
 
 

 

 
  

 



 
 

 

 

 

                    Słowo wstępne 

 

Realizując obowiązek zawarty w art. 28aa. ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym,   przedstawiam Radzie Miejskiej Brzegu Raport  

o stanie Gminy Brzeg za rok 2019, który zawiera w szczególności realizację 

polityk, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej Brzegu.   

Wykonując w 2019 roku obowiązki Burmistrza Brzegu realizowałem zakres 

działań stanowiących zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej.  

 

          Mając na względzie rozwój naszego miasta duży nacisk położyłem na 

poprawę istniejącej infrastruktury poprzez remonty i przebudowy ulic, remonty  

i termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Należy wspomnieć także 

o przebudowie i remoncie budynku mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 32, 

rewitalizacji Ratusza, przebudowie oświetlenia ulicznego, poprawie jakości 

środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej.  

Nie można pominąć faktu sprzedaży dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „Inwest-Park” największego w gminie terenu inwestycyjnego przy 

ul. Małujowickiej, co stanowi duży krok w kierunku rozwoju miasta. 

        Podobnie jak w ubiegłych latach kontynuowałem politykę mającą na celu 

pozyskanie środków zewnętrznych.  Wiele uwagi poświeciłem też sprawom 

społecznym. 

                Wszystkie moje działania w 2019 roku znajdziecie Państwo  

w przedmiotowym dokumencie.  
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I. ZARZĄDZANIE GMINĄ 

Zadania realizowane przez gminę określa ustawa o samorządzie gminnym, która wskazuje, że 

gmina wykonuje  zadania publiczne o znaczeniu lokalnym w imieniu własnym  i na własną 

odpowiedzialność, posiada osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie sądowej. 

Organem uchwałodawczym i kontrolnym jest Rada Miejska Brzegu, natomiast organem 

wykonawczym w gminie jest Burmistrz Brzegu. 

Kadencja obydwu organów trwa 5 lat. Aktualnie od 2018 roku  do 2023 roku. 

Rada Miejska Brzegu w 2019 roku odbyła ogółem 12 sesji wynikających z Planu Pracy Rady 

Miejskiej Brzegu na 2019 rok oraz 3 sesje nieplanowane. W omawianym okresie Rada Miejska 

Brzegu  podjęła w sumie 149 uchwał. Wszystkie podjęte uchwały publikowane  są na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeg – www.bip.brzeg.pl. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami wszystkie sesje transmitowane są na żywo oraz przechowywane na kanale YouTube 

Sesje Rady Miejskiej Brzegu. Link do każdej transmisji znajduje się również na stronie 

www.bip.brzeg.pl w zakładce Nagrania z Sesji Rady Miejskiej Brzegu. 

Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta w Brzegu – jednostki 

organizacyjnej gminy. W raportowanym okresie  Burmistrz Brzegu wydał: 

Lp. Nazwa dokumentu Ilość 

1. Zarządzenia 856 

2. Decyzje administracyjne 19.003 

3. Postanowienia 2.549 

4. Zaświadczenia 2.366 

5. Odpisy 7.201 

6. Wypisy 57 

7. Pełnomocnictwa 239 

8. Informacje 6.580 

W 2019 roku do Urzędu Miasta w Brzegu wpłynęło i zostało załatwionych 32.655 spraw. 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE 
 

Gmina Brzeg posiada status miasta i jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce 

zamieszkania na jego terenie. Siedzibą władz Gminy Brzeg jest budynek położony przy 

ul. Robotniczej 12 oraz Ratusz.  

Gmina Brzeg posiada jednostki organizacyjne, którymi są: Urząd Miasta w Brzegu, Zarząd 

Nieruchomości Miejskich w Brzegu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Żłobek Miejski „Tęczowy Świat” w Brzegu, Przedszkola 

Publiczne Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Integracyjne, 8, 10, 11 oraz Publiczne Szkoły Podstawowe Nr 1, 

3, 5, 6, 8. Ponadto w Brzegu funkcjonują gminne osoby prawne takie jak: Brzeskie Centrum 

Kultury w Brzegu, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzegu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o., Zakład Higieny Komunalnej Spółka z o.o. w Brzegu, 

http://www.bip.brzeg.pl/
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Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Brzegu., Miejski 

Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o.o. w Brzegu, Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej Spółka z o.o. w Brzegu. 

 

Demografia  

Liczba mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały lub czasowy) stan  na dzień 31.12.2019 

r. wynosi 34.560. W tym 18.318 kobiet i 16.242 mężczyzn. Gęstość zaludnienia kształtuje się 

na poziomie 2.367 osób na 1 km2. W 2019 roku przybyło 280 nowonarodzonych mieszkańców 

Brzegu, zmarły natomiast 403 osoby. 

 

Ilość mieszkańców Brzegu w latach 2016 – 2019. 

 

 

Liczba sporządzonych aktów w latach 2016-2019 
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Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 

Sporządzone akty urodzenia * 

w tym: 

- zagraniczne 

440 

 

108 

505 

 

119 

472 

 

95 

487 

 

102 

Sporządzone akty małżeństwa 

* w tym: 

- zagraniczne 

264 

 

36 

273 

 

37 

246 

 

25 

206 

 

34 

Sporządzone akty zgonu * w 

tym :  

- zagraniczne  

596 

 

6 

632 

 

14 

590 

 

12 

553 

 

19 

*Dotyczy aktów sporządzonych na skutek zdarzeń, zaistniałych na terenie Gminy Brzeg oraz Gminy Skarbimierz, a także 

umiejscowień - zdarzeń, które nastąpiły  za granicą. 

Na uwagę zasługuje także informacja, że w 2019 roku Urząd Stanu Cywilnego w Brzegu 

wystąpił do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z 76 wnioskami o nadanie Odznaczeń za 

Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla Par obchodzących Jubileusz Długoletniego Pożycia 

Małżeńskiego. 

 

III. INFORMACJE FINANSOWE 
 

A.  Stan finansów gminy 
Podstawowe wskaźniki: 

1) Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 52,15 %, 

2) Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 20,36 %, 

3) Zadłużenie ogółem 32.199.727,76 zł, 

4) Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia 7.541.804,74 zł. 

 

B. Wykonanie budżetu gminy 
Podstawowe wskaźniki: 

1) Dochody 186.654.917,91 zł w tym PIT 36.696.121,00,  PN 20.615.213,29 zł, 

2) Dotacje i środki rozwojowe z poza budżetu gminy 60.497.183,31 zł, 

3) Dochody z majątku gminy 12.414.008,96 zł, 

4) Wydatki 187.649.071,34 zł, 

5) Wynik budżetu (deficyt) – 994.153,43 zł. 

 

C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 
 

Plan  Wykonanie % 

41.480.733,00 38.198.928,84 zł 92,09 

 

 Najważniejsze inwestycje: 

 

1. Przebudowa ul. B. Chrobrego w Brzegu 

Plan 900.000,00 zł Wykonanie 899.845,70 zł 
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2. Przebudowa ul. Kamiennej i B. Chrobrego 

Plan 7.000.000,00 zł Wykonanie 6.965.381,99 zł 

3. Przebudowa ul. Lipowej 

Plan 799.500,00 zł Wykonanie 799.453,28 zł 

4. Przebudowa ul. Platanowej w Brzegu 

Plan 2.863.500,00 zł Wykonanie 1.448.541,08 zł 

5. Wzmocnienie konstrukcji obiektów mostowych w ciągu drogi gminnej ul. Kępa 

Młyńska 

Plan 135.000,00 zł Wykonanie 134.070,00 zł 

6. Budowa wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta 

Plan 100.000,00 zł Wykonanie 99.967,27 zł 

7. Przebudowa i remont budynku przy ul. Piastowska 32 

Plan 2.498.000,00 zł Wykonanie 2.495.632,73 zł 

8. Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej 

Plan 5.269.616,00 zł Wykonanie 5.258.056,79 zł 

9. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w 

zakresie PSP nr 1 

Plan 1.609.000,00 zł Wykonanie 1.461.926,10 zł 

10. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w PP nr 1 

Plan 95.000,00 zł Wykonanie 92.221,02 zł 

11. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w PP nr 4 

Plan 90.000,00 zł Wykonanie 88.246,68 zł 

12. Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego „Tęczowy Świat" 

Plan 152.946,00 zł Wykonanie 152.912,00 zł 

13. Uzbrojenie terenu w sieć energetyczną przy ul. Małujowickiej – dokumentacja 

Plan 130.000,00 zł Wykonanie 122.754,00 zł 

14. Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg gminnych przed 

wprowadzeniem do cieków wodnych 

Plan 323.000,00 zł Wykonanie 323.000,00 zł 

15. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej 

w Brzegu 

Plan 7.223.448,00 zł Wykonanie 7.222.624,15 zł 

16. Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie 

Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski 

Plan 3.041.049,00 zł Wykonanie 3.040.707,61 zł 

17. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzegu 

Plan 630.000,00 zł Wykonanie 627.951,90 zł 

18. Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury  

wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK 

Plan 4.007.402,00 zł Wykonanie 3.976.216,53 zł 
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19. Budowa przyłącza energetycznego wraz z budową rozdzielni głównej oraz 

instalacji niskoprądowej w budynku Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu 

Plan 600.000,00 zł Wykonanie 597.860,05 zł 

20. Adaptacja Sali Rajców, tzw. Skarbca i gotyckiej Sali w wieży Ratusza na cele 

muzealne 

Plan 559.715,00 zł Wykonanie 558.784,35 zł 

21. Wymiana centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej na krytej pływalni w Brzegu 

Plan 314.265,00 zł Wykonanie 314.255,00 zł 

22. Budowa kompleksu basenowego przy ul. Korfantego w Brzegu 

Plan 173.490,00 zł Wykonanie 173.430,00 zł 

 

D. Podatki    
 

W roku 2019 r.  dochody budżetu miasta w zakresie podatków i opłat lokalnych zostały 

zrealizowane w wysokości 21.969.100,05 zł tj. 104,27 % planu rocznego wynoszącego 

21.070.165,00 zł.   

Udział poszczególnych podatków realizowanych przez tut. Biuro w dochodach budżetowych 

przedstawia się następująco: 

 

 Rodzaj podatku Plan Wykonanie Wykonanie   

w % 

1. Podatek od 

nieruchomości 

Os. fizyczne 4.400.000,00 4.536.533,79 103,11 

Os. prawne 15.500.000,00 16.078.679,50 103,73 

 

2. Podatek rolny Os. fizyczne         32.000,00 34.782,46 108,70 

Os. prawne         5.500,00 4.111,00 74,75 

 

3. Podatek od środków 

transportowych 

Os. fizyczne 220.000,00 194.454,36 88,39 

Os. prawne 330.000,00 322.246,00 97,65 

 

4. Podatek leśny Os. fizyczne 50,00 51,09 102,18 

Os. prawne 15,00 14,00 93,33 

 

5. Opłata targowa --------------- 50.000,00 62.229,95 124,45 

6. Opłata skarbowa --------------- 430.000,00 446.099,44 103,74 

7. Koszty upomnień Os. fizyczne 13.000,00 14.895,03 114,58 

Os. prawne 2.100,00 1.716,80 81,75 

 

8. Odsetki od 

nieterminowej zapłaty 

Os. fizyczne 35.000,00 33.433,53 95,52 

Os. prawne 50.000,00 238.122,35 476,24 

 

9. Pozostałe odsetki  --------------- 2.500,00 1.582,25 63,29 

10. Mylne wpłaty --------------- ---------------- 148,50 -------- 

RAZEM --------------- 21.070.165,00 21.969.100,05 104,27 
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Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 8.674.916,91 zł. Największy 

procent  w zaległościach stanowią zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, które stanowią  

8.618.469,92 zł w tym zaległości podmiotów gospodarczych będących w upadłości - os. 

fizyczne  65.196,85  zł oraz os. prawne  5.553.002,61 zł. 

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 54.958,24 zł, w tym 

zaległości podmiotów gospodarczych będących w upadłości - os. prawne 23.405,40 zł. 

Zaległości z tytułu podatku rolnego  1.487,73 zł oraz leśnego 1,02 zł. 

Udzielone w roku 2019 ulgi w podatkach i opłatach lokalnych, oraz skutki wynikające 

z Uchwał Rady Miejskiej w Brzegu na dzień 31.12.2019 r. kształtują się następująco: 

1. Skutki wynikające z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych – 1.810.860,00 zł. 

2. Zwolnienia udzielone zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej – 345.702 zł. 

3. Ulgi udzielone  zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa – 0,56 zł.  

 

                 - w rozbiciu na poszczególne podatki - : 

 

Rodzaj podatku Umorzenie Odroczenie terminu płatności oraz 

rozłożenie na raty 

Podatek od nieruchomości Os. fizyczne 0,56zł 0,00 zł 

Razem 0,56 zł 0,00 zł 

 

 

 Postępowanie egzekucyjne z tytułu podatków i opłat lokalnych: 

 

Wystawione upomnienia do 31 grudnia 2019r.: 

- podatek od nieruchomości – osoby prawne: 204 szt. na kwotę 659.452,12 zł 

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne: 1.570 szt. na kwotę 919.673,00 zł  

- podatek od środków transportowych- os. prawne: 8 szt. na kwotę 26.596,60 zł 

- podatek od środków transportowych- os. fizyczne: 25 szt. na kwotę 60.293,81 zł 

- łączne  zobowiązanie pieniężne os. Fizyczne 10 szt. na kwotę 2.198,00 zł 

- podatek rolny os. fizyczne: 18 szt. na kwotę 1.889,00 zł 

 

Wystawiono tytuły wykonawcze do 31 grudnia 2019r.: 

- podatek od nieruchomości – osoby prawne: 56 szt. na kwotę 272.376,40 zł 

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne: 392 szt. na kwotę 256.650,00 zł  

- podatek od środków transportowych- os. Prawne 2 szt. na kwotę 3.354,00 zł 

- podatek od środków transportowych- os. Fizyczne 12 szt. na kwotę  10.775,80 zł 

- podatek rolny os. fizyczne: 5 szt. na kwotę 614,00 zł 

 

Hipoteki: 

 

Dokonano zabezpieczenia poprzez wpis hipoteki: 

- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych - 6 hipotek na kwotę 

164.875,00 zł 

- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych - 3 hipoteki na kwotę 66.282,00 

zł. 
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OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

W roku 2019 w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dochody zostały 

zrealizowane  w wysokości  5.228.907,40 zł co stanowi 99,12 % planu rocznego wynoszącego 

5.275.054,00 zł: 

 

Lp. Rodzaj należności Plan Wykonanie Wykonanie

w % 

1. Opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

5.262.054,00 5.212.004,01 99 

2. Koszty upomnień 3.000,00 3.120,40 104 

3. Odsetki 10.000,00 13.528,65 135 

4. Odsetki od rachunku bankowego -------------- 254,34 ---------- 

5 Razem 5.275.054,00 5.228.907,40 99,12 

 

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia  

2019 r. wynoszą 197.095,08 zł, natomiast na koniec 2018 roku wynosiły 258.129,43 zł, czyli 

uległy zmniejszeniu o około 23%. 

