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Szanowni Państwo,
stosownie do art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przedkładam Raport
o stanie Gminy Brzeźnica za 2021 rok.
Dokument ten to jedna z form podsumowania działalności, stanowi pomocnicze narzędzie służące
ocenie organu wykonawczego, odnosi się do całokształtu pracy Wójta w poprzednim roku
kalendarzowym. Zawiera roczne podsumowanie z realizacji inwestycji, programów, polityk, strategii,
uchwał przyjętych przez Radę Gminy oraz informacje o stanie nieruchomości, gospodarki przestrzennej,
edukacji, pomocy społecznej, bezpieczeństwie, a także innych działań podejmowanych na rzecz naszej
Gminy.
Kolejny rok za nami i kolejny bardzo intensywny, mimo specyficznego okresu pandemii, nie
zatrzymaliśmy realizacji zaplanowanych zadań i inwestycji. Gmina Brzeźnica – jest otwartą przestrzenią,
która zaspokaja potrzeby mieszkańców, kształtując warunki korzystne do życia, edukacji i pracy, a także
promuje walory przyrodnicze i kulturowe regionu - tak brzmi wizja rozwoju gminy Brzeźnica zapisana
w Strategii Rozwoju. Samorząd dokłada wszelkich starań, aby ową wizję urzeczywistnić. A zatem
priorytetowe miejsce w działaniach samorządu zajmują inicjatywy na rzecz mieszkańców,
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rodzin, zwłaszcza młodych. Dlatego pozyskujemy i realizujemy
zadania dotyczące wsparcia osób od najmłodszych po najstarszych.
Zapewniamy funkcjonowanie rozwiniętej sieć placówek: przedszkolnych, szkolnych, dwóch żłobków.
Ponadto przy każdej z sześciu szkół działają „Świetlice” - Placówki wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży. W ramach realizowanego unijnego projektu „Mali Giganci”, ponad 400 uczniów z terenu
gminy ma zapewnioną opiekę oraz organizację czasu wolnego. Na co dzień zajęcia rekreacyjne, ale też
w zależności od potrzeb lekcje socjoterapeutyczne i kompetencyjne. Uczestnicy korzystają z poczęstunku
oraz paczek żywnościowych - podczas zamknięcia przez COVID. Ponadto dzieci wyjeżdżają na wycieczki
i kolonie. Wszystko to jest bezpłatnie dla korzystających.
Jak co roku udoskonalamy bazę oświatową i sportową. Za blisko 5 milionów złotych rozpoczęliśmy
budowę kolejnej sali gimnastycznej przy Szkole w Tłuczani. Wyremontowaliśmy dach w Szkole
Podstawowej w Łączanach. Wszystkie placówki doposażyliśmy w sprzęt edukacyjny, a uczniów
w laptopy do zdalnej nauki. Dzieci i młodzież mają możliwość skorzystania z obiadów. Wspieramy
uczniów pomocą socjalną, a wybitnie uzdolnionych w nagradzamy.
Ważnym działaniem, jaki kontynuujemy to finansowanie trzech ośrodków dla seniorów
w Marcyporębie, Łączanach i Brzeźnicy. Placówki cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ
zapewniają opiekę oraz aktywność fizyczną, rekreację i rozwijanie zainteresowań starszym mieszkańcom
naszej gminy.
Rok 2021 to wyjątkowy pod względem realizacji największej jak dotąd 14 milionowej inwestycji
w historii gminy, a mianowicie zakończenia budowy i otwarcia nowoczesnego, wielofunkcyjnego
centrum usług, w tym medyczno-rehabilitacyjnych. Budynek funkcjonuje, zaspakaja potrzeby
mieszkańców w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji, opieki specjalistycznej,
administracji i działalności usługowej.
Zawsze podkreślam, że rozbudowa infrastruktury drogowej to jeden z głównych naszych priorytetów.
Wpływa na rozwój regionu, na bezpieczeństwo użytkowników dróg i jest jedną z najpilniejszych potrzeb
mieszkańców. To właśnie z tego powodu, zarówno w ramach środków sołeckich, jak i środków własnych,
a w szczególności tych pozyskanych z rządowych programów sukcesywnie poprawiamy stan naszych
dróg.
Realizujemy też działania w zakresie ochrony środowiska. Aby można było oddychać coraz czystszym
powietrzem. Ekodoradca pomaga mieszkańcom pozyskać środki finansowe z WFOŚiGW.
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Dofinansowujemy mieszkańcom wymiany starych kotłów na nowe oraz budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków. Świadczymy bezpłatną pomoc w zakresie odbioru i utylizacji azbestu.
Oczywiście nie da się nie odczuć negatywnych skutków pandemii koronawirusa, ale sytuacja finansowa
Gminy Brzeźnica jest stabilna. To jest nasz sukces, że przy tylu zrealizowanych inwestycjach budżet jest
zrównoważony.
Mamy stabilne finanse gminy, co umożliwia nam starać się o dofinansowanie, które zawsze wymaga tzw.
wkładu własnego gminy. Sukcesywnie przygotowujemy dokumentację niezbędną do realizowania
zaplanowanych zadań.
W III kwartale 2021 roku złożyliśmy wnioski do naboru konkursowego w ramach Polskiego Ładu
na budowę stacji uzdatniania wody, na co otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ponad 7 mln
złotych! Dodatkowo otrzymaliśmy wsparcie na modernizację kanalizacji sanitarnej. Potrzeby gminy
w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych są jednak dużo większe, co pokazały ostatnie awarie na
magistrali wodociągu.
Miniony rok był czasem pracy, ale też czasem spotkań na uroczystościach, piknikach, festynach.
Poluzowanie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa umożliwiło nam spotykania w szerszym
gronie. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzeń.
Praca w samorządzie to wspólne działanie na rzecz lokalnej społeczności, dlatego cieszę się, że większość
radnych i sołtysów podziela ten pogląd. To właśnie takie nastawienie przynosi wymierne efekty
w postaci zrealizowanych inwestycji i projektów. Dziękując za zaufanie i wsparcie oraz wszystkie
dotychczasowe nasze wspólne osiągnięcia zachęcam do dalszej intensywnej pracy, bo przed nami jest
jeszcze wiele do zrobienia!
Dziękuję Radnym Rady Gminy w Brzeźnicy, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy oraz
jednostek organizacyjnych gminy, sołtysom, druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych, organizacjom
pozarządowym, grupom nieformalnym , a także wszystkim tym, których nie sposób tu wymienić,
a przyczynili się do rozwoju naszej gminy.
Wyrazy podziękowania kieruję do Posłów na Sejm RP z naszego regionu oraz do władz
samorządu województwa i samorządu powiatu za to, że w swojej działalności pamiętają o gminie
Brzeźnica i służą pomocą i wsparciem.

Bogusław Antos
Wójt Gminy Brzeźnica
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1.1

Ogólna charakterystyka gminy Brzeźnica
Położenie

Gmina Brzeźnica położona jest w powiecie wadowickim, w województwie małopolskim. Powierzchnia
gminy wynosi 6 639 ha, co stanowi 10,31% powierzchni Powiatu Wadowickiego i 0,44% powierzchni
Województwa Małopolskiego.
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. 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.
Na południu gminy góruje Pasmo Draboż zwane też Pasmem Niedźwiedzim, stanowiące część Pogórza
Wielickiego, wchodzącego w skład Pogórza Zachodnio-beskidzkiego, leżącego w obrębie Karpat
Zewnętrznych. Pasmo Draboż 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.),
Trawna Góra (421 m n.p.m.). Ze stoków Pasma Draboża i Lasu Burzyńskiego wypływają liczne
strumienie, dające początek lokalnym rzekom na terenie gminy.
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).

Rysunek 1. Położenie Gminy Brzeźnica
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1.2

Użytkowanie gruntów

W strukturze użytków gruntowych w gminie Brzeźnica dominują grunty rolne stanowiące 72,73%
obszaru gminy (4828,32 ha). W ich skład wchodzą użytki rolne, które zajmują ponad 69,22% obszaru
gruntów rolnych (4595,58 ha) oraz nieużytki o powierzchni 33,79 ha. Lesistość gminy wynosi około
14,81%. W strukturze własności przeważają lasy prywatne.
Szczegółową charakterystykę rodzajów użytków gruntowych występujących na obszarze gminy oraz ich
powierzchnię przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1. Użytki gruntowe na terenie gminy Brzeźnica

Użytki rolne (ha) , w tym:

1.3

4595,58

−

grunty orne

3590,99

−

sady

121,89

−

łąki

629,39

−

pastwiska

253,30

Lasy i grunty leśne (ha)

983,21

Pozostałe grunty i nieużytki (ha)

1060,28

Razem (ha)

6639,07

Symbole Gminy

Symbole zostały przyjęte uchwałą nr 22/197/2008 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Brzeźnica oraz zasad i warunków używania herbu,
barw i pieczęci Gminy Brzeźnica.

1.3.1 Herb
Obecny herb Gminy Brzeźnica został uchwalony uchwałą nr 22/197/2008 Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Herb gminy Brzeźnica przedstawia na czerwonym polu w centralnym punkcie brzozę ze srebrnym pniem
i złotymi liśćmi. Po bokach znajdują się dwa godła. Z lewej strony widać chorągiew z herbu Radwan,
a z prawej głowę lwa z herbu Zadora (Płomieńczyk). Herb gminy Brzeźnica to symbol wspólnoty lokalnej
zakorzeniony w średniowiecznej historii tego obszaru. Ogółem na ziemi brzeźnickiej od końca XIII do
końca XIX wieku odnotowano obecność około 50 przedstawicieli rodów szlacheckich. Zatwierdzony w
2008 r. herb gminy nawiązuje do dawnych dziejów. Chorągiew z krzyżem kawalerskim zaczerpnięto
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z herbu Radwan, którym pieczętował się ród Radwanitów. Głowę lwa przejęto z herbu Zadora
(Płomieńczyk), którym posługiwali się m.in. Paszkowscy. Barwy mają dodatkowo znaczenie symboliczne.
Złoto (żółcień) symbolizuje: Boski majestat, objawienie Ducha Świętego, glorię zmartwychwstania,
szlachetność, wspaniałomyślność, życzliwość, Słońce, topaz, złoto, światło. Srebro (biel) to symbol:
czystości, uczciwości, lojalności, pokory, Księżyca, perły, srebra, wody, pokoju. Czerwień to barwa krwi
Odkupiciela, symbol: Syna Bożego, Boskiego pomazańca (króla). Oznacza też miłość, dzielność,
poświęcenie i żarliwość, jest barwą Marsa, rubinu, ognia i wojny.

1.3.2 Flaga
Kolory flagi Gminy Brzeźnica zostały opracowane według zasad weksylologii i w oparciu o barwy herbu
Brzeźnicy. Flagą Gminy Brzeźnica jest prostokątny płat tkaniny o proporcjach 8:5 dzielony w słup
(pionowo) w proporcjach 1:1:4:1:1 o barwach: żółte skrajne wąskie pasy, czerwone - środkowe, a na
szerokim centralnym białym pasie herb gminy.

Użyte barwy w projektach herbu i flagi gminy Brzeźnica mają oprócz znaczenia historycznego,
także znaczenie symboliczne. Z barwami tymi należy wiązać symbolikę chrześcijańską oraz inne
znaczenia, m.in.: cnoty i cechy charakteru, symbole astrologiczne, m.in.: ciała niebieskie, kamienie
szlachetne, metale i żywioły:
1. Złoto (żółcień) symbolizuje Boski majestat, objawienie Ducha Świętego, glorię zmartwychwstania,
szlachetność, wspaniałomyślność, życzliwość, Słońce, topaz, złoto i światło.
2. Srebro (biel) to symbol czystości, uczciwości i lojalności oraz pokory, a także Księżyca, perły, srebra,
wody i pokoju.
3. Czerwień to barwa krwi Odkupiciela, symbol Syna Bożego oraz Boskiego pomazańca (króla). Oznacza
też miłość, dzielność, poświęcenie i żarliwość. Jest barwą Marsa, rubinu, ognia i wojny.

1.4

Władze Gminy

1.4.1 Organy gminy
Organami Gminy Brzeźnica są Rada Gminy i Wójt Gminy. Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada
Gminy w Brzeźnicy, a organem wykonawczym jest Wójt Gminy, który kieruje bieżącymi sprawami oraz
reprezentuje ją na zewnątrz. Wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy oraz jednostek
organizacyjnych i jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników Urzędu.
Funkcję Wójta od listopada 2006 roku pełni Bogusław Antos.
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Tabela 2. Radni Rady Gminy VIII Kadencji

Imię i nazwisko

Miejscowość okręgu

Barbara EWIAK

Brzeźnica

Stanisław TRACZ

Brzeźnica

Bogusława MOCAŁA

Bęczyn

Ewa BARTOSZ

Kossowa

Adam KUTERMAK

Łączany

Paweł WADOWSKI

Łączany

Małgorzata KLAJA

Sosnowice

Marian OSTROWSKI

Sosnowice

Wojciech SMAGŁO

Chrząstowice

Kazimierz PACUŁT

Marcyporęba

Edyta PRZYSTAŁ

Wyźrał

Mirosław MĄDRY

Brzezinka

Jadwiga KOZIOŁ

Nowe Dwory

Andrzej JASKIERNIA

Tłuczań

Krzysztof WYROBA

Paszkówka
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1.4.2 Komisje Rady Gminy VIII kadencji:
Tabela 3. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna
skład: 5 radnych
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Członkowie

Małgorzata Klaja
Ewa Bartosz
Mirosław Mądry
Bogusława Mocała
Stanisław Tracz

Tabela 4. Skład osobowy Komisji Planowania, Budżetu, Kultury, Oświaty, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Planowania, Budżetu, Kultury, Oświaty, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego
skład: 10 radnych
Przewodniczący
Adam Kutermak
Wiceprzewodniczący
Barbara Ewiak
Członkowie
Andrzej Jaskiernia
Jadwiga Kozioł
Marian Ostrowski
Edyta Przystał
Wojciech Smagło
Paweł Wadowski
Krzysztof Wyroba
Pacułt Kazimierz
Tabela 5. Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
skład: 5 radnych
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Członkowie

Krzysztof Wyroba
Mirosław Mądry
Ewa Bartosz
Barbara Ewiak
Marian Ostrowski

1.4.3 Uchwały Rady Gminy
Rada Gminy obraduje na sesjach, zwoływanych średnio raz w miesiącu. Średnia frekwencja radnych na
sesjach była wysoka i wyniosła – 88,8%

Obwieszczenia o terminach i porządku sesji podawane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy w Brzeźnicy, na stronie internetowej www.brzeznica.pl.
Rada Gminy w Brzeźnicy w 2021 roku odbyła 13 sesji. Wszystkie sesje były prawomocne. Przedmiotem
obrad Rady Gminy były zagadnienia przyjęte w planie pracy na 2021 rok oraz bieżące sprawy kierowane
przez Wójta.

Rada Gminy w Brzeźnicy rozpatrzyła projekty i podjęła 117 uchwał. 54 uchwały objęto nadzorem
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a 31 nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej.
43 uchwały zostały przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
86 podjętych przez Radę Gminy uchwał zostało przekazanych do realizacji Wójtowi Gminy.
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Wykaz
uchwał
podjętych
przez
Radę
Gminy
https://bip.malopolska.pl/ugbrzeznica,m,345932,2021.html.

jest

dostępny

na

stronie:

Wykaz uchwał za ubiegły rok stanowi także załącznik nr 1 do niniejszego Raportu.
Protokoły z posiedzeń oraz Centralny rejestr uchwał Rady Gminy organ wykonawczy gminy udostępnił
do publicznego wglądu, znajduje się w Biurze Rady Gminy Brzeźnica. Uchwały publikowane są też
w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
Urzędu
Gminy
Brzeźnica,
pod
adresem:
https://bip.malopolska.pl/ugbrzeznica,m,345932,2021.html

1.5

Urząd Gminy

Urząd gminy wykonuje zadania mające na celu realizację spoczywających na samorządzie zadań
własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji
rządowej (zadań zleconych), zadań publicznych powierzonych gminie w drodze zawartych porozumień.
Wójt Gminy - Bogusław Antos
Skarbnik Gminy - Anna Kawska
Sekretarz Gminy – Barbara Klęczar
W roku 2021 liczba pracowników Urzędu Gminy przedstawiała się następująco:
Administracja

Obsługa

Prace interwencyjne

25

1

4

1.5.1

Struktura organizacyjna Urzędu

Do końca 2021 roku strukturę organizacyjną Urzędu Gminy w Brzeźnicy tworzyły następujące Referaty i
samodzielne stanowiska pracy:
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 i spraw społecznych (SO.DO. AL)
3) stanowisko ds. obsługi organów gminy, gospodarki lokalami i transportu (ORG, GK)
4) stanowisko ds. obsługi klienta (OK)
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 oraz obsługi kasowej (PO)
4) stanowisko ds. księgowości podatkowej I (KPI)
5) stanowisko ds. księgowości podatkowej II (KPII)
3. Urzędu Stanu Cywilnego
Kierownik USC – Wójt
1) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC, EL)
2) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (PIN)
3) Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)
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4) Administrator Systemów Informatycznych (ASI)
5) Pełnomocnika Wójta ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii (PA)
4. Samodzielne stanowiska pracy:
1) stanowisko ds. inwestycji, funduszy pozabudżetowych i promocji gminy (IN, P, G)
2) stanowisko ds. zamówień publicznych i dróg (ZP)
3) stanowisko ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami (GN)
4) stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi (GO)
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 i ochrony przeciwpożarowej (OC, OSP)
5. Stanowiska pomocnicze i obsługi:
1) Pomoce administracyjne, Stanowisko ds. kadr i archiwum
2) Sprzątaczka,
3) Konserwator,
4) Robotnicy gospodarczy

RADCA PRAWNY
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Mieszkańców związanych z trudnościami w rozwiązywaniu
i interpretacji przepisów prawnych Wójt Gminy zapewnił wszystkim chętnym Mieszkańcom bezpłatne
porady prawne udzielane przez Radcę Prawnego raz w tygodniu w Urzędzie Gminy.
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Rysunek 2. Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Brzeźnicy, obowiązujący od dnia 14.04.2021r.
źródło: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Brzeźnicy.

W 2021 roku Wójt Gminy wydał 345 zarządzeń (wewnętrznych 89 i zewnętrznych 256),
44 upoważnienia / pełnomocnictwa, przedstawił 116 projektów uchwał pod obrady Rady Gminy .
Wójt Gminy wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy oraz Jednostek Organizacyjnych
Gminy. Wspólnie zapewniają sprawną i efektywną działalność gminy.
W urzędzie gminy, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązuje system załatwiania spraw tradycyjny,
wspierany narzędziami informatycznymi.
Wg rejestrów systemowych w 2021 r.:
- Liczba zarejestrowanej korespondencji, która
w tym: 2 128 faktur, rachunków i not księgowych.

wpłynęła

do

Urzędu

Gminy

-

11 795

W 2021 roku przeprowadzono remont 3 piętra budynku Urzędu Gminy spowodowany koniecznością
wymiany starej awaryjnej instalacji elektrycznej nieprzystosowanej do ilości sprzętu elektronicznego
potrzebnego w Urzędzie. Łączny koszt remontu wraz z wyposażeniem biur wyniósł 107 772,42 zł.

1.6

Pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Brzeźnica
a/ jednostki budżetowe:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy
2. Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy, w tym jednostki obsługiwane przez GCUW:
a/ Szkoła Podstawowa w Marcyporębie
b/ Szkoła Podstawowa w Paszkówce
c/ Szkoła Podstawowa w Sosnowicach
d/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączanach
e/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy
f/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tłuczani
g/ Publiczny Żłobek w Brzeźnicy
h/ Publiczny Żłobek w Chrząstowicach

b/ samorządowe zakłady budżetowe
1.Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy
c/ jednostki kultury
1.Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy
d/ Spółki gminne
1. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa Sp. z o.o.
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1.6.1 Ośrodek Pomocy Społecznej
Dyrektor
Dane teleadresowe

Grzegorz Wojtas
ul. Ks. Eugeniusza Łudzika 1
34-114 Brzeźnica

zatrudnia 14 osób w tym: kadra kierownicza 1 osoba, pracownicy socjalni 6 osób, pozostali pracownicy
7 osób.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy, realizującą zadania
pomocy społecznej.
Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także doprowadzenie ich
do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje głównie wsparcie materialne, finansowe, prace socjalną,
poradnictwo i interwencje w oparciu o realizację:
- świadczeń z ustawy o pomocy społecznej,
- zadań z ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
- zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
- zadań z ustawy o wsparciu rodziny w wychowywaniu dzieci,
- zadań z ustawy „Za życiem”,
- innych zadań jak np.: „Dobry start”, „Programy dożywiania”, Projekt „Q działaniu”, Opiekę
„Senioralną”.

1.6.2 Gminne Centrum Usług Wspólnych
Dyrektor
Dane teleadresowe

Paulina Sarapata
ul. Ks. Eugeniusza Łudzika 1
34-114 Brzeźnica

Zatrudnia 5 pracowników, na stanowiskach: dyrektor, główna księgowa, pracownik administracyjnoksięgowy, pracownik ds. płac i pomoc administracyjna.
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 2020 r. poz. 713).
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,
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6) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach,
7) Publiczny Żłobek "KĄCIK DLA MALUSZKA" w Brzeźnicy
8) Publiczny żłobek w Chrząstowicach.
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 (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 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,
rozliczanie projektów unijnych i krajowych realizowanych przez placówki oświatowe.
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy prowadzi obsługę finansowo – księgową dla jednostek
organizacyjnych, których zadania realizowane są w ramach działu „750” Administracja publiczna, działu
„801” Oświata i wychowanie, działu „853” Pozostałe działania w zakresie pomocy społecznej, działu
„854” Edukacyjna opieka wychowawcza oraz działu „855” Rodzina.

1.6.2.1

Placówki oświatowe Gminy Brzeźnica

Lp.

Placówka

Dyrektor

1

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy

Ewelina Kutermak

2

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączanach

Beata Chmielowska

3

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tłuczani,

Mieczysław Chojna

4

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II
w Marcyporębie
Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka
w Paszkówce
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Sosnowicach,

5
6

Krystyna Korus
Elżbieta Sikora
Elżbieta Kosek

Szerszy zakres informacji na temat Placówek oświatowych zostanie przedstawiony w dziale 11. Oświata
i wychowanie.

1.6.2.2

Żłobki na terenie Gminy Brzeźnica

Dyrektor Maria Czyżowska
Dane teleadresowe:
➢ Publiczny Żłobek "KĄCIK DLA MALUSZKA" w Brzeźnicy
ul. Adama Gorczyńskiego 1, 34-114 Brzeźnica
➢ Publiczny żłobek w Chrząstowicach
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Chrząstowice 32, 34-114 Brzeźnica
Żłobek w Brzeźnicy funkcjonuje od 2018 r. Był jednym z pierwszych publicznych żłobków otwartych
w powiecie wadowickim. Powstał po adaptacji części budynku szkoły podstawowej na przedszkole.
W 2019 r. przed budynkiem utworzono plac zabaw.
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem w zakresie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku
żłobkowym w 2020 r. w miejscowości w Chrząstowicach utworzono drugi żłobek samorządowy. W celu
przystosowania pomieszczeń dla potrzeb najmłodszych w budynku byłej szkoły podstawowej
przeprowadzono prace remontowe. Przestronne sale pełne światła z kolorowym wyposażeniem umilają
pobyt żłobkowym maluchom. W ramach inwestycji zapewniono również miejsce do spędzania czasu
wolnego najmłodszym i przy budynku żłobka wykonano plac zabaw.
1.6.3

Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy

Dyrektor
Dane teleadresowe

Wojciech Spisak
Rynek 5
34-114 Brzeźnica

GZU Brzeźnica zatrudnia 22 pracowników, w tym: dyrektora, główną księgową, 4 pracowników
administracji, 16 pracowników fizycznych obsługowych (obecnym stanie faktycznym 1 osoba
administracji przebywa na urlopie macierzyńskim, a pracownik fizyczny na świadczeniu
rehabilitacyjnym).
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.
- 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.
Źródłem przychodów w Gminnym Zakładzie Usługowym w Brzeźnicy w roku 2021 była produkcja
i sprzedaż wody pitnej, odprowadzenie ścieków na terenie gminy Brzeźnica oraz działalność pozostała w
ramach w/w zadań szereg zleceń remontowych jak np. bieżące naprawy dróg, prace porządkowe (np.
usługi rębakiem), zimowe utrzymanie dróg.
Zakład prowadził działalność w obrębie trzech działów dział 400- Wytwarzanie i zaopatrzenie
w energię elektryczną , gaz i wodę z zakresu rozdziału 40002 - Dostarczania wody, dział 710 – Działalność
pozostała w rozdziale 71095 – Pozostała działalność, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska w zakresie rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
W 2021 roku zakład planował wydatki inwestycyjne na kwotę 390 000,00 złotych w tym środki własne
260 000,00 oraz 130 000,00 zł dotacja celowa przyznana przez Radę Gminy Brzeźnica na wykonie
dokumentacji stacji uzdatnia wody, która została wykonana za kwotę 119 478,61.
Z
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własnych środków Zakład poniósł nakłady na inwestycje ogółem 136 468,68 zł tj.: w wysokości
86 995,16 zł ze środków bieżących oraz ze środków z lat ubiegłych kwotę 49 473,52 zł . I tak:
Wydatki w dziale 400 poniesiono między innymi na:
✓
✓
✓
✓

modernizację przyłączy wodociągowych na kwotę - 18 667,62 zł
rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bęczyn - 11 214,03 zł
rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzeźnica - 9 480,00 zł
odpłatny wykup sieci wodociągowej - 34 227,42 zł w tym ze środków z lat ubiegłych
- 34 227,42 zł
✓ modernizacja zbiornika wyrównawczego Marcyporęba Tobołki - 29 610,81 zł
wydatki w dziale 900 poniesiono między innymi na
✓ modernizacja oczyszczalni w Paszkówka - 12 995,00 zł w tym ze środków z lat ubiegłych
– 5 000,00 zł
✓ odpłatne przekazanie sieci kanalizacyjnej B-ka – 10 027,70 zł
✓ wydatki inwestycyjne doposażenie samochodu Fiat DOBLO – 8 001,49 zł w tym ze środków
z lat ubiegłych – 8 001,49 zł
✓ opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w ramach prowadzonej inwestycji - 2.145,61 zł
w tym ze środków z lat ubiegłych 2.145,61 zł
✓ modernizacja pompowni przy oczyszczalni w miejscowości Brzezinka – inwestycja rozpoczęta
Ponadto Zakład w 2021 roku w ramach zleceń z Gminy wykonał prace za kwotę 425 419,39 zł,
w tym: remont i naprawę dróg, prace porządkowe , zimowe utrzymanie dróg, drobne zlecenia.

