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RAPORT O STANIE GMINY BRZEŹNICA  

ZA 2019 ROK 

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

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

Raport o stanie Gminy to jedna z form podsumowania działalności, stanowi pomocniczy dokument służący 

ocenie organu wykonawczego. O ile absolutorium jest wyłącznie podsumowaniem wykonania budżetu, raport 

odnosi się do całokształtu pracy Wójta w poprzednim roku kalendarzowym. 

Prezentowany raport to podsumowanie pracy Wójta oraz podległych mu pracowników. Został podzielony na 

rozdziały, które przedstawiają działalność samorządu gminnego w poszczególnych obszarach oraz realizację 

zadań które wynikają z ustawy o samorządzie gminnym. 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

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

województwie małopolskim powstała Gmina Brzeźnica. 

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

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

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

km, Wadowic 10 km, Kalwarii Zebrzydowskiej 10 km. 

1.1 MIEJSCOWOŚCI GMINY  

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

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

Bachorowice), Nowe Dwory, Paszkówka, Sosnowice, Tłuczań, Wyźrał.  
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1.2 POWIERZCHNIA GMINY 

Powierzchnia gminy Brzeźnica 6638,42 ha (na 31.12.2019 r.).   

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

Bęczyn 584,42 8,8% 

Brzezinka 298,76 4,5% 

Brzeźnica 697,86 10,5% 

Chrząstowice 225,70 3,4% 

Kopytówka 264,32 4,0% 

Kossowa 349,32 5,3% 

Łączany 399,41 6,0% 

Marcyporęba 1101,24 16,6% 

Nowe Dwory 231,28 3,5% 

Paszkówka 593,26 8,9% 

Sosnowice 550,73 8,3% 

Tłuczań 1044,90 15,7% 

Wyźrał 297,22 4,5% 

Gmina Brzeźnica 6638,42 100,0% 

 

1.3 POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE  

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

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

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

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

(obecnie zawieszona). Wewnętrzną komunikację zapewnia gęsta sieć dróg: ok. 150 km gminnych i 43 km 

powiatowych. W odległości 18 km od miejscowości Brzeźnica przebiega najdłuższa w kraju autostrada A4. 

Dogodne jest także połączenie lotnicze, bo w ciągu 40 minut można dostać się do Międzynarodowego Portu 

Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice. 

1.4 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GEOGRAFIA REGIONALNA POLSKI, Warszawa 2001) 

1.5 PARTNERSTWA 

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

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

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

potencjale społecznym rejonu. Więcej można dowiedzieć się  na stronie : www.dolinakarpia.org.   

Jednym z działań realizowanych w 2019 r. przez  Stowarzyszenie było złożenie  wniosku o dofinansowanie 

mikroprojektu indywidualnego pn. „LOKALNE SZLAKI ROWEROWE W DOLINIE KARPIA”, który będzie 

realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. 

Stowarzyszenie będzie miało do rozdysponowania  59 169,16 EUR. 

Mikroprojekt zakłada realizację  na terenie Gmin Doliny Karpia m.in. następujących zadań: 

• Wyznaczenie i oznakowanie 11 szlaków rowerowych na obszarze Doliny Karpia oraz utworzenie 

miejsca wypoczynku dla rowerzystów w formie ławki solarnej u partnera Słowackiego w Obec 

Zabokreky, 

• Zorganizowanie rajdu rowerowego na terenie Doliny Karpia i Słowacji z udziałem uczestników z Polski i 

Słowacji połączonego z warsztatami o tematyce przyrodniczej i historyczno-kulturowej, 

• Kampanię informacyjno-promocyjną mikroprojektu, w tym wydawanie materiałów promocyjnych 

takich jak: długopisy, balony, smycze, opaski odblaskowe, koszulki dla uczestników rajdów oraz atlasy 

rowerowe. 

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

Beskidy, obejmującego obszar około 6 092 km2 na terenie Polski, Czech i Słowacji. Z partnerstwem tym 

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

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

Uczestnictwo Gminy  w Stowarzyszeniach daje możliwości aplikowania o środki finansowe na realizację różnych 

przedsięwzięć  zarówno przez samorząd, stowarzyszenia, przedsiębiorców działających na terenie gminy jak                

i mieszkańców gmin,  np. w 2019 r. Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Pobiedr” w  Paszkówce pozyskał 

300 000 zł na budowę Centrum Rekreacyjno – turystycznego w Bęczynie. Działacze PUKS „Pobiedr” Paszkówka 

przy współpracy z Wójtem Gminy Brzeźnica i Radą Sołecką w miejscowości Bęczyn wykonali II etap w ramach 

którego powstało boisko, siłownia zewnętrzna, wyremontowany plac zabaw, alejki spacerowe. 

http://www.dolinakarpia.org/
http://www.euroregion-beskidy.pl/
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1.6 DEMOGRAFIA W GMINIE BRZEŹNICA  

Liczba osób zameldowanych 10.293 mieszkańców (stan na dzień 13.05.2020 r.). Z roku na rok liczba 

mieszkańców naszej gminy stale wzrasta. 

Miejscowości 

Liczba osób w poszczególnych  
miejscowościach 

Udział w ogólnej 
liczbie  

mieszkańców 
gminy [%] 

Kobiet Mężczyzn Ogółem 

Bęczyn 297 278 575 5,59% 

Brzezinka 211 208 419 4,07% 

Brzeźnica 703 625 1328 12,90% 

Chrząstowice 230 213 443 4,30% 

Kopytówka 127 140 267 2,59% 

Kossowa 249 265 514 4,99% 

Łączany 820 758 1578 15,33% 

Marcyporęba 515 517 1032 10,03% 

Nowe Dwory 242 228 470 4,57% 

Paszkówka 511 475 986 9,58% 

Sosnowice 633 608 1241 12,06% 

Tłuczań 506 495 1001 9,73% 

Wyźrał 218 221 439 4,27% 

Gmina Brzeźnica 5262 5031 10293 100,00% 

 

 

Opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności 
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Poniższy wykres przedstawia ilość urodzeń dzieci począwszy od 2015 roku. Rok 2017 był rekordowy – urodziło 

się 129 dzieci, natomiast największy spadek liczby urodzeń odnotowano w 2018 roku, w 2019 roku liczba 

wzrosła do 119 osób.  

W 2019 roku liczba zgonów zmalała w stosunku do lat wcześniejszych i wyniosła 94 .  

 

Opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności 

2. URZĄD GMINY I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

2.1. URZĄD GMINY  

Urząd Gminy według stanu na 31 grudnia 2019 roku zatrudniał 25 pracowników. 

Struktura organizacyjna Urzędu przedstawiała się następująco: 

1. Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych  

Kierownik - Sekretarz Gminy (SG) 

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

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

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

(ORG, GK, OSP) 

4) stanowisko ds. obsługi Kancelarii Ogólnej (KO) 

5) stanowisko ds. obsługi informatycznej (OI) 

2. Referat Finansowy 

Kierownik – Skarbnik Gminy (FN) 

1) stanowisko ds. księgowości budżetowej (KB I) 
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2) stanowisko ds. sprawozdawczości i płac (KB II, AL) 

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

4) stanowisko ds. księgowości podatkowej I (KPI) 

5) stanowisko ds. księgowości podatkowej II (KPII) 

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

3. Urzędu Stanu Cywilnego 

Kierownik USC – Wójt 

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC, EL) 

4. Samodzielne stanowiska pracy: 

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

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

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

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

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

6) stanowisko ds. planowania przestrzennego (PP) 

7) stanowisko ds. kadr i archiwum (K) 

8) stanowisko ds. obrony cywilnej (OC) 

9) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (PIN) 

10) Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) 

11) Administrator Systemów Informatycznych (ASI) 

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

 

5. Stanowiska pomocnicze i obsługi: 

1) pomoc administracyjna, 

2) sprzątaczka, 

3) konserwator, 

4) robotnik gospodarczy 

 

2.2 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY 

 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, 

2. Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy, 

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy, 
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4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tłuczani, 

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączanach, 

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

7. Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce, 

8. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach, 

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

10. Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy, 

11. Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, 

12. Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy z Filiami w : 

1) Łączanach, 

2) Marcyporębie, 

3) Paszkówce, 

4) Sosnowicach, 

5) Tłuczani. 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
zatrudnia 14 osób w tym: kadra kierownicza 1 osoba, pracownicy socjalni 6 osób, pozostali pracownicy 7 osób.  

 

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

poradnictwo i interwencja tj.: 

- realizacja świadczeń z ustawy o pomocy społecznej, 

- realizacja zadań z ustawy o dodatkach mieszkaniowych, 

- realizacja zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

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

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

- realizacja zadań z ustawy „Za życiem”, 

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

*Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji 

   Liczba świadczeniobiorców  

 2014  2015  2016 2017 2018  2019 

Gmina  558  573 501 426  387 366 

Powiat (średnia)  452  438 392 348  336 314 

Województwo (średnia)  737  712 654 610  577 549 
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*Żródło: GOPS Ocena zasobów pomocy społecznej 

 

*Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć  

wg liczby wypłaconych świadczeń w 2019 r. 

Grupa Ogółem Kobiety Mężczyźni 

0-17 168 90 78 

Produkcyjny 152 73 79 

Poprodukcyjny 58 41 17 
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*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 

 

*Żródło: GOPS Ocena zasobów pomocy społecznej 

 

Liczba osób pobierających w roku 2019 świadczenia wychowawcze wyniosła 1357 rodziny na 2171 dzieci.                         

W stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 613 rodziny (co stanowi wzrost o 82,39%  w stosunku do roku 

poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia wychowawczego wyniosła 9 879 307,00 zł i w 

porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 2 591 683, 00 zł. Liczba pobierających w roku 2019 zasiłek rodzinny 

wyniosła 349 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 56 rodzin (co stanowi spadek o 13,83% 

w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego 

wyniosła 1 526 801,52 zł i w porównaniu  z rokiem poprzednim zmalała o 201 378,03 zł.  

Świadczenie Rodzicielskie w 2019r. pobierało 19 rodzin kwota wypłaconych świadczeń wyniosła  193 986,00zł. 

W ramach rządowego programu „Dobry Start” świadczenie otrzymało 1004 rodziny w tym 1428 dzieci środki 

przeznaczone na ten cel wyniosły 442 690,00 zł. 

 

*Kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami ogółem wypłaconych w ciągu roku. 

Rok  Kwota 

2018 1 728 179,55  zł 

2019 1 526 801,52  zł 

 

*Świadczenia 500+ przyznane na pierwsze dziecko 

Udział rodzin otrzymujących świadczenie na pierwsze dziecko w relacji do ogółu rodzin otrzymujących 

świadczenie. 

Liczba rodzin pobierające 

świadczenia na pierwsze dziecko 
Liczba pozostałych rodzin 

  Wskaźnik 

451 349 56% 
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Żródło: GOPS Ocena zasobów pomocy społecznej - Raport przygotowany w oparciu o dane z okresu od stycznia do czerwca. 

   

Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale także pomoc 

instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej.                                                     

W gminie Brzeźnica prowadzona jest  działalność następujących instytucji pomocy społecznej: Dom Seniora                         

w Marcyporębie, Dom Seniora w Łączanach i Mieszkanie Chronione w Wyźrale. Dom Seniora w Marcyporębie 

finansowany jest ze środków własnych oraz współfinansowany z Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 

2015/2020. Dom Seniora w Łączanach finansowany ze  środków własny oraz dotacj w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Mieszkanie Chronione finansowane 

jest ze środków własnych i środków ministerialnych. 

Podsumowanie działań  pomocy społecznej gminy Brzeźnica za 2019 rok odzwierciedla działalność Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy oraz jednostek współpracujących w realizacji zadań z zakresu polityki 

społecznej. Zostało przygotowane na podstawie danych zebranych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za 

pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej MRPiPS.  

Dokonana ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dowodzi, że działalność Gminy poprzez Ośrodek 

Pomocy Społecznej przynosi zamierzone efekty. Dane liczbowe wyraźnie wskazują iż skala potrzeb społecznych 

uległa w ostatnim roku pomniejszeniu, do czego z pewnością przyczynił się kolejny rok realizacji programów 

Rodzina 500+ czy Dobry start 300+ 

Analizując dane dotyczące osób, które korzystają ze wsparcia pomocy społecznej w Gminie Brzeźnica, zauważyć 

można spadek liczby osób, którym udzielono pomocy i wsparcia w formie przyznanego świadczenia i tak:                  

w 2017 r. to 426 osoby, w 2018r. to 387osób, natomiast w 2019 to 366 osób . 

Zauważalny jest też wyraźny spadek liczby osób bezrobotnych. W 2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy                     

w Wadowicach zarejestrowanych było 143 naszych mieszkańców, a w 2018 r. liczba ta zmniejszyła się do 136 

osób a na koniec 2019 r. liczba osób pozostająca bez pracy zarejestrowanych wynosiła 129 osób . 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy złożył wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia asystentów 

rodziny w ramach Resortowego Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 

2019 ”. W 2019 r. w ośrodku zatrudniony był 1 asystent rodziny na podstawie umowy zlecenia, który objął 

wsparciem 8 rodzin.  

Analizując obszar potrzeb w zakresie pomocy osobom starszym i długotrwale chorym lub niepełnosprawnym, 

zauważa się stałą konieczność zapewnienia środków w budżecie na odpłatność za pobyt mieszkańców Gminy 

Brzeźnica w domach pomocy społecznej poza ich dotychczasowym miejscem zamieszkania. W 2019 r.                        

w domach pomocy społecznej przebywało 11 osób z naszego terenu. Koszty zapewnienia tej opieki stanowią 

znaczne, stałe i długotrwałe zobowiązanie dla budżetu gminy. 

W 2019 roku gmina realizowała działalność dziennego domu seniora w Marcyporębie dla 15 osób oraz                        

w Łączanach dla 30 osób z terenu gminy. Takie działania Gminy mogą skutkować pozostaniem mieszkańców                              

w dotychczasowym miejscu zamieszkiwania, a tym samym zostaną obniżone koszty będące pochodną 

umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej osób starszych. Właściwie podjetym przez Wójta działaniem było 

zwiększenie miejsc dostępnych w przedszkolach / żłobkach. Otwarcie żłobka i zwiększenie miejsc                          

w przedszkolach zabezpieczyło potrzeby mieszkańców Gminy Brzeźnica. 

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
Zatrudnia 4 pracowników, w tym: dyrektora, główną księgową, pracownika administracyjno-księgowego i 

pracownika ds. płac – łącznie 4 etaty. 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 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, 

6) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach, 

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

Do głównych zadań Centrum należy: 

1) obsługa płacowa jednostek obsługiwanych,  

2) koordynacja spraw organizacyjno - administracyjnych jednostek obsługiwanych, 

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

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

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

 

STATYSTYKI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  

• Stan zatrudnienia  

Lp. Wyszczególnienie 
Zatrudnienie 

w tym: 

nauczyciele pozostali 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1. 
Zespół Szkolno – Przedszkolny w 
Brzeźnicy 

82,93 88 58,68 62 24,25 26 

2. 
Zespół Szkolno – Przedszkolny w 
Łączanach 

28,65 32 21,90 24 6,75 8 

3. 
Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Tłuczani 

22,01 31 14,76 23 7,25 8 

4. 
Szkoła Podstawowa im.  
św. Jana Pawła II 
w Marcyporębie 

20,09 27 16,59 22 3,50 5 

5. 
Szkoła Podstawowa im. 
Antoniego Kucharczyka 
w Paszkówce 

20,71 29 17,21 23 3,50 6 

6. 
Szkoła Podstawowa im.  
Marii Konopnickiej 
w Sosnowicach 

18,58 26 15,58 21 3,00 5 

Ogółem 192,97 233 144,72 175 48,25 58 

• Liczba dzieci i uczniów w placówkach oświatowych 

Lp. Wyszczególnienie 

Liczba dzieci/uczniów 

Przedszkola 

Oddziały 
przedszkolne w 

szkołach 
podstawowych 

Szkoły 
Podstawowe 

Klasy 
gimnazjalne 

Ogółem 

1. 
Zespół Szkolno -
Przedszkolny                      
w Brzeźnicy 

142 8 336 83 569 

2. 
Zespół Szkolno –
Przedszkolny 
w Łączanach 

68 - 128 18 214 

3. 
Zespół Szkolno – 
Przedszkolny 
w Tłuczani 

50 - 101 - 151 
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4. 
Szkoła Podstawowa 
im. św. Jana Pawła 
II w Marcyporębie 

- 13 130 - 143 

5.  

Szkoła Podstawowa 
im. Antoniego 
Kucharczyka 
w Paszkówce 

- 50 144 - 194 

6. 

Szkoła Podstawowa 
im. Marii 
Konopnickiej 
w Sosnowicach 

- 50 104 - 154 

Ogółem 260 121 943 101 1425 

 

 

• Zatrudnienie nauczycieli wg stażu pracy i awansu zawodowego 

Liczba nauczycieli wg stażu pracy Liczba nauczycieli wg awansu zawodowego 

Ogółem 
do 
5 

lat 

6 -
10 
lat 

11-
20 
lat 

21-
30 
lat 

Powyżej 
30 lat 

Stażyści 
Kontra-
ktowi 

Mianowani Dyplomowani 

175 40 15 54 27 39 9 20 31 115 

 

Obecnie baza oświatowa w naszej Gminie liczy 6 placówek, które dzięki staraniom gminnego samorządu są 

sukcesywnie rozbudowywane, remontowane i doposażane. Gmina Brzeźnica może się poszczycić bardzo 

dobrze rozwinięta bazą oświatową i sportową. Inwestowanie w remonty i budowę obiektów oświatowych oraz 

budowa nowych obiektów sportowych były i nadal są jednym z głównych priorytetów samorządu.  

 

W 2019 roku dwie największe inwestycje oświatowe dotyczyły szkoły Podstawowej w Paszkówce gdzie 

przeprowadzono zmianę sposobu użytkowania lokali mieszkalnych na pomieszczenia sal lekcyjnych                            

i pomieszczenia biurowe oraz szkoły podstawowej w Sosnowicach gdzie rozpoczęto budowę kolejnej  sali 

gimnastycznej współfinansowanej ze środków Ministerstwa Sportu. 

Ważnym działaniem było uruchomienie od wrześnie 2019 r. przy każdej ze szkół Gminy Brzeźnica Placówek 

Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży.  W ramach realizowanego projektu „Mali giganci” dla około 300 

uczniów z sześciu szkół prowadzona jest opieka i wychowanie oraz organizacja czasu wolnego. 

