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RAPORT O STANIE GMINY BRZEŹNICA  

ZA 2018 ROK 

 

 Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 

2019 roku, poz. 506) Wójt Gminy Brzeźnica przedstawia raport o stanie Gminy Brzeźnica za 2018 rok 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dniem 1 stycznia 1973 roku   w powiecie wadowickim 

województwie małopolskim powstała Gmina Brzeźnica. 

Od wschodu gmina Brzeźnica graniczy z gminą Skawina, od północy z gminą Czernichów, od zachodu z gminą 

Spytkowice, od południowego zachodu z gminą Tomice, zaś od południa  z gminami Wadowice i Kalwaria 

Zebrzydowska. Odległość od granic gminy do pobliskich miast wynosi: do centrum Krakowa 25 km, Skawiny 10 

km, Wadowic 10 km, Kalwarii Zebrzydowskiej 10 km. 

1.1 MIEJSCOWOŚCI GMINY 

W skład Gminy Brzeźnica wchodzi 13 wsi (14 sołectw): 

Bęczyn, Brzezinka, Brzeźnica, Chrząstowice, Kopytówka, Kossowa, Łączany, Marcyporęba (w tym sołectwo 

Bachorowice), Nowe Dwory, Paszkówka, Sosnowice, Tłuczań, Wyźrał.  

1.2 POWIERZCHNIA GMINY 

 

Powierzchnia gminy Brzeźnica 6639,1 ha (na 31.12.2018 r.).   

Miejscowości Powierzchnia [ha] Udział w powierzchni gminy [%] 

Bęczyn 584,5 8,8% 

Brzezinka 298,7 4,5% 

Brzeźnica 698,3 10,5% 

Chrząstowice 225,5 3,4% 

Kopytówka 264,6 4,0% 

Kossowa 349,3 5,3% 

Łączany 399,5 6,0% 

Marcyporęba 1101,3 16,6% 

Nowe Dwory 231,1 3,5% 

Paszkówka 593,4 8,9% 

Sosnowice 550,8 8,3% 

Tłuczań 1044,8 15,7% 

Wyźrał 297,3 4,5% 

Gmina Brzeźnica 6639,1 100,0% 



RAPORT O STANIE GMINY BRZEŹNICA ZA 2018 ROK_________________________________________________________________________________________ 

4 

 

 

1.3 POŁĄCZENIA KOMUN IKACYJNE 

Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 44 Kraków – Gliwice przez Skawinę, Oświęcim, Tychy. 

Najdogodniejsze połączenia komunikacji masowej są od strony Krakowa: autobus podmiejski linii nr 223 

Kraków-Brzeźnica oraz busy Kraków-Wadowice i Kraków-Zator przez Brzeźnicę, Kraków – Spytkowice przez 

Łączany i Czernichów. Równolegle biegnie kolejowa linia pasażerska i towarowa nr 94 z Krakowa do 

Oświęcimia. Wewnętrzną komunikację zapewnia gęsta sieć dróg: ok. 150 km gminnych i 43 km powiatowych. 

W odległości 18 km od miejscowości Brzeźnica przebiega najdłuższa w kraju autostrada A4. Dogodne jest także 

połączenie lotnicze, bo w ciągu 40 minut można dostać się do Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana 

Pawła II Kraków – Balice. 

1.4 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 

Na południu gminy góruje Pasmo Draboża zwane też Pasmem Niedźwiedzim, stanowiące część Pogórza 

Wielickiego, wchodzącego w skład Pogórza Zachodniobeskidzkiego, leżącego w obrębie Karpat Zewnętrznych. 

Pasmo Draboża rozciąga się na odcinku 9 km. Przełęcz Zapusta (427 m n.p.m.) dzieli je na dwie części. 

W południowo - wschodniej najwyższym szczytem jest Draboż (432 m n.p.m.), a w południowo - zachodniej 

kolejno Niedźwiedzia Góra (430 m n.p.m.), Góra Jurczakowa (414 m n.p.m.) i Trawna Góra (421 m n.p.m.). Ze 

stoków Pasma Draboża i Lasu Burzyńskiego wypływają liczne strumienie, dające początek lokalnym rzekom na 

terenie gminy.  
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Na północy gminy płynie rzeka Wisła. Dolina Górnej Wisły jest częścią Bramy Krakowskiej pomiędzy kotlinami 

Oświęcimską i Sandomierską. Obszar gminy Brzeźnica leżący wzdłuż Wisły należy do mniejszego mezoregionu 

nazwanego Rowem Skawińskim. Obok Wisły transport wodny na tym odcinku ułatwia także kanał żeglugowy 

Łączany-Skawina, służący do dostarczania wody chłodniczej do elektrowni w Skawinie. (Literatura: J. Kondracki, 

GEOGRAFIA REGIONALNA POLSKI, Warszawa 2001) 

1.5 PARTNERSTWA 

Stowarzyszenie Dolina Karpia – od 2006 r. w ramach przedsięwzięć objętych Lokalną Strategią Rozwoju Doliny 

Karpia współpracuje ze sobą siedem gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, 

Zator. Razem tworzą spójną ofertę turystyczną, bazując na walorach przyrodniczych i kulturowych oraz 

potencjale społecznym rejonu. Historia zakładania stawów rybnych sięga tutaj czasów średniowiecza, a dzisiaj 

Karp zatorski ma certyfikat, chroniący nazwę pochodzenia w Unii Europejskiej. Zobacz na: 

www.dolinakarpia.org 

Stowarzyszenia Region Beskidy - od 2009 r. gmina Brzeźnica jest członkiem, które należy do Euroregionu 

Beskidy, obejmującego obszar około 6 092 km
2
 na terenie Polski, Czech i Słowacji. Z partnerstwem tym 

połączona jest współpraca z gminą Divina ze Słowacji, z którą gmina Brzeźnica realizuje transgraniczne projekty 

społeczno - kulturalne. Zobacz na: www.euroregion-beskidy.pl 

1.6 DEMOGRAFIA W GMINIE BRZEŹNICA  

 

Liczba osób zameldowanych 10.149 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2018 r.). Z roku na rok liczba 

mieszkańców naszej gminy stale wzrasta. 

 

http://www.dolinakarpia.org/
http://www.euroregion-beskidy.pl/
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Poniższy wykres przedstawia ilość urodzeń dzieci począwszy od 2015 roku. Rok 2017 był rekordowy – urodziło 

się 129 dzieci, natomiast największy spadek liczby urodzeń odnotowano w 2018 roku, tj. 111 dzieci. 

 

 

 

 

 

Opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności 
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2. URZĄD GMINY I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

 

2.1. URZĄD GMINY  

Urząd Gminy według stanu na 31 grudnia 2018 roku zatrudniał 25 pracowników. 

Struktura organizacyjna Urzędu przedstawiała się następująco: 

1. Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych  

Kierownik - Sekretarz Gminy (SG) 

1) stanowisko ds. obsługi sekretariatu i organizacji pozarządowych (OS, OP) 

2) stanowisko ds. dowodów osobistych (SO.DO) 

3) stanowisko ds. obsługi organów gminy, gospodarki lokalami mieszkalnymi i ochrony przeciwpożarowej 

(ORG, GK, OSP) 

4) stanowisko ds. obsługi Kancelarii Ogólnej (KO) 

5) stanowisko ds. obsługi informatycznej (OI) 

2. Referat Finansowy 

Kierownik – Skarbnik Gminy (FN) 

1) stanowisko ds. księgowości budżetowej (KB I) 

2) stanowisko ds. sprawozdawczości i płac (KB II, AL) 

3) stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat (PO) 

4) stanowisko ds. księgowości podatkowej I (KPI) 

5) stanowisko ds. księgowości podatkowej II (KPII) 

6) stanowisko ds. obsługi kasy i pomocy publicznej (KPP) 

3. Urzędu Stanu Cywilnego 

Kierownik USC – Wójt 

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC, EL) 

4. Samodzielne stanowiska pracy: 

1) stanowisko ds. inwestycji, funduszy pozabudżetowych i promocji gminy (IN, PG) 

2) stanowisko ds. zamówień publicznych, transportu i drogownictwa (ZP) 

3) stanowisko ds. geodezji, gospodarki nieruchomościami i dróg (GN)  

4) stanowisko ds. rolnictwa, gospodarowania mieniem i lokalami użytkowymi (R, GM) 

5) stanowisko ds. ochrony środowiska, ewidencji działalności gospodarczej (OŚ, DG) 

6) stanowisko ds. planowania przestrzennego (PP) 

7) stanowisko ds. kadr i archiwum (K) 

8) stanowisko ds. obrony cywilnej (OC) 
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9) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (PIN) 

10) Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) 

11) Administrator Systemów Informatycznych (ASI) 

12) Pełnomocnika Wójta ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii (PA) 

5. Stanowiska pomocnicze i obsługi: 

1) pomoc administracyjna, 

2) sprzątaczka, 

3) konserwator, 

4) robotnik gospodarczy 

 

2.2 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY 

 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, 

2. Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy, 

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy, 

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tłuczani, 

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączanach, 

6. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Marcyporębie, 

7. Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce, 

8. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach, 

9. Publiczny Żłobek "Kącik dla Maluszka" w Brzeźnicy, 

10. Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy, 

11. Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, 

12. Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy z Filiami w : 

1) Łączanach, 

2) Marcyporębie, 

3) Paszkówce, 

4) Sosnowicach, 

5) Tłuczani. 
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
zatrudnia 13 pracowników, w tym: kierownika jednostki, 6 pracowników socjalnych, 3 pracowników w 

komórce świadczeń rodzinnych, główną księgową, 2 pracowników w Domu Seniora w Marcyporębie  - łącznie 

13 etatów. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje głównie wsparcie materialne, finansowe, prace socjalną, 

poradnictwo i interwencja tj.: 

- realizacja świadczeń z ustawy o pomocy społecznej, 

- realizacja zadań z ustawy o dodatkach mieszkaniowych, 

- realizacja zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

- realizacja zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, 

- realizacja zadań z ustawy  o wsparciu rodziny w wychowywaniu dzieci, 

- realizacja zadań z ustawy „Za życiem” 

- inne zadania – „Dobry start”, „Programy dożywiania 

Ponadto GOPS prowadzi: 

- Dom Seniora w Marcyporebie -  od stycznia 2018 roku wspiera seniorów w wieku powyżej 60 roku życia, 

nieaktywnych zawodowo i zamieszkujących na terenie gminy w utworzonym przez gminę, jako pierwszym w 

powiecie Wadowickim Domie Seniora. Seniorzy mogą spędzać w nim 8 godzin dziennie od poniedziałku do 

piątku. Uczestnicy mają zapewniony ciepły posiłek oraz szereg zajęć aktywizujących społecznie, warsztaty 

terapii zajęciowej oraz szeroko pojętą aktywizację, w tym ogólną gimnastykę usprawniającą, zwiększającą 

aktywność ruchową. 

- Mieszkania chronione - wychodząc naprzeciw potrzebą mieszkańców GOPS prowadzi utworzone pierwsze w 

Gminie dwa mieszkania chronione na Wyźrale dla 6 osób.  Mieszkania są formą pomocy społecznej 

przygotowującą m.in. osoby z niepełnosprawnością do prowadzenia samodzielnego życia. Mieszkanie 

chronione ma zapewnić warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością 

lokalną. Lokale utworzone w ramach pozyskanych środków zewnętrznych zostały uruchomione końcem grudnia 

2018 roku. 

Ponadto GOPS w Brzeźnicy realizował w  2018 roku projekt pod nazwą „Nowe możliwości – nowe szanse’ w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa IX. Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1. w zakresie pomocy społecznej, w tym aktywizacji społeczno-

zawodowej uczestników w/w projektu. 

GMINNE CENTRUM USŁUG  WSPÓLNYCH  
 

Zatrudnia 4 pracowników, w tym: dyrektora, główną księgową, 1 pracownika administracyjno-księgowego,               

1 pracownika ds. płacowych– łącznie 4 etaty 

Centrum pełni funkcję jednostki obsługującej dla jednostek obsługiwanych w rozumieniu art. 10b ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506). 
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Jednostkami obsługiwanymi są następujące jednostki organizacyjne Gminy Brzeźnica: 

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy, 

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączanach, 

3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tłuczani, 

4) Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Marcyporębie, 

5) Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce, 

6) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach, 

7) Publiczny Żłobek "KĄCIK DLA MALUSZKA" w Brzeźnicy. 

Do głównych zadań Centrum należy: 

1) obsługa płacowa jednostek obsługiwanych,  

2) koordynacja spraw organizacyjno - administracyjnych jednostek obsługiwanych, 

3) prowadzenie rachunkowości, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.), 

4) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej w jednostkach obsługiwanych, 

5) prowadzenie szeroko rozumianych spraw oświatowych w gminie, 

6) realizacja zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym, 

7) realizacja zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, 

8) rozliczanie projektów unijnych i krajowych realizowanych przez placówki oświatowe. 