1.6.4 Centrum Kultury i Promocji (CKiP)
Dyrektor
Dane teleadresowe

Kazimierz Mostowik
ul. Krakowska 107
34-114 Brzeźnica

Zatrudnia 6 pracowników, w tym: dyrektora, głównego księgowego, 1 instruktora, 1 animatora kultury,
2 pracowników gospodarczych – łącznie 5 i 5/8 etatu.
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji
i upowszechniania kultury, kultury fizycznej i turystyki oraz rozwijania i zaspokajania potrzeb
kulturalnych społeczeństwa. Jako animator życia kulturalnego gminy, kieruje swoją 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 rozwoju. Celem nadrzędnym CKiP jest
pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz
współtworzenia jej wartości.

1.6.5 Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy (Spichlerz Książki)
Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy (Spichlerz Książki)
Dyrektor
Wiesława Jarguz
Dane teleadresowe
Rynek 1
34-114 Brzeźnica
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Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi bibliotekę publiczną w Brzeźnicy i pięć filii bibliotecznych
w: Łączanach, Marcyporębie, Paszkówce, Sosnowicach i Tłuczani.
Ogółem zatrudnia 5 osób, co w przeliczeniu na etaty stanowiło 3,25 etatów.
Podstawowym celem biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych
i informacyjnych mieszkańców. Z usług biblioteki korzystają mieszkańcy gminy Brzeźnica, a także turyści.

1.6.6 Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa sp. z o. o.
Prezes
Dane teleadresowe

Wiesław Jaskuła
ul. Krakowska 109
34-114 Brzeźnica
Spółka w 2021 r. zatrudniała na umowę o pracę 19 osób w tym 17 osób na cały etat, 1 osoba
na ¾ etatu i jedna osoba na ½ etatu.
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa Sp. z o.o. Brzeźnica, ul. Krakowska 109 rozpoczęła działalność
w 2000 roku. Została utworzona na mocy uchwały nr XIV / 95/00 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 24 lutego
2000 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Brzeźnica Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
Gmina Brzeźnica posiada 100% udziałów w Spółce.
Przedmiotem działalności Spółki jest między innymi prowadzenie usług w zakresie eksploatacji złóż
kruszywa naturalnego, jego uszlachetnianie i sprzedaż oraz w zakresie świadczenia usług
gastronomicznych i transportowych.
Spółka realizuje zadania własne gminy w zakresie:
- dożywania dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach z terenu Gminy Brzeźnica;
- dożywiania seniorów w ramach prowadzonych przez Gminę Brzeźnica Domów Seniora;
- transportu osób (przewóz uczniów do szkół, seniorów do Domów Seniora, do Centrum medycznorehabilitacyjnego na rehabilitację);
- dowozu posiłków do żłobków, przedszkoli, szkół i Domów seniora;
- prace porządkowo-konserwacyjne i sprzątanie terenów publicznych.
W zakresie eksploatacji kruszywa w 2021 r. wydobyto ogółem 81 049,01 t. Ponadto w 2021 r.
prowadzono działania mające na celu poszukiwanie nowych terenów pod eksploatację kruszywa
naturalnego, a w szczególności przeprowadzono badania geologiczne na części działek nr 1, 3, 4 (Stare
Wiślisko) położonych w Łączanach. W roku 2020 Spółka osiągnęła przychód netto z działalności
podstawowej w wysokości 2 630 434,83 zł z czego:
- wydobywanie kruszywa - przychody w kwocie 729 479,27 zł
- sprzedaży usług gastronomicznych, transportowych i innych - przychody w kwocie 1 900 955,56 zł
W 2021 r. Spółka kontynuowała działalność w zakresie prowadzenia kuchni w ramach przejętego
zadania gminnego w zakresie dożywania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brzeźnica oraz dożywiania
seniorów. Ponadto kontynuowano działalność w zakresie transportu osób, dowozu posiłków oraz
działalność punktu gastronomicznego „Stacja Smaków” w Brzeźnicy .

1.6.7 Jednostki pomocnicze Gminy
Gminę Brzeźnica tworzą jednostki pomocnicze: 14 sołectw
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1.6.7.1 Sołectwa w 2021 roku
Tabela 6. Wykaz sołectw gminy Brzeźnica

Lp
1
2
3

Sołectwo
Bęczyn
Brzezinka
Kopytówka

Sołtys
Zofia Galos
Mirosław Mądry
Katarzyna Myśliwiec

4

Brzeźnica

Wojciech Żurek

5
6

Chrząstowice
Kossowa

Maria Grochal
Janus Marek

7

Łączany

Mateusz Wełna - Kozioł

8
9
10

Marcyporęba
Bachorowice
Nowe Dwory

Franciszek Żmuda
Marek Gonciarczyk
Anna Orzechowska

11

Paszkówka

Mariusz Kucharczyk

12

Sosnowice

Małgorzata Klaja

13
14

Tłuczań
Wyźrał

Andrzej Jaskiernia
Lucyna Przystał

Radni Gminy
Bogusława Mocała
Mirosław Mądry
Barbara Ewiak
Stanisław Tracz
Wojciech Smagło
Ewa Bartosz
Adam Kutermak
Paweł Wadowski
Kazimierz Pacułt
Jadwiga Kozioł
Krzysztof Wyroba
Małgorzata Klaja
Marian Ostrowski
Andrzej Jaskiernia
Edyta Przystał

1.6.7.2 Wydatki poszczególnych sołectw z rezerwy celowej
Rezerwa celowa na wydatki poszczególnych sołectw Gminy Brzeźnica w roku 2021 w wysokości
255 000,00 zł zostały w całości rozdysponowane z przeznaczeniem na:
- Sołectwo Bachorowice – zakup kamienia na utwardzenie dróg gminnych i wewnętrznych, umocnienie
skarpy ul. Leśna – 10 000,00 zł,
- Sołectwo Bęczyn – zakup i montaż korytek kolejowych, zakup kruszywa, rur, koszenie samosiejek
i czyszczenie rowu przy ul. Kwiatowej, remonty dróg wewnętrznych – 15 000 zł,
- Sołectwo Brzeźnica – wykonanie przepustu pod ul. Długą, zakup kruszywa na remont ul. Kolejowej,
remont murawy boiska, remont nawierzchni ul. Kwiatowa, oświetlenie uliczne ul. Lipowa – 25 000,00 zł,
- Sołectwo Sosnowice – zakup kruszywa na drogi, rur, studzienki, naprawa obrzeży i cieku na
ul. Dworskiej, – 25 000,00 zł,
- Sołectwo Paszkówka – zakup zmywarki i naczyń do domu kultury, wycinka krzaków i czyszczenie
przepustu przy ul. Starowiejskiej, zakup kruszywa na ul. Leśną – 25 000,00 zł,
- Sołectwo Marcyporęba – zakup kruszywa, wykonanie odwodnienia, remonty dróg wewnętrznych
i gminnych, montaż lamp solarnych – 20 000,00,00 zł,
- Sołectwo Łączany – zakup umundurowania dla straży pożarnej, plac zbaw na boisku przy ZSP Łączany,25 000,00 zł,
- Sołectwo Chrząstowice – odwodnienie rowu – 15 000,00 zł,
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- Sołectwo Wyźrał – zagospodarowanie placu po starej szkle – 15 000,00 zł,
- Sołectwo Tłuczań – wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym, zakup i montaż słupów
oświetleniowych przy WDK, zakup kruszywa, remont drogi wewnętrznej ul. Leśna, zakup wiaty
przystankowej – 25 000,00 zł,
- Sołectwo Brzezinka – dotacja dla straży pożarnej na remont budynku – 15 000,00 zł,
- Sołectwo Kossowa – utwardzenie skarpy i boiska, organizacja dnia seniora, organizacja mikołajek –
15 000,00 zł ,
- Sołectwo Nowe Dwory – zakup i montaż wiat przystankowych, tablicy ogłoszeniowej, zakup i montaż
dwóch lamp solarnych – 15 000,00 zł,
- Sołectwo Kopytówka – zakup koszy na śmieci, utwardzenie i remont przepustu przy drodze
wewnętrznej – 10 000,00 zł.

2

Demografia

2.1

Liczba i struktura ludności

Według danych z ewidencji ludności ogólna liczba mieszkańców gminy Brzeźnica na dzień 31 grudnia
2021 roku wyniosła 10 327 osoby (pobyt stały i czasowy). Z roku na rok liczba mieszkańców gminy
wzrasta.
Tabela 7. Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego – liczba i struktura ludności

Miejscowości

Bęczyn
Brzezinka
Brzeźnica
Chrząstowice
Kopytówka
Kossowa
Łączany
Marcyporęba
Nowe Dwory
Paszkówka
Sosnowice
Tłuczań
Wyźrał
Gmina
Brzeźnica

Liczba osób w poszczególnych
miejscowościach
Kobiety
Mężczyźni
Ogółem
300
203
715
226
129
245
814
519
240
532
638
492
220
5273

281
210
641
213
139
267
744
519
231
481
619
495
214
5054

581
413
1356
439
268
512
1558
1038
471
1013
1257
987
434
10327

Udział w ogólnej liczbie
mieszkańców gminy [%]

5,63 %
4,00 %
13,13 %
4,25 %
2,60 %
4,96 %
15,09 %
10,05 %
4,56 %
9,81 %
12,17 %
9,56 %
4,20 %
100,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności

Liczba mieszkańców w porównaniu do roku 2020 wzrosła o 29 osób. Chociaż ubiegły rok to pierwszy od
kilku lat, w którym liczba urodzeń w stosunku do liczby zgonów jest mniejsza (o 31 osób)
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to jednak z roku na rok, wzrasta liczba mieszkańców gminy. Spowodowane to jest migracją
i osiedlaniem się na naszych terenach ludności miejskiej.
Wykres nr 1

Liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Brzeźnica
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności

W 2021 roku rodzicom z gminy Brzeźnica urodziło się 108 dzieci. W porównaniu do roku 2020
przyszło na świat o 31 dzieci mniej.
Wykres nr 2

Liczba urodzeń na terenie gminy
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności

W 2021 roku liczba zgonów wyniosła 125 osób, tj. o 1 mniej niż w roku 2020.
Wykres nr 3
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Liczba zgonów na terenie gminy
140
120

100

107

100

99

92

126

125

2020

2021

94

80

60
40

20
0
2015

2016

2017

2018

2019

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności

Na przestrzeni ostatnich lat w gminie Brzeźnica odnotowuje stały dodatni bilansu salda migracji oraz
przyrostu naturalnego liczby mieszkańców, co wskazuje na rozwój gminy pod względem społecznym
i ekonomicznym.

2.2

Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego

Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego w Brzeźnicy w 2021 roku łącznie sporządził 150 aktów, w tym 8 aktów
urodzenia, 63 aktów małżeństwa oraz 79 aktów zgonu.
Zarejestrowane akty urodzeń to tylko urodzenia z zagranicy (dzieci, które urodziły się w Polsce miały
sporządzane akty urodzenia w gminie, w której przyszły na świat).
Z 63 małżeństw: 44 pary zawarły małżeństwa konkordatowe, 16 par cywilne, a 3 akty zostały wpisane do
Bazy Usług Stanu Cywilnego, czyli 3 małżeństwa zostały zawarte za granicą: Ukraina – 1, Wielka
Brytania – 1, Francja – 1.
Najwięcej zaświadczeń po ślubie konkordatowym dostarczyła Parafia Rzymsko-Katolicka
w Paszkówce – 19, Parafia Rzymsko-Katolicka w Brzeźnicy – 9, Parafia Rzymsko-Katolicka
w Tłuczani – 7 , Parafia Rzymsko-Katolicka w Marcyporębie 6 i Parafia Rzymsko-Katolicka
w Łączanach – 3.
W Urzędzie Stanu Cywilnego zawarto 16 ślubów cywilnych - wszystkie uroczystości zostały zawarte w
Urzędzie. W tym dwoje ślubów cywilnych zostało zawartych z obcokrajowcami ( 1 z obywatelem
Węgier, 1 z obywatelką Ukrainy.)
Urząd Stanu Cywilnego otrzymał 17 wyroków rozwodowych. Wydał trzy decyzje na podstawie ustawy
o zmianie imienia i nazwiska.
Tabela 8. Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego
Wyszczególnienie

Rok 2021

Sporządzone akty urodzenia
w tym:- umiejscowione

8
8
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Sporządzone akty małżeństwa
w tym:
- konkordatowe

63

- konkordatowe obywatelki polskiej z obywatelem Niemiec

1

- cywilne

14

- cywilne obywateli polskich z cudzoziemcami ( z obywatelem Węgier 1, z
obywatelką Ukrainy 1)
- umiejscowione

2

Sporządzone akty zgonu
w tym:
- umiejscowione
Ilość par małżeńskich odznaczonych medalami za długoletnie pożycie
małżeńskie

79
4

Ilość wyroków rozwodowych wpisanych do ksiąg małżeństw

15

43

3

17

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności

17 parom małżeńskim z Gminy Brzeźnica, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał „Medale za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Odznaczenie przyznawane jest osobom, które przeżyły 50 lat
w jednym związku małżeńskim. Oprócz medali otrzymali dyplomy gratulacyjne od Wójta Gminy
Brzeźnica i okolicznościowe upominki.

2.3

Bezrobocie

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. stopa bezrobocia dla powiatu wynosiła 4,9%, dla województwa
wynosi 4,5%, a dla całego kraju 5,4%. Liczba bezrobotnych w powiecie wadowickim wg stanu na
grudzień 2021 r. wynosiła 2891 osób, a bezrobotni mieszkańcy gminy Brzeźnica w liczbie 162 osoby
stanowili 5,6 % ogółu bezrobotnych w powiecie. 56,17 % bezrobotnych z terenu gminy Brzeźnica to
kobiety.
W stosunku do grudnia 2020 roku liczba bezrobotnych w gminie spadła o ponad 13,83 % (26 osób).
Przedstawione powyżej liczby należy uznać jako zaniżone, gdyż odzwierciedlają wyłącznie statystykę
osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach, a nie ujmują bezrobocia ukrytego
w rolnictwie, a także osób wcześniej niepracujących i niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy.
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Tabela 9. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu wadowickiego

źródło: https://wadowice.praca.gov.pl

2.4

Przedsiębiorcy

W 2021 roku na terenie gminy Brzeźnica działało 617 przedsiębiorców.
Pracownicy Urzędu Gminy w Brzeźnicy, od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, dokonali
257 wpisów CEIDG, w tym dotyczących:
− założenia działalności,
− zmiany,
− zmiany ze wznowieniem,
− zmiany z zawieszeniem,
− zmiany z zakończeniem,
− zakończenia działalności.

3
3.1

Budżet Gminy
Budżet za 2021 rok
Wykonanie budżetu za 2021 rok przedstawia się następująco:
1) dochody planowane w wysokości 57 221 450,97 zł wykonano na kwotę 66 733 372,93 zł,
co stanowi 112,51% wykonania planu rocznego;
2) wydatki planowane w wysokości 62 292 139,12 zł wykonano na kwotę 57 415 013,41 zł,
co stanowi 90,60% wykonania planu rocznego;
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3) przychody planowano i wykonano w kwocie 6 017 302,15 zł - niewykorzystane w 2020 roku
środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu oraz pozostałe wolne środki wprowadzone do
budżetu na rok 2021;
4) rozchody planowano i wykonano na kwotę 946 614,00 zł (spłacono raty kredytów zaciągniętych
w latach ubiegłych);
5) planowany deficyt w kwocie - 4 055 835,08 zł nie został wykonany, a wynik budżetu za 2021 rok
jest dodatni i faktycznie zamknął się zrealizowaną nadwyżką w kwocie 9 318 359,52zł.
Rok 2021 zamknięto nadwyżką w kwocie 9 318 359,52 zł, jest to związane z wykonaniem wyższej
kwoty dochodów aniżeli kwotą poniesionych wydatków w tym okresie. Na powyższą nadwyżkę
miały wpływ dochody z tytułu otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej
z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 5 186 000 zł,
które nie zostały ujęte w planie dochodów, środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości
1 673 574 zł. Wpływ na nadwyżkę miały również środki, jakie zwróciło stowarzyszenie, które
realizuje projekty współfinansowane ze środków europejskich („Mali Giganci”, „Młodzi duchem”,
„Q_działaniu”), łączna kwota zwróconych 30.12.2021r., niewykorzystanych środków, które nie
podlegają zwrotowi instytucji rozliczającej wyniosła 2 185 963,31 zł.
Zobowiązań wymagalnych Gmina Brzeźnica na dzień 31.12 .2021r. nie ma.
Budżet dla Gminy Brzeźnica na rok 2021 został uchwalony przez Radę Gminy Brzeźnica Uchwałą
Nr XXXVII/331/ w dniu 2021 r. 15.12.2021r.
Szczegółowe informacje dotyczące wykonania budżetu zostały opisane w Sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu gminy za 2021 rok dostępnym w biurze Rady Gminy.
Ogólny zarys finansów gminy został przedstawiony w tabeli nr 10.

Tabela 10. Finanse gminy
Plan budżetu Gminy
Brzeźnica po zmianach na
dzień 31.12.2021r.

Wykonanie budżetu
Gminy Brzeźnica na dzień
31.12.2021r.

%
realizacji

DOCHODY

59 315 861,82

66 733 372,93

112,51

dochody bieżące

57 788 352,75

60 263 849,58

104,28
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dochody majątkowe

1 527 509,07

6 469 523,35

424,5

WYDATKI

63 371 696,90

57 415 013,41

90,60

wydatki bieżące

57 335 336,49

52 274 251,04

91,17

6 036 360,41

5 140 762,37

85,16

- 4 055 835,08

9 318 359,52

5 002 449,08

7 504 645,49

0,00

0,00

538 964,33

3 050 488,66

565,99

4 363 486,52

4 454 156,83

102,07

99 998,23

0,00

0,00

ROZCHODY

946 614,00

946 614,00

100,00

Spłata kredytów, pożyczek i
wykup obligacji

946 614,00

946 614,00

100,00

wydatki majątkowe
WYNIK (NADWYŻKA/DEFICYT)
PRZYCHODY
przychody z zaciągniętych
kredytów i wyemitowanych
obligacji
wolne środki o których mowa
w m.in. 217 ust. 2 pkt 6 uofp
niewykorzystane środki o
których mowa w m.in. 217
ust.2 pkt 8 uofp
spłata pożyczek udzielonych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z referatu finansowego

3.2. Struktura dochodów i wydatków budżetowych
3.2.1 Struktura dochodów gminy Brzeźnica w roku 2021
Wykres nr 4
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150,02

Dochody gminy 66 733 372,99
Dotacje i środki ze
źródeł zagranicznych
4 186 740,73

Dochody pozostałe.
4 525 414,75

Subwencje;
23 222 437,00

Dochody z tytułu
dotacji i środków na
zadania zlecone
i własne;
19 846 744,38
Dochody z podatków
„centralnych”;
10 385 430,59
Podatki od osób
fizycznych i
prawnych;
4 240 310,20

Dochody z
majątku gminy;
326 295,28
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z referatu finansowego

3.2.2Wykonanie dochodów budżetowych na przestrzeni lat 2015 – 2021
Wykres nr 5

Dochody Gminy Brzeźnica na przestrzeni lat
66 733 373 zł
59 362 925 zł
54 095 592 zł
46 647 401 zł

41 758 290 zł
36 951 379 zł

30 867 706 zł

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z referatu finansowego

3.2.3Wydatki
Wydatki budżetowe w 2021 r. został zrealizowany w kwocie 57 415 013,41 zł, tj. w 90,60%.
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W wydatkach bieżących dominują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34,15 % wydatków
bieżących i jest to kwota 17 093 694,95 zł.
Na wydatki związane z obsługą długu, a są to odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji
wydatkowano kwotę 155 652,57 zł i w strukturze wykonanych wydatków bieżących stanowią 0,30%
wykonanych wydatków bieżących.
Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano kwotę 17 942 520,73 zł co stanowi 34,32% wykonanych
wydatków bieżących. Kwota 11 078 810,26 zł wydatkowana została na realizację zadań statutowych
Gminy, a w strukturze wykonanych wydatków bieżących stanowi 21,19%.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE zrealizowano w kwocie 3 709 145,27 zł, co
stanowi 10,70% realizacji planu w zakresie wydatków bieżących. Natomiast w zakresie wydatków
majątkowych na ten cel wydatkowano kwotę 609 053,00 zł, co stanowi 11,85% ogółu zaplanowanych
wydatków majątkowych.

3.2.4Struktura wydatków gminy Brzeźnica w roku 2021
Wykres 6

Wydatki 57 415 013,41 zł
Wydatki
majątkowe
5140762,37
9%
Wydatki bieżące
52274251,04
91%

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z referatu finansowego
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3.2.5Wykonanie wydatków budżetowych na przestrzeni lat 2015 – 2021
Wykres nr 7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z referatu finansowego

3.2.6Struktura wydatków majątkowych gminy Brzeźnica w roku 2021 ze względu
na rodzaj działalności
Wykres 8

21586,50

Wydatki majątkowe 5 140 762,37 zł
89662,60

21600,00

Oświata i Wychowanie

60396,00

620582,12

2367112,74

Gospodarka
Mieszkaniowa
Wytwarzanie i
zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Transport i Łączność

1196663,78

Bezpieczeństwo Publiczne
i Ochrona
Przeciwpożarowa
Administracja Publiczna

20000,00

55000,00

558680,02

129478,61

Gospodarka Komunalna i
Ochrona Środowiska

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z referatu finansowego
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3.2.7Struktura wydatków gminy Brzeźnica w roku 2021 na placówki oświatowe
Wykres 9

SP Sosnowice;
1872030,96
11%

Wydatki 16 748 656,70 zł
ZSP Brzeźnica
5819009,71
35%

SP Paszkówka
2398175,73
14%

SP Marcyporęba
1906395,06
11%

ZSP Łączany
2756632,14
17%

ZSP Tłuczań
1996413,1
12%
ZSP Brzeźnica

ZSP Łączany

ZSP Tłuczań

SP Marcyporęba

SP Paszkówka

SP Sosnowice

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z referatu finansowego

3.2.8Zadłużenie gminy Brzeźnica w roku 2021
Na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych
wynosiło 11 195 000,00 zł, w tym:
Na koniec 2021 roku budżet Gminy Brzeźnica nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych,
natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne, których termin płatności nie minął i przypada
w 2022 roku) wynosiły łącznie 1 493 841,84 zł.

3.2.9 Informacje podatkowe za rok 2021
1. W zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
1) Liczba podatników: 6 230;
2) Wydano: 5969 decyzji ustalających wymiar podatku, 2 decyzje z tytułu nabycia gruntów, 3
zarejestrowanych w ewidencji Wójta umów dzierżawy;
3) Przyjęto i opracowano 22 wnioski o umorzenie podatku;
4) Wprowadzono 112 deklaracji lub korekt deklaracji;
5) Dokonano zaewidencjonowania 1190 otrzymanych zmian geodezyjnych;
6) Wysłano 69 tytułów wykonawczych;
7) Sporządzono 466 upomnień;
8) Wydano 796 zaświadczeń lub informacji podatkowych;
9) Wydano 93 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
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Tabela 11. Wysokość dochodów podatkowych od osób fizycznych w 2021 r.

Rok 2021

Wartość

Podatek od nieruchomości

1 192 924,03

Podatek rolny

812 189,53

Podatek leśny

16 782,73

Podatek od środków transportowych (w zł)
(od osób fizycznych)

264 444,91

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z referatu finansowego
Tabela 12. Wysokość dochodów podatkowych od osób prawnych w 2021 r.

Rok 2021

Wartość
1 904 028,00

Podatek od nieruchomości
Podatek rolny

18 471,00

Podatek leśny
Podatek od środków transportowych (w zł) (od osób prawnych)

20 546,00
10 924,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z referatu finansowego

2. W zakresie podatku od środków transportowych:
1) Wprowadzono 103 deklaracji lub korekt deklaracji;
2) Przyjęto i opracowano 1 wniosek o umorzenie podatku;
3) Sporządzono 18 upomnień.

4

Grunty i nieruchomości gminne

Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce
nieruchomościami i Kodeksie Cywilnym. Grunty będące własnością gminy mogą być przedmiotem
sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd,
dzierżawę lub najem.

Stan gminnego zasobu nieruchomości gruntowych na dzień 31.12.2021 r. wynosi : 155,6378 ha,
w tym:
Tereny dróg gminnych, pasów drogowych, parkingów –

81,1839 ha

Tereny zielone, tereny parku dworskiego -

12,4505 ha

Tereny szkolne –

9,4544 ha

Tereny oczyszczalni ścieków –

2,4702 ha

Tereny parcel budowlanych –

9,1573 ha
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Tereny parcel przemysłowo – handlowych –

2,5632 ha

Tereny cmentarzy –

3,2785 ha

Tereny inne

35,1098 ha

4.1

Sprzedaż gruntów i lokali

1/ Sprzedaż nieruchomości:
a)
Na podstawie umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego Gmina Brzeźnica
sprzedała w trybie przetargowym własność nieruchomości w Łączanach, obręb Łączany-Półwieś
o pow. 0,4793 ha za cenę 124 650 zł,
- Przekazanie nieruchomości na cele szczególne
Na podstawie prawomocnej decyzji Starosty Wadowickiego z dnia 9 marca 2020 r. nr 1/2020 znak:
NBZ.6740.2.107.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1782K Kalwaria-Brzeźnica od km 9+450 do km 10+158 w m. Kopytówka, Marcyporęba
oraz od km 10+635 do km 13+641 w m. Marcyporęba, Brzeźnica, Brzezinka” Powiat Wadowicki nabył
własność działek położonymi w Brzezince, w Brzeźnicy, w Kopytówce, i Marcyporębie o łącznej
powierzchni 0,1521 ha o wartości 12 861,02 zł.

4.2

Przekazanie i zakup nieruchomości do zasobu gminnego

4.2.1 Nieodpłatne nabycie nieruchomości:
Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gmina Brzeźnica nabyła własność nieruchomości
w: Bęczynie, w Paszkówce o łącznej pow. 0,0811 ha o łącznej wartości 17 000,00 zł zajęte pod drogę
wewnętrzną, w Chrząstowicach o pow. 0,0155 ha o wartości 1 400,00 zł , w Wyźrale o łącznej pow.
0,1756ha o wartości 39 370,00 zł, w Nowych Dworach o pow. 0,0931 ha o wartości 14 370,00 zł,
w Sosnowicach o pow. 1,3743 ha o wartości 370 000,00 zł na potrzeby realizacji zadań własnych Gminy.