Do dnia 31 grudnia  2019 r. wystawiono 304 upomnienia na kwotę 97.202,94 zł. 

Do dnia 31 grudnia 2019 r. wystawiono 148 tytułów wykonawczych na kwotę 86.161.42 zł 

z  czego na 31.12.2019 r.  wyegzekwowano 32.071,84 zł. 

Skutek finansowy wynikający z wprowadzenia ulgi z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31 grudnia  2019 r.  wynosi  24.342,00 zł. 

W związku z nowymi zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

wystawiono 224 zawiadomienia o wysokości opłaty z pouczeniem, że stanowią one podstawę 

do wystawienia tytułu egzekucyjnego. 

Z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie założono żadnej hipoteki. 

 

E. Środki zewnętrzne  
 

Środki zewnętrzne stanowią jedno z dodatkowych oraz istotnych źródeł finansowania 

realizowanych zadań gminy. Gmina Brzeg w 2019 roku złożyła łącznie 22 wnioski o środki 

zewnętrzne. 10 spośród tych wniosków to wnioski Urzędu Miasta w Brzegu, po 3 – Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, a 2 wnioski złożyło Brzeskie 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Po 1 wniosku złożyli: Żłobek Miejski, Brzeskie 

Centrum Kultury, Zarząd Nieruchomości Miejskich i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3. 

Zadania objęte wnioskami dotyczą inwestycji drogowych (4 wnioski), rewaloryzacji zabytków 

(2 wnioski), szeroko pojętej edukacji (5 wniosków), ochrony i poprawy stanu środowiska (4 

wnioski), kultury (1 wniosek), infrastruktury mieszkaniowej (1 wniosek), modernizacji sieci 

ciepłowniczej (2 wnioski) oraz pomocy społecznej (3 wnioski). 

Wartość dofinansowania, o jakie ubiegano się w złożonych już wnioskach wynosi ok. 10,2 mln 

zł z czego pozytywnie oceniono wnioski na kwotę dofinansowania ponad 9,4 mln zł. 
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Większość wniosków, tj. 14 z 22 zostało złożonych do programów krajowych. Pozostałe 

dotyczą uzyskania dofinansowania ze środków unijnych (5 wniosków) lub innych źródeł 

(3 wnioski). 

18 ze złożonych wniosków zostało ocenionych pozytywnie, a 16 z nich otrzymało 

dofinansowanie. W przypadku 1 wniosku trwa procedura odwoławcza od wyników oceny 

(wniosek jest na liście rezerwowej). 2 są w trakcie oceny. 

Lp. Nazwa projektu 

Program lub 

instytucja do której 

wniosek złożono1 

Wartość 

projektu 

[w zł] 

Wartość 

dofinansowania 

[w zł] 

Źródło2 

Urząd Miasta w Brzegu 

1 Przebudowa ul. Platanowej w Brzegu FDS 2 651 833,21 1 325 916,60 BP 

2 Remont ul. Kościelnej w Brzegu FDS 356 080,46 182 540,23 BP 

3 Remont ul. Mlecznej w Brzegu FDS 456 200,00 228 100,00 BP 

4 Remont ul. Lekarskiej w Brzegu FDS 163 700,00 81 850,00 BP 

5 
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia 

ulicznego w Brzegu 
NFOŚiGW 2 048 000,00 2 048 000,00 BP 

6 
Zagospodarowanie terenu pod centrum 

przesiadkowe w Brzegu 
RPO WO 2014-2020 2 554 331,06 1 509 647,00 UE 

7 Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg RPO WO 2014-2020 3 636 584,18 1 236 438,61 UE 

8 

Ochrona różnorodności biologicznej w 

Brzegu poprzez działania edukacyjno – 

informacyjne 

RPO WO 2014-2020 414 502,00 352 326,70 UE 

9 

Adaptacja Sali Rajców, tzw. skarbca oraz 

gotyckiej Sali w wieży ratusza na cele 

muzealne, etap II 

RPO WO 2014-2020 423 999,65 299 978,06 UE 

10 

Brzeg, ratusz (XIV-XVIII), sala Rajców: 

odtworzenie kompozycji wnętrz sali, 

skarbca oraz czternastowiecznej sali w 

wieży - etap II 

MKiDN 264 651,57 103 000,00 BP 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 

11 „Posiłek w szkole i w domu” MEN 40 674,00 40 674,00 BP 

Żłobek Miejski „Tęczowy Świat” 

12 

Funkcjonowanie miejsc utworzonych w 

ramach wcześniejszych edycji programu 

MALUCH 

OUW 171 749,00 19 440,00 BP 

Miejska Biblioteka Publiczna 

13 „Nasza Niepodległa- nasz mały świat” 
Program Wieloletni 

„Niepodległa” 
35 946,50 30 414,50 BP 

14 Zakup nowości wydawniczych 

Program Wieloletni 

„Narodowy Program 

Rozwoju 

Czytelnictwa” 

83 886,00 28 886,00 BP 

15 

„Kreatywna biblioteka dla dzieci i 

młodzieży- nowe kompetencje i 

technologie w MBP Brzeg” 

Partnerstwo dla 

książki 2020 
37 500,00 7 500,00 Inne 

Brzeskie Centrum Kultury 

16 

„ Ocalić od zapomnienia- krzewienie 

polskiej kultury oraz folklory” przez 

Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu i 

regionie 

RPO WO 2014-2020 374 439,06 299 000,00 UE 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

17 
Program asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej na rok  2019 
OUW 71 150,00 33 938,00 BP 

18 
Program „Posiłek w szkole i w domu” w 

2019 roku 
OUW 937 500,00 750 000,00 BP 

19 
„Usługi opiekuńcze dla osób 

niepełnosprawnych- edycja 2019” 

Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia 

Osób 

Niepełnosprawnych 

83 250,00 83 250,00 BP 

Zarząd Nieruchomości Miejskich 

20 
Program integracji społeczności romskiej 

w Polsce na lata 2014 -2020 
OUW 55 000,00 50 000,00 BP 

Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 

21 

Modernizacja miejskiej sieci cieplnej 

wysokich parametrów w rejonie ul. 

Nysańskiej, Szkolnej w Brzegu 

WFOŚiGW 1 342 405,13 1 254 000,00 Inne 

22 

Likwidacja grupowego jednofunkcyjnego 

węzła cieplnego c.o Ofiar Katynia 24 

wraz z budową sześciu indywidualnych 

węzłów jednofunkcyjnych. 

WFOŚiGW 256 387,43 218 700,00 Inne 

Razem 16 459 769,25 10 183 599,70  
1 FDS = Fundusz Dróg Samorządowych; NFOŚiGW = Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej; RPO WO 2014-2020 = Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; 

MKiDN = Ministerstwo Kultury i Dziewictwa Narodowego; MEN = Ministerstwo Edukacji Narodowej; 

OUW = Opolski Urząd Wojewódzki; WFOŚiGW = Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 
2 BP = budżet państwa; UE = środki z Unii Europejskiej; Inne = inne źródła 

F. Wieloletnia Prognoza Finansowa   
 

Wieloletnia Prognoza Finansowa – WPF  jest dokumentem planistycznym ukierunkowującym 

politykę finansową Gminy Brzeg. WPF obejmuje prognozę m.in. takich parametrów 

budżetowych Gminy Brzeg, jak:  

1) dochody, z tego: dochody bieżące i majątkowe, 

2) wydatki, z tego: wydatki bieżące i majątkowe, 

3) wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania 

deficytu, 

4) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego 

do zaciągnięcia wraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania jego spłaty, 

5) wskaźniki zobowiązań wynikające z art. 243 ufp, 

6) objaśnienia przyjętych wartości. 

  
Lp.  2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

 

2019 r. 

1. Dochody 111.804.864 128.205.870 139.712.125 166.239.511 186.654.918 

2. Wydatki 105.707.559 125.724.405 141.030.044 176.652.445 187.649.071 

3. Wynik budżetu 6.097.305 2.481.465 -1.317.919 -10.412.934 -994.153 

4. Przychody 9.601.735 13.020.061 12.820.025 23.321.679 17.825.275 

5. Rozchody 2.683.470 2.683.470 2.683.470 2.683.470 2.683.470 

6. Kwota długu 20.833.608 18.150.138 15.466.668 27.283.198 32.199.728 

7. Obsługa długu 3.362.097 3.267.756 3.195.745 3.127.229 3.435.595 
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8.  Zadłużenie 

gminy w 

stosunku do 

dochodów 

ogółem 

 

18,63 % 

 

14,16 % 

 

11,07 % 

 

16,41 % 

 

17,25% 

 

WPF Gminy Brzeg przedstawia stan faktyczny wykonania budżetu od 2016 r. do 2019 r. oraz 

prognozę od 2020 r. do 2038 r. Wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach 

publicznych wykazane w WPF wskazują, iż Gmina Brzeg znajduje się w dobrej sytuacji 

finansowej i spełnia relacje o których mowa w art. 243 ufp.  

 

 IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
  

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może 

przysługiwać prawo własności, jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, 

ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, 

które mogą pochodzić z różnych źródeł.  

 

Dane o przysługującym Gminie Brzeg prawie własności i prawie użytkowania 

wieczystego 
 

Wielkość gruntów komunalnych  Gminy Brzeg wg stanu na dzień 31-12-2019 r. 

 Prawo do gruntu  Powierzchnia  gruntów w ha Ilość działek w szt. 

Własność 

 

 

490,3989 

w tym: 

w użytkowaniu wieczystym  

– 126,3005 

w trwałym zarządzie 

– 31,1248 

2228 

w tym: 

w użytkowaniu wieczystym 

– 444 

w trwałym zarządzie 

– 43 

Udział  gminy we 

współwłasności 

5,2375 480 

Użytkowane wieczyste 

przysługujące gminie 

0,8533 8 

 

Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Brzeg w 2019 roku  

Powierzchnia mienia komunalnego uległa zmniejszeniu  o  79,3696 ha: 

 zmniejszyła się o 15,8610 ha w wyniku przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności; 

 zmniejszyła się o 64,4165 ha w wyniku zbycia; 

 zwiększyła się o 0,0124 ha w wyniku zniesienia współwłasności w następstwie którego 

Gmina Brzeg nabyła 4 lokale mieszkalne w nieruchomości przy ulicy Piłsudskiego 12. 

(udział gminy w działce 737 o pow. 0,0725 ha wynosił 0,2500 części, natomiast po 

zniesieniu współwłasności wynosi 0,4255 części). 

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych 

przez Gminę Brzeg  

   Dochody z tytułu: Wysokość dochodów uzyskanych  

w 2019 r. w zł 

opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste 818.144,95 
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najmu i dzierżaw składników majątkowych 6.964.973,61 

gospodarki gruntami i nieruchomościami 

(odsetki, pozostałe usługi, rozliczenia z lat ubiegłych) 
1.232.619,75 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 787.329,24 

sprzedaży składników majątkowych  11.626.679,72 

Łączne dochody 21.429.747,27 

Wg stanu na dzień 31-12-2019 r. 

 

 

Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Brzeg. 

 

W 2019 roku sprzedano najemcom - na zasadach preferencyjnych - 36 lokali mieszkalnych,  za 

co uzyskano wpływy w kwocie 232.400,71 zł. W wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych 

powierzchnia użytkowa zasobu mieszkaniowego zmniejszyła się o 2.100,96 m2.  

 

V. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW, STRATEGII ORAZ 

UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ BRZEGU 
 

Jednym z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, podstawowym dokumentem do prowadzenia długofalowej i zrównoważonej 

polityki rozwoju jest Strategia Rozwoju Gminy. Przyjęcie „Strategii Rozwoju Gminy Brzeg na 

lata 2016-2022” przez Radę Miejską Brzegu miało miejsce dnia 29 stycznia 2016 r.- Uchwałą 

Nr XVI/145/16. Strategia zdefiniowana została jako dokument określający misję i wizję 

rozwoju oraz cele strategiczne i operacyjne.  

Efektywne wdrożenie założeń strategicznych sformułowanych w uchwalonym dokumencie 

warunkuje okresowa ewaluacja Strategii wraz z towarzyszącym jej bieżącym monitoringiem 

stopnia osiągnięcia celów. W związku z tym do maja 2020 r. przeprowadzona została 

ewaluacja, której zadaniem było przede wszystkim zebranie, w dalszej kolejności analiza oraz 

odpowiednie wartościowanie danych, mających w efekcie dostarczyć wiedzy niezbędnej do 

podjęcia decyzji dotyczących utrzymania, modyfikacji bądź też całkowitej zmiany założonych 

kierunków działań. 