 

STATYSTYKI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  

 Stan zatrudnienia  

Lp. Wyszczególnienie 

Zatrudnienie 

w tym: 

nauczyciele pozostali 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1. 
Zespół Szkolno – Przedszkolny w 

Brzeźnicy 
88,25 93 62,50 66 25,75 27 

2. 
Zespół Szkolno – Przedszkolny w 

Łączanach 
28,23 33 21,48 25 6,75 8 

3. 
Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Tłuczani 
20,04 27 13,04 19 7,00 8 

4. 
Szkoła Podstawowa im.  

św. Jana Pawła II w Marcyporębie 
18,11 24 15,11 20 3,00 4 
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5. 
Szkoła Podstawowa im. Antoniego 

Kucharczyka w Paszkówce 
19,12 24 15,62 20 3,50 4 

6. 
Szkoła Podstawowa im.  

Marii Konopnickiej w Sosnowicach 
17,96 25 14,96 20 3,00 5 

Ogółem 191,71 226 142,71 170 49,00 56 

 Liczba uczniów w placówkach oświatowych 

Nazwa jednostki 
Uczniowie 

ogółem 

Gimnazjum 

uczniowie 

Przedszkole 

uczniowie 

Szkoła 

uczniowie 
Przedszkole 

oddziały 

Szkoła 

oddziały 

Uczniowie zaj. 

rew.-wych. 

ZSP Brzeźnica 569,00 83,00 150,00 336,00 7,00 17,00 1,00 

ZSP Łączany 214,00 18,00 68,00 128,00 3,00 8,00 1,00 

ZSP Tłuczań 151,00 0,00 50,00 101,00 2,00 7,00 0,00 

SP Marcyporęba 143,00 0,00 13,00 130,00 1,00 9,00 0,00 

SP Paszkówka 194,00 0,00 50,00 144,00 2,00 8,00 0,00 

SP Sosnowice 154,00 0,00 50,00 104,00 2,00 8,00 0,00 

PNS Nazaretanek 23,00 0,00 23,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

Razem  1448,00 101,00 404,00 943,00 18,00 57,00 2,00 

POZYSKANE FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

 
 W 2018 roku Gmina uczestniczyła w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub 

Sportowy” prowadzony przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy. Program finansowany z budżetu 

państwa, skierowany do uczniów szkół ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej 

aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela 

prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.  

 

 Gmina uczestniczyła w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. W 

2018 r. trzy szkoły ZSP w Brzeźnicy, SP w Marcyporębie i SP w Sosnowicach otrzymały dotację w 

wysokości 42.000,00 zł na zakup tablic interaktywnych z projektorami, monitorami oraz głośnikami, 
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które będą wykorzystywane w procesie dydaktycznym jako nowoczesne technologie. Całkowita 

wartość projektu wynosi 52500,00 zł z czego 10 500,00 zł zostało pokryte z budżetu gminy. 

 

 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś 

priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 

10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, od września 2017 r. do czerwca 2019 r. Gmina realizowała projekt „Mali Odkrywcy” 

polegający na zwiększeniu oddziałów przedszkolnych  w ZSP w Brzeźnicy. 

 

 W  ZSP Brzeźnica  realizowany był Program ERASMUS+ - mobilność kadry – wydatkowana została 

kwota  3 563,08  złotych – na koszty związane z  uczestniczeniem kadry pedagogicznej  za granicą w  

spotkaniach  i uczenia się nowych metod zawodu, podnoszenia swoich kompetencji zawodowych, 

pedagogicznych oraz językowych jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami 

kształcenia i szkolenia zawodowego z rożnych krajów. Projekt realizowany do 14 czerwca 2018r. 

 

 Program ERASMUS +  realizowany w Szkole Podstawowej w Paszkówce. Zadaniem projektu jest 

pokazanie różnorodności kulturowej, religijnej i językowej w poszanowaniu tradycji i odmienności 

poszczególnych krajów w celu ponadnarodowego zrozumienia. Projekt realizowany do 31.08.2019r. 

Wydatkowano w 2018r. 24 731,87 zł 

 

 W Gminie realizowany jest również projekt Modernizacja Kształcenia Zawodowego II  – zwiększający 

szanse na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę 

efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów gimnazjum zdolności do 

podejmowania właściwych decyzji wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej. W 2018 r. wydatkowano 

13 918,95 zł. Projekt realizowany do 31.12.2021r. 

 

 W szkołach miejscowości Łączany i Paszkówka realizowano Narodowy Program Czytelnictwa w ramach 

którego zakupiono książki. Wydatkowano w 2018r. 10 000,00 zł, w tym dotacja 8 000,00 zł. 

 

 Placówki oświatowe są co roku doposażane w pomoce naukowe,  w roku 2018 przeznaczono po 

10 000, 00 zł dla każdej ze szkół podstawowych na doposażenie pracowni chemicznych i fizycznych.  

               

Szkoły aktywnie poszukują zewnętrznych środków na zajęcia dodatkowe dla uczniów, dokształcanie nauczycieli. 

Biorą także udział w różnych programach, akcjach charytatywnych, których nie sposób wymienić wszystkich. Są 

to m.in.: „Szklanka mleka", „Owoce w szkole", „Śniadanie daje moc", „Góra Grosza", „Zdrowo jem- więcej 

wiem”, „Trzymaj Formę", „Odblaskowa Szkoła", „Akademia Bezpiecznego Puchatka", „Nie pal przy mnie 

proszę", „Książki Naszych Marzeń", „Poczytaj mi Przyjacielu", „Kubusiowi Przyjaciele Natury". 
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 Placówki starają się także o różne certyfikaty jak np.: „Szkoła Gotowa na TIK", „Bezpieczna Szkoła", 

„Szkoła z Klasą", Szkoła Promująca Bezpieczeństwo".  

 Szkoła Podstawowa w Sosnowicach w ramach konkurs z okazji uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości uzyskała zaszczytne miano - „Szkoły Niepodległej” jedynej takiej szkoły nie tylko w gminie, ale i w 

powiecie. Całe przedsięwzięcie trwało od września 2017 do grudnia 2018 roku. W projekcie wzięło udział 400 

szkół z całego kraju, a tylko 215 otrzymało certyfikat wśród nich w/w placówka.  

 

Szczegółowe informacje o stanie realizacji zadań oświatowych znajdują się w biurze rady gminy. 

 

PUBLICZNY ŻŁOBEK „KĄCIK DLA MALUSZKA” W BRZEŹNICY  
Zatrudnia 9 osób, w tym: dyrektor, 6 opiekunów, 2 woźne – łącznie 7,25 

Placówka powstała w pomieszczeniach byłego przedszkola w Brzeźnicy, przy współfinansowaniu ze środków 

programu „MALUCH plus 2017”. Żłobek posiada 3 duże, przestronne i nowocześnie urządzone sale zabaw, 

wyposażone w atrakcyjne, rozwijające pomoce edukacyjne i sprzęt do zabaw, kolorowe meble, lampy 

bakteriobójcze oraz monitoring dzięki któremu rodzice mogą „na żywo” oglądać swoje pociechy podczas 

całodziennego pobytu w żłobku. Żłobek świadczy usługi opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne dla dzieci od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 przez 12 miesięcy w roku z wyjątkiem świąt i innych dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

Żłobek przystosowany jest dla 40 dzieci. Na 31.12.2018 roku do żłobka uczęszczało 37 dzieci z terenu Gminy 

Brzeźnica i spoza gminy. Żłobek cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszańców Gminy, a także jej 

okolic. W 2018 roku pozyskano także dotację na jego funkcjonowanie w wysokości 36 000,00 zł. 

W czerwcu 2018 roku odbyło się spotkanie Wójta Gminy z nowo narodzonymi najmłodszymi Mieszkańcami.  

Dla maluchów przygotowywane są liczne atrakcje, m.in. kącik zabaw, atrakcje muzyczne, zabawy z animatorem, 

upominki. Z roku na rok wydarzenie to cieszy się co raz większym zainteresowaniem. 

 

GMINNY ZAKŁAD USŁUGOWY  
Zatrudnia 20 pracowników, w tym: dyrektora, główną księgową, 3 pracowników administracji,                                

15 pracowników fizycznych obsługowych – łącznie 20 etatów.  

Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie 

zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, a w szczególności: 

- produkcja i sprzedaż wody pitnej oraz odprowadzanie ścieków. 

- budowa, modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz usuwanie bieżących awarii na sieci. 

- zadania z zakresu budownictwa drogowego, w tym remonty dróg, placów i chodników. 

- świadczenie usług transportowo – sprzętowych. 
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- wykonywanie robót budowlanych i remontowo – budowlanych w zakresie utrzymania obiektów i budynków 

komunalnych. 

- budowa, remonty i konserwacja gminnych obiektów budownictwa wodnego. 

- zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych gminy. 

Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy realizowała w ramach w/w zadań szereg zleceń inwestycyjnych, 

remontowych. 

Zakład  w 2018 roku poniósł nakłady na inwestycje na:  

 SIEĆ WODOCIĄGOWĄ ogółem 211 974,16 zł  tj.: w wysokości 135 953,41 zł  ze środków bieżących, ze 

środków  z lat ubiegłych kwotę 6 020,75 zł  oraz 70 000,00 zł z dotacji celowej przyznanej na 

rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Brzeźnica. Wydatki poniesiono między innymi na : 

wymianę przyłączy wody rozbudowę sieci wodociągowej  w Bęczynie, w Łączanach),monitoring sieci 

wodociągowej.  

 SIEĆ KANALIZACYJNĄ w wysokości 27 625,55 zł w tym m.in.: wykonano modernizację 

hydrobotanicznej oczyszczalni ścieków w Paszkówce. 

   

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI  

Zatrudnia 5 pracowników, w tym: dyrektora, głównego księgowego, 1 instruktora, 2 pracowników 

gospodarczych – łącznie 4  i 5/8 etatu  

Centrum Kultury i Promocji jest animatorem życia kulturalnego gminy, kierując swoją bogatą ofertę nie tylko do 

mieszkańców, ale również do turystów. Podstawowym celem działalności Centrum Kultury i Promocji                  

w Brzeźnicy jest zgromadzenie w nim jak największej ilości osób, które chcą zajmować się amatorską 

działalnością i utworzenie im optymalnych warunków do pracy i nieskrępowanego rozwoju. Centrum prowadzi 

szeroką wymianę kulturalną, której celem jest promocja zespołów działających w CKiP na terenie innych 

ośrodków w kraju i za granicą. Jest miejscem spotkań nie tylko tych, którzy aktywnie zajmują się twórczością, 

ale również tych, którzy są jej odbiorcami, miłośnikami i w ten sposób biorą udział w życiu kulturalnym. CKiP 

organizuje szereg imprez i zajęć mających charakter otwarty m.in.  Dożynek Gminnych, Pikników Rodzinnych, 

Turniejów Drużyn Niezrzeszonych, wyjazdów do kina oraz warsztatów filmowych, warsztatów Robotyki, koloni 

letniej, Muzycznych Spotkań z Filharmonią Krakowską, wystaw prac malarskich mieszkańców gminy, imprez 

sportowych, wystaw pokonkursowych, spotkań seniorów, wystaw prac plastycznych (mieszkańców, uczniów 

szkół), balu karnawałowego, koncertów i konkursów. 

Prócz licznych imprez Centrum organizuje stałe zajęcia, do których należą: zajęcia taneczne (taniec towarzyski, 

taniec nowoczesny, współczesny, rytmika), zajęcia sportowe ( aerobik, gimnastyka dla dorosłych, pilaste, tenis 

stołowy), zajęcia muzyczne ( indywidualna nauka gry na instrumentach klawiszowych, strunowych, dętych, 

Zespół wokalny "Czerwone Korale"), zajęcia plastyczne (koło artystyczne dla dzieci), zajęcia teatralne, zajęcia 

wokalne (indywidualna nauka śpiewu dla dzieci). 
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  

Zatrudnia 6 pracowników, w tym: dyrektora, głównego księgowego i bibliotekarzy - łącznie 3,25 etatu 

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy prowadzi bibliotekę publiczną w Brzeźnicy i pięć filii bibliotecznych w: 

Łączanach, Marcyporębie, Paszkówce, Sosnowicach, Tłuczani.  

Działalność w 2018 r. Czytelnictwo 

 Podstawowa działalność obejmowała: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów. Zainteresowani 

użytkownicy mogą też skorzystać z Internetu we wszystkich bibliotekach.  GBP wraz z filiami dysponuje bazą 

książek w ilości 62.308.  Ze wszystkich bibliotek korzystało ogółem 1.465 osób. Wśród korzystających 

najliczniejsze grupy stanowią: 30% osoby w wieku 25-44 lat,  21% dzieci w wieku 6-12 lat, 17% osoby w wieku 

45-60 lat. Wypożyczonych na zewnątrz zostało 20.528 książek i czasopism. Systematyczny napływ nowości 

książkowych jest warunkiem utrzymania atrakcyjności bibliotek, bo czytelnicy najwięcej wypożyczają książki 

wydawane współcześnie. Ogółem w 2018 r. zakupiono 1.519 książek na kwotę 40,875 zł. W tym ze środków z 

budżetu gminy 32.695 zł. oraz z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 8.180 zł. Do zbiorów 

wprowadzono też dary książkowe w ilości 337 książek. Pozostałe darowizny trafiają na tzw. drugie życie książki, 

skąd czytelnicy zabierają sobie na własność wybrane pozycje. W 2018 r. przeprowadzono inwentaryzacje 

księgozbioru w trzech bibliotekach oraz okresowe spisy wyposażenia we wszystkich sześciu placówkach.  

