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Remonty chodników na terenie Gminy Brzeg

W ramach środków na bieżące utrzymanie dróg przeprowadzono remont chodników przy ulicy 
Młynarskiej (na odcinku od Rynku do ulicy Kapucyńskiej) na kwotę ok. 18.000 zł. Ponadto 

wyremontowano także chodnik za Mostem Piastowskim od drogi krajowej do przystani Marina   
na kwotę 12.000 zł. 



Remont chodnika przy ulicy Konopnickiej
W ramach prac wyremontowano odcinek chodnika pomiędzy ulicami Kusocińskiego a Fredry           

o powierzchni 225 m2. Zadanie sfinansowane przez Gminę Brzeg w ramach bieżącego utrzymania dróg. 
Wartość zadania to 27.000 zł.

Przed:

Po:



Remont cząstkowy nawierzchni jezdni i chodników ulicy Panieńskiej
Prace polegały na przełożeniu nawierzchni jezdni z kostki kamiennej oraz remoncie nawierzchni 

chodników na odcinku ulicy Panieńskiej (od ulicy Garbarskiej do ulicy Wojska Polskiego). Zadanie 
sfinansowane przez Gminę Brzeg w ramach bieżącego utrzymania dróg. Koszt zadania to ok. 80.000 zł.

Przed:

Po:



Remont chodników w ciągu ulicy Partyzantów

Przeprowadzono kompleksowy remont polegający na wymianie nawierzchni. W miejsce 
dotychczasowych płyt kamiennych ułożono nowe, betonowe płyty. Koszt inwestycji to 151.500 zł.



Remonty chodników przy ul. Piastowskiej

Zadania były finansowane wspólnie przez Gminę Brzeg i Powiat Brzeski. Pierwszy etap objął 
odcinek od skweru prowadzącego do dworca PKP i PKS, aż do skrzyżowania ulicy Piastowskiej        
z ulicami Chrobrego i Długą. W ramach pierwszego etapu prac dokonano nasadzeń 50 sztuk 

nowych drzew niskopiennych, które w przyszłości nie będą niszczyły nawierzchni nowego 
chodnika. Wkład finansowy po stronie Gminy Brzeg w pierwszym etapie to 177.228,03 zł.

W drugim etapie prace remontowe objęły drugą stronę ulicy od skrzyżowania ulicy Piastowskiej    
z ulicą Chrobrego do skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II. Udział Gminy Brzeg w drugim etapie 

wyniósł ok. 200 tys. zł. 



Remonty chodników przy ul. Piastowskiej



Remont chodnika przy ulicy Piłsudskiego

Prace remontowe polegały na wymianie nawierzchni chodnika przy budynkach o nieparzystych 
numerach. Koszt robót wyniósł ok. 170.000 zł.

Przed:

Po:



Remont chodnika przy ulicy Robotniczej

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano kolejny etap remontu chodnika 
przy ulicy Robotniczej (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego w kierunku 
parkingu przed Urzędem Miasta). Remont chodnika polegał na przełożeniu płyt 
kamiennych po wcześniejszej obróbce, uzyskując w ten sposób układ pasmowy tj. bazalt, 
płyta granitowa i bazalt. W porozumieniu z zarządcami przyległych nieruchomości 
wykonane zostały także dojścia do budynków.

Przed: Po:



Remont chodnika przy ulicy Księcia Jerzego II Piasta

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wymieniono nawierzchnię 
chodnika, wraz z konstrukcją i regulacją istniejących krawężników kamiennych. 
Koszt prac remontowych chodnika przy ulicy Księcia Jerzego II Piasta wyniósł 
120.00,00 zł.

Przed: Po:



Remont ulicy Gen. Andersa

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano remont chodnika polegający   
na wymianie krawężników oraz nawierzchni. Ponadto w ramach remontów cząstkowych 
nawierzchni bitumicznych wykonano nakładkę na całej szerokości jezdni. Całkowity koszt prac 
remontowych to 59.900,00 zł.

Przed:

Po:



Remont ulicy Zapolskiej
Remont polegał na wymianie krawężników oraz nawierzchni chodników. Ponadto 

przeprowadzono remont nawierzchni jezdni, polegający na wzmocnieniu konstrukcji 
(stabilizowanie gruntu cementem) oraz wykonaniu nakładki bitumicznej na całej szerokości 
jezdni. Całkowity koszt zadania to ok. 100.000 zł.

Przed:

Po:



Remont cząstkowy nawierzchni ulicy Garbarskiej
W ramach prac wyremontowano odcinek jezdni pomiędzy ulicami Szpitalną a Nadodrzańską            

o powierzchni 350m2. Prace polegały na przełożeniu nawierzchni kamiennych jezdni. Zadanie 
sfinansowane przez Gminę Brzeg w ramach bieżącego utrzymania dróg . Wartość zadania to ok. 48.000 zł.

Przed:

Po:



Remont cząstkowy nawierzchni ulicy Zakonnic
W ramach prac wyremontowano odcinek jezdni i chodnik pomiędzy ulicami Dzierżonia i Reja         

o łącznej powierzchni 420m2. Prace polegały na przełożeniu nawierzchni kamiennych jezdni i chodnika. 
Zadanie sfinansowane przez Gminę Brzeg w ramach bieżącego utrzymania dróg. Wartość zadania to      
ok. 60.000 zł. 

Przed:

Po:



Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Błonie
W ramach prac wykonano nową nakładkę na jezdni, na powierzchni 850 m2. Zadanie 

sfinansowane przez Gminę Brzeg w ramach bieżącego utrzymania dróg. Wartość zadania to 
90.000 zł.

Przed:

Po:



Budowa nowych dróg na osiedlu Tivoli 

Powstały dwie nowe drogi: Czereśniowa i Wiśniowa, a przedłużone zostały ulice Słoneczna i 
Lompy. Wybudowano także nowe chodniki, postawiono oświetlenie, powstało rondo, 
kanalizacja deszczowa i dwa parkingi, a cały teren osiedla uzbrojono w media. Całkowity 
koszt inwestycji to ponad 1,7 mln zł.



Budowa ulicy Toruńskiej
Wybudowano nową drogę, wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Zbudowano także miejsca 

postojowe dla samochodów. Przy okazji budowy nowej ulicy wykonano ciąg pieszy łączący ulicę Toruńską z 
ulicą Poznańską. Wcześniej było tam ziemne klepisko. Koszt inwestycji to ponad 800 tys. zł, z czego 
405.305,08 zł pochodziło z dofinansowania Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pozostała 
suma to wkład własny Gminy Brzeg.

Przed:

Po:



Przebudowa ulicy Topolowej
Prace polegały na wykonaniu nowej jezdni, chodników, wybudowaniu nowego odcinka 

kanalizacji deszczowej i wykonaniu nowego pasu postojowego dla samochodów. Całość prac 
kosztowała 500 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie otrzymane z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych wyniosło 248.090,03 zł.

Przed:

Po:



Przebudowa ulicy Reja

W ramach zadania została wymieniona oraz wzmocniona podbudowa jezdni,    
a następnie ponownie wbudowano kostkę granitową na całej długości drogi. Koszt 
remontu to ponad 400 tysięcy zł.

Przed:

Po:



Remont ulicy Fredry

W ramach zadania wymieniono zniszczoną nawierzchnię chodników oraz jezdni. Prace 
sfinansowano w ramach bieżącego utrzymania dróg w łącznej kwocie ponad 300.000 zł.



Przebudowa ulic Zielonej i Lompy

W ramach przebudowy i budowy lokalnych dróg w zachodniej części miasta przeprowadzono 
przebudowę ciągu komunikacyjnego ulic Zielonej i Lompy. W rejonie tym funkcjonuje Publiczna 

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Publiczne Przedszkole nr 3. Wykonano 
nową konstrukcję i nawierzchnię jezdni, chodników oraz pasa postojowego. Wybudowano także 

niezależną sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami oraz nowym oświetleniem 
ulicznym z punktami  świetlnymi typu LED. Koszt zadania to niespełna 1,7 mln zł, z czego      

741.341, 42 zł pochodzi z dofinansowania Rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej. 



Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej
Brzeg-Zielęcice-Łukowice Brzeskie (ul. Wyszyńskiego i Małujowicka)

Zadanie polegało na przebudowie wraz z budową infrastruktury ulic Wyszyńskiego i Małujowickiej. 
Inwestycja była wspólnym przedsięwzięciem trzech samorządów: Gminy Brzeg, Powiatu Brzeskiego 
i Gminy Skarbimierz. Poza wykonaniem nowej nawierzchni jezdni i chodników zamontowano także 

nowe latarnie, przebudowano częściowo kanalizację deszczową oraz wykonano nowe przepusty
wodne pod drogą. Wartość udziału Gminy Brzeg w tej inwestycji to ponad 1 mln zł. 

ul. Wyszyńskiego przed:



ul. Małujowicka przed:

ul. Małujowicka po:



Przebudowa ul. Szymanowskiego

Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni jezdni ul. Szymanowskiego, 
przebudowie zatok postojowych, budowę oświetlenia ulicznego oraz budowę 
ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Szymanowskiego z ul. Starobrzeską. 
Koszt robót wyniósł 730.775,80 zł.

Przed: Po:



Remont ulicy Planty

Przed:

Po:



Remont ulicy Lechickiej

Prace polegały na wymianie zniszczonej nawierzchni bitumicznej na kostkę betonową w obrębie chodnika, a także 
położeniu nowej nawierzchni bitumicznej na jezdni. Prócz tego wyremontowano również odnogę ulicy (odcinek 

przed dawną bursą szkolną) oraz wykonano nowe oświetlenie uliczne. Łączny koszt remontu ulicy Lechickiej 
wyniósł ok. 300.000 zł.  

Przed: Po:



Remont ulicy Kombatantów

W ramach remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych wykonano 
łącznie nakładkę na powierzchni 1470 m2 za kwotę prawie 190 tys. złotych.

Przed: Po:



Koszt inwestycji wyniósł 196 800 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Jana Pawła II 

Przed:

Po:



Remont łącznika ulic Ks. Popiełuszki i Piastowskiej 

Koszt inwestycji wyniósł 266.290,00 zł.

Przed:

Po:



Przebudowa podwórka między ulicami Chopina, Zamkową
i Jagiełły

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 313 650 zł.

Przed:

Po:



Przebudowa ul. Ofiar Katynia i ul. Piwowarskiej

W ramach zadania przebudowano jezdnię i chodniki, miejsca postojowe oraz oświetlenie, 
odwodnienie i małą architekturę. 

Wartość inwestycji wyniosła ponad 3 mln zł, z czego 1.464.167,03 zł stanowiło 
dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019.

ul. Ofiar Katynia przed:

ul. Ofiar Katynia po:



Przebudowa ul. Ofiar Katynia i ul. Piwowarskiej

ul. Piwowarska przed:

ul. Piwowarska po:



Kolejny etap przebudowy ulicy Ofiar Katynia

Prace w ramach przedmiotowego zamówienia prowadzone są na odcinku ok. 75m (bez przebudowy 
skrzyżowania, którego realizacja przewidziana jest w kolejnym etapie realizacji inwestycji). W ramach 
zadania przebudowane zostaną chodniki i wjazdy oraz wykonane będą zatoki postojowe, a na jezdni 
zostanie ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa.

Termin zakończenia realizacji zadania to 17.12.2018r.
Koszt realizacji – 496.000 zł.

Przed:

W trakcie:



Remont ulicy Grota Roweckiego

Zakres prac objął przebudowę jezdni wraz z wjazdem od ul. Poprzecznej, 
przebudowę chodników, a także zatok postojowych. Wykonana została nowa 
konstrukcja podbudowy oraz ułożona nawierzchnia z kostki betonowej.  
Zrobione zostało również odwodnienie całego zagospodarowywanego terenu 
pasa drogowego. Koszt wykonania robót zgodnie z umową: 364.016,27 zł.

Przed: Po:



Budowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy 
Włościańskiej w Brzegu

W ramach zadania łącznie wykonano prawie 1200 m głównego wodociągu o średnicy 280 mm wraz z przełączeniem 
istniejących podłączeń na nowy układ. Wartość zadania zamknęła się w kwocie ok. 1,4 mln zł. Inwestycja jest częścią 
współfinansowanego ze środków unijnego Funduszu Spójności projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV”, 
który jest ujęty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizowana przebudowa 
sieci wodociągowej przebiegała między innymi pod gminnym odcinkiem ul. Włościańskiej, więc ponadto wykonawca 

musiał odtworzyć asfaltową nawierzchnię. Nowa droga zastąpiła popękany i wyboisty asfalt.

jezdnia przed:

jezdnia po:



Remont magistrali ciepłowniczej                                                                 
przy ulicach Ofiar Katynia i Kamiennej 

Prace wykonywane były przez Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, a ich koszt to 
960 tys. zł.





Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim          
na terenie gmin Brzeg i Skarbimierz

Przebudowa ul. Wolności
Przebudowa pasa drogowego w zakresie jezdni, chodników, miejsc postojowych, 
ścieżki rowerowej, oświetlenia i odwodnienia. Całkowity koszt prac na ulicy 
Wolności wyniósł 3.821.593,08 zł, z czego 84,19% wartości środków 
kwalifikowanych pochodziło z dofinansowania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Przed: Po:



Przebudowa ul. Nadbrzeżnej

Prace remontowe polegały na rozbiórce starego, żelbetonowego muru oporowego, powstaniu 
ciągu pieszo-rowerowego, zamontowaniu nowego oświetlenia, wraz z monitoringiem, 
przebudowie schodów, montażu nowych ławek oraz koszy na śmieci. Całkowity koszt 
wykonania robót budowlanych to około 650 tysięcy zł, z czego 79% kosztów kwalifikowanych 
pochodziło z dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020.

Przed: Po:



Przebudowa ul. Nadbrzeżnej 
po zakończeniu prac:



Remont chodnika przy ulicy Kochanowskiego

Powstały ciąg pieszo-rowerowy połączył drogę krajową nr 39 z dojazdem do Parku Wolności. 
Jest to kolejny element realizowanego przez Gminę Brzeg projektu pn.: „Wdrażanie strategii 
niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz w zakresie 
budowy ścieżek rowerowych i węzłów bike&ride na terenie Brzegu”. 

Przed:

Po:



Budowa ciągów pieszo-rowerowych na ulicach Wrocławskiej                  
i Oławskiej

Powstałe ciągi pieszo-rowerowe przy ulicach Wrocławskiej i Oławskiej to kolejny element 
realizowanego przez Gminę Brzeg projektu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej          
w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz w zakresie budowy ścieżek 
rowerowych i węzłów bike&ride na terenie Brzegu”. 

Przed: Po:



Utworzenie węzła bike&ride przy Placu Dworcowym

W powstałym węźle bike&ride przy Placu Dworcowym mieszkańcy będą mogli 
pozostawić swoje rowery i przesiąść się do środków transportu publicznego. Jest to 
kolejny element projektu pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie 
Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz”, na który nasze miasto otrzymało 
dofinansowanie z Unii Europejskiej wynoszące 11,5 mln zł. 

Przed:

Po:



Przebudowa skweru przy ulicy Wojska Polskiego oraz Jagiełły

Teren skweru został odświeżony, powstały ścieżki pieszo-rowerowe o nowej 
nawierzchni, a także śmietniki i ławeczki. To następne z zadań w ramach projektu 

pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie 
Gmin Brzeg i Skarbimierz”. Koszt całkowity przebudowy tego skweru to: 

1.458.317,66 zł.

Przed: Po:



Prace na terenie Parków nad Odrą, Chrobrego i Centralnego

W ramach prac parkowe ścieżki pokryto nową nawierzchnią, zamontowano 
również nowe ławki i kosze na śmieci. Prace przeprowadzone zostały przy 
współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020.



Rewitalizacja Parku Wolności

W ramach prac parkowe ścieżki pokryto nową nawierzchnią, zamontowano również 
nowe ławki i kosze na śmieci. Całkowity koszt prac w Parku Wolności wyniósł ok. 
2.400.000 zł, z czego 2.009.000 zł pochodzi z dofinansowania ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.



Remont Kwadratówki i części ogrodowej Parku Wolności 

Wykonano tam m.in. rurociągi, odbudowano czaszę zbiornika wodnego poprzez rozebranie istniejącej 

konstrukcji betonowej, uszczelnienie niecki, wykonano nową konstrukcję żelbetową zbiornika              
oraz wykonano okładziny skarp z kamienia naturalnego, a także chodnik wokół zbiornika z kostki 

brukowej betonowej. Natomiast w ramach rewaloryzacji części ogrodowej Parku Wolności przewiduje się 
m.in.: wykonanie szlachetnych nawierzchni mineralnych w miejsce istniejących zniszczonych nawierzchni 

ziemnych i tłuczniowych alejek parkowych oraz zakup i montaż elementów małej architektury. Koszt 
zadania to 1.940.000 zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Dzięki pozyskaniu kolejnych środków zewnętrznych, 
wydatek Gminy Brzeg na ten cel wyniesie 291.000 zł.