Na dzieci każdego dnia czekają ciekawe zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, sportowe, a także 

cotygodniowe zajęcia kulinarne. W zależności od potrzeb organizowane są też lekcje socjoterapeutyczne, 



RAPORT O STANIE GMINY BRZEŹNICA ZA 2019 ROK_________________________________________________________________________________________ 

16 

 

logopedyczne oraz psychologiczne. W planach są także wycieczki i kolonie. Projekt realizowany będzie do 

czerwca 2022 roku, a udział w nim jest całkowicie bezpłatny. 

Dzieci w placówkach bawią się, odrabiają lekcje, tworzą ciekawe prace plastyczne, uczestniczą w zabawach 

sportowych, konkursach, uczą się wielu ciekawych i pożytecznych rzeczy korzystając z zakupionych pomocy 

dydaktycznych jak również komputerów, tablicy interaktywnej i dywanu multimedialnego. Uczniowie mogą tu 

bezpiecznie spędzić czas poza lekcjami np.: do czasu powrotu rodziców z pracy, czy przyjazdu szkolnego 

autobusu. 

 Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wychowawców, którzy dostosowują do potrzeb dzieci 

zarówno czas jak i tematykę prowadzonych zajęć. Wszystko to sprawia, że placówki cieszą się ogromnym 

zainteresowaniem. 

Na utworzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży samorząd pozyskał blisko 8,5 mln złotych          

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. To  najwyższe 

dofinansowanie na 35 projektów z małopolski.   

Ponadto mając na celu stworzenie uczniom miejsca w których dzieci uczą się poprzez zabawę  każda placówka 

oświatowa corocznie  doposaża je w pomoce dydaktyczne,  aktywnie poszukuje zewnętrznych środków na 

zajęcia dodatkowe dla uczniów, dokształcanie nauczycieli. Biorą udział w różnych programach, akcjach 

charytatywnych, których nie sposób wymienić wszystkich. 

Poniżej prezentujemy opracowane przez Placówki oświatowe informacje dotyczące przeprowadzonych tylko 

ważniejszych remontów, zrealizowanych większych projektów oraz  zorganizowanych wydarzeń i osiągnięć                  

w poszczególnych szkołach. 

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzeźnicy   

ZADANIA DOTYCZĄCE INWESTYCJI, REMONTÓW  W PLACÓWCE   

Lp. Nazwa zadania Okres realizacji Wartość Krótki opis     

1 Zakup dwóch tablic 

interaktywnych z 

projektorami i 

głośnikami. 

Rok szkolny 

2018 / 2019 

17 500,00 zł Dofinansowanie z programu Aktywna Tablica 

(14 000,00 zł dofinansowania, 3 500,00 zł 

wkładu własnego organu prowadzącego). 

2 Zakup projektora 

ultrakrótkoogniskow

ego do sali nr 10. 

Rok szkolny 

2018 / 2019 

3500,00 zł Sfinansowano z budżetu szkoły. Projektor został 

zakupiony do tablicy interaktywnej 

zamontowanej w tej sali. 

3 Zakup kosiarki do filii  

w Chrząstowicach. 

Rok szkolny 

2018 / 2019 

1750,00 zł Sfinansowano z budżetu szkoły. 

4 Montaż klimatyzacji 

w Przedszkolu  

 

2019 / 2020 25000,00 zł Sfinansowane ze środków Rady Rodziców PS i 

Gminy Brzeźnica. 

5 Modernizacja 

pomieszczeń szkoły 

podstawowej . 

2019 / 2020 ok. 28000,00 zł Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do 

nowych potrzeb edukacyjnych: utworzenie 

nowej sali lekcyjnej, pomieszczenia na świetlicę 

szkolną, adaptacja pomieszczeń na sekretariat i 

gabinet dyrektora szkoły. 
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REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY  

Lp. Nazwa projektu Okres 

realizacji 

Wartość 

całkowita  

Kwota 

dofinans. 

Krótki opis  

1 „Once upon a 

time… the art of 

storytelling” 

 

2019 23596,00 zł 10000,00 zł  Projekt realizowany  

w ramach Programu English Teaching Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności. Uczniowie 

siódmych klas przygotowali przedstawienia w 

języku angielskim (Kopciuszek i Czerwony 

Kapturek) dla przedszkolaków i uczniów klas I-III 

SP w Brzeźnicy. Realizatorzy: Edyta Kłeczek, 

Danuta Tracz, Jolanta Wacław. 

 2 „Uczyć się, by 

uczyć lepiej” 

2019 20566,00 

Euro 

20566,00 

Euro 

Projekt realizowany  

w ramach Programu Erasmus+, mający na celu 

poprawę jakości pracy placówki oświatowej 

osiąganą przez udział jej pracowników  

w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i 

szkolenia, w trakcie których podnoszą oni 

własne kompetencje zawodowe. Realizatorzy: 

Edyta Kłeczek, Danuta Tracz 

3 „Nastolatki za 

zdrowym 

stylem życia” 

2019 52866,00 zł 52866,00 zł Projekt realizowany  

w ramach Programu POWER mający  

na celu kształcenie kompetencji kluczowych 

uczniów poprzez ich udział  

w zagranicznej mobilności. Projekt realizowany 

we współpracy ze szkołą partnerską w Pogirach 

na Litwie. Realizatorzy: Edyta Kłeczek, Danuta 

Tracz, Jolanta Wacław, Ewelina Woźniczka, 

Małgorzata Zielnik 

4 Aktywna 

Tablica 

2019 17500,00 zł 14000,00 zł W ramach programu szkoła otrzymała 

dofinansowanie do zakupu pomocy 

dydaktycznych w postaci tablic interaktywnych i 

monitorów interaktywnych. Realizator: Monika 

Jezierska 

5 „Posiłek w 

szkole i w 

domu” 

2019 - 

2020 

100000,00 zł 80000,00 zł Doposażenie i poprawa standardu 

funkcjonującej stołówki szkolnej (własna 

kuchnia i jadalnia). 

SZCZEGÓLNE SUKCESY OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY, AKCJE REALIZOWANE  PRZEZ SZKOŁĘ  

Lp.           Nazwa Rok Krótki opis 

1 Czysta 

Małopolska 

Rok szkolny 

2018 / 2019 

Akcja ekologiczna organizowana przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

2 Świąteczna 

Paczka 

Rok szkolny 

2018 / 2019 

Pomoc dla najuboższych mieszkańców gminy. 

3 „Teatralne 

Igraszki” 

2018 / 2019 W ramach Programu Szkoła z Klasą. Celem była integracja zespołu 

klasowego. Efektem finalnym była sztuka teatralna pt. „Mały Książę” 

przygotowana przez uczniów klasy VIII a, przedstawiona w CKiP dla 

społeczności uczniowskiej i mieszkańców gminy. Realizatorzy: Lidia 

Adamus, Ewelina Woźniczka, Magdalena Stanisz, Magdalena Malec, 

Tomasz Mirek. 
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SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW  

Lp. 
Z jakiego zakresu/ 

dziedziny 
Rok Miejsce/ tytuł Kto Inne informacje 

1 Małopolski Konkurs 
Chemiczny dla 
uczniów klas 
gimnazjalnych  

2019 

Finalistka 

Małopolskiego 

Konkursu 

Chemicznego 

Weronika Baran     

kl. III b gimnazjum 

Konkurs Chemiczny dla uczniów klas 

gimnazjalnych  

Opiekun: StanisławTracz, 

2 Małopolski Konkurs 
Geograficzny  dla 
uczniów  klas 
gimnazjalnych 

2019 

Finalistka 

Małopolskiego 

Konkursu 

Geograficznego 

Weronika Baran     

kl. III b gimnazjum 

Małopolski Konkurs Geograficzny  dla 

uczniów  klas gimnazjalnych 

Opiekun: Beata Adamus, 

3 Konkurs kuratoryjny  

dla uczniów  klas 

gimnazjalnych.:  

„Losy żołnierza i 

dzieje oręża 

polskiego w latach 

1939–1948. W walce 

o wolną Polskę”   

2019 

Finalista 

Konkursu 

Kuratoryjnego 

Krzysztof  

Piotrowski                 

kl. III a gimnazjum 

Konkursu kuratoryjny pn.:  „Losy 

żołnierza i dzieje oręża polskiego w 

latach 1939–1948. W walce o wolną 

Polskę”   

Opiekunowie: – Zbigniew Herzyk, 

4 Małopolski Konkurs 

Języka Polskiego dla 

uczniów szkół 

podstawowych 
2019 

Finalistka 

Małopolskiego 

Konkursu Języka 

Polskiego dla 

uczniów szkół 

podstawowych 

Nina  Curzydło kl. 

VIII b 

Małopolski Konkurs Języka Polskiego 

dla uczniów szkół podstawowych 

Opiekun: Teresa Kędzior, 

5 Konkurs Historyczny 

Hufca Ziemi 

Wadowickiej 
2019 I miejsce 

Jowita Tylek, 

Jakub Chlebicki i 

Jakub Woźniczka  

kl. VI b 

Tematyka konkursu: rok 1918 w 

Polsce i w polskim harcerstwie.   

Opiekun: Małgorzata Herzyk, 

Zbigniew Herzyk 

6 Get to know America 

2019 II miejsce 

Olga Kowalska 

kl.IIIb, Magdalena 

Korus kl.IIIb, 

Gabriela 

Woźniczka kl.IIIb 

Konkurs zorganizowany przez ZS im. 

Ojca Św. Jana Pawła II w 

Niepołomicach we współpracy z 

Konsulatem Generalnym USA w 

Krakowie  

Opiekunowie: Barbara Sołtys, Danuta 

Tracz, Jolanta Wacław  

7  XVMiędzynarodowy 

Konkurs Poetycki 

„Castello di Duino” 

2019 

Wyróżnienie 

(odbiór nagrody 

w Trieście) 

Aleksandra 

Kłeczek 

kl.VIIb, Oliwia 

Jabłońska kl.IIIc, 

Małgorzata 

Szymańska kl.IIIc 

Autorzy wyróżnionych w konkursie 

prac zaprezentowali je 

międzynarodowej publiczności w 

Trieście (Włochy). Małgosia i Oliwka 

były autorkami wierszy, zaś Ola 

namalowała obraz będący ilustracją 

do jednego z nich. Opiekun: Lidia 

Adamus 
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2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łączanach  

ZADANIA DOTYCZĄCE INWESTYCJI, REMONTÓW  W PLACÓWCE   

Lp. Nazwa zadania Okres 

realizacji 

Wartość Krótki opis     

1 Wymiana wykładziny 

w sali maluchów 

2019r. ok.8000 zł W przedszkolu wymieniono wykładzinę dywanową  

REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY  

Lp. Nazwa 

projektu 

Okres 

realizacji 

Wartość 

całkowita  

Kwota 

dofinans. 

Krótki opis  

1 Lepsza szkoła 
z GWO 

Od 2010r 
do nadal 

  Programy LEPSZEJ SZKOŁY pomagają w weryfikacji 
wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz 
w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. 

 2 Projekty 
eTwinnig 

2014 do 
nadal 

  Międzynarodowa platforma językowa z programu 
Erasmus. Projekty umożliwiają uczniom nawiązanie 
nowych znajomości z uczniami  Szkół Podstawowych z 
krajów Unii Europejskiej. Projekty mają na celu 
doskonalenie umiejętności językowych oraz poznanie 
kultury i zwyczajów innych krajów. 

3 Międzynarodo
wy projekt 
edukacyjny 
Piękna nasza 
Polska cała 

2018/ 
2019 

  Celem projektu było kształtowanie postaw 
patriotycznych u najmłodszych uwrażliwienie na 
piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie 
tożsamości narodowej dzieci. 

4 Ogólnopolski 
program 
edukacyjno-
profilaktyczny 
„Chroń 
Dziecięce 
Uśmiechy” 

2018/ 
2019 

  Program został zorganizowany przez Polski Czerwony 
Krzyż oraz Wrigley Poland. Program ma na celu 
propagowanie wśród dzieci zdrowych nawyków dbania 
o piękny uśmiech. Do programu przystąpili 
uczniowie zerówki z naszego Przedszkola oraz 
uczniowie klas I-III i IV-V Szkoły Podstawowej.  

5 Ogólnopolski 
program 
„Bezpieczny 
patrol” 

2018/ 
2019 

  Organizatorem programu jest PCK oraz firma VIMN 
Poland. Celem programu jest propagowanie wśród 
najmłodszych dzieci zasad bezpieczeństwa, ekologii 
oraz pierwszej pomocy. Program obejmuje dzieci                   
w wieku przedszkolnym. 

6 

„Aktywna 
tablica” 

2019 

 

17.500 

 

14.000 

Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych . Opiera się 

na założeniach że jednym z zasadniczych zadań 

współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji 

cyfrowych uczniów i nauczycieli przygotowujących ich 

do życia w społeczeństwie informacyjnym w 

nowocześnie wyposażonej szkole. W ramach programu 

szkoła otrzymała 2 interaktywne monitory dotykowe                         

o przekątnej ekranu powyżej 55 cali. Dzięki nim w 

trakcie lekcji można łączyć się z portalami 

edukacyjnymi i wykorzystywać materiały dostępne w 

Internecie. 
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SZCZEGÓLNE SUKCESY OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY, AKCJE REALIZOWANE  PRZEZ SZKOŁĘ  

Lp.           Nazwa Rok Krótki opis 

1 Gminny 

Mikołajkowy 

Turniej 

Sprawnościowy 

2010 - 2019 Celem turnieju Mikołajkowego jest coroczne  propagowanie zdrowego 

stylu życia, poprzez aktywne spędzanie czasu oraz rozwijanie 

sprawności fizycznej. To również świetna okazja do integracji uczniów 

klas II i III  ze wszystkich szkół naszej gminy. 

2 Szkolny Dzień 

Profilaktyczny 

„ Dbam o 

zdrowie, o  

bezpieczeństwo i 

przeciwstawiam 

się przemocy” 

 

2017 - 2019 Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny  uczniowie naszej szkoły spędzili 

w niecodzienny sposób. Konkurencją  po raz kolejny  w tym dniu  dla 

tzw. „dnia wagarowicza” był  zorganizowany dzień profilaktyczny pod 

hasłem „Dbam o zdrowie, o  bezpieczeństwo i przeciwstawiam się 

przemocy”. Do naszej szkoły z ciekawymi prezentacjami i fachową 

wiedzą przyjechali pani dietetyk,  pani fizjoterapeuta, pan ratownik 

medyczny z Medicoveru, policjanci z Komendy Powiatowej Policji, 

Strażacy z KPPSP oraz  nauczyciele  i uczniowie szkół średnich z ofertą 

edukacyjną. Uczniowie w trakcie zajęć  teoretycznych  i praktycznych 

zgłębiali swoją  wiedzę, przygotowali drugie śniadanie dla całej 

społeczności szkolnej pod okiem dietetyka. 

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW  

Lp. Z jakiego zakresu/ 

dziedziny 

Rok Miejsce/ 

tytuł 

Kto Inne informacje 

1  XX Festiwal 
Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej 

 2019  I msc  Gabriel Mruczek 
 

 ROK Zator- 
Opiekun: Lucyna Kozioł 

2 Piłka nożna –
Puchar Tymbarku 

 2019  II  miejsce w 
finale 
powiatowy 

 Drużyna klasy IV- V  Ogólnopolski -  Tymbark 
Opiekun : Paweł Wadowski 
 

3  Konkurs kolęd w 
Zatorze  

 2020  III miejsce 
 

 Milena Grela   ROK Zator- 
Opiekun: Lucyna Kozioł 

4 Konkurs Plastyczny 
 
 

2019 III miejsce Amelia Rybarczyk Powiatowy Konkurs Plastyczny 
„Stanisław Moniuszko – obrazy 
muzyką malowane” opiekun; Jolanta 
Kądzioła 

5 Olimpiada Promocji 
Zdrowego Stylu 
Życia  

2019 I miejsce Maria 
Kuciara  
 

Etap rejonowy Olimpiady Promocji 
Zdrowego Stylu Życia –  
opiekun Monika Mostowik 

3. Zespół  Szkolno – Przedszkolny w Tłuczani  

ZADANIA DOTYCZĄCE INWESTYCJI, REMONTÓW  W PLACÓWCE   

Lp. Nazwa zadania Okres realizacji Wartość Krótki opis     

1 Malowanie 
pomieszczeń 
przedszkola 

VII 2019 1 500 Odnowiono pomieszczenia przedszkolnego 
korytarz i jedną salę lekcyjną. 

2 Remont posadzki  na 
górnym korytarzu 
szkolnym  

VIII  2019 15 760 Demontaż starej posadzki z płytek PCV i 
położenie  nowej wykładziny pcv. 

3 Remont posadzki  w 
pracowni 
komputerowej - sali 
31 

IX 2019 6 220 Demontaż starej posadzki z płytek PCV i 
położenie  nowej wykładziny pcv  w Sali 
komputerowej. Inwestycja zrealizowana ze 
środków Rady Rodziców 

4 Rozbudowa sieci 
internetowej w 

III 2019 2 700 Montaż instalacji doprowadzającej Internet do 
sal lekcyjnych w szkole 
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szkole  

5 Remont kuchni 
szkolnej 

VIII 2019  23 480 Przeprowadzenie prac remontowych w 
pomieszczeniach kuchni i zaplecza ZSP w 
Tłuczani 

REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY  

Lp. Nazwa projektu Okres 
realizacji 

Wartość 
całkowita  

Kwota 
dofinans. 

Krótki opis  

1 Aktywna 
Tablica 

IX 2019 –  
V 2020 

17 500 14 000 W ramach Rządowego  programu rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w ramach TIK zakupiono 3 
interaktywne monitory dotykowe 4K 65 cali 

 2 Dotacja z 
rezerwy 
oświatowej 

X – XII 
2019 

72 373  72 373 Zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych 
w ramach rezerwy oświatowej 04 z dotacji na 
dofinansowanie wyposażenia w pomoce 
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 
programowej z przedmiotów przyrodniczych w 
szkołach podstawowych. 

3 Rządowy 
program  
„Posiłek 
w szkole i w 
domu”  

VI - VIII 100 000 80 000 Doposażenie i poprawa standardu 
funkcjonującej stołówki szkolnej. Zakup 
nowoczesnego sprzętu do przygotowywania 
posiłków oraz wyposażenie kuchni m. in. Kotły 
warzelnia, szafy chłodnicze, kuchnia gazowa i 
patelnie elektryczne. 
Projekt dotyczy  wspierania w latach 2019-2023 
organów prowadzących publiczne szkoły 
podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych 
warunków nauki, wychowania i opieki przez 
organizację stołówek i miejsc spożywania 
posiłków w roku 2019. 