Promocja kultury i czytelnictwa 

   Wydarzenia kulturalne obok codziennej działalności bibliotecznej stanowią realizację celów statutowych GBP 

w Brzeźnicy. W Spichlerzu Książki w Brzeźnicy, który jest siedzibą GBP w Brzeźnicy, organizowane są: wystawy 

malarstwa, spotkania autorskie, konkursy, warsztaty i prezentacje tematyczne. W 2018 r. zorganizowano po raz 

XXII Spotkania w Świecie Książek- z udziałem 177 uczestników- obejmujące: trzy konkursy czytelnicze, jeden 

plastyczny i spotkanie z autorem. Odbył się IV Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Adama Gorczyńskiego w 

którym uczestniczyło 63 recytatorów. Przyjmowano wycieczki: grupy studyjne z Polski, grupy przedszkolne, 

klasy uczniów. Urządzono 6 wystaw malarstwa, którym towarzyszyły wernisaże. Zainaugurowano 

Międzygminny Konkurs o Żołnierzach Wyklętych. Włączono się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania 

„Przedwiośnia”. Odbyło się 11 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki, który ma stały termin: pierwszy wtorek 

miesiąca. Kontynuowane jest zapisywanie i archiwizowanie historii gminy Brzeźnica poprzez skanowanie 

starych fotografii i notowanie relacji historycznych. Ogółem w Spichlerzu Książki odbyło się 49 

wydarzeń kulturalnych i razem z codziennymi odwiedzinami w bibliotece z oferty skorzystało 5403 osób. 

Prowadzona jest strona internetowa pod adresem: www.spichlerzksiazki oraz odsłona na facebooku.  

Działalność promująca kulturę i czytelnictwo jest możliwa dzięki współpracy z: Urzędem Gminy w Brzeźnicy, 

szkołami, grupami artystów, instytucjami, stowarzyszeniami, osobami prywatnymi. Wydarzenia o większym 

zasięgu oddziaływania i zakresie treściowym obejmowane były Patronatem Honorowym Wójta Gminy 

Brzeźnica. W działalność upowszechniającą czytelnictwo włączają się też filie biblioteczne w miarę warunków                

http://www.spichlerzksiazki/
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i środków. Cyklicznie przyjmują wycieczki przedszkolaków i uczniów, zapoznając ich z bibliotekami publicznymi 

w miejscu zamieszkania.  

Projekty ze środków zewnętrznych 

 - Zakup nowości wydawniczych za kwotę 8.180 zł. W ramach projektu ze środków Programu Literatura                         

i Czytelnictwo MKiDN. 

 - Od maja 2017 r. do maja 2018 r. zrealizowany został projekt pn. „Festiwal Książki w Dolinie Karpia, 

obejmujący wydanie publikacji oraz cykl spotkań prezentujących dziedzictwo rybołówstwa i akwakultury                  

w kontekście kulturowo-historycznym”, współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Morskiego                   

i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Zadanie rozliczone, 

dofinansowanie wyniosło: 43.398 zł. Zakres rzeczowy obejmował: wydanie druk dwóch publikacji pt. „Gmina 

Brzeźnica: album starej fotografii”, „II wojna światowa w gminie Brzeźnica i okolicy”; zorganizowanie 6 spotkań 

z autorami, historykami, świadkami historii, harcerzami, uczniami  Szkół Podstawowych z terenu  gminy. 

Wydane książki cieszą się zainteresowaniem mieszkańców, rodaków, regionalistów i były przekazywane 

bezpłatnie. Odbiór potwierdzany jest podpisem na listach dystrybucji, jeszcze można pozyskać te wydawnictwa.   

3. REALIZACJA ROGRAMÓW OPERACYJNYCH GMINY BRZEŹNICA 

 

Realizacja planów rozwojowych gminy i jej harmonijny rozwój wyznaczają uchwalone dokumenty planistyczne 

samorządu, które są nie tylko wyznacznikiem działań, ale często niezbędnym elementem umożliwiającym 

aplikowanie o środki unijne. Poniżej programy operacyjne w oparciu o które samorząd realizuje zaplanowane 

zadania. 

 

3.1 REALIZACJA STRATEGII GMINY BRZEŹNICA NA LATA 2016 -2022  

 

– Uchwała Nr XVI/155/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 02 czerwca 2016 roku 

 

Działania Gminy są zgodne i realizowane w oparciu o dokument programowy jakim jest Strategia Rozwoju 

Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022.  

Działania Gminy realizowane są zgodnie z  zaplanowaną polityką rozwoju lokalnego, w zakresie:  

 misji Gminy sformułowanej: Gmina Brzeźnica — Komfort życia mieszkańców i funkcjonowania 

podmiotów na długie lata.  

 Kierunków działania: 

1) konkurencyjna gospodarka  

2) Rozwój kapitału ludzkiego 

3) Inwestycja w zasoby 

4) Współpraca z otoczeniem 

 celów strategicznych: 
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– Cel strategiczny I.1. Wykorzystanie walorów gminy dla jej rozwoju gospodarczego  

w szczególności: w zakresie działań związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości i przedsiębiorczości 

okołoturystycznej.  

Jednym z takich działań jest współpraca gminy Brzeźnica ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia i pozostałymi 6 

gminami Doliny Karpia w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 

2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia finansowanej ze środków PROW 2014-2020 oraz PO RYBY 2014-2020. 

Strategia ta dedykuje ponad 50% środków na działania związane z lokalnym rozwojem gospodarczym, w 

szczególności związanym ze wsparciem usług okołoturystycznych wykorzystujących lokalne zasoby, 

współpracujących w ramach marki lokalnej Doliny Karpia. 

Gmina wspiera i propaguje wszelkie inicjatywy zmierzające do rozwoju podmiotów działających na rynku rolno-

spożywczym oraz dystrybucji lokalnych produktów, gdyż pozwoli to na uzyskanie nowych miejsc pracy i 

wyższych efektów z posiadanego areału rolnego. Ponadto Gmina organizuje dla przedsiębiorców bezpłatne 

szkolenia przy udziale Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. 

– Cel strategiczny II.2. Wzrost poziomu życia mieszkańców gminy 

w szczególności: w zakresie kierunków związanych z poprawa warunków i jakości edukacji oraz sportu, 

poprawą warunków i jakości usług świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, rozwojem turystyki                       

i ochroną dziedzictwa kulturowego, poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz tworzeniem dogodnych 

warunków życia.  

Gmina podejmuje corocznie działania w celu stwarzania jak najbardziej dogodnych warunków życia 

mieszkańcom. W 2018 r. realizując w/w cel strategii poszerzyła bazę sportową o nowa salę gimnastyczną                       

i boisko wielofunkcyjnego przy SP w Marcyporębie. Z myślą o najmłodszych otwarto Publiczny Żłobek w 

Brzeźnicy , a dla starszych Dom Seniora w Marcyporębie, rozpoczęto również działania w celu utworzenia 

drugiej takiej  placówki w Łączanach, wyremontowano centrum komunikacji  - PKP - w Brzeźnicy. Trwa  budowa 

Centrum Medycznego w Brzeźnicy.  

Na różne sposoby podnosimy jakość świadczonych usług w placówkach oświatowych np. poprzez doposażenie 

placówek w nowoczesne pomoce dydaktyczne, organizacje dodatkowych zajęć pozalekcyjnych  np.  SKS-y                 

w szkołach, szkolenia kadry nauczycielskiej. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że nie tylko gmina dba o infrastrukturę, ale także ważna jest dla samorządu 

działalność kulturalna. I w tym zakresie  Centrum Kultury i Biblioteka realizują różne  działania  często w ramach 

projektów unijnych,  a mieszkańcy chętnie z nich korzystają.  

 

– Cel strategiczny III.3. Zrównoważony rozwój regionu poprzez poprawę stanu infrastruktury 

technicznej gminy  

w szczególności: w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej oraz zrównoważonego wykorzystania 

zasobów środowiska naturalnego.  

Konsekwentnie realizujemy zadania z zakresu remontu dróg. Wyremontowano ponad 4 km dróg na terenie 

gminy. Przy współpracy z GDDKiA wykonano chodnik dla pieszych w m. Brzezinka i Brzeźnica oraz oświetlono  
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przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej 44.  Inwestujemy w infrastrukturę wodno – kanalizacyjną np. 

wykonanie odcinków sieci wodociągowej w Marcyporębie, Bęczynie, Łączanach, sieć kanalizacyjną w 

Paszkówce. Dbamy o środowisko poprzez udzielane wsparcie finansowe dla mieszkańców do budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków (50 gospodarstw otrzymało środki finansowe) oraz do wymiany kotłów na 

ekologiczne – wymieniono 50 kotłów na gazowe. Ponadto gmina wykonuje wiele bieżących działań dla dobra 

mieszkańców takich jak naprawy znaków, przystanków, wykaszanie poboczy i wiele różnych drobnych spraw. 

 

 Ze środków budżetu gminy wspierana jest działalność jednostek OSP oraz  klubów sportowych, Stowarzyszeń 

W gminie działa 10 jednostek OSP: w Bęczynie, Brzezince, Brzeźnicy, Chrząstowicach, Kossowej, Łączanach, 

Marcyporębie, Paszkówce, Sosnowicach, Tłuczani; w tym 3 (Brzeźnica, Brzezinka, Marcyporęba) w Krajowym 

Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.   

Z roku na rok podnosimy  standard wyposażenia jednostek OSP poprzez: zakup umundurowania oraz 

wyposażenia indywidualnego strażaka ratownika, zakup sprzętu do ratownictwa przeciwpożarowego, 

dofinansowanie z  budżetu gminy do zakupu samochodu strażackiego w Brzezince. 

Każdy klub sportowy  otrzymuje dotację z budżetu gminy na bieżącą działalność. Wszystko to po, aby zapewnić 

mieszkańcom możliwość zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Kluby również swoimi staraniami 

dbają o infrastrukturę: boiska, zaplecza. 

Na terenie gminy działają Ludowe Kluby Sportowe: „Nadwiślanka” w Brzeźnicy, Akademia Piłkarska w 

Brzeźnicy, „Sokół” w Chrząstowicach, „Przełęcz” w Kossowej, „Dąb” w Paszkówce, „Płomień” w Sosnowicach, 

„Wisła” w Łączanach i Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Pobiedr” Paszkówka, Uczniowski Klub Sportowy w 

Brzeźnicy, Akademia Piłkarska w Brzeżnicy oraz Międzyszkolny Klub Kajakowy w Łączanach  

 

– Cel strategiczny IV.4. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej 

w szczególności: w zakresie wzrostu dostępności i jakości świadczenia usług publicznych oraz kreowania 

społeczeństwa obywatelskiego. 

W w/w zakresie Gmina Brzeźnica i pozostałe jednostkami samorządu terytorialnego Doliny Karpia 

uczestniczyły w opracowywani przez Stowarzyszenie marki Doliny Karpia  w celu promocji obszaru 

przyczyniającego się do rozwoju gospodarczego całego regionu.  

Władze gminy starają się umożliwić i wspierać działalność stowarzyszeń i innych organizacji społecznych. 

Powstają nowe i rozwijają swoją działalność już istniejące stowarzyszenia czy organizacje. Odważnie sięgają po 

środki i angażują się społecznie, a wspólne działania przynoszą efekty. Przykładem jest wspólna realizacja                     

z Parafialnym Uczniowskim Klubem Sportowym „Pobiedr” w Paszkówce budowy Centrum Rekreacyjno– 

turystycznego w Bęczynie, czy też ze Społecznym Komitetem Ratowania Kościółka w Tłuczani , który dzięki 

swojej społecznej pracy pozyskuje środki na ratowanie zabytkowego drewnianego kościółka pw. Nawiedzenia 

NMP na Nowsiu. 
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3.2 GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 

 - Uchwała Nr XXV/245/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 kwietnia 2017 roku 

Do uchwalonego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022 zgłoszono łącznie 28 

przedsięwzięć, z których 8 przewidziano do realizacji na terenie podobszaru Kossowa, 5 na podobszarze 

Sosnowice, a  pozostałe projekty uzupełniające o charakterze ogólnogminnym, których realizacja przyczynia się 

zarówno do poprawy funkcjonowania obszaru rewitalizacji jak i całej gminy.  