Przed: W trakcie:



Rewitalizacja dawnej fosy w Parku Centralnym

Inwestycja pn. „Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego    
od strony ul. Piastowskiej w Brzegu” była możliwa dzięki uzyskaniu przez Gminę Brzeg wsparcia   

ze środków zewnętrznych, pochodzących z Unii Europejskiej. Przeprowadzono szereg robót 
odnawiających zbiornik wodny wraz z umocnieniem brzegów zbiornika, co pozytywnie wpływa   

na ochronę organizmów żywych bytujących w zbiorniku. Wykonano także remont alejek 
parkowych, wykonano nową nawierzchnię na alejkach biegnących od ul. Piastowskiej                    

do ul. Spacerowej oraz przebudowano chodnik w bezpośrednim sąsiedztwie szaletu miejskiego, 
stanowiący zakończenie alejki parkowej od strony ul. Piastowskiej w Parku Centralnym. Całkowity 

koszt zadania to 516.864 zł, z czego 474.344, 68 zł pochodzi z dofinansowania Regionalnego 
Programu Operacyjnego woj. Opolskiego na lata 2014-2020.



Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ulicy 
Korfantego

Przed:

W ramach pierwszego etapu przedsięwzięcia przeprowadzana jest m.in. renaturalizacja linii brzegowej 
zbiornika poprzez usunięcie pozostałości po starych elementach pomostów i basenów, budowane         

są nowe pomosty rekreacyjne, zagospodarowana została zieleń, budowana jest ścieżka wokół stawu. 
Sfinansowany w 85% został również koszt rezonatora, stąd wartość tego elementu projektu wyniosła   
32.588,24 zł realizacji. Zadanie ma być zrealizowane do końca października tego roku, a jego wartość 

wynosi 2.999.999, 90 zł, z czego dofinansowanie unijne 2.549.999, 91 zł (85%),  zaś wkład własny 
Gminy Brzeg wyniósł 449.999, 99 zł.

W trakcie:



Inwestycja w czystość i rekreację. Nowe ławki i kosze na nieczystości

Nowe ławki wraz z koszami zamontowano w latach 2015-2018 w wielu miejscach miasta. 
Tylko w samym 2016 roku zamontowano 35 sztuk ławek typu „Wiedeńska II”, 30 sztuk koszy 

parkowych typu „Retro I” (Park Centralny, koszt 66.186,12 zł), 75 sztuk ławek typu „Skała” i 75 sztuk
koszy parkowych (Park Wolności, koszt 177.321,47 zł), 3 sztuki ławek typu „Classic” i 3 sztuki koszy 

(skwer przy ulicy Poprzecznej, koszt 4.962,41 zł). Całkowity koszt jaki poniosła Gmina Brzeg na zakup
i montaż ławek oraz koszy w samym 2016 roku to 255.235 zł.



Uratowanie Domku Ogrodnika przed dewastacją

Znajdujący się w sąsiedztwie budynku Nadleśnictwa niewielki obiekt, popularnie zwany także 
„Domkiem Ogrodnika”, został uratowany przed dewastacją oraz wyburzeniem i pełni funkcję 

budynku gospodarczego dla firmy utrzymującej porządek w Parku Wolności. Prace kosztowały 
ponad 40 tys. zł.



Remont Gloriety w Parku Wolności

Usytuowana nad brzegiem stawu parkowego Glorieta została poddana pracom konserwatorskim. 
Poza uzupełnieniem tynków i malowaniem ścian oraz kolumn obiektu odnowione zostały także 

kraty stanowiące ościeżnice niewielkich okien. W celu zabezpieczenia altany przed aktami 
wandalizmu zamontowano tam dodatkową kamerę z oświetleniem, podłączoną do systemu 

monitoringu miasta. Prace remontowe kosztowały blisko 16 tys. zł. 





Poprawa jakości środowiska miejskiego 
poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu

Planowana całkowita wartość projektu: 8.202.700,85 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 6.972.295,72 zł

Środki własne Gminy Brzeg: 1.230.405,13 zł

Projekt podzielono na dwie części:

1. „Zagospodarowanie nieurządzonej części dawnej fosy miejskiej pomiędzy ul. Kamienną i 
Piastowską wraz z dojściami od strony ul. Piastowskiej, B. Chrobrego, Kamiennej i Powstańców 

Śląskich w Brzegu, jako parku miejskiego”. Wykonawcą inwestycji jest Brukarstwo, 
Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „ JARZĄBEK” Spółka Jawna z siedzibą w Brzegu przy 

ul. Korfantego 33. Wartość całego przedsięwzięcia zamknie się kwotą 2.491.800,00 zł.

2. „Rewaloryzacja zieleni na terenie Parku Wolności w Brzegu”, „Rewaloryzacja zieleni na terenie 
Parku Centralnego, Parku im. Bolesława Chrobrego, Parku nad Odrą i skweru przy pl. Bramy 

Wrocławskiej w Brzegu” oraz „Rewaloryzacja zieleni przy gminnych ciągach komunikacyjnych i 
pobocznych zespołach zieleni w Brzegu”, wykonawcą tej części inwestycji został PARK-M POLAND 
Sp. z o.o. mający siedzibę w Starym Sączu przy ul. Piaski 12. Łączna wartość realizacji wszystkich 

części przedsięwzięcia wyniesie 5.465.545,11 zł.



Poprawa jakości środowiska miejskiego 
poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu

Projekt w liczbach:

➢ nasadzenia odtwarzające i uzupełniające w postaci drzew - 807 szt.,
➢ nasadzenia krzewów i runa parkowego - 218.350 szt.,
➢ odtworzenie trawników na obszarze - 32.495 ha,
➢ cięcia dostosowawcze drzew i krzewów w tym pielęgnacyjne i lecznicze w koronach drzew i krzewów,
➢ wycinka samosiewów oraz drzew suchych,
➢ utworzenie nowego terenu parkowego odtwarzającego dawną fosę między ulicami Kamienną                  

i Piastowską ze ścieżkami, oświetleniem, małą architekturą, tym samym zwiększy się powierzchnia 
parków miejskich w Brzegu o ponad 3 ha,

➢ łączna powierzchnia zrewaloryzowanych terenów zieleni wyniesie 84,4980 ha.



Remonty brzeskich sanitariatów

Prace były związane m.in. z remontem nowoczesnego szaletu miejskiego przy ul. Piastowskiej, jednakże to nie 
jedyna inwestycja Gminy Brzeg i jej jednostek związana z brzeskimi sanitariatami. Przypomnijmy, że gruntowną 

modernizację przeszły również toalety znajdujące się w budynku biurowym mieszczącym się przy   ul. Sukiennice 2 
oraz duża część sanitariatów w brzeskich placówkach oświatowych – przedszkolach i szkołach administrowanych 

przez Gminę Brzeg (m.in. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6, Przedszkole 
Publiczne nr 5, Przedszkole Publiczne nr 7 Integracyjne, hala sportowa przy ul. Oławskiej). Poprawa wyglądu 

oraz estetyki pomieszczeń to nie jedyny walor przeprowadzonych inwestycji. Szczególnie istotne jest bowiem, 
że część z toalet przystosowana została do potrzeb osób niepełnosprawnych, co z całą pewnością przyczyni się do 

zwiększenia komfortu i łatwości ich użytkowania.

Łączna wartość ww. inwestycji wyniosła około 1.320.000 zł.



Szalet przy ul. Piastowskiej przed:

Szalet przy ul. Piastowskiej po:

Remonty brzeskich sanitariatów



PSP nr 5 przed:

PSP nr 5 po:

Remonty brzeskich sanitariatów



Przebudowa sanitariatów w budynku biurowym 
przy ul. Sukiennice 2

Zadanie polegało na przebudowie 9 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych              
na wszystkich kondygnacjach budynku.



Remont sali sportowej PSP nr 6
Prace remontowe tego obiektu objęły m.in. wymianę podłogi, odnowienie ścian i sufitu  

oraz balkonów, a także jego zaplecza sanitarnego wraz z budową odcinka kanalizacji sanitarnej          
i deszczowej. Koszt remontu to ponad 800 tys. zł, ale Gmina Brzeg otrzymała dofinansowanie           
z Ministerstwa Sportu na ten cel w wysokości 424.700,00 zł (50% kosztów kwalifikowanych).