SZCZEGÓLNE SUKCESY OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY, AKCJE REALIZOWANE  PRZEZ SZKOŁĘ  

Lp.           Nazwa Rok Krótki opis 

1 Świąteczna Akcja 2019 Program społeczny skierowany dla osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji z terenu gminy. 

2 Kiermasz 
świąteczny 

2019 Akcja środowiskowa mająca na celu pozyskanie środków finansowych 
na wsparcie działalności szkoły i przedszkola angażująca całą 
społeczność szkolną ZSP w Tłuczani (nauczyciele, rodzice, dzieci). 

3 Podziel się 
książką z Milenką 

2019 Zbierane środki ze sprzedaży książek wspomogły rehabilitację  Milenki. 

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW  

Lp. Z jakiego zakresu/ 
dziedziny 

Rok Miejsce/ tytuł Kto Inne informacje 

1 Ogólnopolski konkurs na 
temat zdrowia i jego 
ochrony MEDITEST   

2019 LAUREAT Amelia Lewandowska w kategorii klas 
5 - 6 szkoły 
podstawowej 

2 Międzynarodowy Konkurs 
„Kangur Matematyczny”  

2019 WYRÓŻNIENIE Krystian Lempart, 
Gabriela Lamot, Kacper 
Lamot, Nikodem Gajos, 
Michał Sobol 

 

3  Mistrzostwa Polski 
Młodzików w Kajakarstwie 
2 km w czwórkach 

2019 V miejsce Michał Kubas, Dariusz 
Wiecheć 

2 km w 
czwórkach 
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4) Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Marcyporębie 

ZADANIA DOTYCZĄCE INWESTYCJI, REMONTÓW  W PLACÓWCE   

Lp. Nazwa zadania Okres realizacji Wartość Krótki opis     

1 Instalacja 
monitoringu  

Rok szkolny 
2018 / 2019 

8920,58 zł Sfinansowano z budżetu szkoły. 

2 Remont pomieszczeń 
w szkole. 

Rok szkolny 
2018 / 2019 

5450,01 zł Sfinansowano z budżetu szkoły. Położenie 
wykładziny oraz przekucie przejścia i montaż 
drzwi. 

3 Wykonanie posadzki 
z wykładziny PCV w 
pokoju 
nauczycielskim i 
kancelarii 

Rok szkolny 
2019 / 2020 

4298,67 zł Sfinansowano z budżetu szkoły. 

4 Wykonanie posadzki 
z wykładziny PCV w 
sali dydaktycznej  

Rok szkolny 
2019 / 2020 

5978,35 zł Sfinansowano z budżetu szkoły. 

5 Remont pomieszczeń 
szkoły.  

Rok szkolny 
2019 / 2020 

16116,62 zł Sfinansowano z budżetu szkoły. Remont kuchni 
oraz przygotowanie sali informatycznej. 

REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY  

Lp. Nazwa projektu Okres 

realizacji 

Wartość 

całkowita  

Kwota 

dofinans. 

Krótki opis  

1 Aktywna tablica 2019 17500,00 zł 14000,00 zł W ramach programu szkoła otrzymała 
dofinansowanie do zakupu pomocy 
dydaktycznych w postaci tablic interaktywnych i 
monitorów interaktywnych 

 2 Tu#programuje
MY 

2019/ 

2020 

  Celem projektu było rozwijanie kompetencji 
cyfrowych i medialnych, w szczególności z 
zakresu nauki i nauczania 
programowania. Zajęcia pozalekcyjne dla 
uczniów z programowania, obejmujące m.in. 
budowanie i ożywianie robotów oraz rozwijanie 
kompetencji cyfrowych. Szkoła zyskała roboty. 
Odbył  wyjazd edukacyjny na Uniwersytet 
Pedagogiczny w Krakowie. 

3 
Młodzi 
Przedsiębiorczy 

2019/ 

2020 

  Celem projektu jest praktyczna i innowacyjna 
edukacja ekonomiczna oparta na możliwości 
wykorzystania zagadnień z zakresu 
przedsiębiorczości i ekonomii w praktycznych 
działaniach.  Multimedialne lekcje, spotkania 
online z ekspertami, webinaria dla uczestników. 

SZCZEGÓLNE SUKCESY OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY, AKCJE REALIZOWANE  PRZEZ SZKOŁĘ  

Lp.           Nazwa Rok Krótki opis 

1 Świąteczna 
Paczka 

Rok szkolny  

2019/2020 

Pomoc dla najuboższych mieszkańców gminy. 

 

2 Szkoła Papieska 

 

2018/2019 

2019, 2020 

Przekazanie opieki nad odcinkiem Szlaku Papieskiego „Nie lękajcie 
się!” na terenie gminy Brzeźnica uczniom Szkoły Podstawowej im. św. 
Jana Pawła II w Marcyporębie. 
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Spotkanie opiekunów ( przedstawicieli naszej szkoły) Szlaków 
Papieskich  z metropolitą krakowskim abp. Markiem Jędraszewskim w 
Domu Arcybiskupów Krakowskich oraz ze  Środowiskiem Ojca 
Świętego - Danutą Ciesielską oraz Jerzym Riegierem. 

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW  

Lp. Z jakiego zakresu/ dziedziny Rok Miejsce/ 

tytuł 

Kto Inne 

informacje 

1  IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
Ekologicznego dla uczniów szkół 
podstawowych  

Rok szkolny  

2018/2019 

finalista Hubert 
Mularczyk 

 

2 IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
Ekologicznego dla uczniów szkół 
podstawowych  

Rok szkolny  

2018/2019 

laureat Wojciech 
Ochman  

 

3  Ogólnopolska olimpiada 
przedmiotowa z matematyki Olimpus  

Rok szkolny  

2018/2019 

  8 miejsce Szymon 
Kołodziejski 

 

4 Małopolski Konkurs Języka 
Angielskiego dla uczniów szkół 
podstawowych województwa 
małopolskiego 

Rok szkolny  

2018/2019 

Finalista Wojciech 
Ochman  

 

5 Finał Powiatu w Tenisie stołowym 
Indywidualnym Dziewcząt – Igrzyska 
Dzieci  

Rok szkolny  

2018/2019 

II miejsce Anita Morek  

6 Półfinał Powiatu w tenisie stołowym 
Indywidualnym Chłopców – Igrzyska 
Dzieci  

Rok szkolny  

2018/2019 

II miejsce Miłosz 
Stuglik 

 

7 NAGRODA TALENT 2019 w II grupie 
wiekowej w kategorii 
artystycznej: Wokal 

Rok szkolny  

2019/2020 

NAGRODA 
TALENT 
2019 

Anna Faber  

 
 
 

5) Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce 
ZADANIA DOTYCZĄCE INWESTYCJI, REMONTÓW  W PLACÓWCE   

Lp. Nazwa zadania Okres realizacji Wartość Krótki opis     

1 Budowa sieci 

szerokopasmowej 

FTTH w technologii 

GPON 

2019 - nadal  Projekt budowy przyłącza do SP im.Antoniego 

Kucharczyka sporządzony w dniu 29.07.2019r.  

Koszty wdrożenia OSE szacowane są na 320 mln 

zł (środki te zostaną pozyskane z Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa), zaś jej 

funkcjonowania (w tym zakupu usług od 

operatorów telekomunikacyjnych w celu 

świadczenia szkołom bezpłatnych usług dostępu 

do Internetu) - ponad 1,3 mld zł w perspektywie 

10 lat (od 2022 roku ok. 164 mln zł rocznie) i 

zostaną sfinansowane z budżetu państwa. 
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REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY  

Lp. Nazwa projektu Okres 

realizacji 

Wartość 

całkowita  

Kwota 

dofinans. 

Krótki opis  

1 Aktywna tablica  

2019/ 

2020 

 

17.500 

 

14.000 

Celem programu jest rozwijanie i kształtowanie 
kompetencji cyfrowych, społecznych i 
twórczych uczniów i nauczycieli oraz wspieranie 
innowacyjnych metod pracy. Szkoła otrzymała 3 
interaktywne monitory na których nauczyciele 
przeprowadzają co najmniej 5 lekcji w ciągu 
tygodnia w tym jedna godzinę codziennie w 
każdej klasie. 

 2  

Tu#programuje

MY2 

2019/ 

2020 

Szkoła 

otrzymała 4 

roboty oraz 

4 tablety w 

związku z 

realizacją 

projektu 

Dostawa 

realizowana 

jest w 

ramach 

projektu 

„Tu#progra

mujeMY 2”  

Projekt, miał na celu wprowadzenie do nauki 
programowania na poziomie edukacji 
wczesnoszkolnej. Obejmował szkolenie dla 
nauczycieli klas 1-3, przeprowadzenie z dziećmi 
30 godzin zajęć oraz wycieczkę. Projekt 
współfinansowany ze środków UE w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014 – 2020 współfinansowanego ze środków 
EFRR. 

3 Szkolne 

Przygody Gangu 

Słodziaków 

2019 - - Projekt dla uczniów klas I – III , którego celem 
było wyrabianie nawyku codziennego czytania. 

4 

Erasmus+ 
2019-

2021 

26705,00 

EUR 
0 

Erasmus+ opiera się na osiągnięciach 
europejskich programów edukacyjnych, które 
funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem 
połączenia następujących europejskich 
inicjatyw realizowanych przez Komisję 
Europejską w latach 2007-2013: programu 
„Uczenie się przez całe życie”, programu 
„Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, 
Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów 
współpracy z krajami uprzemysłowionymi w 
dziedzinie szkolnictwa wyższego. 
 
 

SZCZEGÓLNE SUKCESY OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY, AKCJE REALIZOWANE  PRZEZ SZKOŁĘ  

Lp.           Nazwa Rok Krótki opis 

1 Akcja ”Dobrze Cię 

widzieć” 

2019 Ogólnopolska kampania społeczna – realizowana w ramach projektu 

„Bezpieczna droga” – której celem jest poprawa bezpieczeństwa 

niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i 

młodzieży. 

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w prelekcji 

przygotowanej przez nauczycieli oraz otrzymali kamizelki odblaskowe 

2 Akcje w ramach 

działalności 

Szkolnego Koła 

Wolontariatu 

2019 Przeprowadzanie akcji wolontariackich:  zbiórka książek dla Milenki z 

Marcyporęby pod hasłem “ Podziel się książką z Milenką”, zbiórka 

nakrętek dla chorego chłopca pod hasłem: “Aby Sebastian wrócił do 

życia”, Góra Grosza, wyjazdy uczniów do schroniska w Skawinie, 

współpraca z fundacją Dać Szansę z Wadowic- przygotowanie 50 

kartek świątecznych, organizacja szkolnych kiermaszy świątecznych. 
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3 “ Otwarci na 

integrację”-  

program 

integracyjny 

2016-2020 Realizacja programu integracyjnego realizowanego przez uczniów 

szkoły we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- 

Wychowawczym z Kalwarii Zebrzydowskiej. Główny cel to integracja 

dzieci z naszej szkoły ze środowiskiem uczniów niepełnosprawnych 

intelektualnie. Spotkania z okazji  Międzynarodowego Dnia Konwencji 

Praw Dziecka i Dnia Autyzmu.  

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW  

Lp. Z jakiego zakresu/ 

dziedziny 

Rok Miejsce/ 

tytuł 

Kto Inne informacje 

1 Małopolski Konkurs 

Języka Angielskiego 

2019 Finalista Anna Haja  

2 Małopolski Konkurs 

Biologiczny 

2019 Finalista Anna Haja  

3  Powiatowy 

Festiwal 

Artystyczny                          

“Talenty 2019” 

2019 Nagroda 

główna 

Julia Bolek Talent w kategorii recytacja                       

i w kategorii teatr 

 

6) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach, 

REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY  

Lp. Nazwa projektu Okres 

realizacji 

Wartość 

całkowita  

Kwota 

dofinans. 

Krótki opis  

1 Program „Moje 
miejsce na 
Ziemi” Fundacji 
Orlen „Dar 
serca” 

2019 5000,00 zł 4500,00 zł 

Projekt pn. „Historyczno - artystyczny spacer po 
Sosnowicach” ma na celu zachowanie 
dziedzictwa historycznego miejscowości oraz 
rozpowszechnienie twórczości poetki ludowej z 
Sosnowic pani Marii Bednarz oraz promocję 
sztuki i literatury wśród młodzieży. 

 2 

Projekt 
edukacyjny 
„Tu#programuje
MY2”  

2019  

Szkoła 
otrzymała: 
szkolenia 

robot 
maty do 

kodowania 

Projekt ma na celu rozwijanie kompetencji 
cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli, 
szczególnie w zakresie programowania 
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Nowe 
Oblicze Edukacji w partnerstwie z Fundacją Girls 
Code Fun dla klas I-III 

3 Rządowy 
program 
Aktywna Tablica 
2018 

2019 17500,00 14000,00 Programu Aktywna Tablica 2018 ma na celu 
rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK). W ramach 
programu, szkoła otrzymała dofinansowanie do 
zakupu pomocy dydaktycznych w postaci 
monitorów interaktywnych. 

4 Projekt 
edukacyjny 
„Lekcje z klasą. 
Jak odczytywać 
emocje?” 

2019   Projekt ten jest jednym z projektów 
edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych 
stworzonych przez Fundację Uniwersytet Dzieci 
– organizację non profit, w którym uczniowie 
poprzez zabawę i doświadczenia dowiadują się, 
jak wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. 

5 Projekt 
BohaterOn 

2019   BohaterON – włącz historię! jest ogólnopolskim 
projektem pod patronatem Ministerstwa 
Obrony Narodowej i Wojska Polskiego.  Zasada 
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jest prosta. Uczestnik projektu zgłasza chęć 
uczestnictwa w akcji i otrzymuje kartki 
pocztowe, które następnie wysyła do żyjących 
uczestników Powstania Warszawskiego.  

SZCZEGÓLNE SUKCESY OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY, AKCJE REALIZOWANE  PRZEZ SZKOŁĘ  

Lp.           Nazwa Rok Krótki opis 

1 Akcja MEN „Szkoła 
pamięta” 

2019 Uczniowie odwiedzili lokalne miejsce pamięci, gdzie zapalili 
znicze i przedstawili biografie najważniejszych osób w historii 
Polski w XX wieku. 

2 Certyfikat Szkoła 
Niepodległej 

rok szkolny 
2018/2019 

Konkurs był jedną z form uczczenia 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości  

3 Projektu Zintegrowanej 
Polityki Bezpieczeństwa; 
Certyfikat „Szkoły 
Promującej 
Bezpieczeństwo” 

2019 Głównym założeniem projektu jest praca na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa w szkole i jej okolicy oraz propagowanie 
bezpiecznych zachowań wśród uczniów. W roku szkolnym 
2018/2019  przedłużenie ważności Certyfikatu na kolejne pięć 
lat. 

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW  

Lp. Z jakiego zakresu/ 
dziedziny 

Rok Miejsce/ 
tytuł 

Kto Inne informacje 

1 Sport 2019 VII miejsce – 
półfinał 
wojewódzki 
 

Magdalena Guguła Tenis stołowy – zawody indywidualne 
organizowane przez Małopolski 
Szkolny Związek Sportowy 
 

2 Konkurs nauk 
przyrodniczych 

2019 laureat  
II miejsce 
 

Kacper Wągroda 
 

Ogólnopolskim Konkursie 
Przyrodniczym „Świetlik” 
organizowanym pod patronatem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Głównym celem Konkursu jest 
rozpowszechnianie nauk 
przyrodniczych jako ciekawego, 
fascynującego źródła wiedzy o 
świecie, dostępnego dla każdego. 

3  Konkurs nauk 
przyrodniczych 

2019 III miejsce 
 

Kacper  
Suter 
 
 
 

Ogólnopolskim Konkursie 
Przyrodniczym „Świetlik” 
organizowanym pod patronatem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Głównym celem Konkursu jest 
rozpowszechnianie nauk 
przyrodniczych jako ciekawego, 
fascynującego źródła wiedzy o 
świecie, dostępnego dla każdego. 

PUBLICZNY ŻŁOBEK „KĄCIK DLA MALUSZKA” W BRZEŹNICY  
 

Zatrudnia 9 osób, w tym: dyrektor, 6 opiekunów, 2 woźne – łącznie 7,25 

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

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

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

dzięki któremu rodzice mogą „na żywo” oglądać swoje pociechy podczas całodziennego pobytu w żłobku. 

Żłobek świadczy usługi opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne dla dzieci od poniedziałku do piątku                                    
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w godzinach od 7:00 do 17:00 przez 12 miesięcy w roku z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

W 2019 r. w ramach rządowego programu „Maluch+2019” przystosowano i zwiększono ilość miejsc w żłobku 

do 57. Środki pozyskano w wysokości 42 800,00 zł na funkcjonowanie oraz w wysokości  380 800,00 zł na 

doposażenia placówki i wykonanie placu zabaw.  Żłobek cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszańców 

Gminy, a także jej okolic.  

Poniżej przedstawiono w  formie tabelarycznej informacje jak przedstawia się zapotrzebowanie na tą 

infrastrukturę społeczną w skali  powiatu i województwa. 

 

*Liczba placówek i miejsc dla dzieci w roku w 2019 r. 

Jednostka 
terytorialna 

Miara Wartość liczbowa 

Gmina Liczba dzieci w żłobkach 57,00 

Liczba osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna 9,00 

Liczba żłobków 1,00 

Powiat (średnia) Liczba dzieci w żłobkach 20,70 

Liczba osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna 3,20 

Liczba żłobków 0,60 

Województwo 
(średnia) 

Liczba dzieci w żłobkach 83,60 

Liczba osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna 11,15 

Liczba żłobków 2,19 
 

 

 

*Infrastruktura opieki nad dziećmi 

 

 9 0  

7 5  

6 0  

4 5  

3 0  

1 5  

0  

 

Gmina                                                               Powiat (średnia) Województwo (średnia) 
 

     Liczba dzieci w żłobkach 

    Liczba osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna 

     Liczba żłobków                                                      
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                                                  *Liczba placówek i miejsc dla dzieci w roku w 2019 r. 