Wśród przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 2018 roku zrealizowano: 

Przedsięwzięcia w podobszarze Kossowa  

Projekt 1 Dzień Seniora  

realizowane przez               

Radę Sołecką Kossowa 

wspólnie ze Stowarzyszeniem 

Kossowa od Nowa 

Projekt 2 Piknik Rodzinny z Kocykiem i Koszykiem 

Projekt 3 Noce Filmowe 

Projekt 4 Świąteczne spotkanie mikołajkowe i wspólne ubieranie choinki 

Projekt 5 Rajd Rowerowy  

Projekt 6 Turniej Piłki Siatkowej 

Projekt 7 Zagospodarowanie dworskiego parku w Kossowej na cele rekreacyjne, turystyczne i edukacyjne – 

dokumentacja projektowa realizowana przez Urząd Gminy 

Przedsięwzięcia w podobszarze Sosnowice  

Projekt 1 Rodzinny  festyn/piknik integracyjny w Sosnowicach 

Przedsięwzięcia wspólne dla obszaru rewitalizacji i gminy Brzeźnica 

Projekt 1 Nowe  możliwości – nowe szanse zrealizowane przez GOPS 

Projekt 2 Aktywny senior  - realizowany przez CKiP 

Projekt 3 Ferie z Centrum Kultury 

Projekt 4 Cała Polska Biega – Biegaj z Nami! – corocznie realizowane przez GKRPA i CKiP 

Projekt 5 Plener malarski Pod Drabożem  - zrealizowane przez CKiP 

Projekt 7 Przestrzenie sztuki – realizowane przez CKiP  

Projekt 8 Święto ZSP Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy 

Projekt 9 Utworzenie centrum transportu komunikacji zbiorowej w miejscowości Brzeźnica poprzez renowację 

Dworca i zagospodarowanie terenu – zrealizowane przez Urząd Gminy w ramach projektu unijnego. 

Projekt 10 Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż kanału Łączany – Skawina – wykonano dokumentacje 

projektową 

Projekt 11 Poprawa dostępności miejsc przedszkolnych w gminie Brzeźnica – zrealizowane przez Urząd Gminy 

w ramach projektu unijnego pn.„Mali odkrywcy”  

Projekt 12 Żłobek w Brzeźnicy – Kącik dla Maluszka – zrealizowano przez Urząd Gminy w ramach rządowego 

programu „Maluch+” 

Projekt 14 Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brzeźnica na oprawy energooszczędne  

Projekt 15  Budowa budynku wielofunkcyjnego w tym, centrum medyczno-rehabilitacyjne w miejscowości 

Brzeźnica  - kontynuacja inwestycji 
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3.3 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY BRZEŹNICA 

NA LATA 2016-2021 

Strategia jest realizowana poprzez gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

Zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej pomoc udziela się osobom/rodzinom z powodu:  

1) ubóstwa;  

2) sieroctwa;  

3) bezdomności;  

4) bezrobocia;  

5) niepełnosprawności;  

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;  

7) przemocy w rodzinie;  

8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;  

9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;  

10) bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza 

w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;  

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą;  

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;  

 

GOPS w Brzeźnicy prowadzi już wcześniej wspomniany Dom Seniora w Marcyporębie oraz mieszkania 

chronione w Wyźrale. Pomoc rodzinom również jest udzielana w formie stypendiów i zasiłków szkolnych oraz 

świadczeń rodzinnych. 

W 2018 r. we współpracy z lekarzami, przeprowadzona została akcja pod nazwą „Biała Niedziela”. Mieszkańcy 

mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji lekarzy specjalistów z różnych dziedzin: pediatrii, 

urologii, kardiologii, pulmonologii, ginekologii, chorób wewnętrznych, gastroenterologii, medycyny rodzinnej 

oraz rehabilitacji. Wykonywano również wiele badań: EKG, pomiar ciśnienia, poziom cukru, badania 

optometryczne, rejestrowano także dawców szpiku.  

Mieszańcom zostały także udostępnione bezpłatne szczepionki przeciwko grypie. Każdy chętny Mieszkaniec 

mógł zostać bezpłatnie zaszczepiony w jednym z ośrodków zdrowia w Kossowej, Łączanach lub w Paszkówce. 

 

3.4 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR 

PRZEMOCY DLA GMINY BRZEŹNICA NA LATA 2016 -2021   

- UCHWAŁA NR XIV/135/2016 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 16 marca 2016 r.  

oraz 

3.5 PROGRAM WSPIERANIA RODZINY DLA GMINY BRZEŹNICA NA LATA 2016-2018  

-UCHWAŁA NR XIV/134/2016 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 16 marca 2016 r. 
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W roku 2018 Członkowie Zespołu Interwencji Kryzysowej spotkali się cztery razy, powołano 14 grup roboczych,     

a posiedzeń  grup roboczych w 2018 r. odbyło się 65. 

W 2018 roku założonych zostało 14 Niebieskich Kart w tym 13 przez Policję, 1 przez oświatę,  natomiast z lat 

poprzednich kontynuowano procedurę 13 Niebieskich Kart   w rodzinach. Pracownicy socjalni wszyscy są do 

dyspozycji rodzin dotkniętych przemocą codziennie w godzinach pracy Ośrodka, służą wsparciem                                     

i poradnictwem. Nie ma dodatkowych dyżurów z powodu braku środków na ten cel. 

 Działania prowadzone przez pracowników socjalnych, kuratorów sądowych i przełamywanie barier 

podopiecznych powoduje coraz większe zainteresowanie i korzystanie z pomocy psychologa.                                                                                                                                                        

W roku 2018 w ramach doskonalenia kompetencji służb i instytucji nie były przeprowadzone szkolenia dla służb 

pracujących z osobami dotkniętymi przemocą, również z powodu braku środków finansowych na ten cel, 

natomiast Przewodnicząca oraz Koordynator ZI korzystają ze szkoleń dotyczących tematyki przemocy 

finansowanych z budżetu GOPS. 

W roku 2018 z pomocy psychologa w punkcie konsultacyjnym w zakresie przemocy skorzystało 14 osób, którym 

Pani Psycholog udzieliła 57 porad. Należy zaznaczyć, że rodziny w których występuje przemoc korzystają                       

z pomocy specjalistów również poza terenem Gminy np. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy,                        

w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie oraz                      

w prywatnych gabinetach specjalistycznych. 

Podsumowując na terenie Gminy Brzeźnica pracownicy  instytucji  pomocowych zapewniają wszechstronną 

pomoc rodzinom dotkniętym przemocą domową. Od lat wszystkie instytucje starają się pomóc rodzinom                     

w trudnych sytuacjach życiowych, w tym również dotyczących dzieci . 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podzieliła kompetencje  między samorząd gminny                    

i powiatowy. Praca z rodziną biologiczną  należy do zadań własnych gminy a pieczę zastępczą organizuje powiat. 

Program wspierania  rodziny  dla Gminy Brzeźnica  na lata  2016 -2018. zawierał różne cele i kierunki  działań 

strategicznych. Największe koszty  to opłata za pobyt   8  małoletnich dzieci  w  4 rodzinach  zastępczych    oraz  

dla 5-ki dzieci w placówce  opiekuńczo wychowawczej   na łączną  kwotę – 171 841,-zł . Opłaty  te   stanowią   od 

10 %  kosztów utrzymania do 50 %  w zależności  od czasu pobytu dziecka . 

Wsparcie rodzin będące  zadaniem własnym utrzymania dzieci w rodzinie poprzez pracę asystenta rodziny 

którego  działaniem  objętych jest  13 rodzin  a  koszt   to 20640 ,-zł    w tym 3785 zł  ze środków  budżetu 

wojewody. 

 Zadania  asystenta rodziny to : 

 pomoc  w rozwiązywaniu problemów socjalnych (pomoc w realizacji      uprawnień - renta, ubezpieczenie, 

zasiłek rodzinny) oraz psychologicznych, 

 pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, 

 wspieranie aktywności społecznej rodzin, udzielanie wsparcia dzieciom,   

 motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, 

podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej    (pomoc w zwiększeniu zasobów finansowych rodziny 

na bieżące funkcjonowanie), pomoc w relacjach ze służbami i instytucjami (szkołą, kuratelą sądową, 
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lekarzami), 

 prowadzenie treningów: zarządzania czasem, budżetem, motywowanie do przestrzegania higieny osobistej 

oraz dbanie o zdrowie własne i najbliższych, 

 wsparcie w podejmowaniu decyzji oraz docenianie postępów, pomoc w budowaniu „zdrowych” relacji 

rodzinnych, udzielanie porad dotyczących przezwyciężania kryzysu w rodzinie, pomoc w walce                                 

z uzależnieniem i współuzależnieniem, to tylko niektóre zadania asystenta mające zapobiec umieszczenia 

dziecka/ci w rodzinach zastępczych lub ośrodkach a także powrót dzieci z rodzin zastępczych lub placówek. 

Zadanie wspierania rodziny to również : 

 -system wsparcia  materialnego rodziny , różne formy pomocy społecznej 

- system wsparcia  stypendialnego dla dzieci i młodzieży 

- karta dużej rodziny 

- zapewnienie  dostępu do świetlic  szkolnych i profilaktycznych 

- poradnictwo psychologiczne dla rodzin . 

3.6 PROGRAMU PROFILAKTYK I I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  DLA 

GMINY BRZEŹNICA NA 2018 ROK  

- UCHWAŁA NR XXXI/314/2017 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 28 grudnia 2017 r.  

Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowane były zgodnie                               

z wyznaczonymi  celami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Przeznaczono na te działania w roku 2018 -   128.080  zł. Realizowane działania w 2018 roku: 

- Bieżące funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin. 

- Kontynuowanie współpracy z Ośrodkiem Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym  w Bielsku- Białej (Izbą 

Wytrzeźwień), 

-  Kierowanie wniosków o leczenie odwykowe do rozpatrzenia przez Sąd. 

- Kontynuacja zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną w Placówkach Wsparcia Dziennego  (umowy zlecenie, badania 

lekarskie i ubezpieczenia). 

- Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. 

- Prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży. 

Zajęcia muzyczne orkiestry prowadzone są w Domu Ludowym w Sosnowicach 

- Przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach. 

W 2018 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne w szkołach na terenie naszej gminy: 

 VI Dzień Profilaktyczny w Gminie Brzeźnica 

 "Mój smartfon mój mały świat - klikam z głową" 

 Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadził również spotkania w Domu Seniora w 

Marcyporębie  oraz z członkami Klubu Seniora w Brzeźnicy. 

 „Rozpoznajemy i nazywamy uczucia” – warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Łączanach 
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 Profilaktyczny Konkurs Plastyczny : „Jak zdrowo spędzać wolny czas – bez komputera, alkoholu, 

narkotyków?” 

 Gminny Konkurs Wiedzy pt.  „Uzależnienia – co o nich wiem?” 

 Organizacja wypoczynku letniego-półkolonie 

 Akcja Lato 2018 

Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

- Posiedzenia Komisji - 8 posiedzeń 

- Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

- Szkolenie członków GKRPA 

- Zatrudnienie Koordynatora 

3.7 PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BRZEŹNICA NA 2018 ROK  

- UCHWAŁA NR XXXI/315/2017 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 28 grudnia 2016 r. 

Celem ogólnym programu jest zmniejszenie rozmiarów istniejących problemów związanych ze zjawiskami 

narkomanii, podniesienie świadomości społeczności Gminy Brzeźnica oraz budowanie wsparcia dla działań na 

rzecz zdrowia publicznego. 

W sumie na działanie programu przeznaczono 3.880 zł. na: 

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i zagrożonych narkomanią oraz 

członków ich rodzin 

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 

 

3.7 PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU 

GMINY BRZEŹNICA NA LATA 2014 - 2032 

 

W ramach realizacji programu w roku 2018 wydatkowano kwotę 35 390,84 zł na odbieranie i usuwanie 

wyrobów zawierających azbest od mieszkańców gminy – odebrano od 52 gospodarstw – 114,98 mgt 

3.8 PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY  BRZEŹNICA NA LATA 2017 – 2020 

Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021 – 2024  

 

- UCHWAŁA NR XXXI/312/2017 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 28 grudnia 2017 r. 

W ramach programu ochrony środowiska w 2018 roku gmina Brzeźnica zrealizowała: 

1. Dofinansowała do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków –  dotacji udzielono 50 osobom po 

4.000,00 zł, poniesiony koszt z budżetu gminy- 200 000,00 zł 

2. W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego 

realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
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udzieliła dofinansowania do wymiany 50 kotłów. Poniesiony koszty z  budżetu gminy- 265 000,00 zł, 

środki z WFOŚiGW – 265 000,00zł. Łącznie 530 000 zł. 

 

3.9 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI I  URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH               

I URZĄDZEN KANALIZACYJNYCH W GMINIE BRZEŹNICA NA LATA 2018 - 2021 – 

 

- UCHWAŁA NR XXIX/282/2017 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 27 września 2017 r. 