4.2.2 Odpłatne nabycie nieruchomości:
Na podstawie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego Gmina Brzeźnica nabyła własność
nieruchomości położone w Brzezince o łącznej pow. 0,2673 ha za cenę w kwocie 33 400,00 zł na
potrzeby realizacji zadań własnych Gminy, w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz w Łączanach o łącznej pow. 0,5498 ha za cenę 40
000,00 zł na potrzeby realizacji zadań własnych Gminy, w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym
terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
W ramach spraw geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami wydano 329 zaświadczeń
o rewitalizacji, uzgodnień w zakresie mienia komunalnego i sprostowań Aktów Własności Ziemi.
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4.3

Forma dysponowania nieruchomościami gminy

Tabela 13. Forma dysponowania nieruchomościami Gminy Brzeźnica
Forma dysponowania
nieruchomościami
Oddanie nieruchomości
w dzierżawę
Oddanie nieruchomości
w użytkowanie wieczyste
Oddanie nieruchomości
w trwały zarząd
Oddanie nieruchomości
w nieodpłatne użyczenie

Powierzchnia
/m²/

Powierzchnia
budynku /m²/

Uzyskana kwota

55 141,40

6 228,06

307 241,6

-

22 795

-

101 367
2 564

5 140,50
2 928,75

949,05

0

*Powierzchnia wynajmowana przedstawiona jest wg, stanu wynajmowanych powierzchni na 31.12.2021r, dochody
wykazano łącznie jako uzyskane w trakcie całego roku również z wynajmów krótkoterminowych.

4.4

Podział nieruchomości

W roku 2021 dokonano podziału następujących nieruchomości na terenie gminy Brzeźnica:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

5
5.1

Działka nr 140/36 poł. w Brzezince podzieliła się na 140/40, 140/41, 140/42, 140/43,
Działka nr 798/35 poł. w Łączanach, obręb Łączany-Półwieś podzieliła się na 798/36, 798/37,
798/38, 798/39, 798/40, 798/41,
Działka nr 140/35 poł. w Brzezince podzieliła się na 140/54, 140/35,
Działka nr 217/4 poł. w Brzeźnicy podzieliła się na 217/9, 217/10,
Działka nr 217/8 poł. w Brzeźnicy podzieliła się na 217/11, 217/12,
Działka nr 101/38 poł. w Brzeźnicy podzieliła się na 101/156, 101/157,
Działka nr 101/44 poł. w Brzeźnicy podzieliła się na 101/154, 101/155,
Działka nr 101/49 poł. w Brzeźnicy podzieliła się na 101/148, 101/149,
Działka nr 207/1 poł. w Brzeźnicy podzieliła się na 207/51, 207/52,
Działka nr 1002/1 poł. w Brzeźnicy podzieliła się na 1002/4, 1002/5,
Działka nr 1002/2 poł. w Brzeźnicy podzieliła się na 1002/6, 1002/7,
Działka nr 392/1 poł. w Kopytówce podzieliła się na 392/2, 392/3,
Działka nr 2442/1 poł. w Marcyporębie podzieliła się na 2442/3, 2442/4.

Infrastruktura techniczna
Zaopatrzenie w wodę

Mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z 3 ujęć wodociągowych:
1. Wodociąg Brzeźnica obsługuje wsie: Brzeźnica, Brzezinka, Chrząstowice, część Łączany, część
Nowe Dwory.
2. Wodociąg Witanowice obsługuje wsie: Wyźrał, Tłuczań, Nowe Dwory, Kossowa, Marcyporęba,
Kopytówka, Bęczyn, Paszkówka, Sosnowice.
3. Wodociąg Skawina obsługuje wsie: cz. Sosnowic, 5 domów Brzezinki.
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W roku 2021 na ujęciu w Brzeźnicy ze studni S6 i S7 pobrano 145 tys. m3wody, a wody uzdatnionej
pobranej ze stacji podano do sieci 124 tys. m3, co stanowi 340 m3 średnio dobowej produkcji.
W obrębie działalności produkcja, uzdatnianie i sprzedaż wody:
Rok
2022
2021
➢ ilość wody pobranej z ujęcia SUW Brzeźnica
- 124 240 m³ 122 485 m³
➢ ilość wody zakupionej
- 348 754 m³ 330 379 m³
➢ GZK Tomice
- 302 541 m³ 279 870 m³
➢ GZUW Spytkowice
- 26 120 m³
26 748 m³
➢ ZWiK Skawina
- 20 093 m³
23 761 m³
➢ ilość wody sprzedanej
- 376 459 m³ 384 224 m³
Celem korzystania z wody jest zapewnienie wszystkim odbiorcom ciągłości dostaw wody o odpowiedniej
jakości w niezbędnych ilościach. Woda pobierana jest na cele socjalno-bytowe, przemysłowe oraz
przeciwpożarowe. Pobór wody dla zaopatrzenia wodociągu komunalnego nie ma ujemnego wpływu na
wody podziemne ani powierzchniowe.
Ujęcia działają na podstawie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych.
Na terenie gminy są:
➢ przepompowni wody w ilości szt. 3 zlokalizowane w miejscowościach: Tłuczań, Brzeźnica,
Kopytówka
➢ zbiorników wyrównawczych szt. 8
➢ Studzienki redukujące ciśnienie szt. 6
➢ Studzienki wodomierzowe szt. 4
Ogólna długość sieci wodociągowej w całej Gminie wynosi 150 km sieci głównej oraz ponad 130 km sieci
przyłączy będących na majątku GZU.
Liczba przyłączy wodociągowych – 3 400 sztuk:
Zaopatrzenie w wodę należy uznać za dobre. Wszystkie miejscowości zostały zwodociągowane i 99%
mieszkańców gminy może korzystać z wody wodociągowej.
Przez cały 2021 rok na bieżąco prowadzony był monitoring, stały nadzór nad stacjami wodociągowymi,
siecią i przepompowniami, okresowe badania wody - zgodnie z harmonogramem, przeprowadzono
badania doraźnej eksploatacji urządzeń technicznych (dozór techniczny).
Pomimo dobrego zaopatrzenia ilościowego w wodę, infrastruktura wodociągowa na terenie gminy
Brzeźnica wymaga dalszej modernizacji.

5.1.1 Budowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy wraz z montażem niezbędnych
urządzeń
W ramach środków dotacji Gminy Brzeźnica na kwotę 119 478,61 zł opracowano dokumentację
projektowo–kosztorysową na modernizację SUW.
Gmina Brzeźnica z końcem 2021 r. otrzymała wsparcie finansowe na kwotę 7 125 000 zł w ramach
pierwszego naboru wniosków z Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Środki zostały przeznaczone na
wykonanie budowy stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy, która zastąpi wyeksploatowaną i przestarzałą
w technologię obecną stacje, a co najważniejsze zwiększy bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców
w wodę.
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5.2

Odprowadzanie ścieków

5.2.1 Oczyszczalnie ścieków
Na terenie gminy są 3 oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w miejscowościach:
➢ Brzezince, położona poza strefą zabudowań gminy, przyjmuje ścieki ze skanalizowanej części
miejscowości Brzezinka, Brzeźnica, część Nowych Dworów
➢ Paszkówka, położona poza strefą zabudowań gminy, przyjmuje ścieki ze skanalizowanej części
miejscowości Paszkówka i niewielkiej części Sosnowic. Jest to oczyszczalnia hydrobotaniczna
(trzcinowo-glebowa)
➢ Kossowa położona poza strefą zabudowań gminy, przyjmuje ścieki ze skanalizowanej części
miejscowości Kossowa
Prowadzony jest bieżący nadzór i niezbędne prace, aby zapewnić ciągłość pracy oczyszczalni
i odprowadzać oczyszczone ścieki do kanału Łączany -Skawina z oczyszczalni w Brzezince oraz do potoku
„Paszkowski Padoły” z oczyszczalni w Paszkówce zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. Prowadzony
był stały nadzór nad oczyszczalniami, wykonane zostały badania ścieków zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków jakie należy spełniać przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego. Zostały wykonane prace w celu zachowania ciągłości procesu oczyszczania
np. wymiana sterownika procesu technologicznego, separator do zabezpieczenia linii transmisyjnej.
Ścieki odprowadzone do oczyszczalni w ilościach:
➢ Oczyszczalnia Brzezinka
➢ Oczyszczalnia Paszkówka
➢ Oczyszczalnia Kossowa

-

2021
42 995 m³
22 950 m³
2 560 m³

2022
41 340 m³
19 186 m³
2 604 m³

5.2.2 Kanalizacja
Ogólna długość sieci kanalizacyjnej w całej Gminie wynosi 40 km sieci głównej oraz ponad 7 km sieci
przyłączy będących na majątku GZU.
Na terenie gminy są :
➢ Przepompownie ścieków ( dla oczyszczalni Brzezinka) szt. 8 zlokalizowane w miejscowościach:
Brzeźnica, Brzezinka
➢ Przepompownie ścieków ( dla oczyszczalni Paszkówka) szt. 3 zlokalizowane w miejscowościach:
Paszkówka , Sosnowice
Liczba przyłączy kanalizacyjnych – oczyszczalnia Brzezinka – 373 sztuki.
Liczba przyłączy kanalizacyjnych – oczyszczalnia Paszkówka – 201 sztuk.
Liczba przyłączy kanalizacyjnych – oczyszczalnia Kossowa – 22 sztuki.
Zakład świadczył usługi w zakresie ścieków dowożonych z bezodpływowych zbiorników . W 2021 roku
w 240 kursach wywieziono 1 007 m³ .
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5.2.3 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Brzeźnicy
W 2021 r. wykonano projekt koncepcyjny oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy na zadanie
pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Brzezince.” – kwota 39 975,00 zł
Dokumentacja dotyczy wykonania zakresu umożliwiającego zwiększenie przepustowości oczyszczalni do
3000 RLM. Zaplanowana inwestycja zapewni gminie zdolność odbioru ścieków doprowadzanych siecią
kanalizacyjną, jak również ścieków i osadów dowożonych.

5.3 Infrastruktura drogowa
5.3.1 Drogi na terenie gminy Brzeźnica
Na terenie gminy znajduje się blisko 105 km dróg gminnych (łączna długość dróg mierzona po osi jezdni)
w tym: 72 szt. dróg klasy lokalnej oraz 5 szt. dróg klasy dojazdowej.
Łączna ilość odcinków dróg gminnych i wewnętrznych o:
- nawierzchni bitumicznej - 67 szt. o długości łącznej około 89,423 km,
- nawierzchni żwirowej - 8 szt. o długości łącznej około 8,494 km,
- nawierzchni gruntowej -2 szt. o długości łącznej około 6,549 km.
Poza drogami gminnymi istnieje około 50 km dróg wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej, żwirowej
i gruntowej.
Poniżej, w formie tabelarycznej, przedstawiono odcinki dróg znajdujące się na terenie gminy Brzeźnica
będące w zarządzie instytucji zewnętrznych z podziałem na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe.
Tabela 14. Drogi krajowe przebiegające przez obszar gminy Brzeźnica

L.p.
1.

Nr drogi
DK 44

Przebieg drogi

Długość [m]
7 422

Gliwice – Kraków

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Stanowiska ds. zamówień publicznych i dróg

Tabela 15. Drogi wojewódzkie przebiegające przez obszar gminy Brzeźnica

L.p.
1.

Nr drogi
953

Przebieg drogi
Skawina - Kalwaria Zebrzydowska

Długość [m]
487

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Stanowiska ds. zamówień publicznych i dróg
Tabela 16. Drogi powiatowe przebiegające przez obszar gminy Brzeźnica

L.p.

Nr drogi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1768K
1775K
1776K
1777K
1778K
1781K
1782K
1787K
1788K
1772K

Przebieg drogi

Długość [m]

Nowe Dwory – Tłuczań – Tomice
Brzeźnica – Liszki
Tłuczań – Kossowa
Tłuczań – Wyźrał
Wyźrał – Lgota – Witanowice
Nowe Dwory – Marcyporęba
Kalwaria Zebrzydowska –Marcyporęba – Brzeźnica
Przytkowice – Paszkówka – Jaśkowice
Marcyporęba - Sosnowice – Wielkie Drogi
Wyźrał – Ryczów – Łączany

7 250
3 000
2 300
2 500
1 270
2 100
5 780
7 325
8 350
4 270

Rodzaj
nawierzchni
Bitumiczna
Bitumiczna
Bitumiczna
Bitumiczna
Bitumiczna
Bitumiczna
Bitumiczna
Bitumiczna
Bitumiczna
Bitumiczna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Stanowiska ds. zamówień publicznych i dróg
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5.3.2Oświetlenie drogowe
System oświetleniowy dróg i ulic na terenie gminy Brzeźnica obejmuje ponad 1000 sztuk lamp
oświetleniowych. Moc każdej z zainstalowanych lamp wynosi od 70 W do 250 W.
W skład sieci oświetleniowej wchodzą zarówno lampy sodowe, jak i LED-owe.
Oświetlenie na terenie miejscowości gminnych wymagają wykonania modernizacji i wymiany.
Preferowana będzie wymiana na oświetlenie LED-owe w celu obniżenia zużycia energii elektrycznej
i tym samym zmniejszenia emisji spalin, co wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska. Ta inwestycja
podniesie również poziom doświetlenie ulic oraz zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, jak i innych
użytkowników dróg, zwłaszcza w miejscach, gdzie brakuje chodników.
W 2021 roku koszt zakupu energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów oraz dróg położonych
na terenie gminy Brzeźnica wynosił 366 953,55 zł, natomiast na konserwację i świadczenie usług
oświetlenia ulicznego – 118 432,19 zł.
5.3.2.1 Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w 2021 roku

1.

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Paszkówka ul. Leśna.

40 528,13

2.

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości
Marcyporęba – Wysoka.

70 002,67

3.

Podwieszenie przewodów i dobudowa punktów świetlnych na ulicy
Lipowej w miejscowości Brzeźnica - współfinansowane z funduszu
sołeckiego.

29 185,39

4.

Zakup i montaż dwóch słupów betonowych oświetleniowych wraz
z lampami ledowymi na placu przy WDK w Tłuczani - finansowane
z funduszu sołeckiego.

5 000,00

5.4Ochrona środowiska
5.4.1Gospodarka odpadami
Odbiór odpadów niesegregowanych od mieszkańców odbywał się dwa razy w miesiącu, a odpadów
segregowanych jeden raz w miesiącu. Odpady wielkogabarytowe były odbierane raz w roku sprzed
posesji mieszkańców. Istniała też możliwość oddania ich do punktu selektywnej zbiórki odpadów dwa
razy w miesiącu.
Tabela nr 17. Ilość zebranych odpadów w latach 2020 -2021

Rok
2020
2021

Ilość odpadów zebranych (tony)
Niesegregowanych
Segregowanych
1784,10
935,70
1 815,93
860,30

Razem
2719,80
2 676,23

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Stanowiska ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

W 2021 r. w gminie Brzeźnica odebrano 1815,93 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych (co stanowi wzrost w stosunku do roku 2020 o 1,75 %). Jednocześnie spadł udział
odpadów segregowanych o 8,06 % w stosunku do roku poprzedniego.
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W roku 2021 obowiązywały następujące stawki opłaty:
- zbierający odpady selektywnie – (luty – grudzień) 22,00zł/os. / 24,00 zł/os,
- zbierający odpady nieselektywnie – (luty – grudzień) 48,00 zł/os.
W 2021 roku uzyskano wpływy do budżetu na gospodarkę odpadami w wysokości 2 485 303,16 zł,
w tym m.in.:
➢ 2 477 716,22zł - wpłynęło z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
➢ 7 586,94 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
oraz odsetek od nieterminowych wpłat;
➢ Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 88.058,77 zł, a nadpłaty – 22 406,35 zł.
Zaległości są dość wysokie, ponieważ gdy zaległość nie przekracza 10-krotności kosztów
upomnienia, tj. kwoty 160,00 zł, wówczas organ podatkowy nie może dochodzić roszczeń
i wszczynać egzekucji. Ten przepis powoduje narastanie zaległości u dużej liczby mieszkańców.
➢ Do podatników, którzy w terminie nie opłacili należności, wysłano 345 upomnień dotyczących
zaległości z tytułu opłaty za wywóz śmieci na łączna kwotę 118 186,86 zł plus odsetki
i koszty upomnień, z czego wpłacono 76 208,41 zł;
➢ Do końca 2021 roku wystawiono 76 tytułów wykonawczych na kwotę 42 636,16 zł, z czego
spłacono 25 040,06 zł;
➢ Wobec zobowiązanych podjęto też szereg
działań informacyjnych, zmierzających do
dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku zapłaty, bez konieczności wszczęcia egzekucji
administracyjnej.
W 2021 roku na gospodarkę odpadami wydatkowano 2 812 586,02 zł, w tym:
➢ 2 725 214,73 zł - wykonanie usługi polegającej na odbiorze, wywozie i utylizacji odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy. Miesięczny koszt
odbioru odpadów komunalnych uzależniony jest od ilości odebranych i przekazanych do
utylizacji odpadów. W 2021 roku wydatki związane z gospodarką odpadami były wyższe od
zrealizowanych dochodów o kwotę 327 282,86 zł (wyższe koszty pokryto ze środków gminy).
➢ edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnym;
➢ 65 736,97 zł – na obsługę administracyjną tego systemu ( koszty wynagrodzenia osobowe jak
i bezosobowe osób obsługujących proces gospodarowania odpadami, przesyłki listowe, koszty
napraw kserokopiarki zakupionej i przeznaczonej do obsługi systemu, koszty upomnień
i egzekucji, podatek od środka transportowego przeznaczonego do wywozu odpadów);
➢ 1 516,32 zł - wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów
komunalnych (worki do zbierania odpadów są zapewnione w ramach umowy z wykonawcą;
➢ utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
➢ wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki,
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji
i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
(wyposażenie miejsc publicznych w pojemnik na gromadzenie przeterminowanych leków);
➢ PSZOK - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(otrzymanie i odbieranie odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów).
➢ usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
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5.4.1.1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Na terenie Gminy Brzeźnica zorganizowany jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Brzezince, ul. Promowa 57. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest dwa razy
w miesiącu w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca od 11.00-17.00.Do PSZOK właściciele
nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzeźnica w ramach ponoszonej opłaty z tytułu
gospodarowania odpadami komunalnymi mogą dostarczać odpady zebrane selektywnie: papier
i tektura oraz opakowania z papieru i tektury, szkło i opakowania ze szkła, tworzywa sztuczne
i opakowania z tworzyw sztucznych, metale i opakowania z metali, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, bioodpady, przeterminowane leki, odpady higieniczne, chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,
odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzież. Wszystkie wymienione odpady można
oddawać do PSZOK, w każdej ilości oprócz zużytych opon. Dla opon z pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 t wprowadzono limit – 8 szt. na rok na zamieszkałą nieruchomość.

5.4.1.2 Dzikie wysypiska śmieci
Mimo przygotowanej odpowiednio bazy do segregacji i utylizacji odpadów na terenie gminy nadal,
szczególnie wiosną pojawiają się dzikie składowiska śmieci. W ubiegłym roku Pracownicy gospodarczy
rozpoczęli wiosenne porządki od zbierania ton śmieci z terenów zielonych, pasów drogowych i ścieżek.

Patrząc na ilość zbieranych śmieci, nadal apelujemy i przypominamy mieszkańcom, że zabrania się
wyrzucania w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Firma odbiera od mieszkańców każdą ilość śmieci
komunalnych, a dodatkowo w pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca można oddać odpady w punkcie
zbiórki w Brzezince.

5.4.2Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brzeźnica
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Brzeźnica na lata 2018-2020 uchwalony Uchwałą
Nr XXXV/362/2018 Rady Gminy Brzeżnica z dnia 7 czerwca 2018 roku. wymaga aktualizacji. W związku
z tym w ubiegłym roku zawarto umowę na nowelizację.
Przedmiotem aktualizacji dokumentu było rozszerzenie realizacji planu na kolejne lata – do 2025 roku,
a także wprowadzenie modyfikacji do dokumentu i jego uzupełnienie o nowe zadania, których realizacja
pozwoli na ograniczenie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, a także wpłynie
na wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Oprócz korzyści w skali makro
docelowo Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy, a zaplanowane
w nim działania mają na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii.
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Przykładowe działania zrealizowane przez Gminę w 2021 r. ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej
1.

Wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych
Z budżetu gminy dofinansowano kwotą 190 000 zł realizację zadań związanych z ochroną
powietrza, polegających na zmianie w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie
Gminy Brzeźnica starego systemu ogrzewania na proekologiczne.
L.p. Miejscowość
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.

Bęczyn
Brzezinka
Brzeźnica
Chrząstowice
Kopytówka
Kossowa
Łączany
Nowe Dwory
Paszkówka
Sosnowice
Tłuczań
Razem:

Ilość
wniosków
1
3
3
1
1
2
4
2
10
7
4
38

złożonych Kwota dofinansowania
5.000,00 zł
15.000,00 zł
15.000,00 zł
5.000,00 zł
5.000,00 zł
10.000,00 zł
20.000,00 zł
10.000,00 zł
50.000,00 zł
35.000,00 zł
20.000,00 zł
190.000,00 zł

2.

Wymiana w biurach sprzętu biurowego, urządzeń elektrycznych (oświetlenie) na bardziej
efektywne energetycznie.
3.3. Modernizacja sieci drogowej, remonty i wymiana nawierzchni asfaltowych.
Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy poprzez dawanie dobrego przykładu,
4.
promowanie gospodarki niskoemisyjnej – informacje na stronie internetowej.
Budowa Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w ramach partnerskiego projektu
5.
realizowanego przez Gminy Województwa Małopolskiego – w 2020 r. zamontowano
w 3 gospodarstwach panele fotowoltaiczne.

5.4.3 Infrastruktura drogowa

Mimo zdecydowanie niesprzyjających pandemicznych okoliczności działalność inwestycyjna w gminie
Brzeźnica nie zwolniła. Gmina wydała w 2021 roku 1,4 mln złotych na inwestycje drogowe.
Na terenie gminy Brzeźnica oprócz dróg gminnych, znajdują się także drogi powiatowe, droga krajowa
44 i droga wojewódzka.
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W ramach wydatków bieżących współfinansowano działania na drogach krajowych i powiatowych:
✓

Za kwotę 69 000,00 zł zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
chodnika w ciągu drogi krajowej nr 44 w km około 86+220 do 87+000 w miejscowości Kossowa,

✓

Za kwotę 49 300,00 zł zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika
w
ciągu
drogi
powiatowej
nr
1788K
Marcyporęba-Paszkówka-Wielkie
Drogi
w miejscowości Sosnowice.

Na zadania związane z infrastrukturą drogową poniesiono koszty w wysokości 643 246,51 zł w tym
m.in.:
✓ zimowe utrzymanie dróg – 291 850 zł,
✓ bieżące remonty dróg gminnych 174 673,46 zł,
✓ zakup kruszywa – 60 390 zł,
✓ koszenie traw – 14 820 zł,
✓ konserwacja i czyszczenie rowów, przepustów – 56 594 zł,
✓ zakup i montaż wiat przystankowych – 28 185,33 zł,
✓ pozostałe wydatki przeznaczono na: zakup rur kanalizacyjnych, holowanie pojazdu,
kosztorysy, znaki drogowe.
Inwestycje drogowe zrealizowane w roku 2021:
➢ Za kwotę 72 500 zł wykonano dokumentację projektową na budowę dróg gminnych
ul. Kościelna i Ks. Łudzika w Brzeźnicy.
➢ Za kwotę 243 145,66 zł przeprowadzono remonty dróg wewnętrznych, sfinansowane
w znacznej części z rezerwy celowej przeznaczonej dla poszczególnych sołectw.
Zakres prac obejmował głównie odtworzenie zniszczonej nawierzchni i utwardzenie poboczy.
Środki pochodziły z budżetu gminy. Były to mniejsze remonty, ale wskazywane przez mieszkańców jako
bardzo potrzebne.
W miejscowości Łączany wyremontowano odcinki drogi:
- ul. Ogrodowej o długości 306 m.b.,
- ul. Jaśminowej o długości 42 m.b.,
- wewnętrznej do Domu Seniora o długości 28 m.b.
W miejscowości Chrząstowice na długości 150 m.b. wykonano remont i odwodnienie drogi
wewnętrznej, a na odcinku 700 metrów uzupełniono kruszywem pobocza drogi gminnej nr 470029K.
➢ W ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja – remont dróg dojazdowych do gruntów
rolnych współfinansowanych ze środków budżetu województwa małopolskiego przeprowadzono
remonty dróg wewnętrznych w miejscowościach:
- Bęczyn - ul. Malownicza 200 m.b.,
- Chrząstowice - droga do boiska sportowego 300 m.b.,
- Marcyporęba ul. Krótka 340 m.b.,
- Łączany – Kossowa ul. Spacerowa 630 m.b.
➢ Za kwotę 22 128,00 zł wykonano koszenie tras rowerowych oraz rozpoczęto realizację zadania
pn. Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż kanału Łączany-Skawina.
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5.4.4Transport
➢ Przekazano dla Gminy Skawiny dotację na realizację porozumienia w zakresie zbiorowego transportu
lokalnego na terenie Gminy Brzeźnica – 51 974,22 zł,
Linia podmiejska nr 223 Brzeźnica (Centrum komunikacyjne) – Kraków ( przez Skawinę)
➢ Za kwotę 308 783,57 zł wykonywano usługi transportowe realizowane przez przewoźników na
terenie Gminy, które w 90% dofinansowane są ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu
Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Na terenie Gminy Brzeźnica w roku 2021 funkcjonował publiczny transport zbiorowy w następującym
zakresie:
− linia Brzeźnica–Marcyporęba-Brzeźnica, 6 kursów od poniedziałku do piątku
− linia Brzeźnica-Sosnowice-Brzeźnica, 8 kursów od poniedziałku do piątku
− linia Brzeźnica – Wyźrał-Brzeźnica, 8 kursów od poniedziałku do piątku
− linia Łączany-Brzeźnica-Łączany, 8 kursów od poniedziałku do piątku
Powyższe linie obsługiwane były przez firmę Marzena Szczurek GLOBUS.
Ponadto funkcjonują również linie w kierunku Wadowic oraz Krakowa w ramach usług transportowych
realizowanych prywatnie przez przewoźników.

