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Brzeszcze, dn. 22 maja 2019r. 
 

RAPORT O STANIE GMINY BRZESZCZE 
W ROKU 2018 

 
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 

506)Burmistrz Brzeszcz przedstawia niniejszy raport o stanie Gminy Brzeszcze w roku 2018. 

I.  Programy i strategie 
W Gminie w 2018 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 2014r. 

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) Eko-Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze – 

dofinansowanie wymiany kotłów gazowych. 

10) Eko-Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze – 

dofinansowanie wymiany kotłów na paliwa stałe. 

11) Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze - etap III. 

12) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

13) Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałaniu narkomanii. 

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

15) Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020. 

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

Brzeszcze na lata 2016-2021. 

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

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

18) Gminny Program Opieki nad Zabytkami. 

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

20) Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze. 

 



4 

 

II.  Demografia 
Liczba mieszkańców Gminy Brzeszcze według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 21 123.  

W mieście i sołectwach liczba mieszkańców kształtowała się w następujący sposób: 

Liczba ludności Gminy Brzeszcze ogółem 

Miasto Sołectwa 

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziń Wilczkowice Zasole 

11 188 6 663 1 119 853 461 839 

 
Liczba urodzeń i zgonów w 2018r. 

Urodzenia Zgony 

ogółem 207 ogółem 234 

kobiety 110 kobiety 119 

mężczyźni 97 mężczyźni 115 

 
Struktura ludności Gminy Brzeszcze wg grup wiekowych 

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

637 893 1 873 579 1 279 6 299 4 475 5 088 

 
Struktura ludności Gminy Brzeszcze wg stosunku pracy w 2018r. 

Wiek przedprodukcyjny 

0 – 18 3 982 

Wiek produkcyjny 

kobiety 18 – 59  5 627 

mężczyźni 18 – 64  6 426 

Wiek poprodukcyjny 

kobiety 60+ 3 034 

Mężczyźni 65+ 2 054 

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 XLIV/372/2017 Rada Miejska w Brzeszczach w dniu 21 grudnia 

2017 roku uchwaliła budżet na rok 2018 w następującym kształcie:  

dochody – 98 318597,60 zł,  
wydatki – 120 009 887,48 zł,  
przychody – 24 202 107,88 zł,  
rozchody – 2 510 818,00 zł, 
deficyt – 21 691 289,88 zł 
W trakcie roku dokonywano zmian w budżecie i ostatecznie na koniec roku 2018 plan budżetu po 

zmianach wraz z wykonaniem ukształtował się następująco: 

dla dochodów– 98 502 316,70 zł, z wykonaniem 102 620 006,59 zł,  
dla wydatków – 119 263 528,17 zł, z wykonaniem 112 437314,83 zł,  
dla przychodów – 23 272 029,47 zł, z wykonaniem 41 924 858,67 zł,  
dla rozchodów – 2 510818,00 zł, z wykonaniem 2 510 818,00 zł.  
Ostatecznie deficyt osiągnął poziom 9 817 308,24 zł, przy zakładanym planie 20 761 211,47 zł. 
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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 społeczną, gospodarkę 

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

kulturę fizyczną, bezpieczeństwo, rodzinę. Łączna kwota wydatków wyniosła 112 437 314,83 zł. 

Na sfinansowanie zamierzeń rozwojowych Gmina Brzeszcze zaciąga zobowiązania. W roku 2018 

wyemitowano obligacje na kwotę 22 000 000,00 zł. Zadłużenie spłacane jest terminowo, jego 

wysokość stanowi 56,10 % ogółu dochodów własnych i jest planowana na bezpiecznym poziomie. 

Na promocję Gminy w 2018 roku wydano 36 020,26 zł, które przeznaczono na artykuły 

sponsorowane w prasie lokalnej, materiały promocyjne, ogłoszenia, zakup opracowania „Strażacy 

Ziemi Oświęcimskiej”, dofinansowanie do sztandarów, materiały promujące – Święto Flagi, 100 

Rocznica Odzyskania Niepodległości, sponsorowanie nagród w konkursach (rowery, bony 

upominkowe). 

Fundusz sołecki w budżecie Gminy wyniósł 172 695,80 zł. Środki zostały przeznaczone na bieżącą 

działalność Sołectw. Doposażono Ochotnicze Straże Pożarne w mundury i sprzęt specjalistyczny, 

zakupiono materiały do organizacji imprez plenerowych z okazji świąt i lokalnych uroczystości. 

Szczegółowy wykaz Funduszu Sołeckiego stanowi załącznik nr 1 do raportu. 

IV.  Mienie komunalne 
Na dzień 31.12.2018r.majątek Gminy (wyrażony w akcjach i udziałach w spółkach prawa 

handlowego) wynosił: 

SPÓŁKAAKCYJNA 
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 

W wyniku podziału, poprzez wydzielenie w spółce Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji w Tychach S.A (spółka dzielona), dokonano przeniesienia części majątku w postaci 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa do: 

• Spółki Przejmującej I - Rejonowego Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S.A. w Tychach  

• Spółki Przejmującej II – Agencji Komunalnej Spółki z o.o. 

Majątek wydzielony do Spółki Przejmującej II, czyli Agencji Komunalnej w Brzeszczach, stanowi 

zorganizowaną część przedsiębiorstwa i jest związany z jej działalnością. 
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Realizacja powyższego procesu spowodowała obniżenie kapitału zakładowego RPWiK S.A. w Tychach 

do wysokości 56 581 970,00 zł oraz zmianę struktury akcjonariatu.  

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Brzeszcze posiadała w spółce RPWiK w Tychach 4,63 % akcji.  

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. 
KRS 0000031581 6 678 50 333 900,00 

2 
Agencja Komunalna  

Sp. z o.o. 
KRS 0000085514 16 627 500 8 313 500,00 

W efekcie dokonanego podziału Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach 

Spółka Akcyjna, z dniem 28 lutego 2018 roku wszelkie prawa i obowiązki w zakresie funkcjonowania 

infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Brzeszcze, zostały przejęte przez Agencję Komunalną 

Sp. z o.o. Z tego tytułu Kapitał Zakładowy Spółki uległ podwyższeniu z kwoty 4 846 000,00 zł do kwoty 

8 313 500,00 zł, tj. o kwotę 3 467 500,00 zł, poprzez utworzenie 6 935 udziałów o wartości 

nominalnej 500,00 zł.  

1) Grunty komunalne:  
− grunty rolne – 12,1 % 

− grunty zadrzewione i zakrzewione – 5,9 % 

− drogi – 34,1 % 

− tereny przemysłowe – 1,4 % 

− cmentarze – 1,8 % 

− tereny handlowo – usługowe – 0,7 % 

− ogrody działkowe – 2,1 % 

− tereny zielone – 1,6 % 

− tereny rekreacyjne i użyteczności 
publicznej – 8,0 % 

− tereny niezabudowane przeznaczone pod 
budownictwo – 2,8 % 

− 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  

− ośrodek zdrowia – Brzeszcze, ul. Nosala 7  

− 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  

− Dworek – Skidziń, ul. Piwna 2 

− Dom Ludowy – Skidziń, ul. Oświęcimska 1  

− Dom Ludowy – Wilczkowice, ul. Starowiejska 19  

− budynek starej Poczty – Przecieszyn, ul. Wyzwolenia 56  
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− 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 

− budynki przemysłowe i gospodarcze:  

− hala warsztatowa – Brzeszcze, ul. Ofiar Oświęcimia  

− zabudowania oczyszczalni ścieków – Brzeszcze, ul. Świętego Wojciecha  

− wiata magazynowo-warsztatowa – Przecieszyn, ul. Wyzwolenia  

− budynek gospodarczy Rodzinny Ogród Działkowy „Górnik” – Brzeszcze, ul. Nosala 

− stacja wymiany ciepła – Jawiszowice, Osiedle Paderewskiego 27  

− budynek gospodarczy – Brzeszcze, ul. Ofiar Oświęcimia 
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− 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 

− siłownie zewnętrzne: 

o Wilczkowice, ul. Starowiejska 

o Przecieszyn, ul. Wyzwolenia 

− 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 

− kompleksy rekreacyjno – wypoczynkowe: 

o zaplecze kulturalno-oświatowe Folwark Przecieszyn – Przecieszyn, ul. Wyzwolenia  

o kompleks sportowo-rekreacyjny Piecowisko – Wilczkowice, ul. Starowiejska 

o 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 – 192 376 762,41 zł 

V.  Warunki życia mieszkańców 
Sieć wodociągowa 
Długość rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie Gminy Brzeszcze wynosi 150,7 km z 4 514 

podłączeniami do budynków mieszkalnych oraz zbiorowego mieszkania. W 2018 roku wykonanych 

zostało 57 odbiorów częściowych przyłączy wodociągowych oraz 50 odbiorów końcowych przyłączy 

wodociągowych. Ocena jakości wody za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku na 

terenie Gminy Brzeszcze jest pozytywna i potwierdzona pismem Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, znak: PSE-ONHK-430-Ow-24-1/19/297 z dnia 18 stycznia 2019 

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 realizuje projekt pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja 

oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Dzięki 

środkom pozyskanym z Unii Europejskiej, w 2018 roku oddano do użytkowania:  

− 6 967,97 mb kanalizacji grawitacyjnej,  

− 925,19 mb rurociągu tłocznego,  

− 319 szt. studni kanalizacyjnych,  

− 4 szt. przepompowni ścieków wraz ze studniami rozprężnymi.  
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Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana była w ramach następujących zadań: 

Zadanie 1 – ul. Kościuszki od ul. Piastowskiej do przejazdu kolejowego oraz prawa strona od ul. Leśnej 

do ul. Stefczyka, 

Zadanie 2 - ul. Sienkiewicza, ul. Matejki, ul. Parkowa, 

Zadanie 3 - ul. Górnicza,  

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

ul. Bojowników Ruchu Oporu), 

Zadanie 5 – 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. 

W ramach zadania sumarycznie zrealizowano zakres kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Górniczej, 

Piastowskiej i Drobniaka: 1 854,57 mb kanałów deszczowych, 78 szt. studni, 51 szt. wpustów, 

wykonano 183 mb renowacji kanału deszczowego metodą CIPP500 wraz z renowacją 3 studni. 

W ramach I rozszerzenia projektu w 2018 roku przystąpiono do budowy kanalizacji sanitarnej 

w rejonie ulic: Siedliska, Nosala, Ogrodowej, Piekarskiej w Brzeszczach. W zakresie prac 

montażowych zrealizowano 5 996 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej, 659 mb rurociągu tłocznego oraz 

4 przepompownie ścieków P1-P4 wraz z orurowaniem. 