Przed:

Po:



Remont hali sportowej przy ulicy Oławskiej

Wykonano remont sufitu, parkietu, pomieszczeń zaplecza szatniowego wraz z przylegającym 
korytarzem, szczytowej ściany budynku, elewacji zewnętrznych wraz z oknami, schodów wejściowych 

od strony parku, a także rewitalizację terenu zielonego od strony ulicy Oławskiej. Obiekt 
przystosowano do korzystania przez osoby niepełnosprawne montując windę. W ramach robót 

wymieniono także oświetlenie dużej hali sportowej oraz małej sali treningowej. Całość prac kosztowała 
ok. 1,3 mln zł, z czego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosło ok. 600.000 zł.



Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 5

W ramach inwestycji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 wybudowano boisko 
wielofunkcyjne o nawierzchni z tworzywa sztucznego. Można na niej trenować grę w siatkówkę, 

koszykówkę, piłkę nożną i ręczną. Zbudowano również boisko do mini-hokeja o nawierzchni 
trawiastej. Obiekt został także wyposażony w bieżnię lekkoatletyczną, stanowiącą rozbieg            

do trenowania skoku w dal oraz siłownię plenerową. Koszt zadania to ponad 836.000 zł, z czego 

257.600 zł pochodziło z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki. 



Budowa obiektu lekkoatletycznego w Publicznym Gimnazjum nr 3 
(obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1)

Zadanie swoim zakresem objęło wykonanie bieżni 4-torowej, rzutni              
do pchnięcia kulą, skoczni w dal i trójskoku, siłowni zewnętrznej, street

workout parku, trybun i małej architektury. Koszt zadania to ok. 1,3 mln zł,    
z czego dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosło 400.000 zł.

Przed: Po:



Budowa boiska wielofunkcyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 
(obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5)

Zadanie swoim zakresem objęło wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią 
poliuretanową, 3-torowej bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal, rzutni do pchnięcia kulą, 
siłowni terenowej, ogrodzenia, oświetlenia oraz małej architektury. Zadanie realizowane 

przy współudziale środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Koszt realizacji zadania 
wyniósł ponad 1,6 mln zł, z czego 406 tys. zł pochodziło z dofinansowania w ramach 

Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej na rok 2017.

Przed: Po:



Wykonanie bezpiecznego podłoża na placu zabaw dla dzieci 
niepełnosprawnych na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8

Przed:

Po:



Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Brzeg

Zarząd Nieruchomości Miejskich, ul. Chrobrego 32

W ramach zadania w budynku ZNM wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie 
stropodachu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania            
w budynku i ziemi, montaż elektrycznych podgrzewaczy wody, wymianę oświetlenia                              
na energooszczędne na drogach komunikacyjnych pozbawionych oświetlenia dziennego oraz instalację 
wentylacji w budynku. Zadanie zrealizowane było przy współudziale środków Unii Europejskiej. 
Wartość całkowita termomodernizacji budynku ZNM to ok. 1,6 mln zł, z czego dofinansowanie 
to ok. 804 tys. zł.

Przed: Po:



Remont i termomodernizacja Dziennego Domu Pomocy 

W ramach termomodernizacji wykonano m.in.: ocieplenie dachów z wymianą pokrycia dachowego, 
remont instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej. Koszt 
całkowity wykonanych robót to 824.339,44 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 wyniosło 395.853,80 zł (52,54% kosztów kwalifikowanych). Natomiast 12 lipca 2018r. rozpoczął 
się remont elewacji budynku. Prace polegały na wykonaniu izolacji ścian piwnic, remoncie elewacji wraz           
z kolorystyką, renowacji i naprawie elementów drewnianych, renowacji, odtworzeniu i naprawie detali 
architektonicznych, renowacji i naprawie elementów kamiennych, granitowych i piaskowca oraz naprawie                       
i uszczelnieniu balkonu i tarasu. Całkowity koszt remontu elewacji budynku wyniósł 519.638,30 zł                
i został pokryty ze środków finansowych Gminy Brzeg. 

Przed: W trakcie: 



Inwestycje w gminnych obiektach oświatowych

Prace remontowe i montażowe w Publicznych Przedszkolach nr 4, 5 i 10 oraz PSP nr 3

W „czwórce” przeprowadzono m.in. remont instalacji elektrycznej (koszt 150 tys. zł). W PP nr 5 
wyremontowano sanitariaty; prace polegały na wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

montażu urządzeń oraz robotach murarsko-tynkarskich (koszt ponad 242 tys. zł). W Publicznej 
Szkole Podstawowej  nr 3 została zrealizowana termomodernizacja. W ramach prac wymieniona 

została stolarka okienna i wyremontowana stolarka drzwiowa. Zamontowano także nową 
instalację centralnego ogrzewania (koszt 794 tys. zł, zadanie dofinansowane z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). W PP nr 10 wykonano nową salę zabaw.



Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Brzeg

Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkach PP nr 1 oraz PSP nr 5

Łączna wartość zadań wyniosła 324.142, 79 zł.



Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej

Remont Ratusza Miejskiego
Kontynuacja zadania realizowanego na przełomie 2017 i 2018 roku. Zadanie obejmie remont konserwatorski 

zabytkowego budynku ratusza tj.: trzech skrzydeł dachu, hełmu wieży zegarowej, dachu łącznika, remont elewacji, 
nawierzchni dziedzińca oraz pomieszczeń tj.: sali stropowej, sali lustrzanej z korytarzem małym, zakup 

wyposażenia do organizacji stałej wystawy poświęconej historii ratusza tj.: przenośnego systemu audio z regulacją 
głośności oraz dwóch rodzajów gablot muzealnych (do prezentacji przedmiotów odnalezionych w kapsule czasu, 

znalezionej w trakcie remontu hełmu wieży zegarowej), zakup makiety bloku śródrynkowego (ratusz                          
z sukiennicami) z tabliczkami w języku Braille’a, co pozwoli osobom niewidzącym „zobaczyć” ratusz, zakup 

hologramu przedstawiającego ratusz w okresie epoki średniowiecza. Cały projekt wart jest blisko 9 milionów zł,     
a kwota unijnego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 to prawie 4 miliony zł.

Przed:



Remont Ratusza Miejskiego

W trakcie:



Dotacje udzielone przez Gminę Brzeg na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych

W latach 2016-2018 dotację uzyskało 29 obiektów zabytkowych na 
łączną kwotę około 2,8 mln zł.

Budynek przy ul. Jabłkowej 6 przed: Budynek przy ul. Jabłkowej 6 po:



Zabytkowe kamienice przy ul. Dzierżonia przed: Zabytkowe kamienice przy ul. Dzierżonia po:

Kamienica przy ul. Jana Pawła II 11 przed: Kamienica przy ul. Jana Pawła II 11 po:



Kamienica przy ul. Księcia Jerzego II Piasta 4 przed: Kamienica przy ul. Księcia Jerzego II Piasta 4 po:

Kamienica przy ul. Piłsudskiego 10 przed: Kamienica przy ul. Piłsudskiego 10 po:



Kamieniczki przy ul. Staromiejskiej przed: Kamieniczki przy ul. Staromiejskiej po:

Kamienica przy ul. Szkolnej 26 przed: Kamienica przy ul. Szkolnej 26 po:



Remont schodów wejściowych i izolacji budynku A 
Urzędu Miasta w Brzegu

Zadanie zrealizowane w 2017 roku. Był to II etap rewitalizacji budynku A Urzędu Miasta           
w Brzegu. Swoim zakresem obejmował: wykonanie izolacji pionowej wokół budynku, 

nawierzchni utwardzonych i schodów wejściowych do budynku.

Przed:

Po:



Zagospodarowanie terenu przy ul. Robotniczej 12

Przed: Po:



Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz                       
z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej od strony 

parkingu

W ramach zadania wykonany został podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku 
“B” wraz z remontem schodów zewnętrznych i podestu oraz opaska przy budynku 

“B”. Koszt inwestycji wyniósł 68.880,00 zł. 



Utworzenie Parku Kulturowego pn. „Książęce Miasto Brzeg”

Celem utworzenia Parku Kulturowego w naszym mieście była poprawa jakości przestrzeni publicznej 
oraz określenie zasad lokalizacji nośników reklamowych. Ta forma ochrony niesie za sobą wiele zalet.

Korzyści dla mieszkańców:
– uporządkowanie przestrzeni publicznej (eleganckie szyldy i mniej reklam),

– wsparcie działań kulturalnych i artystycznych,
– większe środki na rewitalizacje i inne inwestycje miejskie,

– wspieranie inicjatyw obywatelskich na rzecz upiększania miasta.

Korzyści dla przestrzeni i wizerunku miasta:
– poprawa estetyki miasta (uporządkowanie obszarów zabytkowych, które stanowią wizytówkę Brzegu),

– wzbogacenie oferty turystycznej poprzez zintegrowanie działań w skali regionu (nowe wydarzenia 
kulturalne i szlaki edukacyjne),

– wzrost walorów turystycznych i promocyjnych miasta w skali całego kraju,
– podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta.



