne (430 rodzin w wys. 184,42  zł. zmiana od XI 2019 na 215,84 zł)  892 571,00 

Świadczenia pielęgnacyjne (76 rodzin w których wychowywane jest niepełnosprawne dziecko 
w wys. 1 583,00 zł zmiana od I 2020 na 1 830,00 zł) 

1 295 857,00 

Specjalny zasiłek opiekuńczy (3 osoby w wys. 620,00 zł)        9 987,00 

Zasiłek dla opiekuna (4 osoby w wys. 620,00 zł)        7 440,00  

Świadczenie z ustawy „za życiem” – 3 rodziny w wys. 4 000,00 zł)      12 000,00 

Świadczenia wychowawcze 500+ (2 485 rodzin tj. 3 686 dzieci) 16 089 141,00 

Świadczenie „dobry start” 300+ (2 464 dzieci)    739 200,00 

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (116 uprawnionych w wysokości zasądzonych 
alimentów nie więcej niż 500 zł) 

   460 100,00 
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Pozostałe świadczenia skierowane do rodzin (zadania własne) 

Rodzaj świadczenia 
Kwota wydatków  

w zł 

Dodatki mieszkaniowe (164 rodziny) 
Dodatki energetyczne (112 rodzin) 

193 610,00 
    6 051,00 

Stypendia (65 rodzin)   20 853,00 

Karta Dużej Rodziny (686 tradycyjne i 669 elektroniczne)     2 142,00 

Wydatki z tytułu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej  
(23 dzieci tj. 14 dzieci w rodzinach zastępczych, 9 dzieci w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych) 

239 473,00 

Asystenci rodzin (3 asystentów wspierających 26 rodzin, w tym  
6 rodzin z ustawy „za życiem”) 

130 482,00 

Placówka wsparcia dziennego - świetlica opiekuńczo-wychowawcza  
(15 dzieci) 

100 000,00 

Dzienny Dom Senior+ (dla 15 uczestników) 
(w tym dotacja Wojewody w wysokości 41 100,00 złotych) 

278 876,00 

 
Pozostałe formy wsparcia dla mieszkańców: 

I. Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Wiem więcej, potrafię więcej” na 

lata 2016-2019 na łączną wartość 758 932,50 zł w tym kwota  dofinansowania 645 086,50 zł,  wkład 

własny w postaci zasiłków 113 846,00 zł.  W okresie I-III 2019 roku koszt wyniósł 76 267,00 zł, w tym 

kwota dofinansowania 68 237,00 zł,  kwota wkładu własnego 8 030,00 zł. W 2019 roku od stycznia do 

marca w projekcie uczestniczyło 46 osób (26 kobiet i 20 mężczyzn), z czego 10 osób powróciło do 

projektu po przerwanym lub zakończonym zgodnie ze ścieżką udziale w projekcie. Dla wszystkich 

osób powracających do projektu, sporządzona została indywidualna diagnoza oraz indywidualna 

ścieżka wsparcia, dostosowana do problemów, potrzeb i możliwości uczestników, a formy wsparcia 

w wielu przypadkach stanowiły uzupełnienie tych rodzajów wsparcia, z których uczestnicy projektu 

skorzystali przed przerwaniem lub zakończeniem udziału w projekcie.  Z tych 46 osób, 4 osoby 

podjęły pracę (ogółem, przez cały okres realizacji projektu było to 15 osób), 8 osób uzyskało 

kwalifikacje zawodowe (ogółem 12 osób), 4 osoby ukończyły zajęcia w Klubie Integracji Społecznej 

uzyskując status absolwenta Klubu Integracji Społecznej (ogółem 12 osób). 

Dla osób dorosłych w 2019 roku realizowane były takie formy wsparcia jak:  zajęcia edukacyjno–

rozwojowe dla seniorów, kurs (ECDL) e-CITIZEN dla 4 uczestników projektu (w tym 3 uczestników 

KIS),  indywidualne poradnictwo specjalistyczne – dietetyk dla 2 uczestników projektu, indywidualny 

trening kompetencji społecznych i umiejętności życiowych oraz rehabilitacja fizyczna dla 1 uczestnika 

projektu UP z niepełnosprawnościami, indywidualne poradnictwo zawodowe dla 3 uczestników 

projektu - uczestników Klubu Integracji Społecznej, zapewnienie opieki dla 1 osoby niesamodzielnej, 

na czas uczestnictwa jej opiekuna w zajęciach. 4 osoby (uczestniczki Klubu Integracji Społecznej) 

realizowały staż do 6 miesięcy. 

II. Projekty realizowane w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Brzeszcze: 

1. „Teraz Seniorzy III edycja” – projekt skierowany do  25 seniorów w sołectwie Jawiszowice. 

W ramach projektu seniorzy skorzystali:  z treningu kompetencji społecznych, warsztatów 

aktywnej profilaktyki zdrowotnej, a w ramach obchodów Dnia Seniora uczestniczyli 

w warsztatach prowadzonych przez policjanta i pracownika socjalnego na temat „Bezpieczny 

senior w domu, sieci i na ulicy”. Rozdano uczestnikom „koperty życia”. Na podstawie ankiet 

ewaluacyjnych seniorzy potwierdzili chęć uczestniczenia w kolejnych przedsięwzięciach w ramach 

projektu. 
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2. „Akademia Rodzicielska” skierowana dla rodziców nastolatków. Zorganizowano warsztaty 

pt. „Nastolatek na wojennej ścieżce, czyli trudny okres dojrzewania” - udział wzięło 

7 uczestników, 4 spotkania po 3 godziny.  

3. „Starszy  brat – Starsza siostra” - projekt skierowany do 12 dzieci, z którymi pracuje 

12 wolontariuszy. 

4. „Bank czasu” – projekt realizowany wspólnie z Ośrodkiem Kultury mający na celu  zainicjowanie  

ruchu  samopomocy i inicjatywy społecznej wśród mieszkańców w gminie. Zorganizowano akcję 

promocyjną „podejmij recyklingowe wyzwanie, w ramach której przeprowadzono kiermasz 

ubranek dziecięcych, konkurs na najciekawszy zrecyklingowany przedmiot, gotowanie z resztek, 

punkt usługowy – kącik złotej rączki. Udział wzięło 87 osób. 

5. Uaktualnienie informacji o ofercie specjalistycznej pomocy różnych instytucji i organizacji 

działających na terenie gminy na rzecz rodziny- broszura „Specjalistyczna Pomoc Rodzinie” - 200 

szt. Broszury są rozdawane w placówkach na  terenie gminy. 

III. Kontynuacja udziału mieszkańców gminy w projekcie wojewódzkim „Małopolski Tele-Anioł” 

projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych z powodu wieku, stanu zdrowia oraz 

niepełnosprawności. Celem projektu jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Osoby zakwalifikowane otrzymają opaskę 

na nadgarstek z kartą SIM, wyposażoną w przycisk „SOS” umożliwiający wezwanie pomocy poprzez 

połączenie z Telecentrum. Projekt polega również na możliwości skorzystania ze specjalnych usług 

opiekuńczych świadczonych w domu beneficjenta – zarówno przez fachowców, jak i w ramach 

pomocy sąsiedzkiej. Na koniec grudnia 2019 roku do projektu zgłosiły się 23 osoby. 

IV. W listopadzie 2019 roku Ośrodek przystąpił do konkursu Małopolskiego Centrum 

Przedsiębiorczości w Krakowie  jako instytucji, która ogłosiła konkurs na uruchomienie placówki 

wsparcia dziennego o charakterze specjalistycznym dla 15 dzieci. Rozstrzygnięcie konkursu miało 

nastąpić w kwietniu 2020 roku. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju termin został 

przesunięty na czerwiec 2020 roku. Projekt opiewa na kwotę 1 369 610,00 zł na 3 lata, a na 2020 rok 

287 232,00 zł przy wkładzie własnym 27 000,00 zł. Placówka ma mieć siedzibę przy ul. Nosala i ma 

funkcjonować w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Bezrobocie w Gminie Brzeszcze 

Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2019 roku na terenie kraju wynosiła 5,82%, w Województwie 

Małopolskim – 4,1%, w Powiecie Oświęcimskim – 5,1%. W Gminie Brzeszcze ilość osób bezrobotnych 

przedstawiają dane w tabelach poniżej. 

Bezrobotni w Gminie Brzeszcze 
Wyszczególnienie 2019 r. 

Liczba osób bezrobotnych, w tym: 
kobiety 

249 
166 

Liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku 51 

 

Liczba bezrobotnych wg wieku 

Rok 
Wiek w latach 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-60 61-67 

2019 46 68 58 40 26 11 

 

Liczba bezrobotnych wg wykształcenia 

Rok 
Wykształcenie 

wyższe policealne średnie Zas. zawodowe Podstawowe 

2019 35 67 41 60 46 
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W 2019 roku Ośrodek koordynował i realizował prace społecznie użyteczne. Jest to forma wsparcia 

osób długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne 

pracują 10 godzin tygodniowo wykonując prace porządkowe – sprzątanie pomieszczeń, 

w 4 podmiotach: Urzędzie Gminy, Wydziale Edukacji – w szkołach i przedszkolach, Ośrodku Kultury, 

Ośrodku Pomocy Społecznej. 

W 2019 roku koszt ogółem wyniósł 2 960,00 zł, w tym udział Gminy wyniósł 1 042,00 zł, a udział 

Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu wyniósł  1 918,00  zł. Z tej oferty skorzystały 2 osoby. 

IX.  Rozwiązywanie problemów społecznych i indywidualnych 

wynikających z używania alkoholu i innych środków 

psychoaktywnych 
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 2019 roku Program zawierał spis zadań, których celem było zapobieganie nadużywaniu alkoholu 

i używaniu narkotyków oraz rozwiązywanie problemów społecznych i indywidualnych wynikających 

z używania środków psychoaktywnych. Realizatorem działań zawartych w Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 

roku był Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wydział Edukacji 

i Spraw Społecznych. 

Źródłem finansowania zadań wynikających z programu były środki pochodzące z opłat za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wysokość środków finansowych uzyskanych przez Gminę z tytułu 

opłat w 2019 roku wyniosła 450 806,44 zł. 

Podstawowe założenia działań profilaktycznych realizowanych w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii obejmowały: 

a) profilaktykę uniwersalną: współpraca z pedagogami, spotkania warsztatowe dla rodziców;  

b) realizację w szkołach programów profilaktycznych, również tych nastawionych na 

wzmacnianie relacji, rozwiązywanie konfliktów, wzbudzanie refleksji na temat 

deklarowanych i uwewnętrznionych wartości; 

c) wsparcie w sytuacjach problemowych - rozmowy interwencyjne, doradztwo i konsultacje dla 

rodziców; 

d) w sytuacjach wymagających pomocy psychologicznej i terapeutycznej świadczenie tej 

pomocy przez zespół pracowników Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego.  

 

W zakresie profilaktyki w 2019 roku przeprowadzono szereg programów i warsztatów 

profilaktycznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie gminy. W ramach 

działań profilaktycznych zrealizowano zadanie z zakresu edukacji publicznej polegające na 

rozprowadzaniu wśród rodziców uczniów uczęszczających do szkół ulotek na temat zagrożeń 

wynikających z używania przez dzieci i młodzież narkotyków i dopalaczy. Łączna kwota środków 

przeznaczonych na profilaktykę wyniosła 17 618,00 zł. 
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Realizowano program profilaktyczny „Sport przeciw uzależnieniom”. W ramach udzielonych dotacji 

kluby sportowe prowadziły zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej. Wysokość dotacji 

udzielonych na ten cel wyniosła 43 480,00 zł. W ramach programu profilaktycznego „Rodzina jest 

najważniejsza” wspólnie z Ośrodkiem Kultury zorganizowano Rodzinny Bieg Trzeźwości. Koszt 

organizacji biegu wyniósł 1 400,00 zł. 

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. 

W Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym w 2019 roku prowadzono: 

− terapię rodzinną dla osób uzależnionych i ich rodzin,  

− terapię dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, 

− terapię dorosłych członków rodzin alkoholowych w tym ofiar przemocy domowej, 

− terapię diagnostyczno-motywującą dla młodzieży nadużywającej alkoholu i narkotyków, 

uzależnionej od Internetu, telefonu, 

− 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. Rodzice w trakcie terapii uzyskali wiedzę 

dotyczącą znaczenia prawidłowego funkcjonowania rodziny dla pokonania kryzysów wynikających 

z problemów emocjonalnych dziecka, których przyczyną może być również uzależnienie. 

Dzieci i młodzież z gminy Brzeszcze w 2019 roku 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-ciu miesięcy. W 2019 roku udzielono 175 porad. 

W 2019 roku w Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym pomocą psychologiczną i terapeutyczną 

objęto 86 osób dorosłych oraz 39 dzieci i młodzieży w wieku od 6 - 18 roku życia. Udzielono 63 porad 

prawnych dla członków rodzin osób uzależnionych oraz ofiar przemocy domowej. 

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny czynny był cztery razy w tygodniu. W Punkcie zatrudnieni byli: 

psycholog – terapeuta rodzinny, psycholog – terapeuta uzależnień, psycholog – terapeuta dziecięcy, 

prawnik. Koszt wynagrodzenia pracowników Punktu wyniósł 74 100,00 zł. 

Działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 

W zakresie rozwiązywania społecznych i indywidualnych problemów wynikających z używania 

alkoholu i innych środków psychoaktywnych wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych podejmowano 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). 
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W ramach pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzono  

64 rozmowy interwencyjno-motywujące z osobami nadużywającymi alkohol oraz 16 rozmów  

z członkami rodzin tych osób. W stosunku do 6-ciu osób podjęto procedurę sądowego zobowiązania 

do podjęcia leczenia odwykowego. W stosunku do 12-tu osób wydano opinie w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu. Koszt wydanych opinii – 4 080,00 zł.  

W składzie Komisji w 2019 roku było 7 osób. Miesięczne wynagrodzenie za prace w Komisji wynosiło 

10% przeciętnego wynagrodzenia z czwartego kwartału 2008 roku dla członków Komisji i 15% 

przeciętnego wynagrodzenia z czwartego kwartału 2008 roku dla przewodniczącego Komisji. Koszt 

wydatków na wynagrodzenie dla GKRPA wynosił – 28 177,00 zł. 

Ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

dofinansowano w formie dotacji działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej  dla dzieci i rodzin 

z problemem alkoholowym prowadzonej przez Fundację im. Brata Alberta w wysokości 74 900,00 zł. 

 

Lokalny rynek napojów alkoholowych 

W 2019 roku na terenie Gminy Brzeszcze funkcjonowało 59 punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych w tym: 44 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży, czyli sklepy oraz 15 lokali gastronomicznych. 

Wydano w 2019 roku 60 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Liczba zezwoleń 

uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych ważnych w 2019 roku wynosiła 159, w tym 

124 dla sklepów i 35 dla lokali gastronomicznych. Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych poza miejscem sprzedaży wyniosła 51, w miejscu sprzedaży – 9. Wartość alkoholu 

sprzedanego w 2019 roku na terenie gminy (na podstawie oświadczeń złożonych przez 

przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych) wyniosła – 23 087 927,89 zł. 

Wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła w 2019 roku – 450 806,44 zł. 

X.  Porządek i bezpieczeństwo publiczne 
Komisariat Policji w Brzeszczach w 2019 roku swoje działania ukierunkował na zapewnienie 

bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Funkcjonariusze podejmowali działania zmierzające 

do ograniczenia przestępczości pospolitej oraz bardziej efektywnego ścigania sprawców przestępstw 

kryminalnych. Równocześnie prowadzone były intensywne działania zmierzające do poprawy 

bezpieczeństwa na drogach Gminy Brzeszcze, w tym zmniejszenie liczby wypadków drogowych oraz 

eliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych uczestników.  

W 2019 roku Komisariat Policji w Brzeszczach wszczął 268 postępowań przygotowawczych 

dotyczących przestępstw kryminalnych (165 postępowań), gospodarczych (42 postępowania) 

i drogowych (37 postępowań). Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Brzeszczach mogą pochwalić się 

wysoką wykrywalnością przestępstw na poziomie 79,89%. Wykrywalność przestępstw kryminalnych – 

81,78%, przestępstw gospodarczych – 50,88%. Efektywna praca wykrywcza z intensywną służbą 

pionu prewencji pozwala na obniżanie przestępczości na terenie Gminy.  

Ważnym priorytetem Komisariatu Policji od kilku lat, także w 2019 roku był problem narkomanii. 

Czynności podejmowane przez funkcjonariuszy policji w zakresie zwalczania przestępczości 

narkotykowej ukierunkowane były głównie na wyeliminowaniu z rynku dealerskiego jak największej 

ilości tych środków. W ubiegłym roku funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli 208,5 g marihuany 

i 2,5 g amfetaminy. 
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W 2019 roku na obszarze miasta i gminy Brzeszcze miało miejsce 180 zdarzeń drogowych: 

16 wypadków drogowych (16 osób zostało rannych i 2 ofiary śmiertelne) i 164 kolizje drogowe. 

Zatrzymano 24 nietrzeźwych kierujących oraz 8 kierujących po użyciu alkoholu. Rok 2019 zamyka 

bilans 2 ofiar śmiertelnych. Przez dwa lata nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych wypadków 

komunikacyjnych, dlatego bilans jest tragiczny. Podejmowane działania przez policjantów Referatu 

Prewencji Komisariatu Policji w Brzeszczach oraz Wydziału Ruchu Drogowego w Oświęcimiu, nie 

przełożyły się na zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, czy ograniczenia skutków tych zdarzeń. 

W 2019 roku ilość interwencji zgłoszonych przez mieszkańców gminy wyniosła 2 736. W toku działań 

oraz podczas czynności służbowych i wyjaśniających stwierdzono 2 828 wykroczeń. Spośród ogólnej 

liczby ujawnionych przez policjantów wykroczeń nałożono 659 mandatów karnych, a wobec 1 951 

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 71 sprawców. 

Na terenie Gminy prowadzone były działania profilaktyczne z zakresu prewencji kryminalnej 

i przestępczości nieletnich. Przeprowadzono następujące działania: „Bezpieczne Ferie 2019”, 

„Bezpieczne Wakacje 2019”, „Bezpieczna Droga do Szkoły 2019”, akcja „Znicz”, „Bezpieczny Senior 

2019”. Z inicjatywy policjantów odbyło się 48 prelekcji dla dzieci w przedszkolach i szkołach oraz 

50 spotkań z pedagogami, nauczycielami i rodzicami. 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”.   

Na terenie Polski funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która stanowi platformę 

wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem. W 2019 roku na obszarze miasta i gminy 

Brzeszcze odnotowano 387 zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Spośród wszystkich 

zgłoszeń mieszkańcy Brzeszcz w głównej mierze wskazali na problem spożywania alkoholu 

w miejscach niedozwolonych, nieprawidłowego parkowania, niewłaściwej infrastruktury drogowej, 

żebractwa, grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją, dzikich wysypisk śmieci oraz 

bezdomności.  

XI.  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 2019 roku strażacy brali udział w 481 akcjach. Wichury, które nawiedziły Małopolskę w marcu 

2019 roku, skutkowały 90 zdarzeniami. 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 maju 2019 roku strażacy przez kilkanaście dni walczyli ze skutkami powodzi. Miejsca 

najbardziej narażone to rejon Nazieleniec, oczyszczalni ścieków przy ul. Świętego Wojciecha oraz 

ul. Trzciniec. 

OSP Brzeszcze: 

− ilość członków – Jednostka Operacyjno-Techniczna: 60 

− ilość wyjazdów do akcji: 202, w tym: 43 pożary, 152 miejscowe zagrożenia, 7 fałszywych 

alarmów 

− ilość członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: 26 osób 

− samochody pożarnicze: IVECO DAILY GBA, RENAULT MIDLINER 210, SCANIA N321 P370 
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OSP Jawiszowice: 

− ilość członków – JOT: 40 

− ilość wyjazdów do akcji: 130, w tym: 41 pożarów, 82 miejscowe zagrożenia, 7 fałszywych 

alarmów 

− ilość członków MDP: 20 osób 

− samochody pożarnicze: JELCZ 004, FIAT DUCATO FURGON 14 SANITARNY, MERCEDES BENZ 

ATEGO 1429 AF, FIAT DUCATO  

OSP Przecieszyn: 

− ilość członków – JOT: 27 

− ilość wyjazdów do akcji: 23, w tym: 9 pożarów, 14 miejscowych zagrożeń 

− ilość członków MDP: 20 osób 

− samochody pożarnicze: STAR P-244 

OSP Skidziń: 

− ilość członków – JOT: 17 

− ilość wyjazdów do akcji: 21, w tym: 4 pożary, 16 miejscowych zagrożeń, 1 fałszywy alarm 

− ilość członków MDP: 14 osób 

− samochody pożarnicze: FORD TRANSIT FURGON 350 

OSP Zasole: 

− ilość członków – JOT: 22 

− ilość wyjazdów do akcji: 46, w tym: 18 pożarów, 27 miejscowych zagrożeń, 1 fałszywy alarm 

− ilość członków MDP: 25 osób  

− samochody pożarnicze: JELCZ 004 

OSP Bór: 

− ilość członków – JOT: 28 

− ilość wyjazdów do akcji: 59, w tym: 7 pożarów, 52 miejscowe zagrożenia 

− ilość członków MDP: 25 osób  

− samochody pożarnicze: FORD TRANSIT, STAR 244 GBHM 

Oprócz działalności bojowej strażacy brali udział w ćwiczeniach gminnych, zawodach sportowo-

pożarniczych, turnieju wiedzy pożarniczej oraz zabezpieczali przeciwpożarowo i medycznie imprezy 

na terenie gminy. 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 na działalność związaną z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi 

w 2019 roku wyniosła 712 941,71 zł, w tym 67 887,47 zł ze źródeł zewnętrznych. 

  



27 

 

XII.  Służba zdrowia 
Na terenie gminy w 2019 roku funkcjonowały  3 ośrodki zdrowia: 

− NZOZ "Vita" Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach przy ul. Piłsudskiego 6; 

− NZOZ "Vita" Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oświęcimia 72; 

− NZOZ Zasole z siedzibą w Zasolu przy ul. Kostka Jagiełły 6.  

 
W ośrodkach zdrowia łącznie znajduje się 18 poradni w tym: 

− 3 ogólne,  

− 1 dermatologiczna,  

− 2 stomatologiczne,  

− 1 rehabilitacyjna,  

− 1 leczenia uzależnień,  

− 1 pediatryczna, 

− 1 neurologiczna,  

− 1 laryngologiczna,  

− 1 kardiologiczna,  

− 1 okulistyczna,  

− 1 ginekologiczna,  

− 1 ortopedyczna,  

− 1 chirurgiczna,  

− 1 medycyny pracy,  

− 1 urologiczna. 

 

Na terenie gminy w 2019 roku funkcjonował jeden podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej – 

Zespół Ratownictwa Medycznego Podstacja w Brzeszczach z siedzibą 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 2019 roku działał jeden podmiot oferujący podstawową opiekę pielęgniarek 

i położnych środowiskowo-rodzinnych oraz edukację przedporodową i poporodową - NZOZ 

Remedium z siedzibą w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oświęcimia 68. 

Na terenie gminy w 2019 roku działalność prowadziło 8 aptek, w tym siedem w Brzeszczach, jedna 

w Zasolu.  

XIII.  Oświata  
Gmina Brzeszcze na 2019 rok otrzymała subwencję oświatową w kwocie – 15 432 245,00 zł.  

Wysokość dotacji przedszkolnej dla gminy Brzeszcze na 2019 rok wyniosła – 798 307,00 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. 10 300 000,00 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 – 

525 000,00 zł), 

− wydatków majątkowych w dziale 801 – 1 311 000,00 zł, 

− wydatków zrealizowanych - wskazanych na rzecz oświaty przez jednostki pomocnicze gminy – 

500,00 zł., 

− dochodów i wydatków zrealizowanych w ramach dotacji celowych z Budżetu Państwa. 

Gmina Brzeszcze w 2019 roku ogółem prowadziła 6 przedszkoli, 5 szkół podstawowych (w tym 

2 szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi – do 31 sierpnia 2019 roku). Dodatkowo 
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funkcjonowało 1 przedszkole i 1 szkoła podstawowa prowadzone przez Fundację Ekologiczną – 

Wychowanie i Sztuka „Elementarz”. Ponadto na terenie gminy działają 2 przedszkola niepubliczne 

„Przedszkole im. Dzieciątka Jezus”, „Przedszkole Iskierka” oraz 1 niepubliczny żłobek „Iskierka”. 

 

Przedszkola 
Sieć przedszkoli zapewnia opiekę wszystkim dzieciom z naszego terenu. W Gminie Brzeszcze 

funkcjonuje: 

− 6 przedszkoli publicznych, w których opieką objętych jest 615 dzieci w 27 oddziałach, 

− 1 przedszkole prowadzone przez Fundację Ekologiczną – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”, 

w którym funkcjonują 3 oddziały, w których pod opieką jest 63 dzieci, 

− 2 przedszkola niepubliczne posiadające w sumie 4 oddziały. 

 

Szkoły podstawowe 
W Gminie Brzeszcze funkcjonuje 5 szkół podstawowych (w 2 szkołach podstawowych funkcjonowały 

oddziały gimnazjalne: w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  

i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5) dla których gmina jest organem prowadzącym oraz 1 Szkoła 

Podstawowa w Zasolu prowadzona przez Fundację Ekologiczną – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”.  