Monitoring Strategii jest stałym i ciągłym procesem obserwacji, mającym na celu zapewnienie 

informacji na temat słuszności i skuteczności podejmowanych działań. Głównym celem 

przeprowadzonej analizy było badanie i ocena procesu wdrażania Strategii pod kątem 

zgodności realizowanych działań z celami strategicznymi i operacyjnymi zapisanymi w 

Strategii. 

Ewaluacja „Strategii Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022” podzielona została na II części. 

Część I obejmowała opracowanie analizy sytuacji makroekonomicznej Gminy Brzeg w 

trzyletnim okresie je poprzedzającym, która opierała się na analizie wybranych wskaźników 

makroekonomicznych. Wykorzystane mierniki odnoszą się do pięciu obszarów problemowych: 

sytuacji demograficznej, bezrobocia, gospodarki i kapitału społecznego. Przeprowadzona 

analiza polegała na przeanalizowaniu zmian zachodzących w Gminie Brzeg w okresie 

trzyletnim. Ze względu na dostępność danych przyjęto okres analizy na lata 2016-2018. 
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Wartości wskaźników ustalono w oparciu o dane statystyczne Głównego Urzędu 

Statystycznego. Porównania sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Brzeg na przestrzeni lat 

2016-2018 dokonano w oparciu o wybrane wskaźniki. Część II dotyczyła analizy mierzalnych 

wskaźników monitoringu umożliwiających ocenę stopnia realizacji danego celu. Strategia 

Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022 zakłada realizację m.in. czterech celów 

strategicznych, które zostały wyznaczone w czterech priorytetowych obszarach 

funkcjonowania Gminy:  

1. Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym, w tym celów operacyjnych: 

1.1. Rozwój infrastruktury społecznej oraz zasobów mieszkaniowych gminy, 

1.2. Efektywne rozwiązanie problemów społecznych oraz stymulowanie aktywności 

zawodowej,  

1.3. Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej, 

1.4. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego. 

2. Rozwój gospodarczy miasta, w tym celów operacyjnych: 

2.1. Wsparcie lokalnej gospodarki oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, 

2.2. Wykorzystanie potencjału turystycznego. 

3. Kształtowanie funkcjonalnej przestrzeni miejskiej, w tym celów operacyjnych: 

3.1. Usprawnienie systemu komunikacyjnego,  

3.2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej,  

3.3. Efektywna rewitalizacja obszarów problemowych, 

3.4. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej.  

4. Ochrona środowiska naturalnego, w tym celów operacyjnych: 

4.1. Poprawa efektywności energetycznej- ukierunkowanie na gospodarkę niskoemisyjną, 

4.2. Racjonalna gospodarka zasobami.  

Ocena „Strategii Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022” to ocena efektów realizacji 

Strategii w oparciu o wybrane kryteria ewaluacyjne, która została dokonano przy 

wykorzystaniu metody ewaluacji on-going. Ewaluacja on-going skupia się przede wszystkim 

na aktualności strategii i sprawności systemu jej wdrażania. Ewaluację on-going 

przeprowadzono w oparciu o następujące kryteria: 

 Trafność – analiza obejmuje odpowiedniość istniejących celów w odniesieniu do 

zmieniających się potrzeb, 

 Skuteczność – badanie obejmuje wszystkie elementy Strategii – czy w zamierzony sposób 

prowadzą do osiągnięcia celów, w szczególności czy wybierane do realizacji działania 

w sposób optymalny realizują cele interwencji, 

 Efektywność – analiza dotyczy procesów i efektów w odniesieniu do poniesionych 

nakładów. 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji pozwolą na dokonanie przeglądu osiągnięć Strategii 

w zestawieniu z początkowymi założeniami, zweryfikowanie trafności doboru odpowiednich 

wskaźników monitoringu do działań określonych w Strategii oraz podjęcie rekomendowanych 

działań dla poszczególnych celów strategicznych. 
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W ogólnym podsumowaniu należy stwierdzić, że istnieją obszary, które przy konstruowaniu 

Strategii zostały zasadniczo trafnie wyznaczone. Część wskaźników wykazała właściwe 

dobranie celów i kierunków rozwoju miasta. Podsumowując rekomendacje należy stwierdzić, 

że w wielu obszarach konieczna jest kontynuacja działań ukierunkowanych na poszczególne 

zadania i obszary działań. W kilku obszarach wymagana byłaby konkretyzacja celu dająca 

możliwość zaplanowania konkretnych działań oraz umożliwiająca jego mierzalności oraz 

zawężenie w taki sposób, aby odnosił się tylko do kompetencji podmiotów odpowiedzialnych 

za wdrażanie Strategii w ramach realizacji konkretnego zadania.  

Realizacja przyjętych polityk, programów, strategii, planów oraz uchwał Rady Miejskiej 

Brzegu została ujęta poniżej w tematycznym opisie zrealizowanych przez Burmistrza Brzegu 

w 2019 roku zadań.  

 

A.       Ład  przestrzenny 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg 

Uchwała Nr XI/344/08 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 grudnia 2008 r. – polityka przestrzenna 

Gminy Brzeg realizowana jest poprzez sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, nienaruszających ustaleń obowiązującego studium w zakresie klas 

przeznaczenia terenu oraz parametrów i wskaźników; przez okres 2018 roku prowadzona była 

procedura zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

ustanowionego Parku Kulturowego Książęce Miasto Brzeg i obszarów przyległych w rejonach 

ul. Chocimskiej, ul. Błonie, ul. Kępy Młyńskiej i Placu Drzewnego, która zakończyła się 

podjęciem przez Rade Miejską uchwały na sesji w dniu 28 marca 2019 r. Plan ten obowiązuje 

od 5 maja 2019 r. W roku 2019 uchwałą Rady Miejskiej Brzegu podjętą na sesji w dniu 19 

grudnia przystąpiono do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Brzeg dla obszaru rejonu ul. Małujowickiej, uchwalonego Uchwałą Nr XII/98/15 Rady 

Miejskiej Brzegu z dnia 25 października 2015 r., tj. dla obszaru ograniczonego od zachodu i 

północy granicą miasta, od północnego zachodu ul. Małujowicką, od wschodu terenami zieleni 

urządzonej i od południa granicą miasta ze względu na  potrzeby inwestorów  o parametrach 

różniących się od parametrów i wskaźników ustalonych w obecnie obowiązującym planie.  

Gmina Brzeg jest w 100% objęta obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, co umożliwia inwestorom bezpośrednie występowanie o pozwolenie na 

budowę czy dokonanie zgłoszenia bez konieczności oczekiwania na decyzje o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Park Kulturowy Książęce Miasto Brzeg 

Na przestrzeni roku 2019 podejmowano szereg działań służących realizacji ustaleń uchwały 

w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Książęce Miasto Brzeg, przy współudziale Straży 

Miejskiej i Powiatowego Konserwatora Zabytków. Usuniętych zostało dużo różnych 

elementów reklamowych i banerów naruszających przepisy w/w prawa miejscowego, a nowe 

elementy reklamowe powstają w uzgodnieniu ze służbami Burmistrza oraz Powiatowego 

Konserwatora Zabytków i są zgodne z przepisami w/w uchwały, co poprawia w znaczący 

sposób krajobraz kulturowy miasta. Działania prowadzone są w sposób ciągły. 
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Dotacje z budżetu Gminy Brzeg na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy obiektach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków lub 

znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków   

W roku 2019 na podstawie Uchwały Nr XXXIV/432/17  Rady Miejskiej Brzegu z  dnia 

22 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 

znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, Rada Miejska Brzegu na podstawie 

stosownych uchwał udzieliła dotacji: 

 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Mikołaja (III etap prac i robót – część elewacji 

południowej nawy głównej), budynek figurujący w wojewódzkim rejestrze zabytków, 

- w kwocie: 196 450,08 zł, 

 Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego – dokumentacja 

projektowa na remont elewacji,  

- w kwocie: 24 999,00 zł   

 Wspólnocie Mieszkaniowej Chrobrego 20 (remont elewacji), budynek  figurujący 

w gminnej ewidencji zabytków,  

- w kwocie: 50 041,99 zł, 

 Wspólnocie Mieszkaniowej Chrobrego 28 (remont elewacji), budynek  figurujący 

w wojewódzkim rejestrze zabytków,  

- w kwocie: 67 765,00 zł, 

 Wspólnocie Mieszkaniowej Długa 37 (remont elewacji), budynek  figurujący w gminnej 

ewidencji zabytków,  

- w kwocie: 49 993,37 zł, 

 Wspólnocie Mieszkaniowej Księcia Jerzego II Piasta 17 (remont elewacji), budynek 

figurujący w gminnej ewidencji zabytków,  

- w kwocie: 35 010,30 zł, 

 Wspólnocie Mieszkaniowej Ofiar Katynia 30 (remont elewacji), budynek  figurujący 

w gminnej ewidencji zabytków,  

- w kwocie: 30 013,22 zł. 

Rok Liczba wniosków złożonych w roku 

poprzedzającym 

Liczba 

wniosków 

które uzyskały 

dotację 

Łączna kwota 

udzielonych dotacji  

Wartość wykonanych 

prac – nakłady ogółem 

2019 36 (w tym 22 obiekty w 

gminnej ewidencji zabytków 

i 14 obiektów w 

wojewódzkim rejestrze 

zabytków) 

 

          7 

 

454 272,96  zł 

 

1 506 208,43 zł 

Należy zauważyć również pozytywne oddziaływanie wsparcia prac i robót przy obiektach 

zabytkowych na posiadaczy obiektów, którzy nie mogą się ubiegać o takie wsparcie, bądź 

z uwagi na możliwości finansowe Gminy takiego wsparcia nie otrzymali, a jednak podejmują 

trud wyremontowania swych obiektów, aby nie odbiegały one wyglądem od estetycznego 

sąsiedztwa. Wszystkie obiekty, remontowane z udziałem środków gminnych (dotacje) są 

oznakowane tabliczkami (wykonanymi na koszt Gminy Brzeg) zawierającymi taką informację. 
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B. Zasoby materialne gminy 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg 

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016-2023 został przyjęty uchwalą nr 

XXVI/287/16 Rady miejskiej Brzegu z 10 listopada 2016 r. Dokument został zatwierdzony 

przez UMWO. Bez jego opracowania niemożliwym byłoby ubieganie się o środki zewnętrzne 

na realizację projektów w nim ujętych.  

Dokument zawiera charakterystykę Gminy Brzeg wraz z danymi statystycznymi. Na ich 

podstawie przeprowadzono analizę obszarów problemowych. Uzyskane w ten sposób 

wskaźniki pozwoliły wytypować obszar rewitalizacji. Obszar ten cechuje się największą 

koncentracją negatywnych zjawisk społecznych. Powierzchnia obszaru stanowi ok. 16% 

powierzchni Brzegu i zamieszkuje go ok. 29% mieszkańców. Granice obszaru wyznaczają 

ulice: 

 od wschodu: Księcia Jerzego II Piasta, Kamienna, Piastowska; 

 od południa: Towarowa, Armii Krajowej; 

 od zachodu: Robotnicza, Partyzantów, Wrocławska (nie znajduje się w granicach obszaru), 

Oławska; 

 od północy: brzeg Kanału Odry. 

Dokument zakłada osiągnięcie 3 celów strategicznych: 

1. Brzeg miastem zintegrowanego i aktywnego społeczeństwa; 

2. Brzeg miastem o uporządkowanej i funkcjonalnej przestrzeni; 

3. Brzeg miastem rozwijającym obszary kultury i dbającym o dziedzictwo kulturowe. 

Cele realizowane będą poprzez zaplanowane w LPR projekty. Podzielono je na 2 grupy: 

1. 4 projekty podstawowe: Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku 

im. Bolesława Chrobrego w Brzegu, Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny 

w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem „Sceny Kameralnej BCK”, 

termomodernizacja i adaptacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Kamiennej 

3 w Brzegu na potrzeby szkolnictwa zawodowego, Rewitalizacja zabytkowego budynku 

przy ul. Kamiennej 4 w Brzegu, 

2. 11 projektów komplementarnych: Adaptacja zabytkowej willi Neugebauera na obiekt 

użyteczności publicznej, Renowacja muru ochronnego i remont elewacji budynku 

administracji Zakładu Karnego w Brzegu oraz warsztaty, cykle imprez kulturalnych  

i edukacyjnych. 

Projekty były zgłaszane przez Gminę Brzeg, jej jednostki organizacyjne oraz podmioty od niej 

niezależne. 

Trwa rozpoczęta w 2018 r., rzeczowa realizacja jednego z podstawowych projektów – 

przebudowa sal i termomodernizacja BCK. Drugi z projektów podstawowych (dot. 

Przebudowy amfiteatru i rewaloryzacji parku) zakończył się w 2018 r. Projekt 
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termomodernizacji i adaptacji budynków Zespołu Szkół Budowlanych otrzymał środki 

z innego działania (efektywność energetyczna). 

Po zakończeniu realizacji trwającego projektu podstawowego będą realizowane wybrane 

projekty komplementarne. 

Program pozwolił uzyskać Gminie Brzeg wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego w 

łącznej kwocie niemal 9,5 mln zł (dofinansowanie projektów dotyczących przebudowy 

amfiteatru i rewaloryzacji parku oraz przebudowy sal i termomodernizacji BCK). 

 

Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu  

 

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem  Gminy Brzeg 

Zasób mieszkaniowy Gminy Brzeg wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, składał się z 1 571 

lokali, w tym 1 167 we wspólnotach mieszkaniowych.  W zasobie gminy znajdowało się 

również 31 pomieszczeń tymczasowych. Powyższe lokale usytuowane są w 485 budynkach z 

czego 60 z nich stanowi własność Gminy Brzeg.  

W 2019 roku za kwotę 1 696 003 zł wykonano szereg niezbędnych remontów i modernizacji 

lokali. Kwota przekazana wspólnotom mieszkaniowym na fundusz remontowy czyli udział 

gminy w remontach części wspólnych budynków wyniosła 1 667 934 zł.  Głównym zadaniem 

inwestycyjnym była odbudowa zabytkowego budynku wielorodzinnego położonego przy 

ul. Piastowska 32. Na ten cel wydano kwotę 2 498 800 zł w tym  dotacja z BGK  wynosiła 

1 125.000 zł. 