5.4.5 Punkt Konsultacyjny programu Czyste Powietrze
W lipcu 2021 r. w Urzędzie Gminy w Brzeźnicy uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Czyste
Powietrze. Było to możliwe dzięki podpisaniu przez Gminę Brzeźnica porozumienia z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Rządowy Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Czyste
Powietrze to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. To program dla
właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację na wymianę źródła ciepła oraz
prace związane z termomodernizacją.
Dzięki porozumieniu nasza gmina ma Ekodoradcę, który prowadzi Punktu Konsultacyjny, udziela
informacji na temat Programu, pomaga w wypełnianiu wniosków, a także przyjmuje oraz przekazuje do
siedziby Funduszu.
Dotacja przyznawana jest na dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo
stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac
termomodernizacyjnych budynku.
Od lipca do końca 2021 r. punkt konsultacyjny pomógł w przygotowaniu i przyjął 26 wniosków. Prawie
wszystkie wnioski zakładały wymianę źródła ciepła. Ekodoradca udzielił ponad 357 konsultacji w punkcie
oraz telefonicznych. Poniżej wykaz szczegółowych działań Ekodoradcy.
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Tabela nr 18. Wykaz działań Ekodoradcy

Lp.

Działanie Ekodoradcy

Ilość

1

czas pracy punktu konsultacyjnego 240

2

udzielone konsultacje

3
4

5

6

357

złożone wnioski za pośrednictwem
26
punktu konsultacyjnego
przeprowadzone wizyt
40
u mieszkańców
zorganizowane spotkania
informacyjno-edukacyjne na
3
temat szeroko pojętej ochrony
środowiska

informację o dystrybucji
materiałów informacyjnych

Opis działania
Punkt otwarty w godz. 8.00-13.00/wtorek/
oraz 11.30-16,30 /środa/
Informacje udzielane telefonicznie oraz konsultacje w
punkcie.
Wnioski w ramach poziomu podstawowego -10 szt.,
podwyższonego - 6 szt.
W ramach ekointerwencji zostały rozdane broszury i
przeprowadzone rozmowy informacyjno-edukacyjne .
Zorganizowane spotkanie.

7512 - Wykonano 3500 szt. ulotek dot. Programu, które
zostaną rozdystrybuowane przez Pocztę Polską do
wszystkich mieszkańców oraz podmiotów
gospodarczych działających na terenie gminy w
pierwszym kwartale 2022 r.
- Dystrybucja ulotek do instytucji na terenie gminy jak
600 np.: ośrodki zdrowia, domy seniora, ośrodki kultury ,
Urząd Gminy.
- Wykonanie plakatów informacyjno-promocyjnych
200 dotyczących programu i punktu konsultacyjnego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ekodoradcy

5.5

Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu miasta i gminy Brzeźnica na lata 2007-2032

Usuwanie azbestu w 2021 r. z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy
Brzeźnica, jak co roku odbywało się w ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest dla Gminy Brzeźnica na lata 2008 – 2032”.
Właściciele nieruchomości zgłaszają do Urzędu Gminy Brzeźnica potrzebę usunięcia azbestu
z nieruchomości. Gmina udziela pomocy Mieszkańcom, finansując w 100% odbiór, transport
i utylizację zdeponowanych wyrobów zawierających azbest.
W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 28 994,13 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest
– odbiór, transport i usunięcie wyrobów azbestowych w ilości 77,99 t z 33 nieruchomości (zadanie
realizowane ze środków własnych).

6

Zagospodarowanie przestrzenne

6.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy wyznacza Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeźnica. Jest to dokument planistyczny
o charakterze ogólnym, obejmujący obszar całej gminy.
Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeźnica,
zatwierdzone zostało Uchwałą Rady Gminy Brzeźnica Nr XVII /158 / 2016 z dnia 22 czerwca 2016r.,
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zmianą nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeźnica
uchwalonego Uchwałą Nr XXVI/259/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 maja 2017 roku i zmianą nr 3
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeźnica uchwalonego
Uchwałą Nr XXXVIII/343/2021 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2021 roku.
Uszczegółowienie zasad zagospodarowania terenów następuje w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.

6.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania przestrzennego
w gminie. W 2021 r. zakończono procedurę zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla wszystkich miejscowości Gminy Brzeźnica. Zmiany trwały od stycznia 2017 r., ze
względu na przedłużające się uzgodnienia ministerialne oraz COVID nastąpiła konieczność aneksowania
terminu wykonania umowy na 2021 rok. Nakłady poniesione do końca 2021 roku wyniosły blisko 152
500 zł.
W granicach administracyjnych gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. uchwalone zostały cztery
plany, a obowiązują trzy plany zagospodarowania przestrzennego. Dokumenty oraz wnioski w sprawie
wydania informacji z zakresu MPZP dostępne są na stronie gminy https://www.brzeźnica.pl/dlamieszkancow/zalatw-sprawe/planowanie-przestrzenne oraz https://brzeznicawadowicka.e-mapa.net/
Zestawienie ostatnich, obowiązujących uchwał miejscowego planu przedstawia poniższa tabela.
Tabela 19. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Brzeźnica

Uchwała
Uchwała Nr XXXVII /321 /2021
z dnia 15.12.2021
Uchwała Nr XXXVII /322/ 2021
z dnia 15.12.2021
Uchwała Nr XXXIV /292 /2021
z dnia 27.10.2021
Uchwała Nr XXXIV /293 /2021
z dnia 27.10.2021

Obszar objęty planem
Brzezinka, Brzeźnica, Chrząstowice, Kossowa,
Łączany, Nowe Dwory
Marcyporęba
Bęczyn, Kopytówka, Paszkówka, Sosnowice
Tłuczań, Wyźrał

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Stanowiska ds. planowania przestrzennego

Gmina Brzeźnica w 100% jest pokryta planami zagospodarowania przestrzennego.

Informacje dotyczące planowania przestrzennego
1) Wydano łącznie 131 opinii, uzgodnień i zezwoleń w zakresie przebiegu dróg, obejmujące m.in.:
uzgodnienie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, zgody na przejazd
i przechód po działkach gminnych, decyzje na lokalizacje zjazdu z dróg gminnych publicznych, zgody na
przejazd po drogach wewnętrznych, zgody na przeprowadzenie przyłączy i sieci w ciągu dróg
wewnętrznych, opłaty za zajęcia pasa.
2) Wydano łącznie 66 decyzji, uzgodnień i opinii na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na
nieruchomościach urządzeń technicznych, obejmujące m.in.: zezwolenia na umieszczanie w pasie
drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z gospodarką drogową, uzgodnienie projektów
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przyłączy i sieci, wydawanie decyzji z naliczeniem opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
oraz za prowadzenie robót w pasie drogowym.
3) Wydano wypisy, wyrysy, zaświadczenia, itp. w zakresie planowania i zagospodarowania
przestrzennego w tym:
- Zaświadczenia z MPZP - 372 zaświadczenia z MPZP;
- Wypisy i wyrysy z MPZP - 138 wypisów i wyrysów z MPZP;
- Postanowienia opiniujące wstępny podział MPZP – 67 postanowień.
4) Zarejestrowano 338 akty notarialne oraz 260 decyzji pozwoleń na budowę i wszczęcie postępowań
co świadczy o dużej dynamice rozwoju Gminy Brzeźnica i atrakcyjności naszych terenów.
5) W 2020 roku za kwotę 37 645,58 zł wykonano przenumerowanie wraz z zaprojektowaniem ulic dla
miejscowości Kopytówka i Wyźrał, dodano 1 ulicę w miejscowości Marcyporęba oraz zamontowano
tablice uliczne.
6) Wydano 495 pism dotyczących numeracji porządkowych nieruchomości, nadawania numerów
porządkowych oraz przenumerowania ulic.

6.3 Zabytki i ochrona konserwatorska
Na terenie Gminy Brzeźnica zlokalizowane są obiekty znajdujące się w rejestrze ochrony zabytków,
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Warto zobaczyć i zwiedzić tam gdzie jest to
możliwe: kościół p.w. Imienia NP Maryi w Sosnowicach wraz z otaczającym go starodrzewem, kościół
p.w. Nawiedzenia NPM w Tłuczani wraz z otaczającym go starodrzewem, kościół p.w. św. Marcina
w Marcyporębie, kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Paszkówce, dwór i park dworski
w Brzeźnicy, zabudowania podworskie w tym Spichlerz Książki w Brzeźnicy, zespół pałacowo-folwarczny
w Kopytówce, zespół pałacowo-parkowy w Paszkówce, park dworski z jarem w Kossowej, stanowisko
archeologiczne - neolityczna pracownia krzemieniarska w Sosnowicach, stanowisko archeologiczne osada neolityczna w Nowych Dworach.
Dodatkowo na terenie Gminy Brzeźnica znajdują się strefy ochrony konserwatorskiej. Prace budowlane
na nieruchomościach zlokalizowanych w strefach ochrony konserwatorskiej obłożone są obowiązkiem
uzyskania stosownych uzgodnień i zezwoleń od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na
prowadzenie prac na przedmiotowym terenie.
Rozmieszczenie przestrzenne poszczególnych stref ochrony konserwatorskiej obrazuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzeni.
Ponadto na terenie całej gminy znajdują się obiekty budowlane w tym: domy, dwory, kapliczki, figury
świętych, parki wpisane do gminnej ewidencji zabytków.

6.3.1 Program opieki nad zabytkami gminy Brzeźnica
W 2021 r. przeprowadzono rozpoznanie rynku w zakresie aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami. W roku 2022 r. podpisano umowę z wybraną firmą, zakres opracowań dotyczył będzie:
➢ aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
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➢
a)

b)
c)

a) sporządzenia zgodnie z przepisami prawa Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy
Brzeźnica
na
lata
2022-2025
z
uwzględnieniem
uwarunkowań
wewnętrznych
i zewnętrznych,
b) uzyskania dla Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami pozytywnej opinii Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków;
aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków:
aktualizacji ewidencji zabytków w postaci kart adresowych (GEZ) dla obiektów na terenie Gminy
Brzeźnica zawierających opis, aktualną dokumentację fotograficzną, mapę, potwierdzenie
od właściciela, stan obiektu,
wykonania kwerendy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków,
uzyskania akceptacji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków sporządzonej Gminnej
Ewidencji Zabytków.
Prace nad dokumentacjami zaplanowano do listopada 2022r.

Dotacje i prace konserwatorskie przy zabytkach
W 2021 r. na wydatki bieżące przy zabytkach w wysokości 53 160 zł w tym:
➢

przeprowadzono kompleksową renowację słupowej kapliczki z wizerunkami świętych patronów w
miejscowości Marcyporęba. Całkowity koszt zadania 46 160 zł. W tym 10 000 zł dofinansowano ze
środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Pamięta – zachowanie
miejsc pamięci narodowej i martyrologii”.
➢ przekazano dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie
zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków: Kościółek drewniany na Nowsiu w Tłuczani wpisany
w księdze rejestru zabytków województwa małopolskiego pod numerem A- 305, B-255, w wysokości
7 000 zł
z przeznaczeniem na instalację alarmową wraz ze sprzętem i oprogramowaniem
w zabytkowym kościółku w Tłuczani na Nowsiu.

7 Inwestycje
W zakresie zamówień publicznych w roku 2021:
➢ dla inwestycji przeprowadzono 10 postępowań przetargowych, w tym na :
- roboty budowlane -5;
- usługi - 3
- dostawa -2
➢ zawarto ponad 372 zamówienia , w tym umowy i zamówienia dla podmiotów zewnętrznych na
wykonanie robót budowlanych, świadczenie usług i dostaw m.in. na remonty dróg, przepustów,
koszenie poboczy, dostawę kruszywa do sołectw, remontów i usług w budynkach komunalnych,
usług administracyjnych, obsługi Urzędu itp.
➢ Wydano 17 zleceń Gminnemu Zakładowi Usługowemu na realizację zadań dotyczących:
bieżącego remontu dróg na terenie gminy, montażu barier, wycinki gałęzi, prac porządkowych,
montażu znaków drogowych, usunięcia awarii itp.
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7.1 Wykaz zadań inwestycyjnych i wysokość poniesionych wydatków w 2021 r.
Lp.

Poniesione wydatki w
2021r.

Nazwa
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie
miejscowości: Bęczyn, Chrząstowice, Łączany, Marcyporęba

367 880,02

Drogi publiczne krajowe
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
chodnika w ciągu drogi krajowej nr 44 w km ok 86+220 do
87+000 w m. Kossowa

69 000,00

49 300,00

3

Drogi publiczne powiatowe
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika
w ciągu drogi powiatowej nr 1788K Marcyporęba-PaszkówkaWielkie Drogi w miejscowości Sosnowice

48 900,00

4

Drogi publiczne gminne
- rozbudowa drogi gminnej nr 470009K w km 0+000 do km 0+683
wraz z infrastrukturą techniczna w m. Brzeźnica (ul. Kościelna i
ul. Ks. Łudzika)

23 600,00

5

Drogi publiczne gminne
- rozbudowa drogi gminnej nr 603901K w km 0+000 do km 0+260
wraz z infrastrukturą techniczna w m. Brzeźnica (ul. Kasztanowa)

1

2

Gospodarka wodna
6

- dotacja dla Gminnego Zakładu Usługowego na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy stacji
uzdatniania wody w m. Brzeźnica

7

- budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą
w m. Brzeźnica

119 478,61

10 000,00

Turystyka
8

- budowa ścieżek rowerowych wzdłuż kanału Łączany-Skawina

21 600,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

9

- budowa budynku wielofunkcyjnego w tym centrum medycznorehabilitacyjne w miejscowości Brzeźnica

10

- budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku
socjalnym w Tłuczani – etap II

2 253 712,74
40 000,00

Cmentarze
11

wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym w miejscowości
Tłuczań
49

21 586,50

Ochotnicze Straże Pożarne
12

dotacja dla OSP Bęczyn - dofinansowanie wyposażenia średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego

55 000,00

Oświata i wychowanie
13

Szkoły podstawowe
wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Łączanach

40 396,00

14

Przedszkola
zakup i montaż monitoringu w budynku przedszkola w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy

20 000,00

Pomoc społeczna
15

utworzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych
w m. Kossowa – Program Funkcjonalno-Użytkowy

40 000,00

16

wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkania
chronionego w miejscowości Wyźrał

49 662,60

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

17

dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Brzeźnica (dopłaty dla mieszkańców)

200 000,00

18

wykonanie Koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego
rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Brzezince

19

instalacja odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa
Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (dopłaty dla
mieszkańców)

609 053,00

20

dofinansowanie do wymiany kotłów (dopłaty dla mieszkańców)

190 000,00

21

rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeźnica

139 716,19

39 975,00

Obiekty sportowe
22

budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej
w Paszkówce

23

budowa sali gimnastycznej w miejscowości Tłuczań

24

zagospodarowanie terenu po byłej szkole w miejscowości Wyźrał

4 920,00
600 663,00
14 999,12

Poszczególne inwestycje zostały opisane w rozdziałach odpowiadających ich tematyce.
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8 Wykaz pozyskanych środków zewnętrznych w 2021
8.1 Środki krajowe

Lp.

1

2

Nazwa projektu

Budowa sali
gimnastycznej przy
Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w
Tłuczani

Gospodarka ściekowa

Nazwa Instytucji i
Programu w ramach
którego złożono wniosek

Ministerstwo Kultury,
Dziedzictwa Narodowego
i Sportu z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach Programu
Sportowa Polska –
Program Rozwoju
Lokalnej Infrastruktury
Sportowej – Edycja 2021

Rządowy Program
„Polski Ład”

Wartość
dofinansowania w ramach
złożonego
wniosku

Opis projektu/ Całkowite wydatki

2 328 300,00

W listopadzie rozpoczęto realizację
inwestycji budowę sali gimnastycznej.
13.12.2021r. została podpisana
umowa na dofinansowanie zadania
w wysokości 49,6 %.
Całkowitą wartości zadania w ramach
podpisanej umowy z wykonawcą
4 977 314,10 zł.

5 186 000,00

Kolejne wsparcie finansowe, które
poprawi komfort życia mieszkańców
Gminy Brzeźnica to dotacja na
inwestycje kanalizacyjne. Środki te
pochodzą z budżetu państwa i zostaną
zadysponowane na inwestycje
kanalizacyjne w latach 2022 - 2023.

3

Budowa budynku
wielofunkcyjnego, w
tym centrum medycznorehabilitacyjne w
miejscowości Brzeźnica

Rządowego Funduszu
Inicjatyw Lokalnych

1 425 913,00

Zakończono budowę nowoczesnego,
budynku wielofunkcyjnego.
Od 2 sierpnia 2021 r. został
przeniesiony Ośrodek Zdrowia z
Kossowej, a z końcem sierpnia, swoją
działalność rozpoczęły jednostki
organizacyjne Gminy: Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej (GOPS), Gminne
Centrum Usług Wspólnych (GCUW),
Gminna Komisja Rozwiązywania
problemów Alkoholowych (GKRPA)
oraz Psycholog dla osób z problemem
alkoholowym i dla ich rodzin.
Zadania finansowane ze środków
budżetu gminy, łączne nakłady
poniesione wyniosły 11 024 766,71 zł.

4

Kompleksowa
renowacja słupowej
kapliczki z wizerunkami
świętych patronów
usytuowanej w
miejscowości
Marcyporęba

Województwo
Małopolskie - konkurs
„Małopolska Pamięta –
zachowanie miejsc
pamięci narodowej i
martyrologii”

10 000,00

Kompleksowa renowacja kapliczki,
w m. Marcyporęba.
Całkowita wartość 46 160,00 zł
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Województwo
Małopolskie na zapewnienie
gotowości bojowej
jednostkom OSP
z terenu województwa
małopolskiego w ramach
konkursu
„Małopolskie OSP 2021”

5

Zakup sprzętu, środków
ochrony osobistej oraz
elementów ubrania
ochronnego do działań
bojowych dla jednostek
OSP

6

Remont drogi gminnej
Nr 603902K w
km0+003-0+721 w m.
Brzeźnica

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

7

Remont drogi gminnej
Nr 603905K w
km0+007-0+864 w m.
Marcyporęba

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

8

9

Rozwój połączeń
lokalnych

Uruchomienie i
prowadzenie punktu
konsultacyjnoinformacyjnego w
ramach programu pn.
„Czyste powietrze”

Funduszu Rozwoju
Przewozów
Autobusowych

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w
Krakowie, program
„Czyste powietrze”
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•
24 725,00

Wsparcie dla jednostek OSP z terenu
Brzeźnica zakupu sprzętu, środków
ochrony osobistej oraz elementów
ubrania ochronnego do działań
ratowniczo – gaśniczych.
Całkowity koszt zadania 49 450,00

170 996,00

Remont drogi o nawierzchni
bitumicznej na odcinku 718 m.b.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła
284 994,76 zł.

157 838,00

Remont drogi o nawierzchni
bitumicznej na odcinku 857 m.b.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła
264 017,67 zł.

334 398,02

Usprawnienie komunikacji publicznej i
eliminowanie wykluczenia
komunikacyjnego na terenie jednostek
samorządu terytorialnego.
W ramach środków działają linie:
Łączany – Chrząstowice – Brzeźnica,
Spytkowice – Łączany – Kraków,
Brzeźnica – Wyźrał – Wadowice,
Brzeźnica – Sosnowice - Skawina.

30 000,00

Dofinansowanie z WFOŚiGW wynosi
30 000 zł na okres jednego roku od
dnia podpisania porozumienia.
Dotacja w roku 2021 - 17 207,13 zł.

8.2 Środki unijne

Lp.

1

2

4

Nazwa projektu
„Młodzi duchem”
Utworzenie i działalność
Ośrodka Wsparcia i
Aktywizacji Osób Starszych –
„Młodzi duchem” – Wsparcie
dla tworzenia działalności
placówek zapewniających
dzienną opiekę i aktywizację
osób niesamodzielnych

„Mali Giganci” Utworzenie
placówek wsparcia
dziennego dla dzieci i
młodzieży

Q_działaniu – aktywizacja
społeczna, zawodowa i
zdrowotna mieszkańców z
terenu Gminy Brzeźnica
(Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Urząd Gminy
Brzeźnica)

Wydatki
poniesione
w 20201roku

Nazwa programu

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

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Małopolskiego 2014 - 2020

Województwo Małopolskie
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020
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597 648,69zł.

1 240 901,61

877 279,62

Opis projektu/ wysokość
dofinansowania

Od 2018 r. realizowany jest
projekt dotyczący utworzenia
i funkcjonowania ośrodka
wsparcia i aktywizację osób
starszych. – „Dom Seniora
w Łączanach”

W dniu 17.04.2019r. została
podpisana umowa
RPMP.09.02.01-12-0129/18-00
na dofinansowanie utworzenia
ośrodka wsparcia dla dzieci
i młodzieży.
Wsparcie otrzymuje ponad 400
dzieci i młodzieży.
Projekt
realizowany
przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Brzeźnicy ma na celu aktywizację
społeczną,
zawodową
oraz
zdrowotną 300 osób, w tym
osób z niepełnosprawnościami,
dzieci i młodzieży zamieszkałych
na terenie gminy Brzeźnica.
W ramach projektu:
1.Wsparcie psychologiczne.
2.Terapia problemów
społecznych.
3.Szkolenia i kursy zawodowe.
4.Staże zawodowe i inne
instrumenty przygotowujące do
powrotu/wejścia na rynek pracy.
5.Turnusy rehabilitacyjne.
6.Wsparcie zdrowotne w postaci
usług fizjoterapeutycznych.
7.Udział
w
wydarzeniach
o charakterze integracyjnym (np.
piknik, warsztaty itp.).
Całkowita wartość projektu
4 074 447,34

Zakup 25 laptopów z
oprogramowaniem dla uczniów
szkół podstawowych na potrzeby
nauki zdalnej. Nakłady 70 000 zł,

5

ZDALNA SZKOŁA 2020 wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu
Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020

6

ZDALNA SZKOŁA 2020 wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu
Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020

74 294,00 zł,

Zakup 27 laptopów z
oprogramowaniem dla uczniów
szkół podstawowych na potrzeby
nauki zdalnej.

7

Wyposażenie ZSP w
Brzeźnicy w urządzenia
cyfrowe, pomoce
dydaktyczne oraz
oprogramowanie w celu
dokonania przez szkołę
transformacji cyfrowej i
prowadzenie zajęć metodą
STEAM

Małopolska Tarcza
Antykryzysowa, Pakiet
Edukacyjny, cyfryzacja szkół
i placówek oświatowych w
ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020

90 000,00

Wyposażenie ZSP w Brzeźnicy
całkowita wartość projektu
90 000,00 zł

8

Partnerski Projekt Budowy
Instalacji Odnawialnych
Źródeł Energii Dla Gmin
Województwa
Małopolskiego

9

Regionalnego Programu
Operacyjnego
województwa
Małopolskiego na lata
2014-2020
Oś 4 Regionalna polityka
energetyczna
Działanie 4.1
Zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł
energii

70 000,00 zł,

609 053,00

Montaż instalacji OZE w 47
indywidualnych
nieruchomościach na terenie
Gminy Brzeźnica
Zamontowano 47 Odnawialnych
źródeł energii
w tym - 8 kolektorów,
39 aneli fotowoltaicznych.

Pomoc społeczna

9.1 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Pomoc i wsparcie w gminie Brzeźnica z pomocy społecznej w 2021 roku w postaci świadczeń uzyskało
482 osoby z 199 rodzin. Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 9 osób.
Osoby te zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, ponieważ wymagały całodobowej opieki i
pielęgnacji, a rodzina nie była w stanie tego zapewnić. Osoby te przebywają w domach pomocy
społecznej dostosowanych do ich potrzeb zdrowotnych.
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Tabela 20. Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej

Rok

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

2015

327

1 004

2016

295

897

2017

241

695

2018

225

580

2019

229

582

2020

205

485

2021

199

482

Żródło: GOPS Ocena zasobów pomocy społecznej

Liczba pobierających w roku 2021 świadczenie wychowawcze wyniosła 1493 rodzin (w tym 2359 dzieci).
W stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 121 rodzin (co stanowi wzrost o 8,10% w stosunku
do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie świadczenia
wychowawczego wyniosła 13 165 137,00 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 325 656 zł.
Liczba pobierających w roku 2021 zasiłek rodzinny wyniosła 225 rodzin. W stosunku do roku
poprzedniego liczba ta zmalała o 40 rodzin (co stanowi spadek o 14,76% w stosunku do roku
poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 1 196
023,44 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 169 472,62 zł.

9.1.1 Karta Dużej Rodziny
W 2021 r. wydano 670,86 zł - środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminom (zakup materiałów
biurowych do druku wniosków niezbędnych do realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
,,Karta Dużej Rodziny’’).

9.1.2 Zasiłki
Na zasiłki w 2021 r. wydatkowano 281 229,74 zł. Najczęściej występujące przyczyny przyznawania
pomocy to:
• ubóstwo 118 rodziny
• bezrobocie 50 rodziny
• niepełnosprawność 108 rodzin
• długotrwała lub ciężka choroba 121 rodzin
• bezradność w sprawach opieki 20 rodzin
• alkoholizm 24 rodzin
• potrzeby ochrony macierzyństwa 22 rodzin, w tym wielodzietność 17 rodzin
• trudność w przygotowaniu do życia po zwolnieniu z Zakładu Karnego 9 rodzin
• bezdomność 6 rodziny
W większości rodzin korzystających z pomocy występuję więcej niż jedna przyczyna.
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Zasiłki celowe
Pomocą w formie zasiłków celowych i specjalnych objęte zostały 155 rodziny, na kwotę 108 165,24 zł.
Zasiłki celowe najczęściej przyznawane były na zakup żywności, leków, odzieży, opału, dofinansowania
kosztów leczenia oraz drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.

Zasiłki okresowe
Pomocą w formie zasiłków okresowych w 2021 r. objętych zostało 75 rodzin. Na realizację własnych
zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano kwotę 151
566,04 zł. Natomiast ze środków własnych gminy zasiłki okresowe sfinansowano w wysokości 20 443,96
zł. Ogólna kwota na świadczenia wyniosła 172 010,00 zł.

Zasiłki stałe
Pomocą społeczną w formie zasiłków stałych objętych zostało średnio 24 osoby, na kwotę łączną
146 814,31 zł.