Gmina Brzeszcze na dzień 31 grudnia 2018 roku pozyskała w ramach projektu pt: „Budowa kanalizacji 

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

w wysokości 10 845 948,32 zł, z całej zakładanej kwoty 21 570 119,52 zł. W okresie trwania projektu 

tj. od 2015 roku do 31 grudnia 2018 roku, Gmina Brzeszcze wydatkowała na jego realizację środki 

własne w wysokości 12 284 743,07 zł. 

Dodatkowo poza Projektem zrealizowano:  

− Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ofiar Oświęcimia, w ramach której wybudowano 

ok. 1315 mb kanalizacji grawitacyjnej oraz ok. 849 mb kanalizacji tłocznej wraz z zabudową 

jednej przepompowni ścieków – zadanie niezakończone w 2018 roku. Wydatki na roboty 

budowlane poniesione w 2018r – 521 791,95 zł 

− Renowację metodą rękawa dwóch kanałów tj: dn 200/250 w ul. Sienkiewicza na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Szymanowskiego na odcinku ok. 184 mb. 

oraz kanału dn 390/400 mm w ul. Willowej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Kościelnej 

na odcinku ok. 228 mb. Wartość zadania – 429 994,73 zł  

− Odtworzenie chodników wzdłuż ul. Matejki na odcinku od skrzyżowania 

z ul. Szymanowskiego do skrzyżowania z ul. Kościuszki na odcinku ok. 185 mb. oraz wzdłuż 

ul. Kościuszki odtworzono chodniki wraz z wymianą krawężników na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Piastowską do przejazdu kolejowego. Wartość zadań – 508 971,62 zł  
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Sieć kanalizacyjna 

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Brzeszcze wynosi 89 km i posiada 1993 

przyłącza. 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 83,20 km, w tym sieci 

grawitacyjnej – 72,9 km, długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi 35,2 km, poziom skanalizowania 

aglomeracji Brzeszcze wynosi około 92,34%.  

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. Świętego 

Wojciecha, w której prowadzone są prace modernizacyjne. 

Rachunek ekonomiczny: 

OCZYSZCZALNIA: 
przychody – 1 831 327,54 zł netto 

koszty – 1 608 550,80 zł netto 
RAZEM:+ 222 776,74 zł netto  

 

KANALIZACJA 
przychody – 1 811 877,09 zł netto 

koszty – 2 079537,00 zł netto 
RAZEM:-267 659,91 zł netto

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

zagospodarowania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W 2018 roku zadanie to realizowane 

było przez Agencję Komunalną Sp. z o.o. 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 odbywa się w systemie mieszanym 
z podziałem na: 
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – gromadzone w pojemnikach, które zapewnia 

właściciel nieruchomości we własnym zakresie. Odbiór odpadów dokonywany jest w okresach 

tygodniowych, 

b) selektywnie zebrane odpady komunalne gromadzone są 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 przez wykonawcę dwa razy w roku w okresie wiosennym 

i jesiennym. 
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Odbiór odpadów komunalnych z terenu zabudowy wielorodzinnej odbywa 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 jest 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 jest dwa razy w miesiącu. 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych 

opon wyłącznie z pojazdów osobowych jest realizowany przez wykonawcę raz w tygodniu. 

Odbiór odpadów zielonych i budowlanych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej: 
a) odpady zielone zbierane są w workach foliowych koloru brązowego zapewnionych przez 

wykonawcę w ilości do 1m3 (10 worków) na nieruchomość rocznie, przyjmowane są 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 są nieodpłatnie przez wykonawcę 

w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Granicznej w Brzeszczach. 

Odpady ogółem w 2018r. – 9 198,961 Mg w tym: 

− niesegregowane odpady komunalne – 7 279,100 Mg 

− odpady budowlane i rozbiórkowe – 754,430 Mg 

− odpady ulegające biodegradacji – 31,140 Mg 

− odpady wielkogabarytowe – 371,160 Mg 

− selektywnie zebrane – 763,131 Mg 

− PSZOK – 359,500 Mg 
 
System odbioru odpadów komunalnych 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku ilość mieszkańców zameldowanych w Gminie Brzeszcze 

wyniosła 21 123 osób. Ilość osób wykazanych przez właścicieli, zarządców, najemców w złożonych 

deklaracjach z nieruchomości zamieszkałych w budownictwie jedno i wielorodzinnym wyniosła, na 

dzień 31 grudnia 2018 roku - 19 251 osób, czyli 91,14% wszystkich osób zameldowanych w Gminie.  

System segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców Gminy Brzeszcze 
Na dzień 31 grudnia 2018 roku 17 781 osób wykazanych w deklaracjach (92,36%) segreguje odpady 

komunalne, czyli 7,64% osób 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 
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Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych każdą ilość odpadów segregowanych od 

mieszkańców. 

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi 
Dochody (deklaracje) z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 

2018 wyniosły: 2 253 182,14 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w roku 2018 wyniosły: 2 380 736,40 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: 26,7 km), 

− Drogi publiczne gminne(długość dróg na terenie gminy: 63,781 km), 

− Drogi wewnętrzne (długość dróg wewnętrznych na terenie gminy: 52,481 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. 

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 wyżej 

wymienionych 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 1000 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 3 325 szt., w tym do budynków mieszkalnych 3 107 szt. 

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.  
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System elektroenergetyczny zaspokaja potrzeby wszystkich dotychczasowych odbiorców energii 

elektrycznej. Dostępność do sieci elektroenergetycznej występuje na obszarze całej Gminy. 

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 - 148, 

− 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 – 9069,76 m2, 

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

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

VII.  Inwestycje realizowane ze środków własnych i pozyskanych 

z zewnątrz 
W roku 2018 realizowanych było 59 zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 40 559 997,20 zł, które 

sfinansowano ze środków własnych budżetu Gminy Brzeszcze oraz z pozyskanych dofinansowań ze 

środków zewnętrznych. Inwestycje obejmowały m.in. przebudowę dróg, termomodernizację 

i przebudowę budynków użyteczności publicznej, budowę i rozbudowę siłowni zewnętrznych 

i placów zabaw, budowę ścieżek rowerowych, parkingów, rozbudowę kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej, działania w zakresie ograniczenia niskiej emisji, przygotowanie do budowy boisk 

wielofunkcyjnych, zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Zestawienie wybranych zadań 

inwestycyjnych stanowi załącznik nr 2 i 3 do raportu.  

Ze środków zewnętrznych realizowano również przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 

i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”, o którym mowa w rozdziale VI Raportu. 

VIII.  Pomoc społeczna 
W roku 2018 pomocą społeczną objętych było w Gminie Brzeszcze 403 rodziny, tj. 773 osoby w tych 

rodzinach. W stosunku do liczby mieszkańców Gminy wg stanu na koniec grudnia 2018r. wynoszącej 

21 123 osoby, liczba osób korzystających z pomocy społecznej stanowi 3,65%. 

Wyszczególnienie 2018 r. 

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

403 
205 
198 
56 
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Powody ubiegania się o pomoc 

Powody 
Liczba rodzin  

2018 r. 

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

118 
23 
15 
43 

112 
160 
106 

4 
33 
4 

 
Najważniejsze wydatki na świadczenia z pomocy społecznej 

Rodzaj świadczenia 
Kwota wydatków 

w zł 

Zasiłki celowe i pomoc w naturze (143 rodziny) 227 981,00 

Zasiłki okresowe (89 rodzin,430 świadczeń) 92 846,00 

Program dożywiania (154 osoby tj. 83 posiłek, 98 zasiłek) 101 525,00 

Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (10 osób umieszczonych w DPS-ch) 178 806,00 

Zasiłki stałe (64 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub z tytułu wieku) 248 580,00 

Schronienie (21 bezdomnych, 3 opiekunów) 132 330,00 

Składki zdrowotne od zasiłków stałych 34 879,00 

Usługi opiekuńcze (7 opiekunek, 27 środowisk objętych usługami) 321 609,00 

Mieszkania chronione (1 mieszkanie dla osób z zaburzeniami psychicznymi)  911,00 

 
Świadczenia skierowane do rodzin (zadania zlecone) 

Rodzaj świadczenia 
Kwota wydatków 

w zł  

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków (964 rodziny) 1 280 859,00 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”)-153 rodziny po 1000 
zł) 

156 000,00 

Świadczenie rodzicielskie (1000 zł przez 12 m-cy, 81 rodzin) 505 811,00 

Zasiłki pielęgnacyjne (395 rodzin w wys.153zł. zmiana na 184,42zł) 694 995,00 

Świadczenia pielęgnacyjne (65 rodzin w których wychowywane jest niepełnosprawne 
dziecko w wys. 1477zł zmiana od I 2019 na 1583zł ) 

1 046 691,00 

Specjalny zasiłek opiekuńczy (3 osoby w wys. 520 zł zmiana na 620 zł od XI 2018) 7 680,00 

Zasiłek dla opiekuna (4 osoby w wys. 520 zł zmiana na 620 zł) 16 673,00 

Świadczenie z ustawy „za życiem” – 4 rodziny w wys. 4000 zł) 16 000,00 

Świadczenia wychowawcze 500+(1470 rodzin tj 2860 dzieci) 10 170 195,00 

Świadczenie „dobry start” 300+ (2400 dzieci) 720 000,00 

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego(137 uprawnionych w wysokości 
zasądzonych alimentów nie więcej niż 500 zł) 

565 711,00 
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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) 

228 602,00 
7 365,00 

Stypendia (65 rodzin) 33 207,00 

Karta Dużej Rodziny (275 kart w tym: 130 tradycyjne i 145 elektroniczne) 399,00 

Wydatki z tytułu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej  
(25 dzieci tj. 17 dzieci w rodzinach zastępczych, 8 dzieci w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych) 

 
230 776,00 

Asystenci rodzin (2 asystentów wspierających 20 rodzin w tym  
6 rodzin z ustawy „za życiem”) 

100 310,00 

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

99 137,00 

Dzienny Dom Senior+ (dla 15 uczestników) 
(w tym dotacja Wojewody w wysokości 37 800 złotych) 

217 225,00 

 
Pozostałe formy wsparcia dla mieszkańców: 

1) Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Wiem więcej, potrafię 

więcej” na lata 2016-2019 na łączną wartość 758 932,50 zł, w tym kwota dofinansowania 

645 086,50 zł oraz wkład własny w postaci zasiłków 113 846,00 zł. Projekt skierowany jest do 85 

osób. 