W sprawie przydziałów i zamian lokali w 2019 roku oddano 49 lokali w trybie ofertowym do 

remontu przez przyszłych najemców,  przydzielono 9 lokali do zasiedlenia rodzinom 

oczekującym z listy na czas nieoznaczony. W ubiegłym roku  wystawiono również 

51 skierowań do najmu socjalnego lokalu na mocy wyroku sądowego. Zrealizowano 19 zamian 

lokali, ponadto 6 rodzin skorzystało z zamiany wzajemnej. 

Nieruchomości gruntowe i cmentarze. 

W 2019  roku przebudowano zgodnie z wykonanym projektem podwórko pomiędzy ulicami 

Mleczną, Kościelną, Jabłkową, Długą. Zakres prac obejmował wybrukowanie całej 

powierzchni  podwórka wraz z wykonaniem miejsc postojowych i terenu zielonego. 

Wykonano  naprawę nawierzchni parkingu przy cmentarzu ul. Starobrzeskiej. Wymieniono 

częściowo płyty ażurowe, wykonano dwie studzienki odwadniające teren. 

W związku z remontem ul. Kamiennej wykonano naprawę – renowację ogrodzenia wejścia do 

fosy – nowego Parku Staromiejskiego. Wyremontowano część ceglanego muru wraz 

z dobudową nowych słupów oraz zrekonstruowano brakujące elementy i odnowiono część 

metalową wraz z furtką.   

Przy ul. Marsz. Piłsudskiego wykonano remont nawierzchni dojść do budynków oraz 

wyburzono murki przy budynkach po parzystej stronie ulicy. 

W ramach napraw bieżących wykonano częściową wymianę ubytków powłoki bitumicznej 

przy wyjeździe na obwodnicę z ulicy Szymanowskiego. 
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W ramach utrzymania zieleni wykonano zagospodarowanie skweru pomiędzy ul. Chopina i ul. 

Długą oraz wykonano nasadzenia krzewów na zbiegu ul. Armii Krajowej i Robotniczej. 

W celu poprawy utrzymania czystości na terenie miasta w 2019 r. zabrukowano 8 nowych 

miejsc pod kontenery na odpady komunalne oraz wykonano  9 wiat śmietnikowych. 

W roku 2019 podpisano 277 nowych umów dzierżaw terenów na poprawę zagospodarowania i 

ogródki warzywne, pod garaże i komórki, obiekty handlowe, pojemniki na odpady komunalne 

oraz dzierżawy terenów rolnych.  

Windykacja należności  

Realizując w 2019 r. zadania z zakresu windykacji, na drogę sądową skierowano 347 pozwów 

o zapłatę należności, 24 pozwy o eksmisję z lokalu, 681 spraw skierowano do egzekucji 

komorniczej, w 211 sprawach ustalono krąg spadkobierców po zmarłych dłużnikach. 

W wyniku postępowania egzekucyjnego wyegzekwowano 1 322 805,23 zł. 

W formie odpracowania, należności na rzecz Gminy Brzeg, zostały uregulowane przez 

37 dłużników w kwocie ogółem 209 365,79 zł. 

Korzystając z możliwości uzyskania ulgi w spłacie należności na podstawie Uchwały Rady 

Miejskiej Brzegu  nr XLIX/321/14 z dn. 31 stycznia 2014 r., rozpatrzono pozytywnie 

75 wniosków. Udzielono ulg na kwotę ogółem 604 254,31 zł, z czego kwota 461 708,44 zł 

stanowi należności, których spłatę rozłożono na raty. 

Prywatyzacyjna nieruchomości 

W ramach realizacji polityki prywatyzacyjnej z zastosowaniem bonifikaty, sprzedano 

36 mieszkań na rzecz najemców. Nie podlegają prywatyzacji lokale położone w budynkach 

100% gminnych. 

 

C. Infrastruktura komunalna 

Infrastruktura drogowa  

Gmina Brzeg w roku 2019 zrealizowała inwestycje drogowe w następującym zakresie: 

 przebudowa ulicy Kamiennej, 

 przebudowa gminnego odcinka ulicy B. Chrobrego, 

 przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, tj. ulic Kamiennej, Mickiewicza, Ofiar Katynia 

i Powstańców Śląskich na skrzyżowanie typu rondo, 

 przebudowa ulicy Lipowej, 

oraz rozpoczęła przebudowę ulicy Platanowej w zakresie przebudowy jezdni, chodnika, 

zjazdów wraz z budową oświetlenia oraz sieci kanalizacji deszczowej. 

Zadania inwestycyjne w głównej mierze udało się zrealizować dzięki wsparciu finansowemu z 

Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach tego programu rządowego przebudowane zostały 

ulice Kamienna i B. Chrobrego oraz wybudowano rondo na skrzyżowaniu ulic Kamiennej, 

Mickiewicza, Ofiar Katynia i Powstańców Śląskich. Zakres tych zadań obejmował wykonanie 

nowych konstrukcji i nawierzchni w obrębie jezdni, chodników, wyznaczono stanowiska 

postojowe w obrębie pasa drogowego, a także wybudowano nowe oświetlenie uliczne oraz 

odwodnienie dróg. Niebezpieczne skrzyżowanie dróg gminnych nabrało nowych kształtów i 
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wprowadzono na nim ruch okrężny co w dużej mierze uporządkowało komunikację w jego 

obrębie. 

Zadaniem zrealizowanym ze środków własnych była przebudowa ulicy Lipowej. Droga ta 

uzyskała nowe zagospodarowanie poprzez przebudowę chodników oraz wykonanie nowej 

konstrukcji i nawierzchni na jezdni wraz z wykonaniem przykanalików z wpustami dla jej 

prawidłowego odwodnienia oraz budową nowego oświetlenia.  

Natomiast w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych w ubiegłym roku dokończono 

remont chodników na ulicy Grudziądzkiej wraz z remontem jezdni tj. wymieniono warstwę 

ścieralną. Wyremontowano także chodnik przy skrzyżowaniu ulicy Robotniczej i Piłsudzkiego. 

Ponadto wykonano nowy chodnik przy ulicy Ciepłowniczej na wysokości Brzeskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej aż do bramy zakładu „BESEL”.  

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych kontynuowano rozwój infrastruktury 

rowerowej na terenie miasta. Wprowadzono nową organizację ruchu drogowego w obrębie 

ulicy Powstańców Śląskich, która stała się drogą jednokierunkową dla ruchu samochodowego. 

W obrębie pasa drogowego tej ulicy wyznaczono kontrapas dla ruchu rowerowego i tym samy 

umożliwiono rowerzystom ruch w obu kierunkach. 

Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej 

na terenie Gminy Brzeg  

Gmina Brzeg zgodnie z art.7.1 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym jest organizatorem 

transportu zbiorowego właściwym ze względu na obszar działania. 

Podmiotem świadczącym usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego komunikacji 

miejskiej na terenie Gminy Brzeg poprzez dokonywanie przewozów pasażerów na liniach 

„0A”, „0B”, „1”, „2”, „3”, „5”, „6” i „8” jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

Spółka z o.o. w Brzegu.  

Umowa nr BI.7243.27.2015 z dnia 24 lipca 2015 r. z ww. spółką została zawarta w sposób 

bezpośredni na podstawie art.22 ust.1 pkt1) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Operatora usług w zakresie lokalnego 

transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Gminy Brzeg  oraz usługi polegającej 

na utrzymaniu czystości na przystankach w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Operator zobowiązany jest do stosowania opłat za przejazdy oraz ulg obowiązujących 

podróżnych korzystających z gminnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Brzeg, 

ustalanych przez organizatora, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Brzegu nr XIV/99/11 z dnia 

02 września 2011 r. 

Za wykonanie usług będących przedmiotem niniejszej umowy Operatorowi przysługuje 

wynagrodzenie rozliczane w okresach miesięcznych. 

Wysokość wynagrodzenia za prowadzoną komunikację miejską wynika z iloczynu składników 

jakimi są ilość kilometrów przebiegu przyjęta do rozliczenia i cena jednego wozokilometra. 

Szacunkowa ilość kilometrów w komunikacji miejskiej przyjęta do rozliczenia wynosi 278.000 

km, natomiast stawka za jeden wozokilometr w 2019 roku wynosiła 3,84 zł netto + 8% podatku 
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od towarów i usług (VAT). Stawka jednego wozokilometra podlega corocznej waloryzacji. W 

roku 2020 stawka netto wynosi 3,95 zł. 

Oprócz usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie 

Gminy Brzeg, Operator tj. PKS zobowiązał się do bieżącego utrzymywania porządku 

i czystości na przystankach w okresie całorocznym. 

W związku z kończącym się okresem obowiązywania umowy BI.7243.27.2015, w roku 2020 

przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe lub postępowanie dotyczące 

bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Gminy Brzeg i wybór operatora na najbliższe 

5 lat.  

Przed postępowaniem zostanie opracowany projekt optymalizacji komunikacji miejskiej. 

  

Oświetlenie uliczne 

Dostawa prądu do wszystkich punktów oświetlenia ulicznego na drogach publicznych, placach, 

skwerach i parkach odbywa się za pośrednictwem Gminy Brzeg. Na terenie Gminy Brzeg 

znajduje się łącznie  około 2.967 punktów oświetleniowych (opraw oświetleniowych), 

zasilanych z kilkudziesięciu szaf sterowniczych zlokalizowanych na terenie poszczególnych 

rejonów miasta. Struktura własności oświetlenia ulicznego jest zróżnicowana. W zarządzie 

Gminy Brzeg znajduje się 1.589 punktów oświetleniowych, a właścicielem 1.378 punktów jest 

Tauron Dystrybucja S.A. oddział Opole. Właścicielem oświetlenia dróg osiedlowych, 

podwórek są spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i podmioty prywatne. Około 

1 procent opraw to oprawy z rtęciowymi źródłami światła. Mają one stosunkowo niską 

wydajność oświetlenia, a tym samym niską sprawność. W najgorszym stanie są oprawy 

zamontowane nad ul. Lwowską, które w roku bieżącym są przeznaczone do wymiany na 

oświetlenie typu LED. Oprawy zasilane z linii napowietrznych, ale ze źródłami światła 

sodowymi są zamontowane jeszcze na ul. Bohaterów Monte Cassino. Jest to oświetlenie 

eksploatowane przez  spółkę Tauron Dystrybucja S.A. Oprawy oświetleniowe ze źródłami 

światła fluorescencyjnymi (świetlówki) montowane są głównie pod wiaduktami. W roku 

bieżącym Gmina Brzeg i Spółka Tauron Dystrybucja planują kompleksową wymianę 

oświetlenia na oświetlenie typu LED na terenie całego miasta Brzeg, które są ich własnością. 

Bieżąca konserwacja oświetlenia będącego własnością Tauron Dystrybucja jest wykonywana 

przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Nysa.    

Budowa nowego oświetlenia ulicznego przez gminę następuje głównie w ramach budowy 

i przebudowy dróg. Zmiany technologii oświetleniowych spowodowały, iż obecny kierunek 

rozwoju zmierza zdecydowanie w montowanie źródeł światła typu LED.  

 

W roku 2019 zostały wykonane zadania: 

 wymiana oświetlenia na rondzie przy ul. Ofiar Katynia i ul. Kamiennej, 

 wymiana oświetlenia na ul. B. Chrobrego, 

 wymiana oświetlenia ul. M. Piłsudskiego i Krótkiej, 

 wymiana oświetlenia na ul. Lipowej, 
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 wymiana oświetlenia na ul. Mickiewicza, 

 wymiana oświetlenia na ul. Ks. Jerzego II Piasta, 

 budowa oświetlenia w Parku Wolności, Parku nad Fosą, oraz Parku nad Odrą, 

 budowa oświetlenia przy zbiorniku na ul. Korfantego. 

 

Infrastruktura energetyczna 

 

Projekt założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

Gminy Brzeg 

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawa Energetycznego Burmistrz opracowuje 

projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Projekt 

założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co 3 lata. 

Obowiązujący dokument został zatwierdzony Uchwałą nr XIII/136/19 z dnia 26.09.2019 r.  

Projekt określa: 

1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe; 

2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych; 

3) możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej, 

4) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, 

z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach 

energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz 

zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych; 

5) zakres współpracy z innymi gminami. 

Celem opracowania jest: 

1) umożliwienie podejmowania decyzji w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego 

Gminy Brzeg; 

2) obniżenie kosztów rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Brzeg poprzez wskazanie 

optymalnych sposobów realizacji potrzeb energetycznych; 

3) ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych 

i mieszkaniowych; 

4) wskazanie kierunków rozwoju zaopatrzenia w energię, które mogą być wspierane 

ze  środków publicznych; 

5) umożliwienie jak najlepszego wykorzystania energii odnawialnej; 

6) zwiększenie efektywności energetycznej; 

Projekt każdorazowo jest opiniowany przez Samorząd Województwa w zakresie koordynacji 

współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa oraz 

uchwalany przez Radę Miejską. 

 

Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg - Działania realizowane przez BPEC 

Sp. z o.o. w roku 2019. 
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Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zgodnie z wymogami ustawy Prawo 

Energetyczne posiada plan rozwoju przedsiębiorstwa – „Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia 

obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło dla obszaru działania BPEC Sp. z o.o. w 

Brzegu na lata 2019-2026”,  który wyznacza kierunki w zakresie inwestycji Spółki zarówno w 

źródła wytwórcze jak również w infrastrukturę przesyłową. Głównym celem tego opracowania 

jest zaplanowanie zadań, których realizacja pozwoli w niezakłócony sposób zaopatrywać 

mieszkańców miasta Brzeg w czyste, bezpieczne i konkurencyjne cenowo ciepło. 