 

W ramach planu rozwoju samorząd wspólnie z Gminnym Zakładem Usługowym realizuje zadania z zakresu 

modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. W 2018 r.  wykonano między innymi 

wymianę przyłączy wody , rozbudowę sieci wodociągowej w Marcyporębie, Bęczynie i Łączanach, wykonano 

sieć kanalizacyjną i zmodernizowano hydrobotaniczną oczyszczalnię ścieków w Paszkówce 

 

3.10 PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAM I I USUWANIA BEZDOMNOŚCI 

ZWIERZĄT  

 

W ramach realizacji programu w 2018 roku wydatkowano kwotę  52 082,50 zł na opiekę nad bezdomnymi 

zwierzętami i kotami wolnożyjącymi. W ramach programu realizowane jest odławianie bezdomnych zwierząt, 

sterylizacja, leczenie i umieszczanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 

 

3.11 GMINNY PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH 

W GMINIE BRZEŹNICA  

  

- UCHWAŁA NR XXXI/321/2017 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

Stypendia za wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wypłacone w 2018 roku 

L.p. Szkoła Liczba uczniów Kwota 

1. ZSP w Brzeźnicy-SP 2 1000,00 

2. ZSP w Brzeźnicy - G 6 3000,00 

3. ZSP w Łączanach- SP 3 1500,00 

4. ZSP w Łączanach -G 1 500,00 

5. SP w Marcyporebie 2 1000,00 

6. SP w Paszkówce 2 1000,00 

7. SP w Sosnowicach 5 2500,00 

 Ogółem 21 10500,00 
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Stypendia za wyniki w nauce w II  semestrze roku szkolnego 2017/2018 wypłacone w 2018 roku 

L.p. Szkoła Liczba uczniów Kwota 

1. ZSP w Brzeźnicy-SP 5 2500,00 

2. ZSP w Brzeźnicy - G 13 6500,00 

3. ZSP w Łączanach- SP 7 3500,00 

4. ZSP w Łączanach -G 3 1500,00 

5. ZSP Tłuczani 2 1000,00 

5. SP w Marcyporebie 5 2500,00 

6. SP w Paszkówce 13 6500,00 

7. SP w Sosnowicach 10 5000,00 

 Ogółem 58 29000,00 

 

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe w roku szkolnym  2017/2018 wypłacone w 2018 roku 

L.p. Szkoła Liczba uczniów Kwota 

1. ZSP w Brzeźnicy-SP 2 260,00 

2. ZSP w Brzeźnicy - G 12 1460,00 

3. ZSP w Łączanach- SP 2 280,00 

5. ZSP Tłuczani 6 790,00 

5. SP w Marcyporebie 4 430,00 

6. SP w Paszkówce 14 1390,00 

7. SP w Sosnowicach 1 110,00 

 Ogółem 41 4720,00 

 

 

   

3.12 PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BRZEŹN ICA Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI  I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ 
POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2018 ROKU   

 

- Uchwała Nr XXX/303/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2017 roku 

W ramach realizacji programu realizowane były następujące obszary:  

Obszar: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" 

Obszar: „Wspieranie rozwoju sportu"  

Obszar: „Pomocy społecznej w tym w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób" 

w Obszarze: „Wspierania rozwoju sportu"  na terenie Gminy Brzeźnica kluby sportowe otrzymały dotacje 

celowe: 

 Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanka" w Brzeźnicy w kwocie 20 000,00 zł 
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 Akademia Piłkarska „Wisła Brzeźnica" w kwocie 32 000,00 zł 

 Ludowy Klub Sportowy „Sokół" w Chrząstowicach w kwocie 20 000,00 zł 

 Międzyszkolny Klub Kajakowy w Łączanach w kwocie 29 000,00 zł 

 Ludowy Klub Sportowy „Wisła" w Łączanach w kwocie 28 000,00 zł 

 Uczniowski Klub Sportowy w Brzeźnicy w kwocie 3 000,00 zł 

 Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pobiedr" w Paszkówce w kwocie   32 000,00 zł 

 Ludowy Klub Sportowy „Dąb" w Paszkówce w kwocie 35 000,00 zł 

 Ludowy Klub Sportowy „Przełęcz" w Kossowej w kwocie 24 000,00 zł 

 Ludowy Klub Sportowy „Płomień" w Sosnowicach w kwocie 16 000,00 zł …………………………………………… 

na łączną kwotę: 239 000,00 zł 

W obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym ofertę zadań złożyła jedna organizacja:  

Międzyszkolny Klub Kajakowy w Łączanach -  1.500 zł 

W obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób ofertę złożyła jedna organizacja:  

Stowarzyszenie „Dać szansę" z Wadowic- - 1.000 zł 

 

3.13 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY BRZEŹNICA  

 

- Uchwała Nr Xxxv/362/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 czerwca 2018 r. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeźnica wskazuje działania realizujące wyznaczone cele w zakresie 

zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych 

technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Zrealizowane działania w 2018 r. wskazane w Planie Gospodarki Niskoemisyjne wyszczególniono w poniższej 

tabeli. 

L.p. Nazwa i cel wykonanych zadań w ramach PGN 

1 
Wymiana w budynkach wyeksploatowanych kotłów  na gazowe kondensacyjne: 

- Ośrodek Zdrowia w  Łączanach 

- Szkoła Podstawowa w Marcyporębie  

2 Termomodernizacja dworca kolejowego w Brzeźnicy 

3 Wymiana w biurach sprzętu biurowego, urządzeń elektrycznych (klimatyzatory, i oświetlenie) na 

bardziej efektywne energetycznie 

4 Modernizacja sieci drogowej, remonty i wymiana nawierzchni 

5 
Wymiana w indywidualnych gospodarstwach domowych  starych kotłów na nowe o lepszej 

sprawności w tym:  w 2018 r. w ramach programu PONE WFOŚiGW w Krakowie 50 kotłów na 10 

nowych węglowych zgodnych z ekoprojektem, 40 nowych gazowych kondensacyjnych,  

6 Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy poprzez dawanie dobrego przykładu, promowanie 

gospodarki niskoemisyjnej - ulotki promocyjne  
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4.FINANSE GMINY  

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania budżetu zostały opisane szczegółowo w Sprawozdaniu 

rocznym z wykonania budżetu gminy za 2018 rok 

 Budżet dla Gminy Brzeźnica na rok 2018 został uchwalony przez Radę Gminy Brzeźnica Uchwałą Nr 

XXXI/310/2017 w dniu 28 grudnia 2017 roku. 

Lp. N a z w a 

Plan wg 

Uchwały 

Budżetowej 

Plan 

po 

zmianach 

Wykonanie 

1 2 3 4 5 

1 DOCHODY  OGÓŁEM 39 882 694,39 47 713 853,14 46 647 400,76 

2 WYDATKI  OGÓŁEM 46 925 228,39 53 464 204,61 51 913 534,12 

3 NADWYŻKA - DEFICYT / 1 - 2/ - 7 042 534,00 -5 750 351,47 -5 266 133,36 

4 PRZYCHODY BUDŻETU 8 201 146,00 8 488 383,47 8 480 435,91 

  z tego : 

- pożyczki 

- obligacje 

 

1 701 146,00 

6 500 000,00 

 

1 250 420,00 

6 300 000,00 

 

1 250 418,57 

5 100 000,00 

 - wolne środki jako nadwyżki 

środków 

- 937 963,47 2 130 017,34 

 pieniężnych na rachunku bieżącym    

 budżetu wynikającej z rozliczeń     

 kredytów i pożyczek z lat ubiegłych    

5 ROZCHODY BUDŻETU 1 158 612,00 2 738 032,00 1 487 612,00 

 z tego : 

- spłata zaciągniętych kredytów 

 

1 107 000,00 

 

1 107 000,00 

 

1 107 000,00 

 - spłata zaciągniętych pożyczek 
 

- udzielone pożyczki 

 

51 612,00 

- 

1 302 032,00 

329 000,00 

51 612 

329 000,00 
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STRUKTURA DOCHODÓW GMINY BRZEŹNICA W 2018 ROKU 

Dochody Własne
13 792 512,45 zł

30%

Dotacje Celowe 
15 471 700,87 zł

33%

Subwencje Ogólne
14 001 935 zł

30%

Środki ze Źródeł 
Zagranicznych 
3 381 252,44 zł

7%

Dochody Gminy  46 647 400,76 zł

Dochody Własne - 13 792 512,45 zł

Dotacje Celowe - 15 471 700,87 zł

Subwencje Ogólne - 14 001 935 zł

Środki ze Źródeł Zagranicznych - 3 381 252,44 zł

 

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY BRZEŹNICA W 2018 ROKU 

Wydatki Majątkowe 

12 705 741,60 zł
24%

Wydatki Bieżące 

39 207 792,52 zł
76%

Wydatki ogółem 51 913 534,12 zł

Wydatki Majątkowe - 12 705 741,60 zł Wydatki Bieżące - 39 207 792,52 zł

 

Wydatki Gminy Brzeźnica z roku na rok sukcesywnie wzrastają osiągając w 2018r. wysokość 52 mln zł. Tak duży 

wzrost wydatków Gminy Brzeźnica wynika w głównej mierze z realizacji rządowych programów wsparcia rodziny 

oraz wysokiego poziomu realizacji inwestycji i remontów w gminie. 
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STRUKTURA WYDATKÓW GMINY BRZEŹNICA ZE WZGLĘDU NA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI – rok 2018 
Kwota: 51 913 634,12 zł 
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STRUKTURA WYDATKÓW OŚWIATOWYCH I EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZYCH (W TYM STYPENDIA) WRAZ Z WYDATKAMI 

INWESTYCYJNYMI 
KWOTA: 15 563 502,31 ZŁ 

 

Opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności 
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Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok dostępne jest w biurze rady gminy. 

4.2 ZADŁUŻENIE GMINY   

Łączne zadłużenie Gminy Brzeźnica na koniec roku  2018 wyniosło  9 597 256,57 zł i stanowi 20,57% dochodów 

wykonanych.  Zobowiązań wymagalnych Gmina nie ma. 

4.3 POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE  W 2018 R. 

 

ZADANIA FINANSOWANE W RAMACH ŚRODKÓW UNIJNYCH  W 2018 R. 

Lp. Nazwa projektu 

Nazwa programu, z 
którego planowane jest 

dofinansowanie projektu 
komplementarnego 

Opis projektu 

1 

Rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz 
wodociągowej w gminie 
Brzeźnica 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 „Gospodarka wodno-
ściekowa” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z 
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odnawialną i 
w oszczędzanie energii” objętego  

 
Przedsięwzięcie miało na celu 
poprawę warunków życia 
mieszkańców gminy oraz ochronę 
środowiska poprzez rozbudowę 
5,74 km sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Paszkówka oraz 
rozbudowę 2,93 km sieci 
wodociągowej w Marcyporębie. 

2 

Mali Odkrywcy – utworzenie 

nowych oddziałów 

przedszkolnych na terenie 

Gminy Brzeźnica dla dzieci 

3-5 letnich. 

Europejski Fundusz Społeczny , Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Małopolskiego 2014 – 2020 
10 Os Priorytetowa Wiedza i Kompetencje 
Działanie 10.1. 

Celem projektu było wyrównanie 
szans edukacyjnych dla 50 dzieci z 
terenu Gminy Brzeźnica w dostępie 
do opieki i edukacji przedszkolnej 
wraz z  adaptacją budynku szkoły 
na przedszkole i doposażeniem 
pomieszczeń. 

3 

Utworzenie zaplecza - 
centrum  transportu 
komunikacji zborowej w 
Brzeźnicy poprzez 
przebudowę infrastruktury 
służącej obsłudze 
podróżnych 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 
– 2020 Działanie 7.2 Transport kolejowy. 
Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla 
obsługi podróżnych - SPR 

Projekt miał na celu 
wyremontowanie zniszczonego 
Dworca PKP oraz 
zagospodarowanie terenu 
komunikacyjnego integrującego 
różne środki transportu (w tym 
linie kolejowe, autobusowe).W 
przyszłości ma umożliwić 
komfortowe korzystanie z Szybkiej 
Kolei Aglomeracyjnej.   

4 

„Nowe możliwości – nowe 

szanse” Pomocy Społecznej 

w Brzeźnicy.   

Europejski Fundusz Społeczny w ramach 
poddziałania 9.1.1 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Projekt  realizowany przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Brzeźnicy.  Głównym celem 
projektu była aktywizacja 
społeczno-zawodowa osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym.   W 
2018 roku zakończono realizację 
projektu. 
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ZADANIA FINANSOWANE W RAMACH ŚRODKÓW KRAJOWYCH  W 2018 R.: 

5 „Młodzi duchem” 

 

 Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region 

spójny społecznie, Działanie 9.2, 

Poddziałanie 9.2.3, z Europejskiego 

Funduszu Społecznego  

 

Utworzenie i prowadzenie Ośrodka 
Wsparcia i Aktywizacji Osób 
Starszych obejmującego obszarem 
swojego działania gminę Brzeźnica, 
okres realizacji projektu 2018-2020 

6 

Partnerski Projekt Budowy 
Instalacji Odnawialnych 
Źródeł Energii Dla Gmin 
Województwa 
Małopolskiego 

Oś 4 Regionalna polityka energetyczna 
Działanie 4.1 
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii 
 

Zadania projektowe polegać będą 
na montażu instalacji OZE dla 
potrzeb indywidualnych budynków 
mieszkalnych oraz budynków 
użyteczności publicznej na terenie 
41 gmin województwa 
małopolskiego. Na terenie Gminy 
Brzeźnica projekt zakład udział  43 
gospodarstw domowych. 
 

Lp. Nazwa projektu 

Nazwa programu, z 
którego planowane jest 

dofinansowanie projektu 
komplementarnego 

Opis projektu 

1 

Wymiana kotłów 
węglowych na nowe 
ekologiczne źródła ciepła 
w gospodarstwach 
domowych na terenie 
Gminy Brzeźnica 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
- Program Ograniczenia Niskiej 
Emisji na terenie województwa 
małopolskiego 
 

Celem zadania było ograniczenie emisji  
zanieczyszczeń emitowanych do powietrza 
powstających w wyniku procesów spalania 
paliw stałych w 50 indywidualnych 
gospodarstwach domowych położonych na 
terenie Gminy Brzeźnica, poprzez wymianę 
kotłów o niskiej sprawności energetycznej i 
zastąpienie ich kotłami węglowymi  kotłami 
gazowymi o mniejszej moc wyższej 
sprawności energetycznej. 
 