 
Ilość oddziałów i uczniów w szkołach na terenie Gminy Brzeszcze 

 Liczba oddziałów Liczba uczniów 

Szkoła podstawowa 84 1 594 

Gimnazjum 8 175 

 
Pracownicy pedagogiczni szkół podstawowych z podziałem na stopnie awansu zawodowego 

Stopień awansu  ogółem 
bez 

stopnia 
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Liczba nauczycieli 178 0 4 27 21 126 

Razem etaty 149,94 0 3,63 18,71 17,41 110,19 

 

Pracownicy pedagogiczni gimnazjów z podziałem na stopnie awansu zawodowego 

Stopień awansu  ogółem 
bez 

stopnia 
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Liczba nauczycieli 34 0 1 3 5 25 

Razem etaty 33,12 0 1 2,87 5 24,25 

 
Pracownicy pedagogiczni przedszkoli z podziałem na stopnie awansu zawodowego 

Stopień awansu  ogółem 
bez 

stopnia 
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Liczba nauczycieli 67 0 4 16 7 40 

Razem etaty 61,71 0 3,96 13,4 5,8 38,55 

 
Wyniki egzaminu gimnazjalnego - ogółem: 

Przedmiot Kraj Województwo Powiat Gmina 
Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 4 
Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 5 

język polski 63,00% 66,60% 65,90% 63,60% 62,40% 65,00% 

historia i wos 59,00% 62,10% 60,70% 55,40% 54,40% 57,00% 

matematyka 43,00% 47,10% 44,80% 40,80% 41,80% 40,00% 

przedmioty 
przyrodnicze 

49,00% 52,40% 50,80% 46,00% 45,70% 46,00% 
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Zadowalające wyniki z egzaminu gimnazjalnego uczniowie osiągnęli z przedmiotów humanistycznych. 

Wyniki z egzaminu z obu szkół są porównywalne. Egzamin gimnazjalny odbył się po raz ostatni. 

 
Wyniki egzaminu gimnazjalnego – część językowa 

Przedmiot Kraj Województwo Powiat Gmina 
Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 4 
Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 5 

j. angielski PP 68,00% 69,30% 68,70% 65,20% 65,50% 65,00% 

j. angielski PR 53,00% 53,70% 52,40% 47,70% 49,50% 46,00% 

j. niemiecki PP 51,00% 53,80% 46,90% 46,60% 48,40% 41,00% 

j. niemiecki PR 43,00% 61,80% 44,30% 97,50% 97,50% - 

Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego uczniowie osiągnęli z języka angielskiego - poziom 

podstawowy. Wyższe wyniki z tej części egzaminu otrzymał Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 

z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach. 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty - ogółem: 

Przedmiot Kraj Województwo Powiat Gmina 
SP 

Przecieszyn 
SP 

Skidziń 
SP nr 1 SP nr 2 

SP 
Jawiszowice 

język polski 63,00% 67,00% 68,00% 69,00% 63,00% 77,00% 58,40% 68,00% 67,00% 

matematyka 45,00% 50,00% 49,00% 50,00% 42,00% 51,60% 67,90% 46,00% 53,40% 

język 
angielski 

59,00% 61,00% 60,00% 60,00% 48,20% 63,00% 51,00% 59,00% 64,50% 

język 
niemiecki 

42,00% 49,00% 27,00% 24,00% - - - 24,00% - 

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 odbył się po raz pierwszy. Bardzo wysokie wyniki 

z egzaminu osiągnęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Skidziniu – powyżej średniej krajowej, 

wojewódzkiej i powiatowej. Najlepszy wynik w Gminie z części matematycznej uzyskali uczniowie ze 

Szkoły Podstawowej nr 1, natomiast uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jawiszowicach najwyższy 

wynik uzyskali z języka angielskiego. 

XIV.  Biblioteki 
Na terenie Gminy Brzeszcze działa Biblioteka Główna z siedzibą w Ośrodku Kultury oraz 4 filie (filia 

w Jawiszowicach nieczynna od 1.07.2019 roku). We wszystkich bibliotekach czytelnicy mają dostęp 

do komputerów stacjonarnych z dostępem do Internetu (11 szt.) w godzinach otwarcia. Biblioteki nie 

są  dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.  

W 2019 roku zatrudnionych było 11 bibliotekarzy - 8,75 etatu. W Bibliotece Publicznej Ośrodka 

Kultury w Brzeszczach – filii w Jawiszowicach został zmniejszony wymiar pracy z ¾ etatu na ½ etatu 

z powodu zamknięcia biblioteki.  

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. 

Główne funkcje biblioteki to: Edukacja – Informacja – Rekreacja. W 2019 roku biblioteki OK 

przygotowały różnego typu propozycje z zakresu działalności kulturalno-edukacyjnej (np. spotkania 

autorskie, warsztaty plastyczne, konkursy, spotkania biblioteczne), w których uczestniczyło 5 415 

osób. Biblioteka zrealizowała dwa projekty na które zdobyła dofinansowanie: „Młody projektuje – 

senior drukuje!” (projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury) oraz projekt „O finansach… w bibliotece – 6 edycja” 
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(realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. 

Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego).  

 

Wydarzenia mające na celu promocję czytelnictwa organizowane przez biblioteki 

Biblioteka Liczba uczestników wydarzeń bibliotecznych Liczba wydarzeń 

Biblioteka Główna 2 897 96 

Willa 1 348 69 

Jawiszowice 495 28 

Skidziń 68 4 

Zasole 509 39 

Brzeszcze-Bór 98 8 

Ogółem 5 415 52 

 

Księgozbiór wszystkich bibliotek liczy 59 373 książki (spadek ilości woluminów w stosunku do 2018 

roku spowodowany jest tym, że z księgozbiorów naszych bibliotek wycofano: książki zniszczone, 

zdezaktualizowane oraz takie, których nie udało się odzyskać od czytelników – wypożyczone przed 

2010 rokiem). W 2019 roku księgozbiory bibliotek wzbogaciły się o 2 261 książek (zakup, dary od 

czytelników). Wskaźnik zakupu książek na 100 mieszkańców wyniósł 8,98 w 2019 roku.  

Liczba użytkowników zarejestrowanych w bibliotekach w 2019 roku wyniosła 3 548. Liczba 

czytelników zarejestrowanych na 100 mieszkańców wynosi 16,87, to znaczy, że z bibliotek 

publicznych korzysta 16,9% mieszkańców gminy wypożyczających książki.  

W 2019 roku we wszystkich bibliotekach wypożyczonych zostało 53 636 książek. Na miejscu 

w czytelniach udostępniono czytelnikom 101 pozycji. Średnio każdy czytelnik wypożyczył w ciągu 

roku 15 książek. 

 

Struktura wypożyczeń w 2019 roku była następująca: 

− Literatura piękna dla dorosłych – 32 036 (59,7% wypożyczeń), 

− Książki dla dzieci i młodzieży – 15 663 (29,2% wypożyczeń), 

− Książki popularnonaukowe – 5 649 (10,5% wypożyczeń), 

− Audiobooki – 288 (0,6% wypożyczeń). 

 

Średnia wartość zakupionej książki wyniosła 22,90 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 (możliwość wykonania odbitek ksero, biblioteka otwarta była w soboty). 
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XV.  Ośrodek Kultury 
Na terenie Gminy Brzeszcze działa Ośrodek Kultury, którego dyrekcja i pracownicy zorganizowali 
w 2019 roku dla mieszkańców następujące atrakcje: 

− 8 imprez plenerowych, w których brało udział 4 170 uczestników, 

− 22 imprezy okolicznościowe, w których brało udział 2 993 uczestników, 

− 16 konkursów, w których brało udział 2 301 uczestników, 

− 17 spektakli, w których brało udział 1 810 uczestników, 

− 7 koncertów, w których brało udział 1 500 uczestników, 

− 5 spotkań, w których brało udział 60 uczestników, 

− zorganizowane zajęcia (ferie zimowe, wakacje), w których brało udział 148 uczestników. 

W Ośrodku Kultury w 2019 roku prowadził działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku, w którym 
utworzono następujące sekcje tematyczne: 

− sekcja podróżnicza – 24 zajęcia, 240 uczestników, 

− sekcja joga – zdrowy kręgosłup – 18 zajęć, 188 uczestników, 

− sekcja języka włoskiego – 24 zajęcia, 240 uczestników, 

− sekcja języka angielskiego – 108 zajęć, 852 uczestników, 

− sekcja plastyczna – 16 zajęć, 48 uczestników, 

− sekcja kulturoznawcza – 5 zajęć, 50 uczestników, 

− sekcja gimnastyczna – 40 zajęć, 352 uczestników, 

− sekcja teatralna – 4 zajęcia, 8 uczestników. 

Liczba zapisanych słuchaczy UTW – 52 osoby, średnia liczba słuchaczy uczestniczących w wykładach 
w 2019 r. – 330; liczba sekcji – 8; liczba zajęć sekcji – 272, liczba uczestników w sekcji – 1978.  
W zajęciach teatralnych uczestniczyło: 

− Niezła Sztuka (sekcja młodzieżowa) – w 24 zajęciach uczestniczyło 192 osoby, 

− Niezła Sztuka (sekcja dorosła) – w 38 zajęciach uczestniczyło 190 osób, 

− Teatr Emanujący Życiem – w 20 zajęciach uczestniczyło 160 osób, 

− Grupa Aktorska Master Klasa – w 56 zajęciach uczestniczyło 336 osób, 

− Zakręcone Koło Teatralne MAD – w 12 zajęciach uczestniczyło 132 osoby. 

W 2019 roku w ofercie zorganizowanej przez kino Wisła w 897 seansach filmowych uczestniczyło 

11 164 widzów. 

W ofercie sportowo-rekreacyjnej na Basenie „Pod Platanem” uczestniczyło łącznie 128 359 osób 

(suma wejść indywidualnych w ciągu roku 106 856 osób, grota solna – suma wejść w ciągu roku 1 153 

osoby; sauna – suma wejść w ciągu roku 20 350). 

Na basenie odbyły się następujące imprezy: 

− Umoczony Mikołaj – zabawa z okazji Mikołaja; 

− Mokra Draka dla dzieciaka - zabawa z okazji Dnia Dziecka; 

− Pływasz Pomagasz – zawody charytatywne w formie zabawy na rzecz schroniska 

w Oświęcimiu; 

− Liga Pływacka – zawody pływackie; 

− Płyń aż na biegun - konkurs na największa ilość przepłyniętych basenów (impreza również dla 

dorosłych); 

− Otyliada – nocny maraton pływacki; 

− sekcja pływacka Masters dla dorosłych - grupa początkująca i zaawansowana; 

− zajęcia aqua aerobic dla dorosłych; 

− Pływackie Wakacje – nauka pływania dla najmłodszych podczas wakacji letnich 
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Na basenie działało 5 szkółek, w ramach których instruktorzy prowadzili zajęcia dla niemowlaków, 

dzieci i młodzieży, zajęcia odbywały się codziennie (razem z weekendami),  tygodniowo rezerwacje 

wyniosły  ok. 13,5 godz., w zależności od dnia i szkółki zarezerwowane były jeden lub dwa tory 

(standardowe lub wypłycony), a w przypadku najmłodszych - 1/3 basenu rekreacyjnego; prowadzono 

projekt MOZP pod nazwą „Umiem pływać” - zajęcia dla dzieci klas I-III i lekcje wychowania fizycznego 

dla 10 szkół. 

W ofercie sportowo-rekreacyjnej Hali Sportowej w Brzeszczach uczestniczyło 33 255 osób  (w tym 

wejścia indywidualne – 9753; korty tenisowe – 1 100; siłownia – 4108; fitness – 6 743; UKS – 1318; 

ścianka wspinaczkowa – 1198; crossminton – 1367; zawody, imprezy OK i inne – 7 668). 

 

W 2019 roku z oferty proponowanej przez Domy Ludowe i świetlice skorzystało 14 631 osób: 

− świetlica na osiedlu Paderewskiego – 4 526 osób; 

− świetlica na osiedlu Szymanowskiego – 2 538 osób; 

− świetlica na Zasolu – 570 osób; 

− Dom Ludowy w Skidziniu – 3 757 osób; 

− Domu Ludowy w Wilczkowicach – 1 380 osób; 

− Dom Ludowy w Brzeszczach – Borze – 1 860 osób. 

Na terenie Gminy działają zespoły regionalne, które w 2019 roku brały udział lub zorganizowały: 

− Zespół Paświszczanie i Kapela Zasolanie – 19 imprez, 

− Zespół Brzeszczanki – 17 imprez, 

− Zespół Borawianki – 25 imprez, 

− Zespół Jawiszowianki – 23 imprezy, 

− Zespół Folklorem Malowane Przecieszynianki – 23 imprezy, 

− Zespół Skidzinianie – 8 imprez, 

− Zespół Tęcza – 39 imprez, 

− Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Iskierki – 22 imprezy, 

− Zespół Śpiewaczy Iskierowa Familia – 22 imprezy. 

XVI.  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). 

 

  



33 

 

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.  

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.  
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XVIII. Działania podejmowane w zakresie przeciwdziałania niskiej 

emisji 
Od kilku lat 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.  

Dofinansowania do wymiany kotłów 
Lp. Nazwa projektu - efekt ekologiczny Ilość zrealizowanych umów 

1. 

Program Ograniczenia Niskiej Eminie na terenie Gminy 
Brzeszcze - etap IV – zmiana systemu ogrzewania 
budynków mieszkalnych w Gminie Brzeszcze na 

proekologiczne w ramach Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Brzeszcze, dofinansowanie 

ze środków budżetu Gminy ( 250 000 zł) oraz 
Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu ( 15 000 zł) 

66 umów  
Środki z budżetu gminy: 

264 999,90 zł 
Środki z Powiatu Oświęcimskiego: 

15 000 zł 

2. 