System Informacji Miejskiej 

Wykonanie i zamontowanie na terenie Brzegu 27 kierunkowskazów dla pieszych z oznaczeniem      

32 obiektów na terenie Gminy oraz 70 elewacyjnych tablic adresowych dla obiektów, które stanowią 
własność lub współwłasność Gminy. Elementy wykonane zostały ze stali malowanej proszkowo oraz      
z blachy aluminiowej oklejonej zadrukowaną cyfrowo folią odblaskową pierwszego typu i posiadają 
siedmioletnią gwarancję. Wartość prac wyniosła 152.740 zł.



Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy 

25 stycznia 2018 roku otwarty został Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzegu. Mieści się on przy 

ul. 1 Maja 2 i prowadzony jest przez Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM. Organizacja ta dzierżawi 
obiekt od Gminy Brzeg. Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy jest zadaniem zleconym      
z zakresu administracji rządowej realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie 
zawartej umowy z Wojewodą Opolskim, Gmina Brzeg przekazała Brzeskiemu Stowarzyszeniu Chorych   
na SM środki w wysokości 682.946,86 zł.



Otwarcie nowej siedziby MOPS-u

Nowa siedziba MOPS-u znajduje się na parterze budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego 32a. Obecna 
siedziba to 24 przestrzenne pomieszczenia biurowe, a także sala narad, magazyn oraz pokój socjalny,      
w którym przyjmować będą zarówno pracownicy socjalni, jak i asystenci rodziny. Dodatkowo w całym 
budynku przeprowadzona została termomodernizacja, a przed nim wybudowano podjazd dla osób 
niepełnosprawnych. Gmina Brzeg przeznaczyła na remont i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb 
MOPS-u ponad 900 tysięcy zł.



Koszt całkowity: 2 305 125,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 725 713,00 zł

Kwota wkładu własnego Gminy: 579 412,00 zł

Remont Miejskiej Biblioteki Publicznej

Przed: Po:



Najważniejsze zadania zrealizowane w ramach przebudowy:

❖ instalacja windy w celu ułatwienia dostępu do biblioteki, przede wszystkim osobom 
niepełnosprawnym oraz budowa toalety dla osób niepełnosprawnych,

❖ remont elewacji budynku, malowanie ścian, naprawa podłóg oraz montaż klimatyzacji w celu 
poprawy warunków pracy i korzystania z biblioteki,

❖ adaptacja i wyposażenie pracowni digitalizacji zbiorów biblioteki, w tym zbiorów regionalnych 
oraz montaż bramek antykradzieżowych i wrzutni książek, które zwiększą dostępność do biblioteki 

i korzystania z jej zbiorów oraz zabezpieczą zbiory,
❖ adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla dzieci (tzw. kącik zabaw malucha), młodzieży i dorosłych 

(m.in. pasjonatów gier planszowych, hobbystów, zajęć artystycznych),
❖ wyposażenie biblioteki w komputery, laptopy, słuchawki do zajęć z seniorami oraz z dziećmi, 

telewizory do prezentacji, zakup urządzeń do odczytywania książek,
❖ wyposażenie prezencyjne biblioteki (zewnętrzna tablica informacyjna, system znaków 

informujących o bibliotece rozmieszczony na terenie miasta, przenośny system wystawienniczy)  
w celu zwiększenia popularności samej biblioteki oraz dostępności do informacji                              

o organizowanych przez bibliotekę we współpracy z lokalnymi organizacjami kulturalno-
oświatowymi imprezach na rzecz mieszkańców Brzegu.

Remont Miejskiej Biblioteki Publicznej



Remont Miejskiej Biblioteki Publicznej



W ramach tego zadania wykonana zostanie m.in.: rozbiórka istniejącego dwukondygnacyjnego budynku 
zaplecza amfiteatru, przebudowa budynku zaplecza amfiteatru, remont widowni amfiteatru, remont sceny 

amfiteatru, przebudowa i remont ciągów komunikacyjnych, elementy małej architektury, m.in. plac spotkań, 
ławki stylizowane, kosze na śmieci, osłona śmietnikowa, ogrodzenie i bramy, przebudowa i remont schodów 

terenowych, przebudowa oświetlenia – umieszczenie lamp stylizowanych.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 5 mln zł, z czego wnioskowane dofinansowanie z Lokalnych 
Programów Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020   

to ok. 2,6 mln zł.

Przebudowa Amfiteatru Miejskiego

Przed: W trakcie:



Zakres prac remontowych w Brzeskim Centrum Kultury obejmie m.in.: prace termomodernizacyjne, w tym 
zmianę kolorystyki elewacji budynku, przebudowę wnętrz budynku BCK polegającą na utworzeniu – w wyniku 

przebudowy byłej kawiarni – tzw. Sceny Kameralnej z barem, zapleczem kuchennym oraz przebudowę sali 
widowiskowej i tzw. małej sceny. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez 

montaż windy oraz wydzielenie toalety na parterze budynku. Przebudowany zostanie również taras nad 
wejściem głównym do budynku BCK.

Wartość całego przedsięwzięcia wyniesie 8,5 mln zł, z czego unijne dofinansowanie pozyskane na tę inwestycję 
przez miasto to 5 milionów zł.

Remont Brzeskiego Centrum Kultury

W trakcie:



Ochrona przeciwpowodziowa

Na terenie Brzegu została zrealizowana inwestycja przeciwpowodziowa pod nazwą „Budowa wału przeciwpowodziowego 
rzeki Odry „Rataje” w mieście Brzeg woj. Opole” wynikający z Planu zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu 
wodnego Środkowej Odry 2015 r.

Przedmiotowa inwestycja ma na celu ochronę przed zalaniem dzielnicy Rataje – wzdłuż ul. Oławskiej oraz zabytkowego 
parku miejskiego, przylegającego do Zamku Piastów Śląskich.

Inwestycja objęła budowę:

➢ wału ziemnego na odcinku 1,085 km,
➢ ściany żelbetonowej na odcinku 0,684 km,
➢ mobilnego systemu przeciwpowodziowego na odcinku 0,258 km,
➢ bramy zamknięcia mobilnego wału przeciwpowodziowego o długości 7,9 m

Koszt inwestycji - 9,3 mln zł. 
Środki pochodziły z dotacji: 

➢ MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 7,2 mln zł, 
➢ Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1,8 mln, 
➢ Budżetu Państwa – 300 tys. zł.

Częścią przedmiotowej inwestycji są szandory – mobilny system przeciwpowodziowy o wartości  431.341,55 zł, użyczony dla 
Gminy na podstawie zawartej umowy.

17 października 2017 r. przeprowadzono ćwiczenia zgrywające „WODNIK-2017”.
Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie wpasowania szandorów w oknach przeciwpowodziowych oraz doskonalenie 
umiejętności montażu mobilnego systemu przeciwpowodziowego. 



Nowy wał przeciwpowodziowy rzeki Odry „Rataje”



Teren inwestycyjny przy ulicy Małujowickiej

25 września 2015 roku uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu przy ulicy 
Małujowickiej. 

22 lipca 2015 roku złożono wniosek o włączenie terenu do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

W lipcu 2017 roku nastąpiło włączenie terenu do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przeprowadzono także wycinkę drzew oraz całego poszycia, a następnie uporządkowano teren. Przygotowano 
dokumentację techniczną uzbrojenia terenu w niezbędne media oraz budowy drogi wewnętrznej. Prowadzone      

są również zaawansowane rozmowy z firmą Tauron na temat doprowadzenia sieci energetycznej. 

Przed: Po:



Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Przytulisko Przytul Psisko”

178.636,24 zł
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Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Brzeg w okresie 
01.01.2015-10.10.2018

W okresie od 01.01.2015 do 10.10.2018 Gmina Brzeg pozyskała 
kwotę 53 689 184,00 zł środków zewnętrznych na realizację 
inwestycji.  

84,92% tej kwoty (45 593 379,00 zł) to środki unijne, natomiast 
pozostałe 15,07% (8 095 805,00 zł) to środki pochodzące                     
z programów krajowych. 

Skuteczność Gminy Brzeg w pozyskiwaniu środków zewnętrznych      
z Unii Europejskiej jest na poziomie 100% (12 złożonych wniosków –
12 otrzymanych dofinansowań).