2) Projekty realizowane w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Brzeszcze : 

a) „Teraz Seniorzy II edycja” – projekt skierowany do seniorów w sołectwach Skidziń, 

Wilczkowice, Zasole. W ramach projektu przeprowadzono: 2 prelekcje po 2 godziny każda 

pod nazwą „Bezpieczny senior w Internecie”, warsztaty komputerowe, wyjazd integracyjny 

do teatru, międzypokoleniowe spotkanie integracyjne z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2, 

b) „Akademia Rodzicielska” skierowana dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej – 8 uczestników warsztatów, 

c) „Starszy brat – Starsza siostra”- projekt skierowany do 17 dzieci, z którymi pracuje 

16 wolontariuszy, 

d) „Uczmy się reagować” projekt skierowany do 14 dzieci, w rodzinach których miała miejsce 

przemoc w rodzinie, 

e) „Bank czasu” – projekt realizowany wspólnie z Ośrodkiem Kultury mający na celu 

zainicjowanie ruchu samopomocy i inicjatywy społecznej wśród mieszkańców w Gminie, 

f) kampania edukacyjna na rzecz wspierania rodziny – „Integracja między pokoleniami”, 

g) 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. 

3) Przystąpienie do projektu wojewódzkiego „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 2018 roku do projektu zgłosiło się 10 osób. 
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Bezrobocie w Gminie Brzeszcze: 

Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2018 roku: 

− Polska – 5,8% 

− Województwo Małopolskie – 4,7% 

− Powiat Oświęcim – 5,7% 

− Gmina Brzeszcze – 1,2% 

Bezrobotni w gminie Brzeszcze 
Wyszczególnienie 2018r. 

Liczba osób bezrobotnych w tym: 
kobiety 

267 
169 

Liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku 57 

 

Liczba bezrobotnych wg wieku 

Rok 
Wiek w latach 

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

2018 33 87 68 40 25 14 

 

Liczba bezrobotnych wg wykształcenia 

Rok 
Wykształcenie 

wyższe policealne średnie Zas. zawodowe Podstawowe 

2018 49 71 32 74 41 

 

Liczba bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy 

Rok 

Czas pozostawania bez pracy w miesiącach 

do 1 m-ca 
od 1 do 3  

m-cy 
od 3 do 6  

m-cy 
od 6 do 12 

m-cy 
od 12do 24 

m-cy 
pow.24  

m-cy 

2018 36 78 38 53 22 40 

 

IX.  Rozwiązywanie problemów społecznych i indywidualnych 

wynikających z używania alkoholu i innych środków 

psychoaktywnych 
W ramach tego zadania kontynuowano działalność Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego, który 

funkcjonuje od października 1997 roku. W Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym w 2018 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 wspierającą dla rodziców młodzieży uzależnionej oraz młodzieży z problemami 

emocjonalnymi oraz zaburzeniami odżywiania, 

− terapię dzieci i ich rodziców zagrożonych dysfunkcjonalnym sposobem wychowania, 

− udzielano porad prawnych dla członków rodzin osób uzależnionych. 
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Ponadto dzieci i młodzież z Gminy Brzeszcze korzystały z nieodpłatnych konsultacji i porad lekarza 

psychiatry specjalizującego się w psychiatrii dzieci i młodzieży. Porady odbywały się 2 razy w miesiącu 

przez okres dziesięciu miesięcy. W 2018 roku udzielono 165 porad. Koszt konsultacji psychiatrycznych 

– 18 000,00 zł. 

W 2018 roku w Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym pomocą psychologiczną i terapeutyczną 

objęto 87 osób dorosłych oraz 29 dzieci i młodzieży w wieku od 6-18 roku życia. Udzielono 58 porad 

prawnych. 

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

psycholog-terapeuta rodzinny, psycholog-terapeuta uzależnień, psycholog-terapeuta dziecięcy, 

prawnik. Koszt utrzymania Punktu w 2018 roku – 77 800,00 zł. Środki zostały przeznaczone na: 

− finansowanie działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z rodzin 

z problemem alkoholowym prowadzonej przez Fundację im. Brata Alberta – na ten cel 

przeznaczono dotację w wysokości –74 236,00 zł 

− udzielenie wsparcia merytorycznego oraz finansowego dla Stowarzyszenia Trzeźwości 

i Integracji Społecznej w ich działalności związanej z pomocą i rehabilitacją osób 

uzależnionych po zakończonej terapii – kwota dotacji –2 370,00 zł 

− dofinansowanie udziału osoby współuzależnionej w terapii wyjazdowej realizowanej 

w ramach programu terapeutycznego – 560,00 zł 

− dofinansowanie organizacji balu Mikołajkowego dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym – 600,00 zł 

− zorganizowanie, wspólnie z Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych dwóch turnusów 

półkolonii letniej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 

Działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 

W ramach pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzono 83 

rozmowy interwencyjno-motywujące z osobami nadużywającymi alkoholu oraz ich rodzinami. 

W stosunku do 62 osób podjęto czynności zmierzające do zobowiązania do podjęcia leczenia 

w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu. Wobec 6-ciu osób wystąpiono do Sądu Rejonowego 

w Oświęcimiu z pozwem o zastosowanie przymusu leczenia odwykowego. W stosunku do 15-tu osób 

wydano opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Koszt wydanych opinii – 5 100,00 zł. 

Koszt opłat sądowych związanych ze skierowaniem pozwów o zastosowanie przymusu leczenia – 

1 660,00 zł 

W składzie Komisji w 2018 roku było 6 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 – 24 152,00 zł. 

Członkowie Komisji wzięli udział w jednym szkoleniu. Koszt szkolenia – 500,00 zł. 
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Lokalny rynek napojów alkoholowych 

W 2018 roku na terenie Gminy Brzeszcze funkcjonowało 55 punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych, w tym: 42 to punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży, czyli sklepy oraz 13 lokali gastronomicznych. 

Wydano w 2018 roku 67 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Liczba zezwoleń 

uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych ważnych w 2018 roku wynosiła 142, w tym 117 

dla sklepów i 25 dla lokali gastronomicznych. Wartość alkoholu sprzedanego w 2018 roku na terenie 

Gminy (na podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów 

alkoholowych) wyniosła – 20 153 007,41 zł. Wysokość środków finansowych uzyskanych przez Gminę 

z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 421 082,71 zł. 

W ciągu roku odnotowano spadek ilości zezwoleń. Powody spadku to: 

− likwidacja punktu sprzedaży, 

− rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych, 

− niedopełnienie w terminu obowiązku dokonania opłaty 

X.  Porządek i bezpieczeństwo publiczne 
Komisariat Policji w Brzeszczach w roku 2018 określił w swoim działaniu następujące kierunki 

i priorytety: 

1) Zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem; 

2) Wzrost skuteczności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem; 

3) Działania Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

4) Doskonalenie i wprowadzanie kreatywnych rozwiązań związanych z obsługą miejsc zdarzeń 

kryminalnych, a także szybką i skuteczną obsługą obywatela; 

5) Podniesienie jakości i efektywności pracy Policji poprzez sukcesywne podwyższanie kompetencji 

zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji; 

6) Doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów i pracowników Policji poprzez 

zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy. 

W roku 2018 Komisariat Policji w Brzeszczach wszczął 269 postępowań przygotowawczych 

dotyczących przestępstw kryminalnych i drogowych. Funkcjonariusze Komisariatu Policji 

w Brzeszczach mogą pochwalić się bardzo wysoką wykrywalnością przestępstw stwierdzonych na 

poziomie 87,65%. Wykrywalność przestępstw kryminalnych – 83,58%, przestępstw gospodarczych – 

92,37%. Oznacza to, że funkcjonariusze realizują swoje zadania profesjonalnie i z dużym 

zaangażowaniem. Efektywna praca wykrywcza z intensywną służbą pionu prewencji pozwala na 

obniżanie przestępczości na terenie Gminy. Jednocześnie zwiększa się wykrywalność poszczególnych 

kategorii czynów zabronionych. Ważnym priorytetem Komisariatu Policji w 2018 roku był problem 

narkomanii. Czynności podejmowane przez funkcjonariuszy policji w zakresie zwalczania 

przestępczości narkotykowej ukierunkowane były głownie na wyeliminowaniu z rynku dealerskiego 

jak największej ilości tych środków. W ubiegłym roku funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli 27,6 g 

marihuany i 8,8 g amfetaminy. 

W 2018 roku na obszarze Gminy Brzeszcze miały miejsce 173 zdarzenia drogowe: 10 wypadków 

drogowych, w których 11 osób zostało rannych i 163 kolizje drogowe. Prowadzone działania 

przyczyniają się do zmniejszenia liczby zdarzeń drogowych, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa 
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i porządku na obszarze działania Komisariatu Policji. Na terenie Gminy zatrzymano 19 nietrzeźwych 

kierujących oraz 17 kierujących po użyciu alkoholu. Na poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach 

oraz ograniczenie liczby osób rannych i ofiar śmiertelnych wpływają intensywne działania służb 

prewencyjnych, przede wszystkim policjantów referatu Prewencji Komisariatu Policji w Brzeszczach 

i Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Oświęcimiu. 

W 2018 roku ilość interwencji zgłoszonych przez mieszkańców Gminy wyniosła 2 955. Spośród 

ogólnej liczby ujawnionych przez policjantów wykroczeń nałożono 389 mandatów karnych, a wobec 

1 788 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 – zatrzymano 40 sprawców. 