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 

57 umów 
Razem refundacja: 467 353,00 zł 

Środki własne mieszkańców:  
344 345,81 

3. 

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

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-

2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu 

niskiej emisji - SPR 

5 umów 
Razem refundacja: 68 114,72 zł 

Środki własne mieszkańców:  
15 797,72 zł 

 

Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego w budownictwie 

mieszkaniowym 

 Termomodernizacji poddanych zostało 9 budynków użyteczności publicznej stanowiących własność 

Gminy Brzeszcze, z czego: 

− 7 budynków zostało oddanych w 2018 roku, 

− 2 budynki zostały oddane w 2019 roku (ul. Nosala 7, ul. Mickiewicza 6) 

Całkowity koszt realizacji działania w 2019 roku to 788 786,55 zł (środki pochodzące z funduszy 

unijnych) oraz 9 021 374,56 zł (środki pochodzące z budżetu gminy). 

Termomodernizacji poddane zostały również 3 budynki mieszkalne wielolokalowe (ul. K. Jadwigi 1, 

ul. Mickiewicza 4, ul. 1-go Maja 19). 

Całkowity koszt realizacji działania to 1 450 000,00 zł (środki pochodzą z funduszy unijnych – 

informacja z Agencji Mieszkaniowej sp. z o.o.). 
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Kontrole: Od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku na terenie Gminy Brzeszcze pracownicy Wydziału 

Środowiska Urzędu Gminy w Brzeszczach przeprowadzili kontrole indywidualnych gospodarstw: 

 

Lp. Rodzaj kontroli 
Liczba 

kontroli 

1 
przestrzeganie uchwały antysmogowej (bez udziału policji) 

w tym: przypadki nieprzestrzegania uchwały 

124 

 25 

2 pouczenie 25 

3 interwencyjne (ze zgłoszenia) 59 

4 rutynowe 65 

 

Mając na uwadze wyeliminowanie spalania odpadów oraz ograniczenia spalania pozostałości 

roślinnych na powierzchni ziemi Gmina Brzeszcze zakupiła odpowiedni sprzęt za kwotę 2 506,41 zł. 

Gmina Brzeszcze opłacała abonament za usługę pobierania danych pomiarowych z 10 sensorów 

mierzenia jakości powietrza. Koszt: 7 527,60 zł. 

 

Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórna emisję zanieczyszczeń poprzez regularne mycie, 

remonty i poprawę stanu nawierzchni dróg  

Średnia częstotliwość mycia głównych oraz pobocznych dróg na terenie Gminy Brzeszcze w okresie 

wiosennym, letnim i jesiennym: co dwa tygodnie. Całkowity koszt realizacji działania: 34 995,67 zł. 

 

Rozwój komunikacji publicznej oraz wdrożenie energooszczędnych i niskoemisyjnych rozwiązań 

w transporcie publicznym  

Gmina Brzeszcze zawarła porozumienie międzygminne nr OR-o.031.2.2018.VIII dotyczące 

powierzenia miastu Oświęcim, zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego. Kwota dotacji 

przeznaczona na ten cel z budżetu Gminy wyniosła: 1 822 245,66 zł. 

 

Edukacja ekologiczna mieszkańców  

Na terenie Gminy prowadzone były liczne akcje edukacyjne oraz spotkania doradczo - informacyjne 

skierowane do mieszkańców. W 2019 roku realizowane były następujące zadania: 

− informacje dotyczące uchwały antysmogowej zamieszczane były na bieżąco na stronie 

internetowej Urzędu Gminy w Brzeszczach www.brzeszcze.pl w zakładce Eko – Brzeszcze,  

− informacje zostały przesłane pismem z dnia 22 maja 2019 roku do wszystkich mieszkańców 

Gminy wraz z informacją o zmianie stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

− w listopadzie 2019 roku na terenie Gminy Brzeszcze została przeprowadzona akcja 

informacyjno – edukacyjna, w którą zaangażowane zostały instytucje z terenu całej Gminy. 

Zostały wywieszone w różnych miejscach na terenie Gminy banery informacyjne (20 sztuk), 

rozstawione w budynkach użyteczności publicznej banery typu roll-up (18 sztuk) oraz 

wyłożone ulotki (1 000 sztuk), dotarliśmy z informacjami do osób niekorzystających z mediów 

elektronicznych i Internetu. Materiały przygotowane zostały na podstawie informacji 

udostępnionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na stronie 

www.powietrze.malopolska.pl. Zaproponowanymi miejscami upublicznienia materiałów były: 

ogrodzenia obiektów (szkoły, domy ludowe, kościoły), hole i główne korytarze (np. punkty 

rejestracji pacjentów, szatnie szkolne – miejsca odbioru podopiecznych z placówek 

edukacyjnych), 

http://www.brzeszcze.pl/
http://www.powietrze.malopolska.pl/
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− w kwartalniku „Biuletyn Informacyjny Gminy Brzeszcze”, opublikowano cykl edukacyjny  

„Eko-Brzeszcze” (3 strony w formacie A4), dotyczący możliwości skorzystania z ulgi 

termomodernizacyjnej m.in. kto może skorzystać z ulgi, na czym polega ulga i jaka jest 

maksymalna kwota, jaką w ramach ulgi można odliczyć, jaki jest czas realizacji 

przedsięwzięcia premiowanego ulgą oraz jakie materiały, urządzenia i usługi podlegają uldze. 

W tym samym numerze mieszkańcy mogli zapoznać się z informacją dotyczącą możliwości 

skorzystania z 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”. Przedstawiono również informacje na temat programów realizowanych przez 

Gminę Brzeszcze oraz informacje dotyczące obowiązków, jakie wynikają z uchwały 

antysmogowej dla województwa małopolskiego wraz z podaniem najważniejszych dat 

związanych z wdrożeniem uchwały antysmogowej. W Biuletynie poruszono również temat 

przypadków spalania odpadów, eksploatacji kotłów i kominków niespełniających wymagań 

uchwały antysmogowej oraz sprzedaży węgla złej jakości przedstawiając przy tym możliwości 

zgłaszania podejrzenia nieprzestrzegania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska 

poprzez formularz Ekointerwencji. Dodatkowo mieszkańcy mogli zapoznać się z informacją 

dotyczącą zainstalowanych na terenie Gminy Brzeszcze sensorów Airly, dzięki którym mają 

możliwość całodobowego sprawdzania aktualnego stopnia zanieczyszczenia powietrza. 

Bieżące odczyty pomiarów można sprawdzać online na stronie internetowej: 

www.airly.eu/map lub zainstalować w smartfonie darmową aplikację Airly do śledzenia 

pomiaru jakości powietrza, 

− we wszystkich przedszkolach na terenie Gminy Brzeszcze została przeprowadzona akcja 

dotycząca informowania mieszkańców o stanie powietrza. Na tablicach informacyjnych 

w miejscach widocznych (tuż przy wejściu do placówek) zostały wywieszone plakaty „stan 

powietrza”, na których co dzień rano wywieszane są odpowiednie oznakowania. Gotowe do 

wydruku materiały dotyczące akcji zostały przesłane do wszystkich przedszkoli drogą 

mailową wraz z informacją gdzie należy codziennie rano weryfikować jakość powietrza.  
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XIX. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
Organizacje pozarządowe, jako partnerzy władz samorządowych, aktywizują rozwój Gminy Brzeszcze. 

Pobudzają aktywność i zaangażowanie mieszkańców. Powierzanie organizacjom pozarządowym 

zadań społecznych zwiększa efektywność i skuteczność ich realizacji. Dlatego stymulowanie rozwoju 

III sektora leży w interesie każdego samorządu. Organizacje pozarządowe 

kształtują poczucie osobistej przynależności i zaangażowania w realizację celów społecznych oraz 

przyczyniają się do budowy silnej więzi między obywatelami.  

Współpraca samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi jest jednym z istotnych zadań 

administracji samorządowej. Najważniejszą kwestią jest budowanie partnerstwa i wzmacnianie 

aktywności lokalnej, co zwiększa skuteczność diagnozowania i zaspokajania potrzeb mieszkańców 

Gminy Brzeszcze. Organizacje stają się nie tylko wykonawcami zadań, lecz także ich inicjatorami. 

Budowa partnerskich relacji z III sektorem oraz wspieranie aktywności pożytku publicznego stanowi 

istotny element polityki lokalnej samorządu.  

Dla realizacji celu współpracy III sektora z samorządem, wyznaczone zostały cele szczegółowe, 

a wśród nich:  

− poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, 

− integracja różnych podmiotów lokalnych działających w sferze zadań publicznych, 

− przedsięwzięcia wspomagające zadania prozdrowotne dla mieszkańców gmin, 

− propagowanie działań zmierzających do upowszechnienia idei wolontariatu, 

− zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym. 

Zaangażowanie partnerów, tak po stronie samorządu, jak i po stronie sektora pozarządowego 

pozwoliło na zrealizowanie zamierzonych celów.  

W 2019 roku Burmistrz Brzeszcz ogłosił 2 otwarte konkursy na wsparcie realizacji zadań na podstawie 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach nr Inz/9/2018 

z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzeszcze 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2019 rok, przeznaczając określoną wysokość środków na realizację zadań 

w poszczególnych obszarach. 

Gmina Brzeszcze w 2019 roku ustaliła dla podmiotów non-profit plan wsparcia finansowego 

na realizację zadań publicznych do 750 000,00 zł. 

I konkurs ogłoszono Zarządzeniem nr 161/2018 Burmistrza Brzeszcz z dnia 30 listopada 2018 roku 

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

poprzez zapewnienie w tym zakresie usług, m.in. socjalnych, opiekuńczych, edukacyjnych, 

kulturalno–oświatowych, sportowo–rekreacyjnych, aktywności ruchowej lub kinozyterapii, 

aktywizujących społecznie, terapii zajęciowej. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 294 

320,00 zł, którą wykorzystano w całości. 

II konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych ogłoszono Zarządzeniem nr 172/2018 Burmistrza 

Brzeszcz z dnia 21 grudnia 2018 roku. Ogólna kwota podana w ogłoszeniu o konkursie na wsparcie 

organizacji pozarządowych to 445 680,00 zł. Ostateczna kwota po analizie złożonych ofert 

i ostatecznej decyzji Burmistrza została rozdysponowana w wysokości 395 875,20 zł. Dla wszystkich 

organizacji według przyznanej kwoty na wsparcie zadania, zostały sporządzone umowy. 

Organizacje pozarządowe, które nie wykorzystały przyznanej kwoty dotacji w całości zwróciły 

ją zgodnie z postanowieniami umowy a te, które zwróciły po terminie opłaciły należne odsetki 
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bankowe. Zgodnie z zawartymi umowami, realizatorzy poszczególnych zadań złożyli sprawozdania 

z ich wykonywania oraz rozliczenia wykorzystania dotacji. 

Pozostała kwota 49 804,80 zł została zabezpieczona na złożenie ofert uproszczonych przez 

organizacje zgodnie z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. 

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 2019 roku dziewięć 

umów dla następujących organizacji: 

− Fundacja Pomocy Społecznej na zadanie pn. „Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób” - 5 000,00 zł, 

− Ludowy Klub Sportowy Przecieszyn na zadanie pn. „Mikołajkowy turniej – zawody sportowe 

w siatkówce i piłce nożnej” - 5 000,00 zł, 

− Ludowy Klub Sportowy „Jawiszowice” w Jawiszowicach na zadanie pn. „Zimowy turniej piłki 

nożnej halowej” - 7 850,00 zł,  

− Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska na zadanie pn. „Harcerska Akcja Letnia 

2019” - 9 000,00 zł,  

− Koło Gospodyń Wiejskich Folklorem Malowane Przecieszynianki na zadanie pn. „Na ścieżkach 

niepodległości” - 2 000,00 zł, 

− Ludowy Klub Sportowy „Jawiszowice” w Jawiszowicach na zadanie pn. „Turniej piłki nożnej 

dla drużyny Żaków” - 6 090,00 zł,  

− Ludowy Klub Sportowy Przecieszyn na zadanie pn. „Turniej klas - międzyklasowe zawody 

sportowe w siatkówce i piłce nożnej” - 5 000,00 zł, 

− Stowarzyszenie na rzecz dzieci niepełnosprawnych „OLIMP” na zadanie pn. „Nowe terapie – 

nowe możliwości rozwoju” - 5 000,00 zł,  

− Towarzystwo Wędkarskie „SAZAN” na zadanie pn. Organizacja eko-pikniku rock'n'rollowego 

pt. „Co w stawie plumko” - 2 000,00 zł 

Razem przyznano organizacjom pozarządowym na wsparcie w ramach ofert złożonych z art. 19a 

ogólną kwotę: 46 940,00 zł.  

Organizacje pozarządowe, które nie wykorzystały przyznanej kwoty dotacji w całości zwróciły ją 

zgodnie z postanowieniami umowy a te, które zwróciły po terminie opłaciły należne odsetki 

bankowe. Jedna z organizacji zwróciła dotację w całości wraz z odsetkami ponieważ nie dokonała 

rozliczenia dotacji. Pozostali realizatorzy zadań, zgodnie z zawartymi umowami złożyli sprawozdania 

z ich wykonania oraz dokonali rozliczenia wykorzystanych dotacji.  