9.1.3 Świadczenia wychowawcze
Pomocą w postaci świadczenia wychowawczego objętych zostało 2349 dzieci z 1493 rodzin. Łącznie
wydatkowano na ten cel 13 278 015,27 zł, w tym na:
• wypłatę świadczenia – 13 165 137,00 zł
• koszty obsługi tego zadania wydatkowano kwotę 112 863,00 zł w tym 94 871,64 zł na
wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (1,50 etatu).
• wydatki związane ze zwrotem nienależnie wypłaconych świadczeń – 15,27 zł

9.1.4 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
W 2021 pomocą w formie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
objętych zostało 427 rodzin, z tego 225 rodzin otrzymało zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, 201 osób
zasiłki pielęgnacyjne, 66 osób świadczenia opiekuńcze, 21 osób świadczenia rodzicielskie oraz 34 osoby
fundusz alimentacyjny.
Na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 3 424 998,63 zł, w tym kwota 3 412 123,60 zł finansowana
z zadań zleconych administracji rządowej.
Z kwoty wykonania wydatkowano na:
• świadczenia rodzinne
2 764 844,28 zł
• fundusz alimentacyjny
209 328,72 zł
• zasiłek dla opiekuna
28 995,30 zł
• świadczenie rodzicielskie
101 709,90 zł
• świadczenie Za Życiem
4 000,00 zł
• składka na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze
w wysokości 203 747,26 zł
• wydatki związane ze zwrotem nienależnie wypłaconych świadczeń – 12 875,03 zł
• pozostałą kwotę wydatków w wysokości 99 498,14 zł stanowią koszty obsługi (wynagrodzenia
i świadczenia na rzecz pracowników (1,50 etatu) oraz pozostałe wydatki bieżące związane
z realizacją tych zadań).
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Pomocą w formie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego objętych zostało 259
rodzin. Zrealizowano następujące świadczenia:
1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacono 231 rodzinom o liczbie świadczeń 13077 na ogólną
kwotę 1 117 477,58 zł. w tym:
Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na ogólną kwotę 437 448,99 zł. z tytułu:
- urodzenia dziecka wypłacono 30 rodzinom o liczbie świadczeń 53, na łączną kwotę 26 444,32 zł.
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 42 rodzinom o liczbie
świadczeń 304, na ogólną kwotę 116 483,02 zł.
- samotnego wychowywania dziecka wypłacono 17 rodzinom o liczbie świadczeń 202, na ogólną kwotę
39 523,98 zł.
- kształcenia i rehabilitacji dziecka wypłacono 26 rodzinom o liczbie świadczeń 303 na ogólną kwotę
29 573,85 zł.
- rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 193 rodzinom o liczbie świadczeń 682 na ogólną kwotę
35 252,71 zł.
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania z tytułu dojazdu wypłacono
81 rodzinom o liczbie świadczeń 876 na ogólna kwotę 60 330,00zł.
Z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono 6 rodzinom o liczbie
świadczeń 62, na ogólną kwotę 7006 zł.
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 70 rodzinom o liczbie świadczeń 1312, na
ogólną kwotę 120 334,21 zł.
2. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacono 216 osobom o liczbie świadczeń 2365 na ogólną kwotę 510 121,20
zł.
3. Świadczenie pielęgnacyjne wypłacono 48 osobom o liczbie świadczeń 506 na ogólną kwotę 995 800
zł.
4. Zasiłek dla opiekuna wypłacono 4 osobom na kwotę 28 995,30 zł.
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 14 osobom na kwotę 65 445,50 zł.
6. Składki emerytalno-rentowe na ogólną kwotę 203 747,26 zł., za osoby pobierające:
- świadczenie pielęgnacyjne opłacono za 36 osób;
- specjalny zasiłek opiekuńczy za 11 osoby.
7. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacono 28 rodzinom o liczbie świadczeń 447, na ogólną
kwotę 209 328,72 zł.
8. Świadczenie rodzicielskie wypłacono 7 osobom o liczbie świadczeń 112, na łączną kwotę 101 709,90
zł.
9. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 76 rodzinom o liczbie świadczeń 76,
na ogólna kwotę 76 000 zł.
10. Jednorazowe świadczenie ,, Za życiem’’ - w 2021r. wpłynął 1 wniosek na łączną kwotę 4000,00 zł.

9.1.5 Rodziny zastępcze
W 2021 r. Starostwo Powiatowe w Wadowicach obciążyło Gminę kosztami utrzymania 4 dzieci
z terenu gminy w tym: za 2 dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej, 2 dzieci w spokrewnionej rodzinie
zastępczej na podstawie art. 191 ust. 9 i art. 192 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
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rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 83,13% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka,
na łączną kwotę 105 477,37 złotych.

9.1.6 Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Na
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 13 211,00 zł.
W tym poniesiono koszty w wysokości 6 767,10 zł na usługi opiekuńcze świadczone w miejscu
zamieszkania osób, które z powodu wieku i choroby wymagają pomocy osób trzecich. Zadanie było
świadczone przez 1 opiekunkę ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym (umowa zlecenie).
Z usług skorzystało 7osób w tym: 3 osoby samotne i 4 osoby w rodzinach.

9.1.7 Odpłatność za pobyt w domach pomocy społeczne i schroniskach
W ramach zadań własnych realizowana była pomoc w formie opłaty gminy za pobyt w domach pomocy
społecznej dla 12 osób. W 2021 r. skierowane zostały 3 osoby bezdomne posiadające ostatni meldunek
na terenie naszej gminy do schroniska. Gmina wydatkowała na ten cel kwotę 399 638,52 zł. Wydatki
finansowane były w całości ze środków własnych gminy.

9.1.8 Prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych
W pracach społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej brało udział 6 osób, które wykonywały: prace porządkowe przy
obiektach komunalnych, czyszczenie rowów, sprzątanie poboczy i przystanków, likwidowanie dzikich
wysypisk śmieci. Koszty poniesione na to działanie wyniosły 13 572,00 zł

9.1.9 Składka na ubezpieczenie zdrowotne
Pomocą w formie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłku stałego objętych
zostało 32 osoby na kwotę 13 373,75 zł.
Ponadto Ośrodek poniósł koszt 204,00 zł. na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji
w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Wydano
2 decyzje potwierdzającą prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Zadanie zlecone
finansowane z budżetu państwa.

9.1.10 Wspieranie rodziny
Na wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy zlecenia przeznaczono 29 269,65
zł. Z tej formy pomocy korzystało 34 dzieci w 8 rodzinach. Ze środków własnych gminy wydatkowano
kwotę w wysokości 7 502,24 zł.

9.1.11 Program „Dobry Start”
Gmina Brzeźnica w 2021 roku realizowała Rządowy program – „Dobry Start”, to 4 960,00 zł
jednorazowego świadczenia dla rodzin na dziecko rozpoczynające rok szkolny. Wypłacono świadczenia
na kwotę 4 800,00 zł. Z programu skorzystało 16 dzieci.
W 2021 Program „Dobry Start” zaprzestał funkcjonować w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.
Od 1 lipca 2021 roku świadczenie przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kwota 160,00 zł
została przeznaczona na opłacenie licencji za program do obsługi świadczenia.
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9.1.12 Zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych
Pomocą w wysokości 23 418,00 zł w postaci zasiłków celowych wypłacone zostały dla 2 rodzin
poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (wichura).

9.1.13 Dożywianie
Koszty ogółem poniesione na program w 2021 r. wyniosły 182 630,19 zł, finansowane były
z własnych środków w wysokości 61 630,19 zł i z dotacji celowej budżetu Wojewody Małopolskiego
w wysokości 121 000,00 zł.
Na powyższe wydatki składają się:
➢ posiłek dla uczniów w szkołach podstawowych oraz dzieci w przedszkolach – 56 222,00 zł
z których skorzystało 96 dzieci,
➢ świadczenie pieniężne na zakup posiłku w wysokości 106 200,00 zł. Z tej formy pomocy korzystali
ludzie starsi, chorzy, niepełnosprawni oraz dzieci przedszkolne i uczniowie szkół
ponadpodstawowych, w których nie ma możliwości przygotowania gorącego posiłku. Tą pomocą
objęto również dzieci przedszkolne i szkolne, którym zamieniono decyzją administracyjną posiłek
w szkole na świadczenie pieniężne ze względu na zamkniecie placówek oświatowych
spowodowanych pandemią wirusa COVID 19. Tym programem objęto 166 osób.
➢ wydatki na dowóz posiłków ze stołówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy do szkół
w Marcyporębie, Chrząstowicach, Łączanach, Paszkówce i Sosnowicach i Tłuczani – 20 208,19 zł
Na pozostałą kwotę wydatków złożyły się:
- wydatki na zakup talerzy i sztućców – 496,92 zł
- wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 360,00 zł

9.1.14 Rodziny zastępcze
Ze środków własnych gminy wydano 105 477,37 zł na pokrycie kosztów utrzymania czwórki dzieci,
umieszczonych w czterech rodzinach zastępczych oraz dwoje dzieci przebywających w placówce
opiekuńczo-wychowawczej.

9.1.15 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
17 osobom opłacano składkę na ubezpieczenie zdrowotne - za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów. Poniesione koszty w wysokości 16 933,28 zł stanowiły 100,00% finansowania z zadań
zleconych administracji rządowej.

9.1.16 Mieszkanie chronione
W roku 2021 w mieszkaniu chronionym w Wyźrale przebywają trzy osoby. Na wydatki za media: opłaty
za wodę, energię i gaz poniesiono koszty w wysokości 14 229,38 zł.
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Ponadto kwota 41 403,00 zł na realizację projektu pn. Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi
zamieszkujących w mieszkaniu chronionym i na terenie Gminy Brzeźnica „Damy Radę”.

9.1.17 Opieka wytchnieniowa
Gmina Brzeźnica w 2021 roku przystąpiła do realizacji rządowego Programu Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”.
Program zapewnia wsparcie w zakresie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz
orzeczeniami równoważnymi.

9.1.18 Gmina Brzeźnica – miejscem przyjaznym Seniorom
9.1.18.1

Dom Seniora w Łączanach – finansowane ze środków UE

Dom Seniora swoją działalność rozpoczął od lipca 2019 r. Na tę inwestycję Gmina Brzeźnica pozyskała
dotację współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny
społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3 w ramach projektu „Młodzi duchem”. Do nowej placówki
uczęszcza 30 osób powyżej 60 roku życia. Ośrodek obejmie też opieką 17 seniorów, którym stan zdrowia
nie pozwoli dojeżdżać na zajęcia. Pracownicy placówki zajmują się nimi w ich własnych domach.
Podopieczni Domu Seniora między innymi korzystają z rehabilitacji, gimnastyki, tworzą rękodzieło,
oglądają razem programy telewizyjne. Do placówki są dowożeni, zaś na miejscu dostają dwa posiłki
dziennie. Uczestnicy biorą także udział w wycieczkach integracyjny. Wszystkie działania dla nich
są całkowicie bezpłatne. Ośrodek prowadzi Stowarzyszenie Nowa Perspektywa z Biecza, które ma
doświadczenie w takiej działalności.
Placówka w Łączanach została urządzona w budynku dawnej szkoły. Adaptacja została przeprowadzona
również w ramach dofinansowania unijnego. Dom Seniora świadczy usługi przez 5 dni w tygodniu, od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 16:00, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie
są prowadzone zajęcia z uczestnikami.
w 2021 r. podczas COVID uruchomiono rehabilitację w domach, a teraz w profesjonalnie wyposażonym
pomieszczeniu Domu Seniora uczestnicy nadal korzystają z tych usług cieszących się dużym
zainteresowaniem. Z uwagi na oszczędności projektowe w ramach dofinansowania UE dobrą
wiadomością w całej pandemii była wyrażona przez Jednostkę nadzorującą – MCP zgoda na przesunięciu
o 1 rok tj. do czerwca 2022r. terminu realizacji działalności placówki.

9.1.18.2

Dom Seniora w Marcyporębie i Klub Seniora w Brzeźnicy – finansowane
ze środków budżetu państwa

W 2021 r. poniesiono koszty w wysokości 210 770,62 zł na funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora
w Marcyporębie dla 15 osób oraz Klubu Seniora w Brzeźnicy dla 15 osób.
Wydatki częściowo zostały sfinansowane przyznaną na ten cel dotacją z budżetu państwa w ramach
programu rządowego „SENIOR +” - Modułu II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu ,,Senior +”
z otrzymano środki w wysokości 53 568,22 zł (Dom Seniora w Marcyporębie) oraz 21 734,65 zł (Klub
Seniora w Brzeźnicy).
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Dom Seniora w Marcyporębie
Dom Seniora w Marcyporebie rozpoczął swoją działalność od stycznia 2018 roku w ramach Programu
Wieloletniego "SENIOR+" na lata 2015-2020 Edycja 2017, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej. Projekt obejmuje wsparciem 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. 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. Seniorzy mają także możliwość korzystania
z biblioteczki oraz internetu. W ramach zajęć organizowane mają również wycieczki integracyjne.
Klub Seniora w Brzeźnicy
Z końcem grudnia 2020 r. zakończono dostosowanie pomieszczeń budynku w Izbie Regionalnej Doliny
Karpia w celu utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Brzeźnica w ramach zadania rządowego
programu „SENIOR +” - Moduł I na „Utworzenie lub wyposażenie Klubu Seniora
w Brzeźnicy”, na co pozyskano w wysokości 145 945,02 zł. Z tego zakupiono też sprzęt do rehabilitacji
o wartości 26 238,96 zł. Całkowita wartość zadania: 189 151,98 zł
W styczniu 2021 r. uruchomiony został Klub SENIORA w Brzeźnicy dla 15 seniorów, wraz z usługami
fizjoterapii.
Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest dobrowolne i bezpłatne. Celem Klubu jest rozpoznawanie potrzeb
seniorów, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczestników poprzez organizację atrakcyjnych form
spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni oraz zaspokajanie potrzeb towarzyskich
i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań, pogadanek, wycieczek, imprez kulturalnych
itp.).

9.1.19 Aktywizacja społeczna, zawodowa i zdrowotna mieszkańców
W roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 224 442,97 zł finansowane w całości z dotacji
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu pn. " Q_działaniu - aktywizacja społeczna,
zawodowa i zdrowotna mieszkańców z terenu Gminy Brzeźnica."
Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym. W projekcie bierze udział 99 uczestników. W 2021 r. osoby te zostały
zdiagnozowane na obszarze zawodowym i psycho-społecznym przez specjalistę ds. indywidualnej
diagnozy. Ze wsparcia asystenta rodziny korzysta 15 dzieci w 5 rodzinach. Wszyscy uczestnicy projektu
objęci byli pracą socjalną ze strony pracowników socjalnych. Projekt realizowany w latach 2021 – 2022.

9.2

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Głównym celem działań profilaktycznych komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych
problemów alkoholowych, zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami,
wspieranie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia.
Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, do których należy:
− inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
− podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
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−

−

opiniowanie zezwoleń wydawanych na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod
względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą rady gminy (limit i lokalizacja,
w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe);
kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie
napojów alkoholowych, itp.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działań wynikających
z uprawnień instytucji prawnej zobowiązującej do leczenia:
− przyjmowała zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu;
− wzywała na rozmowę osoby, co do których wpłynęło zgłoszenie, pouczając o zaprzestaniu
swoich działań i poddaniu się leczeniu odwykowemu;
− kierowała osoby na badania przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu i wskazania rodzaju zakładu odwykowego;
− przygotowywała dokumentację związaną z postępowaniem sądowym mającym na celu poddania
się przymusowemu leczeniu;
− składała wnioski o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego.

9.2.1 Działalność Komisji w roku 2021
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r. odbyła łącznie 6 posiedzeń, na
których m.in. kierowała osoby uzależnione na badanie do biegłych psychologa i psychiatry, nadzorowała
postępowanie wobec tych osób mając na celu zmotywowanie do leczenia lub kierowania na leczenie
odwykowe, wydawała postanowienia dot. stwierdzenia zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów
alkoholowych z uchwałą. Ponadto Komisja omawiała i nadzorowała sprawy związane z realizacją
Gminnego Programu.
Komisja współpracowała z Placówkami Oświatowymi funkcjonującymi na terenie gminy Brzeźnica
w zakresie działań na rzecz uświadamiania młodzieży, a także minimalizowania skutków nadużywania
alkoholu oraz przeciwdziałania narkomanii.

9.2.2 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do
zadań własnych gminy. W szczególności zadania te obejmują:
1. zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
w stosunku do osób uzależnionych,
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć: socjoterapeutycznych, psycho-edukacyjnych i sportowych,
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów osób uzależnionych i członków ich rodzin,
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5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 1i 15
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez
organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej,
6. dokonywanie szczegółowej analizy problemu uzależnień w tym jakościowej analizy danych
statystycznych na terenie gminy Brzeźnica.
Realizacja powyższych zadań w 2021 r. prowadzona była na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego przez Radę Gminy w Brzeźnicy.
Środki na realizację Programu pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie
napojów alkoholowych. Łączna kwota przeznaczona na realizację programu wyniosła 234.717,33
złotych. Wykorzystana kwota wyniosła 52.920,56 złotych.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
wydatkowano środki w ramach zadania:
1. Sfinansowano na kwotę 19.305 zł prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych
i ich rodzin z terenu gminy Brzeźnica. W 2021 roku z konsultacji u specjalisty psychoterapii
uzależnień Edyty Babskiej i psychologa Alicji Bugiel skorzystały:
- osoby z problemem alkoholowym 56 osoby, udzielono 230 porad,
- dorośli członkowie rodzin z problemem alkoholowym 42 osób, udzielono 162 porady,
- osoby doznające przemocy w rodzinie 19 osób, udzielono 98 porad,
- oraz osoby stosujące przemoc 15 osób, udzielono 86 porad.
2. Zapłacono za rachunki
dla 4 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w kwocie 3.861,52 zł. Kontrola 26 punktów sprzedaży – 1.340,04 zł.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - wydatkowano kwotę 5.336 złotych.
W ramach zadania:
1. Opłacono koszty sporządzenia 1 opinii psychologiczno-psychiatrycznych na zlecenie GKRPA oraz
opinii uzupełniającej na zlecenie i potrzeby Sądu Rejonowego w Wadowicach w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu wobec petentów GKRPA, przez biegłych sądowych, lekarza psychiatrę
i psychologa, w kwocie 170 zł. Osoby, które Komisja kierowała na sporządzenie opinii nie
wyrażały zgody na podjęcie leczenia odwykowego. Przez nadużywanie alkoholu powodowały
m.in. rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, z powodu uzależnienia uchylały się
od pracy lub systematycznie zakłócały spokój i porządek publiczny.
2. Złożono 12 wniosków do Sądu Rejonowego w Wadowicach, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w
sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa
odwykowego wobec osób zgłoszonych do GKRPA. Koszt jednego uczestnika to: opłata stała 100
zł plus 376 zł koszt badania uczestnika przez biegłych sądowych (dla osób, które nie zgłosiły się
na badanie dobrowolnie, kierowane przez Komisję).
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Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo–wychowawczych i socjoterapeutycznych.
1. Zajęcia muzyczne orkiestry prowadzone są w Domu Ludowym w Sosnowicach – kierownikiem
muzycznym był p. Stanisław Serwin - 4.800 zł.
2. Dotacja dla klubu kajakowego - 1.500 zł.
3. W 2021 roku przeprowadzono kolejny raz Kampanię Profilaktyczną „No Promil - No problem” jest
to kampania z projektu, materiały i zajęcia dla młodzieży przeprowadzone zostały za darmo.
4. Przeprowadzono też Kampanię Gminny Tydzień Profilaktyczny w Gminie Brzeźnica w ramach
którego uczniowie brali udział w konkursach literackim i plastycznym.
1.405 zł.
5. Przeprowadzenie szkolenia dla 15 osób realizatorów programu Umplugged 4.275,00 zł (Program),
2.169,37 zł (zakupy, materiały profilaktyczne).
6. Przeprowadzono też Kampanię Gminny Tydzień Profilaktyczny w Gminie Brzeźnica w ramach
którego uczniowie brali udział w konkursach literackim i plastycznym.
1.405 zł.

9.2.3 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
W ramach programu przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano indywidualne poradnictwo
w zakresie uzależnienia od narkotyków i dopalaczy dla młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Brzeźnica
z którego skorzystało 7 osób w okresie od stycznia do grudnia 2021r. Na Program przeznaczono 3.880 zł.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r. odbyła łącznie 5. Posiedzeń.
Komisja realizując program współpracowała z Urzędem Gminy, Placówkami Oświatowymi
funkcjonującymi na terenie gminy Brzeźnica, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, Zespołem
Interdyscyplinarnym, Posterunkiem Policji w Brzeźnicy, organizacjami pozarządowymi oraz Sądem
Rejonowym w Wadowicach.

9.2.4 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku:
Gmina Brzeźnica na podstawie art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pobiera opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
W 2021 roku z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 156 945,86 zł. Opłaty pobierano zgodnie
z art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
W 2021 roku wydano: 10 zezwoleń na sprzedaż piwa, 2 zezwolenia na sprzedaż wina, 4 zezwolenia
na sprzedaż wódki w handlu detalicznym i w gastronomii.
Dochody uzyskane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczone zostały
na koszty przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii.
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9.3 Gospodarka zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych gminy
Zasób mieszkaniowy gminy Brzeźnica wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku
Ogółem: 21 mieszkań 916,40 m²
W tym: 14 mieszkań powierzchnia użytkowa 519,10 m² - lokale gminne
5 mieszkań powierzchnia użytkowa 230,30 m² - lokale w budynkach szkół
2 mieszkania powierzchnia użytkowa 167,00 m² - lokale chronione
Na koniec 2021 roku Gmina Brzeźnica posiadała podpisane umowy najmu, użyczenia:
1. Najmu – lokale użytkowe w ilości 10;
2. Najmu – lokale mieszkalne chronione w ilości 1;
3. Najmu – lokale mieszkalne komunalne w ilości 11;
4. Użyczenia – w ilości 1;
Z tytułu czynszu (najmu, dzierżawy, użytkowania, mediów) sporządzono / wydano 554 szt. faktur
i refaktur.
Tabela 218. Wykaz budynków należących do zasobu gminy Brzeźnica

L.p.
1.
2.
3.

Miejscowość
Bęczyn
Brzeźnica
Brzeźnica

4.
5.

Brzeźnica
Brzeźnica

6.

Brzeźnica

7

Brzeźnica

8

Brzeźnica

9

Brzeźnica

10
11
12
13
14

Chrząstowice
Chrząstowice
Kossowa
Kossowa
Kossowa

15

Łączany

16
17

Łączany
Łączany

18

Łączany

Nazwa obiektu
Adres/ Nr domu lub ulica
Dom Strażaka „stara szkoła”
Wspólna 13
Budynek Urzędu Gminy
Krakowska 109
Budynek Urzędu Gminy
Krakowska 111
(były GOPS i GCUW)
Budynek GZU
Rynek 5
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Gorczyńskiego 1
Żłobek „Kącik dla Maluszka”
+ sala gimnastyczna
+ORLIK
Budynek Izby Regionalnej Doliny Karpia
Wiślana 22
+ Klub seniora
Spichlerz Książki – Gminna Biblioteka
Rynek 1
Publiczna w Brzeźnicy
Budynek Dworca – Centrum Transportu
Kolejowa 34
Komunikacji Zbiorowej w Brzeźnicy
Centrum medyczno-rehabilitacyjne
Ks. Łudzika 1
Wiejski Dom Kultury/OSP
Żłobek
Pawilon Sportowy
Były Ośrodek Zdrowia
Budynek starej szkoły
(nieużytkowany
drewniany)
Zespół Szkolno-Przedszkolny
+ sala gimnastyczna
+ boisko wielofunkcyjne
Przedszkole Samorządowe
Ośrodek Zdrowia
Budynek użyteczności publicznej / Dom
Strażaka
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109
34
94
15a
34
Krakowska 87

Krakowska 20
Pl. Św. Jana Pawła II 1
Krakowska 66

19

Łączany

Dom Seniora w Łączanach

20

Łączany

21

Marcyporęba

Budynek użyteczności
Budynek sportowca
Wiejski Dom Kultury

22

Marcyporęba

23

Ogrodowa 23
publicznej

/

Wiślana 37
Św. Floriana 16
Św. Floriana 19

Marcyporęba

Szkoła Podstawowa
+ sala gimnastyczna
+ boisko wielofunkcyjne
Budynek OSP

24

Marcyporęba

Dom Seniora

Św. Floriana 2

25
26
27
28
29

Bachorowice
Nowe Dwory
Paszkówka
Paszkówka
Paszkówka

30
31

Sosnowice
Sosnowice

32
33
34

Tłuczań
Tłuczań
Tłuczań

35

Wyźrał

Dom Polsko-Słowacki
Wiejski Dom Kultury
Wiejski Dom Kultury
Ośrodek Zdrowia
Zespół Szkolno-Przedszkolny
+ sala gimnastyczna
Dom Kultury/ OSP
Szkoła Podstawowa
+ sala gimnastyczna
+ boisko wielofunkcyjne
Zespól Szkolno-Przedszkolny
Wiejski Dom Kultury
Budynek mieszkalny – lokale
podopiecznych GOPS
Wiejski Dom Kultury

36

Wyźrał

Św. Floriana 20

Św. Marcina 218
32
Pobiedr 20
Pałacowa 20
Wadowicka 38
Św. Floriana 3
Szkolna 1

dla

Szkolna 9
278
Zagrodniki 2

Mieszkanie chronione (GOPS)

33
69

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy

W roku 2021 r. uzyskano dochody na kwotę 402 054,04 zł z tytułu:
✓ najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Brzeźnica,
✓ usług (refakturowanie za media),
✓ użytkowania wieczystego nieruchomości, trwałego zarządu,
✓ odszkodowania za zniszczone mienie (LKS Łączany, centrum medyczne, ośrodek zdrowia
Paszkówka),
✓ sprzedaż działek,
✓ pozostałe dochody (odsetki, korekty za rok ubiegły).
Wydatki na remonty i inwestycje wykonane w 2021 r.:
Ogółem wydatki bieżące poniesione w 2021r. wyniosły 496 910,56 zł, w tym m.in. za:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

18 534,11 zł – ubezpieczenie budynków komunalnych,
223 484,83 zł – utrzymanie budynków komunalnych (media – gaz, woda, energia elektryczna,
6 800,00 zł – zakup zmywarki i naczyń do WDK Paszkówka,
11 895 zł – remont w budynku ośrodka zdrowia w Paszkówce,
10 287 zł – remont dachu budynku LKS w Łączanach,
24 981,92 zł – montaż dodatkowych liczników w budynku centrum medycznego,
14 000 zł – kontrola stanu technicznego placów zabaw i wymiana piasku w piaskownicach,
13 182 zł – umocowanie skarpy i drenaż boiska w Kossowej,
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✓
✓
✓
✓
✓
✓

8 744,06 zł – naprawa kosy spalinowej, zakup drobnych materiałów do remontów,
17 423,95 zł – wywóz nieczystości z budynków komunalnych, woda,
9 816 zł – wykonanie przeglądów rocznych,
19 505 zł – podział, ustalanie granic działek,
5 043,48 zł – czynsz,
61 150,64 zł – pozostałe, (koszenie trawy, ogłoszenia w prasie, usługi kominiarskie, szacowanie
nieruchomości drobne remonty m.in.).