Na terenie Gminy prowadzone były działania profilaktyczne z zakresu prewencji kryminalnej 

i przestępczości nieletnich. Przeprowadzono następujące działania: „Bezpieczne Ferie 2018”, 

„Bezpieczne Wakacje 2018”, „Bezpieczna Droga do Szkoły 2018”, akcja „Znicz”, „Bezpieczny Senior 

2018”. Z inicjatywy policjantów odbyły się 53 prelekcje dla dzieci w przedszkolach i szkołach oraz 46 

spotkań z pedagogami, nauczycielami i rodzicami. Omówiono procedury postępowania wobec 

nieletnich sprawców czynów karalnych lub nieletnich ulegających demoralizacji. Na terenie Polski 

funkcjonuje od 2 lat Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która stanowi platformę wymiany 

informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem. W roku 2018 na obszarze Gminy Brzeszcze 

odnotowano 281 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 funkcjonuje 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 2 jednostki 

w systemie KSRG - Brzeszcze i Jawiszowice: 

OSP Brzeszcze: 

− ilość członków (aktywnych i nieaktywnych) - JOT 65, ogółem 130 członków 

− ilość wyjazdów do akcji: 150 

− ilość drużyn MDP: 28 osób/4 drużyny 

− samochody pożarnicze: STAR 244 GBHM, IVECO DAILY GBA, RENAULT MIDLUM M 210, 

SCANIA N321 P370 

OSP Jawiszowice: 

− ilość członków (aktywnych i nieaktywnych) - JOT 24 ogółem 100 członków 

− ilość wyjazdów do akcji: 39 pożarów, 52 miejscowe zagrożenia, 2 fałszywe 

− ilość drużyn MDP: 2 drużyny męskie i 1 żeńska  

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

ATEGO 1429 AF, FIAT DUCATO  
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OSP Przecieszyn: 

− ilość członków (aktywnych i nieaktywnych) - JOT 25, ogółem 80 członków 

− ilość wyjazdów do akcji: 11 

− ilość drużyn MDP: 22 osoby/2 drużyny 

− samochody pożarnicze: STAR P-244 

OSP Skidziń: 

− ilość członków (aktywnych i nieaktywnych) - JOT 13, ogółem 53 członków 

− ilość wyjazdów do akcji: 6 

− ilość drużyn MDP: 14 osób/2 drużyny 

− samochody pożarnicze: FORD TRANSIT FURGON 350 

OSP Zasole: 

− ilość członków (aktywnych i nieaktywnych) - JOT 20, ogółem 42 członków 

− ilość wyjazdów do akcji: 31 

− ilość drużyn MDP: 17 osób/2 drużyny 

− samochody pożarnicze: JELCZ 004 

OSP Bór: 

− ilość członków (aktywnych i nieaktywnych) - JOT 30, ogółem 65 członków 

− ilość wyjazdów do akcji: 25 

− ilość drużyn MDP: 30 osób/4 drużyny 

− samochody pożarnicze: FORD TRANSIT 

Do głównych zadań jednostek należy zabezpieczenie terenu Gminy i Powiatu Oświęcimskiego przed 

skutkami zdarzeń losowych, jak również szybkie ich usuwanie tj. pożary, wichury, powodzie, wypadki 

komunikacyjne i inne tego typu zdarzenia. Ponadto jednostki OSP organizują w placówkach 

oświatowych na terenie gminy prelekcje na temat zachowania bezpieczeństwa w życiu codziennym 

oraz zachowań w sytuacjach kryzysowych. Druhowie OSP uczestniczą w wydarzeniach 

organizowanych na terenie naszej Gminy, m. in.: z okazji świąt państwowych i kościelnych, pikników 

dla mieszkańców, pokazów sprawności bojowej. 

XII.  Służba zdrowia 
Na terenie Gminy w roku 2018 funkcjonowały 4 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  

− NZOZ "Vita" Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach przy ul. Nosala 7 (spółka rozwiązała umowę 

najmu 28 lutego 2018r.); 
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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. 

W NZOZ „VITA” w 2018 roku objętych leczeniem zostało – 77 191 osób w poradni ogólnej oraz 29 274 

osób w specjalistycznych poradniach. Najwięcej porad udzielono w gabinetach lekarskich 

podstawowej Opieki Zdrowotnej. 

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "ZASOLE" w 2018 roku zostało przyjętych 7053 

pacjentów. Najczęstsze schorzenia to: 

1)  Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, 

2) Nadciśnienie tętnicze, 

3)  Choroba niedokrwienna serca, 

4)  Astma oskrzelowa, 

5) Cukrzyca, 

6) Zaburzenia gospodarki tłuszczowej - hypercholesterolemia, 

7) Niedoczynność tarczycy, 

8) Choroby naczyń mózgowych. 

Na terenie Gminy w 2018 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 roku 2018 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 roku 2018 działalność prowadziło 8 aptek, w tym siedem w Brzeszczach, jedna 

w Zasolu.  
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XIII.  Oświata 
Gmina Brzeszcze na rok 2018 otrzymała subwencję oświatową w kwocie –14 109 727,00zł. 

Wysokość dotacji przedszkolnej dla Gminy Brzeszcze na 2018 rok wyniosła – 798 710,00zł. 

Gmina Brzeszcze w roku 2018 ogółem prowadziła 6 przedszkoli, 5 szkół podstawowych w tym dwie 

szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi. Dodatkowo 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”. 

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

funkcjonuje: 

− 6 przedszkoli publicznych, w których opieką objętych jest 641 dzieci w 28 oddziałach, 

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

w którym funkcjonują 3 oddziały, w których pod opieką jest 60 dzieci, 

− 2 przedszkola niepubliczne posiadające w sumie 4 oddziały. 

2) Szkoły podstawowe: 
W Gminie Brzeszcze funkcjonuje 5 szkół podstawowych (w dwóch szkołach podstawowych 

funkcjonują 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 1 590 

Gimnazjum 8 174 

 
Pracownicy pedagogiczni szkół z podziałem na stopnie awansu zawodowego 

Stopień awansu  ogółem 
bez 

stopnia 
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Liczba nauczycieli 209 1 3 33 26 146 

Razem etaty 180,57 0,83 2,31 23,19 22,83 131,41 

 
Pracownicy pedagogiczni przedszkoli z podziałem na stopnie awansu zawodowego 

Stopień awansu  ogółem 
bez 

stopnia 
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Liczba nauczycieli 65 6 1 15 5 38 

Razem etaty 62,48 3 2 15 4,68 37,8 
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego - ogółem: 

Przedmiot Kraj Województwo Powiat Gmina 
Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 4 
Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 5 

język polski 68,00% 70,80% 70,30% 68,90% 68,60% 69,20% 

historia i wos 59,00% 62,20% 61,20% 58,00% 60,80% 55,60% 

matematyka 52,00% 55,30% 53,80% 53,60% 58,40% 49,50% 

przedmioty 
przyrodnicze 

56,00% 58,70% 57,60% 53,80% 56,20% 51,80% 

Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego uczniowie osiągnęli z przedmiotów humanistycznych. 

Wyniki z egzaminu z obu szkół są porównywalne, jednak minimalnie lepsze wyniki otrzymał Zespół 

Szkolno-Przedszkolny nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach (zwłaszcza z matematyki).  

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi znajduje się: 
1) z języka polskiego –powyżej średniej kraju,  

2) z historii i wos-u – powyżej średniej gminy i kraju, 

3) z matematyki – powyżej średniej gminy, powiatu, województwa i kraju, 

4) z przedmiotów przyrodniczych – powyżej średniej gminy i kraju. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 znajduje się: 
1) z języka polskiego – powyżej średniej gminy i kraju 

 
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% 69,10% 70,10% 67,60% 71,70% 64,50% 

j. angielski PR 52,00% 52,10% 52,90% 52,20% 58,60% 47,40% 

j. niemiecki PP 52,00% 53,90% 46,00% 46,80% 51,90% 35,80% 

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

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

z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach. 

W związku z powyższym Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi znajduje 
się: 
1) z języka angielskiego – poziom podstawowy -powyżej średniej gminy, powiatu, województwa 

i kraju, 

2) z języka angielskiego – poziom rozszerzony – powyżej średniej gminy, powiatu, województwa 

i kraju, 

3) z języka niemieckiego – poziom podstawowy - powyżej średniej gminy i powiatu. 

Żaden z uczniów z oddziałów gimnazjalnych z Gminy Brzeszcze nie przystąpił do egzaminu z języka 

niemieckiego – poziom rozszerzony. Jest to egzamin nieobowiązkowy. 
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XIV.  Biblioteki 
Na terenie Gminy Brzeszcze działa Biblioteka Główna z siedzibą w Ośrodku Kultury oraz 5 filii.  

We wszystkich bibliotekach czytelnicy mają dostęp do komputerów stacjonarnych z dostępem 

do Internetu (10 szt.) w godzinach otwarcia.  

Biblioteka główna jest całkowicie skomputeryzowana – posiada katalog on-line. W filiach w katalogu 

on-line dostępne są książki zakupione po 2004r. Starszy księgozbiór jest sukcesywnie wprowadzany. 

Główne funkcje biblioteki to: Edukacja – Informacja – Rekreacja. W 2018 roku biblioteki OK 

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

autorskie, warsztaty plastyczne, konkursy, spotkania biblioteczne), w których uczestniczyło 5 224 

osoby. 

Księgozbiór wszystkich bibliotek liczy 64 136 książek. W 2018 roku księgozbiory 6 bibliotek wzbogaciły 

się o 2 713 książek. Wskaźnik zakupu książek na 100 mieszkańców wyniósł 11,35 w 2018 roku. 

Liczba użytkowników zarejestrowanych w bibliotekach w 2018 roku wyniosła 3 622, natomiast wśród  

mieszkańców Gminy 16,9% wypożycza książki. 

W roku 2018 we wszystkich bibliotekach wypożyczonych zostało 50 826 książek. Na miejscu 

w czytelniach udostępniono czytelnikom 241 pozycji. Średnio każdy czytelnik wypożyczył w ciągu 

roku 14 książek. 

Struktura wypożyczeń w roku 2018 była następująca: 

1) Literatura piękna dla dorosłych – 31 559 (62,1% wypożyczeń), 

2) Książki dla dzieci i młodzieży– 12969 (25,5% wypożyczeń), 

3) Książki popularnonaukowe – 6 202 (12,2% wypożyczeń), 

4) Audiobooki – 96 (0,2% wypożyczeń). 

Średnia wartość zakupionej książki wyniosła 21,70 zł. Biblioteka dokonuje zakupów książek wyłącznie 

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 w soboty). 
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XV.  Ośrodek Kultury 
Na terenie Gminy Brzeszcze działa Ośrodek Kultury, którego dyrekcja i pracownicy zorganizowali 

w 2018 roku dla mieszkańców Gminy Brzeszcze następujące atrakcje: 

− 6 imprez plenerowych w których brało udział 1400 uczestników, 

− 14 imprez okolicznościowych, w których brało udział3008 uczestników, 

− 8 konkursów, w których brało udział1780 uczestników, 

− 10 spektakli, w których brało udział 1300 uczestników, 

− 9 koncertów, w których brało udział 1920 uczestników, 

− 6 spotkań, w których brało udział 65 uczestników, 

− zorganizowane zajęcia (wakacje, ferie zimowe), w których brało udział 63 uczestników. 

W Ośrodku Kultury w 2018 roku prowadził działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku, w którym 

utworzono następujące sekcje tematyczne: 

− Sekcja podróżnicza 36 zajęć, 756 uczestników, 

− Sekcja joga-zdrowy kręgosłup, 18 zajęć, 234 uczestników, 

− Sekcja języka włoskiego, 18 zajęć, 162 uczestników, 

− Sekcja języka angielskiego, 72 zajęcia, 1440 uczestników, 

− Sekcja plastyczna, 18 zajęć, 54 uczestników, 

− Sekcja gimnastyczna, 36 zajęć, 360 uczestników. 