2 
Utworzenie żłobka, „Maluch 
plus w Gminie Brzeźnica” 

W Ramach  Rządowego Programu 
Wieloletniego  
Maluch + 

Publiczny Żłobek „Kącik dla Maluszka” w 
Brzeźnicy powstał on przy udziale środków 
zewnętrznych w ramach programu Maluch+, 
gdzie pozyskano 255 920 zł, a 65 000 zł 
wydatkowano z budżetu gminy. Żłobek 
zatrudnia profesjonalnie przygotowaną kadrę. 
Zapewnienie mieszkańcom możliwości opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 sprzyja 
rozwojowi rynku pracy i przyczynia się do 
zmniejszenia bezrobocia . 
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3 

 Utworzenie i wyposażenie 

Dziennego Domu „Senior+”  

 

W RAMACH PROGRAMU 
WIELOLETNIEGO „SENIOR+” NA 
LATA 2015-2020 

 Z usług Domu Seniora korzysta 15 seniorów 
w wieku powyżej 60 roku życia, nieaktywnych 
zawodowo i zamieszkujących na terenie 
gminy. Seniorzy mogą spędzać w nim 8 godzin 
dziennie od poniedziałku do piątku. Mają 
zapewniony ciepły posiłek oraz szereg zajęć 
aktywizujących społecznie, warsztaty terapii 
zajęciowej oraz szeroko pojętą aktywizację, w 
tym ogólną gimnastykę usprawniającą, 
zwiększającą aktywność ruchową.  Poza 
wpłatami seniorów i środków z budżetu 
gminy funkcjonowanie instytucji jest również 
finansowane z budżetu państwa. 
Pozyskano również 54 000,00 zł 
dofinansowanie na funkcjonowanie Domu 
Seniora. 

4 
Budowa sali gimnastycznej 
w Marcyporębie 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 
Programu rozwoju szkolnej 
infrastruktury sportowej – edycja 
2017 

W czerwcu 2018 roku zakończono budowę 

sali gimnastycznej przy szkole podstawowej. 

W ramach inwestycji powstanie budynek o 

wymiarach 41,01mx24,25m. W łączniku 

będącym przejściem z budowanej sali do 

części szkolnej wykonane zostaną szatnie i 

zaplecze sanitarne. Powstanie również 

kotłownia i część magazynowa. Wszystkie 

pomieszczenia przystosowane będą dla osób 

niepełnosprawnych. 

5 

Budowy boiska 
wielofunkcyjnego przy 
szkole Podstawowej w 
Marcyporębie 

Urząd Marszałkowski w ramach 
programu „Małopolskie boiska” 

W ramach przedsięwzięcia powstało  boisko 
wielofunkcyjne o wymiarach 40 x 20 m z 
polem do gry w piłkę ręczną,  koszykówkę,  
siatkówkę, tenisa ziemnego wraz z 
systemowym wyposażeniem technicznym 
urządzeń do każdej z dyscyplin. Nawierzchnię 
boiska stanowi systemowe podłoże 
poliuretanowe. Obiekt zostanie również 
ogrodzony i wyposażony w trybuny z ok. 80-
cioma siedziskami.  

6 Remont dróg  gminnych  

środki z budżetu Województwa 
Małopolskiego związane z 
wyłączeniem  gruntów z 
produkcji rolnej 

- Remont drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w miejscowości Brzeźnica i Brzezinka 

od 0+000 do 0+600 
 

- Remont drogi w miejscowości Brzeźnica ul. 

Spokojna w km 0+000 ÷  0+236 
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7 

Remont dróg  gminnych  

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji -  

 

- Remont drogi gminnej nr K470054 w 
miejscowości Bęczyn – na Draboż w km 
0+000 – 0+400 

- Remont drogi gminnej nr K470056 w 
miejscowości Paszkówka  – Kolonia w 
km 0+000 – 0+380 

- Remont drogi gminnej Nr K470060 w 
miejscowości Sosnowice w km 0+000 – 
0+310 ( Sosnowice – Podlas) 
 
- Remont drogi gminnej nr K470027 w 
miejscowości Marcyporęba w km 0+000 
– 0+500( Marcyporęba – Bachorowice) 

- Remont drogi gminnej nr K470011 

Brzeźnica – Kopań – Chrząstowice 880 

m  

- Remont drogi gminnej nr K470016 w 

miejscowości Kopytówka w km 0+000÷ 

0+500,  

-Remont drogi gminnej nr K470066 w 

miejscowości Tłuczań w km 0+000÷ 

0+546  

 

8 

Przebudowa drogi  Nr K470032 
gminnej w Paszkówce 

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

Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z poboczami 
na odcinku 332 

 

9 

Uruchomienie 2 mieszkań 
chronionych 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej w ramach 

programu wsparcia dla rodzin „Za 

życiem”  

 

Mieszkania chronione przeznaczone są dla 

osób które potrzebują wsparcia 

w codziennym życiu, ze względu na trudną 

sytuację, wiek, niepełnosprawność, chorobę 

lub w związku z innymi okolicznościami  

W ramach prac związanych z adaptacją 

obiektu wyremontowano wszystkie 

pomieszczenia budynku . Zmodernizowana 

została instalacja elektryczna, wodociągowa 

i centralnego ogrzewania. . Ocieplono ściany 

zewnętrzne i wymieniono stolarkę okienną 

i drzwiową. 

W ramach środków zakupiono też niezbędne 
wyposażenie mieszkań. 
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4.4 WYKAZ INWESTYCJI  I BIEŻĄCYCH WYDATKÓW GMINY W 2018 R. 

INWESTYCJE I BIEŻACE  WYDATKI INFRASTRUKTURY GMINY 

Lp.  Przedmiot zamówienia 

1 
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w gminie Brzeźnica”  cz. I ROZBUDOWA SIECI 
WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ  W MIEJSCOWOŚCI MRCYPORĘBA 

2 
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w gminie Brzeźnica”  cz. II ROZBUDOWA SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W 
MIEJSCOWOŚCIACH PASZKÓWKA I SOSNOWICE 

3 
Utworzenie zaplecza – centrum komunikacji zbiorowej w Brzeźnicy poprzez przebudowę infrastruktury służącej 
obsłudze podróżnych 

4 Wykonanie  boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Marcyporębie” 

5 
Zagospodarowanie terenu przy szkole podst. w Marcyporębie oraz prace adaptacyjne pomieszczeń w istniejącym 
budynku szkoły 

6 Adaptacja budynku jednorodzinnego na dwa mieszkania chronione w miejscowości Wyźrał 

7 Roboty budowlane przy sali gimnastycznej  w Marcyporębie 

8 Wykonanie ledowego oświetlenia ulicznego Nowe Dwory - Tłuczan 

9 Wykonanie oświetlenia na 3 przejściach dla pieszych w miejscowości Brzeźnica 

10 Przebudowa drogi gminnej Nr K470032 w miejscowości Paszkówka w km 0+000 – 0+332” 

11 Remont dróg gminnych  w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 

12 
Remont drogi  gminnej nr K470019 w miejscowości Kossowa , Remont drogi  gminnej nr K470050 w miejscowości 
Wyźrał  oraz  drogi  w miejscowości Łączany ul. Długa 

13 Remont drogi Brzeźnica – Brzezinka – drogi dojazdowe do gruntów rolnych 

14 Remont drogi gminnej nr K470027 w miejscowości Marcyporęba w km 0+000 – 0+500 

15 Remont drogi – Marcyporęba-Kopytówka 

16 
Remont drogi  gminnej nr K470011 Brzeźnica – Kopań – Chrząstowice, remont drogi  gminnej nr K470016 w 
miejscowości Kopytówka  Remont drogi  gminnej nr K470066 w miejscowości Tłuczań ,  
Remont drogi  gminnej nr K470011 Brzeźnica – Kopań – Chrząstowice   

17 
Remont drogi w miejscowości Łączany ul. Szkolna w km 0+140 – 0+230 oraz wykonanie poszerzenia ul. Długiej w km 
0+000 – 0+164 wraz z rozjazdem 

18 Renowacja parkietu WDK Tłuczań 

19 Wykonanie przenumerowania wraz z zaprojektowaniem ulic dla miejscowości Marcyporęba  

20 Wykonanie remontu części drogi wewnętrznej położonej w Łączanach dz. 798/34 

21 Wykonanie naprawy barierki przy drodze wewnętrznej w miejscowości Tłuczań 

22 Wykonanie remontu części drogi wewnętrznej położonej w Łączanach dz. 798/34 

23 Wykonanie naprawy barierki przy drodze wewnętrznej w miejscowości Tłuczań 

24 Wykonanie podstawy betonowej pod lokalizację kontenera na Cmentarzu Komunalnym w Łączanach 

25 Wykonanie remontu sanitariatów w Pawilonie Sportowym Kossowa 

26 Koszenie traw przy drogach gminnych 

27 Oczyszczenie rowów przy drogach gminnych 

28 Transport kamienia na drogi gminne 
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29 Naprawa przepust przy drodze gminnej w m. Kopytówka 

30 Dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej Brzeźnica oraz wymiana uszkodzonych szyb 

31 Wymiana piasku w 14 tu piaskownicach – place zabaw na terenie gminy 

32 Wykonanie remontu uszkodzonej barierki na moście w Sosnowicach 

33 Wykonanie remontu odwodnienia w miejscowościach : Paszkówka, Kossowa, Sosnowice i Chrząstowice 

34 Remont utwardzenia placu zabaw na działce nr 126/3 położonej w Paszkówce przy Szkole Podstawowej 

35 
Naprawa uszkodzonego rurociągu odwodnienia drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Łączany oznaczonej 
działką nr 392 

36 Remont drogi wewnętrznej ul. Jesionowa w Brzeźnicy 

37 Montaż ulico wskazów wraz z uchwytami w miejscowości Marcyporęba 

38 Sprzątanie przystanków na terenie Gminy  

39 
Wykonanie utwardzenia działki 171/42 w miejscowości Paszkówka / korytowanie, plantowanie dna wykopu i 
wykonanie podbudowy z kruszywa na powierzchni 162 m

2
 

40 Wykonanie likwidacji przełomu na drodze gminnej nr K470050 w miejscowości Wyźrał 

41 
Dostawa skrzyni ładunkowej na konstrukcji do obsługi urządzeniem hakowym na potrzeby Gminy Brzeźnica (do 
zbiórki odpadów komunalnych) 

42 Zakup 2 rur na drogę gminną w miejscowości Bęczyn 

43 Remont boksu OSP w Paszkówce 

44 Wykonanie ubezpieczenia rowu melioracyjnego z koryt na odcinku 30mb w miejscowości Brzeźnica 

45 Renowacja (cyklinowanie) podłogi w Pawilonie Sportowym w Kossowej 

46 
Renowacja rowu odwadniającego oraz niwelacja przepustu w pasie drogi gminnej nr K 470011 w miejscowości 
Brzeźnica 

47 Odbiór azbestu  z gospodarstw od mieszkańców gminy 

48 
Remont kładki dla pieszych w miejscowości Nowe Dwory w ciągu drogi wewnętrznej łączącej Nowe Dwory z 
Marcyporębą 

49 Wymiana agregatu chłodniczego w chłodni przy cmentarzu komunalnym w Łączanach 

50 Montaż systemu klimatyzacji w budynku UG Brzeźnica (sala USC, pok. 1,2,6) 

51 
Zakup i montaż  wyposażenia w celu  adaptacji budynku jednorodzinnego na dwa mieszkania chronione w 
miejscowości Wyźrał 

52 Zakup i montaż  wyposażenia do centrum transportu komunikacji zbiorowej w Brzeźnicy   

53 Remont instalacji centralnego ogrzewania w Pawilonie Sportowym w Kossowej 

54 Remont odwodnienia drogi w Kossowej, remont odwodnienia w Chrząstowicach, remont chodnika w Sosnowicach 

LP.  Przedmiot zamówienia – dokumentacje projektowe 

1 
Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania lokali mieszkalnych w istniejącym budynku 
szkoły Podstawowej na pomieszczenia sal lekcyjnych  i pomieszczenie biurowe 

2 Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia  przejścia dla pieszych przy drodze krajowej nr 44 

3 
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie   pn. „Adaptacja budynku jednorodzinnego na 
dwa mieszkania chronione w miejscowości Wyźrał 

4 Wykonanie mapy do celów projektowych działki nr 1155/9 obręb Tłuczań 
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WYDATKOWANIE ŚRODKÓW  FUNDUSZY SOŁECKICH W  2018 R. 

LP. Przedmiot zamówienia 

1 Wykonanie remontu łazienek w WDK  CHRZĄSTOWICE – płatne z Funduszu Sołeckiego 

2 
Remont trzech wejść do sali widowiskowej WDK Tłuczań poprzez wzmocnienie belek nadproży oraz 
wykończenie tynkiem” – FS . 