Ogółem na inwestycje w ramach gospodarki mieszkaniowej w roku 2021 r. wydano 2 367 112,74 zł,
w tym na :
✓ budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Tłuczani – 40 000 zł
✓ budowę budynku wielofunkcyjnego w tym centrum medyczno-rehabilitacyjne w m. Brzeźnica –
2 253 712,74 zł
✓ zakup działek – 73 400 zł.

10 Bezpieczeństwo mieszkańców
Gmina Brzeźnica dokłada wszelkich starań w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców. W Gminie Brzeźnica
wiele instytucji dba o to, aby zapewnić i poprawić bezpieczeństwo mieszkańcom gminy. Powołany przez
Wójta Lokalny Zespół Interdyscyplinarny, mający reagować na przemoc w rodzinie, tworzy grupy
robocze dla rozwiązywania problemów, w skład których wchodzą przedstawiciele jednostek
organizacyjnych gminy, w tym Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia.
Pracownicy socjalni z Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy współpracują z funkcjonariuszami
z Posterunku Policji w Brzeźnicy. W ramach realizacji procedury „Niebieskiej Karty” podejmują starania
w kierunku zapobiegania przemocy w rodzinie, monitorują sytuację rodzin dotkniętych przemocą oraz
oferują pomoc psychologa w działającym przy Urzędzie Gminy. Ponadto zgłaszają interwencje dotyczące
zaniedbywania obowiązków rodzicielskich, nadużywania alkoholu czy też problemu bezdomności.
Działalność edukacyjną na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa prowadzi m.in. Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która funkcjonuje przy Urzędzie Gminy w Brzeźnicy. Wójt
wraz z komisją udziela dotacji organizacjom i instytucjom, które swoimi działaniami zmniejszają wśród
dzieci i młodzieży ryzyko sięgania po alkohol, narkotyki czy zachowań patologicznych, w tym
przestępczości.
W brzeźnickich placówkach edukacyjnych regularnie odbywają się spotkania uczniów z Koordynatorem
GKRPA oraz funkcjonariuszami policji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz poczucia ich
bezpieczeństwa na drogach.
Rok 2021 był czasem dalszego mierzenia się z
epidemią koronawirusa. Nasze życie było
podporządkowane wielu zakazom i nakazom. Urzędy, szkoły, instytucje kultury – zdalna praca, zdalne
nauczanie. W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego i wzrostem zakażeń, działania
koncentrowały się na przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się epidemii wirusa SARS-COV-2 na terenie
urzędu i jednostek organizacyjnych podległych Gminie.
W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Gmina Brzeźnica przeprowadziła akcję
promocyjna „Szczepimy się” oraz uruchomiła telefon kontaktowy, pod którym mieszkańcy Gminy mogli
zamawiać bezpłatny transport dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu
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szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń oraz promocja
szczepień wyniosła 32 676,71 zł.
Za działania związane ze zwalczaniem pandemii Covid-19 Gmina Brzeźnica jako pierwsza gmina
w powiecie wadowickim otrzymała 1 milion złotych z rządowego konkursu "Rosnąca Odporność". Środki
zostaną wykorzystane do końca 2022 roku zgodnie z regulaminem.

10.1

Ochotnicza Straż Pożarna

Operacyjnym zabezpieczeniem gminy Brzeźnica w zakresie posiadanych sił i środków niezbędnych do
ratowania życia, mienia, środowiska oraz ograniczania, usuwania i likwidacji zagrożeń (pożarów,
wypadków drogowych, powodzi i innych) są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
Na terenie gminy Brzeźnica jest 10 czynnych jednostek OSP w tym: 3 jednostki w Krajowym Systemie
Ratowniczo Gaśniczym:
Tabela 22. Ilość strażaków w poszczególnych jednostkach OSP na terenie gminy Brzeźnica

Jednostka OSP

Liczba strażaków

OSP Bęczyn
OSP Brzezinka
OSP Brzeźnica
OSP Chrząstowice
OSP Kopytówka
OSP Łączany
OSP Marcyporęba
OSP Paszkówka
OSP Sosnowice
OSP Tłuczań
Łączna liczba

15
28
22
24
7
15
33
14
30
20
208

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Stanowiska ds. obrany cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

Poniżej przedstawiamy wykaz pojazdów będących w użytkowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych na
terenie gminy Brzeźnica.
Tabela 23. Pojazdy OSP z terenu gminy Brzeźnica

Lp.
Jednostka OSP
1. OSP Bęczyn

Marka pojazdu
Renault Premium
Stayer 791
Jelcz
Ford Tranzit
Man 19.314
Magirus
Ford Tranzit
Steyr 12 S 23
Steyr 12 S 23
Tohatsu 25 kM
Nissan Nawara
Star Man
Star 244
Iveco Daily
Ford
Steyr 690
Lublin 3322
Renault S 130

2. OSP Brzezinka
3. OSP Brzeźnica
4. OSP Chrząstowice
5. OSP Kopytówka
6. OSP Łączany
7. OSP Marcyporęba
8. OSP Paszkówka
9. OSP Sosnowice
10. OSP Tłuczań

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Stanowiska ds. obrany cywilnej i ochrony przeciwpożarowej
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Wykaz pozostałego sprzętu będącego na stanie jednostek OSP gminy Brzeźnica
Tabela 24. Sprzęt jednostek OSP

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nazwa
pompy elektryczne
motopompy pływające
motopompy szlamowe
motopompy pożarnicze biało
piła do stali i betonu
piły do drewna
torby medyczne „psp r-1”
zestawy do ochrony górnych dróg oddechowych
systemy selektywnego alarmowania sms
zestaw hydrauliczny ratownictwo drogowe
łódź ratownicza
agregat prądotwórczy
umundurowanie bojowe
radiotelefony samochodowe
centralka sterująca syrenami
radiotelefonów nasobnych
wyszkolenie kpp
defibrylatory ade

Ilość (szt.)
5
8
14
5
7
23
9
22
9
3
1
18
150
18
1
30
72
3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Stanowiska ds. obrany cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

10.1.1 Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych
Poniesione wydatki bieżące w 2021 r. w wysokości 333 737,17 zł związane były z utrzymaniem
gotowości bojowej w Gminie Brzeźnica m.in. zakup paliwa do samochodów, przeglądy, usługi
konserwatorskie, bieżące remonty, opłaty za media, ubezpieczenie sprzętu OSP, wynagrodzenie dla
mechaników i konserwatorów.
➢ z budżetu gminy udzielono dotacji w kwocie 21 000 zł dla OSP w Brzezince na remont budynku.
➢ poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 55 000 zł na doposażenie samochodu OSP Bęczyn.
Drobne remonty realizowane przez OSP:
1. Remont pomieszczeń sanitarnych (prysznic) w domu strażaka w Marcyporębie (współfinansowanie
z KSRG oraz OSP Marcyporęba).
2. Remont pomieszczeń w domu strażaka w Brzeźnicy (współfinansowanie z KSRG, oraz OSP Brzeźnica).
3. Remont sali szkoleniowej w domu strażaka w Brzezince (współfinansowanie z KSRG, UG Brzeźnica
oraz OSP Brzezinka).
Druhowie wykonali też prace w czynie społecznym na rzecz własnej jednostki.
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10.1.2 Klub Honorowy Dawców krwi „DAR SERCA”

➢
➢
➢
➢

Klub Honorowych Dawców krwi „DAR SERCA” działa od 2014 roku przy
Zarządzie Gminnym OSP RP Brzeźnica z siedzibą OSP w Brzezince.
Na koniec 2017 roku klub liczy 49 osób w tym 37 druhów i 12 osób
niezrzeszonych.
➢ W ubiegłym roku zorganizowano 4 akcje poboru krwi, podczas których
zebrano około 51 litrów krwi.
Od początku działalności klubu zebrano około 200 litrów krwi.
W akcjach uczestniczą również strażacy spoza terenu naszej gminy
(Krzęcin, Facimiech,
Jaśkowice, Półwieś, Ryczów, Skawina, Przytkowice)
W 2017 roku Przeprowadzono 5 akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku, na których
zarejestrowano 17 osób.
Od początku działalności przeprowadzono 11 akcji ,na których zarejestrowano
62 potencjalnych dawców szpiku.

Klub „Dar Serca” uczestniczył w ogólnopolskim konkursie pod hasłem „Ognisty ratownik-Ognista krew”
oraz w Gali w Woli Drwińskiej.

10.1.3 Zarządzanie kryzysowe
Na ten cel wydano 2 499,85 zł . Zakupiono plandeki wykorzystane w trakcie wichur i ulew.
Pozostałe wydatki obronne - wydano 600,00 zł
Zrealizowano wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie.

10.1.4 Zewnętrzne środki finansowe
Gmina Brzeźnica, pomimo dużych nakładów finansowych na bieżące funkcjonowanie jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych, starała się pozyskiwać również zewnętrzne środki finansowe na
doposażenie i modernizację jednostek.
Z Województwa Małopolskiego otrzymała dotacje w wysokości 24 725,00 zł z na zakup sprzętu,
środków ochrony osobistej oraz elementów ubrania ochronnego do działań bojowych dla Jednostek
OSP w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2021”. Całkowity koszt zadania 49 450,00 zł.

10.2

Policja

W Brzeźnicy funkcjonuje Posterunek Policji. Siedziba posterunku znajduje się ul. Rynek 4,
34-114 Brzeźnica. Kierownikiem placówki jest asp. sztab. Paweł Golonka. Posterunek Policji w Brzeźnicy
pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 1000 - 1400 , a całodobowa KPP Wadowice pod numerem
telefonu 47 83 27 200.
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10.3 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt
Przepisy regulujące opiekę nad zwierzętami w Gminie Brzeźnica w 2021 roku:
1. Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.
2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.
3. Uchwała Rady Gminy Brzeźnica nr XXVII/246/2021 z dnia 31.03.2021 w sprawie przyjęcia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Brzeźnica na rok 2021”.
4. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami art. 11 ustawy o ochronie zwierząt „zapobieganie bezdomności zwierząt
i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin”.
W celu realizacji tego zadnia Rada Gminy w Brzeźnicy uchwala do końca 31 marca, każdego roku,
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Brzeźnica.
Szczegółowy przebieg realizacji Programu przedstawia się następująco:
➢ Gmina zapewniła opiekę zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Brzeźnica.
➢ Zapewniono całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt (umowa z weterynarzem).
W dniu 31.12.2020 r. zawarto umowę z lekarzem weterynarii na lata 2021-2022 na zapewnienie
opieki m.in. nad bezdomnymi zwierzętami na łączną kwotę 87 280,00 zł. Zadania finansowane ze
środków budżetu gminy. Zadanie realizuje Urząd Gminy w Brzeźnicy, łączne nakłady poniesione na
zadanie w 2021 r. wyniosły 35 397,50 zł.
➢ Wskazano gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim - w 2021 r.
nie odnotowano przypadków odebrania zwierząt gospodarskich.
Ponadto na bieżące zadania związane z ochroną zwierząt wydatkowano 45 373,84 zł, w tym:
➢ utylizacja i utrzymanie bezpańskich psów i innych zwierząt, wydatki na schronisko - 42 623,80 zł
➢ zakup węzy dla pszczelarzy – 2 750,04 zł.
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11 Oświata i wychowanie
11.1 Placówki oświatowe i przedszkola- statystyki
Rok 2021 nie należał do łatwych – edukacja w warunkach pandemii wymusiła powrót do nauczania
w formie zdalnej. Sytuacja ta znacznie wpłynęła na formę organizacji i zarządzania placówkami. Główny
nacisk kładziony był na podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz uczniów. Dzięki
doświadczeniu i wiedzy zdobytej w roku poprzednim w nauczaniu na odległość, grono pedagogiczne
oraz rodzice stanęli na wysokości zadania. Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej nie brakuje sukcesów
w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Brzeźnica pokazuje, jak wielki zakres obejmuje
ogólna nazwa „oświata”. Zakres ten podlega nieustannym zmianom, które między innymi polegają na
zwiększaniu zadań oświatowych dla samorządów. Efekty wspólnej pracy: samorządu gminnego,
nauczycieli, uczniów oraz rodziców są widoczne i możemy być z nich dumni.
Na terenie Gminy funkcjonują :
- 3 szkoły podstawowe,
- Szkoła Podstawowa w Marcyporębie,
- Szkoła Podstawowa w Sosnowicach,
- Szkoła podstawowa w Paszkówce,
- 3 zespoły szkolno-przedszkolne w ramach których funkcjonują: 3 szkoły podstawowe, 3 przedszkola,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączanach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tłuczani,

11.2 Liczba dzieci w szkołach i przedszkolach
Na dzień 31.12.2021r. liczba uczniów (zgodnie z arkuszami) w wymienionych placówkach wyniosła:
- szkoły podstawowe – 949,
- przedszkola – 439,
Tabela nr 25. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych i przedszkolach na dzień 31.12.2021r.

Placówka

Liczba uczniów
w szkole
podstawowej

Liczba
oddziałów w
szkole
podstawowej

Liczba dzieci w
przedszkolu/
oddziale
przedszkolnym

Liczba oddziałów w
przedszkolu/
oddziale
przedszkolnym

ZSP w Brzeźnicy

321

16

172

7

ZSP w Łączanach

125

8

75

3

ZSP w Tłuczani

118

8

50

2

SP w Marcyporębie

116

9

17

1

SP w Paszkówce

152

8

75

3

SP w Sosnowicach

117

8

50

2

Ogółem

949

57

439

18

Źródło: dane Gminnego Centrum Usług Wspólnych
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Wykres nr 10. Liczba uczniów w szkołach podstawowych w trzech ostatnich latach szkolnych

Źródło: dane Gminnego Centrum Usług Wspólnych

W roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych uczęszczało 422 dzieci, natomiast
do niepublicznego przedszkola 33 dzieci. Łącznie wychowaniem przedszkolnym w Gminie Brzeźnica
w roku szkolnym 2020/2021 objętych było 455 dzieci.
Tabela nr 26. Liczba dzieci w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
Lp.

Nazwa placówki

Liczba dzieci
w
przedszkolach/
oddziałach
172
przedszkolnych

Wiek dziecka – lata

7
1

35

43

6

5 4

3

2,5

40

53

0

1.

Przedszkole Samorządowe
w Brzeźnicy

2.

Przedszkole Samorządowe
w Łączanach

64

0

15

17

17

15

0

3.

Przedszkole Samorządowe
w Tłuczani

50

0

13

16

20

1

0

15

0

13

2

0

0

0
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0

22

14

17

16

2

50

0

16

10

10

13

1

422
33

1
0

115
0

102
13

104
9

98
7

3
4

455

1

115

115

113

105

7

4.

Oddział przedszkolny w Szkole
Podstawowej w Marcyporębie
Oddział przedszkolny w Szkole
5.
Podstawowej w Paszkówce
6. Oddział przedszkolny w Szkole
Podstawowej w Sosnowicach
OGÓŁEM PRZEDSZKOLA PUBLICZNE
7. Przedszkole Niepubliczne Sióstr
Nazaretanek w Marcyporębie
RAZEM

Źródło: dane Gminnego Centrum Usług Wspólnych
73

11.3 Stan zatrudnienia
Przeciętne zatrudnienie w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 w etatach:
- nauczyciele – 132,90
- administracja i obsługa – 36,67
Tabela nr 27. Przeciętne zatrudnienie w jednostkach oświatowych w 2021 roku

Jednostka

Liczba etatów nauczycieli

Liczba etatów
administracji i obsługi

ZSP w Brzeźnicy

47,12

13,92

ZSP w Łączanach

19,91

6,75

ZSP w Tłuczani

15,00

4,25

SP w Marcyporębie

15,36

3,50

SP w Paszkówce

19,73

4,50

SP w Sosnowicach

15,78

3,75

Ogółem

132,90

36,67

Źródło: dane Gminnego Centrum Usług Wspólnych

W roku szkolnym 2020/2021 w placówkach oświatowych Gminy Brzeźnica było zatrudnionych 158
nauczycieli oraz 45 pracowników administracji i obsługi. Stan zatrudnienia w poszczególnych
jednostkach na przestrzeni ostatnich lat obrazuje poniższa tabela.
Tabela nr 28. Stan zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych
w latach 2018 - 2021
Rok szkolny 2018/2019
Nazwa placówki

Zespół Szkolno –
Przedszkolny
w Brzeźnicy
Zespół Szkolno –
Przedszkolny
w Łączanach
Zespół Szkolno –
Przedszkolny
w Tłuczani
Szkoła
Podstawowa
im. św. Jana
Pawła II w
Marcyporębie
Szkoła
Podstawowa
im. Antoniego
Kucharczyka w
Paszkówce
Szkoła Podst. im.
M. Konopnickiej
w Sosnowicach

RAZEM

Nauczyciele

Rok szkolny 2019/2020

Adm. i obsługa

Nauczyciele

etaty

osob

etaty

osob

etaty

osoby

58,68

y
62

24,25

y
26

49,55

54

Rok szkolny 2020/2021

Adm. i
obsługa
etaty osob

24,25

y
26

Nauczyciele

Adm. i obsługa

etaty

osoby

etaty

osoby

48,0

53

14,63

16

3
21,90

24

6,75

8

20,27

28

6,75

8

19,92

24

6

7

14,76

23

7,25

8

14,93

23

7,25

8

14,88

21

4,25

6

16,59

22

3,50

5

15,55

19

3,50

5

15,50

18

3,50

5

17,21

23

3,50

6

17,10

22

3,50

6

19,44

23

4,50

6

15,58

21

3,00

5

16,01

22

3,00

5

15,34

19

3,75

5

144,72

175

48,25

58

133,41

168

48,2

58

133,1

158

36,63

45

Źródło: dane Gminnego Centrum Usług Wspólnych
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11.4 Finansowanie oświaty i wychowania
Wydatki poniesione na edukację należy traktować jako efektywną inwestycję. Koszty ponoszone przez
Gminę Brzeźnica na remonty w szkołach, doposażenia oraz doskonalenie kadry nauczycielskiej mają
znaczący wpływ na jakość nauczania. Wierzymy, że im lepsze mamy szkoły, tym większa szansa na
sukces indywidualny i zbiorowy. Jakość edukacji to temat trudny i wymykający się prostym diagnozom,
często niemożliwy, ponieważ na rezultaty nauczania przychodzi czasem długo poczekać.
Wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Brzeźnica w 2021 roku
wyniosły 17 327 236,66 zł, z czego subwencja oświatowa stanowiła kwotę 11 111 994,00 zł,
a dochody stanowiły kwotę 2 279 356,48 zł.
Tabela nr 29. Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych w 2021 r .
ZSP
ZSP
ZSP
SP
Rodzaje wydatków
Brzeźnica
Łączany
Tłuczań
Marcyporęba

SP
Paszkówka

SP
Sosnowice

wynagrodzenie i
pochodne od
wynagrodzeń

4 283 663,37

2 057 775,82

1 554 507,47

1 469 653,69

1 839 774,1

1 458 464,91

dodatki wiejskie

223 810,11

94 496,51

68 146,99

68 920,39

106 972,03

64 427,64

zakup pomocy
dydaktycznych

155 326,57

74 832,54

61 583,53

143 095,30

88 163,39

63 993,13

206 701,31

57 058,54

28 988,26

43 463,42

72 187,00

43 362,

odpisy na ZFŚS

216 717,98

83 897,31

66 198,46

56 773,94

76 207,96

61 611,07

zakup materiałów i
usług

190 180,14

87 795,91

48 874,72

51 109,32

54 655,02

39 728,56

żywienie uczniów i
dzieci w
przedszkolach

454 611,84

145 204,00

140 906,00

60 380,50

142 626,00

127 163,17

szkolenia

21 611,00

3 443,00

9 198,00

9 732,90

11 016,00

7 776,88

18 964,83

111 153,83

17 890,22

2 732,43

4 447,40

4 839,75

koszty mediów
(woda, energia, gaz)

remonty bieżące
w tym:

inwestycje
w tym:

inne wydatki
RAZEM

Naprawa sprzętu,
remont instalacji
internetowej
elektrycznej,
remont układu
pomiarowego

Remont
pokrycia
dachowego
malowanie
korytarza,
remont
instalacji
wodnej

20 000,00

40 396,00

montaż
klimatyzacji

modernizacj
a placu
zabaw

27 421,76
5 819 009,71

Naprawa
monitoringu,
usunięcie
awarii wody,
wymiana
okien,
remont
kominów

naprawa
sprzętu

naprawa
sprzętu,
malowanie
sali

naprawa
sprzętu

-

-

-

-

578,68

119,45

533,17

6 947,84

663,59

2 756 632,14

1 996 413,10

1 906 395,06

2 398 175,73

1872 030,96

Źródło: dane Gminnego Centrum Usług Wspólnych
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11.5 Edukacyjna opieka wychowawcza
W 2021 roku na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano 2 069 114,87 zł. w tym
miedzy innymi na:
11.5.1 Zasiłki i stypendia szkolne o charakterze socjalnym
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków
szkolnych. Z tych form wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, a także szkół
ponadpodstawowych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Brzeźnica. Na zasiłki i stypendia szkolne
o charakterze socjalnym wydano 124 681,99 zł w zakresie wypłat stypendiów szkolnych dla 95 uczniów.
Wydatki poniesiono ze środków z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy i obejmują
wypłacone zasiłki i stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Podstawą do wypłaty świadczeń jest
dochód na jednego członka rodziny, który nie może przekraczać 528,00 zł miesięcznie.

11.5.2 .„Wyprawka szkolna”
Środki z budżetu państwa wykorzystane na zakup podręczników dla uczniów w ramach realizacji
rządowego programu „Wyprawka szkolna” w 2021 roku wynoszą– 128 385,10 zł

11.5.3 Koszty wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy
Brzeźnica, a uczęszczających do przedszkola w innej gminie
Na koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy
Brzeźnica bezpośrednio z budżetu gminy wydatkowano 191 994,59 zł.
Jednocześnie uzyskano wpływy środków do budżetu gminy Brzeźnica z innych gmin za pobyt dzieci
w przedszkolach na naszym terenie w wysokości 145 088,06 zł.

11.5.4 Koszty dowozu dzieci do szkół
Zgodnie z zapisami prawa oświatowego, gmina zobowiązana jest do dowozu dzieci do szkół
i placówek w przypadkach przewidzianych w ustawie. Obowiązek ustawowy realizowany jest w różnej
formie, jako dowóz zamknięty lub zakup biletów miesięcznych. Obowiązkiem gminy jest także
zapewnienie transportu dzieciom niepełnosprawnym do specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych, zapewnienie opieki podczas dowozu lub zwrot kosztów dowozu, jeżeli dowóz dziecka
do ośrodka zapewniają rodzice. Łącznie w roku 2021 koszty dowozu wyniosły 152 071,66 zł.
Koszt dowozu w roku szkolnym 2020/2021 był zdecydowanie niższy od lat ubiegłych z uwagi na sytuację
związaną z epidemią koronawirusa i obowiązkiem nauki zdalnej uczniów.
Zadania finansowane ze środków budżetu gminy realizuje Gminne Centrum Usług Wspólnych. Limity
określone początkowo były zgodne z uchwałą budżetową, w wyniku oszczędności zostały zmniejszone.
Dowóz w okresie 01.01.201-31.08.2021 kosztował 85 798,23 zł, natomiast w okresie 01.09.202113.12.2021 –66 273,43 zł.

11.5.5 Stypendia dla uczniów - pomoc materialna o charakterze motywacyjnym
Corocznie przyznawane są stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym za osiągnięcia
w nauce. Zgodnie z Uchwałą Nr VII/63/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych
w Gminie Brzeźnica, Wójt Gminy Brzeźnica w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 przyznał
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16 stypendiów za wyniki w nauce na łączną kwotę 8 000,00 zł., natomiast w II semestrze roku szkolnego
2020/2021 Wójt Gminy Brzeźnica przyznał 51 stypendiów za wyniki w nauce na łączną kwotę 25 500,00
zł., oraz 15 stypendiów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe na łączną kwotę 1 770,00 zł.
Łącznie w wysokości 35 270 zł.

11.6 Projekty realizowane szkołach w ramach środków zewnętrznych
Tabela 30. Projekty realizowane szkołach w ramach środków zewnętrznych

Kwota
wydana
w 2021

Nazwa
Placówki Wsparcia Dziennego w szkołach Projekt „Mali Giganci”
W ramach projektu ,, Mali Giganci ” w szkołach realizowane są zajęcia : dydaktycznowyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, z psychologiem oraz
świetlicowe.
W Placówkach wsparcia dziennego dzieci mają możliwość uczestniczyć w zajęciach
plastycznych, muzycznych, ruchowych, sportowych, czytelniczo-medialnych, a także
warsztatach kulinarnych. Mogą uzyskać pomoc w odrabianiu prac domowych oraz
ciekawie spędzić czas z rówieśnikami.
W czasie nauczania zdalnego dzieci otrzymują poprzez aplikację Padlet , propozycje
spędzania czasu wolnego w domu.
Placówki Wsparcia Dziennego zostały bardzo dobrze wyposażone. Dzieci mogą
korzystać z gier, zabawek, książek, tworzyć ciekawe prace dzięki materiałom
plastycznym. Zostało zakupionych wiele gier planszowych, puzzli, quizów, klocków,
układanek. Powiększona została baza pomocy dydaktycznych; matematycznych: zestaw
trygonometryczny do tablic, karty pracy, geometryczne kształty drewniane, zestawy do
liczenia oraz przyrodniczych: mikroskop, globusy, kompasy, mapy świata, mapy Polski.
Uczniowie mają do dyspozycji sprzęt komputerowy, dywan interaktywny, telewizor,
sprzęt nagłaśniający, pufy, siedziska. Zakupione zostały instrumenty muzyczne: gitary,
tamburyna, dzwoneczki, keyboard. Dzięki temu dzieci mogą rozwijać swoje
zainteresowania.
W ramach projektu „Mali Giganci” dzieci mogą codziennie zjeść zdrowy podwieczorek,
a w okresie zdalnej edukacji otrzymywały paczki żywnościowe.
Uczestnicy projektu „Mali Giganci” mają możliwość uczestniczyć w wycieczkach
i koloniach profilaktycznych.
Wszystkie działanie realizowane w Placówkach są dla uczestników całkowicie
bezpłatne. (Szkoły Podstawowe: Brzeźnica, Łączany, Marcyporęba, Paszkówka,
Sosnowice, Tłuczań)
ERASMUS +, projekt umożliwiający poznanie uczniom różnorodności kulturowej,
religijnej i językowej w poszanowaniu dla tradycji i odmienności poszczególnych
krajów w celu zbudowania ponadnarodowego zrozumienia (Szkoła Podstawowa
w Paszkówce)
ERASMUS + , podnoszenie umiejętności komunikacji w języku angielskim nauczycieli
przedmiotów przyrodniczych ERASMUS + (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy)
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1 694 038,19

33 736,77

24 267,48

Englisch Teaching , wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka
angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi,
finansowany przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności. (Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Brzeźnicy)
Englisch Teaching , wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka
angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi,
finansowany przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności. Projekt ścieżki ETAs pt.:
„Eco teens in Brzeźnica” (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy)
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny, cyfryzacja szkół i placówek
oświatowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej 27 komputerów z oprogramowaniem. Nowe urządzenia na zasadach bezpłatnego
użyczenia przez Dyrektorów podległych szkół trafiły do najbardziej potrzebujących
uczniów z sześciu szkół podstawowych działających na terenie Gminy Brzeźnica (Urząd
Gminy Brzeźnica)
Małopolska Tarcza Antykryzysowa, Pakiet Edukacyjny, cyfryzacja szkół i placówek
oświatowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
z przeznaczeniem na wyposażenie ZSP w Brzeźnicy w urządzenia cyfrowe, pomoce
dydaktyczne oraz oprogramowanie w celu dokonania przez szkołę transformacji
cyfrowej i prowadzenie zajęć metodą STEAM.
„Laboratoria przyszłości” Zakup do placówek wyposażenia pracowni w ramach
realizacji projektu pn. „Laboratoria przyszłości” - środków z funduszu przeciwdziałania
COVID-19.