Liczba zapisanych słuchaczy UTW – 57, średnia liczba słuchaczy uczestniczących w wykładach w roku 

2018 – 960. Liczba sekcji – 6, liczba zajęć sekcji – 198, liczba uczestników sekcji – 3 006. W zajęciach 

teatralnych uczestniczyło: 

− Niezła sztuka: na 20 zajęciach uczestniczyło 160 uczestników, 

− Teatr emanujący życiem: na 20 zajęciach uczestniczyło 160 uczestników . 

− 75 zajęć w ramach EKO pracowni, w których brało udział 587 uczestników, 

− 8 wystaw, w których brało udział 500 uczestników. 

W roku 2018 w ofercie organizowanej przez kino „Wisła” w 843 seansach filmowych uczestniczyło 

10 557 widzów. 

W ofercie sportowo-rekreacyjnej na „Basenie Pod Platanem” uczestniczyło łącznie 110 820 osób 

(suma wejść indywidualnych w ciągu roku: 95 280 osób, grota solna – suma wejść w ciągu roku: 1 110 

osoby, sauna – suma wejść w ciągu roku 14 430 osób). 

W ofercie sportowo-rekreacyjnej Hali Sportowej w Brzeszczach uczestniczyło 34 227 osób 

(w tym: wejścia indywidualne – 9 339, korty tenisowe – 2 744, siłownia – 4 729, fitness – 6 954, 

ścianka wspinaczkowa – 1 279, crossminton – 1 503, UKS – 1 394, zawody, imprezy OK i inne – 6 285). 
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W roku 2018 z oferty proponowanej przez Domy Ludowe i Świetlice skorzystało 13 316 osób:  

− Świetlica na osiedlu Paderewskiego  –3 836 osób, 

− Świetlica na osiedlu Szymanowskiego –1 104 osoby, 

− Świetlica w Zasolu – 1 113osoby, 

− Dom ludowy w Skidziniu – 5 927 osób, 

− Dom ludowy w Wilczkowicach – 4 08 osób, 

− Dom ludowy w Brzeszczach - Borze – 9 28 osób. 

Na terenie Gminy działają zespoły regionalne, które w 2018 roku brały udział lub zorganizowały: 

− Zespół PAŚWISZCZANIE i Kapela ZASOLANIE – 5 imprez, 

− Zespół BRZESZCZANKI – 5 imprez, 

− Zespół BOROWIANKI – 6 imprez, 

− Zespół JAWISZOWIANKI – 4 imprezy, 

− Zespół PRZECIESZYNIANKI – 3 imprezy, 

− Zespół SKIDZINIANIE – 4 imprezy, 

− Zespół TĘCZA –28 imprez, 

− Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca ISKIERKI – 8 imprez, 

− Zespół Śpiewaczy ISKIERKOWA FAMILIA – 6 imprez. 

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). 

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 
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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: 4023,55 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 część 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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XVII.  Działania podejmowane w zakresie przeciwdziałania niskiej 

emisji 
Od kilku lat Gmina Brzeszcze prowadzi działania zmierzające do obniżenia niskiej emisji i poprawy 

jakości powietrza. Obok przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących termomodernizacji placówek 

oświatowych oraz obiektów użyteczności publicznej, realizowane są działania skierowane 

bezpośrednio do mieszkańców. Działania te mają formę finansowego wsparcia wymiany kotłów oraz 

informacyjno – edukacyjną.  

Lp. 
Nazwa projektu - efekt 

ekologiczny 

Czas 

realizacj

i 

Źródła 

finansowania 
Koszt całkowity Dofinansowanie 

Budżet 

gminy 

Wkład własny 

mieszkańców 

1. 

Program Ograniczenia Niskiej 
Eminie na terenie gminy 

Brzeszcze - etap III – 
dofinansowano wymianę 30 
starych pieców węglowych 

na piece gazowe 

2018 

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 

Środowiska 
i Gospodarki 

Wodnej 
w Krakowie 

449 535,42 zł 198 892,05 zł 94 859,75 zł 155 783,62 zł 

2. 

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

W ramach zadania 
planowane jest 

dofinansowanie 82 
ekologicznych kotłów 

węglowych. 

2018-
2019 

Regionalny 
Program 

Operacyjny 
Województwa 

Małopolskiego na 
lata 2014-2020 

757 527,90 zł 740 234,73 zł 17 293,17 zł * brak danych 

3. 

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

kotłów gazowych”. W 
ramach zadania planowane 
jest dofinansowanie do 15 

kotłów gazowych. 

2017-
2019 

Regionalny 
Program 

Operacyjny 
Województwa 

Małopolskiego na 
lata 2014-2020 

230998,39 zł  227 428,66 zł 3 569,73 zł * brak danych 

*podane kwoty dotyczą wartości z umowy dofinansowania projektów, zgodnie z wytycznymi programu nie uwzględnia się 

wkładu finansowego mieszkańców 

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

skierowane do mieszkańców. W 2018 roku realizowane  były następujące zadania: 

1. Bieżąca aktualizacja informacji z zakresu przepisów prawa oraz zakładka – EKO-BRZESZCZE na głównej 

stronie gminy https://brzeszcze.pl/eko-brzeszcze,7993. 

2. Koordynacja PONE (koordynator kontaktował się bezpośrednio z osobami, które złożyły ankiety 

zgłoszeniowe do wymiany kotłów). 

3. Cykl spotkań edukacyjnych pn. „Porozmawiajmy o powietrzu”, organizowanych w ramach projektu 

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

wymiany kotłów na paliwa stałe”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 

https://brzeszcze.pl/porozmawiajmy-o-powietrzu,9031. 

4. Spotkanie z doradcą energetycznym WFOŚiGW Kraków w ramach programu Czyste powietrze 

realizowanego przez WFOŚiGW https://brzeszcze.pl/dyzur-eko-doradcy-wfosigw-w-ramach-

programu-czyste-powietrze,9060. 

https://brzeszcze.pl/eko-brzeszcze,7993
https://brzeszcze.pl/porozmawiajmy-o-powietrzu,9031
https://brzeszcze.pl/dyzur-eko-doradcy-wfosigw-w-ramach-programu-czyste-powietrze,9060
https://brzeszcze.pl/dyzur-eko-doradcy-wfosigw-w-ramach-programu-czyste-powietrze,9060
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5. Konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych - projekt dyplomu/podziękowań dla osób, które 

wymienią kocioł w ramach projektu „Eko-Brzeszcze”. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie 

Gminy Brzeszcze – dofinansowanie wymiany kotłów na paliwa stałe”. 

6. Spot edukacyjny - wywiad z przedszkolakami nt. zanieczyszczeń powietrza 

https://brzeszcze.pl/porozmawiajmy-o-powietrzu-wielkie-sprawy-slowami-malych-

mieszkancow,9066. 

7. Dyżur ekodoradcy realizowany w ramach projektu „Eko-Brzeszcze”. Obniżenie poziomu niskiej emisji 

na terenie Gminy Brzeszcze – dofinansowanie wymiany kotłów gazowych” dofinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 2014-2020 (140 godzin w okresie styczeń-październik, koszt 12 915,00 zł). 

8. Opracowanie i dystrybucja folderu informacyjnego „Eko-Brzeszcze” (w ramach projektu  

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

wymiany kotłów gazowych” 1 000 sztuk). 

XVIII.  Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
Od wielu lat Gmina Brzeszcze współpracuje z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań 

statutowych. Wszelkie działania podejmowane w zakresie partnerstwa zawarte zostały w „Rocznym 

Programie współpracy Gminy Brzeszcze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” (Uchwała nr XLIII/357/2017 z dnia 

30 listopada 2017r.). 

Głównym celem Programu jest dążenie do harmonijnej i partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą, 

a organizacjami dla jak najlepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy. 

Celami szczegółowymi Programu są: 

1) określenie zasad współpracy oraz wyznaczenie jej obszarów; 

2) budowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej, 

w tym: 

− wykorzystanie potencjału mieszkańców Gminy poprzez wspieranie działań i inicjatyw 

obywatelskich podejmowanych na rzecz wspólnego dobra; 

− promocja postaw obywatelskich i prospołecznych poprzez popularyzację dobrych praktyk; 

− rozwijanie i umacnianie poczucia przynależności do lokalnej społeczności, 

− zwiększenie udziału mieszkańców Gminy w definiowaniu i rozwiązywaniu lokalnych 

problemów 

3) propagowanie działań zmierzających do upowszechnienia idei wolontariatu, 

4) zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym. 

W 2018 roku Burmistrz Brzeszcz ogłosiła dwa konkursy ofert na realizację zadań ujętych 

w § 7 Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzeszcze z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Konkursy na wsparcie 

realizacji zadań ogłoszone zostały na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr XLIII/357/2017 z dnia 30 listopada 2017r. Rady 

Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia rocznego programu 

współpracy Gminy Brzeszcze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 

Gmina Brzeszcze w 2018 roku ustaliła dla podmiotów non-profit plan wsparcia finansowego na 

realizację zadań publicznych w wysokości: 580 000,00 zł. 

https://brzeszcze.pl/porozmawiajmy-o-powietrzu-wielkie-sprawy-slowami-malych-mieszkancow,9066
https://brzeszcze.pl/porozmawiajmy-o-powietrzu-wielkie-sprawy-slowami-malych-mieszkancow,9066
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Pierwszy konkurs został ogłoszony Zarządzeniem nr 130/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku. Dotacje 

celowe zostały przyznane łącznie 21 podmiotom. We współpracy z Gminą, organizacje pożytku 

publicznego zrealizowały łącznie 7 zadań publicznych. 

Gmina Brzeszcze w ramach rozstrzygnięcia ofert na realizację zadań publicznych w I konkursie 

przeznaczyła łącznie 474 525,71 zł, z czego przyznane dotacje zostały wydatkowane w kwocie 

438 339,79 zł. Dwa podmioty, które nie wykorzystały dotacji w całości, zwróciły zgodnie z ustaleniami 

na konto gminy określoną kwotę. 

W dniu 27 lutego 2018r. Zarządzeniem nr 41/2018 Burmistrza Brzeszcz został ogłoszony II Otwarty 

Konkurs Ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Brzeszcze na rok 2018 pt.: “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”. Na to zadanie przeznaczono 31 680,00 zł czyli kwotę, która pozostała nie 

rozdzielona w I Otwartym Konkursie na wspieranie zadań publicznych Gminy Brzeszcze. W wyniku 

ostatecznego rozstrzygnięcia podpisano 4 umowy z 4 podmiotami.  