Jednostka terytorialna Miara Wartość liczbowa 

Gmina Brakujące miejsca dla dzieci 
w żłobkach 

0,00 

Powiat (średnia) Brakujące miejsca dla dzieci 
w żłobkach 

2,80 

Województwo (średnia) 

 

 

 

 

 

Brakujące miejsca dla dzieci 
w żłobkach 

38,13 

   

             

Źródło: GOPS Ocena zasobów pomocy społecznej 

 

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

15 pracowników fizycznych obsługowych – łącznie 20 etatów.  

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

zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, a w szczególności: 

- produkcja i sprzedaż wody pitnej oraz odprowadzanie ścieków. 

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

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

- świadczenie usług transportowo – sprzętowych. 

- 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. 
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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. 

 

           Źródłem przychodów w Gminnym Zakładzie Usługowym w Brzeźnicy w roku 2019 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, montaż 

znaków.  

 

W 2019 roku z własnych środków Zakład poniósł nakłady na inwestycje ogółem 174 996,67 zł.  Wydatki 

poniesiono między innymi na : 

• wymianę przyłączy wody na kwotę -   10 212,08 zł 

• rozbudowę sieci wodociągowej  Kopytówka    4 600,00 zł  ( rezerwa z lat ubiegłych) 

• rozbudowę sieci wodociągowej  Paszkówka  –   10 999,21 zł  

• rozbudowę sieci wodociągowej  Paszkówka  

etap nieukończony ( 2.512,92 zobowiązanie nieopłacone na koniec 2019 roku) - 16 166,63 zł  

• Odpłatny wykup sieci wodociągowych –        9 494,57 zł 

• Modernizacja przejść nad potokami -     19 809,58 zł 

• Monitoring sieci wodociągowej -     52 415,53 zł 

• Modernizacja sterowania przepompowni Tłuczani  9 526,00 zł 

• Zakup piaskarki i pługa (celem realizacji zimowego utrzymania dróg) – 20 787,00 

• Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Paszkówce – 18 840,41 ( w tym ze środków z lat ubiegłych 6 000,00 ) 

• Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w ramach prowadzonej inwestycji – 2 145,66 zł. 

 

Ponadto Zakład w 2019 roku w ramach zleceń z Gminy wykonał prace za kwotę 416 519,97 tj.: 

• Remont i naprawa dróg    - 120 788,15 

• remont naprawa mostów na kanale  -   85 703,07 

• prace porządkowe     -   27 882,37   

• wykonanie ewidencji zbiorników bezodpł.         -   20 000,00 

• zimowe utrzymanie dróg    - 158 800,00 

• drobne zlecenia     -     3 346,38 

 

W obrębie działalności produkcja , uzdatnianie i sprzedaż wody: 

❑ ilość wody pobranej z ujęcia SUW Brzeźnica    -   116 125 m³ 
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❑ ilość wody zakupionej     -    322 277 m³ 

o GZK Tomice  - 276 971 m³ 

o GZUW Spytkowice -  26 457 m³ 

o ZWiK Skawina  -  18 849 m³ 

❑ ilość wody sprzedanej     -    362 590 m³ 

 

4. Ścieki odprowadzone do oczyszczalni w ilościach: 

• Oczyszczalnia Brzezinka    - 40 102 m³ 

• Oczyszczalnia Paszkówka  - 15 751 m³ 

• Oczyszczalnia Kossowa  -   2 532 m³ 

 

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI  

 

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 jest animatorem życia kulturalnego gminy, kierując swoją bogatą ofertę nie tylko do 

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

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

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

 

 Centrum prowadzi szeroką wymianę kulturalną, której celem jest promocja zespołów działających w 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. CKiP organizuje szereg imprez i zajęć mających charakter otwarty m.in.: Dożynki 

Gminne, pikniki rodzinne, turnieje, wyjazdy rekreacyjno – turystyczne, warsztaty artystyczne i kulinarne, 

kolonię letnią, Muzyczne Spotkania z Filharmonią Krakowską, wystawy prac malarskich i fotograficznych, 

imprezy sportowo-rekreacyjne, wystaw pokonkursowych, spotkania seniorów, koncerty, spektakle i konkursy. 

 

Prócz licznych imprez Centrum organizuje stałe zajęcia, do których należą: zajęcia taneczne, zajęcia sportowe 

(zumba, aerobik, gimnastyka dla dorosłych, pilates, tenis stołowy), zajęcia muzyczne (indywidualna nauka gry 

na instrumentach klawiszowych, strunowych, dętych, Zespół wokalny "Czerwone Korale"), zajęcia plastyczne 

(koło artystyczne dla dzieci), zajęcia teatralne, zajęcia wokalne (indywidualna nauka śpiewu dla dzieci). 

 

Wydarzenia sprzyjające rozwojowi życia kulturalnego i amatorskiego twórczości artystycznej oraz promocji 

gminy: 
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Nazwa 
Liczba imprez 

2019 rok 

Konkursy plastyczne, recytatorskie, wokalne, wiedzy, 

fotograficzne, turnieje, zawody 
3 

Warsztaty artystyczne, kulinarne 39 

Seanse filmowe 2 

Pokazy teatralne 12 

Wystawy 8 

Imprezy turystyczne, sportowo- rekreacyjne 27 

Prelekcje, spotkania, wykłady 8 

Festiwale, przeglądy artystyczne, koncerty, recitale 20 

Interdyscyplinarne 3 

Udział lub współudział w przeglądach, konkursach, 

turniejach, zawodach organizowanych przez inne 

gminne placówki  

3 

RAZEM 125 

 

Rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną realizowaną m.in. przez prowadzenie zajęć,                

kół zainteresowań i zespołów artystycznych : 

Nazwa Liczba osób 

Indywidualna nauka gry na instrumentach 33 

Zajęcia plastyczne 10 

Zajęcia filmowe 2 

Zajęcia teatralne 9 

Klub Seniora 14 

Zajęcia taneczne 20 

Zajęcia sportowe (aerobic, zumba, pilates) 22 

Zajęcia językowe 10 

Razem 120 

 

 

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 (OSP, kluby sportowe).  

CKiP jest wydawcą lokalnego pisma społeczno-kulturalnego „Taka Malownicza Gmina”. 

 

Działalność CKiP : 

Z budżetu gminy w 2019 roku zostały przekazane środki jako dotacja podmiotowa w wysokości: 578 000,00 zł 

Uzyskano dochody własne w 2019 r. w wysokości 227 880,00 zł m.in. za wynajem sal i sprzętu, usługi 

reklamowe, prowadzenie odpłatnej działalności statutowej, dotacje na realizację projektów ze środków 

unijnych.  
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DZIAŁALNOŚĆ  CENTRUM KULTURY I PROMOCJI  W  OBIEKTYWIE …  

Dzień Dziecka w Brzeźnicy  Dzień Seniora w Sosnowicach  

  

 

Ferie 2019 Karpiowe Smaki w Brzeźnicy 

 
 

 

Laboratorium młodego naukowca  Orkiestra Dęta z Sosnowic  
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Orkiestra Dęta z Tłuczani  Orkiestra Dęta TON z Łaczan  

 

 

Piknik w Brzeźnicy  Seniorzy na targach w Krakowie  

  

Spektakl „Żona do adopcji” Spotkania z Filharmonią  
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Spotkanie seniorów Stoły Wigilijne w Sosnowicach 

  

 

Warsztaty kulinarne w Brzeźnicy  Turniej Drużyn Niezrzeszonych w Bęczynie  

 

 

 

 

Warsztaty plastyczne  Zumba  
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Wianki w Łączanach Wycieczka do Szcawnicy 

 

 

 

Zajęcia taneczne Warsztaty wikliniarskie  
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  

 

Stan organizacyjny i zatrudnienie 

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

bibliotecznych w: Łączanach, Marcyporębie, Paszkówce, Sosnowicach, Tłuczani. Ogółem 

zatrudnionych było 6 osób, co w przeliczeniu na etaty stanowiło 3,40 etatów.  

 

Opracowanie zbiorów i czytelnictwo 

Podstawowa działalność obejmowała: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów. 

Zainteresowani użytkownicy mogą też skorzystać z Internetu we wszystkich bibliotekach.  GBP wraz             

z filiami dysponuje bazą książek w ilości 63.352  Ze wszystkich bibliotek korzystało ogółem 1.440 

osób. Czytelnictwo utrzymuje się za stabilnym poziomie od kilu ostatnich lat. Wśród korzystających 

najliczniejsze grupy stanowią: 30% 433 osoby w wieku 25-44 lat,  21% 305 dzieci w wieku 6-12 lat, 

17% 241 osób w wieku 45-60 lat,11% 162 osoby powyżej 60 roku życia. Ponadto 6% 82 osoby                    

w wieku 13-15 lat, 6% 80 osób  w wieku 20-24 lat, 5% 75 osób  w wieku 16-19 lat, 4% 62 dzieci                  

w wieku do 5 lat. Wypożyczonych na zewnątrz zostało 20.116 książek i czasopism w tym literatury dla 

dzieci 5457, literatury pięknej dla dorosłych 12.771, literatury naukowej i popularnonaukowej 1804, 

czasopism 84. Systematyczny napływ nowości książkowych jest warunkiem utrzymania użyteczności 

bibliotek, bo czytelnicy najwięcej wypożyczają książki wydawane współcześnie. Ogółem w 2019 r. 

zakupiono 1.122 książek na kwotę 28.281 zł. W tym ze środków z budżetu gminy 18.381 zł. oraz                    

z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9.900 zł. Do zbiorów wprowadzono też 

dary książkowe w ilości 332 książek. Pozostałe darowizny trafiają na tzw. drugie życie książki, skąd 

czytelnicy zabierają sobie na własność wybrane pozycje. W 2019 r. zakupiono dostęp do bazy                  

e-booków w ramach konsorcjum bibliotek i udostępniano czytelnikom kody dostępu. Mogli z tej 

oferty korzystać w domu. Na miejscu w GBP w Brzeźnicy na jednym stanowisku komputerowym jest 

oferowana baza Academica, w której jest dostęp do publikacji naukowych.  

 

Promocja kultury i czytelnictwa 
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 Wydarzenia kulturalne obok codziennej działalności bibliotecznej stanowiły realizację celów 

statutowych GBP w Brzeźnicy. W Spichlerzu Książki w Brzeźnicy, który jest siedzibą GBP w Brzeźnicy, 

organizowane były: wystawy malarstwa, spotkania autorskie, konkursy, warsztaty i prezentacje 

tematyczne. W 2019 r. zorganizowano po raz XXIII Spotkania w Świecie Książek- z udziałem 107 

uczestników- obejmujące: trzy konkursy czytelnicze, jeden plastyczny i spotkanie autorskie. Nowością 

był Projekt Mała Książka Wielki Człowiek, adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat, 

finansowany ze środków Instytutu Książki. Dzieci otrzymały książkowe prezenty, a systematyczne 

odwiedzanie bibliotek urozmaicone było zbieraniem naklejek, otrzymywaniem dyplomów. 

Skorzystało z tego około 70 osób i akcja ma kontynuację w 2020 r. Nowi mali czytelnicy mogą 

przystępować do czytelniczej zabawy. Odbył się V Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Adama 

Gorczyńskiego w którym uczestniczyło 56 recytatorów. Przyjmowano wycieczki: grupy studyjne                   

z Polski, grupy przedszkolne, klasy uczniów. W Spichlerzu Książki urządzono pięć wystaw malarstwa 

oraz wystawę banknotów historycznych na ziemiach polskich. Wystawom towarzyszyły wernisaże lub 

finisaże. Zaprezentowano trzy wystawy plenerowe na Rynku. Ekspozycje w środku i na zewnątrz były 

oglądane indywidualnie przez odwiedzających bibliotekę czytelników i gości. Zainaugurowano 

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

Czytania 8 nowel polskich. Odbyło się 11 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki, który ma stały termin: 

pierwszy wtorek miesiąca. Kontynuowane jest zapisywanie i archiwizowanie historii gminy Brzeźnica 

poprzez skanowanie starych fotografii i notowanie relacji historycznych. Ogółem w Spichlerzu Książki 

odbyły się 44 wydarzenia kulturalne z których skorzystało około 1500 osób. Ogółem w GBP                     

w Brzeźnicy i jej pięciu filiach liczba odwiedzin łącznie na wydarzeniach i podczas wypożyczania 

książki wyniosła 11.861 osób. 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. Wydarzenia                  

o większym zasięgu oddziaływania i zakresie treściowym obejmowane były Patronatem Honorowym 

Wójta Gminy Brzeźnica. W działalność upowszechniającą czytelnictwo włączają się też filie 

biblioteczne w miarę warunków i środków. Cyklicznie przyjmują wycieczki przedszkolaków i uczniów, 

zapoznając ich z bibliotekami publicznymi w miejscu zamieszkania.  

 

Projekty ze środków zewnętrznych  

http://www.spichlerzksiazki/
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- Zakup nowości wydawniczych za kwotę 9.900 zł. w ramach projektu ze środków Programu 

Literatura i Czytelnictwo MKiDN.  

- Projekt Mała Książka Wielki Człowiek dla dzieci w wieku przedszkolnym finansowany ze środków 

Instytutu Książki.  

- Dostęp do baz danych: platforma ebooków na www.libra.ibook.pl oraz możliwość skorzystania                

z systemu Academica prowadzonego w Bibliotece Narodowej, za pośrednictwem stanowiska 

udostępnianego w GBP w Brzeźnicy.  

 

 

DZIAŁALNOŚĆ  GMINNEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  W  OBIEKTYWIE … 

Narodowe Czytanie 2019 w gminie Brzeźnica 

 w Spichlerzu na Dożynkach  

  

Konkursy 

 
 

http://www.libra.ibook.pl/
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Wykład historyka dra Jana Rodaka i promocja książki 
z kazaniami ks. Grzegorza Jana Zdziewojskiego 

  Twórcy sprzed lat na wystawie  

  

Wycieczki dzieci w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy Seniorzy z Łączan w Spichlerzu 

  

Wystawa reprintów map z XVIII w.                        Wernisaż wystawy Grażyny Obersztyn 

  

Wernisaż malarstwa Ilony Primus-Ziarnowskiej                    Banknoty na ziemiach polskich - wernisaż wystawy  
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Finisaż wystawy Józefa Watychowicza  
Finisaż wystawy: Małgorzata Wójtowicz-Cichoń                                                                                        

Sylwia Prażmowska-Kulig 

  

Wystawy plenerowe przed Spichlerzem Książki 

Dziedzictwo kulturowo – przyrodnicze                                     Atrakcje turystyczne 
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Pejzaże i portrety malarstwa Gabrieli Łyko Zakupione nowości czytelnicze 

 
 

3. INFORMACJA O REALIZOWANYCH NAJWAŻNIEJSZYCH        

STRATEGIACH, PROGRAMACH I PROJEKTACH GMINY BRZEŹNICA 

 

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

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

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

zadania. 

3.1 REALIZACJA STRATEGII GMINY BRZEŹNICA NA LATA 2016 -2022  

 

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

 

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

Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022.  

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

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

podmiotów na długie lata.  
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• Kierunków działania: 

1) konkurencyjna gospodarka  

2) Rozwój kapitału ludzkiego 

3) Inwestycja w zasoby 

4) Współpraca z otoczeniem 

• celów strategicznych: 

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

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

okołoturystycznej.  

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

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

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

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

w szczególności związanym ze wsparciem usług około turystycznych wykorzystujących lokalne zasoby, 

współpracujących w ramach marki lokalnej Doliny Karpia. 

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

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

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

szkolenia przy udziale Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. 

 

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

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

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

i ochroną dziedzictwa kulturowego, poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz tworzeniem dogodnych 

warunków życia.  

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

mieszkańcom. W 2019 r. realizując w/w cel strategii miedzy innymi rozpoczęto budowę kolejnej sali 

gimnastycznej przy szkole podstawowej w Sosnowicach. W Publicznym Żłobku w Brzeźnicy zwiększyła ilość 

miejsc o 17 , dla uczniów utworzono Placówki Wsparcia Dziennego,  a dla starszych otwarto kolejny Dom 

Seniora w Łączanach. Trwa też  budowa Centrum Medycznego w Brzeźnicy.  

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

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

w szkołach, szkolenia kadry nauczycielskiej. 

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

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

w ramach projektów unijnych,  a mieszkańcy chętnie z nich korzystają.  
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– Cel strategiczny III.3. Zrównoważony rozwój regionu poprzez poprawę stanu infrastruktury 

technicznej gminy  

w szczególności: w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej oraz zrównoważonego wykorzystania 

zasobów środowiska naturalnego.  

Konsekwentnie realizujemy zadania z zakresu remontu dróg. Za ponad 1 175 000 zł wyremontowano 3,5 km 

odcinków dróg  gminnych oraz 4 mosty za blisko 570 000 zł. Doświetlamy drogi, inwestujemy w infrastrukturę 

wodno – kanalizacyjną . Dbamy o środowisko poprzez udzielane wsparcie finansowe dla mieszkańców do 

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

kotłów na ekologiczne – wymieniono 20 kotłów na gazowe. W partnerstwie z innymi gminami rozpoczęto 

realizację projektu w odnawialne źródła energii. Ponadto gmina wykonuje wiele bieżących działań dla dobra 

mieszkańców takich jak bieżącą naprawę dróg, utrzymanie porządku na terenie gminy,  montaż znaków, 

wykaszanie poboczy i wiele innych drobnych  działań. 

 

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

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

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

Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.  Z roku na rok podnosimy  standard wyposażenia jednostek OSP poprzez: 

zakup umundurowania oraz wyposażenia, zakup sprzętu do ratownictwa przeciwpożarowego. 

 

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

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

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

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

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

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

dbają o infrastrukturę: boiska, zaplecza. 

 

– Cel strategiczny IV.4. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej 

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

społeczeństwa obywatelskiego. 

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

Powstają nowe i rozwijają swoją działalność już istniejące stowarzyszenia czy organizacje. Sięgają po środki                  

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

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

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

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

NMP na Nowsiu. 
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3.2 GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI  

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

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

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

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

zarówno do poprawy funkcjonowania obszaru rewitalizacji jak i całej gminy.  