3 Zakup art. Żywnościowych-ciasta  na „Dzień Seniora” Fundusz Sołecki Kossowa 

4 Zakup art. Żywnościowych na „Dzień Seniora” Fundusz Sołecki Kossowa 

5 
Zakup patelni elektrycznej jako wyposażenia kuchni  do budynku użyteczności publicznej w Łączanach. 
Płatne ze środków FS wsi Łączany 

6 
Zakup projektora oraz ekranu projekcyjnego do Pawilonu Sportowego w Kossowej. Zadanie w ramach 
Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kossowa 

7 Zakup wyposażenia kuchni  do budynku użyteczności publicznej w Łączanach- FS  

8 Zakup wiaty stadionowej w ramach Funduszu Sołeckiego w Łączanach 

9 Zakupiony sprzęt przeznaczony do doposażenia szatni w budynku przedszkola w Łączanach.  

10 Zakup paliwa do kosiarki – Fundusz sołecki Kossowa 

11 
Wykonanie remontu ogrodzenia wokół boiska sportowego wraz z wyrównaniem przyległego terenu – FS 
Brzeźnica 

12 Adaptacja pomieszczenia w budynku użyteczności publicznej w Łączanach dla potrzeb Orkiestry Dętej - FS 

13 Zakup kosiarki -FS Chrząstowice 

14 
Transport uczestników – dzieci z miejscowości Kossowa 52 osoby do  MIASTECZKA  KOWBOJSKIEGO z 
okazji  Dnia Dziecka – w ramach FS Kossowa 

15 
Widowisko improwizacyjno – artystyczne dla dzieci z okazji Dnia dziecka zorganizowane w ramach 
środków FS Nowe Dwory 

16 Dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej do Chrząstowic  

17 Dostawa art. spożywczych i słodyczy na półkolonie w Kossowej  

18 Wyjazd na wycieczkę na Słowację  dla mieszkańców sołectwa Nowe dwory  

19 Wykonanie remontu w budynku WDK Sosnowice   

20 Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oświetlenia ulicznego w Bachorowicach – ok.1000m.  

21 Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oświetlenia ulicznego w m. Bęczyn – ok.500m.  

22 Zakup i montaż zbiornika na ciepłą wodę do WDK Paszkówka 

23 
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oświetlenia ulicznego ul. Lesna i ul. Kalwaryjska w 
m. Paszkówka  

24 Warsztaty kulinarne (baristyczne) dla mieszkańców  m. Nowe Dwory   

25 
Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podst. w Paszkówce. – FS Paszkówka,  FS Bęczyn,  
Rada Rodziców SP Paszkówka 

26 Wymiana drzwi wewnętrznych w Pawilonie Sportowym w Kossowej  

27 Zakup materiałów do doposażenia kuchni Pawilonu Sportowego w Kossowej 

28 Plantowanie i wyrównanie terenu na dz. 1662/1 i 1660/2 w miejscowości Marcyporęba  

29 Remont pomieszczenia WDK Tłuczań  

30 Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowościach Łączany  

31 Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Łączany, w tym warsztatów galarnictwa  

32 Remont istniejącego utwardzenia ciągu pieszego na Cmentarzu komunalnym w Tłuczani  
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5. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

W roku 2018 zostały podjęte 103 uchwały 

 
LP 

NUMER 
UCHWAŁY 

DATA 
PODJĘCIA 

W SPRAWIE REALIZACJA 

1.  XXXII/322/ 
2018 
 

28.02.2018 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 
2018- Nr XXXI/310/2017 z dnia  28 grudnia 2017r., 

zrealizowano 

2.  XXXII/323/ 
2018 
 

28.02.2018 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2018-2027-Nr 
XXXI/311/2017 z dnia 28 grudnia 2017r., 

zrealizowano 

3.  XXXII/324/ 
2018 
 

28.02.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci 
dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Białej na 
dofinansowanie działalności Ośrodka 
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w  
Bielsku Białej, 

zrealizowano 

4.  XXXII/325/ 
2018 
 

28.02.2018 w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXI/309/2017 Rady 
Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2017 r. 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 i placówkom 
prowadzonym na terenie Gminy Brzeźnica, trybu 
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych 
dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich 
wykorzystania, 

zrealizowano 

5.  XXXII/326/ 
2018 

28.02.2018 odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od 
osoby fizycznej na własność Gminy Brzeźnica, 

zrealizowano 

6.  XXXII/327/ 
2018 
 

28.02.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Brzeźnica z 
przeznaczeniem na poprawienie warunków       
 zagospodarowania nieruchomości przyległej, 

zrealizowano 

7.  XXXII/328/ 
2018 
 

28.02.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Brzeźnica z 
przeznaczeniem na poprawienie warunków      
zagospodarowania nieruchomości przyległej, 

zrealizowano 

33 
Utwardzenie terenu, budowę wiaty i dostawę oraz montaż małej architektury na działce 515/39 w 
Wyźrale etap III 

34 
Przygotowanie potraw oraz wykonanie obsługi  imprezy integracyjnej pn. “Wielkie Wiejskie Grilowanie” 
dla mieszkańców miejscowości Wyźrał  

35 Montaż urządzeń interaktywnych oraz wykonanie ogrodzenia boiska na działce nr 485/7 w Brzezince  

36 Remont w budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Tłuczań 

37 Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Kopytówka  

38 Remont Domu Strażaka w Bęczynie  

39 Malowanie pomieszczeń w Domu Strażaka w Bęczynie  
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8.  XXXII/329/ 
2018 
 

28.02.2018 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz 
Gminy Brzeźnica nieruchomości zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym o nr porządkowym:69, 
zlokalizowanym na      działce nr 1824/3 o pow. 
0,0448 ha, obręb Wyźrał, stanowiącej własność 
osoby fizycznej, 
 

zrealizowano 

9.  XXXII/330/ 
2018 
 

28.02.2018  określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji 
na dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica, 
 

zrealizowano 

10.  XXXII/331/ 
2018 
 

28.02.2018 współpracy stron w zakresie realizacji zadania pn. 
„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących 
przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu 
drogi krajowej DK44  w miejscowości Brzeźnica,” 
 

zrealizowano 

11.  XXXII/332/ 
2018 
 

28.02.2018 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na 2018 rok. 
 

zrealizowano 

12.  XXXIII/333/ 
2018 
 

28.03.2018 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 
2018- Nr XXXI/310/2017 z dnia  28 grudnia 2017r., 

zrealizowano 

13.  XXXIII/334/ 
2018 
 

28.03.2018 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2018-2027-Nr 
XXXI/311/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. 
 

zrealizowano 

14.  XXXIII/335/ 
2018 
 

28.03.2018 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu 
państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 w Banku  Gospodarstwa Krajowego, 

zrealizowano 

15.  XXXIII/336/ 
2018 

28.03.2018 odwołania Skarbnika Gminy Brzeźnica,  zrealizowano 

16.  XXXIII/337/ 
2018 

28.03.2018  powołania Skarbnika Gminy Brzeźnica, zrealizowano 

17.  XXXIII/338/ 
2018 

28.03.2018 podziału Gminy Brzeźnica na okręgi wyborcze 
,ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
 Radnych wybieranych w każdym okręgu, 

zrealizowano 

18.  XXXIII/339/ 
2018 
 

28.03.2018 podziału Gminy Brzeźnica na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz  
siedzib obwodowych komisji wyborczych, 
 

zrealizowano 

19.  XXXIII/340/ 
2018 

28.03.2018 utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Gminie 
Brzeźnica i nadania jej statutu, 

zrealizowano 

20.  XXXIII/341/ 
2018 
 

28.03.2018 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych i doradców 
zawodowych zatrudnionych w szkołach i 
przedszkolach, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Brzeźnica, 
 

zrealizowano 

21.  XXXIII/342/ 
2018 
 

28.03.2018 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego Gminę Brzeźnica, 

zrealizowano 
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22.  XXXIII/343/ 
2018 

28.03.2018 nadania nazw ulicom w miejscowości Marcyporęba.     zrealizowano 

23.  XXXIII/344/ 
2018 
 

28.03.2018 projekt  uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia 
zgody na najem lokali użytkowych na okres dłuższy 
niż 3 lata, zlokalizowanych w budynkach, 
stanowiących własność Gminy Brzeźnica oraz 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tych umów najmu. 

zrealizowano 

24.  XXXIV/345/ 
2018 
 

16.05.2018 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 
2018- Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017r 

zrealizowano 

25.  XXXIV/346/ 
2018 
 

16.05.2018 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Brzeźnica na lata  2018-2027, 
 

zrealizowano 

26.  XXXIV/347/ 
2018 
 

16.05.2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
nieodpłatnego użytkowania nieruchomości 
położonej w miejscowości Bęczyn na okres powyżej 3 
lat i odstąpienia od obowiązku  przetargowego trybu 
zawarcia tej umowy 

zrealizowano 

27.  XXXIV/348/ 
2018 
 

16.05.2018  ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu lokali 
użytkowych w budynkach komunalnych 
stanowiących własność Gminy Brzeźnica oddanych w 
najem jednostce organizacyjnej Centrum Kultury i  
Promocji w Brzeźnicy,     

zrealizowano 

28.  XXXIV/349/ 
2018 
 

16.05.2018  zmiany Uchwały Nr XXXIII/340/2018 Rady Gminy 
Brzeźnica z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie 
utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Gminie 
Brzeźnica i nadania jej statutu, 

zrealizowano 

29.  XXXIV/350/ 
2018 
 

16.05.2018 zmiany Uchwały Nr XIII/118/2007 Rady Gminy 
Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie 
uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych w 
miejscowościach:  Łączany, Chrząstowice, Tłuczań 

zrealizowano 

30.  XXXIV/351/ 
2018 
 

16.05.2018 ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców 
usług zbiorowego odprowadzenia ścieków 
obowiązujących na terenie Gminy Brzeźnica na okres 
od 1 do 12 miesiąca obowiązywania     taryfy 
zatwierdzonej przez regulatora. 
 

zrealizowano 

31.  XXXV/352/ 
2018 
 

07.06.2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem   z wykonania budżetu 
Gminy Brzeźnica za 2017 rok, 
 

zrealizowano 

32.  XXXV/353/ 
2018 
 

07.06.2018 absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 
rok 

zrealizowano 

33.  XXXV/354/ 
2018 
 

07.06.2018 uchwalenia zmiany nr 2 studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Brzeźnica, 

zrealizowano 

34.  XXXV/355/ 
2018 
 

07.06.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica, 
 

zrealizowano 
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35.  XXXV/356/ 
2018 
 

07.06.2018 ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców 
usług zbiorowego zaopatrzenia  w wodę 
obowiązujących na terenie Gminy Brzeźnica na okres 
od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy 
zatwierdzonej przez regulatora, 
 

zrealizowano 

36.  XXXV/357/ 
2018 
 

07.06.2018 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 
2018- Nr XXXI/310/2017  z dnia 28 grudnia 2017r., 
 

zrealizowano 

37.  XXXV/358/ 
2018 
 

07.06.2018 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2018-2027, 
 

zrealizowano 

38.  XXXV/359/ 
2018 
 

07.06.2018 emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu, 
 

zrealizowano 

39.  XXXV/360/ 
2018 
 

07.06.2018 zasad usytuowania na terenie gminy miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 
 

zrealizowano 

40.  XXXV/361/ 
2018 
 

07.06.2018 maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Brzeźnica, 
 

zrealizowano 

41.  XXXV/362/ 
2018 
 

07.06.2018 uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 
Brzeźnica 

zrealizowano 

42.  XXXVI /363/ 
2018 
 

26.06.2018 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 
2018 - Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r., 
 

zrealizowano 

43.  XXXVI /364/ 
2018 
 

26.06.2018 zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy 
Brzeźnica za 2017 rok, 
 

zrealizowano 

44.  XXXVI /365/ 
2018 
 

26.06.2018 określenia wysokości opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego w publicznych 
przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w 
publicznych szkołach podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica, 
 

zrealizowano 

45.  XXXVI /366/ 
2018 
 

26.06.2018 odstępstwa od zakazu spożywania napojów 
alkoholowych w miejscach publicznych, 
 

zrealizowano 

46.  XXXVI /367/ 
2018 
 

26.06.2018  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnej, 
działki nr 506/10, obręb Tłuczań, stanowiącej 
własność Gminy Brzeźnica, 
 

zrealizowano 

47.  XXXVI /368/ 
2018 
 

26.06.2018 zmiany Uchwały Nr XVI/154/2016 Rady Gminy 
Brzeźnica z dnia 2 czerwca 2016 r.  w sprawie 
określenia zasad udzielenia dotacji na modernizację 
systemów ogrzewania w budynkach i lokalach 
mieszkalnych w ramach realizacji Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy 
Brzeźnica, 
 

zrealizowano 

48.  XXXVI /369/ 
2018 
 

26.06.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica, 
 

zrealizowano 
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49.  XXXVI /370/ 
2018 
 

26.06.2018 regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych na 
terenie Gminy Brzeźnica, 
 

zrealizowano 

50.  XXXVI /371/ 
2018 
 

26.06.2018 wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia 
nieruchomości położonej w miejscowości Brzeźnica 
na czas nieoznaczony i odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tej      
Umowy, 
 

zrealizowano 

51.  XXXVI /372/ 
2018 
 

26.06.2018 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Brzeźnica, zrealizowano 