W ramach rozstrzygnięcia II Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy 

Brzeszcze na rok 2018, przeznaczono łącznie 27 236,64 zł, z czego przyznane dotacje zostały 

wydatkowane w kwocie 25 636,64 zł. Jeden podmiot, który nie wykorzystał dotacji w całości, zwrócił 

zgodnie z ustaleniami na konto gminy określoną kwotę. 

W 2018 roku wpłynęły 2 oferty od Fundacji Pomocy Społecznej w Brzeszczach na realizację zadań 

publicznych Gminy Brzeszcze w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach Małych Grantów przyznano łącznie 8 000,00 zł. 

Ogółem w 2018r. Gmina Brzeszcze udzieliła organizacjom Pożytku Publicznego działającym na terenie 

gminy wsparcia finansowego w wysokości 509 762,45 zł na realizację zadań publicznych. 

Na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu Gmina Brzeszcze w roku 2018 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” - 32 556,64 zł, 

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

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

rekreacyjnych – 86 146,70 zł, 

3) Ogółem na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu Gmina Brzeszcze w roku 2018 przeznaczyła 

– 118 703,34 zł. 

XIX.  Sprawy administracyjne 
W 2018 roku w 16 przypadkach zostało wniesione odwołanie od decyzji do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego, z czego 13 to decyzje podatkowe. Do SKO skierowane zostały 

3 postanowienia w postępowaniach podatkowych. W przypadku 3 spraw postępowanie jest w toku. 

Gmina Brzeszcze była stroną w 5 postępowaniach cywilnych. W 1 sprawie została zawarta ugoda, 

w 2 do podpisania ugody nie doszło, a 1 sprawa jest w toku. 
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W 2018 roku do Burmistrza Brzeszcz wpłynęły 3 skargi. 1 skarga została przekazana do rozpatrzenia 

przez Radę Miejską i została uznana za bezzasadną. Kolejna skarga po rozpatrzeniu i wydaniu decyzji 

trafiła do SKO. W przypadku ostatniej skargi, ze względu na złożoność problemu, postępowanie jest  

w toku postępowania. 

W 2018 roku do Burmistrza wpłynęło 5 petycji, na które odpowiedzi zostały udzielone zgodnie 

z ustawowymi terminami. 

XX.  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 2018r. w sposób określony uchwałami. 

W 2018r. Rada Miejska obradowała i podejmowała uchwały zgodnie z planem pracy, który został 

przyjęty Uchwałą Nr XLV/384/2018 z dn. 30.01.2018r. Zgodnie z planem Rada obradowała na 

10 sesjach zwyczajnych, 3 sesjach nadzwyczajnych na których przyjęto 91 uchwał. 

Podjęte przez Radę Miejską uchwały Burmistrz Brzeszcz zgodnie z art. 90 ust.1 i 2 ustawy 

o samorządzie gminnym przekazywał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru, 

jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Małopolski, a w zakresie spraw finansowych – 

Regionalna Izba Obrachunkowa. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały 

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, a uchwały stanowiące akty prawa 

miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

W uchwałach podjętych przez Radę Miejską organy nadzoru dopatrzyły się nieprawidłowości 

w jednym przypadku. 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 przepisami prawa.  

Wykaz uchwał i sposób ich realizacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego raportu. 

XXI.  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 2018 

opracowane przez Komisariat Policji w Brzeszczach, 

2) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w Brzeszczach za rok 2018, 

3) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018, 

4) Sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za rok 2018, 

5) Raport z monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Brzeszcze na 2015-2024 za rok 2018, 

6) Materiały własne Urzędu Gminy w Brzeszczach. 
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XXII.  Spis załączników 
1) Załącznik nr 1 – Realizacja funduszu sołeckiego za rok 2018, 

2) Załącznik nr 2 – Wybrane zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych, 

3) Załącznik nr 3 – Wybrane zadania inwestycyjne realizowane ze środków zewnętrznych, 

4) Załącznik nr 4 – Wykaz uchwał Rady Miejskiej i sposób ich realizacji w roku 2018. 



Załącznik nr 1 – Realizacja funduszu sołeckiego za rok 2018
Gmina Brzeszcze

Fundusz sołecki Opis przedsięwzięć

FSJ Fundusz Sołecki Jawiszowice
750 Administracja publiczna 500,00 

75095 Pozostała działalność 500,00 

Wydatki bieżące 500,00 zakupiono drukarkę na potrzeby rady sołeckiej 

     754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

          75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące zakupiono hełmy, mundury i buty dla Młodzieżowej Drużyny, ubrania medyczne oraz koszarowe
     900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 315,01 

          90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 315,01 

Wydatki bieżące 315,01 zakupiono nasiona roślin miododajnych, które wysiano na terenie sołectwa

     921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

          92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

     926 Kultura fizyczna

          92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zakupiono 2 komplety strojów piłkarskich dla młodzieży
Wydatki majątkowe

000000233 Bramki piłkarskie - Jawiszowice zakupiono  2 aluminiowe bramki piłkarskie dla LKS Jawiszowice

000000285 Siłownia zewnętrzna - Jawiszowice zrezygnowano z przedsięwzięcia, środki przeznaczono na inne cele sołectwa

Wykonanie za rok 
2018 

172 695,80
37 292,05 

15 969,98 
15 969,98 
15 969,98 

10 507,06 
10 507,06 

10 507,06 

zakupiono materiały do zorganizowania imprezy z okazji Dnia Dziecka, kwiaty okolicznościowe, stroje  
galowe  dla  Koła Pszczelarzy, umundurowanie  dla Harcerskiego Kręgu Seniorów, buty regionalne dla 
zespołu Jawiszowianki, dofinansowano wyjazdy na przeglądy zespołów ludowych, broszurę  informacyjną 
70-lecie  Koła  Pszczelarzy, oprawa muzyczna Dożynek

10 000,00 
10 000,00 

5 000,00 
5 000,00 
5 000,00 



Załącznik nr 1 – Realizacja funduszu sołeckiego za rok 2018

FSP Fundusz Sołecki Przecieszyn
     600 Transport i łączność

          60095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe

000000089

     754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

          75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące zakupiono ubrania strażackie
     801 Oświata i wychowanie

          80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zakupiono 15 szt. klonów kulistych, które posadzono przy ZSP nr 1 w Przecieszynie
     900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

          90095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe

000000284 Plac zabaw - Przecieszyn

     921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

          92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

000000316 Zakup namiotu - sołectwo Przecieszyn zakupiono  namiot  imprezowy
     926 Kultura fizyczna

          92695 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe

000000229 Siłownia zewnętrzna - Przecieszyn doposażono w 2 ławki siłownię zewnętrzną

FSS
     600 Transport i łączność

          60095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe

000000283 wykonano modernizację chodnika przed domem ludowym

     900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

          90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące zakupiono paliwo do utrzymania zieleni na terenie sołectwa
          90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zamontowano 5 ławek przy na placu zabaw i siłowni zewnętrznej
Wydatki majątkowe

000000232

     921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

          92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

36 974,22 
5 996,27 
5 996,27 
5 996,27 

Budowa przystanku autobusowego przy ul. Wyzwolenia w 
Przecieszynie 5 996,27 opracowano  projekt  budowy  peronu  pod wiatę przystankową  przy ul. Wyzwolenia  w Przecieszynie, 

zakupiono  materiały  budowlane  pod budowę peronu

5 780,80 
5 780,80 
5 780,80 
2 430,00 
2 430,00 
2 430,00 

10 499,99 
10 499,99 
10 499,99 
10 499,99 doposażono plac zabaw w urządzenie linarium
10 268,41 
10 268,41 

4 433,54 zakupiono korale jako element stroju dla dzieci w zespole ludowym, wyposażenie kuchni  dla  KGW,  części  
do  strojów ludowych dla zespołu Przecieszynianki

5 834,87 
5 834,87 
1 998,75 
1 998,75 
1 998,75 

1 998,75 

Fundusz Sołecki Skidziń 37 706,63 
6 000,00 
6 000,00 
6 000,00 

Modernizacja chodnika przed Domem Ludowym w Skidziniu 6 000,00 

17 906,63 
1 080,73 
1 080,73 

16 825,90 
3 628,00 

13 197,90 
Plac zabaw - Skidziń 13 197,90 zamontowano urządzenie linarne typu Bunkier, typu Pajęczyna oraz pomost Belka

13 800,00 
13 800,00 

13 800,00 zakupiono 23 stoły biesiadne dla Domu Ludowego w Skidziniu



Załącznik nr 1 – Realizacja funduszu sołeckiego za rok 2018

FSW Fundusz Sołecki Wilczkowice
     926 Kultura fizyczna

          92695 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe

000000230

000000282 Siłownia zewnętrzna - Wilczkowice

FSZ
     754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

          75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki majątkowe

000000281 Zestaw ratownictwa medycznego

     921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

          92195 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe

 000000231

24 772,90 
24 772,90 
24 772,90 
24 772,90 

Piecowisko - oświetlenie - Wilczkowice 8 500,00 wykonano II  etap oświetlenia piecowiska

16 272,90 zamontowano stolik szachowy z 4 siedziskami, prasę nożną wraz z wioślarzem, orbitreka eliptycznego wraz z 
jeźdźcem

Fundusz Sołecki Zasole 35 950,00 
6 000,00 
6 000,00 
6 000,00 
6 000,00 zakupiono zestaw  ratownictwa  PSP  R1  dla  OSP  Zasole

29 950,00 
29 950,00 
29 950,00 

Budowa Wiaty - Zasole 29 950,00 
wykonano poszycie ścian szkieletowych, okapy wentylacyjne, ułożono kostkę betonową w wiacie i przed 
wejściem, zamontowano stoły i ławki,  wyposażenie grilla



Załącznik nr 2 – Wybrane zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dz. Rdz. § Nazwa zadania Środki własne Wykonanie

10 1095 4270 Modernizacja dróg do pól 0,00 zł 0,00 zł

600

60014 6300-6 158 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach 0,00 zł

60014 6050 193

286 OSPR – Projekt, wykonanie i montaż tablic informacyjnych

60016 294

60016 6050 236 Rozbudowa ul. Stefczyka w Brzeszczach

6016 6050 301 0,00 zł 0,00 zł

60095 6050 253

700 70005 6050 241 Rewitalizacja dworca PKP w Brzeszczach Jawiszowicach 0,00 zł

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

750 75023 6050 114 Rozbudowa Urzędu Gminy etap II 

801

80101 6050 265 Przebudowa szkół w Jawiszowicach i Przecieszynie

80101 6059 97 Termomodernizacja placówek oświatowych

80104 6050 266 Przebudowa przedszkoli w Jawiszowicach i Przecieszynie

80195 6050 TPO Termomodernizacja Placówek Oświatowych – utrzymanie

851 6050 96

Nr
zad

2 250 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1868K ul. Oświęcimska w Wilczkowicach i Skidziniu 240 000,00 zł 182 807,58 zł