W 2019 roku w zakresie źródeł ciepła nie przeprowadzano zadań inwestycyjnych zarówno 

w zakresie dotyczącym modernizacji istniejących jednostek węglowych WR-10 jak również 

w zakresie inwestycji w nowe źródła ciepła np. typu OZE, kogeneracji itd.  

W 2019 roku zakresie sieci ciepłowniczej przeprowadzono zadania: 

 Rozbudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wolności – zadanie polegało na budowie sieci 

i przyłączy cieplnych w.p. o średnicach 2xØ150/250mm, 2xØ100/200mm, 2xØ80/160mm, 

2xØ65/140mm, 2xØ50/125mm, 2xØ40/110mm na odcinku od ul. Robotniczej do 

planowanego do budowy nowego osiedla mieszkaniowego przy ul. Wolności w Brzegu 

wraz z budową przyłączy do budynków oznaczonych jako A, B, C i D. Łączna długość 

budowanej sieci z przyłączami wyniosła ok. l=560m.  

 Modernizacja sieci cieplnej w.p. w rejonie ul. Nysańskiej i Szkolnej – w zakresie 

modernizacji wykonano przebudowę magistralnej sieci cieplnej w.p. z tradycyjnej na 

preizolowaną od komory K121 przy ul. Nysańskiej do granicy działki nr  945/53 przy ul. 

Szkolnej (teren marketu Kaufland). 

 Modernizacja sieci cieplnej w.p. w rejonie ul. Wł. Łokietka i Szkolnej (W 2019 r. 

wykonany został projekt modernizacji sieci. Realizacja inwestycji zaplanowana na rok 

2021). 

 Modernizacja sieci cieplnej w.p. w rejonie ul. Starobrzeskiej i Nysańskiej od K107-do 

K111. (W 2019 r. wykonany został projekt modernizacji sieci. Realizacja inwestycji 

zaplanowana na rok 2021). 

W 2019 roku przyłączono do sieci ciepłowniczej poniższe budynki: 

 Armii Krajowej 22 – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna budynek zasilany, do 

momentu przejścia na ciepło sieciowe na potrzeby centralnego ogrzewania z centralnego 

źródła gazowego. 

 Poprzeczna 7  - budynek techniczny SM Zgoda zasilany, do momentu przejścia na ciepło 

sieciowe na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej z centralnego 

źródła gazowego. 

 Szkolna 24 - budynek wielorodzinny (kamienica) – budynek posiadał ogrzewanie etażowe 

(kotły gazowe, piece na paliwo stałe, ogrzewanie elektryczne). Budynek zasilany w ciepło 

na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem systemu 

wykorzystującego mieszkaniowe węzły cieplne. 

 Długa 65 – budynek wielorodzinny (kamienica) – budynek posiadał ogrzewanie etażowe 

(kotły gazowe, piece na paliwo stałe). Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej tylko na 

potrzeby centralnego ogrzewania. 
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 Garbarska 13 – kamienica pustostan – brak danych odnośnie wcześniejszych systemów 

zaopatrzenia w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. 

Budynek zasilany w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 

za pośrednictwem systemu wykorzystującego mieszkaniowe węzły cieplne. 

 Piastowska 32 – kamienica pustostan - brak danych odnośnie wcześniejszych systemów 

zaopatrzenia w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. 

Budynek zasilany w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 

za pośrednictwem systemu wykorzystującego mieszkaniowe węzły cieplne. 

 Staromiejska 13 – budynek usługowo-mieszkaniowy (kamienica) - budynek posiada 

ogrzewanie z  miejskiej sieci ciepłowniczej –  rozszerzono zakres dostawy dla obiektu o 

dostawę ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej. 

 Jana Pawła II 24 oraz Jana Pawła II 24A - dwa nowo budowane budynki przyłączono do 

sieci ciepłowniczej na potrzeby co oraz cwu. Budynki zasilane są w ciepło na potrzeby 

centralnego ogrzewania i ciepłej  wody użytkowej za pośrednictwem systemu 

wykorzystującego mieszkaniowe węzły cieplne. 

Ponadto zlikwidowano węzeł grupowy przy ul. Ofiar Katynia 20. Zadanie polegało na budowie 

6 węzłów cieplnych dla obiektów przy ul. Piwowarskiej 7-9, Piwowarskiej 11, Piwowarskiej 

13, Piwowarskiej 15, Ofiar Katynia 24A i 24C.  

Węzły Piwowarska 3 oraz O. Katynia 24B wybudowane zostały przez odbiorców ciepła. 

 

Infrastruktura wodno-ściekowa  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o.  

W roku 2019 na terenie Gminy Brzeg obowiązywał Wieloletni plan rozwoju i  modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021, który uchwałą Rady Miasta z 

dnia 27.02.2020 r. zaktualizowano, zatwierdzając nowy  Wieloletni plan rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020 – 2022. 

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach realizowane są na bieżąco remonty 

i modernizacje. W 2019 r. wykonano przebudowę dróg i chodników na Stacji Uzdatniania 

Wody w Gierszowicach oraz na Ujęciu Wody w Krzyżowicach. 

W trakcie realizacji jest budowa dwóch studni czwartorzędowych na ujęciach wody 

podziemnej.  

W zakresie modernizacji i rozbudowy sieci i przyłączy wodociągowych PWiK na bieżąco 

prowadzi wymianę przyłączy wodociągowych i zużytej armatury na sieci wodociągowej 

(zasuwy, hydranty) jak również wykonuje włączenia do sieci wodociągowej.  

W 2019 r. zrealizowane było zadanie: wykonanie wymiany sieci wodociągowej w ul. Orlej oraz 

Słonecznej w Brzegu. 

Rozpoczęto realizację zadań: 

 wymiana sieci wodociągowej w ul. Platanowej w Brzegu, 

 „Wymiana sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Robotniczej, Kwiatowej w Brzegu” – w 

ramach projektu POIiŚ „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV”.  

Na terenie Oczyszczalni Ścieków w Brzegu w 2019 r. zrealizowano zadania:  
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 „Zmiany sterowania pompowni głównej na układ pracy z falownikami (przemienniki 

częstotliwości) na oczyszczalni ścieków w Brzegu” (w ramach projektu POIiŚ 

„Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV”, 

 zabudowę na układzie zrzutu wód burzowych kraty mechanicznej. 

W 2019 w ramach projektu POIiŚ „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV” rozpoczęto 

realizację inwestycji „Układ połączeniowy pomiędzy rurociągami zrzutowymi osadu 

nadmiernego i wstępnego do komór zagęszczania na Oczyszczalni Ścieków w Brzegu”.  

Zadanie zostanie zakończone w 2020 r. 

W zakresie rozbudowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej w 2019 r. wykonano:  

 renowację 2,0 km sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej wraz ze studniami na terenie 

m. Brzeg (w ramach projektu POIiŚ „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV”), 

 odgałęzienie boczne ciśnieniowe na terenie m. Brzeg w ramach inwestycji „Rozbudowa 

kanalizacji o dodatkowe odgałęzienia boczne ciśnieniowe i grawitacyjne na terenie 

Aglomeracji Brzeg”.  

Zgodnie z planem wieloletnim na bieżąco prowadzono remonty przepompowni, wymianę 

przyłączy oraz wykonywanie podłączeń.  

 

D. Środowisko  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Brzeg (uchwalany co roku w terminie do 31 marca każdego roku), 

realizowany był na przestrzeni roku 2019 zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt. 

Program określa zadania gminy w sferze opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wskazując nie 

tylko zadania ale i wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ich realizację. W 2019 

r. program swoim zakresem obejmował: 

 - zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt poprzez 

umieszczanie ich w brzeskim schronisku dla bezdomnych zwierząt „Przytulisko Przytul 

Psisko”, 

 - odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brzeg – realizowane przez Panią 

Agnieszkę Buczyńską prowadząca działalność pn.” Pomerdane Ranczo”, 

 zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie we współpracy 

z Brzeskim Towarzystwem Miłośników Zwierząt – zapewniano zarówno opiekę 

weterynaryjną, jak również zakupiono karmę, celem dokarmiania wolno żyjących kotów 

w okresie zimowym, 

 zapewnienie całorocznej opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami i wolno 

żyjącymi kotami z terenu Gminy Brzeg obejmującej m.in.: obligatoryjną sterylizację albo 

kastrację zwierząt w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – na podstawie umowy zawartej 

z Przychodnią Weterynaryjną s.c. przy ul. Włościańskiej w Brzegu, 
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 wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

– w roku ubiegłym nie było potrzeby umieszczenia zwierzęcia gospodarskiego w takim 

gospodarstwie. 

W 2019 roku prowadzeniem schroniska zajmowali się bezpośrednio pracownicy Urzędu Miasta 

w Brzegu. Wydatki ponoszone na prowadzenie schroniska obejmowały m.in. koszty 

wynagrodzeń dla pracowników, mediów, wywozu śmieci, deratyzacji terenu schroniska, 

utylizacji padłych zwierząt, zakupu karmy dla podopiecznych schroniska oraz zakupu 

niezbędnego wyposażenia. 

Łączny koszt realizacji zadań określonych w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019 wyniósł: 398.159,40 zł., z czego 

67.400,00 zł stanowiła dotacja celowa z Gminy Skarbimierz. W ramach realizacji Programu 

w 2019 r. wydatkowano środki na: 

 koszty prowadzenia schroniska przez Gminę Brzeg,  (w tym m.in. zakup karmy, 

akcesoriów dla zwierząt, zapewnienie mediów, odbiór odpadów, odłów i transport 

zwierząt, wynagrodzenie pracowników): 302.930,01 zł, 

 koszty zapewnienia opieki weterynaryjnej: 72.000,00 zł, 

 koszt zakupu karmy dla wolno żyjących kotów (na okres 2019/2020): 14.383,87 zł, 

 koszty zapewnienia opieki dzikim zwierzętom: 1.000,00 zł. 

W 2019 r. dokonano zakupu 7 sztuk bud dla psów za kwotę 5.195,52 zł oraz wykonano zasilanie 

2 lamp podczerwieni w boksach dla psów za kwotę 2.650,00 zł. 

W roku 2019 schronisko zapewniło opiekę dla 182 psów (138 z terenu Gminy Brzeg oraz 44 z 

terenu Gminy Skarbimierz), z czego 108 psów trafiło do schroniska w trakcie roku, natomiast 

do dotychczasowych właścicieli wróciło lub znalazło nowych opiekunów 98 zwierząt. 

Program ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na lata 2017-2020 z perspektywą do 

2024 roku - przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Brzegu Nr XXXVI/469/17 z dnia 24 listopada 

2017 r. 

Program ochrony środowiska jest dokumentem kształtującym lokalną politykę środowiskową. 

Analizuje i ocenia istniejące uwarunkowania przyrodnicze. Przedstawia mocne i słabe strony 

każdego z komponentów środowiska oraz ocenia możliwe szanse poprawy stanu środowiska 

lub zagrożenia nieosiągnięcia standardów środowiskowych. Dokument przedstawia konkretne 

zadania inwestycyjne, przedsięwzięcia i działania z zakresu zarówno: budowy 

i przebudowy/remontu dróg i ulic; wszelkich przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji 

budynków; bioróżnorodności (m.in. rewitalizacji terenów zieleni), ochrony wód, gospodarki 

odpadami czy ochrony zwierząt. Realizacja powyższych działań zostanie szczegółowo 

omówiona w raporcie z realizacji POŚ, który zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony 

środowiska powinien być opracowywany i przedkładany Radzie Miejskiej co dwa lata. Na sesji 

w dniu 28.11.2019 r. Przedłożony został Radzie Miejskiej Brzegu Raport z wykonania 

Programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeg za lata 2017-2018. 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest terenu Gminy Brzeg na lata 2013-

2032 - przyjęty Uchwałą  Rady Miejskiej Brzegu Nr L/324/14 z dnia 27.03.2014r. 
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„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg na lata 2013-2032” 

określa następujące cele: 

 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,  

 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu 

na terytorium gminy, 

 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.  

W niniejszym Programie, w oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych 

zmian, opracowano listę działań i wytyczono cele oraz zadania strategiczne. Realizacja tych 

działań umożliwi spełnienie obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych, 

uporządkowanie i scentralizowanie gospodarki wyrobami azbestowymi oraz poprawę jakości 

środowiska na terenie gminy.  

W roku 2019, ze względu na brak zainteresowania mieszkańców Gmina nie przystąpiła do 

programu realizowanego przez WFOŚiGW w Opolu na realizację zadania z zakresu demontażu  

i utylizacji wyrobów zawierających azbest. W ramach realizacji zapisów Programu gmina na 

bieżąco uaktualnia inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, w przypadku powzięcia 

informacji o występowaniu takich wyrobów na terenie miasta, a także składa sprawozdania do 

Marszałka Województwa Opolskiego (poprzez Bazę Azbestową) w zakresie występowania i 

usuwania tych wyrobów.  
 

Plan gospodarki odpadami dla województwa dolnośląskiego na lata 2016-2022 –  

w zakresie dotyczącym Gminy Brzeg, 

oraz 

Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022  

z uwzględnieniem lat 2023-2028 

 

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami wskazuje cele do osiągnięcia dla poszczególnych 

rodzajów odpadów, działania konieczne do realizacji tych celów oraz przedstawia ogólny zarys 

funkcjonowania całego systemu na terenie województwa. Gmina Brzeg jest przypisana 

zarówno do WPGO województwa dolnośląskiego jak i województwa opolskiego. W 2019 r. 

nastąpiła zmiana przepisów prawa w zakresie m.in. zniesienia regionalizacji w gospodarowaniu 

niektórymi rodzajami odpadów oraz przekształcenia dotychczasowych regionalnych instalacji 

przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w instalacje komunalne. Jednak nadal, 

korzystając z zasady bliskości, odpady z terenu Gminy Brzeg są przekazywane do ZGO Gać 

Sp. z o.o. – obecnej instalacji komunalnej (dotychczasowego RIPOK) w woj. dolnośląskim. 