52.  XXXVI /373/ 
2018 
 

26.06.2018  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Brzeźnica na lata 2018- 2028 

zrealizowano 

53.  XXXVI /374/ 
2018 
 

26.06.2018 sprawie  projektu regulaminu dostarczania wody  i 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy  Brzeźnica 

zrealizowano 

54.  XXXVII/ 
375/2018 
 

29.08.2018  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 
2018 - Nr XXXI/310/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r., 
 

zrealizowano 

55.  XXXVII/ 
376/2018 
 

29.08.2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Brzeźnica na lata 2018- 2028, 

zrealizowano 

56.  XXXVII/ 
377/2018 
 

29.08.2018 wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych na 
okres dłuższy niż 3 lata, zlokalizowanych w 
budynkach, stanowiących własność Gminy Brzeźnica 
oraz wyrażenia zgody na odstąpienie  od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tych umów najmu, 
 

zrealizowano 

57.  XXXVII/ 
378/2018 
 

29.08.2018 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową, 
 

zrealizowano 

58.  XXXVII/ 
379/2018 
 

29.08.2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy części nieruchomości ozn. nr: 705/7 
położonej w miejscowości Paszkówka na okres 
powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tej umowy, 

zrealizowano 

59.  XXXVII/ 
380/2018 
 

29.08.2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
nieodpłatnego użyczenia części lokalu użytkowego 
zlokalizowanego w budynku Pawilonu Sportowego w 
miejscowości Kossowa na  okres powyżej 3 lat i 
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia tej umowy, 

zrealizowano 

60.  XXXVII/ 
381/2018 
 

29.08.2018 nabycia nieruchomości Skarbu Państwa położonej w 
miejscowości Brzeźnica w formie darowizny na rzecz 
Gminy Brzeźnica 

zrealizowano 

61.  XXXVII/ 
382/2018 
 

29.08.2018 zmiany Uchwały Nr XXXIII/343/2018 Rady Gminy 
Brzeźnica z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie 
nadania nazw ulicom w miejscowości Marcyporęba. 

zrealizowano 
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62.  XXXVII/ 
383/2018 
 

29.08.2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
pomieszczenia garażowego położonego w 
miejscowości Kossowa na okres kolejnych 3 lat i 
odstąpienia od obowiązku przetargowego  trybu 
zawarcia tej umowy 

zrealizowano 

63.  XXXVII/ 
384/2018 
 

29.08.2018  zmiany Uchwały Nr XXXVI/374/2018 Rady Gminy 
Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2018 roku w  sprawie 
projektu regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzeźnica. 

zrealizowano 

64.  XXXVIII/ 
385/2018 
 

27.09.2018 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 
2018 - Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 

zrealizowano 

65.  XXXVIII/ 
386/2018 

27.09.2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Brzeźnica na lata 2018- 2028, 

zrealizowano 

66.  XXXVIII/ 
387/2018 
 

27.09.2018 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Wadowickiemu, 

zrealizowano 

67.  XXXVIII/ 
388/2018 
 

27.09.2018 przyznania dotacji celowej dla Gminy Kocmyrzów-
Luborzyca  na realizacje projektu pn:„Partnerski 
projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł 
energii dla Gmin województwa Małopolskiego, 

zrealizowano 

68.  XXXVIII/ 
389/2018 
 

27.09.2018 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na 
terenie Gminy Brzeźnica i ustalenia ich  Przebiegu, 

zrealizowano 

69.  XXXVIII/ 
390/2018 
 

27.09.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
miejscowego  planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego Gminę Brzeźnica. 

zrealizowano 

70.  XXXIX/ 
391/2018 
 

17.10.2018 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 
2018 - Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r 

zrealizowano 

71.  XXXIX/ 
392/2018 
 

17.10.2018  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Brzeźnica na lata 2018- 2028, 

zrealizowano 

72.  XXXIX/ 
393/2018 
 

17.10.2018 przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, 
 

zrealizowano 

73.  XXXIX/ 
394/2018 
 

17.10.2018 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Brzeźnica 

zrealizowano 

74.  XXXIX/ 
395/2018 

17.10.2018 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na  2019 
rok, 

zrealizowano 

75.  XXXIX/ 
396/2018 
 

17.10.2018 określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na terenie gminy Brzeźnica na rok 
2019  

zrealizowano 

76.  XXXIX/ 
397/2018 
 

17.10.2018 wprowadzenia zwolnień w  podatku od 
nieruchomości na 2019 rok, 
 

zrealizowano 
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77.  XXXIX/ 
398/2018 
 

17.10.2018 uchwalenia Programu Współpracy Gminy Brzeźnica z 
organizacjami pozarządowymi oraz  innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2019 roku, 

zrealizowano 

78.  XXXIX/ 
399/2018 
 

17.10.2018 uchwalenia Statutu Gminy Brzeźnica zrealizowano 

79.  XXXIX/ 
400/2018 
 

17.10.2018 zmiany Uchwały Nr XXIX/282/2017 Rady Gminy 
Brzeźnica z dnia 27 września 2017r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i 
Modernizacji i Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych w Gminie Brzeźnica na lata 2018-
2021 

zrealizowano 

80.  XL/401/ 
2018 

15.11.2018 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 
2018 - Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r., 

zrealizowano 

81.  XL/402/ 
2018 

15.11.2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Brzeźnica na lata 2018- 2028, 

zrealizowano 

 

Uchwały Rady Gminy  od dn.21.11.2018 do dn.19.12.2018r. 

 

LP 

NUMER 

UCHWAŁY 

DATA 

PODJĘCIA 

W SPRAWIE REALIZACJA 

82.  I/1/2018 21.11.2018 Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy zrealizowano 

83.  I/2/2018 21.11.2018 Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy zrealizowano 

84.  I/3/2018 21.11.2018 Powołania Komisji Rewizyjnej zrealizowano 

85.  I/4/2018 21.11.2018 Powołania Komisji skarg,wniosków i petycji zrealizowano 

86.  I/5/2018 21.11.2018 Powołania Komisji Planowania, budżetu, kultury, oświaty, 

sportu i bezpieczeństwa publicznego 

zrealizowano 

87.  II/1/2018 19.12.2018 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2018 - Nr 

XXXI/310/2017 z dnia  28 grudnia 2017 r., 

zrealizowano 

88.  II/2/2018 19.12.2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na 

lata 2018- 2028 

zrealizowano 

89.  II/3/2018 19.12.2018 
zmiany Uchwały Nr XXXV/359/2018 Rady Gminy Brzeźnica z 

dnia 7 czerwca 2018 roku 
zrealizowano 

90.  II/4/2018 19.12.2018 uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Brzeźnica na 2019 rok, 

zrealizowano 

91.  II/5/2018 19.12.2018 uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Brzeźnica na 2019 rok 

zrealizowano 
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92.  II/6/2018 19.12.2018 pozostawienia skargi bez rozpoznania, zrealizowano 

93.  II/7/2018 19.12.2018 
udzielenia dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu 

Usługowego w Brzeźnicy 
zrealizowano 

94.  II/8/2018 19.12.2018 ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Brzeźnica w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

zrealizowano 

95.  II/9/2018 19.12.2018 
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica, wraz z 

określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów 

zrealizowano 

96.  II/10/2018 19.12.2018 zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z w zakresie statutów 

sołectw, 

zrealizowano 

97.  II/11/2018 19.12.2018 zatwierdzenia planów pracy komisji  Rady Gminy Brzeźnica na 

2019 rok, 

zrealizowano 

98.  II/12/2018 19.12.2018 zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Brzeźnica na 2019 rok, zrealizowano 

99.  II/13/2018 19.12.2018 przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023, podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 

dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia 

zasad zwrotu wydatków w tym zakresie, 

zrealizowano 

100.  II/14/2018 19.12.2018 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Brzeźnica, zrealizowano 

101.  II/15/2018 19.12.2018 uchwalenia Budżetu Gminy na 2019 rok  zrealizowano 

102.  II/16/2018 19.12.2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica  zrealizowano 

103.  II/17/2018 19.12.2018 
przyjęcia rezolucji w sprawie poprawy bezpieczeństwa na 

drodze krajowej nr 44 
zrealizowano 
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PODSUMOWANIE  

 

Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu są przedsięwzięcia inwestycyjne. Z roku na rok 

wydajemy na nie coraz więcej, wszystkie inwestycje są przemyślane, konsultowane i zaplanowane w budżecie.  

Rok 2018 dla Gminy Brzeźnica był rekordowy, jeżeli chodzi o liczbę inwestycji. To efekt aktywności                                 

i skuteczności w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej i źródeł krajowych.  

I tak w 2018 r. z myślą o środowisku senioralnym w celu stworzenia im warunków do aktywnego trybu życia, 

otwarto pierwszy prowadzony przez Samorząd w powiecie wadowicki, a nieliczny w Małopolsce Dom Seniora     

w Marcyporębie. Niebawem uruchomiony zostanie kolejny, już rozpoczęto adaptacje budynku dawnej szkoły                         

w Łączanach na „Dom Seniora”. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w celu poprawy dostępności 

komunikacyjnej w Brzeźnicy zrewitalizowano Dworzec PKP i tereny do niego przyległe.  W celu zwiększenie 

usług specjalistycznych i ogólnej opieki zdrowotnej, w tym ułatwienie dostępu do opieki rehabilitacyjnej 

mieszkańcom trwa  budowa Centrum medyczno – rehabilitacyjnego w Brzeźnicy. 

Biorąc pod uwagę zakończone inwestycje oświatowe można stwierdzić, że w Gminie Brzeźnica nie występuje 

problem związany z brakiem miejsc dla dzieci w przedszkolach poprzez zwiększenie oddziałów przedszkolnych                        

i utworzenie Żłobka w Brzeźnicy. Dbając o rozwój fizyczny naszej młodzieży na terenie  przyszkolnym                           

w Marcyporębie  zbudowano  salę gimnastyczna i wielofunkcyjne boisko sportowe. 

Kolejnym kosztownym, ale ważnym działaniem gminy, w który zainwestowała Gmina w 2018 r. jest ochrona 

środowiska. Realizując zadania z tego zakresu zaledwie w cztery miesiące  rozbudowaliśmy sieć kanalizacyjną               

i wodociągową na terenie Gminy Brzeźnica. Powstało ponad 5 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Paszkówka oraz 3 km sieci wodociągowej w Marcyporębie.   

Kontynuowano działania prowadzone w ramach programu gospodarki niskoemisyjnej zmierzające do 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, w ramach współfinansowania gminy i WFOŚiGW, 

wymieniono źródła ciepła w 50 gospodarstwach domowych. Ograniczamy energochłonność poprzez budowę 

ulicznego oświetlenia ledowego np. w m. Nowe Dwory - Tłuczań.  

Wspólnie z innymi gminami Małopolski podjęliśmy walkę z niską emisją i poprawą jakości powietrza 

przystępując do „Partnerskiego Projektu Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin 

Województwa Małopolskiego". Jak co roku, również i w 2018  w ramach własnych środków budżetowych 

dofinansowano mieszkańcom do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Sukcesywnie remontujemy i przebudowujemy infrastrukturę drogową. Duży nacisk kładziemy na poprawę 

bezpieczeństwa użytkowników dróg, tym razem zwracając szczególną uwagę na budowę chodnika  oraz 

doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej 44.  

W Gminie, dbając o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców  i  poprawę standardów i warunków pracy 

strażaków doposażyliśmy poszczególne jednostki OSP w specjalistyczny sprzęt służący do ratowania życia, 

zdrowia i mienia ludzi. W 2018 r. dofinansowano też zakup samochodu strażackiego OSP Brzezinka,   
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Ponadto zapewnialiśmy mieszkańcom szeroką ofertę kulturalną skierowaną do zróżnicowanych grup 

odbiorców. Przyczyniały się do tego różne cykliczne wydarzenia kulturalne organizowane przez Centrum Kultury 

i Promocji, Spichlerz Książki jak i Stowarzyszenia.  

W 2018 r. rozpoczęliśmy, ale też zaplanowaliśmy inwestycje i projekty, które są w trakcie realizacji czy też będą 

realizowane w kolejnych latach. Staramy działać strategicznie skupiając się na możliwie jak największym 

czerpaniu środków ze źródeł zewnętrznych, co skutkuje wdrażaniem kolejnych projektów i inicjatyw.                        

Rok 2018 należy postrzegać jako efekt wcześniej zaplanowanych działań. Przyczyniły się do tego wykonane 

projekty, które stanowiły początek i punkt wyjścia dla kolejnych.  

Wszystkim realizowanym przedsięwzięciom przyświeca wspólny cel: rozwój społeczno-gospodarczy gminy                 

i stworzenie mieszkańcom odpowiednich warunków życia, dzięki zapewnieniu dostępu do podstawowych 

usług publicznych, możliwości wypoczynku, kształcenia, dostępu do informacji, opieki zdrowotnej i kultury 

na coraz to wyższym poziomie, a wybrane kierunki działania nadal  będziemy konsekwentnie realizować. 

 

 