40 000,00 zł 11 070,00 zł

6050 
REW 

Rządowy Program Na Rzecz Rozwoju Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 
Drogowej-Przebudowa drogi i chodników na osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach

1 500,00 zł 1 500,00 zł

14 300,00 zł 14 300,00 zł

Przebudowa ul. Nawsie w Jawiszowicach nr 510570K w tym 0+000-1+268
Forma wydatków: WG

Rewitalizacja - Poprawa jakości życia oraz integracja mieszkańców Osiedla Paderewskiego w Jawiszowicach 
poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury osiedlowej i komunikacyjnej - Poprawa jakości życia poprzez 
poprawę warunków mieszkaniowych i otoczenia osiedli 

200 000,00 zł 171 529,99 zł

108 050,00 zł

1 677 861,70 zł 1 631 635,18 zł

1 100,00 zł 1 100,00 zł

47 355,00 zł 47 355,00 zł

6 020,00 zł 6 020,00 zł

14 458,56 zł 14 458,56 zł

85154
„S”

Modernizacja pomieszczeń terapeutycznych
Forma wydatków: S
1. Wykonanie powykonawczych audytów efektywności energetycznej w p[lacówkach oświatowych.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na sale 
lekcyjne dla Szkoły Podstawowej im. Kostka Jagiełły w Zasolu 
3. BMS – przeprogramowanie nastaw inwerterów SMA.
4. Remont części dachu w SP nr 1 w Brzeszczach.
5. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu łazienek w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Brzeszczach

151 000,00 zł 65 789,64 zł



Załącznik nr 2 – Wybrane zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

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

900

90004 6050

249

250 0,00 zł

90095 6050 302 Budowa placu zabaw na osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach

90005 6050 279 B07 Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Brzeszcze

921 92109 6220 293 Dotacja celowa – Modernizacja urządzeń na basenie w Brzeszczach

zadania płatne ze środków niewygasających

750 75023 6050 114

801 80101 6059 97 Termomodernizacja placówek oświatowych

853 85395 6050 238

926 92695 6050

0

252

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

6 000,00 zł 6 000,00 zł

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

140 183,22 zł

46 127,74 zł 46 080,00 zł

1 280 891,66 zł 1 280 272,90 zł

55 000,00 zł 54 998,14 zł

6 279 847,88 zł 3 534 916,99 zł

Rozbudowa Urzędu Gminy etap I 336 274,05 zł 336 274,05 zł

352 805,00 zł 352 805,00 zł

Przebudowa budynku przy ul. Nosala 7 w Brzeszczach z dostosowaniem na potrzeby pomocy społecznej 
i służby zdrowia

95 940,00 zł 95 940,00 zł

Rewitalizacja – Aktywizacja poprzez sport – modernizacja boiska sportowego przy SP nr 2 w Brzeszczach 10 000,00 zł 10 000,00 zł

Rewitalizacja – Aktywizacja poprzez sport – modernizacja boiska sportowego przy ZSP nr 4 w Brzeszczach 20 000,00 zł 20 000,00 zł

815 019,05 zł 815 019,05 zł



Załącznik nr 3 – Wybrane zadania inwestycyjne realizowane ze środków zewnętrznych

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

60016 6050 228 0,00

60016 6050

287 0,00 zadanie zakończono i rozliczono

288 0,00 zadanie w trakcie realizacji

272 zadanie w trakcie realizacji

274 zadanie w trakcie realizacji

926 92695 6050 SP

268 0,00 zadanie w trakcie realizacji

269 0,00 zadanie w trakcie realizacji

Nr
zad

Nazwa zadania
(tytuł projektu oraz źródło finansowania)

śr. z budżetu war-
tość początkowa

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 

2 503 800,00 1 500 000,00 1 003 800,00 zadanie w trakcie realizacji

OSPR – Przebudowa parkingu przy Cmentarzu komunalnym w Brzeszczach

Projekt: Przebudowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Brzeszczach – utworzenie miejsc parkingowych dla 
autokarów.
Źródło finansowania: Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy -etap V 2016-2020

696 000,00 318 000,00 378 000,00

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

1 740 000,00 810 000,00 930 000,00

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

Budynki objęte termomodernizacją:
1. OSP w Brzeszczach
2. OSP w Jawiszowicach
3. LKS „Pomowiec” w Jawiszowicach
4. Świetlica osiedlowa w Brzeszczach
5. „Sołtysówka” w Jawiszowicach
6. Przychodnia Zdrowia ul. Nosala w Brzeszcach
7. Dom Ludowy w Brzeszczach – Borze
8. Dom Ludowy w Wilczkowicach
9. OPS w Brzeszczach

1 660 000,00 8 344 437,17 1 477 268,21 6 867 168,96

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

2 154 002,35 1 478 076,48 615 945,20 862 131,28

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”.

45 000,00 44 895,00 44 895,00

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”.

45 000,00 44 895,00 44 895,00



Załącznik nr 3 – Wybrane zadania inwestycyjne realizowane ze środków zewnętrznych

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

Nazwa zadania
(tytuł projektu oraz źródło finansowania)

śr. z budżetu war-
tość początkowa

926 92695

6050 SP 270 0,00 zadanie w trakcie realizacji

251 0,00 744,99 0,00 744,99 zadanie w trakcie realizacji

252 0,00 0,00 0,00 0,00 zadanie w trakcie realizacji

900 272 Zadanie w trakcie realizacji 

Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne wraz z obiektami sportowymi przy ZSP nr 6 
w Jawiszowicach

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

45 000,00 44 895,00 44 895,00

6050 
REW 

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”.

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”.

3 949 002,35 14 897 743,64 4 721 213,41 10 176 530,23

Zadanie było realizowane i finansowane w ramach projektu  “Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy 
Brzeszcze”;  Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 

Nie powinno być rozbijane i wykazywane podwójnie!! W „Raporcie” jest mowa o 11 zadaniach realizowanych przy współfinansowaniu ze środków 
zewnętrznych, a poniższe wydzielenie wprowadza zamieszanie

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
Forma wydatków: WN
Projekt:Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Brzeszcze
Budynki objęte termomodernizacją:
1. OSP w Brzeszczach
2. OSP w Jawiszowicach
3. LKS „Pomowiec” w Jawiszowicach
4. Świetlica osiedlowa w Brzeszczach
5. „Sołtysówka” w Jawiszowicach
6. Dom Ludowy w Brzeszczach – Borze
7. Dom Ludowy w Wilczkowicach

653 390,34 653 390,34 392 034,18 261 356,16

653 390,34 653 390,34 392 034,18 261 356,16



Załącznik nr 4 – Wykaz uchwał Rady Miejskiej i sposób ich realizacji w roku 2018 
 

Lp. 
Numer i data 

podjęcia Uchwały 
Tytuł Sposób wykonania 

1 
XLV/374/2018 

30/01/2018 
w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/373/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2018 - 2027 

Wygaszony 

2 
XLV/375/2018 

30/01/2018 
w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/372/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała 
Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2018 

Wygaszony 

3 
XLV/376/2018 

30/01/2018 

w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XLII/422/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 września 
2014r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XVI/142/99 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 grudnia 
1999 roku w sprawie przekazania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wraz z późniejszymi 
zmianami. 

Obowiązujący 

4 
XLV/377/2018 

30/01/2018 
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w gminie Brzeszcze na lata 2018 - 2020 Obowiązujący 

5 
XLV/378/2018 

30/01/2018 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym 
formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano 
oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Brzeszcze, trybu kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania 

Obowiązujący 

6 
XLV/379/2018 

30/01/2018 
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach 
prowadzonych przez Gminę Brzeszcze 

Obowiązujący 

7 
XLV/380/2018 

30/01/2018 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/212/04 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 października 2004r. 
zmienionej uchwałą Nr XXIII/283/08 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2008r. oraz uchwałą 
Nr XL/320/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 czerwca 2017r. 

Obowiązujący - zrealizowana 

8 
XLV/381/2018 

30/01/2018 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/358/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017r Obowiązujący - zrealizowana 

9 
XLV/382/2018 

30/01/2018 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzeszczach na 2018 rok Wygaszony 

10 
XLV/383/2018 

30/01/2018 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Brzeszczach na 2018 rok Wygaszony 

11 
XLV/384/2018 

30/01/2018 
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Brzeszczach na 2018 rok Wygaszony 

12 
XLVI/385/2018 

27/02/2018 
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze w rejonie dworca 
kolejowego Brzeszcze – Jawiszowice przy ul. Dworcowej 

Obowiązujący - zrealizowana 

13 
XLVI/386/2018 

27/02/2018 
w sprawie: nadania nazwy ulica Wesoła w Jawiszowicach Obowiązujący 

14 
XLVI/387/2018 

27/02/2018 
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2018-2021 dla Gminy Brzeszcze. 

Uchylony 

15 
XLVII/388/2018 

23/03/2018 
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021 
dla Gminy Brzeszcze. 

Obowiązujący 

16 
XLVII/389/2018 

23/03/2018 

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 



Załącznik nr 4 – Wykaz uchwał Rady Miejskiej i sposób ich realizacji w roku 2018 
 

Lp. 
Numer i data 

podjęcia Uchwały 
Tytuł Sposób wykonania 

17 
XLVII/390/2018 

23/03/2018 

w sprawie udzielenia przez gminę pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. "Odwodnienie drogi powiatowej nr 1875K ul. Przeczna w Jawiszowicach" w zakresie 
wykonania koncepcji odwodnienia. 

Obowiązujący - zrealizowana 

18 
XLVII/391/2018 

23/03/2018 
w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/373/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2018 - 2027 

Wygaszony 

19 
XLVII/392/2018 

23/03/2018 
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/372/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała 
Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2018 

Wygaszony 

20 
XLVII/393/2018 

23/03/2018 
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na obszarze Gminy 
Brzeszcze 

Obowiązujący 

21 
XLVII/394/2018 

23/03/2018 
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Brzeszcze w 2018 roku" 

Wygaszony 

22 
XLVII/395/2018 

23/03/2018 
w sprawie podziału Gminy Brzeszcze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu 

Obowiązujący 

23 
XLVIII.Nz/396/2018 

13/04/2018 
w sprawie podziału Gminy Brzeszcze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych 

Obowiązujący 

24 
XLIX/397/2018 

26/04/2018 

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 

25 
XLIX/398/2018 

26/04/2018 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/170/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skidziń I" 

Obowiązujący - zrealizowana 

26 
XLIX/399/2018 

26/04/2018 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach Obowiązujący 

27 
L/400/2018 
29/05/2018 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego w celu realizacji zadania pn.: 
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach". 