Planowane działania Gminy Brzeg

Wnioski w ocenie: 

- wniosek na termomodernizację PSP nr 1 - 1 200 000 zł (RPO WO 2014-2020)
- wniosek na przebudowę ulicy Kamienna-Chrobrego – 3 000 000 zł (Schetynówka),
- wniosek na remont budynku Piastowska 32 - 1 125 000 zł (BGK),
- wniosek na budowę boiska przy PSP nr 1 - 557 626 zł (MSiT),
- wniosek dotyczący II etapu rewitalizacji terenu przy ulicy Korfantego - 404 024 zł (MSiT),

Wnioski w przygotowaniu: 

Na dzień dzisiejszy zostało zakontraktowanych blisko 90% środków z RPO WO 2014-2020. Ostatni 
tak korzystny procent dofinansowania (w okresie 2021-2027- 70%).

- wniosek dotyczący modernizacji budynku dawnego Wodnika - Bioróżnorodność RPO WO   
2014-2020 - 30 listopad 2018r. 
- wniosek dotyczący wymiany pieców węglowych- RPO WO 2014-2020 - do 10 grudnia 2018r.
- wniosek dotyczący budowy centrum przesiadkowego w Brzegu - RPO WO 2014-2020 - I kwartał 
2019r. 
- wniosek dotyczący adaptacji Sali rajców, Skarbca i „Sali pod wieżą” na cele ekspozycyjne –
MKiDN - 31 październik 2018r. 



INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH 
-ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH- 

POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
O WARTOŚCI POWYŻEJ 30.000 EURO 

 
 

2015 rok 
Łącznie 34 postępowania, w tym: 
- na roboty budowlane - 12 postępowań 
- na dostawy - 1 postępowanie 
- na usługi - 16 postępowań 
- unieważnionych – 5 postępowań 
 
2016 rok 
Łącznie 25 postępowań, w tym: 
- na roboty budowlane - 11 postępowań 
- na dostawy - 1 postępowanie 
- na usługi - 11 postępowań 
- unieważnionych – 2 postępowania 
 
2017 rok 
Łącznie 44 postępowania, w tym: 
- na roboty budowlane - 23 postępowania 
- na dostawy - 1 postępowanie 
- na usługi - 9 postępowań 
- unieważnionych – 11 postępowań 
 
2018 rok (do dnia 30 września) 
Łącznie 25 postępowań, w tym: 
- na roboty budowlane - 10 postępowań 
- na dostawy - 1 postępowanie 
- na usługi - 7 postępowań 
- unieważnionych – 7 postępowań 



Najważniejsze wydarzenia w latach 2015-2018

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

W 2016 roku Brzeg wygrał konkurs ogłoszony przez Rzecznika Praw Dziecka na miasto-gospodarza centralnych obchodów Ogólnopolskiego 
Dnia Praw Dziecka. Począwszy od 14 listopada, a skończywszy na wielkiej gali finałowej 20 listopada, Brzeg stał się stolicą praw dziecka. 

Wspólnie z Rzecznikiem Praw Dziecka podjęto szereg inicjatyw, które inspirowały do dyskusji nie tylko o samych prawach dziecka, ale także
o potrzebach i problemach najmłodszych. 

W Brzegu gościł Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, a także jego doradcy społeczni: Anna Maria Wesołowska, Dorota Zawadzka, Laura 
Koba, Grzegorz Jach i Anna Czerwińska-Rydel oraz goście specjalni: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak – Jomaa, 

Majka Jeżowska i Edward Lutczyn. W przedsięwzięcie zaangażowało się wiele lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych, m.in. 
Uniwersytet Opolski, Brzeskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, brzeskie oddziały Polskiego 
Czerwonego Krzyża i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Hufiec Brzeg Związku Harcerstwa Polskiego, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz publiczne   

i niepubliczne placówki oświatowe.



Najważniejsze wydarzenia w latach 2015-2018

275. Rocznica Bitwy pod Małujowicami i Oblężenia Brzegu

W programie dwudniowych uroczystości w kwietniu 2016 roku znalazły się m.in. konferencja naukowa 
poświęcona bitwie oraz Wojnom Śląskim, inscenizacje działań zbrojnych i odpraw wojskowych pod ratuszem, 

zamkiem i w Parku Wolności, a także uroczysty koncert muzyki klasycznej.



Najważniejsze wydarzenia w latach 2015-2018

Jubileusz 600-lecia konsekracji kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja

W dniach od 15 do 17 września 2017 roku Brzeg żył wydarzeniami związanymi z jubileuszem 600-lecia 
konsekracji kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja. W Ratuszu odbyła się dwudniowa konferencja naukowa 

zorganizowana wspólnie z Zakładem Sztuki Renesansu i Reformacji Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencji 
towarzyszył wernisaż wystawy „600-lecie konsekracji kościoła św. Mikołaja w Brzegu”, przygotowanej przez 
brzeskie Muzeum Piastów Śląskich. W sobotni wieczór, 16 września, kościół św. Mikołaja wypełniła muzyka 
Antonína Dvořáka oraz Gabriela Fauré w wykonaniu Brzeskiej Orkiestry Symfonicznej im. Księcia Jerzego II 

Piasta oraz połączonych chórów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego 
„Gaudium” oraz chóru „Oktoich” z Wrocławia. Orkiestrą i chórami dyrygował p. Marek Kudra. 



Najważniejsze wydarzenia w latach 2015-2018

Międzynarodowe spotkania piłkarskich reprezentacji młodzieżowych

W czerwcu 2015 roku na brzeskim stadionie zagrały ze sobą reprezentacje Polski i Szkocji U-15, w listopadzie 
tego samego roku zmierzyły się Polska i Serbia U-18, natomiast we wrześniu 2018 roku odbył się mecz Polski        

i Szkocji U-20. Spotkania organizował Polski Związek Piłki Nożnej oraz Opolski Związek Piłki Nożnej.



Najważniejsze wydarzenia w latach 2015-2018

Historyczny awans BTP Stali Brzeg do III ligi piłki nożnej

11 czerwca 2016 roku brzeska BTP Stal świętowała na stadionie miejskim historyczny awans do III ligi piłki 
nożnej. 



Najważniejsze wydarzenia w latach 2015-2018

Awans Gredaru Futsal Team do I ligi futsalu

W marcu 2016 roku awans do I ligi futsalu świętowali futsaliści brzeskiego Gredaru, którzy swój puchar za 
zwycięstwo w rozgrywkach II ligi odbierali aż w Częstochowie, gdzie rozgrywali swoje ostatnie spotkanie ligowe. 



Najważniejsze wydarzenia w latach 2015-2018

Likwidacja Strefy Płatnego Parkowania 

Od 7 lutego 2016 roku parkowanie wzdłuż centralnych ulic miasta stało się bezpłatne, ponieważ zlikwidowana 
została Strefa Płatnego Parkowania. Wcześniej Strefa Płatnego Parkowania działała w obrębie ponad 20 ulic        

i skwerów.



Najważniejsze wydarzenia w latach 2015-2018

Wprowadzenie pomiaru stanu jakości powietrza 

Od lutego 2018 roku na terenie Gminy Brzeg funkcjonują sensory do badania zanieczyszczenia powietrza,   
które zostały zamontowane na budynkach publicznych dzięki współpracy z firmą Airly Sp. z.o.o. oraz BPEC. 

Dzięki sieci czujników zainstalowanych na terenie gminy każdy ma możliwość odczytu aktualnego stanu 
powietrza, pyłów zawieszonych tj.: PM2.5, PM10, temperatury powietrza, ciśnienia oraz wilgotności powietrza 

za pomocą platformy dostępnej na stronie www.brzeg.pl – Airly lub za pomocą aplikacji na system 
Android i iOS.



SPRAWY SPOŁECZNE
2015-2018 



INFORMACJA NT. DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W LATACH 2015-2018 PRZEZ BIURO 
SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH: MIEJSKI 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ I ŻŁOBEK MIEJSKI „TĘCZOWY ŚWIAT”

Rodzina 500 plus 

Program rządowy realizowany od 1 kwietnia 2016 roku mający za zadanie pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci 
poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, w wysokości          

500 złotych. Świadczenie na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. 
Jego podstawą normatywną jest ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
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Program „Dobry start”

Od 1 lipca 2018 r. realizowane jest nowe świadczenie – „Dobry start”. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje 
raz w roku na rozpoczynający rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się 

w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia. Szacuje się, iż z Programu korzysta około 3300 dzieci z terenu 
Gminy Brzeg.
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Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na terenie gminy Brzeg poza działającym żłobkiem miejskim „Tęczowy Świat”, w którym miejsce opieki może znaleźć 108 dzieci, 
działają cztery żłobki niepubliczne, z czego żłobek niepubliczny Słoneczko przy ul. Nysańskiej 2 był pierwszym żłobkiem   
niepublicznym w Brzegu. W chwili obecnej działają cztery żłobki niepubliczne i posiadają miejsca opieki na:

- żłobek niepubliczny Słoneczko przy ul. Nysańskiej 2: 60 miejsc; 
- żłobek Smerfuś, ul. Plac Moniuszki 2:   30 miejsc;
- żłobek Wesoła Sowa, ul. Wojska Polskiego 2-4:   48 miejsc;
- żłobek Puchatek, ul. Piastowska 21:  24 miejsca.