Ostatecznie do końca roku pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 2 864,90 zł. 

Na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu Gmina Brzeszcze w  2019 roku przeznaczyła środki 

w wysokości:  

1. „Wspieranie finansowe organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz klubów sportowych w ich 

działalności profilaktycznej związanej z kształtowaniem wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw 

życiowych, wolnych od uzależnień” - 51 330,00 zł 

2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzeszcze: prowadzenie zajęć 

sportowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych 

na realizację zadania przeznaczono środki publiczne do wysokości – 218 645,20 zł 

Ogółem na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu Gmina Brzeszcze w 2019 roku przeznaczyła – 

269 975,20 zł. 
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XX. Współpraca zagraniczna 
Partnerstwo z Gminą Oignies (Francja) 

19 listopada 2019 roku w Oignies (departament Pas-de-Calais, północna Francja) miała miejsce 

uroczystość podpisania aktu partnerstwa pomiędzy Gminami Brzeszcze oraz Oignies. 

W uroczystościach zorganizowanych we Francji przez Mer Oignies panią Fabienne Dupuis udział 

wzięli zaproszeni goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele Rady departamentalnej, gmin 

sąsiadujących z Oignies, lokalnych stowarzyszeń i organizacji, przede wszystkich polonijne 

Stowarzyszenie France-Pologne Oignies-Ostricourt. Gminę Brzeszcze reprezentowała delegacja 

na czele której stanął Burmistrz Radosław Szot oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach 

Zbigniew Kolasa.  

Jak zapisano w Akcie partnerstwa, obustronna umowa otwiera drogę do podjęcia wspólnych 

przedsięwzięć w obszarze edukacji, kultury, turystyki, przedsiębiorczości, realizowanych przez 

społeczności obu gmin, ze szczególnym uwzględnieniem stworzenia warunków dla wzajemnej 

prezentacji dorobku lokalnych środowisk artystycznych, kulturalnych, sportowych oraz wzajemnej 

wymiany grup, w szczególności młodzieży. Oignies to miasto i gmina w północnej Francji, 

w departamencie Pas-de-Calais. Gmina liczy ok. 10,5 tys. mieszkańców. W latach 20-tych XX wieku 

do Pas-de-Calais przybyło kilkadziesiąt tysięcy polskich emigrantów, głównie do pracy w kopalniach. 

Kopalnię w Oignies uruchomiono w 1933 roku, a zamknięto końcem lat 90-tych XX wieku. Obiekty 

pokopalniane zostały poddane rewitalizacji, obecnie funkcjonuje tam m.in. muzeum, tworzona jest 

restauracja. Rekultywacji poddano hałdy, które służą rekreacji i stanowią zielone tereny spacerowe. 

W 2012 zagłębie węglowe regionu Nord-Pas-de-Calais trafiło na listę światowego dziedzictwa 

ludzkości UNESCO. Dzisiaj można w regionie oglądać około 100 miejsc związanych z kulturą górniczą. 

Przemiany gospodarcze oraz rozwój nowoczesnych technologii w połączeniu z budową dróg 

i autostrad sprawiło, że obecnie Oignies rozwija się jako centrum logistyczne. Blisko 35% 

mieszkańców gminy Oginies ma korzenie polskie, o czym świadczą m.in. liczne polskobrzmiące 

nazwiska. Prężnie działa polsko-francuskie stowarzyszenie, a także mający kilkudziesięciu członków 

zespół folklorystyczny „Kalina”. Ponadto od lat 20-tych XX wieku nieprzerwanie działa polska parafia 

rzymskokatolicka, kiedyś skupiająca polskie ośrodki górnicze znajdujące się na terenie Oignies, 

Ostricourt, Libercourt, Carvin i Courrieres, a obecnie będąca centrum polonijnym, gdzie kultywowane 

są wywodzące się z Polski tradycje. 

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 2019 roku w sposób określony uchwałami. 

W 2019 roku Rada Miejska obradowała i podejmowała uchwały zgodnie z planem pracy, który został 

przyjęty Uchwałą Nr III/45/2019 z dn. 05.02.2019 r. zgodnie z planem Rada obradowała na 10 sesjach 

zwyczajnych, 2 sesjach nadzwyczajnych na których przyjęto 121 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. 
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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.  

W Uchwałach podjętych przez Radę Miejską organy nadzoru dopatrzyły się nieprawidłowości 

w dwóch przypadkach. Pozostałe Uchwały są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 

i nie naruszają 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 6 do niniejszego 

raportu. 

XXII. 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 2019 

opracowane przez Komisariat Policji w Brzeszczach, 

2) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w Brzeszczach za rok 2019, 

3) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019, 

4) Sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za rok 2019, 

5) Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Brzeszcze z organizacjami 

pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019, 

6) Raport z monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Brzeszcze na 2015-2024 za rok 2019, 

7) Materiały własne Urzędu Gminy w Brzeszczach. 

XXIII. Spis załączników 
1) Załącznik nr 1 - Realizacja wydatków jednostek pomocniczych Gminy Brzeszcze za rok 2019. 

2) Załącznik nr 2 - Realizacja Funduszu sołeckiego za rok 2019. 

3) Załącznik nr 3 - Zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r. ze środków własnych Gminy 

Brzeszcze. 

4) Załącznik nr 4 - Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem dofinansowania ze środków 

zewnętrznych. 

5) Załącznik nr 5 - Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, realizowane w 2019 roku. 

6) Załącznik nr 6 - Wykaz Uchwał Rady Miejskiej podjętych w 2019 roku i sposób ich realizacji. 

 



Załącznik nr 1 – Realizacja wydatków jednostek pomocniczych Gminy Brzeszcze za 2019 

opis wydatków

Samorząd Osiedlowy nr 1
200,00Usługa transportowa zespołu Tęcza do Krakowa na Jarmark Rzemiosła 2019
800,00Wynajem zamków dmuchanych na imprezę „Święto Latawca”
297,66Zakup wody na imprezę Święto Latawca

Zakup art. spożywczych do paczek mikołajkowych dla dzieci z okazji Mikołajków
405,62Zakup drobnych upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
900,00Zakup nagród i drobnych upominków dla uczestników imprezy „Święto Latawca”
700,00Usunięcie żywopłotów z terenów działek stanowiących własność Gminy Brzeszcze
389,00Zakup kamienia ozdobnego jako element małej architektury-plac zabaw

Dostarczenie i montaż urządzeń na plac zabaw-huśtawka równoważna
razem
dieta przewodniczącego samorządu 12x330,00 zł za pełnioną funkcję

Samorząd Osiedlowy nr 2
500,00Zakup zabawek dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
200,00zakup drobnych upominków dla uczestników imprezy „Święto Latawca”
500,00Zakup drobnych upominków dla uczestników imprezy „Piknik Rodzinny”
400,00Usługa transportowa zespołu Tęcza do Krakowa na Jarmark Rzemiosła 2019
600,00Wynajem urządzeń dmuchanych dla uczestników imprezy „Witajcie wakacje”

Zewnętrzne dekoracje świąteczne – 3 elementy umieszczone na placu zabaw
Dostarczenie i montaż urządzeń na plac zabaw-zabawki na sprężynie i tablica do rysowania
razem
dieta przewodniczącego samorządu 12x330,00 zł za pełnioną funkcję

Samorząd Osiedlowy nr 3
599,99Zakup drobnych upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
199,88Zakup drobnych upominków z okazji Dnia Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych
587,01
196,72Zakup nagród dla laureatów konkursu „Gminne Diamenty”
300,00Usługa transportowa Harcerskiego Kręgu Seniorów na spływ Dunajcem

300,00Przewóz zespołu ISKIERKI do Wodzisławia Śląskiego na konkurs w dniu 27.10.2019r.
500,00Usługa transportowa Stowarzyszenia Amazonek do Ludźmierza

700,00

687,96Zakup roślin oraz materiału do urządzenia kwietnika
Zakup 4 sztuk hełmów i 16 szt. kominiarek strażackich dla OSP Brzeszcze
razem

dieta przewodniczącego samorządu 12x330,00 zł za pełnioną funkcję

Samorząd Osiedlowy nr 4
Wynajem zamku dmuchanego, zjeżdżalni i trampoliny dla uczestników imprezy Dnia Dziecka

499,50

150,00Przewóz zespołu ISKIERKI do Wodzisławia Śląskiego na konkurs w dniu 27.10.2019r.
100,00Przewóz zespołu Tęcza do Krakowa na występ w ramach Święta Rzemieślnika
119,00zakup opiekacza jako nagrody dla uczestnika „Majówki”
114,24Zakup nagród dla laureatów konkursu „Gminne Diamenty”

666,00Nagrody dla uczestników Turnieju Piłki Siatkowej i Tenisa Stołowego

249,96Drobne upominki z okazji Dnia Dziecka

149,83

99,30Woda dla uczestników Biegu ulicznego

50,60

158,08Zakup wody mineralnej dla uczestników turnieju piłki siatkowej i tenisa stołowego
150,00Zakup 4 sztuk hełmów i 16 szt. kominiarek strażackich dla OSP Brzeszcze
150,00Zakup sprzętu sportowego dla KS Górnik Brzeszcze 

razem
dieta przewodniczącego samorządu 12x330,00 zł za pełnioną funkcję

Samorząd Osiedlowy nr 5
742,99Zakup drobnych upominków dla uczestników imprezy z okazji Dnia Dziecka
599,99Zakup drobnych upominków dla uczestników zabawy Karnawałowej dla dzieci

Zakup 5 zestawów festynowych stół oraz 2 ławki
razem

dieta przewodniczącego samorządu 12x330,00 zł za pełnioną funkcję

Samorząd 
Osiedlowy / 

Sołectwo

wykonanie za rok 
2019

1 396,72

2 000,00
7 089,00

3 960,00

1 000,00
2 574,00

5 774,00
3 960,00

Zakup nagród na majówkę (Radio RD1901 Dartel Retro, Mikser Bosch, Żelazko Bosch)

1 000,00
Usługa transportu-przejazd zespołu „Brzeszczanki” na trasie Sromowiec-Spływ Dunajcem-
Szczawnica

1 000,00
Usługa transportowa na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w dniu 19.09.2019(przejazd Góra Św. 
Anny-Mosina- K. Śląski)

Usługa transportowa -przejazd grupy „Babskie Fanaberie”na jarmark Chorzów Batory- Katowice 
Nikiszowiec

3 000,00
9 071,56

3 960,00

1 000,00
Wykonanie i montaż 3 szt półek-parapetów nad grzejnikami oraz regału do budynku Świetlicy na 
Osiedlu Szymanowskiego

Zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia imprezy Mikołajkowej dla dzieci 
niepełnosprawnych

Zakup art.spożywczych potrzebnych do przeprowadzenia imprezy Mikołajkowej dla dzieci 
niepełnosprawnych oraz turnieju piłki siatkowej

3 656,51
3 960,00

1 899,98
3 242,96

3 960,00



Samorząd Osiedlowy nr 6
Zakup art. spożywczych do paczek mikołajkowych dla dzieci z okazji Mikołajków

900,00Wynajem zamku dmuchanego, zjeżdżalni i trampoliny dla uczestników imprezy Dnia Dziecka
Animacje dla uczestników imprezy z okazji Dnia Dziecka

539,55Zakup materiałów na turniej piłkarski
175,00Zakup medali na turniej piłkarski
200,00Zakup wyposażenia do świetlicy na Osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach
312,01Nagrody dla uczestników Turnieju Remika
178,80Zakup wody mineralnej dla uczestników turnieju piłkarskiego
759,90Zakup napoi izotonicznych dla młodzieży LKS Górnik Brzeszcze

35,76Zakup napoi izotonicznych dla młodzieży LKS Górnik Brzeszcze
razem
dieta przewodniczącego samorządu 12x330,00 zł za pełnioną funkcję

Samorząd Osiedlowy nr 7

499,50

150,00Przewóz zespołu ISKIERKI do Wodzisławia Śląskiego na konkurs w dniu 27.10.2019r.
100,00Usługa transportowa zespołu Tęcza do Krakowa na Jarmark Rzemiosła 2019

579,00Zakup nagród dla uczestników turnieju piłki siatkowej i tenisa stołowego

109,00Nagroda z okazji Dnia Dziecka- żelazko BOSCH

109,63Nagrody dla laureatów konkursu „Gminne Diamenty”

Zakup upominków dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”
133,95Zakup wody mineralnej na turniej piłki siatkowej

99,30Zakup wody mineralnej dla uczestników „Biegu ulicznego”

199,40

150,00Zakup 4 sztuk hełmów i 16 szt. kominiarek strażackich dla OSP Brzeszcze
150,00Zakup sprzętu sportowego dla KS Górnik Brzeszcze

razem
dieta przewodniczącego samorządu 12x330,00 zł za pełnioną funkcję

Samorząd Osiedlowy nr 8

200,00Przewóz uczniów ZSP nr 5 w Brzeszczach na wycieczkę do Warszawy

400,00Usługa transportowa zespołu Tęcza do Krakowa na Jarmark Rzemiosła 2019
600,00Wynajem urządzeń dmuchanych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
220,00zakup kory