Wśród przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 2019 roku zrealizowano: 

Przedsięwzięcia w podobszarze Kossowa  

Projekt 1 Dzień Seniora  

realizowane przez  Radę Sołecką Kossowa 

wspólnie ze Stowarzyszeniem Kossowa od 

Nowa 

Projekt 2 Piknik Rodzinny z Kocykiem i Koszykiem 

Projekt 3 Noce Filmowe 

Projekt 4 Świąteczne spotkanie mikołajkowe  

Projekt 5 Rajd Rowerowy  

Projekt 6 Turniej Piłki Siatkowej 

 

Przedsięwzięcia w podobszarze Sosnowice  

Projekt 1 Rodzinny  festyn/piknik integracyjny w Sosnowicach 

Przedsięwzięcia wspólne dla obszaru rewitalizacji i gminy Brzeźnica 

Projekt 1 Nowe  możliwości – nowe szanse zrealizowane przez GOPS 

Projekt 2 Aktywny senior  - realizowany przez CKiP 

Projekt 3 Ferie z Centrum Kultury 

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

Projekt 7 Przestrzenie sztuki – realizowane przez CKiP  

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

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

ramach projektu unijnego pn.„Mali odkrywcy”  

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

programu „Maluch+” 

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

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

Brzeźnica  - kontynuacja inwestycji 

3.3 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY BRZEŹNICA 

NA LATA 2016-2021 

Strategia jest realizowana poprzez gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
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Zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej pomoc udziela się osobom/rodzinom z powodu:  

1) ubóstwa;  

2) sieroctwa;  

3) bezdomności;  

4) bezrobocia;  

5) niepełnosprawności;  

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;  

7) przemocy w rodzinie;  

8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;  

9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;  

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

w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;  

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

ochronę uzupełniającą;  

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

 

GOPS w Brzeźnicy prowadzi jak  już wcześniej wspomniano Domy Seniora w Marcyporębie i w Łączanach  oraz 

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

szkolnych oraz świadczeń rodzinnych. 

W 2019 r. mieszańcom zostały udostępnione bezpłatne szczepionki przeciwko grypie. Każdy chętny 

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

Paszkówce. 

 

3.4 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR 

PRZEMOCY DLA GMINY BRZEŹNICA NA LATA 2016 -2021   

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

Na terenie Gminy Brzeźnica pracownicy  instytucji  pomocowych zapewniają wszechstronną pomoc rodzinom 

dotkniętym przemocą domową. Działania prowadzone przez pracowników socjalnych, kuratorów sądowych              

i przełamywanie barier podopiecznych powoduje coraz większe zainteresowanie i korzystanie z pomocy 

psychologa.                                                                                                                                                  

Od lat wszystkie instytucje starają się pomóc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych, w tym szczególnie 

dotyczących dzieci . 

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

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

Największe koszty  to opłata za pobyt   8  małoletnich dzieci  w  4 rodzinach  zastępczych    oraz  dla 5-ki dzieci w 

placówce  opiekuńczo wychowawczej   na łączną  kwotę – 156 351,00 zł. Opłaty  te   stanowią   od 10 %  kosztów 

utrzymania do 50 %  w zależności  od czasu pobytu dziecka . 
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Zadanie wspierania rodziny to również : 

 -system wsparcia  materialnego rodziny , różne formy pomocy społecznej 

- system wsparcia  stypendialnego dla dzieci i młodzieży 

- karta dużej rodziny 

- zapewnienie  dostępu do świetlic  szkolnych i profilaktycznych 

- poradnictwo psychologiczne dla rodzin . 

3.5 PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA 

GMINY BRZEŹNICA NA 2019 ROK  

 

Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowane były zgodnie                               

z wyznaczonymi  celami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Przeznaczono na  te działania w roku 2019 -   131.357,66 zł 

 

Realizowane działania w 2019 roku: 

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

W 2019 roku z konsultacji u psychologa skorzystało 132 osoby, udzielono 219 porad, 28 dorosłym członkom                  

z rodzin z problemem alkoholowym, dzieciom i młodzieży 25 i 11, 36 porad osobom doznającym przemocy                  

w rodzinie oraz osobom stosującym przemoc (część osób  korzystała ze stałej opieki psychologicznej), 

• W spotkaniach Terapeutycznej Grupy Wsparcia dla Uzależnionych uczestniczyło od  2   do 5    osób 

• Wysłano  54  zaproszenia na spotkania indywidualne do osób zgłoszonych do GKRPA (tylko część osób 

zgłosiło się do Punktu Konsultacyjnego, zaproszenia kierowane były trzykrotnie, następnie sprawy 

kierowane były do sądu). 

• W Samopomocowej Grupie Wsparcia dla Osób Współuzależnionych  brało  udział  od   2  do  5 osób. 

 

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

Wytrzeźwień), 

Kontynuujemy współpracę z Ośrodkiem w Bielsku-Białej, nietrzeźwe osoby z terenu naszej gminy przewożone są 

do Bielska-Białej. W roku 2019 do wytrzeźwienia przewiezionych było 18 mężczyzn. 

-  Kierowanie wniosków o leczenie odwykowe do rozpatrzenia przez Sąd. 

Do sądu GKRPA w 2019 r. skierowała 16 wniosków, koszt jednego uczestnika to: opłata stała 100 zł plus 376 zł 

koszt badania uczestnika przez biegłych sądowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych        

w Brzeźnicy skierowała na badanie do biegłych 13 osób,  w terminie zgłosiło się 3 osoby.  

 

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

badania lekarskie i ubezpieczenia). 

Do sierpnia 2019 roku kontynuowane były zajęcia w 5 świetlicach.  
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- Prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży.  

- Przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach. 

- Zorganizowanie konkursów plastycznych i literackich o tematyce profilaktyki uzależnień, 

 W ramach VII Dnia Profilaktycznego w Gminie Brzeźnica odbył się profilaktyczny konkurs zatytułowany: 

„Powstrzymaj pijanego kierowcę”.   Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych z terenu 

Gminy Brzeźnica. Uczniowie mogli wykonać prace plastyczne, literackie oraz przygotować filmiki.  

- Zakup dla Placówek Wsparcia Dziennego materiałów i wyposażenia sportowego 

W miarę potrzeb zgłaszanych przez wychowawców świetlic zaopatrywane były w art. papiernicze, środki 

czystości i artykuły sportowe. 

- Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej oraz właścicieli punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych 26 września 2019 roku w Izbie Regionalnej, ul. Wiślana 22 odbyło się szkolenie dla 

sprzedawców alkoholu. W ramach szkolenia przedstawione zostaną  wybrane zagadnienia ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.  

- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z zajęciami profilaktycznymi. Dofinansowanie obozu 

wakacyjnego dla dzieci dotkniętych problemami alkoholowymi 

Dofinansowano obóz kajakowy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (Międzyszkolny Klub Kajakowy              

w Łączanach). 

Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

- Posiedzenia Komisji - 8 posiedzeń 

W ciągu całego roku 2019 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 17 wniosków 

o objęcie działaniem osób nadużywających alkoholu. Wnioski kierowane były przez Prokuraturę (3), Policję (3), 

Pomoc Społeczną (2), kuratora (5), asystent rodziny (0) oraz rodziny (4). Do Sądu skierowano 16 wniosków, na 

badania do biegłych sądowych skierowano 13 osób. Leczenie dobrowolne po przeprowadzonych rozmowach 

podjęło 7 osób. W pozostałych przypadkach procedura trwa nadal, dokumenty zostają uzupełniane. 

- Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

W 2019 r. przeprowadzono kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Skontrolowano 26 (w  2018 - 

28, w 2017- 32, 2015 -37) punków sprzedaży. Komisja w momencie przeprowadzania kontroli w poszczególnych 

punktach nie stwierdziła nieprawidłowości w sprzedaży napojów alkoholowych. 

- Szkolenie członków GKRPA 

26 września 2019 roku w Izbie Regionalnej, ul. Wiślana 22 (Budynek przy poczcie) odbyło się szkolenie dla 

członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

- Zatrudnienie Koordynatora 

Dyżury koordynatora  GKRPA w Punkcie Konsultacyjnym w Brzeźnicy. Spotkania z osobami zgłaszającymi osoby 

z problemem alkoholowym, motywowanie osób do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego (249 porad 

indywidualnych), bieżąca obsługa biura, koordynacja działania świetlic, organizacja dni profilaktycznych, 
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kampanii profilaktycznych, konkursów plastycznych, literackich i wiedzy na temat uzależnień, współpraca                     

z różnymi instytucjami wspomagającymi działania profilaktyczne, organizacja Akcji Lato i inne działania zgodne 

z celami i zadaniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzeźnicy. 

3.6  PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE 

BRZEŹNICA NA 2019 ROK   

Celem ogólnym programu jest zmniejszenie rozmiarów istniejących problemów związanych ze zjawiskami 

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

rzecz zdrowia publicznego. 

Ogółem na działanie programu przeznaczono w 2019 r.  3.880 zł., w tym na: 

 

- ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ZAGROŻONYCH 

NARKOMANIĄ ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 

Psycholog w Punkcie Konsultacyjny 1 raz w tygodniu w wymiarze 1 godz. przyjmowania osób z rodzin 

dotkniętych problemem narkomanii  zgodnie z realizacją Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii: 

rozwijanie i wdrażanie działań samopomocowych dla osób dotkniętych problemami psychologicznymi, 

alkoholizmem i przemocą, 

- motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. 

 

- PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJI EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

1. Posterunek Policji w Brzeźnicy. 

 a) Spotkania z młodzieżą szkolną, rodzicami – prelekcje na temat zagrożeń związanych z narkomanią. 

 b) Przekazywanie informacji o ewentualnym pojawieniu się dealerów. 

 c) Bieżąca współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

 d) Kontrola miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji. 

 e) Kontrola miejsc przebywania dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych. 

Działania i współpraca z Posterunkiem Policji w Brzeźnicy podejmowana jest na bieżąco. 

Podejmowane są wspólne akcje profilaktyczne. 

 

2. Ośrodek Zdrowia w Kossowej, Łączanach, Paszkówce. 

Profilaktyka i przeciwdziałanie medycznym skutkom przyjmowania narkotyków. 

 a) Zorganizowanie przez lekarzy i higienistki spotkań z młodzieżą (pogadanki, dyskusje). 

 b) Wyjaśnienie dzieciom i młodzieży spirali uzależnień z medycznego punktu widzenia. 

Działania podejmowane są na bieżąco, szkoły bezpośrednio zgłaszają zapotrzebowanie do 

pielęgniarki szkolnej. 
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3. Placówki Oświatowe na terenie Gminy Brzeźnica. 

Ukazanie problematyki narkomanii i jej negatywnych  skutków. 

a. Prowadzenie lekcji i apeli z uwzględnieniem profilaktyki narkomanii. 

b. Wyświetlanie filmów edukacyjnych. 

c. Zapoznanie uczniów z elementami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

d. Zapoznanie uczniów z elementami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

e. Niezwłoczne reagowanie na każdy kontakt ucznia z narkotykami. 

f. Zorganizowanie turnieju sportowego na boisku sportowym w Brzeźnicy zorganizowany został konkurs 

sportowo-profilaktyczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach akcji „Cała Polska biega” 

g.  Szkoły podejmują działania w ramach Szkolnego Programu Profilaktycznego. 

 

4. Placówki Wsparcia Dziennego. 

Organizowanie czasu wolnego dzieci stanowiące alternatywę wobec używania narkotyków. 

Zorganizowanie wycieczki, rajdu, wystawa prac o tematyce antynarkotykowe, udział w akcjach propagujących 

zdrowy tryb życia organizowanych przez inne podmioty na terenie gminy. 

5. Pełnomocnik do spraw narkomanii. 

    a)  Współpraca z wyżej wymienionymi jednostkami w zakresie przeciwdziałania  narkomanii. 

     b)  Kontrola nad realizacją zadań powierzonych poszczególnym instytucjom, 

     c) Udostępnianie informacji o możliwości korzystania z pomocy psychologicznej. 

3.7 PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU 

GMINY BRZEŹNICA NA LATA 2014 - 2032 

W ramach realizacji programu w roku 2019 wydatkowano kwotę 41 306,11 zł na odbieranie i usuwanie 

wyrobów zawierających azbest od mieszkańców gminy – odebrano od 47 gospodarstw – 106,24 mgt 

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

Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021 – 2024  

 

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

W  2019 roku gmina Brzeźnica w ramach programu ochrony środowiska realizowała wiele działań mających na 

celu ochronę środowiska naturalnego , w tym m.in.:   

• dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków –  dotacji udzielono 49 osobom ( max. po 4.000,00 zł), 

poniesiony koszt z budżetu gminy- 192 000,00 zł 

• przeprowadzono na terenie gminy inwentaryzację zbiorników bezodpływowych -  20 000 zł. 

• wymianę w 20 gospodarstwach kotłów gazowych  w ramach realizacji projektu „Ograniczenie niskiej 

emisji poprzez wymianę kotłów i pieców na źródła ciepła spalające paliwa gazowe w indywidualnych 
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gospodarstwach domowych na terenie gminy Brzeźnica – ochrona powietrza atmosferycznego - 

253 320,50 zł.  

• Rozpoczęto realizację partnerskiego projektu dotyczącego instalacji odnawialnych źródeł energii dla 

gmin Województwa Małopolskiego. 

3.9 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI I  URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH               

I  URZĄDZEN KANALIZACYJNYCH W GMINIE BRZEŹNICA NA LATA 2018 - 2021  

 

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

 

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

modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. W 2019 roku Zakład poniósł nakłady na 

inwestycje ogółem 174 996,67 zł.  Wykonano między innymi wymianę przyłączy wody, rozbudowę sieci 

wodociągowej w Kopytówce i Paszkówce, modernizację przejść nad potokami, monitoring sieci 

wodociągowej, modernizację sterowania przepompowni w Tłuczani, rozbudowę sieci kanalizacyjnej                             

w Paszkówce. 

3.10 PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI I USUWANIA BEZDOMNOŚCI 

ZWIERZĄT 

 

W ramach realizacji programu w dniu 31.12.2018 podpisano umowę na 2019-2020 w związku z koniecznością  

zapewnienia opieki m.in. nad bezdomnymi zwierzętami na łączną kwotę 107 600,00 zł. Zadania finansowane ze 

środków budżetu gminy. W ramach programu realizowane jest odławianie bezdomnych zwierząt, sterylizacja, 

leczenie i umieszczanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 

3.11 GMINNY PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH 

W GMINIE BRZEŹNICA  

  

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

Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym za osiągnięcia w nauce to poniesiony wydatek bieżący                  

w wysokości: 50 550 zł. 

 W dniu 26 czerwca 2019 roku na sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy odbyło się 

uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych i statuetek dla uczniów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia 

naukowe, artystyczne i sportowe. 

Stypendyści którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2018 /2019: 

ZSP w Brzeźnicy - Szkoła Podstawowa - Helena Bobula, Zofia Hyrlicka, Emilia Kalicińska, Zofia Kalicińska, Olga 

Probola, Aleksandra Kluska, Zuzanna Woźniczka, Aleksandra Morek, Gabriela Ciapa, Natalia Orzechowska, 

Oliwia Pawłowska, Hanna Lasak, Julia Mostowik 
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ZSP w Brzeźnicy – Gimnazjum - Julia Mrowiec, Przemysław Sikorski, Jan Sobol, Weronika Baran, Weronika 

Konik, Magdalena Korus, Olga Kowalska, Agnieszka Sekuła, Gabriela Woźniczka, Aleksandra Guguła, Marcelina 

Ryś, Tomasz Kapusta 

ZS w Łączanach – Szkoła Podstawowa - Emilia Książek, Aleksandra Kutermak, Katarzyna Michalec, Julia 

Mostowik, Franciszek Tomski, Zuzanna Kozioł, Anna Prochownik, Adrian Uchacz, Maria Kaczor, Magdalena 

Michalec, Tomasz Mozgała 

ZSP w Tłuczani – Szkoła Podstawowa - Nikodem Gajos, Amelia Lewandowska, Sara Matusik 

SP w Marcyporębie - Wiktoria Kozik, Kacper Kwarciak, Wojciech Ochman 

SP w Paszkówce - Milena Jucha, Julia Nazwalska, Weronika Rzepecka, Emilia Siewierska, Zuzanna Zagrobelny, 

Zuzanna Rembiesa, Maciej Żurek, Wiktoria Szczurek, Amelia Katanowska, Karolina Opalińska, Elżbieta Gonek, 

Martyna Medoń, Anna Haja, Roksana Bajda, Wiktoria Prażmowska, Julia Dolińska 

SP w Sosnowicach - Zuzanna Dyrga, Martyna Kucharczyk, Natalia Morys, Kacper Antos, Kamil Antos, Julia Dyrga, 

Karolina Zaleńska, Zuzanna Pławecka, Dominika Moskała, Mikołaj Guściora, Olaf Piotrowski 

 

Ponadto 59 uczniów otrzymało stypendium za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. 

Stypendyści którzy osiągneli wysokie wyniki naukowe, artystyczne i sportowe w roku szkolnym 2018/2019: 

ZSP w Brzeźnicy - Szkoła Podstawowa - Nina Curzydło, Krzysztof Antos, Julia Mostowik, Aleksandra Kłeczek, 

Paweł Woźniczka, Eryk Korzeniowski, Oliwia Pawłowska, Aleksandra Rybarczyk, Maja Szafran, Oliwia Baran, 

Oliwia Mądry 

ZSP w Brzeźnicy – Gimnazjum - Weronika Baran, Krzysztof Piotrowski, Aleksandra Guguła, Przemysław Sikorski, 

Małgorzata Szymańska, Oliwia Jabłońska, Magdalena Korus, Weronika Baran, Olga Kowalska, Agnieszka Sekuła, 

Gabriela Woźniczka, Milena Wojtaszczyk, Gabriela Woźniczka, Aleksandra Guguła, Paulina Adamus 

ZS w Łączanach – Szkoła Podstawowa - Emil Boczoń, Martyna Błachut, Julia Błachut, Zuzanna Boczoń, Julia 

Włoch, Magdalena Miśkiewicz 

ZSP w Tłuczani – Szkoła Podstawowa - Amelia Lewandowska, Michał Sobol, Krystian Lempart, Sara Matusik, 

Julia Król, Michał Kubas, Dariusz Wiecheć, Małgorzata Kubas 

ZS w Łączanach – Gimnazjum - Andżelika Kozioł, Julia Starowicz, Paulina Pawlica 

SP w Marcyporębie- Wojciech Ochman, Hubert Mularczyk, Szymon Kołodziejski, Weronika Orgal, Anita Morek, 

Patrycja Jucha, Kamila Wiecheć, Marcelina Grzywa 

SP w Paszkówce - Anna Haja, Eliza Łuczak, Zuzanna Zagrobelny, Jakub Jucha, Wiktoria Szczurek, Tomasz 

Pomietło, Filip Baran, Anna Haja 

Gratulujemy wszystkim stypendystom i ich rodzicom. 
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3.12 PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BRZEŹNICA Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI  I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ 
POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2019 ROKU   

 

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

W ramach realizacji programu realizowane były następujące obszary:  

Obszar: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" 

Obszar: „Wspieranie rozwoju sportu"  

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

wyrównywania szans tych rodzin i osób" 

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

celowe: w wysokości: 249 000,00 zł 

• 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  

• Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pobiedr" w Paszkówce  

• Ludowy Klub Sportowy „Dąb" w Paszkówce  

• Ludowy Klub Sportowy „Przełęcz" w Kossowej  

• Ludowy Klub Sportowy „Płomień" w Sosnowicach  

 

3.13 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY BRZEŹNICA  

 

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

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

zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych 

technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.  