Łączna liczba miejsc w żłobku miejskim i żłobkach niepublicznych wynosi: 270. Dofinansowanie gminy do miejsc w żłobkach 
niepublicznych wynosi miesięcznie: 200,00 zł na jedno dziecko i obejmuje w sumie 142 miejsca.
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Zatrudnienie dziennego opiekuna w ramach projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci”

Z dniem 1 stycznia 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu rozpoczął realizację projektu Opolskie dla rodziców i dzieci w ramach 
Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt stanowi kontynuację działań 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w projekcie Powrót do zatrudnienia. Celem nowego projektu jest 
wsparcie dla 100 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy chcą wrócić na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im 
powrót do aktywności jest konieczność opieki nad małym dzieckiem. 

15 marca 2017 r. zawarte zostało porozumienie w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji opiekuna dziennego w ramach 
projektu RPOWO na lata 2014-2020 ,,Opolskie dla rodzin i dzieci” pomiędzy Województwem Opolskim - Wojewódzkim Urzędem 
Pracy, a Gminą Brzeg. W ww. projekcie zatrudnionych było trzech opiekunów dziennych, z których każdy opiekował się 1 dzieckiem 
przez okres 12 miesięcy.

Pozostając w gotowości organizacyjnej Gmina Brzeg we wrześniu 2018 r. wyłoniła 1 opiekuna dziennego, który będzie świadczył 
opiekę nad jednym dzieckiem. 
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Ochrona i promocja zdrowia

Gmina Brzeg działa na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych. W ramach ogłaszanych przez BSSiZ otwartych 
konkursów ofert na realizację zadania publicznych – stowarzyszenia działające na lokalnym rynku organizują szereg 

działań dla w/w grup. Podczas realizowanych konkursów szczególną uwagę zwracano na promowanie 
i propagowanie zdrowego stylu życia, krzewienie aktywności fizycznej i edukację w zakresie profilaktyki uzależnień 

oraz kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Do najbardziej potrzebujących trafiło m.in. 100 urządzeń 
przypominających smartfon, ułatwiających wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu. 

Koszt projektu wyniósł 739.477,50 zł, w tym kwota dofinansowania unijnego – 698.806,23 zł.
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Wypoczynek letni i zimowy

W okresie zimowym oraz wakacyjnym, w ramach otwartych konkursów ofert dla podmiotów działających 
w ramach wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na rzecz mieszkańców Gminy Brzeg, dzięki 

dotacjom z Urzędu Miasta, odbywają się kolonie, półkolonie, obozy sportowe oraz zajęcia rekreacyjno- sportowe.
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Środowiskowy Dom Samopomocy typu AB

W dniu 17.08.2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Brzegu nr 2416/2017, został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert 
na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, przedmiotem którego było utworzenie 
i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych 
i upośledzonych umysłowo. Od grudnia 2018 r., Środowiskowy Dom Samopomocy położony na terenie Gminy Brzeg  
jest prowadzony przez Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM przy ul. 1-go Maja 2 w Brzegu, na podstawie umowy 
nr BSSiZ/33/2017 zawartej pomiędzy Gminą Brzeg a Stowarzyszeniem na lata 2017-2019, w oparciu o art. 25 
ustawy o pomocy społecznej, w związku z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 30 uczestników. Posiada następującą liczbę miejsc dla 
poszczególnych kategorii osób:
1) typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych – 12 miejsc;
2) typ B – dla osób upośledzonych umysłowo – 18 miejsc.



INFORMACJA NT. DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W LATACH 2015-2018  PRZEZ BIURO SPRAW 
SPOŁECZNYCH I ZDROWIA ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY 

SPOŁECZNEJ I ŻŁOBEK MIEJSKI „TĘCZOWY ŚWIAT”

Brzeski Punkt Konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny w Brzegu, realizowany jest od lipca 2017 r. we współpracy z Urzędem Miasta w Brzegu                
i Stowarzyszeniem Na Rzecz Ludzi Uzależnionych „To człowiek”. Program  realizowany w punkcie ma charakter 
poradnictwa z zakresu używania substancji psychoaktywnych, a skierowany jest do młodzieży oraz młodych 

dorosłych eksperymentujących i szkodliwie używających narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych. 
Równolegle działaniami profilaktycznymi objęci zostają rodzice oraz inni członkowie rodzin osób z problemem 

narkotykowym.
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Mieszkania wspomagane 

Gmina Brzeg we wrześniu 2018 roku złożyła do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu formularz 
zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla gmin, pn.: „Niezależne życie”- wypracowanie standardu i przeprowadzenie 
pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą 

Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych.
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„Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy 
zastępczej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 

VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Brzeg jest partnerem projektu 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Realizacja projektu umożliwi zwiększenie usług społecznych poprzez 
wzrost liczby usług wsparcia rodziny w ramach działań prewencyjnych, w tym asystentury rodzinnej,  wzrost liczby usług 

w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego.

Okres realizacji programu: 01.04.2016r. - 31.03.2018r.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych na zadanie realizowane przez Gminę Brzeg tj. zadanie nr 7: Usługi dla rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek 

wsparcia dziennego w Gminie Brzeg wynosi 168 840,00 zł i obejmuje:

1) Usługi dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze:
a.wynagrodzenie asystenta rodziny - wydatki ogółem: 80 400,00 zł, w tym finansowanie w całości z RPO: 80 400,00 zł;
b.funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, specjalistycznej oraz w formie 

podwórkowej (wynagrodzenie osoby pracującej z dziećmi- wychowawca podwórkowy) - wydatki ogółem: 80 400,00 zł,          
w tym finansowanie w całości z RPO:  80 400,00 zł.

2) Koszty pośrednie - wydatki rozliczane ryczałtowo - wydatki ogółem: 8 040,00 zł, w tym finansowanie w całości z RPO: 
8 040,00 zł.

Projekt zakończony w marcu br. W ramach utrzymania trwałości projektu od miesiąca kwietnia br. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Brzegu zatrudnił na etat asystenta rodziny, który kontynuuje prace z rodzinami.
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„Brzeg przyjazny dla seniorów i osób niepełnosprawnych” - w ramach działania 8.1 dostęp do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Brzegu jest zwiększenie i rozwój usług asystenckich i opiekuńczych dla osób i rodzin zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza wśród osób starszych, samotnych i niesamodzielnych. Celem projektu 
jest zwiększenie usług społecznych poprzez objęcie wsparciem opiekuńczym, asystenckim, psychologicznym oraz w systemie 

teleopieki społecznej dla 100 osób niesamodzielnych mieszkających na terenie Brzegu.

W ramach projektu przewidziano objęcie osób uczestniczących w projekcie m.in.:
a)usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi,
b)usługami asystenckimi świadczonymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
c)nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi  tzw. system teleopieki,
d)wsparciem psychologicznym oraz pomocą w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach 
wsparcia.

Planowany okres realizacji programu: 01.10.2016r. - 31.10.2019r.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych na zadanie realizowane przez Gminę Brzeg wynosi 739.477,50 zł, w tym kwota 
dofinansowania w wys. 698.806,23 zł oraz wkład własny w wysokości 5,5 % wartości przyznanego dofinansowania 

tj. 40 671,27 zł.
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Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018

Celem Programu jest wspieranie przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w rozwoju 
systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny w gminie. Dofinansowaniu w ramach 

programu podlegają koszty wynagrodzenia asystentów rodziny do wartości 67% kosztów wynagrodzenia brutto.

W ramach programu Gmina Brzeg otrzymała dotację ze środków Budżetu Państwa na dwa etaty asystenta rodziny 
w wysokości 31 836,00 zł.
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Program przeciwdziałania przemocy

Gmina Brzeg uzyskała dofinansowanie na realizację projektu, na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach 
konkursu „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA 

PRZEMOCY W RODZINIE” ogłaszanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w roku 2018.

Kwota dotacji wynosi: 15.000 złotych
Czas trwania projektu: do 31.12.2018 r. 