56,00Zakup 4 sztuk krzewów ozdobnych na skwer obok sklepu WISŁA
224,00zakup kory
400,00Zakup drobnych upominków dla uczestników imprezy „Witajcie wakacje”
298,90Drobne upominki dla uczestników imprezy „Święto Latawca”
400,00Drobne upominki dla uczestników imprezy „Piknik rodzinny”
517,00Zakup paczek mikołajkowych dla dzieci z okazji Mikołajków

razem
dieta przewodniczącego samorządu 12x330,00 zł za pełnioną funkcję

Sołectwo Jawiszowice
569,00Zakup namiotu wystawienniczego-promocyjnego

569,00 razem
dieta sołtysa 12x330,00 zł za pełnioną funkcję

Sołectwo Przecieszyn
50,00Zakup kwiatów na potrzeby Sołectwa
80,00Zakup materiałów biurowych na potrzeby Sołectwa
50,00Zakup kwiatów na potrzeby Sołectwa

120,00Zakup art. spożywczych na potrzeby Sołectwa
300,00 razem

dieta sołtysa 12x330,00 zł za pełnioną funkcję

300,00Zakup upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
300,00razem

dieta sołtysa 12x330,00 zł za pełnioną funkcję
Sołectwo Wilczkowice

200,00Zakup upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
48,48Zakup paliwa do kosiarki do wykaszania terenów zielonych
48,41Zakup paliwa do kosiarki do wykaszania terenów zielonych

296,89 razem
dieta sołtysa 12x330,00 zł za pełnioną funkcję

105,80Zakup paliwa do kosiarki do wykaszania terenów zielonych
184,04Zakup paliwa do kosiarki do wykaszania terenów zielonych

289,84 razem
dieta sołtysa 12x330,00 zł za pełnioną funkcję

ogółem wykonane wydatki w 2019 r.

2 661,04

1 400,00

7 162,06
3 960,00

Wykonanie i montaż 3 szt półek-parapetów nad grzejnikami oraz regału do budynku Świetlicy na 
Osiedlu Szymanowskiego

1 200,00

Zakup art.spożywczych potrzebnych do przeprowadzenia imprezy Mikołajkowej dla dzieci 
niepełnosprawnych

3 479,78
3 960,00

3 315,90
3 960,00

3 960,00

3 960,00
Sołectwo Skidziń

3 960,00

3 960,00
Sołectwo Zasole

3 960,00

44 547,50

51 480,00ogółem diety przewodniczących samorządów osiedlowych i sołysów w 2019 r.



Załącznik nr 2 – Realizacja Funduszu sołeckiego za rok 2019

Fundusz Sołecki Opis przedsięwzięć

Fundusz Sołecki Jawiszowice

438,30Zakup nasion roślin miododajnych

Opracowanie dokumentacji projektowej - plac zabaw w Jawiszowicach
Plac zabaw - Jawiszowice (ułożono nawierzchnię z mat, zamontowano bujaki, karuzelę, huśtawki)

100,00Zakup kwiatów na uroczystości
Zakup drobnych upominków dla uczestników z okazji Dzień Dziecka

469,89Zakup art. spożywczych na imprezę z okazji na Dzień Dziecka
Organizacja wystawy z okazji Jubileuszu 70-lecia Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach
Oprawa muzyczna dożynek wiejskich

Fundusz Sołecki Przecieszyn

Dokumentacja projektowa na adaptację budynku byłej poczty na Sołtysówkę w Przecieszynie

Zakup i dostawa drzwi aluminiowych zewnętrznych
Zakup mebli kuchennych do przechowywania naczyń i sztućców do wypożyczalni KGW Przecieszyn

Stół betonowy zewnętrzny do gry w piłkarzyki

599,93

Zakup namiotu imprezowego przeznaczonego dla Sołectwa

998,30Zakup paliwa do kosiarki do wykaszania terenów zielonych
Fundusz Sołecki Wilczkowice

Plac zabaw – Wilczkowice (wykonanie nawierzchni bezpiecznej wraz z zamontowaniem urządzeń)

Wykonanie za 
rok 2019

 170 933,90 zł 

 36 815,26 

5 390,00
26 613,51

1 303,56

1 500,00
1 000,00

 37 020,00 

23 370,00

3 650,00
2 000,00
4 000,00Zakup elementów stroju ludowego (bluzki i zapaski) dla zespołu „Przecieszynianki”
4 000,00

Fundusz Sołecki Skidziń  35 645,28 
23 985,00 Plac zabaw – Skidziń (dostawa i montaż urządzeń)

Zakup wyposażenia do świetlicy w Domu Ludowym w Skidziniu - zabawka dla dzieci kuchnia z wyposażeniem
3 600,00 Dekoracje okienne Domu Ludowego w Skidziniu
3 579,00
2 883,05Zakup materiałów do remontu trybun i zadaszenia na obiekcie LKS w Skidziniu

 24 425,36 
24 425,36

Fundusz Sołecki Zasole  37 028,00 

8 000,00Zakup Defibrylatora iPADSP1 oraz Fantomu Brayden LED+AED treningowego dla OSP Zasole

29 028,00Utwardzenie terenu kostką brukową wokół istniejącej wiaty w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wiaty 
Zasole



Załącznik nr 3 – Zadania inwestycyjne realizowane   w 2019 r. ze środków własnych Gminy Brzeszcze

Dz. Rdz. § Nazwa zadania Środki własne Wykonanie Zaawansowanie

600

60013 6300 290

60014 6300-6 158 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach Dotacja celowa – zadanie zrealizowane

60016 6050 301 Opracowano dokumentację projektową

60016 6050 322 Przebudowa dróg gminnych w Brzeszczach ul. Reja nr 5010502K oraz ul. Sikorskiego nr 510503K Opracowano dokumentację projektową

60016 6050 330 0,00 zł

60016 6050 338 Zadanie zakończono i rozliczono.

60078 2710-2 0 0,00 zł

60095 6050 253

710 71035 6050 113 Budowa cmentarza komunalnego w Brzeszczach 0,00 zł

801

80101 6050

265 Zadanie zakończono i rozliczono.

328 Budowa drogi pożarowej do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzeszczach 0,00 zł

80104 6050 266 Przebudowa przedszkoli w Jawiszowicach i Przecieszynie Zadanie zakończono i rozliczono.

80104 6050 342 Remont tarasu w Przedszkolu nr 3 Żyrafa w Brzeszczach Zadanie zakończono i rozliczono.

Nr
zad

Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach

78 250,00 zł 28 170,00 zł

Umowa w trakcie realizacji, środki na wypłatę 
wynagrodzenia za opracowanie koncepcji 
obwodnicy Brzeszcz, zostały zabezpieczone na 
koncie środków niewygasających z upływem 
roku 2019.

1 062 840,00 zł 1 062 838,68 zł

Przebudowa ul. Nawsie w Jawiszowicach nr 510570K w km 0+000-1+268 120 000,00 zł 98 400,00 zł

31 433,00 zł 30 750,00 zł

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

Umowa w trakcie realizacji, środki na wypłatę 
wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji 
projektowej, zostały zabezpieczone na koncie 
środków niewygasających z upływem roku 
2019.

Remont ul. Armii Krajowej w Zasolu w rejonie skrzyżowania 11 070,00 zł 11 070,00 zł

Powiat Oświęcimski pomoc- naprawa szkód popowodziowych 52 000,00 zł
Powiat Oświęcimski oczekuje na promesę 
dofinansowania przedmiotowego zadania-
zadanie przed realizacją

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

1 066 000,00 zł 686 900,69 zł

Zakończono roboty budowlane związane z: 
- remontem chodników na os. Paderewskiego w 
Jawiszowicach,
- remontem chodnika przy bloku nr 4, 
- budową 2 miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych przy budynku nr 19, 
- budową placu zabaw na os. Paderewskiego

180 000,00 zł

Umowa w trakcie realizacji, środki na wypłatę 
wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji 
projektowej, zostały zabezpieczone na koncie 
środków niewygasających z upływem roku 
2019.

Przebudowa szkół w Jawiszowicach i Przecieszynie
w Brzeszczach

332 820,02 zł 332 820,02 zł

33 000,00 zł

Umowa w trakcie realizacji, środki na wypłatę 
wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji 
projektowej, zostały zabezpieczone na koncie 
środków niewygasających z upływem roku 
2019.

778 131,76 zł 778 131,76 zł

8 955,00 zł 7 995,00 zł



Dz. Rdz. § Nazwa zadania Środki własne Wykonanie Zaawansowanie
Nr
zad

851

6050 „S” 96 Zadanie zakończono i rozliczono.

6050 „S” 318 Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Paderewskiego

90004 6050 250

921 92109 6050 153 Modernizacja dachu na basenie „Pod Platanem”

Fundusz Sołecki

750 75095 6050 308 Sołtysówka Przecieszyn (Adaptacja budynku po poczcie) Zadanie zakończono i rozliczono.

900 90095 6050

303 Plac zabaw – Jawiszowice Zadanie zakończono i rozliczono.

232 Zadanie zakończono i rozliczono.

306 Plac zabaw – Wilczkowice Zadanie zakończono i rozliczono.

921 92195 6050 231 Zadanie zakończono i rozliczono.

926 92695 6050 229 Siłownia zewnętrzna – Przecieszyn Zadanie zakończono i rozliczono.

RAZEM

zadania płatne ze środków niewygasających

851 6050 96

85154

Modernizacja pomieszczeń terapeutycznych 34 000,00 zł 31 734,00 zł

35 000,00 zł 22 386,00 zł
Opracowano dokumentację projektową 
uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę

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

100 000,00 zł 89 011,72 zł Opracowano dokumentację projektową 
uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę

73 000,00 zł 72 500,00 zł
Opracowano dokumentację projektową 
uzyskano skuteczne zgłoszenie robót.

4 084 066,78 zł 3 252 707,87 zł

27 064,30 zł 27 020,00 zł

32 226,00 zł 32 003,51 zł

Plac zabaw – Skidziń 24 864,30 zł 23 985,00 zł

24 425,37 zł 24 425,36 zł

Budowa wiaty -Zasole 29 064,30 zł 29 028,00 zł

4 000,00 zł 4 000,00 zł

141 644,27 zł 140 461,87 zł

85154
„S”

Modernizacja pomieszczeń terapeutycznych 78 040,00 zł 78 040,00 zł Opracowano dokumentację projektową 
i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę

78 040,00 zł 78 040,00 zł



Załącznik nr 4 – Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych

Dz. Rdz. § plan po zmianach środki zewnętrzne środki własne wykonanie zaawansowanie

010 01095 4270 Modernizacja dróg do pól 0,00 zł

600 60016 6050 228

754 75412 6050 327 0,00 zł Zadanie zakończone I rozliczone

900

90004 6050 249 Zadanie zakończone I rozliczone 

272

274 Zadanie zakończone I rozliczone 

921

92109 6050 334

92120 4270 0 Zadanie zakończone I rozliczone

Nr
zad

Nazwa zadania
(tytuł projektu oraz źródło finansowania)

śr. z budżetu war-
tość początkowa

332 800,00 132 634,00 200 166,00 331 621,44 zł
Zadanie zakończone I rozliczone – dotacja z Województwa 
Małopolskiego ze środków ziązanych z wyłączeniem z 
produkcji gruntów rolnych

Budowa ścieżki rowerowej związanej z miejscami pamięci KL Auschwitz-Birkenau

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

2 427 589,47 zł 1 493 200,00 780 000,00 713 200,00 1 492 732,12 zł

Dotyczy: wykonanie robót na odc. od ul. Dąbrowskiego do ul. 
Piastowskiej
Rozpoczęcie w 2019 roku

Małopolskie Remizy 2019 – Remiza OSP w Brzeszczach

Projekt: "Wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniach użytkowanych przez Stowarzyszenie Ochotnicza 
Straż Pożarna w Brzeszczach"
Źródło finansowania: Województwo Małopolskie - Program "Małopolskie Remizy"

180 000,00 48 000,00 132 000,00 175 349,50 zł

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

Projekt: "Wzmocnienie funkcji integracyjno-rekreacyjno-kulturalnych parku miejskiego  przy ul. Dworcowej w Brzeszczach - 
etap I"
Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

104 000,00 zł 104 000,00 65 871,00 38 129,00 100 042,68 zł

90005
„UE”

6057
6059

BO4 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeszcze, poprawa jakości powietrza atmosferycznego i klimatu, 
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Brzeszcze 
Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Brzeszcze
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

6 661 287,80 zł 6 685 483,03 682 655,36 6 002 827,67 6 672 465,46 zł
Zakończono roboty budowlane – zadanie dofinansowane z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 zadanie w trakcie rozliczania

BO6 Poprawa mobilności miejskiej przez budowę trasy rowerowej w Brzeszczach

Projekt: Brzeszcze na rowerze - wytyczenie, oznakowanie oraz wypromowanie trasy rowerowej na terenie Gminy Brzeszcze"
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2 311 210,32 zł 2 226 877,48 1 015 936,45 1 210 941,03 2 211 070,52 zł

Remont schodów zewnętrznych do budynku Domu Ludowego w Skidziniu przy ul. Oświęcimskiej 1 25 000,00 zł 25 000,00 23 235,00 1 765,00 25 000,00 zł
Zadanie zakończone i rozliczone – dofinansowane ze zwrotu 
środków z Funduszu Sołeckiego za 2018 r.