Gmina Brzeg realizuje zapisy WPGO dla województwa opolskiego poprzez odpowiednie 

postępowanie z poszczególnymi rodzajami odpadów, spełnianie obowiązku sprawozdawczego 

jak i osiągniecie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia poszczególnych 

odpadów.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg - Uchwała nr XLII/556/18 Rady 

Miejskiej Brzegu – w tym zadania związane z wymianą źródeł ciepła. 
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W 2019 r. Gmina Brzeg realizowała projekt pn. „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg” dla 

działania 5.5 Ochrona powietrza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  Głównym celem projektu jest poprawa jakości 

powietrza w Gminie Brzeg poprzez obniżenie emisji pyłu PM10, przy jednoczesnej redukcji 

emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. 

W I kwartale 2019 r. dokończono (rozpoczętą w IV kwartale 2018 r.) ankietyzację wśród 

mieszkańców Gminy i wykonano uproszczone oceny energetyczne budynków i lokali 

mieszkalnych zakwalifikowanych do projektu. Następnie złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO na 

lata 2014-2020. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosku, projekt został zakwalifikowany 

do realizacji, w wyniku czego 30 września 2019 r. Gmina podpisała umowę Nr RPOP.05.05.00-

16-0008/19-00 z Województwem Opolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, na 

mocy której Gminie przyznane zostały środki unijne w kwocie 1.236.438,61 zł na realizację 

wspomnianego projektu. Całkowity koszt projektu wynosi 3.636.584,18 zł. 

Realizacja projektu przewidziana jest do 2021 r. i zakłada wymianę indywidualnych źródeł 

ciepła, w tym kotłów węglowych poprzez przyłączenie budynków i lokali mieszkalnych do 

sieci gazowej lub miejskiej sieci ciepłowniczej. Dofinansowanie ze środków UE i Budżetu 

Gminy wyniesie 61,56 % kosztów kwalifikowalnych. 

Po podpisaniu w/w umowy oraz przyjęciu Uchwałą Nr XIII/139/19 Rady Miejskiej z dnia 

26 września 2019 r., Regulaminu określającego zasady udzielenia dofinansowania na realizację 

inwestycji w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg” (zmienionego 

Uchwałą Nr XIII/139/19 z dnia 28 listopada 2019r.), przygotowywane i podpisywane były 

umowy z właścicielami budynków i lokali mieszkalnych biorącymi udział w projekcie. 

Do końca 2019 r. podpisano 33 umowy oraz przygotowano ok. 20 kolejnych umów.  

Inwestycje realizowane w 2019 roku 

W 2019 roku oddano do użytku mieszkańcom Brzegu nowy park o powierzchni około 2 ha, 

któremu nadano nazwę Park Staromiejski. Utworzenie nowego terenu zieleni było możliwe 

dzięki środkom pochodzącym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 

2014-2020 dotyczącego Osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian 

klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.5 Poprawa jakości 

środowiska miejskiego. 

W związku z powyższym ogólna powierzchnia parków i zieleńców zlokalizowanych na terenie 

Brzegu wynosi obecnie 94 ha (w tym zieleńce 10,5 ha), dodatkowo zieleń osiedli 

mieszkaniowych stanowi 20,2 ha. 

1) Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej  

w Brzegu. 

Projekt dotyczył szeregu działań na rzecz poprawy stanu zieleni miejskiej takich jak: 

 - nasadzenia odtwarzające i uzupełniające drzew w ilości 667 szt., 

 nasadzenia krzewów i runa parkowego w ilości 218.350 szt., 

 odtworzenie trawników na obszarze 32,495 ha, 

 cięcia sanitarne drzew i krzewów w tym pielęgnacyjne i lecznicze w koronach drzew, 
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 wycinka samosiewów oraz drzew suchych, 

 utworzenie około 2 hektarowego nowego terenu parkowego między ulicami Kamienna 

i Piastowska ze ścieżkami, oświetleniem, małą architekturą, 

Projekt podzielono na trzy części: 

1. Główne zespoły zieleni: Planty miejskie w tym: Fosa miejska pomiędzy ul. Piastowską  

i Kamienną, Park Centralny, Park Chrobrego, Park nad Odrą i Skwer przy Pl. Bramy 

Wrocławskiej oraz Park Wolności. 

2. Zadrzewienie przy gminnych ciągach komunikacyjnych – korytarze. 

3. Poboczne zespoły zieleni: Park Ptasi, Skwer przy ul. Wolności, ul. Jagiełły-Wojska 

Polskiego, Dworcowy, przy rondzie Solidarności, Nowy Rynek, Skwer przy ul. Trzech 

Kotwic. 

Prace w ramach projektu prowadzone były we wszystkich parkach (Wolności, Chrobrego, 

Centralnym, Nadodrzańskim i Ptasim), skwerach miejskich (przy ul. Wolności, ul. Jagiełły – 

Wojska Polskiego, ul. Piastowskiej – Placu Dworcowym, ul. Armii Krajowej – Jana Pawła II, 

ul. Nowy Rynek oraz ul. Trzech Kotwic) oraz na 12 gminnych ulicach (Ciepłownicza, 

Kochanowskiego, Krótka, Legionistów, Partyzantów, Piłsudskiego, Poprzeczna, Robotnicza, 

Słowackiego, Sportowa, Starobrzeska, Tarnowskiego). Realizacja projektu przywróciła 

brzeskiej zieleni „dawny blask” przy zachowaniu zasady maksymalnej ochrony istniejącego 

zasobu przyrodniczego. Miała ona na celu uporządkowanie istniejących zasobów zieleni 

i wzbogacenie szaty roślinnej o nowe nasadzenia zgodne z pierwotnymi założeniami 

kompozycyjnymi dla poszczególnych obiektów podlegających rewaloryzacji. Łączna 

powierzchnia zrewaloryzowanych terenów zieleni wynosi 84,4980 ha. Zadanie zakończono 30 

listopada 2019 roku. 

Całkowita wartość projektu: 8 202 700,85 zł w tym dofinansowanie ze środków UE: 6 934 394, 

84 zł.  

 

2) Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy 

Brzeg i Gminy Lewin Brzeski. 

Gmina Brzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014 – 2020, Działanie 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej, od 2018 roku realizuje 

projekt pt. „Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie 

Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski”. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Lewin Brzeski i Okręgiem Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Opolu. 

Realizacja projektu ma na celu: 

I. Ochronę obszarów parkowych w tym: 

1. Ochronę in situ nietoperzy na terenach parkowych (budki dla nietoperzy na terenie 

Plant miejskich i Parku Wolności). 

2. Wykonanie układu komunikacyjnego wokół stawu na terenie Parku Wolności 

w Brzegu wraz z elementami małej architektury. 

3. Przebudowę układu komunikacyjnego wokół zbiornika od strony ul. Armii Krajowej 

na terenie Parku Centralnego w Brzegu. 
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4. Wykonanie układu komunikacyjnego na terenie Parku nad Odrą oraz skweru przy 

Placu Bramy Wrocławskiej w Brzegu wraz z elementami małej architektury. 

II. Ochronę obszarów wodnych w tym: 

1. Staw w Parku Wolności – realizuje Gmina Brzeg, 

2. Staw przy ul. Kusocińskiego – realizuje PZW. 

Zadanie będzie realizowane w latach 2018 r. do 2021 r. 

W 2019 roku w ramach ww. projektu zostały wykonane roboty budowlane obejmujące 

„Wykonanie układu komunikacyjnego na terenie Parku nad Odrą w Brzegu wraz z elementami 

małej architektury, oświetleniem i monitoringiem” oraz „Wykonanie układu komunikacyjnego 

na terenie Parku Centralnego i Parku Wolności w Brzegu wraz z elementami małej architektury 

i oświetleniem”. W 2020 roku projekt będzie realizowanych w zakresie pozostałych zadań. 

Zakończenie zadania przewidziane jest do końca 2021 roku. Całkowita wartość projektu Gminy 

Brzeg wynosi 3 689 761,88 zł w tym dofinansowanie ze środków UE w 2019 roku wyniosło 

1 016 561,62 zł. 

Nakłady inwestycyjne na zieleń w 2019 r. wyniosły 10.258.576,10 zł w tym dofinansowanie 

UE  7 950 956,46 zł. 

Nakłady na bieżące utrzymanie zieleni w 2019 r.: 1.027.491,30 zł. 

Gminne place zabaw 

Na miejskich terenach zieleni zlokalizowanych  jest 7 gminnych placów zabaw i 2 siłownie 

plenerowe: przy ulicy Pańskiej, ulicy Wyszyńskiego, ulicy Karłowicza, ulicy Liliowej, na 

terenie Parku Centralnego, Parku Ptasiego i Parku Wolności i Parku Chrobrego w Brzegu. 

Wszystkie urządzenia zamontowane na terenach placów zabaw i siłowni posiadają 

odpowiednie, wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty i poddawane są bieżącej 

konserwacji, corocznym przeglądom oraz regularnym kontrolom. 

Bieżąca konserwacja,  prace porządkowe, pielęgnacja zieleni, wywóz nieczystości oraz 

wymiana piasku w piaskownicach (trzykrotna w ciągu roku), wykonywane były w 2019 r. w 

ramach zawartych umów na utrzymanie terenów zieleni, a dwukrotnie w okresie letnim 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przeprowadzał kontrolę stanu placów zabaw.  

Zasady zachowania bezpieczeństwa, ładu i porządku na terenach placów zabaw określa 

Regulamin Placu Zabaw. 

W lutym 2019 na wszystkich placach zabaw i siłowniach plenerowych przeprowadzono 

przeglądy gwarancyjne i przeglądy techniczne, a w lipcu, w ramach kontroli okresowej 

wynikającej z przepisów art. 62 ust. 2 ustawy Prawo budowlane  wykonany został przegląd  

5- letni obiektów w Parku Wolności, Parku Centralnym i w Parku Ptasim. 

Łączny  koszt przeglądów placów zabaw i siłowni zewnętrznych w roku 2019 wyniósł brutto:  

3.718,29 zł. 

Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeprowadzonych przeglądów zlecono wykonanie 

remontów urządzeń zabawowych i powierzchni bezpiecznych pod urządzeniami na 

poszczególnych obiektach. 
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Łączny koszt wykonania remontów urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznych na 

wszystkich obiektach oraz nawierzchni bezpiecznej  pod urządzeniem zabawowym  na terenie 

placu zabaw przy ulicy Pańskiej  wyniósł 48.553,77 zł. 

W ramach zabezpieczonych w budżecie środków finansowych w grudniu 2019 roku zakupiono  

1 sztukę huśtawki metalowej potrójnej w celu doposażenia placu zabaw w Parku Wolności  oraz 

2 sztuki  trampolin o wymiarach zew. 150x150, w celu doposażenia placu zabaw przy ulicy 

Karłowicza. Wartość zakupionych w ramach realizacji zadania urządzeń zabawowych wraz z 

wykonaniem nawierzchni piaszczystej pod huśtawką metalową o łącznej  powierzchni  55,25 

m2   wyniosła 38.924,42 zł. 

 

E. Polityka społeczna  

Szeroko prowadzona polityka społeczna Gminy Brzeg ma na celu zaspokajanie podstawowych 

potrzeb życiowych, wyrównywanie szans oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców 

Brzegu. 

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 

Świadczenia wychowawcze przyznawane i wypłacane są na podstawie ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci. Program Rodzina 500+ jest wsparciem dla rodziców 

wychowujących dzieci do 18 roku życia. Po nowelizacji ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci, od lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde 

dziecko do 18 roku życia, bez względu na posiadany dochód.  

Realizacja Programu 500+ na okres świadczeniowy 2019/2021 przebiegła prawidłowo. Plan 

wydatków w roku 2019 zwiększył się w stosunku do roku 2018 o 8.000.000 zł. Średnia 

miesięczna wypłata świadczenia wychowawczego 500+ w 2018 r. wynosiła ok.: 1.400.000 zł, 

natomiast w 2019 r. została ona praktycznie podwojona i wyniosła: 2.850.000 zł. Porównanie 

realizacji świadczeń wychowawczych w latach 2018/2019 przedstawia poniższa tabela.  

 

 

Rok Plan wydatków 

ogółem 

Ilość przyjętych 

wniosków 

Ilość dzieci,  

na które wypłacane 

jest świadczenie 

wychowawcze 

Ilość rodzin 

pobierających 

świadczenie 

wychowawcze 

2018 16.944.200 zł 2.388 2.750 2.261 

2019 25.010.055 zł 3.929 5.377 3.804 

 

Podsumowując w roku 2018 Gmina Brzeg wypłacała świadczenie wychowawcze dla 2.750 

dzieci, natomiast w roku 2019 świadczenie wychowawcze wypłacane było dla 5.377 dzieci 

i jest to prawie dwukrotne zwiększenie liczby dzieci uprawnionych do 500+ o 2.627 dzieci.  

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 
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System świadczeń rodzinnych ma na celu pomoc rodzinom, które nie są w stanie zaspokoić 

wszystkich własnych potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. Jest 

odrębnym systemem pomocowym i chociaż różni się od systemu pomocy społecznej to łącznie 

z nim odzwierciedla przyjęty przez państwo zakres zobowiązań socjalnych. Różnią je jednak: 

cel, kryteria dostępu, charakter świadczeń. Różnice te sprawiają, że system pomocy społecznej 

pełni w stosunku do systemu świadczeń rodzinnych, funkcję ogniwa dopełniającego. 