 

Zrealizowane działania w 2019 r. wskazane w Planie Gospodarki Niskoemisyjne : 

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

1 
Wymiana w budynkach wyeksploatowanych kotłów  na gazowe kondensacyjne: 

- Szkoła Podstawowa  w  Łączanach 

- Ośrodek Zdrowia w Paszkówe  
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3 Wymiana w biurach sprzętu biurowego, urządzeń elektrycznych (klimatyzatory, i oświetlenie) na 

bardziej efektywne energetycznie 

4 Modernizacja sieci drogowej, remonty i wymiana nawierzchni asfaltowych 

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

sprawności w tym:  w 2019 r. w ramach programu RPO wymieniono  20 wyeksploatowanych 

kotłów na nowe gazowe.  

6 Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy poprzez dawanie dobrego przykładu, promowanie 

gospodarki niskoemisyjnej – ulotki promocyjne  

7.  Budowa Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w ramach partnerskiego projektu realizowanego 

przez Gminy  Województwa Małopolskiego 

 

 

3.14 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

- Uchwała Nr XXVI 220 2009 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30.06.2009 

Przedmiotem uchwały jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźnica w granicach 

administracyjnych gminy, obejmujący sołectwa:  Bęczyn, Brzezinka, Brzeźnica, Chrząstowice, Kopytówka, 

Kossowa, Łączany, Marcyporęba, Nowe Dwory, Paszkówka, Sosnowice, Tłuczań, Wyźrał. 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (inaczej: plan miejscowy, MPZP) jest dokumentem, który 

zgodnie z ustawą z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, winna mieć każda 

gmina w Polsce. MPZP umożliwia otrzymanie pozytywnej decyzji i pozwolenia na budowę.  

MPZP dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej urzędu gminy. www.brzeznica.pl 

W obecnym czasie wprowadzamy zmiany do dokumentów planistycznych gminy.  

 

4.FINANSE GMINY  

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania budżetu zostały opisane szczegółowo w Sprawozdaniu 

rocznym z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 

 Budżet dla Gminy Brzeźnica na rok 2019 został uchwalony przez Radę Gminy Brzeźnica Uchwałą Nr II/15/2018 

w dniu 12 grudnia 2018 roku. 

Nazwa 

Plan budżetu 

Gminy Brzeźnica 

na dzień 

01.01.2019r. 

Plan budżetu 

Gminy Brzeźnica 

po zmianach na 

dzień 31.12.2019r 

Wykonanie 

budżetu Gminy 

Brzeźnica dzień 

31.12.2019r. 

% 

realizacji 

DOCHODY 44 236 362,39 54 688 358,84 54 095 591,90 98,92 

http://www.brzeznica.pl/
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dochody bieżące 41 867 925,15 50 894 784,70 50 874 994,74 99,96 

dochody majątkowe 2 368 437,24 3 793 574,14 3 220 598,17 84,90 

     

WYDATKI 47 242 537,24 54 479 328,27 50 973 965,53 93,56 

wydatki bieżące 39 581 357,09 48 378 515,82 45 572 127,23 94,20 

wydatki majątkowe 7 661 180,15 6 100 812,45 5 401 838,30 88,54 

     

WYNIK 

(NADWYŻKA/DEFICYT) 

- 3 006 174,85 209 030,57 3 121 626,37  

     

PRZYCHODY 4 164 786,85 2 600 000,00 4 326 690,55 166,41 

przychody z zaciągniętych 

kredytów i wyemitowanych 

obligacji 

3 938 986,85 2 400 000,00 2 400 000,00 100,00 

wolne środki  - - 1 726 690,55  

spłata pożyczek udzielonych 225 800,00 200 000,00 200 000,00 100,00 

     

ROZCHODY 1 158 612,00 2 809 030,57 2 809 028,80 99,99 

pożyczki (udzielone) - 400 000,00 399 998,23 99,99 

Spłata  kredytów i pożyczek 1 158 612,00 2 409 030,57 2 409 030,57 100,00 

*STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BRZEŹNICA  
NA PRZESTRZENI LAT 
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       *STRUKTURA DOCHODÓW GMINY BRZEŹNICA W 2019 ROKU 

 

Dochody Własne                                  
13 792 512,45 zł

30%

Dotacje Celowe                         
15 471 700,87 zł

33%

Subwencje Ogólne                                
14 001 935 zł

30%

Środki ze Źródeł 
Zagranicznych                              
3 381 252,44 zł

7%

Dochody Gminy  54 095 591,90 zł

Dochody Własne Dotacje Celowe Subwencje Ogólne Środki ze Źródeł Zagranicznych
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STRUKTURA WYDATKÓW  BUDŻETOWYCH GMINY BRZEŹNICA 
NA PRZESTRZENI LAT 
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*STRUKTURA WYDATKÓW GMINY BRZEŹNICA W 2019 ROKU 

Wydatki Majątkowe                           
5 401 838,30 zł

10,60 %

Wydatki Bieżące                                 
45 572 127,23 zł

89,40 %

Wydatki ogółem 50 973 965,53 zł

Wydatki Majątkowe Wydatki Bieżące 

 

*Opracowanie własne na podstawie danych  Referatu Finansowego 
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Wynagrodzenia i składki od nich 
naliczone                                              

14 871 051 zł
38%

Wydatki na dotacje na 
zadania bieżące 208 1615 zł                                                      

4%

Wydatki na świadczenia na rzecz osób 
fizycznych - 15230 054 zł

33%

Wydatki związane z obsługą                      
długu - 265 740  zł

1%

Wydatki związane z realizacją  
zadań statutowych - 8 384 089 

21%

Wydatki na programy finansowane 
z udziałem środków z UE                               

1 697 836 zł
3%

Wydatki Bieżące - 45 572 127 zł

Wynagrodzenia związane z realizacją zadań statutowych Wydatki na dotacje na zadania bieżące

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki związane z obsługą długu

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE

 
*Opracowanie własne na podstawie danych  Referatu Finansowego 
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*STRUKTURA WYDATKÓW GMINY BRZEŹNICA ZE WZGLĘDU NA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI – rok 2019 
Kwota: 50 973 965,53 zł 

Oświata i Wychowanie                           
15 272 109,19 zł

29%

Gospodaka Mieszkaniowa                    
3 531 313,11 zł

7%

Pomoc Społeczna                          
2 965 999,65 zł

6%

Rodzina                                         
11 965 583,74 zł

23%

Transport i Łączność                                         
5 715 693,91 zł

11%

Administracja Publiczna                       
3 253 445,27 zł

6%

Gospodarka Komunalna i 
Ochrona Środowiska                      

2 505 811,56 zł
5%

Kultura Fizyczna                                      
1 583 126,30 zł

3%

Rolnictwo i Łowictwo                             
2 779 056,04 

5%

Pozostałe 
4%

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego

3%

Oświata i Wychowanie Gospodaka Mieszkaniowa Pomoc Społeczna

Rodzina Transport i Łączność Administracja Publiczna

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Kultura Fizyczna Edukacyjna opieka wychowawcza

Pozostałe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 
*Opracowanie własne na podstawie danych  Referatu Finansowego 
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Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok dostępne jest w biurze rady gminy. 

4.2 ZADŁUŻENIE GMINY  

Łączne zadłużenie Gminy Brzeźnica na koniec roku  2019 wyniosło 9 588226,00 zł i stanowi 17,72 % dochodów 

wykonanych.  Zobowiązań wymagalnych Gmina nie ma. 

5.WYKAZ INWESTYCJI I BIEŻĄCYCH WYDATKÓW GMINY  
 

 Gmina Brzeźnica w czołówce rozwoju społeczno-gospodarczego w Małopolsce 

w 2019 roku  Gmina Brzeźnica w przeprowadzonym  rankingu za lata 2016 - 2018 

Gmina zajęła wysokie, bo 2 miejsce w powiecie wadowickim i 23 miejsce pośród 179 

gmin Małopolski ( z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza, 

Tarnowa ). Ranking gmin, w którym potwierdzono dobre zarządzanie gminą Brzeźnica 

przeprowadził Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji we współpracy z Urzędem 

Statystycznym w Krakowie. Wskaźniki brane pod uwage z różnych obszarów działalności, pozwoliły niezależnym 

ekspertom na wystawienie gminie Brzeźnica bardzo dobrych notowań. Sukces w rankingu to ocena skutecznych 

działań całego samorządu.  

 

5.1  POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE  W 2019 R. 

ZADANIA FINANSOWANE W RAMACH ŚRODKÓW UNIJNYCH  W 2019 R. 

Lp. Nazwa projektu 

Nazwa programu, z 
którego planowane jest 

dofinansowanie projektu 
komplementarnego 

Opis projektu 

1 

Remontu  budynku Domu 

Kultury w Sosnowicach 

 

Europejski Funduszu Rolny na 

rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, na operacje typu 

„Inwestycje w obiekty pełniące 

funkcje kulturalne”, w ramach 

działania „Podstawowe usługi i 

odnowa wsi na obszarach 

wiejskich” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020 

 

 W wyniku przeprowadzonych 

kompleksowych prac remontowo - 

budowlanych budynek zapewnia 

mieszkańcom miejsce do kultury, rekreacji i 

wypoczynku. Został dostosowany  do 

potrzeb  osób niepełnosprawnych. Zakres 

prac dotyczył w szczególności wykonania:  

robót murowych, wymiany stolarki, 

wykonania tynków, malowania, wykonania 

posadzek i okładzin ścian, wymiany ślusarki 

budowlanej, wymiany instalacj wod-kan, 

elektrycznej, c.o., wykonano klimatyzację               

i wentylację, a na zewnątrz pochylnię dla 

osób niepełnosprawnych. W ramach 

realizacji operacji budynek został 

doposażony w krzesła, stoły bankietowe,                   

sprzęt AGD i meble ze stali nierdzewnej.    
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2 
„Młodzi duchem” 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 

9. Region spójny społecznie, 

Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3, 

z Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 Utworzenie i prowadzenie Ośrodka 

Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych – 

Młodzi duchem –Okres realizacji projektu 

2018-2020. W ramach projektu 

wyremontowano budynek starej szkoły w 

Łączanach.  

3 

„Mali Giganci” Utworzenie  

placówek wsparcia 

dziennego dla dzieci i 

młodzieży 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Małopolskiego 

2014 - 2020 

Utworzono Placówki Wsparcia Dziennego w 

Brzeźnicy z 5 filiami w miejscowościach: 

Paszkówka, Sosnowice, Tłuczań, Łączany 

oraz Marcyporęba, w której wsparcie 

otrzyma min. 300 dzieci i młodzieży. 

PWD ma na celu  przede wszystkim 

wspieranie rozwoju dzieci  i młodzieży oraz 

wyrównywanie szans PWD wraz z filiami 

prowadziła będzie zajęcia od pon. do pt.  

4 

Utworzenie rowerowego 

szlaku turystycznego na 

trasie Paszkówka – 

Sosnowice do zabytkowego 

Kościółka p.w. NMP w 

Sosnowicach 

Operacja w zakresie działania 

„Realizacja lokalnych strategii 

rozwoju kierowanych przez 

społeczność" w ramach 

Priorytetu 4 objętego 

Programem Operacyjnym 

"Rybactwo i Morze", z 

wyłączeniem projektów 

grantowych 

Celem projektu był rozwój i poprawa 

dostępu do infrastruktury turystyczno - 

rekreacyjnej na terenie Doliny Karpia 

poprzez wykonanie rowerowego szlaku 

turystycznego na trasie Paszkówka – 

Sosnowice do zabytkowego Kościółka p.w. 

NMP w Sosnowicach. W ramach wniosku 

wykonano przebudowę drogi gminnej               

nr 470044K w km w Sosnowicach polegającą 

na utwardzeniu poboczy. 

5 

Ograniczenie niskiej emisji 

poprzez wymianę kotłów i 

pieców na źródła ciepła 

spalające paliwa gazowe w 

indywidualnych 

gospodarstwach domowych 

na terenie gminy Brzeźnica 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 

Projekt realizowany do 2020 r. w celu 

ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę 

w 20 w indywidualnych gospodarstwach 

kotłów na paliwa gazowe Poza tym 

prowadzono działani informacyjno 

promocyjne w celu podnoszenia 

świadomości mieszkańców do  działań 

ograniczenia niskiej emisji. 

6 

Partnerski Projekt Budowy 

Instalacji Odnawialnych 

Źródeł Energii Dla Gmin 

Województwa 

Małopolskiego 

Oś 4 Regionalna polityka 

energetyczna 

Działanie 4.1 

Zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii 

 

Zadania projektowe polegać będą na 

montażu instalacji OZE dla potrzeb 

indywidualnych budynków mieszkalnych 

oraz budynków użyteczności publicznej na 

terenie 41 gmin województwa 

małopolskiego. Na terenie Gminy Brzeźnica 

projekt zakład udział  43 gospodarstw 

domowych. 
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ZADANIA FINANSOWANE W RAMACH ŚRODKÓW KRAJOWYCH  W 2019 R.: 

7 

Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej  na 

miejsce rekreacji i 

wypoczynku  w 

miejscowości Łączany 

Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020, na 

operacje typu „Inwestycje w 

obiekty pełniące funkcje 

kulturalne”, w ramach działania 

„Podstawowe usługi i odnowa 

wsi na obszarach wiejskich” 

objętego 

W 2019r. podpisano umowę                            

o dofinansowanie. Planowany termin 

realizacji prac w roku 2020. Terenie działki, 

na której zlokalizowany jest budynek 

przedszkola samorządowego w Łączanach 

zostanie zagospodarowany na miejsce 

rekreacji  i wypoczynku. 

Lp. Nazwa projektu 

Nazwa programu, z 
którego planowane jest 

dofinansowanie projektu 
komplementarnego 

Opis projektu 

1 
Budowa sali gimnastycznej 

w Sosnowicach 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Programu rozwoju szkolnej 

infrastruktury sportowej  

 Od września trwa budowa sali gimnastycznej 

przy szkole podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Sosnowicach. W nowym 

obiekcie dzieci będą miały do dyspozycji duże 

boiska do gry. Sala będzie miała powierzchnię 

514 m2. Znajdzie się w niej miejsce także na 

łazienki, szatnie, sale szkoleniową i magazyn 

sprzętu sportowego. Wybudowany będzie też 

łącznik do szkoły. Całość ma być 

przystosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

2 
 Zwiększenie  o  17 miejsc 
w ŻŁOBKU „Kącik dla 
Maluszka” 

W RAMACH  RZĄDOWEGO 
PROGRAMU WIELOLETNIEGO 

MALUCH + 
 

Otrzymano dofinansowanie na: 

-zapewnienie funkcjonowania  obecnych 

miejsc w żłobku, 

- utworzenie i funkcjonowanie nowych/ 

dodatkowych  17 miejsc,   

- doposażenie nowych miejsc w żłobku. 

3 

 Funkcjonowanie 

Dziennego Domu „Senior+” 

w Marcyporębie  

 

W RAMACH PROGRAMU 
WIELOLETNIEGO „SENIOR+” NA 

LATA 2015-2020 

Pozyskano dofinansowanie na działalność 

Domu Seniora w Marcyporębie. Z usług Domu 

Seniora korzysta 15 seniorów w wieku 

powyżej 60 roku życia, nieaktywnych 

zawodowo i zamieszkujących na terenie 

gminy. Seniorzy mogą spędzać w nim 8 godzin 

dziennie od poniedziałku do piątku. Mają 

zapewniony ciepły posiłek oraz szereg zajęć 

aktywizujących społecznie, warsztaty terapii 

zajęciowej oraz szeroko pojętą aktywizację,             

w tym ogólną gimnastykę usprawniającą, 

zwiększającą aktywność ruchową.   
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4 

• Doposażenia jednostek            

OSP w celu zapewnienia 

gotowości bojowej  

środki z budżetu Województwa 
Małopolskiego w ramach 

konkursu  Bezpieczna Małopolska 

• OSP Tłuczań i OSP Łączany otrzymały dotacje 

na doposażenia w celu zapewnienia 

gotowości bojowej.  

Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek 

OSP. Całkowita wartość zakupów 23 735,88 zł 

dotacja 8 634,00 zł. 

5 Remont dróg  gminnych  

środki z budżetu Województwa 
Małopolskiego związane z 
wyłączeniem  gruntów z 

produkcji rolnej 

 Remont dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych w miejscowościach: 

 

- Brzeźnica ul. Długa  - odcinek 400 m, 

-  Paszkówka ul. Sąsiedzka  -  odcinek 190 m, 

- Sosnowice ul. Św. Floriana – odcinek 148 

mb. 

7 
Remont dróg  gminnych                 

i mostów 
Ministerswo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

Remonty infrastruktury drogowej w ramach 

usuwania skutków klesk żywiołowych: 

 

- Remont nawierzchni asfaltowej                               

w miejscowości Łączany ul. Kolejowa                            

na długości 693 mb, 

 

-  Remont mostu w miejscowości Nowe 

Dwory – Brzeźnica. 

8 
Remont dróg  gminnych                 

i mostów 

Małopolski Urząd Wojewódzki w 

ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych 

 

 

- Remont drogi w miejscowości Brzeźnica       

ul. Spacerowa na odcinku 107 m, 

 

- Remont mostu na Kanale  w m. Brzeźnica     

ul. Spacerowa, 

 

- Remont drogi gminnej Nr 470022K                    

w miejscowości Marcyporęba na długości 

1.406,0 mb,  

 

- Remont drogi gminnej 400 m                                    

w miejscowości Nowe Dwory oraz                           

w miejscowości  Chrząstowice 212m ,  

 

- Remont mostu na Kanale w m. Nowe Dwory  

- do realizacji 2020 r. 
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Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu są przedsięwzięcia inwestycyjne. Z roku na rok 

wydajemy na nie coraz więcej. Poniżej przedstawiamy większe zadania realizowane w 2019 r. w ramach 

przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz nieco mniejsze realizowane w ramach bieżących wydatków na 

infrastrukturę gminną, oraz środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego. 