Kompleksowa konserwacja kapliczki – krzyża przy ulicy Jasnej w Zasolu

Projekt: Kompleksowa konserwacja kapliczki – krzyża przy ulicy Jasnej w Zasolu
Źródło finansowania: Województwo Małopolskie - Program "Kapliczki Małopolski"

15 000,00 zł 14 128,73 6 000,00 8 128,73 14 128,73 zł



Dz. Rdz. § plan po zmianach środki zewnętrzne środki własne wykonanie zaawansowanie
Nr

zad
Nazwa zadania

(tytuł projektu oraz źródło finansowania)
śr. z budżetu war-
tość początkowa

926 92695

6050 SP

268 Zadanie zakończone I rozliczone

269 Zadanie zakończone I rozliczone

270 Zadanie zakończone I rozliczone 

6050 REW 

251 Zadanie zakończone I rozliczone

252 Zadanie zakończone I rozliczone 

zadania  finansowane ze środków niewygasających    

600

60016 6050 288 Zadanie zakończone I rozliczone

60016 6050 228

900 272 Zakończono roboty budowlane 

Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne wraz z obiektami sportowymi przy SP Elementarz w Zaso-
lu

Projekt: „Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Brzeszcze.”
Źródło finansowania:  Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Program „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej”.

1 121 308,69 zł 1 117 604,57 358 380,00 759 224,57 1 104 604,57 zł

Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjnego wraz z obiektami sportowymi przy ZSP nr 3 w Skidziniu
Projekt: „Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Brzeszcze.”
Źródło finansowania:  Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Program „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej”.

1 255 652,13 zł 1 254 145,74 402 823,00 851 322,74 1 252 924,78 zł

Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne wraz z obiektami sportowymi przy ZSP nr 6 w Jawiszowi-
cach

Projekt: „Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Brzeszcze.”
Źródło finansowania:  Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Program „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej”.

1 213 973,75 1 211 559,23 389 355,00 822 204,23 1 209 559,23 zł

Rewitalizacja – Aktywizacja poprzez sport – modernizacja boiska sportowego przy SP nr 2 w Brzeszczach

Projekt: „Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Brzeszcze.”
Źródło finansowania:  Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Program „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej”.

914 536,41 zł 906 228,88 288 189,00 618 039,88 891 228,88 zł

Rewitalizacja – Aktywizacja poprzez sport – modernizacja boiska sportowego przy ZSP nr4 w Brzeszczach

Projekt: „Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Brzeszcze.”
Źródło finansowania:  Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Program „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej”.

1 443 912,97 zł 1 437 925,93 460 696,00 977 229,93 1 434 188,56 zł

17 493 471,54 16 988 953,59 4 653 774,81 12 335 178,78 16 914 916,47

OSPR -  Przebudowa ul. Lisowce i Obozowej w Brzeszczach

Projekt: Przebudowa ul. Lisowce i ulicy Obozowej w Brzeszczach
Źródło finansowania: Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - etap V 2016-2020

1 682 000,00 zł 1 682 000,00 775 200,00 906 800,00 1 594 140,00 zł

Budowa ścieżki rowerowej związanej z miejscami pamięci KL Auschwitz-Birkenau

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

896 589,47 zł 934 389,47 569 160,00 365 229,47 934 389,47 zł
Cześć zadania finansowaną ze środków niewygasających za-
kończono  i rozliczono 

90005
„UE”

6057
6059

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

Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Brzeszcze
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

624 960,57 zł 624 960,57 248 450,58 376 509,99 600 765,34 zł

3 203 550,04 3 241 350,04 1 592 810,58 1 648 539,46 3 129 294,81



Załącznik nr 5 - Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, realizowane w 2019 roku: 

lp Tytuł projektu okres realizacji 
program/ 

źródło finansowania 

1 Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze 2016-2018 
Program Operacyjny Infrastruktura 

 i Środowisko 2014-2020 

2 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy 
Brzeszcze.  

2017-2019 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020 

3 
„Eko- Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze – 
dofinansowanie wymiany kotłów gazowych”. 

2017-2019 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020 

4 
„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 

5 
Brzeszcze na rowerze - wytyczenie, oznakowanie oraz wypromowanie trasy rowerowej 
na terenie Gminy Brzeszcze" 

2017-2019 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020 

6 
"Wzmocnienie funkcji integracyjno-rekreacyjno-kulturalnych parku miejskiego  przy ul. 
Dworcowej w Brzeszczach - etap I" 

2019 
LGD "Dolina Soły" 
PROW 2014-2020 



7 Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Brzeszcze. 2018-2019 

MSiT 
PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEJ 
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ - 

GRUPA I - ZADANIA PRZYSZKOLNE 

8 
Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - etap V  
zad. Budowa ścieżki rowerowej związanej z miejscami pamięci KL Auschwitz – Birkenau 

2018 - 2020 OSPR - Wojewoda Małopolski 

9 „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Gminie Brzeszcze"  2019 
PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+”  

na lata 2015-2020,  
edycja w 2019 r. 

10 
"Wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniach użytkowanych przez 
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeszczach" 

2019 
Województwo Małopolskie - 

Program "Małopolskie Remizy" 

11 „Kompleksowa konserwacja kapliczki – krzyża przy ul. Jasnej w Zasolu.” 2019 
Województwo Małopolskie - 

Program "Kapliczki Małopolski" 

12 Konserwacja pomnika „Ku czci poległych na polu chwały mieszkańców Jawiszowic” 2019 
UMWM -  „Małopolska Pamięta – 
zachowanie zabytkowych miejsc 

pamięci narodowej i martyrologii” 

13 Zakup sprzętu i odzieży ochronnej dla strażaków ochotników z terenu Gminy Brzeszcze. 2019 

WFOŚiGW - Zapobieganie 
poważnym awariom i likwidacja ich 

skutków dla środowiska - 
Bezpieczny Strażak 

14 
Zapewnienie gotowości bojowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych z terenu 
województwa małopolskiego. 

2019 
UMWM - "Bezpieczna Małopolska 

2019" 

15 
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 



16 Drogi do pól 2019 

UMWM - środki na realizację 
inwestycji związanych z 

wyłączaniem z produkcji gruntów 
rolnych  

17 Program Ograniczenia Niskiej Emisji -etap IV  2019 Powiat Oświęcimski 

        

Projekty w trakcie aplikowania (wg stanu 31.12.2020) 

  Tytuł projektu 
planowany okres 

realizacji 
program/ 

źródło finansowania 

1 
„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 

2 Przebudowa drogi gminnej ul. Sikorskiego w Brzeszczach. 2020 
PROW 2014-2020 
LGD Dolina Soły 

3 Przebudowa drogi gminnej ul. Reja w Brzeszczach – etap I. 2020 
PROW 2014-2020 
LGD Dolina Soły 

 



Załącznik nr 6 - Wykaz Uchwał Rady Miejskiej podjętych w 2019 roku i sposób ich realizacji 

L.p. Numer Uchwały Data podjęcia Tytuł  Sposób wykonania 

1 III/29/2019 05.02.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr II/27/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2019 - 2027 

Zrealizowana 

2 III/30/2019 05.02.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr II/28/2018  Rady Miejskiej w Brzeszczach  z dnia 20 grudnia 2018 r.  
Uchwała Budżetowa Gminy  Brzeszcze na rok 2019 

Zrealizowana 

3 III/31/2019 05.02.2019 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 

Obowiązujący 

4 III/32/2019 05.02.2019 
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/62/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jawiszowice. 

Obowiązujący 

5 III/33/2019 05.02.2019 
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/63/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przecieszyn. 

Obowiązujący 

6 III/34/2019 05.02.2019 
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/64/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skidziń. 

Obowiązujący 

7 III/35/2019 05.02.2019 
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilczkowice. 

Obowiązujący 

8 III/36/2019 05.02.2019 
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/66/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zasole. 

Obowiązujący 

9 III/37/2019 05.02.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr VII/67/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku 
w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 1 w Brzeszczach. 

Obowiązujący 

10 III/38/2019 05.02.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr VII/68/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku 
w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 2 w Brzeszczach. 

Obowiązujący 

11 III/39/2019 05.02.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr VII/69/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku 
w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 3 w Brzeszczach. 

Obowiązujący 

12 III/40/2019 05.02.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr VII/70/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku 
w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 4 w Brzeszczach. 

Obowiązujący 

13 III/41/2019 05.02.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr VII/71/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku 
w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 5 w Brzeszczach. 

Obowiązujący 

14 III/42/2019 05.02.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr VII/72/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku 
w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 6 w Jawiszowicach. 

Obowiązujący 

15 III/43/2019 05.02.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr VII/73/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku 
w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 7 w Brzeszczach. 

Obowiązujący 



16 III/44/2019 05.02.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr VII/74/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku 
w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 8 w Brzeszczach. 

Obowiązujący 

17 III/45/2019 05.02.2019 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Brzeszczach na 2019 rok Obowiązujący 

18 III/46/2019 05.02.2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Brzeszczach na 2019 rok Obowiązujący 

19 III/47/2019 05.02.2019 
w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej - dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach 

Obowiązujący 

20 IV/48/2019 05.03.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr II/28/2018  Rady Miejskiej w Brzeszczach  z dnia 20 grudnia 2018 r.  
Uchwała Budżetowa Gminy  Brzeszcze na rok 2019 

Zrealizowana 

21 IV/49/2019 05.03.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/349/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Jawiszowicach 

Obowiązujący 

22 IV/50/2019 05.03.2019 
w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Brzeszcze prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości 

Obowiązujący  
w trakcie realizacji 

23 IV/51/2019 05.03.2019 w sprawie: odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Brzeszcze nieruchomości położonej w Brzeszczach 
Obowiązujący  

w trakcie realizacji 

24 IV/52/2019 05.03.2019 
w sprawie przyjęcia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe Gminy Brzeszcze" 

Obowiązujący 

25 IV/53/2019 05.03.2019 w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzeszcze” Obowiązujący 

26 IV/54/2019 05.03.2019 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania 
dotacji i sposobu jej rozliczania 

Obowiązujący 

27 IV/55/2019 05.03.2019 
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt w 2019 roku” 

Wygaszony 
zrealizowana 

28 V/56/2019 30.04.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr II/27/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2019 - 2027 

Zrealizowana 

29 V/57/2019 30.04.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr II/28/2018  Rady Miejskiej w Brzeszczach  z dnia 20 grudnia 2018 r.  
Uchwała Budżetowa Gminy  Brzeszcze na rok 2019 

Zrealizowana 

30 V/58/2019 30.04.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego Obowiązujący 

31 V/59/2019 30.04.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Brzeszcze porozumienia w sprawie powierzenia 
Gminie Miastu Oświęcim realizacji zadania publicznego  w zakresie świadczenia usług przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Oświęcimiu na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, będącymi 
mieszkańcami gminy Brzeszcze. 

Obowiązujący 

32 V/60/2019 30.04.2019 
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 

Obowiązujący 



33 V/61/2019 30.04.2019 
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 w Brzeszczach. 

Obowiązujący 

34 V/62/2019 30.04.2019 
w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy 
Brzeszcze 

Obowiązujący 

35 V/63/2019 30.04.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr III/31/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 lutego 2019 r. 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 

Obowiązujący 

36 VI/64/2019 16.05.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr II/27/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2019 - 2027 

Zrealizowana 

37 VI/65/2019 16.05.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr II/28/2018  Rady Miejskiej w Brzeszczach  z dnia 20 grudnia 2018 r.  
Uchwała Budżetowa Gminy  Brzeszcze na rok 2019 

Zrealizowana 

38 VII/66/2019 28.05.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr II/28/2018  Rady Miejskiej w Brzeszczach  z dnia 20 grudnia 2018 r.  
Uchwała Budżetowa Gminy  Brzeszcze na rok 2019 

Zrealizowana 

39 VII/67/2019 28.05.2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego Obowiązujący 

40 VII/68/2019 28.05.2019 w sprawie nadania nazwy ulica Piękna w Jawiszowicach 
Obowiązujący 
zrealizowana 

41 VII/69/2019 28.05.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr LIII/426/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego 
funduszu nagród nauczycieli, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

Obowiązujący 

42 VII/70/2019 28.05.2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Obowiązujący 

43 VII/71/2019 28.05.2019 

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 – 
etap IV”. 

Wygaszony 
zrealizowana 

44 VII/72/2019 28.05.2019 
w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej drogi wewnętrznej ulica Osiedle Paderewskiego 
w Jawiszowicach wraz z ustaleniem jej przebiegu. 

Obowiązujący 
Zrealizowana  

45 VII/73/2019 28.05.2019 

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2015 r. 
w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki opłat zmienionej uchwałą nr XXXIX/306/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 
30 maja 2017 r. 