Do świadczeń rodzinnych zaliczamy: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek 

pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazową 

zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenie rodzicielskie. Do otrzymania zasiłku 

rodzinnego wraz z dodatkami oraz do specjalnego zasiłku opiekuńczego obowiązuje kryterium 

dochodowe: 674 zł na osobę, a gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne: 764 zł na osobę, 

natomiast przy jednorazowej zapomodze z tytułu urodzenia się dziecka dochód na osobę nie 

może przekroczyć kwoty: 1.922,00 zł. Ponadto od świadczeń opiekuńczych: świadczenia 

pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna opłacane są 

składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Porównanie realizacji świadczeń rodzinnych, 

zasiłków dla opiekunów i opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne, za 

niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, w latach 2018/2019 przedstawia poniższa 

tabela. 

Rok 

Liczba 

wniosków  

o świadczenia 

rodzinne 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

rodzinnych 

Kwota 

wypłaconych 

zasiłków dla 

opiekunów 

Kwota 

zapłaconej 

składki na 

ubezpieczenie 

społeczne 

Kwota 

zapłaconej 

składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne 

2018 2.233 8.358.959,01 zł 75.438,10 zł 426.631,70 zł 120.120,47 zł 

2019 1.821 8.730.627.94 zł 62.685,00 zł 527.644,91 zł 130.593,69 zł 

Podsumowując w roku 2019 Gmina Brzeg, pomimo mniejszej ilości przyjętych wniosków, 

wypłaciła ok.: 371.668,00 zł więcej świadczeń rodzinnych. Wzrosły również opłacone od 

niektórych osób pobierających świadczenia opiekuńcze składki na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne, co spowodowane było faktem, iż w 2019 r. wzrosła kwota świadczenia 

pielęgnacyjnego z kwoty: 1.477,00 zł na kwotę: 1.583,00 zł.  

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

Kolejną formą wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, są realizowane 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przyznawane zgodnie z ustawą z dnia 7 września 

2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Z funduszu alimentacyjnego w roku 

2019 zostało wypłaconych: 3 587 świadczeń, natomiast w roku 2018 zostało wypłaconych: 

3 824 świadczeń. Porównanie realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach 

2018/2019 przedstawia poniższa tabela.  



34 
 

Rok Kwota wypłaconych 

świadczeń z 

funduszu 

alimentacyjnego 

Ilość przyjętych 

wniosków 

Ilość dzieci,  

na które wypłacono 

świadczenia z 

funduszu 

alimentacyjnego 

Ilość rodzin 

pobierających 

świadczenie z 

funduszu 

alimentacyjnego 

2018 1 649 063 zł 236 283 189 

2019 1 584 463 zł 227 281 167 

Podsumowując w 2019 r. zostało wypłaconych mniej świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 

kwotę 64 600 zł, zmniejszyła się liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego o 22, a także liczba dzieci w tych rodzinach. 

Fundusz alimentacyjny oprócz realizacji wypłat świadczeń osobom uprawnionym zajmował  

się także postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Dłużnik alimentacyjny oznacza 

osobę zobowiązaną do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko której 

egzekucja okazała się bezskuteczna. Dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest do zwrotu 

należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie 

uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. W 2019 roku, poprzez bezpośrednie wpłaty na 

konto Urzędu Miasta i przez komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne, 

zwrócono kwotę: 494 866,48 zł, co stanowi blisko 31,23 % kwoty wypłaconych świadczeń. 

W 2018 r. została zwrócona kwota w wysokości: 470 510,63 zł, co stanowi 28,53% 

wypłaconych świadczeń. Wysokość zwrotu należności wzrosła w stosunku do poprzedniego 

roku, z uwagi na zmiany w kodeksie karnym, nakładające obowiązek zawiadamiania 

Prokuratury Rejonowej o możliwości popełnienia przestępstwa przez dłużników 

alimentacyjnych z tytułu nie alimentacji. W 2019 r. do Prokuratury Rejonowej sporządzono 

232 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa nie alimentacji przez dłużnika 

alimentacyjnego. W 2019 roku w gminie było zarejestrowanych 441 dłużników 

alimentacyjnych. Wydano 5 decyzji o uznaniu za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych. W roku 2018 r. takich decyzji wydano 8. W roku 2019 przeprowadzono 

48 wywiadów alimentacyjnych i odebrano oświadczeń majątkowych, zobowiązano do 

zarejestrowania się w PUP i aktywizowano zawodowo 26 dłużników alimentacyjnych. 

Skierowano do prokuratury 9 wniosków o ściganie dłużników alimentacyjnych w związku 

z podejrzeniem popełnienia przestępstwa nie alimentacji, określonego w art. 209 § 1 kodeksu 

karnego oraz skierowano, do Starosty Powiatu Brzeskiego, 9 wniosków o zatrzymanie prawa 

jazdy. W porównaniu do roku 2018, w 2019 r. zwiększyła się kwota odzyskanych świadczeń 

od dłużników alimentacyjnych o: 24 355,85 zł, co spowodowane zostało zwiększoną liczbą 

działań wobec dłużników alimentacyjnych. 

 

DODATKI MIESZKANIOWE 

Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych 

reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych  oraz wydane na jej 

podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków 

mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy to dopłata do kosztów utrzymania mieszkania 

przyznawana dla gospodarstwa domowego decyzją na okres 6 miesięcy, z możliwością 
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ponownego ubiegania się o świadczenie w przypadku dalszego spełniania warunków 

określonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, przekazywana zarządcy lokalu na poczet 

opłat czynszowych. Porównanie dodatków mieszkaniowych wypłaconych w latach 2018/2019 

przedstawia poniższa tabela. 

Rok Liczba wniosków o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego 

Kwota wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych  

w zł 

2018 995 1.219.793,74 

2019 891 1.120.871,68 

Z tabeli wynika, że w roku 2019  złożono o 104 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

mniej niż w roku 2018. Relatywnie do powyższego zmniejszyła się również łączna kwota 

wypłaconych dodatków mieszkaniowych o: 98.922,06 zł. w 2019 roku. 

DODATKI ENERGETYCZNE 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, odbiorcy 

wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Odbiorca 

wrażliwy energii elektrycznej jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy 

w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r., która jest stroną umowy kompleksowej 

lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym 

i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Wypłata dodatku energetycznego 

jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Minister właściwy do spraw gospodarki 

ogłasza, w terminie do 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na 

kolejne 12 miesięcy. Dodatek energetyczny jest przyznawany przez Burmistrza w drodze 

decyzji, na wniosek strony. Porównanie dodatków energetycznych wypłaconych w latach 

2018/2019 przedstawia poniższa tabela. 
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Rok Liczba wniosków o przyznanie 

dodatku energetycznego 

Kwota wypłaconych dodatków 

energetycznych  

w zł 

2018 142 8.797,91 

2019 115 7.267,39 

 

Z tabeli wynika, że w roku 2019  złożono o 27 wniosków mniej niż w roku 2018. Relatywnie 

do powyższego zmniejszyła się również w 2019 r., łączna kwota wypłaconych dodatków 

energetycznych o: 1.530,52 zł. 

 

DOBRY START 

W 2018 roku został uruchomiony nowy rządowy program „Dobry Start”. Dobry Start zapewnia 

kwotę 300 zł na jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. 

Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Zasady przyznawania świadczenia 

reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Porównanie podstawowych danych 

dotyczących świadczenia Dobry Start w latach 2018/2019 przedstawia poniższa tabela. 

Rok Liczba wniosków o 

przyznanie świadczenia 

Dobry Start 

Liczba dzieci na które 

przyznano świadczenie 

 Dobry Start 

Wydatki ogółem na 

realizację świadczenia 

Dobry Start 

2018 2596 3.399 1.053.880,00 

2019 2682 3.498 1.084.000,98 

Z tabeli wynika, że w roku 2019  złożono o 86 wniosków o przyznanie świadczenia Dobry Start 

więcej niż w roku 2018. Relatywnie do powyższego zwiększyła się również w roku 2019 liczba 

dzieci, które skorzystały z wsparcia w formie powyższego świadczenia o 99 oraz łączna kwota 

na realizacje świadczenia Dobry Start o: 30.120,98 zł. Zwiększenie to, po części, wynika z 

faktu, iż od 1 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 9 lipca 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 

programu „Dobry Start”. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem prawo do świadczenia Dobry 

Start zostało rozszerzone na dzieci które nie ukończyły 20 lat (24 lat — jeśli mają orzeczenie o 

umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, 

potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych), a które we wrześniu zaczną naukę w 

szkołach policealnych lub szkole dla dorosłych. 

KARTA DUŻEJ RODZINY 

Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny oraz wydanego 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu 

unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzorów wniosku w sprawie 

przyznania Karty Dużej Rodziny realizowane jest zadanie związane z wydawaniem 

powyższych kart osobom uprawnionym do ich posiadania. Karta Dużej Rodziny to system 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/tematy/s/swiadczenia
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zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z przynajmniej trójką dzieci, oferowanych zarówno 

w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych – partnerów Karty Dużej Rodziny.   

Rok 2018 r. 2019 r. 

Liczba złożonych wniosków o 

wydanie KDR 

74 278 

Podsumowując ubiegłe dwa lata, w roku 2019  wypłynęło o 204 wnioski więcej.  Zwiększona 

ilość przyjętych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny w porównaniu do roku 2018, 

wynika ze zmian wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2019 r. w ustawie o Karcie Dużej Rodziny 

i możliwości ubiegania się również o wydanie karty dla rodzica (rodziców) lub małżonka 

rodzica, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na 

ich wiek. 

OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA 

Opolska Karta Rodziny i Seniora jest jednym z narzędzi w ramach Programu „Opolskie dla 

Rodziny, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 

umożliwiającym uzyskanie  zniżek w instytucjach podległych samorządom oraz udzielanych 

przez firmy prywatne, które przystąpiły jako partnerzy do inicjatywy. Opolska Karta Rodziny 

i Seniora przysługuje mieszkańcom województwa opolskiego, którzy ukończyli 60 rok życia 

oraz małżonkom lub partnerom prowadzącym wspólnie gospodarstwo domowe, osobom 

samotnie wychowującym dzieci, rodzinie zastępczej, rodzinnym domom dziecka, 

przedstawicielom ustawowym z co najmniej dwojgiem dzieci  w wieku do ukończenia 25 roku 

życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę lub z jednym dzieckiem niepełnosprawnym bez 

ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.  

Rok 2018 r. 2019 r. 

Liczba złożonych wniosków 

o wydanie OKRiS 

220 445 

Podsumowując, w roku 2019 wpłynęło o 225 wniosków więcej w stosunku do roku 

poprzedniego. Zwiększenie ilości składanych wniosków dotyczyło głównie seniorów, którzy 

wykazali zwiększone zainteresowanie korzyściami wynikającymi z posiadania powyższej 

karty. 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ZA 2019 ROK  

Od 1996 roku profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych stanowi zadania własne 

gminy, które prowadzone są w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów 

społecznych, uchwalanego corocznie przez Radę gminy (art. 4¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 

uchwalony został  Uchwałą Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Brzegu  z dnia 28 grudnia 2018 

r. Program był kontynuacją zadań realizowanych w latach poprzednich. Określał lokalne 

propozycje działań w zakresie zadań własnych, obejmujących profilaktykę oraz minimalizację 
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szkód społecznych, wynikających z nadużywania alkoholu oraz związanych ze zjawiskiem 

przemocy. Program był adresowany do całej społeczności mieszkańców gminy Brzeg ze 

szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych, 

osób z grup ryzyka, dzieci i młodzieży, a także osób zajmujących się problemami 

alkoholowymi zawodowo. Program finansowany był z budżetu Gminy Brzeg ze środków 

pochodzących z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

W 2019 roku wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosiły: 697 678,18 zł.  

Realizacja zadań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych obejmowała m. in. działania związane z przeprowadzeniem programów 

profilaktycznych i programów rekomendowanych przez PARPA oraz zajęć edukacyjno-

sportowych, których  głównym celem było  przede wszystkim:  

 szeroko rozumiana promocja zdrowego stylu życia,  

 wskazanie uczestnikom atrakcyjnych i zdrowych form spędzania czasu z rówieśnikami,  

 przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw 

uczestników, 

 wzmocnienie kompetencji społecznych jako czynnika chroniącego  w profilaktyce 

uzależnień, 

 wspieranie rodziców i wychowawców  w radzeniu sobie w codziennych kontaktach 

z dziećmi i młodzieżą, 

 nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku, 

 uświadamianie o zagrożeniach, wynikających z korzystania z substancji 

psychoaktywnych. 

Łącznie, ze wszystkich wyżej wymienionych form przedsięwzięć w 2019 roku, skorzystało 

ponad: 4.571 uczestników, w których brały udział nie tylko dzieci i młodzież pochodząca 

z rodzin dysfunkcyjnych, ale także cała społeczność uczniowska, nauczyciele szkół, rodzice 

oraz społeczność lokalna. 

Inną formą działań ujętych w gminnym programie było przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Brzeg, 

przejawiających problemy natury społecznej, związanych z niskimi kompetencjami 

opiekuńczo-wychowawczymi przez jednostki podległe. Placówki corocznie były miejscem 

integracji społeczności dzieci Gminy Brzeg  z różnych kultur i środowisk. W placówkach 

udzielane było wsparcie opiekuńczo-wychowawcze.  

W ramach gminnego programu dofinansowano także działalność Świetlicy socjoterapeutycznej 

przy Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu dla dzieci. W ramach działań 

realizowanych podczas pracy świetlicy tj. Programu ,,Razem raźniej” prowadzone były m.in. 

pomoc w trudnościach dydaktyczno-wychowawczych, wzmacniania poczucia własnej 

wartości, akceptacji siebie,  zwracanie uwagi na niepożądane zachowania wychowanków. 

W zajęciach pozalekcyjnych dzieci i młodzieży oraz  świetlicy brało udział łącznie: 45 dzieci i 

młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i  zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

W trakcie trwania ww. zajęć przeprowadzany był program profilaktyczny dotyczący 

uzależnień, dzieci i młodzież otrzymywały podwieczorek, uczestniczyła w wyjazdach 
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integracyjnych,  wycieczkach, otrzymywały pomoc w odrabianiu zadań domowych. W ramach 

podwyższania kompetencji osób  zaangażowanych w realizację gminnego programu 

przeszkolono członków MKRPA,  pracowników merytorycznych, pedagogów szkolnych i 

psychologów, pracowników socjalnych, w których łącznie brało udział 45 osób. 