7 177,94

10 281,92

75 346,53

90 000,00

396 600,00

SKS zajęcia sportowe dla uczniów
2 530,00
Operatorem wojewódzkim tego programu jest Małopolski Szkolny Związek Sportowy
w Krakowie, natomiast środki finansowe pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz budżetu Gminy Brzeźnica. Dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego
prowadzone były we wszystkich placówkach oświatowych naszej gminy. Systematyczne
zajęcia sportowe zorganizowane będą pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia
wychowania fizycznego przez 35 tygodni w dwóch edycjach: wiosennej i jesiennej,
w wymiarze dwa razy w tygodniu po 60-minut dla każdego uczestnika, w grupach 1520 osobowych. Z uwagi na ograniczenia spowodowane COVID -19 zajęcia nie
zrealizowano w zaplanowanym wymiarze.
Razem 2333 978,83

11.7 Infrastruktura szkolna w gminie
Infrastruktura szkolna, przede wszystkim budynki i ich wyposażenie, jak również dostępne dla
uczniów obiekty sportowe, to majątek gminy bezpośrednio służący potrzebom uczniów i nauczycieli.
Jej stan wpływa na warunki nauczania i pośrednio na efekty kształcenia. Baza brzeźnickich placówek
oświatowych z roku na rok staje się nowocześniejsza.
Każdy budynek oświatowy wymaga systematycznych prac remontowych i modernizacyjnych, dlatego
co roku w miarę posiadanych środków z budżetu gminy wydatkowane są środki na realizację inwestycji,
drobnych remontów w placówkach. Samorząd gminy, w miarę możliwości pozyskuje środki finansowe
z różnych programów oraz instytucji.
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11.8 Zasoby lokalowe oświaty
Tabela nr 31. Zasoby lokalowe oświaty
Liczba pomieszczeń

7

1

3

1

2

1

2

3

Zespół Szkolno –
Przedszkolny
w Łączanach

2 799,00

8

3

2

1

1

1

1

0

1

2

(dostoso

2

1

0

1

1

1

0

1

1

1tylko
wyda
walnia

1

Jadalnia

Sala gimnastyczna

SP
Zespół Szkolno –
Przedszkolny
w Tłuczani

Stołówka

22

Biblioteka

4.911,02

Boisko szkolne

Świetlica szkolna

Zespół Szkolno –
Przedszkolny
w Brzeźnicy

PS /OP

Sala
komputerowe

Sale
lekcyjne/
do zajęć
z dziećmi

Nazwa placówki

Powierzchnia
budynku
placówki
w m2

1

1968,2

9

2

1

wana
zajęć WF)

Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Pawła II
w Marcyporębie
Szkoła Podstawowa
im. Antoniego
Kucharczyka w
Paszkówce
Szkoła Podstawowa
im. Marii
Konopnickiej
w Sosnowicach

2 205,55

2 457,00

1365,00

6

10

6

1

3

2

2

1

1

2

1

1

(jednocze
śnie sala
lekcyjna)

1

1

1

1

1

1

posił
ków
0

Źródło: dane Gminnego Centrum Usług Wspólnych

11.9 . Wykaz inwestycji i doposażenia zrealizowanych w szkołach
Wydatki inwestycyjne
W roku 2021 na wydatki inwestycyjne Urząd Gminy wykorzystał środki w wysokości 605 583,00 zł
z tytułu:
• budowy sali gimnastycznej w Tłuczani - 600 663,00 zł,
• opracowania dokumentacji na budowę boiska w Paszkówce – 4 920,00 zł.
Pozostałe remonty i doposażenia placówek realizowane w poszczególnych szkołach:
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W BRZEŹNICY
Najważniejsze inwestycje i remonty:
• Malowanie dwóch pomieszczeń i doposażenie w pomoce dydaktyczne klas przeznaczonych na
świetlicę szkolną (nad salą gimnastyczną).
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1
(wyda
walnia
posiłkó
w)

•
•
•
•
•
•
•
•

Malowanie gabinetu pedagoga i wymiana drzwi.
Wymiana drzwi w gabinecie wicedyrektora.
Wyposażenie placu zabaw w dwa nowe urządzenia.
Bieżące remonty szatni dla klas 1-3.
Wykonanie nowego monitoringu w szkole (nowoczesny rejestrator i 15 kamer cyfrowych).
Przygotowanie działki od strony przedszkola na parking ( częściowe utwardzenie terenu).
Częściowa naprawa i oczyszczenie orynnowania na budynku szkoły podstawowej.
Malowanie i przygotowanie sali na poddaszu dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Istotne zmiany w wyposażeniu placówki:
• Zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów według
zapotrzebowania.
• Doposażenie nauczycieli specjalistów w pomoce dydaktyczne.
• Zakup zabawek i mat piankowych do sal przedszkolnych.
• Doposażenie przedszkola i biblioteki w nowe regały.
• Wyposażenie klas w 3 laptopy z Grantu nr 1.
• Wyposażenie wszystkich klas, w których odbywają się zajęcia, w laptopy dla nauczycieli.
• Modernizacja dostępu do internetu.
• Przygotowanie i wyposażenie sali w szkole podstawowej do potrzeb oddziału przedszkolnego
„0”.
• Zakup gier edukacyjnych do świetlicy szkolnej.
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W ŁĄCZANACH
Najważniejsze inwestycje i remonty:
• Generalny remont dachu szkoły.
• Kompleksowe malowanie górnego korytarza w szkole.
• Wymiana wykładziny dywanowej w sali starszaków w przedszkolu.
• Wyrównanie terenu zielonego bezpośrednio przy przedszkolu.
Istotne zmiany w wyposażeniu placówki:
• Wyposażono korytarze szkolne w nowe ławeczki, siedziska dla dzieci.
• W przedszkolu zakupiono zmywarkę do pomieszczenia kuchennego.
• Zakupiono nowe zabawki na wyposażenie sal dydaktycznych.
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W TŁUCZANI
Najważniejsze inwestycje i remonty:
• Remont chodnika wraz z drogą i miejscami parkingowymi.
• Remont i wyposażenie sali komputerowo-językowej w sprzęt komputerowy, oprogramowania oraz
meble.
• Modernizacja kanalizacji.
Istotne zmiany w wyposażeniu placówki:
• Meble w pracowni komputerowo-językowej
• Laptopy 6 sztuk
• Tablet graficzny 1 sztuka
• Kserodrukarka
• Bezprzewodowy czytnik kodów do biblioteki
80

• Switch, Router
• Komputer
• Wyposażenie sal świetlicowych w pomoce dydaktyczne (laptopy) w ramach projektu Mali
Giganci
SZKOŁA PODSTAWOWA W MARCYPORĘBIE
Najważniejsze inwestycje i remonty:
• Wykonanie części nowego ogrodzenia wokół szkoły.
• Wymiana posadzki na części korytarza przed salą gimnastyczną.
• Położenie kostki brukowej przed szkołą.
• Przekształcenie pomieszczenia socjalnego na zmywalnię.
Istotne zmiany w wyposażeniu placówki:
• Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych tj. biologii, geografii, fizyki i chemii
na łączną kwotę 75.000, 00 zł.
• Zakup mebli ze stali nierdzewnej (szafa, stoły, wózki) do pomieszczenia przeznaczonego do
wydawania obiadów.
• Zakup zastawy stołowej.
SZKOŁA PODSTAWOWA W PASZKÓWCE
Najważniejsze inwestycje i remonty:
• Adaptacja pomieszczenia sekretariatu oraz gabinetu dyrektora na salę lekcyjną.
• Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia sekretariatu oraz gabinetu dyrektora.
• Malowanie korytarza.
Istotne zmiany w wyposażeniu placówki:
• Wyposażenie sal świetlicowych w pomoce dydaktyczne.
• Wyposażenie pracowni fizycznej, chemicznej, biologicznej i geograficznej w pomoce
dydaktyczne.
• Utworzenie kantorka dla konserwatora.
• Adaptacja pomieszczenia na dyżurkę dla woźnych.
SZKOŁA PODSTAWOWA W SOSNOWICACH
Najważniejsze inwestycje i remonty:
• Ukończenie budowy sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym, szatniami i salą szkoleniową.
• Przyłącz do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
• Malowanie gabinetów logopedy, psychologa, sekretariatu i świetlicy.
• Położenie kostki brukowej na placu przed szkołą.
Istotne zmiany w wyposażeniu placówki:
• Zakup monitora interaktywnego.
• Wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt i urządzenia.
• Pozyskanie 3 laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu Małopolska Tarcza
Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych.
• Zakup metalowych szafek na szatnie dla uczniów.
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11.10 Publiczne Żłobki w Brzeźnicy i Chrząstowicach
Wprowadzony przez Samorząd system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie dwóch Publicznych
Żłobów w Brzeźnicy i Chrząstowicach sprawdza się. Na dzień 31.12.2021 r. do żłobków uczęszczało 65
dzieci. Placówki umożliwiają młodym rodzicom powrót na rynek pracy. Zwiększają także atrakcyjność
Gminy wśród młodych rodziców oraz ułatwiają pogodzenie życia prywatnego z zawodowym.
Obsługa dwóch placówek żłobka wymaga zatrudnienia osób w wymiarze ponad 12 etatów.
Tabela nr 32. Przeciętne zatrudnienie w Żłobkach w 2021 roku

Jednostka

Liczba etatów administracji i obsługi

Żłobek w Brzeźnicy

8,51

Żłobek w Chrząstowicach

3,56

Ogółem

12,07
Źródło: dane Gminnego Centrum Usług Wspólnych

Na funkcjonowanie Publicznych Żłobków w Brzeźnicy oraz w Chrząstowicach poniesiono wydatki
w wysokości 785 676,59 , w tym na:
➢ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 587 701,47 zł,
➢ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych – 19 579,78 zł,
➢ żywienie dzieci – 90 040,00 zł,
➢ zakup materiałów i usług – 59 110,84 zł,
➢ media – 14 299,13 zł,
➢ pozostałe wydatki (m.in. remonty, szkolenia) – 14 945,37 zł.

12 Kultura, sport i turystyka
12.1 Biblioteka i Filie
1.

Opracowanie zbiorów i czytelnictwo

Podstawowa działalność obejmowała: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów. Do zadań
biblioteki należało ponadto rozwijanie bazy regionalizmu, promowanie czytelnictwa, prezentowanie
twórczości na wystawach i spotkaniach w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy. GBP wraz z filiami dysponuje
księgozbiorem w ilości 67.351, w tym 52 % literatura piękna dla dorosłych, 26% literatura piękna dla
dzieci, 22% literatura naukowa i popularnonaukowa . Ponadto w Brzeźnicy można wypożyczyć
audiobooki – ogółem 74 tytuły.
Ze wszystkich bibliotek korzystało w 2021 r. ogółem 1383 osób (2020 r.- 1315 osób). Wśród
korzystających najliczniejsze grupy stanowią:
26,5% tj. 366 osób w wieku 25-44 lat,
20% tj. 275 dzieci w wieku 6-12 lat,
18,3% tj. 253 osoby w wieku 45-60 lat,
14% 189 osoby powyżej 60 roku życia.
7% tj. 97 dzieci w wieku 13-15 lat,
6% tj. 87 osób w wieku 16-19 lat,
5% tj. 72 osoby w wieku 20-24 lat,
3,2% 44 dzieci w wieku do 5 lat.
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Liczba czytelników i aktywność jest różna w bibliotekach.
Z ogólnej liczby czytelników 39,4% - 544 - stanowią osoby zapisane do GBP w Brzeźnicy,
16% - 221 - do Filii w Tłuczani,
16% - 220 - do Filii w Paszkówce,
11,2 % - 156 - do Filii w Marcyporębie,
11% 153 - do Filii w Sosnowicach,
6,4% - 89 - do Filii w Łączanach.
Wypożyczonych na zewnątrz zostało 21.300 ( tj. więcej o 3.623 w stosunku do roku 2020 r., kiedy to było
17.677 wypożyczeń). Najwięcej książek wypożyczono z literatury pięknej dla dorosłych 13.803 tj. 65%,
literatury dla dzieci 5.684 tj.27% , literatury naukowej i popularnonaukowej 1787 tj. 8%. Wypożyczenia
w Brzeźnicy stanowiły 40,2 % ogólnej liczby, pozostałych 60 % wypożyczeni dokonano w 5 filiach
bibliotecznych.
Systematyczny napływ nowości książkowych jest warunkiem utrzymania użyteczności bibliotek, bo
czytelnicy najwięcej wypożyczają książki wydawane współcześnie. Ogółem w 2021 r. zakupiono 2.246
książek na kwotę 56.124,87 zł. Więcej niż w 2020 r., kiedy to zakupiono 2.099 książek na kwotę 53.936
zł.)W 2021 r. ze środków z budżetu gminy Brzeźnica wydano 39.972 zł. oraz z dotacji z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 16.153 zł.
Wartość zakupionych książek do poszczególnych bibliotek była następująca:
- do biblioteki gminnej w Brzeźnicy 19.293 zł.,
- do Filii w Łączanach 8.972,18 zł.,
- do Filii w Paszkówce 7.858,96 zł,
- do Filii w Tłuczani 7.159,2 zł.,
- do Filii w Sosnowicach 6.670,5 zł.
- do Filii w Marcyporębie 6.171,03 zł.,
Do zbiorów wprowadzono też dary książkowe w ilości 296 książek. Pozostałe darowizny trafiają na tzw.
drugie życie książki, skąd czytelnicy zabierają sobie na własność wybrane pozycje. W 2021 r. za kwotę
960 zł. zakupiono w ramach konsorcjum bibliotek dostęp do bazy e-booków na platformie libraibuk.
Zainteresowanym czytelnikom przekazano kody dostępu. Mogli z tej oferty korzystać w domu.
Tabela nr 33. Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka za rok 2021
Lp.
Wyszczególnienie
Wykonanie za 2021r.
1

2

3

PRZYCHODY – OGÓŁEM
w tym:
- dotacje z budżetu
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na zakup książek

331 153,00

KOSZTY – OGÓŁEM
w tym:
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników
- zakup książek
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług obcych, media
- pozostałe wydatki
- wynagrodzenie bezosobowe
Stan środków pieniężnych na 31.12.2021r.
Źródło: Referat finansowy – Sprawozdanie roczne 2021

331 153,00

315 000,00
16 153,00
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238 364,57
56 124,87
18676,69
15759,57
627,30
1 600,00
0,00

2.

Promocja kultury i czytelnictwa

W Spichlerzu Książki w Brzeźnicy, który jest siedzibą GBP w Brzeźnicy, zorganizowano w 2021 r. pięć
wystaw malarstwa i twórczości, zorganizowano wernisaże lub finisaże. Indywidualne zwiedzanie wystaw
odbywało się przy okazji wizyt związanych z wypożyczaniem książek.
Przyjęto i oprowadzono również wycieczki szkolne.
Na zewnątrz przed Spichlerzem Książki zaprezentowano dwie wystawy plenerowe, dotyczące
dziedzictwa kulturowego gminy Brzeźnica i Doliny Karpia.
Odbyło się 11 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki w formie stacjonarnej oraz zdalnej.
Współpraca z drużyną zuchów „Dzielne Lwy” z Brzeźnicy zaowocowała realizacją przez nich
w Spichlerzu książki projektu ekologicznego w czasie wakacji. Przyjęto dwie wycieczki z kół PTTK
w Krakowie, którym prezentowano prelekcję na temat historii lokalnej, raz na temat związany
z flisactwem, drugi raz na temat romantyka Adama Gorczyńskiego.
Przeprowadzono kilka zajęć tematycznych z grupami przedszkolnymi i klasami szkolnymi z ZSP
w Brzeźnicy.
Zorganizowano w październiku wieczór autorski z historykiem literatury z drem Janem Rodakiem na
temat kazań i spuścizny ks. Jana Grzegorza Zdziewojskiego – kaznodziei z XVII w., fundatora kościółka w
Tłuczani.
W sierpniu obiekt Spichlerza Książki uczestniczył jako miejsce w Targach Turystycznych Doliny Karpia.
Kontynuowane jest zapisywanie i archiwizowanie historii gminy Brzeźnica poprzez skanowanie starych
fotografii i notowanie relacji historycznych.
Prowadzone są strony internetowe: informacji publicznej w ramach BIP, promocyjna 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.
W działalność upowszechniającą czytelnictwo włączają się też filie biblioteczne w miarę warunków
i środków.
3. Projekty ze środków zewnętrznych
➢ Zakup nowości wydawniczych – dotacja w kwocie 16.153 zł. – środki finansowe z Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Nazwa zadania: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych
na zakup nowości wydawniczych oraz usług i zdalnego dostępu do książek w formatach
e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1.
w ramach NPRCz 2.0”.
➢ II wydanie tomiku poezji ludowej poetki z Sosnowic Marii Bednarz w nakładzie 100 egz.
Pierwsze wydanie w nakładzie 200 egz. w 2020 r. było połączone z cyklem spotkań poetyckich,
promujących dziedzictwo regionalne Doliny Karpia w ramach dotacji z Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD Stowarzyszenia Dolina Karpia.
Dotacja wynosiła wtedy 5.064 zł.
➢ Kontynuowany jest projekt Mała Książka Wielki Człowiek dla dzieci w wieku przedszkolnym
finansowany ze środków Instytutu Książki. Dzieci w wieku przedszkolnym 3 do 6 lat po zapisaniu
do bibliotek, otrzymują pakiet czytelniczy i uczestniczą w zabawie zbierania naklejek na
indywidualnych kartach.
➢ Dostęp do baz danych: platforma e-booków na www.libra.ibook.pl
Ogółem GBP w Brzeźnicy i filie odwiedziły w 2021 r. - 9.984 osoby w związku z wypożyczeniami
i wydarzeniami, spotkaniami.
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12.1.1 DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OBIEKTYWIE…

ZAJĘCIA TEMATYCZNE Z GRUPAMI
PRZEDSZKOLNYMI I KLASAMI
SZKOLNYMI

WERNISAŻE - WYSTAW MALARSTWA I
TWÓRCZOŚCI

WYCIECZKI, W TYM Z KÓŁ PTTK W KRAKOWIE, KTÓRYM PREZENTOWANO
PRELEKCJE NA TEMAT: HISTORII LOKALNEJ, FLISACTWA,
ROMANTYKA ADAMA GORCZYŃSKIEGO

WYSTAWY PLENEROWE DOTYCZĄCE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GMINY
BRZEŹNICA I DOLINY KARPIA
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12.2 Centrum Kultury i promocji w Brzeźnicy
Centrum prowadzi szeroką wymianę kulturalną, której celem jest promocja zespołów działających
w gminie Brzeźnica 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.
Podstawowe kierunki działań w działalności CKiP:
➢ stałe, otwarte formy zajęć, odbywające się systematycznie w ciągu całego roku szkolnego,
obejmujące dziedziny takie jak: plastyka, rękodzieło artystyczne, muzyka, taniec, sport , zajęcia
eksperymentalne, działalność socjoterapeutyczna;
CKiP wspiera lokalny ruch artystyczny poprzez wsparcie działających w gminie Brzeźnica trzech
Orkiestr Dętych, jedenastu Kół Gospodyń Wiejskich i innych stowarzyszeń działających na
terenie gminy (m.in. OSP, kluby sportowe).
➢ organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w Gminie Brzeźnica.
➢ CKiP jest wydawcą lokalnego pisma społeczno-kulturalnego „Taka Malownicza Gmina”.
CKiP organizuje szereg imprez i zajęć mających charakter otwarty m.in.: Dożynki Gminne, pikniki
rodzinne, turnieje, wyjazdy rekreacyjno – turystyczne, imprezy sportowo-rekreacyjne.
Nazwa zajęć
Konkursy: plastyczne, recytatorski, wokalne, wiedzy, fotograficzne, turnieje, zawody
Warsztaty artystyczne, kulinarne
Seanse filmowe
Pokazy teatralne
Wystawy, plenery artystyczne
Imprezy turystyczne, sportowo- rekreacyjne
Prelekcje, spotkania, wykłady
Festiwale, przeglądy artystyczne, koncerty, recitale
Rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną realizowaną m.in. przez prowadzenie
zajęć, kół zainteresowań i zespołów artystycznych. Do zajęć tych należą:
Nazwa zajęć
Indywidualna instrumentach klawiszowych, strunowych
Zajęcia plastyczne
Zajęcia filmowe
Zajęcia wokalne
Klub Seniora
Zajęcia taneczne
Zajęcia sportowo-rekreacyjne (aerobic, zumba, pilates)
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Stan i rodzaj należności i zobowiązań na 31.12.2021:
Zobowiązania w kwocie 21443,85 zł - zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.
Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Tabela nr 34. Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury - CKiP za rok 2021

Lp
1

2

3

Wyszczególnienie

za 2021

PRZYCHODY – OGÓŁEM
w tym:
Przychody ze sprzedaży
w tym:
- sprzedaż usług
- sprzedaż towarów
Pozostałe przychody operacyjne
w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy
- inne przychody operacyjne
KOSZTY – OGÓŁEM
w tym:
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz
pracowników ogółem:
w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- wynagrodzenia bezosobowe
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP
- świadczenia na rzecz pracowników
- materiały i usługi , opłaty, media
- działalność merytoryczna
Stan środków pieniężnych na 31.12.2021

737.322,40
125.415,53
125.234,28
181,25
611.906,87
600 000,00
11906,87
810.258,15
408.274,36

282.831,88
59.082,00
57.825,84
8.534,64
247.519,6
154.464,19
1.374,07

Źródło: Referat finansowy – Sprawozdanie roczne 2021

Organizacja wydarzeń kulturalnych była ograniczona przez panującą w Polsce sytuacją epidemiologiczną
jednak CKiP nie pozostawało bezczynne. W czasie największych ograniczeń pracowano zdalnie,
organizowano wiele wydarzeń online.
Wśród zrealizowanych wydarzeń odbyły się m.in.:
➢ Ferie zimowe- cykl zajęć rekreacyjnych i warsztatów
➢ Cykl edukacyjnych spotkań online „Czwartkowe wieczory” (21)
➢ Cykl warsztatów plastycznych online „Artystyczne wtorki”
➢ Cykl warsztatów kulinarnych „Świat na talerzu”
➢ Cykl koncertów edukacyjnych „Muzyczne spotkania z Filharmonią Krakowską”
➢ Prelekcje i warsztaty (6)
➢ Koncerty muzyczne, spektakle (15)
➢ Konkursy i przeglądy artystyczne (muzyczne, plastyczne, wokalne, recytatorskie, fotograficzne)
(6)
➢ Plenery i wystawy artystycznej (14)
➢ Realizowano reportaże z wydarzeń artystycznych, społecznych, nagrywano teledyski
(Młodzieżowa TV Brzeźnica) (10)
➢ Wycieczki i warsztaty wyjazdowe (5)
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➢
➢
➢
➢
➢

Letni kino plenerowe (9 projekcji w plenerze)
Akcja lato – cykl zajęć rekreacyjnych, warsztatów, wycieczek oraz kolonia w okresie wakacji
Turnieje sportowo-rekreacyjne (2)
Imprezy okolicznościowe (dożynki, dni seniora, Święto 11 Listopada, mikołajki )
Filmoteka arcydzieł – filmowe wieczory z prelekcjami

Projekty ze środków zewnętrznych:
➢ Karpiowe Podróże – cykl 10 warsztatów wyjazdowych (Program Operacyjny Rybactwo
i Morze)
➢ Piknik Rybacki – warsztaty, animacje, koncerty w plenerze (Program Operacyjny Rybactwo
i Morze)
➢ Karpiowa Biesiada w Brzeźnicy - warsztaty, animacje, koncerty w plenerze (Program Operacyjny
Rybactwo i Morze)
➢ Polsko-Słowacki folklor wspólnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym – w ramach
którego odbyły się : Polsko-Słowacki dzień folkloru w Divinie, Polsko Słowacki dzień folkloru
w Brzeźnicy oraz plener artystyczny wraz z wystawą prac (Program Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020).