Obowiązujący 



46 VII/74/2019 28.05.2019 

w sprawie przejęcia od Powiatu Oświęcimskiego zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi 
powiatowej Nr 1870K ul. Wyzwolenia w Przecieszynie w km 2+100 prawa strona, w zakresie budowy 
peronu pod wiatę przystankową, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa peronu pod 
wiatę przystankową przy ul. Wyzwolenia w Przecieszynie". 

Obowiązujący 

47 VII/75/2019 28.05.2019 
w sprawie zabezpieczenia w budżecie na 2020 rok środków finansowych na wykonanie zadania 
inwestycyjnego „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na sale 
lekcyjne dla szkoły podstawowej im. Kostka Jagiełły w Zasolu” 

Uchylony 

48 VIII/76/2019 26.06.2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Brzeszcz Obowiązujący 

49 VIII/77/2019 26.06.2019 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Brzeszcze za 2018 rok wraz ze 
sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za 2018 rok. 

Zrealizowana 

50 VIII/78/2019 26.06.2019 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzeszcz z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzeszcze 
za 2018 rok. 

Obowiązujący 

51 VIII/79/2019 26.06.2019 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Brzeszcze za 2018 rok. Zrealizowana 

52 VIII/80/2019 26.06.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr II/27/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2019 - 2027 

Zrealizowana 

53 VIII/81/2019 26.06.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr II/28/2018  Rady Miejskiej w Brzeszczach  z dnia 20 grudnia 2018 r.  
Uchwała Budżetowa Gminy  Brzeszcze na rok 2019 

Zrealizowana 

54 VIII/82/2019 26.06.2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ośrodka Kultury w Brzeszczach Zrealizowana 

55 VIII/83/2019 26.06.2019 
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Brzeszcze 

Obowiązujący 
zrealizowana 

56 VIII/84/2019 26.06.2019 
uchwała intencyjna w sprawie podjęcia czynności zmierzających do nieodpłatnego nabycia na rzecz 
Gminy Brzeszcze prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

Obowiązujący  
w trakcie realizacji 

57 VIII/85/2019 26.06.2019 
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Brzeszcze 

Obowiązujący  
w trakcie realizacji 

58 VIII/86/2019 26.06.2019 

w sprawie przyjęcia w ograniczony zarząd przez Burmistrza Brzeszcz odcinka drogi powiatowej nr 1868K 
ul. Oświęcimskiej w miejscowości Skidziń od skrzyżowania z ul. Piwną do budynku OSP Skidziń  w celu 
realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimskiej 
w Skidziniu od skrzyżowania z ul. Piwną do budynku OSP Skidziń" 

Obowiązujący  
w trakcie realizacji  

59 VIII/87/2019 26.06.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr L/400/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 maja 2018r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego w celu realizacji zadaniapn.: „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach”. 

Obowiązujący 
zrealizowana  

60 VIII/88/2019 26.06.2019 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach nr VII/67/2019 z dnia 28 maja 2019 r. 
w sprawie  wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

Obowiązujący 



61 VIII/89/2019 26.06.2019 
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu na 
rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

Obowiązujący 
zrealizowana 

62 VIII/90/2019 26.06.2019 
w sprawie przyjęcia planu priorytetowych inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy 
Brzeszcze na lata 2020-2025. 

Uchylony 

63 VIII/91/2019 26.06.2019 
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na 
kadencję 2020-2024 

Obowiązujący 

64 VIII/92/2019 26.06.2019 
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej zbadania legalności z prawem wyborów Sołtysa Sołectwa 
Przecieszyn w dniu 28 marca 2019 r. 

Obowiązujący 

65 VIII/93/2019 26.06.2019 
w sprawie przekazania sądowi administracyjnemu skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na 
uchwałę Rady Miejskiej w Brzeszczach nr XLII/468/10  z dnia 28 października 2010 roku 

Obowiązujący 

66 KI-411/171/19 28.06.2019 

o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 maja 2019 r. 
w sprawie zabezpieczenia w budżecie na 2020 rok środków finansowych na wykonanie zadania 
inwestycyjnego „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na sale 
lekcyjne dla szkoły podstawowej im. Kostka Jagiełły w Zasolu” 

Obowiązujący 

67 
WN-

II.4131.1.30.2019 
01.08.2019 

stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach nr VIII/90/2019 z dnia 26 
czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu priorytetowych inwestycji na drogach powiatowych na 
terenie gminy Brzeszcze na lata 2020-2025 

Obowiązujący 

68 IINz/94/2019 06.08.2019 
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule Uchwały Nr VIII/91/2019 Rady Miejskiej 
w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów 
na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2024 

Obowiązujący 

69 IINz/95/2019 06.08.2019 
w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika – Pani Eweliny Magdaleny 
Bałamuckiej, które nie spełnia wymogów formalnych 

Obowiązujący 

70 IINz/96/2019 06.08.2019 
w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika – Pani Marii Anny 
Kubieniec, które nie spełnia wymogów formalnych 

Obowiązujący 

71 IINz/97/2019 06.08.2019 
w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika – Pani Małgorzaty 
Agnieszki Łukasik, które nie spełnia wymogów formalnych 

Obowiązujący 

72 IINz/98/2019 06.08.2019 
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie informacji o kandydatachna 
ławników do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, zgłoszonych Radzie Miejskiej w Brzeszczachw wyborach 
ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 

Obowiązujący 

73 IX/99/2019 17.09.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr II/27/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2019 - 2027 

Zrealizowana 

74 IX/100/2019 17.09.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr II/28/2018  Rady Miejskiej w Brzeszczach  z dnia 20 grudnia 2018 r.  
Uchwała Budżetowa Gminy  Brzeszcze na rok 2019 

Zrealizowana 



75 IX/101/2019 17.09.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/193/2016  Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 czerwca 2016 r. 
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy dla 
Gminy Brzeszcze na lata 2016-2021. 

Obowiązujący 

76 IX/102/2019 17.09.2019 

w sprawie zmiany uchwały nr LIV/436/2018 Rady Miejskiej  w Brzeszczach z dnia 15 października 
2018 roku w sprawie  Regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki 
wynagradzania 

Obowiązujący 

77 IX/103/2019 17.09.2019 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury w Brzeszczach Obowiązujący 

78 IX/104/2019 17.09.2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/249/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016  r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brzeszcze 

Obowiązujący 

79 IX/105/2019 17.09.2019 w sprawie przekazania skargi według właściwości Obowiązujący 

80 IX/106/2019 17.09.2019 
w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na 
kadencję 2020-2023 

Obowiązujący 

81 IX/107/2019 17.09.2019 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 Obowiązujący 

82 IIINz/108/2019 07.10.2019 
w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Zasole w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego, 
na rok budżetowy 2020. 

W trakcie realizacji 

83 IIINZ/109/2019 07.10.2019 
w sprawie zmiany uchwały Nr II/28/2018  Rady Miejskiej w Brzeszczach  z dnia 20 grudnia 2018 r.  
Uchwała Budżetowa Gminy  Brzeszcze na rok 2019 

Zrealizowana 

84 X/110/2019 29.10.2019 
w sprawie określenia wysokości stawek i poboru podatku od nieruchomości oraz wynagrodzenia 
inkasentów 

W trakcie realizacji 

85 X/111/2019 29.10.2019 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych W trakcie realizacji 

86 X/112/2019 29.10.2019 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty i wynagrodzenia inkasenta W trakcie realizacji 

87 X/113/2019 29.10.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr II/27/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2019 - 2027 

Zrealizowana 

88 X/114/2019 29.10.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr II/28/2018  Rady Miejskiej w Brzeszczach  z dnia 20 grudnia 2018 r.  
Uchwała Budżetowa Gminy  Brzeszcze na rok 2019 

Zrealizowana 

89 X/115/2019 29.10.2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Brzeszcze 
Obowiązujący 
Realizowana  

90 X/116/2019 29.10.2019 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 2 do Porozumienia Międzygminnego Nr OR-
o.031.2.2018.VIII z dnia 1 marca 2018 r. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 

Obowiązujący 
Realizowana  

91 X/117/2019 29.10.2019 
w sprawie zasad ustalania i ponoszenia odpłatności za pobyt  osób bezdomnych w Schronisku 
z miejscami noclegowymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach. 

Obowiązujący 



92 X/118/2019 29.10.2019 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego w celu realizacji zadania 
pn.: "Remont drogi powiatowej Wilczkowice - Brzeszcze nr 1869K w miejscowości 
Wilczkowice w km 0+440 - 1+182" 

Obowiązujący -               
w trakcie realizacji  

93 X/119/2019 29.10.2019 
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Brzeszcze (Rzeczpospolita Polska) 
a miastem Oignies (Republika Francuska) 

Obowiązujący 

94 XI/120/2019 28.11.2019 
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 2020 rok. 

Obowiązujący 

95 XI/121/2019 28.11.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr II/27/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2019 - 2027 

Obowiązujący 

96 XI/122/2019 28.11.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr II/28/2018  Rady Miejskiej w Brzeszczach  z dnia 20 grudnia 2018 r.  
Uchwała Budżetowa Gminy  Brzeszcze na rok 2019 

Obowiązujący 

97 XI/123/2019 28.11.2019 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 Obowiązujący 

98 XI/124/2019 28.11.2019 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Obowiązujący 

99 XI/125/2019 28.11.2019 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej ul. Grottgera w Brzeszczach. 
Obowiązujący 
Zrealizowana  

100 XI/126/2019 28.11.2019 
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej ul. Konopnickiej, ul. Żwirki i Wigury 
oraz ul. 1 Maja w Brzeszczach. 

Obowiązujący 
Zrealizowana  

101 XI/127/2019 28.11.2019 
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy 
Brzeszcze. 

Obowiązujący 
Zrealizowana  

102 XI/128/2019 28.11.2019 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Brzeszcze 

Obowiązujący -               
w trakcie realizacji  

103 XI/129/2019 28.11.2019 
w sprawie: oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat części hali warsztatowej oraz 
placu parkingowo - magazynowego 

Obowiązujący 
zrealizowana 

104 XI/130/2019 28.11.2019 w sprawie: pozbawienia nazwy ulicy Modrzewiowej w Brzeszczach 
Obowiązujący 
zrealizowana 

105 XI/131/2019 28.11.2019 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Brzeszcze 
Obowiązujący 
zrealizowana 

106 XI/132/2019 28.11.2019 

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". 

Obowiązujący -               
w trakcie realizacji  



107 XI/133/2019 28.11.2019 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzeszcze i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Obowiązujący 

108 XI/134/2019 28.11.2019 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej 
w Brzeszczach 

Obowiązujący 

109 XI/135/2019 28.11.2019 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Obowiązujący 

110 XI/136/2019 28.11.2019 
w sprawie ustalenia zasad przyznawania miesięcznych diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej 
dla radnych Gminy Brzeszcze 

Obowiązujący 

111 XI/137/2019 28.11.2019 
w sprawie ustalenia zasad przyznawania miesięcznych diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej 
dla przewodniczących zarządów samorządów osiedlowych i sołtysów 

Obowiązujący 

112 XII/138/2019 19.12.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr XI/123/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 listopada 2019 r. 
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 

W trakcie realizacji 

113 XII/139/2019 19.12.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr II/27/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2019 - 2027 

Zrealizowana 

114 XII/140/2019 19.12.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr II/28/2018  Rady Miejskiej w Brzeszczach  z dnia 20 grudnia 2018 r.  
Uchwała Budżetowa Gminy  Brzeszcze na rok 2019 

Zrealizowana 

115 XII/141/2019 19.12.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2020-2027 W trakcie realizacji 

116 XII/142/2019 19.12.2019 Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2020 W trakcie realizacji 

117 XII/143/2019 19.12.2019 
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Brzeszcze oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania. 

Obowiązujący 

118 XII/144/2019 19.12.2019 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Gminy Brzeszcze na lata 2020 - 2023" 
Obowiązujący 
zrealizowana 

119 XII/145/2019 19.12.2019 

w sprawie zmiany uchwały nr LIII/425/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie przyjęcia w ograniczony zarząd przez Burmistrza Brzeszcz odcinków drogi wojewódzkiej nr 
933 ul. Ofiar Oświęcimia od odc. 020 km 0+140 do odc. 040 km 2+020 w miejscowości Brzeszcze oraz 
odcinka drogi wojewódzkiej nr 949 ul. Łęcka od 020 km 0+920 do 040 do km 2+085 w miejscowości 
Jawiszowice i miejscowości Zasole w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "OSPR- Budowa ścieżki 
rowerowej związanej z miejscami pamięci KL Auschwitz - Birkenau" 

Obowiązujący -               
w trakcie realizacji  



120 XII/146/2019 19.12.2019 

w sprawie zmiany uchwały nr X/118/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 października 2019 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego w celu realizacji zadania 
pn.:"Remont drogi powiatowej Wilczkowice-Brzeszcze nr 1869K w miejscowości Wilczkowice w km 
0+440-1+182" 

Obowiązujący -               
w trakcie realizacji  

121 XII/147/2019 19.12.2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Brzeszcze na rok szkolny 2019/2020 Obowiązujący 

 