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE I WIĘKSZE ZADANIA REALIZOWANE WRAMACH 

POSTEPOWAŃ PRZETARGOWYCH  

Lp. Nazwa zadania Nazwa firmy 
Termin 

zakończenia 
Kwota 

1. „Budowa sali gimnastycznej   z zapleczem 

socjalnym w miejscowości Sosnowice” 

Budowa+ Tomasz Szybiak, ul. Św. 

Marcina 190 , 34-114 Marcyporęba 
10.08.2020 2 189 999,99 

2. 

 „Remont budynku Domu Kultury w Sosnowicach” 

Firmą Usługowo – Remontowo – 

Budowlaną Andrzej Szymula 

z siedzibą  Łączany ul. Zagroda 4, 

30.04.2019 695 618,66 

3. „Zmiana sposobu użytkowania lokali mieszkalnych 

w istniejącym budynku szkoły podstawowej  w 

Paszkówce na pomieszczenia sal lekcyjnych i 

pomieszczenia biurowe” 

Tomasz Kozioł ART.-BUD 

ul. Jana III Sobieskiego 77a  

34-115 RYCZÓW 

15.07.2019 243.004,62 

4. „Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z 
infrastrukturą techniczną na centrum medyczno 
– rehabilitacyjne w Brzeźnicy – Etap II” 

ETNA Piotr Job 
 ul. Wyspiańskiego 48A , 

32-050 Skawina 

20.05.2021 7 972 843,08 

5. Urządzenie placu zabaw w ramach realizacji 

zadania pn.” Utworzenie nowych miejsc w 

publicznym żłobku „Kącik dla Maluszka” w 

Brzeźnicy 

Inwestycja realizowana w ramach zadania 
dofinansowanego z resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 "MALUCH+” 

Firma ATUT Tomasz Skiba 

ul. Leśmiana 5, 

62-050 Mosina 

 

15.08.2019 
288 600,00 

 

6. „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie 
wykonania :  Zadanie 1  Remontu drogi gminnej 
Nr K470036 w miejscowości Łączany ul. Kolejowa 
w km 0+100 – 0+270 i 0+287 – 0+810” 

PRDM Wadowice Sp. z o.o. 

34-124 KLECZA GÓRNA 

  Barwałd Dolny 76A 

28.06.2019 197.998,17 

7. „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie 
wykonania : Zadanie 2 Remont mostu w ciągu 
drogi gminnej nr K470010 Nowe Dwory – 
Brzeźnica w km 0+248 – 0+267”. 

FHU WOLF Sylwester Warmuz 

ul. Kalinowa 40, 34-114 Brzeźnica 
28.06.2019 134.584,80 

8. 
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli zamieszkałych 

nieruchomości, położonych na terenie Gminy 

Brzeźnica.” 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

EMPOL Sp. z o.o. 

os. Rzeka 133, 34-451 TYLMANOWA 

31.01.2020 828.807,12 

5.2 WYKAZ INWESTYCJI  I BIEŻĄCYCH WYDATKÓW GMINY  W 2019 R. 
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9. „Przebudowa drogi gminnej nr 470044K w km 
0+021,10 - 0+697,65  w miejscowości Sosnowice 
polegająca na utwardzeniu poboczy w celu 
wyznaczenia rowerowego szlaku turystycznego od 
Kościółka pw. NMP w Sosnowicach” 

„BRUK-SPEC” PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANE  Mateusz Gancarczyk z 

siedzibą Śleszowice 70,                                                          

34-210 ZEMBRZYCE 

30.08.2019 484 368 ,34 

10. „Remont dróg wewnętrznych w miejscowościach :  
Brzeźnica ul. Długa w km 0+000 -0+400, 
Paszkówka ul. Sąsiedzka w km 0+000 – 0+190, 
Sosnowice ul. Św. Floriana w km 0+000- 0+148 w 
ramach modernizacji – remontu dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych”. 

Przedsiębiorstwo Budowlano – 

Drogowo - Mostowe „DROG-BUD” 

Franciszek Fryc 

ul. Zamkowa 3 

34-116 SPYTKOWICE 

30.08.2019 204.103,40 

11. 

„Remont drogi gminnej Nr 470022K w 

miejscowości Marcyporęba w km 0+715 – 2+121” 

Przedsiębiorstwo Budowlano – 

Drogowo - Mostowe „DROG-BUD” 

Franciszek Fryc 

ul. Zamkowa 3 

34-116 SPYTKOWICE 

15.11.2019 549.235,54 

12. „Remont drogi gminnej nr 470007K w km od 

2+220 do km 2+327 oraz remont obiektu 

mostowego w km 0+138 w miejscowości 

Brzeźnica, Gmina Brzeźnica” 

FHU WOLF Sylwester Warmuz 

34-114 BRZEŹNICA 

ul. KALINOWA 40 

29.11.2019 414 032,97 

13.  „Remont drogi gminnej nr 470029K w km od 

0+000 do km 0+400 i od km 1+725 do km 1+937 

oraz remont obiektu mostowego w km 0+500 w 

miejscowości Nowe Dwory i Chrząstowice, Gmina 

Brzeźnica” 

PRDM Wadowice Sp. z o.o. 

34-124 Klecza Górna   Barwałd Dolny 

76A 

29.11.2019 168.274,95 

 

BIEŻACE WYDATKI INFRASTRUKTURY GMINY  

Lp. Nazwa zadania Kwota 

1.  
„Modernizacja kotłowni gazowej wraz z wymianą kotłów gazowych i remontem 

centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Łączanach” 
100 000,00 

2.  
Wykonanie bieżących remontów na drogach gminnych i wewnętrznych  asfaltowych 

na terenie Gminy Brzeźnica /Marcyporęba, Sosnowice i Brzeźnica/ 
10.000,00 

3.  Łatanie ubytków na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Brzeźnica 100 000,00 

4.  „Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Brzeźnicy (pok. 22,37)’’ 38 898,75 

5.  

Prace porządkowe polegające na usunięciu nieczystości stałych oraz zbiórkę śmieci 

wraz z transportem z wszystkich przystanków PKP/BUS oraz zbiórkę śmieci z Centrum 

w miejscowościach: Paszkówka, Brzeźnica, Łączany,  Sosnowice,  Marcyporęba / 

styczeń – marzec 2019r./ 

3.300,00 

6.  
„Wykonanie przenumerowania wraz z zaprojektowaniem ulic dla miejscowości 

Tłuczań w Gminie Brzeźnica” 
15.000,00 

7.  
„Dostawa i montaż  mebli biurowych do wyposażenia pomieszczeń w  budynku  

Urzędu Gminy w Brzeźnicy ” 
25 500,00 

8.  
„Dostawa i montaż regałów przesuwnych do wyposażenia archiwum Urzędu Gminy 

w Brzeźnicy” 
49 261,50 
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9.  

Podcinka drzew w cel zachowania skrajni przy użyciu piły na wysięgniku oraz 

likwidacja roślinności typu głóg, róże, oraz samosiejek za pomocą mulczera na 

wysięgniku na poboczach, skarpach i przeciw skarpach dróg gminnych Nr K 470022 i 

K470025 w miejscowości Marcyporęba 

10.500,00 

10.  Łatanie ubytków na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Brzeźnica 100.000,00 

11.  

 Remont uszkodzonego mostu na kanele w ciągu drogi gminnej nr 470018K w 

miejscowości Kossowa 

 Remont uszkodzonego mostu na kanele w ciągu drogi gminnej nr 470007K w 

miejscowości Brzeźnica 

50.000,00 

12.  „Modernizacja  pomieszczeń archiwum Urzędu Gminy w Brzeźnicy 27 000,00 

13.  
„Renowacja warstwy wegetacyjnej boiska sportowego w Brzeźnicy zlokalizowanego 

na działce nr 211/6” 
31 320,00 

14.  
Wbudowanie wraz z zagęszczeniem destruktu asfaltowego na drodze gminnej nr 

K470069 w miejscowości Łączany / 370 m x 2,60= 962,00 m2/ 7.371,71 

15.  

Wykonanie prac związanych z koszeniem trawy, chwastów, jednorocznych zakrzaczeń 

w pasie drogowym dróg gminnych, placów i działek stanowiących własność 

komunalną gminy Brzeźnica. 
21.980,00 

16.  
Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg konserwacji rowów  i ścięcie 

poboczy dróg na terenie gminy Brzeźnica. 37.900,00 

17.  

„Remont uszkodzonych urządzeń infrastruktury drogowej Gminy Brzeźnica w związku 

z intensywnymi opadami atmosferycznymi : 

- odtworzenie zamulonego rowu otwartego i remont studni oraz umocnienie skarpy 

drogi korytkami  w miejscowości Brzeźnica ul. Kalinowa 

- wykonanie remontu odwodnienia ul. Długa w Brzeźnicy,    

- remont drogi Nowe Dwory /dz. 318/  - zebranie namułu oraz uzupełnienie 

kruszywa 

- remont odwodnienia w drodze ul. Zaciszna w miejscowości Marcyporęba wraz z 

umocnieniem skarp”. 

40.000,00 

18.  

„Zmiana sposobu użytkowania lokali mieszkalnych w istniejącym budynku szkoły 

podstawowej  w Paszkówce na pomieszczenia sal lekcyjnych i pomieszczenia 

biurowe” 
31 758,02 

19.  

„ zad.1. remont drogi gminnej nr 470041K w miejscowości Sosnowice ul. Św. Floriana 

poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych 

-zad. 2. remont placu przed WDK Sosnowice poprzez wykonanie nawierzchni z 

mieszanek mineralno asfaltowych” 

20.490,91 

20.  
Wykonanie stołu granitowego na dwóch stopach o wymiarach 160x80x100 na 

cmentarzu w Tłuczani 5 000,00 

21.  
„Wymiana pokrycia dachowego  nad wejściem do kaplicy oraz wymiana ogrodzenia 

na cmentarzu komunalnym w Łączanach” 11 855,00 

22.  

„Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 470070K ul. 

Lekarska oraz montaż barier ochronnych przy drodze gminnej nr 470029K w 

miejscowości Łączany” 

10.517,24 
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DOKUMENTACJE PROJEKTOWE GMINY 

Lp. Nazwa zadania Kwota 

1. Opracowania projektu stałej organizacji ruchu w ciągu drogi wewnętrznej ul. Kolejowa w 

miejscowości Brzeźnica 
738,00 

2. „Wykonanie przenumerowania wraz z zaprojektowaniem ulic dla miejscowości Tłuczań  15.000,00 

3. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych nr 470007K w miejscowości 

Brzeźnica i 470029K w miejscowościach Nowe Dwory i Chrząstowice 
1.845,00 

4. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – urządzenie placu zabaw oraz roboty 

remontowe – adaptacji pomieszczeń piwnic na magazyn w ramach  zadania -  Utworzenie 

nowych miejsc w publicznym żłobka” 

8 500,00 

5. Dostawa i montaż 6 progów zwalniających wraz z oznakowaniem w miejscowości Brzezinka na 

drogach gminnych nr 470005K i 470006K oraz opracowanie projektu stałej organizacji ruchu 
17.990,00 

6. „Opracowanie aktualizacji przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania: pn.: „Budowa budynku 

wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na centrum medyczno-rehabilitacyjne                      

w Brzeźnicy” 

9 840,00 

7. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kompleksu boisk sportowych i sceny 

plenerowej na działce nr 1662/1 i 1660/2 w miejscowości Marcyporęba dla inwestycji pod 

nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Marcyporęba” 

25 000,00 

 

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW FUNDUSZY SOŁECKICH W 2019 R. 

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy.                                     

O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. 

 Poniżej prezentujemy większe działania realizowane w poszczególnych miejscowościach w ramach tych środków. 

Poza nimi mieszkańcy uczestniczyli w wydarzeniach  finansowanych ze  środków  funduszu sołeckiego takich jak np.: 

Dzień Seniora, Dzień dziecka, „Andrzejki”, imprezy plenerowe, wycieczki. 

Lp. Nazwa zadania Kwota 

1.  „Rewitalizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Tłuczani ” 12 970,08 

2.  Wymiana wykładziny podłogowej w sali Przedszkola Samorządowego w Łączanach. 5 576,50 

3.  Zakup instrumentów muzycznych – Saksofon tenorowy i klarnet B12 dla Orkiestry Dętej 

działającej przy OSP w Łączanach 
5 576,00 

4.  stół tenisowy zewnętrzny zamontowany przy WDK Tłuczań. 3 399,00 

5.  „Remont schodów zewnętrznych w Pawilonie Sportowym w Kossowej” 8 000,00 

6.  Zakup namiotów  wykorzystywanych do organizacji wydarzeń kulturalno - rekreacyjnych 

w centrum sołectwa Kossowa. 
3 350,00 

7.  „Remont pomieszczeń w WDK w Tłuczani ” 45 000,00 
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8.  Zakup zmywarki dla Sołectwa Łączany. 5 571,53 

9.  „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy Szkole Podstawowej w 

Marcyporębie” 
10.393,50 

10.   „Montaż 3 urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Brzeźnica” 600,00 

11.  Wymiana podbudowy utwardzenia o pow. 80 m2. na placu w Chrząstowicach w ramach 

przebudowy placu w centrum Chrząstowic. 
4 000,00 

12.  „Wykonanie nowych punktów oświetleniowych na istniejących słupach 

elektroenergetycznych w miejscowości Łączany” 
5 576,50 

13.  „Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w kierunku tartaku w sołectwie 

Bachorowice w miejscowości Marcyporęba – etap I ‘’ 
18 463,79 

14.  „Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Kalwaryjska w miejscowości Paszkówka 30 300,00 

15.  „Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Wspólna w miejscowości Bęczyn – etap I’’ 24 864,34 

16.  „Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzeźnica - Brzezinka” 88 500,00 

17.  Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowości Kopytówka. 12 995,85 

18.  Dostawa urządzeń do siłowni zewnętrznej w Nowych Dworach.     15 299,16 

19.  „Budowa budynku gospodarczego na działce nr 515/39 poł. w Wyźrale ” 25 199,99 

20.  „Zakup i montaż rynien – 32 mb wraz z rurami spustowymi na wiacie usytuowanej na 

działce nr 515/39 poł. w Wyźrale”. 
2 709,47 

21.  „Montaż zewnętrznego stołu tenisowego przy WDK Tłuczań” 600,00 

22.  „Wykonanie oraz montaż drzwi PVC do wiatrołapu w budynku Pawilonu Sportowego w 

Kossowej” 
2 280,00 

23.  Zakup wyposażenia sprzętu AGD do kuchni pawilonu Sportowego Kossowa w tym: 

- szafa chłodnicza zapleczowa Rapa SCh-Z 1600 AG – Agregat Główny 

- zmywarka gastronomiczna uniwersalna 801505 Stalgast 

- wózek kelnerski 2-półkowy Yato Gastro YG-09090 

9 700,00 

24. „Remont drogi wewnętrznej położonej w Paszkówce na działce nr 110/12” 6 800,00 

1. 2

4

. 

 

25. 

1) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ulicznego w 

miejscowości Brzeźnica (ul. Spacerowa) na odcinku ok. 500 m. 

2) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ulicznego w 

miejscowości Brzeźnica (ul. Lipowa) na odcinku ok. 350 m. 

3) Opracowanie mapy do celów projektowych oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Brzeźnica (ul. Parkowa) na odcinku ok. 600 m. 

22 00,00 

26. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ulicznego w 

miejscowości Nowe Dwory 
             500,00 

27. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ulicznego w 

miejscowości Sosnowice 
      16 500,00 
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Działalność Gminy w obiektywie… 

18-ry rok działań na rzecz  WOŚP w Gminie Brzeźnica 
Uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych w Gminie 

Brzeźnica wezmą udział w Programie "SKS 2019" 

 
 

Wybory Sołeckie 2019 Mieszkania chronione w Gminie Brzeźnica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Premier i Minister wspierają Gminę  
Przekazuje środki finansowe na drogi i mosty 

 Spotkanie przedstawicieli Szlaków Papieskich w tym gminy 
Brzeźnica z terenu całej Polski w krakowskiej Kurii 

Metropolitarnej 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPORT O STANIE GMINY BRZEŹNICA ZA 2019 ROK_________________________________________________________________________________________ 

69 

 

Wymiana uczniowska: Paszkówka – Edessie Grecja 
Spotkanie partnerów projektu zintegrowanej polityki 

bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Sosnowicach 

  

VI Gminne Targi Edukacyjne w ZSP w Brzeźnicy Stoły Wielkanocne w Brzeźnicy 

 

 
 

Gmina Brzeźnica otrzymała najwyższe dofinansowanie na 
utworzenie  placówek wsparcia dziennego 

 dla dzieci i młodzieży  
Wyremontowany most w Brzeźnicy 
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                 Wielki sukces AKF Wisła Brzeźnica  

        10 miejsce w ogólnopolskim Wielkim Finale XIX edycji Turnieju rozgrywek 
piłkarskich „Z Podwórka Na Stadion o Puchar Tymbarku”  

Uczniowie ze szkoły w Brzeźnicy po raz kolejny wyróżnieni 
w międzynarodowym konkursie poetyckim 

 
 

 

Rajd Szlakiem Papieskim w gminie Brzeźnica Medale „Za Zasługi dla obronności kraju” 

 
 

 

Otwarcie domu Seniora w Łączanach 
Premier M. Morawiecki rozpoznał zagrożenia powodziowe  

w Gminie Brzeźnica 
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Poseł Marek Polak był w Łączanach podczas akcji 
przeciwpowodziowej 

VII Sesja Rady Gminy Brzeźnica - absolutoryjna 

 
 

 

Urząd Marszałkowski wspiera Gminę Brzeźnica – 
otrzymana dotacja na drogi dojazdowe do gruntów rolnych 

Zagospodarowana przestrzeń publiczna przy Przedszkolu 
Samorządowym w Łączanach kolejne środki Unijne dla Gminy. 

 

 

Stypendyści z Gminy Brzeźnica nagrodzeni Jubileusz 75 lat OSP Sosnowice 
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Laboratorium językowe w ZSP w Brzeźnicy 
Utworzenie rowerowego szlaku Paszkówka – Sosnowice                              

przy współfinansowaniu  UE 

  

Nowy rok szkolny - nowi dyrektorzy szkół  Dożynki Gminne 2019 w Chrząstowicach 

 
  

Odbiory techniczne wyremontowanych dróg 
Uroczyste otwarcie Centrum Komunikacji Zbiorowej 

 w Brzeźnicy  
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Mosty na kanale wrócą do dawnej świetności - dzięki pozyskaniu 
zewnętrznych środków finansowych.  