W ramach zadania zwiększona zostanie dostępność usług na rzecz osób doświadczających przemocy w Gminie Brzeg w 
postaci:

• 90 godzin poradnictwa specjalistycznego: wsparcia psychologicznego, rodzinnego a także prawnego;
• zrealizowane zostaną badania dotyczące skali zjawiska przemocy które opracowane zostaną przez Wyższa Szkołę 
Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu;
• powstaną dwa filmy animacyjne informujące o możliwościach otrzymania wsparcia w podmiotach realizujących działania 
na rzecz przeciwdziałania przemocy w Gminie Brzeg.

Zorganizowany zostanie także trening interpersonalny dla kobiet uczestniczących w grupie wsparcia na terenie Brzegu. 
Dla specjalistów pracujących w danym obszarze zorganizowane zostanie specjalistyczne szkolenie mające na celu 
poszerzenie wiedzy oraz kompetencji, niezbędnych do profesjonalnego pomagania.
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PROGRAM MALUCH +

Gmina Brzeg realizując potrzeby społeczności lokalnej, w zakresie rozwoju dostępności do instytucji opieki nad 
dziećmi do lat 3, otrzymuje dofinansowanie w ramach resortowego programu „MALUCH+”, który umożliwia 

zapewnienie funkcjonowania 12 miejsc opieki w żłobku miejskim „Tęczowy Świat”. 

Kwoty otrzymywanego dofinansowania w ramach Programu w latach 2015-2018:

- 2015r. kwota dotacji: 142.496,51 zł;
- 2016r. kwota dotacji: 31.989,21 zł;
- 2017r. kwota dotacji: 20.160,00 zł;
- 2018r. kwota dotacji: 21.600,00 zł.



SPRAWY OŚWIATOWE
2015-2018 



Wprowadzenie nowego ustroju szkolnego 
w szkołach na terenie Gminy Brzeg 

Podczas realizacji zadań w zakresie oświaty jednym z najważniejszych zadań było wprowadzenie nowego ustroju szkolnego. 

W Gminie Brzeg utworzono nową sieć szkolną, w której od 1 września 2017 roku:

▪ PSP nr 3 stało się 8-letnią szkołę podstawową,
▪ Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi stał się 8-letnią Publiczną Szkołą Podstawową nr 6 z Oddziałami Sportowymi,
▪ Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi stał się 8-letnią Publiczną Szkołą Podstawową nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi,
▪ Publiczne Gimnazjum nr 1 zostało włączone do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 i od 1 września 2017 r. funkcjonuje jako     

8-letnia Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w dwóch budynkach. W jednym budynku przy ul. Robotniczej 
22 uczą się dzieci klas I-IV, natomiast w drugim budynku przy ul. Oławskiej 2 uczą się dzieci klas V-VII i dzieci klas II i III gimnazjum, 

▪ Publiczne Gimnazjum nr 3 zostało włączone do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 i od 1 września 2017 r.  funkcjonuje jako    
8-letnia Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w dwóch budynkach. W jednym budynku przy ul. B. Chrobrego13 uczą się dzieci klas    
I-IV, natomiast w drugim budynku przy ul. Boh. Monte Cassino 14 uczą się dzieci klas V-VII i dzieci klas II i III gimnazjum. 

W obecnym roku szkolnym 2018/2019 do szkół podstawowych uczęszcza ostatni rocznik klas gimnazjalnych. Ponadto zmieniono 
obwody szkół, dostosowane do nowej sieci szkół oraz przeprowadzony został nabór do oddziałów sportowych w klasach IV – VIII     
w PSP nr 5 i PSP nr 6.



Wprowadzenie nowego ustroju szkolnego 
w szkołach na terenie Gminy Brzeg 

Wraz z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego dzieci sześcioletnie znów uczęszczają do przedszkoli. 

W związku z powyższym w latach 2014-2018 zwiększono ilość grup przedszkolnych z 43 na 52 w roku 2018/2019. 
Liczba grup możliwa była dzięki zmianom organizacyjnym w istniejących przedszkolach. 

Liczba przedszkolaków wzrosła z 1085 w roku 2014/2015 na 1256 w roku 2018/2019. 



Remonty w przedszkolach i szkołach na terenie Gminy Brzeg                               
w latach 2015-2018 

W przedszkolach i szkołach przeprowadzano wiele remontów, na które środki finansowe placówki otrzymały z Biura Oświaty.      
W latach 2014-2018 przeznaczono na naprawy i remonty 2.513.155 zł. Do najważniejszych z nich należały:

▪ remont szatni i sanitariatu wraz z pomieszczeniami magazynowymi w Przedszkolu Publicznym nr 2,
▪ wyposażenie sal komputerowych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3,
▪ remont łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Sportowymi,
▪ remont łazienek w Przedszkolu Publicznym nr 7,
▪ remont gabinetu logopedycznego w Przedszkolu Publicznym nr 7,
▪ przebudowa pomieszczeń na sale dydaktyczne w Przedszkolu Publicznym nr 10,
▪ remont sal w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3,
▪ wyposażenie pracowni fizyczno-chemicznej i językowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3,
▪ remont korytarzy w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5,
▪ remont korytarzy i wymiana hydrantów w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi.



Ilość wydanych decyzji w Urzędzie Miasta w Brzegu: 

- w roku 2015    wydano 17.368 

- w roku 2016    wydano 20.404 

- w roku 2017    wydano 20.472 

- w roku 2018 (do 14 września)  wydano 19.303 

 

 

Ilość korespondencji, która wpłynęła do Urzędu Miasta w Brzegu: 

- w roku 2015       wpłynęło 31.349 w tym korespondencja elektroniczna   648 

- w roku 2016       wpłynęło 28.136 w tym korespondencja elektroniczna    888 

- w roku 2017       wpłynęło 29.500 w tym korespondencja elektroniczna 1.058 

- w roku 2018 (do 14 września) wpłynęło 19.725 w tym korespondencja elektroniczna    775 



Dotacje dla organizacji pozarządowych przekazane                                       
przez Gminę Brzeg na realizację zadań publicznych 

w latach 2015-2018 (do 30.09.2018)

❑ Sport – 2.294,500 zł
❑ Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 862.287,69 zł
❑ Kultura – 372.500 zł
❑ Promocja i ochrona zdrowia – 47.420 zł
❑ Turystyka – 35.700 zł
❑ Edukacja i szkolenie wolontariuszy – 20.000 zł
❑ Zwalczanie narkomanii - 20.000 zł



Elektronizacja Urzędu Miasta w Brzegu w latach 2015-2018

❑ poprawa zabezpieczeń poprzez wymianę starych komputerów z Windowsem XP na modele 

nowsze z bieżącym system oraz zabezpieczeniami (85 komputerów),

❑ wymiana starych urządzeń drukujących na nowsze, bardziej oszczędne w eksploatacji modele 

(41 drukarek, 3 kserokopiarki),

❑ zabezpieczenie sieci urzędu poprzez zakup nowoczesnego firewalla wraz z przeszkoleniem 

pracowników biura informatyki (Stormshield UTM),

❑ wymiana starych systemów serwerowych celem przyspieszenia obsługi petentów               

oraz lepszego zabezpieczenia danych,

❑ wprowadzenie portalu "naprawmy to" celem polepszenia komunikacji między urzędem          

a petentem,

❑ poprawa bezpieczeństwa poprzez wymianę podpisów elektronicznych na zgodne                      

z najnowszymi wytycznymi - SHA256,

❑ pozytywnie zaopiniowany audyt bezpieczeństwa sieci w świetle rozporządzenia RODO,

❑ doprowadzenie światłowodów oraz dostarczenie internetu szerokopasmowego do jednostek 

podległych celem obniżeniem kosztów,

❑ podłączenie wszystkich jednostek podległych tunelem szyfrowanym, umożliwiającym 

bezpieczne rozliczane podatku VAT-7,

❑ założenie kanału TV Brzeg umożlwiającego promowanie miasta poprzez materiały wideo.



STAN ZATRUDNIENIA W URZĘDZIE MIASTA W BRZEGU
LATA 2014-2018

Stan na dzień

Ilość osób  

zatrudnionych 

na czas  

nieokreślony

Ilość osób zatrudnionych

na czas określony 

(np. zatrudnienie przy współpracy z PUP)

31.12.2014 124 osoby 14 osób

31.12.2015 125 osób 29 osób

31.12.2016 125  osób 26 osób

31.12.2017 129 osób 23 osoby

01.10.2018
126 osób 25 osób



STAN ZADŁUŻENIA MIASTA         
I SPÓŁEK MIEJSKICH                   

PRZED I PO KADENCJI



PROJEKT BUDŻETU GMINY BRZEG NA 2017 ROK

Główne zadania inwestycyjne z możliwością dofinansowania







DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