Obowiązujący 

28 
L/401/2018 
29/05/2018 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/373/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2018 - 2027 

Wygaszony 

29 
L/402/2018 
29/05/2018 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/372/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała 
Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2018 

Wygaszony 

30 
L/403/2018 
29/05/2018 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/297/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 maja 2017r. w sprawie 
emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

Obowiązujący 

31 
L/404/2018 
29/05/2018 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ośrodka Kultury w Brzeszczach Wygaszony 

32 
L/405/2018 
29/05/2018 

w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji przystanku komunikacyjnego. Obowiązujący 

33 
L/406/2018 
29/05/2018 

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Brzeszcze nieruchomości położonych w Jawiszowicach Obowiązujący - Zrealizowana 

34 
L/407/2018 
29/05/2018 

w sprawie: odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Brzeszcze nieruchomości położonej w Brzeszczach Obowiązujący - zrealizowana 
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Lp. 
Numer i data 

podjęcia Uchwały 
Tytuł Sposób wykonania 

35 
L/408/2018 
29/05/2018 

zmieniająca uchwałę nr XLVII/395/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie 
podziału Gminy Brzeszcze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu 

Obowiązujący 

36 
LI/409/2018 
28/06/2018 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/373/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2018 - 2027 

Wygaszony 

37 
LI/410/2018 
28/06/2018 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/372/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała 
Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2018 

Wygaszony 

38 
LI/411/2018 
28/06/2018 

w sprawie: oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat nieruchomości położonych 
w Skidziniu i Wilczkowicach 

Obowiązujący - zrealizowana 

39 
LI/412/2018 
28/06/2018 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 1 do Porozumienia Międzygminnego  
Nr OR-o.031.2.2018.VIII z dnia 1 marca 2018 r. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 

Obowiązujący 

40 
LI/413/2018 
28/06/2018 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji w ramach 
Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych 

Obowiązujący - zrealizowana 

41 
LI/414/2018 
28/06/2018 

 

w sprawie: określenia na terenie gminy Brzeszcze maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Obowiązujący 

42 
LI/415/2018 
28/06/2018 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Brzeszcze za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za 2017 rok. 

Wygaszony 

43 
LI/416/2018 
28/06/2018 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brzeszcz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za 
2017 rok. 

Wygaszony 

44 
LI/417/2018 
28/06/2018 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Brzeszcze za 2017 rok. Wygaszony 

45 
LII.Nz/418/2018 

28/08/2018 
w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/373/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2018 - 2027 

Wygaszony 

46 
LII.Nz/419/2018 

28/08/2018 
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/372/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała 
Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2018 

Wygaszony 

47 
LIII/420/2018 
27/09/2018 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skidziń I” Obowiązujący - zrealizowana 

48 
LIII/421/2018 
27/09/2018 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/373/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2018 - 2027 

Wygaszony 

49 
LIII/422/2018 
27/09/2018 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/372/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017r. Uchwała 
Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2018 

Wygaszony 

50 
LIII/423/2018 
27/09/2018 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/194/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeszcze na lata 2016-2021 

Obowiązujący 

51 
LIII/424/2018 
27/09/2018 

w sprawie przyjęcia w ograniczony zarząd przez Burmistrza Brzeszcz odcinka drogi powiatowej nr 1868K 
ul. Kostka Jagiełły od km 5+805 do km 5+825 w miejscowości Zasole w celu realizacji zadania inwestycyjnego 
pn.: „OSPR – Budowa ścieżki rowerowej związanej z miejscami pamięci KL Auschwitz – Birkenau” 

Obowiązujący 
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52 
LIII/425/2018 
27/09/2018 

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 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 

53 
LIII/426/2018 
27/09/2018 

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu 
nagród nauczycieli, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

Obowiązujący 

54 
LIII/427/2018 
27/09/2018 

w sprawie: nadania nazwy ulica Chabrowa w Przecieszynie Obowiązujący - zrealizowana 

55 
LIII/428/2018 
27/09/2018 

w sprawie: upoważnienia Burmistrza Brzeszcz do zawarcia porozumienia z Zarządem Województwa 
Małopolskiego dotyczącego przekazania zarządzania drogami wojewódzkimi nr 933 i nr 949 w zakresie 
utrzymania zieleni wewnątrz dwóch rond zlokalizowanych w obrębie dróg wojewódzkich nr 933 i nr 949 na 
terenie Gminy Brzeszcze. 

Obowiązujący 

56 
LIII/429/2018 
27/09/2018 

w sprawie zmian Statutu Gminy Brzeszcze. Obowiązujący 

57 
LIV/430/2018 
15/10/2018 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/373/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2018 - 2027 

Wygaszony 

58 
LIV/431/2018 
15/10/2018 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/372/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017r. Uchwała 
Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2018 

Wygaszony 

59 
LIV/432/2018 
15/10/2018 

w sprawie zmiany uchwały nr LIII/429/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Brzeszcze. 

Obowiązujący 

60 
LIV/433/2018 
15/10/2018 

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Brzeszcze nieruchomości położonych w Brzeszczach Obowiązujący - zrealizowana 

61 
LIV/434/2018 
15/10/2018 

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2018-2022 dla Gminy Brzeszcze. 

Obowiązujący 

62 
LIV/435/2018 
15/10/2018 

w sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  
na terenie Gminy Brzeszcze 

Obowiązujący 

63 
LIV/436/2018 
15/10/2018 

w sprawie: Regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania 

Obowiązujący 

64 
I/1/2018 

22/11/2018 
w sprawie ustalenia sposobu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzeszczach Obowiązujący 

65 
I/2/2018 

22/11/2018 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzeszczach Obowiązujący 

66 
I/3/2018 

22/11/2018 
w sprawie ustalenia sposobu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brzeszczach Obowiązujący 

67 
I/4/2018 

22/11/2018 
w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brzeszczach Obowiązujący 
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68 
INz/5/2018 
27/11/2018 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/373/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2018 - 2027 

Wygaszony 

69 
INz/6/2018 
27/11/2018 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/372/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017r. Uchwała 
Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2018 

Wygaszony 

70 
INz/7/2018 
27/11/2018 

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 Obowiązujący 

71 
INz/8/2018 
27/11/2018 

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 zadania pn.: "Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach". 

Obowiązujący 

72 
INz/9/2018 
27/11/2018 

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 2019 rok. 

Obowiązujący 

73 
INz/10/2018 
27/11/2018 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brzeszcz. Obowiązujący 

74 
INz/11/2018 
27/11/2018 

w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Brzeszczach i ustalenia przedmiotu działania komisji. Obowiązujący 

75 
INz/12/2018 
27/11/2018 

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzeszczach Obowiązujący 

76 
INz/13/2018 
27/11/2018 

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brzeszczach Obowiązujący 

77 
INz/14/2018 
27/11/2018 

w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Brzeszczach Obowiązujący 

78 
INz/15/2018 
27/11/2018 

w sprawie przyjęcia Regulaminu „PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY BRZESZCZE – 
etap III" 

Obowiązujący - zrealizowana 

79 
INz/16/2018 
27/11/2018 

w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie udzielania dotacji na realizację zadania związanego z wymianą 
starego źródła ogrzewania w ramach projektu "Eko-Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie 
Gminy Brzeszcze – dofinansowanie wymiany kotłów gazowych”, dofinansowanego 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 

Obowiązujący 

80 
INz/17/2018 
27/11/2018 

w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie udzielania dotacji na realizację zadania związanego z wymianą 
starego źródła ogrzewania w ramach projektu „Eko-Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie 
Gminy Brzeszcze - dofinansowanie wymiany kotłów na paliwa stałe”, dofinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej 
emisji – SPR. 

Obowiązujący 
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81 
INz/18/2018 
27/11/2018 

w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/211/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie 
zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brzeszcze, trybu postępowania 
o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczenia, zmienionej uchwałą nr XXII/222/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach 
z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji 
celowej z budżetu Gminy Brzeszcze, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczenia 

Wygaszony 

82 
II/19/2018 

20/12/2018 
w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/373/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2018 - 2027 

Wygaszony 

83 
II/20/2018 

20/12/2018 
w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/372/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017r. Uchwała 
Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2018 

Wygaszony 

84 
II/21/2018 

20/12/2018 
w sprawie zmiany uchwały nr INZ/7/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie 
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 

Obowiązujący 

85 
II/22/2018 

20/12/2018 
w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego Gminy Brzeszcze na lata 2019-2023 w zakresie dożywiania. Obowiązujący 

86 
II/23/2018 

20/12/2018 
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Gminy Brzeszcze. 

Obowiązujący - realizowana 

87 
II/24/2018 

20/12/2018 

w sprawie zmiany uchwały nr INZ/17/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu w sprawie udzielania dotacji na realizację zadania związanego z wymianą starego źródła 
ogrzewania w ramach projektu „Eko-Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze - 
dofinansowanie wymiany kotłów na paliwa stałe”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. 

Obowiązujący 

88 
II/25/2018 

20/12/2018 

w sprawie zmiany uchwały nr INZ/16/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu w sprawie udzielania dotacji na realizację zadania związanego z wymianą starego źródła 
ogrzewania w ramach projektu "Eko-Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze – 
dofinansowanie wymiany kotłów gazowych”, dofinansowanego 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 

Obowiązujący 

89 
II/26/2018 

20/12/2018 
w sprawie zmiany uchwały nr INZ/15/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu „PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY BRZESZCZE – etap III" 

Obowiązujący - zrealizowana 

90 
II/27/2018 

20/12/2018 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2019-2027 Obowiązujący 

91 
II/28/2018 

20/12/2018 
Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2019 Obowiązujący 

 


	W:\or\Raport o stanie Gminy Brzeszcze\2019\Raport o stanie Gminy Brzeszcze za rok 2018 - całość.pdf
	W:\or\Raport o stanie Gminy Brzeszcze\2019\Załącznik nr 1 – Realizacja funduszu sołeckiego za rok 2018.pdf
	Arkusz1

	W:\or\Raport o stanie Gminy Brzeszcze\2019\Załącznik nr 2 – Wybrane zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych.pdf
	Proj_zad

	W:\or\Raport o stanie Gminy Brzeszcze\2019\Załącznik nr 3 – Wybrane zadania inwestycyjne realizowane ze środków zewnętrznych.pdf
	Proj_zad

	W:\or\Raport o stanie Gminy Brzeszcze\2019\Załącznik nr 4 – Wykaz uchwał Rady Miejskiej i sposób ich realizacji w roku 2018.pdf

		2019-05-30T09:50:06+0200