Przy pomocy środków unijnych  
wyremontowano Dom Kultury w Sosnowicach 

  

Centrum Rekreacyjno – Turystyczne w Bęczynie otwarte 
Dofinansowanie dla Jednostek OSP  

w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”. 

  

„Kącik dla Maluszka” w Brzeźnicy - wspaniałe miejsce dla 
Dzieci - utworzono dodatkowe miejsca w żłobku 

„DAR SERCA” Akcja krwiodawstwa w Paszkówce 
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Barykady i strzały na dworcu w Brzeźnicy  - Ekipa filmowa 
realizowała zdjęcia do filmu historycznego na temat obrony 

dworca kolejowego w Oświęcimiu w 1866 r.  
Modlitwa i wojenne wspomnienia w Marcyporębie 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkoła Podstawowa w Sosnowicach otrzymała przedłużenie 
ważności certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” 

IX Gminny Mikołajkowy Turniej Sprawnościowy klas II i III 

  

Jubilaci 50-lecia pożycia małżeńskiego. 
VII Dzień Profilaktyczny w Gminie Brzeźnica                              

„Powstrzymaj pijanego kierowcę” 
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V Konwent Burmistrzów, Wójtów i Starosty Wadowickiego                 
w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy 

Stoły Wigilijne 2019 w Sosnowicach 

  

Betlejemskie Światło Pokoju W Sosnowicach powstaje sala gimnastyczna 

 
 

Największa Inwestycja Gminy Brzeźnica Wicewojewoda odwiedził Domy Seniora w Łączanach 
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6. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

W roku 2019 zostały podjętych 101 uchwał. 

 

LP. 
NUMER 

UCHWAŁY 

DATA 

PODJĘCIA 
W SPRAWIE REALIZACJA 

1.  III/18/2019 17.01.2019 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2019, zrealizowano 

2.  III/19/2019 17.01.2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica, zrealizowano 

3.  III/20/2019 17.01.2019 zmiany Uchwały Nr XXIII/186/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 

20 lutego 2013 rok w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Gminy Brzeźnica, których 

właścicielem jest Gmina Brzeźnica oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i 

przewoźników, 

zrealizowano 

4.  III/21/2019 17.01.2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy nieodpłatnego 

użyczenia nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem kompleksu 

sportowo-rekreacyjnego położonej w miejscowości  Łączany na 

okres kolejnych 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia tej umowy, 

zrealizowano 

5.  III/22/2019 17.01.2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

użytkowego zlokalizowanego w budynku Urzędu Gminy Brzeźnica 

na okres kolejnych  3 lat  oraz na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia tej umowy, 

zrealizowano 

6.  III/23/2019 17.01.2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy nieodpłatnego 

użyczenia lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku OSP 

Marcyporęba na okres kolejnych 3 lat oraz na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy, 

zrealizowano 

7.  III/24/2019 17.01.2019 nadania Statutów Sołectw Gminy Brzeźnica, zrealizowano 

8.  III/25/2019 17.01.2019 wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na 

terenie Gminy Brzeźnica dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, 

zrealizowano 

9.  IV/26/2019 20.02.2019 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2019, zrealizowano 

10.  IV/27/2019 20.02.2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica, zrealizowano 

11.  IV/28/2019 20.02.2019 zmiany Uchwały nr XXXV/359/2018 Rady Gminy z dnia 7 czerwca 

2018r. emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu, 

zrealizowano 

12.  IV/29/2019 20.02.2019 udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sosnowicach, zrealizowano 

13.  IV/30/2019 20.02.2019 udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla 

Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka 

Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku Białej, 

zrealizowano 
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14.  IV/31/2019 20.02.2019 uchylenia Uchwały Nr V/33/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 

kwietnia 2015 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowania 

odpadami komunalnymi, 

zrealizowano 

15.  IV/32/2019 20.02.2019 uchylenia Uchwały Nr VI/44/2007 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 9 

marca 2007 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości, 

zrealizowano 

16.  IV/33/2019 20.02.2019 obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zrealizowano 

17.  IV/34/2019 20.02.2019 rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Centrum 

Usług Wspólnych w Brzeźnicy, 

zrealizowano 

18.  IV/35/2019 20.02.2019 zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Filialnej w Chrząstowicach 

o strukturze obejmującej klasy I – III wraz z oddziałem 

przedszkolnym, podporządkowanej organizacyjnie Szkole 

Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy, wchodzącej 

w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzeźnicy, 

zrealizowano 

19.  IV/36/2019 20.02.2019 zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Brzeźnicy, 

wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 

Brzeźnicy, poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i  

opiekuńczych pod adresem Chrząstowice 34, 34 – 114 Brzeźnica, 

zrealizowano 

20.  V/37/2019 29.03.2019 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2019, zrealizowano 

21.  V/38/2019 29.03.2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica,  zrealizowano 

22.  V/39/2019 29.03.2019 ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku 

"KĄCIK DLA MALUSZKA" w Brzeźnicy oraz ustalenia maksymalnej 

wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku, 

zrealizowano 

23.  V/40/2019 29.03.2019 uchylenia Uchwały Nr V/32/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 

kwietnia 2015 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i 

od nieruchomości, 

zrealizowano 

24.  V/41/2019 29.03.2019 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu 

nieruchomości,   

zrealizowano 

25.  V/42/2019 29.03.2019 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu 

nieruchomości,   

zrealizowano 

26.  V/43/2019 29.03.2019 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu 

nieruchomości,   

zrealizowano 

27.  V/44/2019 29.03.2019 przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica 

na rok 2019, 

zrealizowano 

28.  V/45/2019 29.03.2019 ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 

chronionych treningowych, 

zrealizowano 

29.  V/46/2019 29.03.2019 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – 

zrealizowano 
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letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i w 

przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Brzeźnica, 

30.  V/47/2019 29.03.2019 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych, 

stanowiących użytkowanie  wieczyste Gminy Brzeźnica. 

zrealizowano 

31.  VI/48/2019 07.05.2019 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2019, zrealizowano 

32.  VI/49/2019 07.05.2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica,  zrealizowano 

33.  VI/50/2019 07.05.2019 udzielenia  pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla 

Gminy Tomice na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, 

zrealizowano 

34.  VI/51/2019 07.05.2019 nadania nazw ulicom w miejscowości Tłuczań, zrealizowano 

35.  VI/52/2019 07.05.2019 ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego 

odprowadzenia ścieków  obowiązujących na terenie Gminy 

Brzeźnica na okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania  taryfy 

zatwierdzonej przez regulatora, 

zrealizowano 

36.  VI/53/2019 07.05.2019 zmian w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Brzeźnica 

na lata 2018-2021, 

zrealizowano 

37.  VI/54/2019 07.05.2019 określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

zrealizowano 

38.  VI/55/2019 07.05.2019 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie gminy Brzeźnica, 

zrealizowano 

39.  VI/56/2019 07.05.2019 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 

zrealizowano 

40.  VII/57/2019 05.06.2019 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2019, zrealizowano 

41.  VII/58/2019 05.06.2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica, zrealizowano 

42.  VII/59/2019 05.06.2019 umorzenia pożyczki udzielonej Parafialnemu Uczniowskiemu 

Klubowi Sportowemu Pobiedr, 

zrealizowano 

43.  VII/60/2019 05.06.2019 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Brzeźnica, 

zrealizowano 

44.  VII/61/2019 05.06.2019  ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Brzeźnica, od dnia 1 września 2019 

roku, 

zrealizowano 

45.  VII/62/2019 05.06.2019 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Brzeźnica oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 

2019 roku, 

zrealizowano 
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46.  VII/63/2019 05.06.2019 utworzenia Gminnego Programu Stypendialnego dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych w Gminie Brzeźnica, 

zrealizowano 

47.  VII/64/2019 05.06.2019 zmiany Uchwały Nr VI/52/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 07 

maja 2019 roku w sprawie  ustalenia dopłat do taryfowych grup 

odbiorców usług zbiorowego odprowadzenia ścieków 

obowiązujących na terenie Gminy Brzeźnica na okres od 13 do 24 

miesiąca obowiązywania taryfy, 

zrealizowano 

48.  VII/65/2019 05.06.2019 zmiany nazwy ulicy w miejscowości Brzeźnica, zrealizowano 

49.  VII/66/2019 05.06.2019 udzielenia Wójtowi Gminy Brzeźnica wotum zaufania, zrealizowano 

50.  VII/67/2019 05.06.2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzeźnica za 2018 

rok, 

zrealizowano 

51.  VII/68/2019 05.06.2019 absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok, zrealizowano 

52.  VIII /69/2019 26.06.2019 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2019, zrealizowano 

53.  VIII /70/2019 26.06.2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica, zrealizowano 

54.  VIII /71/2019 26.06.2019 zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Brzeźnica za 

2018rok, 

zrealizowano 

55.  VIII /72/2019 26.06.2019 dotacji celowej dla OSP Tłuczań, zrealizowano 

56.  VIII /73/2019 26.06.2019 dotacji celowej dla OSP Łączany, zrealizowano 

57.  VIII /74/2019 26.06.2019 wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie przez Gminę Brzeźnica 

prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w 

miejscowości Sosnowice, 

zrealizowano 

58.  VIII /75/2019 26.06.2019 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Brzeźnica 

prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w 

miejscowości Sosnowice, 

zrealizowano 

59.  VIII /76/2019 26.06.2019 udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla 

Powiatu Wadowickiego, 

zrealizowano 

60.  VIII /77/2019 26.06.2019 uchylenia Uchwały Nr VII/65/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 

czerwca 2019     roku w sprawie zmiany nazwy ulicy w 

miejscowości Brzeźnica, 

zrealizowano 

61.  VIII /78/2019 26.06.2019 zmiany nazwy ulicy w miejscowości Brzeźnica, zrealizowano 

62.  VIII /79/2019 26.06.2019 przyjęcia rezolucji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego, 

zrealizowano 

63.  IX /80/2019 24.07.2019 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2019, zrealizowano 

64.  X /81/2019 28.08.2019 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2019, zrealizowano 

65.  X /82/2019 28.08.2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica, zrealizowano 

66.  X /83/2019 28.08.2019 udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla 

Powiatu Wadowickiego, 

 

zrealizowano 
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67.  X /84/2019 28.08.2019 zmiany uchwały Nr XIII/124/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 3 

lutego 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Brzeźnica. 6. Interpelacje i zapytania do Wójta Gminy Brzeźnica, 

zrealizowano 

68.  XI /85/2019 24.09.2019 zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2019, zrealizowano 

69.  XI /86/2019 24.09.2019 udzielenia  dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy, zrealizowano 

70.  XI /87/2019 24.09.2019 rozpatrzenia skargi na działalności Wójta Gminy Brzeźnica, zrealizowano 

71.  XI /88/2019 24.09.2019 przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji w projekcie 

ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów i pieców na 

źródła ciepła spalające paliwa gazowe, 

zrealizowano 

72.  XI /89/2019 24.09.2019 zmiany Uchwały Nr VIII/75/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 

czerwca 2019 roku, 

zrealizowano 

73.  XI /90/2019 24.09.2019 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia 

gminnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, 

zrealizowano 

74.  XI /91/2019 24.09.2019 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia 

gminnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, 

zrealizowano 

75.  XII /92/2019 23.10.2019 zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2019, zrealizowano 

76.  XII /93/2019 23.10.2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica, zrealizowano 

77.  XII /94/2019 23.10.2019 zmian w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Brzeźnica 

na lata 2018-2021, 

zrealizowano 

78.  XII /95/2019 23.10.2019 przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji w projekcie 

ograniczenie niskiej emisji  poprzez wymianę kotłów i pieców na 

źródła ciepła spalające paliwa gazowe , 

zrealizowano 

79.  XII /96/2019 23.10.2019 zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy, zrealizowano 

80.  XIII /97/2019 27.11.2019 zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2019, zrealizowano 

81.  XIII /98/2019 27.11.2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica, zrealizowano 

82.  XIII /99/2019 27.11.2019 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok, zrealizowano 

83.  XIII 

/100/2019 

27.11.2019 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

na terenie gminy Brzeźnica na rok 2020, 

zrealizowano 

84.  XIII 

/101/2019 

27.11.2019 wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2020 

rok, 

zrealizowano 

85.  XIII 

/102/2019 

27.11.2019 zmiany Uchwały Nr XXXIII/344/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 

28 marca 2018 roku, 

zrealizowano 

86.  XIII 

/103/2019 

27.11.2019 wyrażenia zgody na nieodpłatne użytkowanie lokalu użytkowego 

na okres dłuższy niż 3 lata, zlokalizowanego w budynku, 

stanowiącym własność Gminy Brzeźnica oraz wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

użytkowania, 

zrealizowano 
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87.  XIII 

/104/2019 

27.11.2019 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Brzeźnica 

prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w 

miejscowości Sosnowice, 

zrealizowano 

88.  XIII 

/105/2019 

27.11.2019 uchwalenia Programu Współpracy Gminy Brzeźnica z 

organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku, 

zrealizowano 

89.  XIII 

/106/2019 

27.11.2019 przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Brzeźnica na 

lata 2019 – 2021, 

zrealizowano 

90.  XIV 

/107/2019 

19.12.2019 zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2019, zrealizowano 

91.  XIV 

/108/2019 

19.12.2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica, zrealizowano 

92.  XIV 

/109/2019 

19.12.2019 przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

zrealizowano 

93.  XIV 

/110/2019 

19.12.2019 udzielenia dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu 

Usługowego w Brzeźnicy, 

zrealizowano 

94.  XIV 

/111/2019 

19.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego obejmującego gminę 

Brzeźnica, 

zrealizowano 

95.  XIV 

/112/2019 

19.12.2019 ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, 

na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg, 

zrealizowano 

96.  XIV 

/113/2019 

19.12.2019 uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Brzeźnica na 2020 rok, 

zrealizowano 

97.  XIV 

/114/2019 

19.12.2019 uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla  Gminy Brzeźnica na 2020 rok, 

zrealizowano 

98.  XIV 

/115/2019 

19.12.2019 zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Brzeźnica na 

2020 rok, 

zrealizowano 

99.  XIV 

/116/2019 

19.12.2019 zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Brzeźnica na 2020 rok, zrealizowano 

100.  XIV 

/117/2019 

19.12.2019 uchwalenia Budżetu Gminy na 2020 rok, zrealizowano 

101.  XIV 

/118/2019 

19.12.2019 Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na 

lata 2020-2039. 

zrealizowano 
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7.PODSUMOWANIE  

 

Miniony rok obfitował w wiele ważnych działań dla całej społeczności gminy Brzeźnica. Przede wszystki inwestycj,     

ale również  wydarzeń kulturalnych i społecznych.  Jak co roku znaczną część środków przeznaczyliśmy na remonty 

infrastruktury drogowej. Sukcesywnie remontujemy i przebudowujemy drogi i mosty. W roku 2019 wykonano 3,5 

km. nowych nawierzchni asfaltowych i odnowiono 4 mosty.  

W związku z dużym zapotrzebowaniem, z myślą o środowisku senioralnym otwarto drugi Dom Seniora,  tym razem                     

w Łączanach.  

Dbając o rozwój fizyczny naszej młodzieży na terenie  przyszkolnym  w Sosnowicach rozpoczęto budowę sali 

gimnastycznej. Kolejnym  kosztownym, ale ważnym działaniem, w który zainwestowała Gmina w 2019 r. było 

utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego przy każdej szkole. Na ten cel pozyskaliśmy największą dotację                                

z województwa małopolskiego ze środków  Unii Europejskiej.  W miarę potrzeb na bieżąco  prowadzone są remonty        

i doposażone są placówki oświatowe.  

Modernizujemy  budynki komunalne. W 2019 r. w ramach środków unijnych przeprowadzono generalny remont                  

w Domu Kultury w Sosnowicach. 

Kontynuujemy działania w zakresie ochrony środowiska. W ramach programu gospodarki niskoemisyjnej 

dofinansowano wymianę kotów gazowych mieszkańcom.  Wspólnie z innymi gminami Małopolski podjęliśmy walkę 

z niską emisją i poprawą jakości powietrza przystępując do „Partnerskiego Projektu Budowy Instalacji Odnawialnych 

Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego". Jak co roku, również i w 2019  w ramach własnych środków 

budżetowych dofinansowano mieszkańcom do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Ograniczamy 

energochłonność poprzez budowę ulicznego oświetlenia ledowego jak np. w miejscowościach Paszkówka, 

Marcyporęba –sołectwo Bachorowice. 

Dbając o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców  i  poprawę  warunków pracy strażaków doposażyliśmy jednostki 

OSP w specjalistyczny sprzęt służący do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzi.  

Współpracujemy i dofinansowujemy  Stowarzyszenia działające na terenie Gminy.  

Wspólnie zapewniamy mieszkańcom szeroką ofertę kulturalną skierowaną do zróżnicowanych grup odbiorców. 

Przyczyniały się do tego różne cykliczne wydarzenia kulturalne organizowane przez Centrum Kultury i Promocji, 

Spichlerz Książki  

Staramy się działać strategicznie, skupiając się na możliwie jak największym czerpaniu środków ze źródeł 

zewnętrznych, co skutkuje realizacją i wdrażaniem kolejnych przedsięwzięć.   

W 2019 r. rozpoczęliśmy, ale też zaplanowaliśmy inwestycje i projekty, które są w trakcie realizacji, czy też będą 

realizowane w kolejnych latach jak np. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej  na miejsce rekreacji i wypoczynku  

w miejscowości Łączany czy kontynuacja budowy Centrum medyczno – rehabilitacyjnego.  

Przygotowany raport wykazuje wiele działań na róznych polach pracy samorzadowej w Gminie Brzeźnica. Wszystkie 

służą mieszkańcom. To co udaje się osiągnąć zawdzięczamy pracy wielu osobom:  radnym, sołtysom, członkom 
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Urząd Gminy Brzeźnica 

ul. Krakowska 109 

34-114 Brzeźnica 

 

www.brzeźnica.pl 

email: gmina@brzeznica.pl 

tel. 33 879 20 29 

stowarzyszeń, pracownikom instytucji i Urzędu Gminy. Każdy wnosi osobisty wkład w rozwój naszej gminy dzięki 

czemu efekty naszej pracy są zauważalne.  
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