12.2 DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W OBIEKTYWIE…

KARPIOWE PODRÓŻE

KARPIOWA BIESIADA

PIKNIK RYBACKI

ARTYSTYCZNE WTORKI WESOŁE RYBKI
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DOŻYNKI W SOSNOWICACH

KONCERT WALENTYNKOWY

KONKURS RECYTATORSKI GŁOS
PRZEDSZKOLA

LETNIE KINO PLENEROWE SOSNOWICE

TELEDYSK - MOGŁO BYĆ NIC

TURNIEJ DRUŻYN NIEZRZESZONYCH
W CHRZĄSTOWICACH
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KOLONIA GDAŃSK

CZWARTKOWE WIECZORY

WYCIECZKA NA KOPIEC KOŚCIUSZKI

FILMOTEKA ARCYDZIEŁ

FERIE ZIMOWE

FERIE PUZZLOWY MARATON
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13 Organizacje pozarządowe
Organizacje
pozarządowe
pełnią
istotne
funkcje
w
życiu
lokalnej
wspólnoty.
Integrują mieszkańców i zaspokajają ich potrzebę przynależności do określonej grupy oraz potrzebę
łączenia i sprzyjają budowaniu więzi społecznych, umożliwiają samorealizację, rozwój zainteresowań,
mają też swój istotny wkład w podnoszenie jakości życia lokalnej społeczności. Dlatego samorząd
dostrzega w organizacjach pozarządowych ważnego partnera i podkreśla gotowość do umacniania
i poszerzania współpracy, która już od lat nie koncentruje się wyłącznie na aspektach finansowych.
Z uwagi na brak dokładnych danych dotyczący funkcjonowania wszystkich organizacji pozarządowych na
terenie gminy Brzeźnica poniżej przedstawiamy funkcjonujące, z którymi Urząd Gminy współpracuje:

Na terenie gminy działają pozarządowe organizacje sportowe- 12:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanka" w Brzeźnicy
Akademia Piłkarska „Wisła Brzeźnica"
Ludowy Klub Sportowy „Sokół" w Chrząstowicach
Międzyszkolny Klub Kajakowy w Łączanach
Ludowy Klub Sportowy „Wisła" w Łączanach
Uczniowski Klub Sportowy w Brzeźnicy
Parafialny Uczniowski Klubu Sportowego „Pobiedr" w Paszkówce
Ludowy Klub Sportowy „Dąb" w Paszkówce
Ludowy Klub Sportowy „Przełęcz" w Kossowej
Ludowy Klub Sportowy „Płomień" w Sosnowicach
Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Marcyporębie
Akademia Kobiecego Futbolu „Wisła Brzeźnica”

Na terenie gminy działa Koła Gospodyń Wiejskich – 11 :
Stowarzyszenie „Nowoczesna Gospodyni” zarejestrowane w KRS powstało w lipcu 2009 roku
i integruje 10 Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy Brzeźnica: KGW Bęczyn, KGW
Brzeźnica, KGW Brzezinka, KGW Łączany, KGW Marcyporęba, KGW Nowe Dwory, KGW Paszkówka, KGW
Sosnowice, KGW Tłuczań i KGW Wyźrał.
Koła aktywnie uczestniczą w życiu społeczno-kulturalnym gminy. Panie i Panowie działający w KGW
są współorganizatorami wielu przedsięwzięć mających na celu rozwój kulturalny gminy. Uczestniczą
w uroczystościach, zarówno patriotycznych, kościelnych, jak i lokalnych imprezach kulturalnych,
a także w konkursach zarówno lokalnych, jak i regionalnych.

Na terenie gminy działa 10 zarejestrowanych w KRS jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

•
•
•
•
•
•
•
•

OSP Bęczyn
OSP Brzezinka
OSP Brzeźnica
OSP Chrząstowice
OSP Kopytówka
OSP Łączany
OSP Marcyporęba
OSP Paszkówka
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•
•

OSP Sosnowice
OSP Tłuczań

Pozostałe organizacje działające na terenie Gminy Brzeźnica:
•
•
•
•
•

Stowarzyszenia „Kossowa Od Nowa”
Stowarzyszenia „Taka Malownicza Gmina”
Społeczny Komitet Ratowania Kościółka w Tłuczani
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectw Marcyporęba i Bachorowice
Klub Honorowy Dawców krwi „DAR SERCA”

13.1 Program współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Rada w Brzeźnicy co roku uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi,
stanowiący szczegółowy katalog zadań publicznych, które Gmina zamierza przekazać do realizacji
organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym. Program wdrażany jest
z poszanowaniem zasad subsydiarności, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności, które to zasady zostały wpisane do rocznego programu współpracy.

13.1.1 Uchwałą Nr XXIII/204/2020 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 listopada 2020 roku
w sprawie w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Brzeźnica
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2021 roku.
Obowiązujący w 2021 roku program przyczynił się do:
✓ Zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy Brzeźnica.
✓ Umocnienia poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie.
✓ Wypracowania mechanizmów współpracy samorządu terytorialnego organizacji, a także
umożliwienia im udziału w realizacji zadań własnych.
✓ Wzmocnienia pozycji organizacji i zapewnia im równych szans w realizacji zadań publicznych poprzez
powierzanie i wspieranie zadań z jednoczesnym zapewnieniem środków na ich realizacje
✓ Integracji podmiotów realizujących zadania publiczne.
✓ Stworzenia warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności
lokalnych.
W roku ubiegłym współpraca opierała się na zasadach suwerenności, pomocniczości, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności. Współpraca odbywała się w takich obszarach jak:
✓ 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"

92

W związku z powyższym organizacje pozarządowe działające w Obszarze: „Wspierania rozwoju sportu"
na terenie Gminy Brzeźnica otrzymały dotacje celowe na łączną kwotę: 254 500,00 zł, w tym:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanka" w Brzeźnicy w kwocie 24 000,00 zł
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 30 000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy „Wisła" w Łączanach w kwocie 32 000,00 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 30 000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy „Przełęcz" w Kossowej w kwocie 20 000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy „Płomień" w Sosnowicach w kwocie 16 000,00 zł
Akademia Kobiecego Futbolu „Wisła Brzeźnica” w kwocie 15 500,00 zł

W obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym ofertę zadań złożyła jedna
organizacja:
Międzyszkolny Klub Kajakowy w Łączanach - 1.500,00 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 - 1.000,00 zł
Ponadto Gmina Brzeźnica realizuje projekty zlecone organizacji pożytku publicznego:
1. W latach 2019r. – 2022r. projekt pn. „Mali Giganci” – Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia
Dziennego w Brzeźnicy wraz z 5 filiami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt zlecony organizacji pozarządowej w ramach otwartego
konkursu ofert na łączną kwotę 8 571 923,95 zł. Realizacja projektu wydłużona do czerwca 2023 roku.
2. W latach 2018r. – 2022r. projekt pn. „Młodzi duchem” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny
społecznie, Działanie 9.2 , Poddziałanie 9.2.3 , z Europejskiego Funduszu Społecznego zawarty w dniu
28 sierpnia 2018 roku w Brzeźnicy. Projekt zlecony organizacji pozarządowej w ramach otwartego
konkursu ofert na łączną kwotę 3 900 029,40 zł.
3. W latach 2021 - 2022 projekt pn. „Q_działaniu” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020. Projekt częściowo zlecony organizacji pozarządowej w ramach otwartego konkursu ofert
na łączą kwotę 816 690,18 zł.
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14 Współpraca samorządu – partnerstwo
W celu wspierania idei samorządu terytorialnego i obrony wspólnych interesów Gmina współpracuje
z innymi gminami. Uczestnictwo Gminy w Stowarzyszeniach zrzeszających inne gminy daje możliwości
aplikowania o środki finansowe na realizację różnych przedsięwzięć zarówno przez samorząd, jak też
umożliwia bezpośrednio stowarzyszeniom i przedsiębiorcom działającym na terenie gminy, jak
i mieszkańcom gminy.
➢ Stowarzyszenie Dolina Karpia – od 2006 r. w ramach przedsięwzięć objętych Lokalną Strategią
Rozwoju Doliny Karpia współpracuje ze sobą siedem gmin w tym: Brzeźnica, Osiek, Polanka
Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator. Razem tworzymy spójną ofertę turystyczną,
bazując na walorach przyrodniczych i kulturowych oraz potencjale społecznym rejonu. Więcej na
stronie : www.dolinakarpia.org.
➢ Stowarzyszenie Region Beskidy - od 2009 r. gmina Brzeźnica jest członkiem tego
Stowarzyszenia, które należy do Euroregionu Beskidy, obejmującego obszar 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. Więcej
na stronie: www.euroregion-beskidy.pl

15 Turystyka
Gmina Brzeźnica pod względem turystycznym stanowi ciekawe miejsce zarówno dla mieszkańców,
jak i dla osób przyjezdnych, stanowiąc cel podróży turystycznych. Znajdują się tu bogate obszary leśne,
jak i malownicza dolina rzeki Wisły. Turyści pragnący odpoczynku docenią sielankowy urok wiejskich
pejzaży, a lubiący aktywnie spędzać czas mogą uprawiać sporty wodne (kajakarstwo, rejsy galarem) albo
korzystać z tras pieszo-rowerowych. U nas można odnaleźć zarówno unikatowe enklawy przyrodnicze,
jak i bogate dziedzictwo kulturowe: zabytkowe obiekty kościelne znajdujące się na Szlaku Architektury
Drewnianej, liczne przydrożne kapliczki i krzyże, dwory, pałac, drewniane zabudowania oraz schrony
wojenne. Wszystko to buduje atrakcyjność turystyczną gminy, do której warto przyjechać i poznać
niezwykłą panoramę nadwiślańskiej gminy położonej u podnóża górskich wzniesień.
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16 Działalność Gminy w obiektywie….

POWSTAŁO CENTRUM MEDYCZNO –
REHABILITACYJNE W BRZEŹNICY

NOWA PRACOWNIA JĘZYKOWO KOMPUTEROWA W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W TŁUCZANI

REMONT DACHU NA SZKOLE
W ŁĄCZANACH

SALA GIMNASTYCZNA W TŁUCZANI

ZAKUP SAMOCHODU DLA OSP
BĘCZYN

WAKACJE W POGORZELICY – „MALI
GIGANCI”
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REMONT DROGI W CHRZĄSTOWICACH

REMONT DORGI ŁĄCZANY
UL. JAŚMINOWA

REMONT DORGI ŁĄCZANY
UL. OGRODOWA

REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ
ŁĄCZANY DO DOMU SENIORA

SESJA RADY GMINY Z UDZIAŁEM
PARLAMENTARZYSTÓW, WOJEWODY I
STAROSTY

OBCHODY UPAMIĘTNIAJĄCE
AMERYKAŃSKICH LOTNIKÓW
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Załącznik nr 1
Wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy Brzeźnica w 2021 roku.
Tabel nr 35. Wykaz Uchwał Rady Gminy Brzeźnica podjętych w 2021 r.

LP.

NUMER UCHWAŁY

DATA
PODJĘCIA

W SPRAWIE

25.02. 2021

zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2021r.

25.02. 2021

wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica

XXVI/231/2021

25.02. 2021

4.

XXVI/232/2021

25.02. 2021

5.

XXVI/233/2021

25.02. 2021

6.

XXVI/234/ 2021

25.02. 2021

ustalenia zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół
na terenie gminy Brzeźnica
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, ustalenia form specjalności kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Brzeźnica
przekazania petycji z dnia 27 listopada 2020r. dotyczącej
wyrażenia poparcia dla petycji mieszkańców Gminy Skawina,
skierowanej do Marszałka Województwa Małopolskiego,
w sprawie budowy nowej drogi wojewódzkiej na terenie Gminy
Skawina, łączącej drogę krajową DK 44 z drogą krajową DK 52
zgodnie z właściwością.
przekazania petycji z dnia 22 grudnia 2020r. w obronie prawdy,
godności i wolności człowieka zgodnie z właściwością.

1.

XXVI/229/2021

2.

XXVI/230/2021

3.

7.

XXVI/235/2021

25.02. 2021

przekazania petycji z dnia 11 grudnia 2020 r. od Koordynatora
Okręgowego" pilnujwyborow.pl„ dotyczącej uzyskania przez Rząd
RP pisemnej gwarancji ze strony producentów szczepionek, że w
przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są przyjąć i ponieść
wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych
odczynów poszczepiennych zgodnie z właściwością.

8.

XXVI/236/ 2021

25.02. 2021

9.

XXVI/237/ 2021

25.02. 2021

10.

XXVI/238/ 2021

25.02. 2021

11.

XXVII/239/2021

31.03.2021

przekazania petycji z dnia 11 grudnia 2020 r. dotyczącej uzyskania
przez Rząd RP pisemnej gwarancji ze strony producentów
szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są
przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia
niepożądanych
odczynów
poszczepiennych
zgodnie
z właściwością.
przekazania petycji z dnia 5 stycznia 2021 r. od Stowarzyszenia
Polska Wolna od GMO zgodnie z właściwością.
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie
Senior +
zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2021r.

12.

XXVII/240/2021

31.03.2021

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica

31.03.2021

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny
przez Gminę Brzeźnica nieruchomości położonej w Sosnowicach
gmina Brzeźnica oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działki nr 469/2, 471, 472, 473/2, 473/4, 473/9, 473/10 o łącznej
pow. 1,3743 ha na rzecz Gminy Brzeźnica.

13.

XXVII/241/2021
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wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny
przez Gminę Brzeźnica nieruchomości położonej w miejscowości
Wyźrał gmina Brzeźnica oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działki nr 711/17, 710/1, 710/2, 709/4 o łącznej powierzchni
0,1756 ha.
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość na okres kolejnych 3 lat oraz na odstąpienia od
przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
wyrażenia zgody na sprzedaż
w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości składającej się
z działek
nr 798/36, 798/37, 798/38, 798/39, 798/40 poł. w Łączanach

14.

XXVII/242/2021

31.03.2021

15.

XXVII/243/2021

31.03.2021

16.

XXVII/244/2021

31.03.2021

17.

XXVII/245/2021

31.03.2021

18.

XXVII/246/2021

31.03.2021

19.

XXVII/247/2021

31.03.2021

20.

XXVII/248/2021

31.03.2021

21.

XXVII/249/2021

31.03.2021

22.

XXVII/250/2021

31.03.2021

23.

XXVIII/251/2021

30.04.2021

przekazania petycji z dnia 18 lutego 2021 r. dotyczącej opinii
w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego zgodnie
z właściwością.
przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica
na rok 2021.
uchylenia Uchwały Nr XIV/125/2008 Rady Gminy Brzeźnica z dnia
22 lutego 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami
użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Brzeźnica.
rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Brzeźnica.
zmiany załącznika do Uchwały Nr XV/125/2020 Rady Gminy
Brzeźnica z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie: uchwalenia
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Brzeźnica”.
niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
Brzeźnica środków stanowiących fundusz sołecki w 2022 roku
zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2021r.

24.

XXVIII/252/2021

30.04.2021

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica

25.

XXVIII/253/2021

30.04.2021

udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezince

26.

XXVIII/254/2021

30.04.2021

udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wadowickiego

27.

XXVIII/255/2021

30.04.2021

28.

XXVIII/256/2021

30.04.2021

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny
przez Gminę Brzeźnica nieruchomości położonej w miejscowości
Chrząstowice
obciążenia nieruchomości oznaczonej działką nr 60/88

29.

XXVIII/257/2021

30.04.2021

wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego

30.

XXVIII/258/2021

30.04.2021

określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych
z budżetu gminy na realizację zadań związanych z ochroną
powietrza,

31.

XXIX/259/2021

26.05.2021

zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2021r

XXIX/260/2021

26.05.2021

ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego
odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy
Brzeźnica

32.
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33.

XXIX/261/2021

26.05.2021

zmian w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Brzeźnica
na lata 2018-2021.

34.

XXIX/262/2021

26.05.2021

nadania nazw ulicom w miejscowości Kopytówka.

35.

XXIX/263/2021

26.05.2021

nadania nazw ulicom w miejscowości Wyźrał.

36.

XXIX/264/2021

26.05.2021

37.

XXIX/265/2021

26.05.2021

38.

XXX/266/2021

przyjęcia rezolucji wyrażającej sprzeciw wobec zmiany granic
administracyjnych pomiędzy gminami
wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres dłuższy
niż 3 lata i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu,
wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica,

39.

XXX/267/2021

40.

XXX/268/2021

41.

XXXI/269/2021

42.

XXXI/270/2021

43.

XXXI/271/2021

44.

31.05.2021
31.05.2021
31.05.2021

zmiany Uchwały Nr XXXIX/399/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia
17 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Brzeźnica,
nadania nazwy ulicy w miejscowości Marcyporęba.

21.07.2021

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzeźnica za 2020
rok,
udzielenia Wójtowi Gminy Brzeźnica wotum zaufania

21.07.2021

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

XXXI/272/2021

21.07.2021

zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2021rok

45.

XXXI/273/2021

21.07.2021

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica

46.

XXXI/274/2021

21.07.2021

47.

XXXI/275/2021

21.07.2021

48.

XXXI/276/2021

21.07.2021

49.

XXXI/277/2021

21.07.2021

50.

XXXI/278/2021

21.07.2021

51.

XXXI/279/2021

21.07.2021

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brzeźnica na
rok szkolny 2021/2022
uchwalenia
Regulaminu
pracy
Gminnego
Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w Gminie Brzeźnica
uchwalenia wzoru wn
iosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o
dochodach
przyjęcia
projektu zmian Regulaminu Dostarczania Wody
i Odprowadzania Ścieków na terenie Gminy Brzeźnica
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą
Wadowice, a Gminą Brzeźnica”,
rozpatrzenia skargi z dnia 9 czerwca 2021 roku

52.

XXXII/280/2021

08.09.2021

zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2021r.,

53.

XXXII/281/2021

08.09.2021

54.

XXXII/282/2021

08.09.2021

55.

XXXII/283/2021

08.09.2021

wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica
przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
rozpatrzenia wniosku
w sprawie nie uchwalania planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzezinka,
Brzeźnica, Chrząstowice, Kossowa, Łączany i Nowe Dwory,

56.

XXXII/284/2021

08.09.2021

57.

XXXII/285/2021

08.09.2021

21.07.2021

rozpatrzenia skargi z dnia 13 lipca 2021 roku na działalność Wójta
Gminy Brzeźnica
rozpatrzenia skargi z dnia 13 sierpnia 2021 roku na działalność
Wójta Gminy Brzeźnica
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08.09.2021

sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXIX/261/2021 Rady
Gminy Brzeźnica z dnia 26 maja 2021 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2021r

58.

XXXII/286/2021

59.

XXXIII/287/2021

60.

XXXIII/288/2021

61.

XXXIII/289/2021

22.09.2021

62.

XXXIII/290/2021

22.09.2021

63.

XXXIII/291/2021

22.09.2021

64.

XXXIV/292/2021

27.10.2021

65.

XXXIV/293/2021

27.10.2021

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Tłuczań, Wyźrał

66.

XXXIV/294/2021

27.10.2021

zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2021r.,

67.

XXXIV/295/2021

27.10.2021

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica,

68.

XXXIV/296/2021

27.10.2021

udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezince

69.

XXXIV/297/2021

27.10.2021

70.

XXXIV/298/2021

27.10.2021

zmiany uchwały nr XXXIII/290/2021 Rady Gminy Brzeźnica z dnia
22 września 2021r.
przyjęcia zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Brzeźnica

71.

XXXIV/299/2021

27.10.2021

przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Brzeźnica w latach 2022-2026

72.

XXXIV/300/2021

27.10.2021

utworzenia Zespołu Żłobków Gminy Brzeźnica

73.

XXXIV/301/2021

27.10.2021

zmiany Uchwały Nr XX/190/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17
listopada 2016 r.

74.

XXXIV/302/2021

27.10.2021

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o utworzeniu
wspólnej straży gminnej pomiędzy gminami Brzeźnica,
Spytkowice, Tomice

75.

XXXIV/303/2021

27.10.2021

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzeźnica

76.

XXXIV/304/2021

27.10.2021

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
pomieszczenia garażowego położonego w miejscowości Kossowa

77.

XXXIV/305/2021

27.10.2021

78.

XXXIV/306/2021

27.10.2021

79.

XXXIV/307/2021

27.10.2021

80.

XXXIV/308/2021

27.10.2021

22.09.2021
22.09.2021

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica
zmiany Uchwały Nr XIX/165/2020 Rady Gminy Brzeżnica z dnia 15
lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Małopolskiemu
zmiany uchwały nr XL/329/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29
października 2014r.
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny
przez Gminę Brzeźnica nieruchomości położonej w miejscowości
Paszkówka
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Bęczyn, Kopytówka, Paszkówka,
Sosnowice,

uchwalenia Programu Współpracy Gminy Brzeźnica z
organizacjami pozarządowymi
określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na
2022 rok,
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na terenie gminy Brzeźnica na rok 2022
wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
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81.

XXXV/309/ 2021

82.

XXXV/310/ 2021

83.

XXXV/311/2021

84.

XXXV/312/2021

85.

XXXV/313/2021

86.

XXXV/314/2021

87.

XXXV/315/2021

88.

XXXV/316/2021

89.

XXXV/317/2021

90.

XXXVI/318/2021
XXXVI/319/2021

24.11.2021

zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2021r.,

24.11.2021

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica

24.11.2021

dopłaty do systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Gminie Brzeźnica w roku 2021
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny
przez Gminę Brzeźnica nieruchomości położonej w Kopytówce

24.11.2021
24.11.2021
24.11.2021
24.11.2021
24.11.2021
24.11.2021
10.12.2021
10.12.2021

91.
92.

XXXVI/320/2021

93.

XXXVII/321/2021

94.

XXXVII/322/2021

95.

XXXVII/323/2021

96.

XXXVII/324/2021

97.

XXXVII/325/2021

98.

XXXVII/326/2021

99.

XXXVII/327/2021
XXXVII/328/2021

10.12.2021
15.12.2021
15.12.2021

XXXVII/329/2021

102.

XXXVII/330/2021

103.

XXXVII/331/2021

104.

XXXVII/332/2021

105.

XXXVIII/333/2021

106.

XXXVIII/334/2021

ustalenia zasad, na jakich sołtysom Gminy Brzeźnica będzie
przysługiwać dieta oraz zwrot kosztów podróży
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Brzeźnica
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

15.12.2021

uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Marcyporęba
zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2021r.,

15.12.2021

WPF

15.12.2021

zmiany Uchwały Nr XIX/165/2020 Rady Gminy Brzeżnica

15.12.2021

zmiany Uchwały Nr XX/190/2020 Rady Gminy Brzeźnica

15.12.2021

realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”
– edycja 2022
przystąpienia przez Gminę Brzeźnica do realizacji programu
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka
wytchnieniowa”

15.12.2021

100.
101.

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Brzeźnica
nieruchomości
wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości
służebnością gruntową
wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Brzeźnica oraz określenia
wysokości zwrotu kosztów podróży służbowych

15.12.2021

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny
przez gminę Brzeźnica nieruchomości

15.12.2021
15.12.2021

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę Brzeźnica
nieruchomości
uchwalenia Budżetu Gminy na 2022 rok

15.12.2021

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica

30.12.2021

zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2021r

30.12.2021

WPF
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107.

XXXVIII/335/2021

30.12.2021

dopłaty do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

108.

XXXVIII/336/2021

30.12.2021

109.

XXXVIII/337/2021

30.12.2021

110.

XXXVIII/338/2021

30.12.2021

111.

XXXVIII/339/2021

30.12.2021

112.

XXXVIII/340/2021

30.12.2021

113.

XXXVIII/341/2021

30.12.2021

114.

XXXVIII/342/2021

30.12.2021

115.

XXXVIII/343/2021

30.12.2021

116.

XXXVIII/344/2021

30.12.2021

117.

XXXVIII/345/2021

30.12.2021

udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla
Miasta Bielska-Białej
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2021
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku
"KĄCIK DLA MALUSZKA"
przekazania Gminie Miejskiej Kraków zadań w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2022 rok
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2022 rok
uchwalenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Brzeźnica na
2022 rok
zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Brzeźnica na 2022 rok
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17 Wykaz tabel, wykresów, rysunków
Wykaz tabel
Numer i nazwa tabeli

strona

Tabela 1. Użytki gruntowe na terenie gminy Brzeźnica
Tabela 2. Radni Rady Gminy VIII Kadencji
Tabela 3. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej
Tabela 4. Skład osobowy Komisji Planowania, Budżetu, Kultury, Oświaty, Sportu i Bezpieczeństwa
Publicznego
Tabela 5. Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Tabela 6. Wykaz sołectw gminy Brzeźnica
Tabela 7 Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego – liczba i struktura ludności
Tabela 8. Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego
Tabela 9. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu wadowickiego
Tabela 10. Finanse gminy
Tabela 11. Wysokość dochodów podatkowych od osób fizycznych w 2021 r.
Tabela 12. Wysokość dochodów podatkowych od osób prawnych w 2021 r.
Tabela 13. Forma dysponowania nieruchomościami Gminy Brzeźnica
Tabela 14. Drogi krajowe przebiegające przez obszar gminy Brzeźnica
Tabela 15. Drogi wojewódzkie przebiegające przez obszar gminy Brzeźnica
Tabela 16. Drogi powiatowe przebiegające przez obszar gminy Brzeźnica
Tabela nr 17. Ilość zebranych odpadów w latach 2020 -2021
Tabela nr 18. Wykaz działań Ekodoradcy
Tabela 19. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy
Brzeźnica
Tabela 20. Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej
Tabela 21. Wykaz budynków należących do zasobu gminy Brzeźnica
Tabela 229. Ilość strażaków w poszczególnych jednostkach OSP na terenie gminy Brzeźnica
Tabela 23. Pojazdy OSP z terenu gminy Brzeźnica
Tabela 24. Sprzęt jednostek OSP
Tabela nr 25. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych i przedszkolach
Tabela nr 26. Liczba dzieci w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
Tabela nr 27. Przeciętne zatrudnienie w jednostkach oświatowych w 2021 roku
Tabela nr 28. Stan zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w placówkach
oświatowych w latach 2018 - 2021
Tabela nr 29. Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych w 2021 r.
Tabela 30. Projekty realizowane szkołach w ramach środków zewnętrznych
Tabela nr 31. Zasoby lokalowe oświaty
Tabela nr 32. Przeciętne zatrudnienie w Żłobkach w 2021 roku
Tabela nr 33. Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka za rok 2021
Tabela nr 34. Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury - CKiP za rok 2021
Tabela nr 35. Wykaz Uchwał Rady Gminy Brzeźnica podjętych w 2021 r.

9
11
12
12
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12
21
23
25
26
28
33
33
35
38
38
38
39
45
46
55
65
68
68
69
72
73
74
74
75
77
79
82
83
87
97

Wykaz wykresów
Numer i nazwa wykresu
Wykres 1 Liczba osób zameldowanych na tereni gminy Brzeźnica
Wykres 2 Liczba urodzeń na terenie gminy
Wykres 3 Liczba zgonów na terenie gminy Brzeźnica
Wykres 4 Struktura dochodów gminy Brzeźnica w roku 2021
Wykres 5 Wykonanie dochodów budżetowych na przestrzeni lat 2015 – 2021

strona
23
24
24
29
29

Wykres 6 Struktura wydatków gminy Brzeźnica w roku 2021
Wykres 7 Wykonanie wydatków budżetowych na przestrzeni lat 2015 – 2021
Wykres 8 Struktura wydatków majątkowych gminy Brzeźnica w roku 2021 ze względu na rodzaj
działalności
Wykres 9 Struktura wydatków gminy Brzeźnica w roku 2021 na placówki oświatowe
Wykres nr 10. Liczba uczniów w szkołach podstawowych w trzech ostatnich latach szkolnych

30
31
31
32
73

Wykaz rysunków
Numer i nazwa rysunku
Rysunek 1. Położenie Gminy Brzeźnica
Rysunek 2. Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Brzeźnicy, obowiązujący od dnia 14.04.2021r.
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8
15

Urząd Gminy w Brzeźnicy
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica
tel. (33) 879 20 29 fax. (33) 879 20 92
e-mail gmina@brzeznica.pl
www.brzeznica.pl
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