Gminny program obejmował także kampanię  o profilu informacyjno-edukacyjnym w formie 

spotów reklamowych emitowanych w okresie 4 miesięcy (od 15 kwietnia do 15 sierpnia 2019 

r.) przez rozgłośnię radiową Radio Park, której  radiosłuchaczami byli mieszkańcy Gminy 

Brzeg. Działania profilaktyczne, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 2019 r., obejmowały również  działania w ramach dotacji dla 

organizacji pozarządowych, w obszarze: 

 zorganizowania wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży, jako propagowanie 

zdrowego stylu życia oraz zagospodarowywanie czasu wolnego zwłaszcza dzieci 

i młodzieży z terenu Gminy Brzeg, w tym z rodzin dysfunkcyjnych, w zakresie profilaktyki 

alkoholowej,  w ramach zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz imprez kulturalnych na 

terenie Gminy Brzeg, 

 zagospodarowania czasu wolnego dzieciom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych 

z terenu Gminy Brzeg poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem 

realizacji działań profilaktycznych w zakresie uzależnień,   

 działalności na rzecz utrzymania abstynencji i krzewienia idei trzeźwości oraz wspieranie 

zajęć profilaktyczno-rehabilitacyjnych na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin 

z terenu Gminy Brzeg,  

 prowadzenia Punktu Poradnictwa Rodzinnego skierowanego do brzeskich rodzin 

z alkoholowymi i innymi substancjami psychoaktywnymi.  

Łącznie z ww. działań skorzystało 946 dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Brzeg. 

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odbywało się zgodnie z procedurą 

wydawania,  określoną na stronie BIP BRZEG, w zakładce Biura Spraw Społecznych 

i Zdrowia. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

składa przedsiębiorca, do którego dołącza dokument potwierdzający tytuł prawny 

wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, pisemną 

zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży 

jest zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz  decyzję właściwego 

państwowego  inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. 

poz.1252 ).  

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii 

(postanowienia) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności 

lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, w ciągu miesiąca od daty złożenia 

kompletnego wniosku.  

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek 

gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości:  

 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa ,  
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 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu,  

 2.100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.  

Powyższa opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność w tym zakresie. 

Natomiast przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż w roku poprzednim są zobowiązani do złożenia 

do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemne oświadczenie o wartości  sprzedaży poszczególnych 

rodzajów napojów alkoholowych jaką osiągnęli w  danym punkcie. Opłata w tym przypadku 

przedstawia się następująco: dla punktu w którym roczna wartość sprzedaży napojów 

alkoholowych  w roku poprzednim przekroczyła: 

 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wynosi 

1,4 % ogólnej wartości ich sprzedaży  w roku poprzednim,  

 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % do 18 % alkoholu – wynosi 

1,4 % ogólnej wartości sprzedaży  tych napojów w roku poprzednim,  

 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej  18 % alkoholowych – wynosi 

2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.  

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym 

zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 

danego roku kalendarzowego. Wartość sprzedaży oblicza się  oddzielnie dla każdego rodzaju 

napojów alkoholowych. 

Dochody Gminy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów 

alkoholowych w 2019 r. wydatkowano na realizację zadań ujętych w ustawie o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj.: na realizację zadań wynikających z gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział klasyfikacji 

budżetowej 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi) oraz gminnego programu, o których 

mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (rozdział 

klasyfikacji budżetowej 85153 – zwalczanie narkomanii). Środków finansowych z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zaplanowano na rok 

2019 (w planie) na kwotę: 800 000 zł, natomiast wpływów było w 2019 r. na kwotę 829 045,83 

zł. 

W roku 2019 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w detalu, poza miejscem 

sprzedaży posiadało: 70 przedsiębiorców, natomiast w gastronomicznej sprzedaży napojów 

alkoholowych w miejscu sprzedaży (np. bary, restauracje)  posiadało: 32 przedsiębiorców. 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W RAMACH 

UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ BRZEG DOTACJI 

Współpraca Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz 

jawności i jest priorytetem w realizacji zadań publicznych.  

Program współpracy Gminy Brzeg  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2018 został przyjęty przez Radę Miejską w Brzegu 

Uchwałą nr IV/33/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. i był realizowany do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Główną formą współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
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prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku, było udzielanie im wsparcia 

finansowego z budżetu Gminy Brzeg, poprzez zawarcie umowy o wsparcie lub o powierzenie 

zadania publicznego w ramach otwartych konkursów ofert, mając na uwadze realizację 

przyjętych w programie zadań, zgodnych z zapisami  Gminnego  Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjętego przez Radę Miejską w Brzegu 

uchwałą  nr IV/28/18 z dnia 20 grudnia 2018 r., który obowiązywał do 31.12.2019 r.   

Gmina Brzeg w roku 2019 podpisała 21 umów w ramach Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, wydatkując przy tym środki budżetowe w wysokości: 

322.038,19 zł. Ponadto w ramach zwalczania narkomanii podpisane zostały 4 umowy na kwotę: 

52.370 zł. Łącznie Gmina Brzeg w ramach zadań Biura Spraw Społecznych i Zdrowia, w sferze 

profilaktyki, dofinansowała działania organizacji pozarządowych w ramach dotacji na łączną 

kwotę: 374.408,19 zł. Wysokość kwot udzielonych dotacji w zakresie profilaktyki uzależnień 

w roku 2018 wyniosła: 242.939,29 zł. 

 

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH W 2019 ROKU 
KONKURS I/ Wypoczynek zimowy 

Profilaktyka, terapia i rehabilitacja uzależnień 

Zadanie nr I: 30.000 zł 

„Propagowanie zdrowego stylu życia oraz zagospodarowywanie czasu wolnego zwłaszcza dzieci i młodzieży w ramach zajęć sportowych, 

rekreacyjnych oraz imprez kulturalnych na terenie Gminy Brzeg”  

L. p. Oferent/ tytuł zadania / Wnioskowana 

dotacja 

Przyznane 

środki 

Liczba 

dzieci 

Wkład 

osobowy/ 

rzeczowy/ 

inne  

Koszt 

całkowity 

zadania 

1. Uczniowski Klub Sportowy  

Szkolna Akademia Piłkarska  

Temat: „Ferie na sportowo, aktywnie, 

zdrowo i świadomie”. 

8.045 zł 8.045 zł 

zwrot 41.40 zł 

8.003,60 zł 

25 2.150 zł 10.153,60 zł 

2. Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia   

Temat: „Pracownia Możliwości” . 

3.200 zł 3.200 zł 16 1.200 zł 4.400 zł 

3. Klub Sportowy „Masters Brzeg”  

Temat: „Spędzaj  Ferie na zdrowo i 

sportowo  z Masters Brzeg”. 

7.000 zł 7.000 zł 60 8.100 zł 15.100 zł 

4. Brzeskie Towarzystwo Piłkarskie Stal  

Brzeg 

Temat: „Propagowanie zdrowego stylu 

życia oraz zagospodarowywanie czasu 

wolnego zwłaszcza dzieci i młodzieży w 

ramach zajęć sportowych, rekreacyjnych 

oraz imprez kulturalnych na terenie Gminy 

Brzeg”. 

8.180 zł Oferta 

odrzucona 

- - - 

SUMA zadanie I    18.203,60 zł 
 

Zadanie nr II: 30.000 zł 

„Zorganizowanie zimowiska w formie wyjazdowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brzeg, w tym z rodzin dysfunkcyjnych,  

w zakresie profilaktyki alkoholowej” 

L. p. 

c.d. 

Oferent/ tytuł zadania / Wnioskowana 

dotacja 

Przyznane 

środki 

Liczba 

dzieci  

Wkład 

osobowy/ 

rzeczowy/ 

inne 

Koszt 

całkowity 

zadania 
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5. Chorągiew Opolska ZHP   

Temat: „Zimowisko SDDH Czarna 

Trzynastka w Przesiece - wyjazd”. 

4 000 zł Oferta 

odrzucona 

- - - 

6. Ludowy zespół Sportowy Klub 

Lekkoatletyczny KOTWICA  

Temat: „Obóz rekreacyjno-sportowy dla 

dzieci z Gminy Brzeg w Murzazichle”. 

30.000 zł 30.000 zł 42 20.340 zł 50.340 zł 

SUMA zadanie II: 
 

30 000 zł 
 

SUMA  OGÓŁEM 

zadanie  I i II: 

 48.203,60 zł    

 

KONKURS II 

Profilaktyka, terapia i rehabilitacja uzależnień 

Zadanie 1: 40.000 zł „Działalność na rzecz utrzymania abstynencji i krzewienia idei trzeźwości oraz wspieranie zajęć profilaktyczno-

rehabilitacyjnych na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu Gminy Brzeg”  

L. p. Oferent/ tytuł zadania / Wnioskowana 

dotacja 

Przyznane 

środki 

Liczba 

osób 

Wkład 

osobowy/ 

rzeczowy/ 

inne 

Koszt 

całkowity 

zadania 

1. Brzeskie Stowarzyszenie Abstynenta 

TAMA  

Temat: „Pomoc osobom uzależnionym i  

współuzależnionym poprzez działalności  

Klubu Abstynenta  na terenie Gminy 

Brzeg”. 

40 000 zł 40 000 zł Forma 

otwarta 

11.500 zł 40.950 zł 

SUMA: 
 

40 000 zł 
 

 

Zadanie nr 2: 50.000 zł 

„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Brzeg poprzez prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych z uwzględnieniem realizacji działa profilaktycznych w zakresie uzależnień”   

L. p. 

c.d. 

Oferent/ tytuł zadania / Wnioskowana 

dotacja 

Przyznane 

środki 

Liczba 

osób 

Wkład 

osobowy/ 

rzeczowy/ 

inne 

Koszt 

całkowity 

zadania 

2.  Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia  

Temat: „Pracownia Orange w Brzegu”. 

 

 

24.600 zł 

 

20 000 zł 

 

30 

 

6.400 zł 

 

26.400 zł 

3.  Stowarzyszenie Pokój i Dobro 

Temat: „Spójrz inaczej”. 

 

40.000 zł 30.000 zł 

zwroty: 

182,12 zł 

29.817,88 

5 11.231 zł 41.056,78 zł 

SUMA:  49.817,88 zł  

SUMA  I i II  
 

89.817,88 zł 
 

 

KONKURS III  

Zwalczanie narkomanii 

Koszt zadania 35.000 zł 

„Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób używających ryzykownie, szkodliwie, uzależnionych i 

współuzależnionych od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin zamieszkujących na terenie 

Gminy Brzeg” 
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L. p. Oferent/ tytuł zadania / Wnioskowana 

dotacja 

Przyznane 

środki 

Liczba 

osób 

Wkład 

osobowy/ 

rzeczowy/ 

inne 

Koszt 

całkowity 

zadania 

1. Opolska Fundacja Inicjatyw 

Gospodarczych i Społecznych Alma 

Prudentia. 

 

 

32.970 zł 

 

32.970 zł 

 

forma 

otwarta 

ok.300 

 

10.250 zł 

 

43.220 zł  

2.  Stowarzyszenie na rzecz Ludzi 

Uzależnionych „To Człowiek” . 

 

16.460 zł 

 

Oferta 

odrzucona  

 

- 

 

- 

 

- 

SUMA: 
 

32.970 zł 
 

 

KONKURS IV 

Profilaktyka, terapia i rehabilitacja uzależnień 

Koszt zadania 15.000 zł 

„Prowadzenie Punktu Poradnictwa Rodzinnego skierowanego do brzeskich rodzin z problemami alkoholowymi i innymi substancjami 

psychoaktywnymi” 

L. p. 

c.d. 

Oferent/ tytuł zadania / Wnioskowana 

dotacja 

Przyznane 

środki 

Liczba 

osób 

Wkład 

osobowy/ 

rzeczowy/ 

inne 

Koszt 

całkowity 

zadania 

1. Opolska Fundacja Inicjatyw 

Gospodarczych i Społecznych Alma 

Prudentia. 

 

 

15.000 zł 

 

15.000 zł  

 

30 

 

17.000 zł 

 

32.100,91 zł 

SUMA:  15.000 zł  

 

KONKURS V 

Wypoczynek letni  

Profilaktyka, terapia i rehabilitacja uzależnień 

Zadanie nr 1: 30.000 zł 

„Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży pochodzących z terenu Gminy Brzeg, w tym dzieciom i młodzieży z 

rodzin dysfunkcyjnych przez organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych w zakresie profilaktyki alkoholowej w 

ramach półkolonii letnich”  

 

L. p. Oferent/ tytuł zadania / Wnioskowana 

dotacja 

Przyznane 

środki 

Liczba 

osób 

Wkład 

osobowy/ 

rzeczowy/ 

inne 

Koszt 

całkowity 

zadania 

1. Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia  

Temat:  „Pracownia kreatywności”. 

 

 

3.800 zł 

 

2.500 zł 

 

15 

 

1201,35 zł 

 

3.701,35 zł 

2.  Klub Sportowy Masters Brzeg  

Temat: „Z dala od używek-sportowe 

rozpoczęcie wakacji z Master Brzeg”. 

 

 

11.950 zł 

 

10.000 zł 

 

50 

 

6.400 zł 

 

16.400 zł 

3.  Stowarzyszenie na Rzecz Utworzenia i 

Rozwoju Katolickiego Zespołu szkolno-

Przedszkolnego  

Temat: „Witaj Przygodo”. 

 

 

10.000 zł  

 

9.000 zł 

 

100 

 

17.625 zł 

 

26.625 zł 

4.  Towarzystwo Przyjaciół Dzieciom  

Temat: „Propagowanie zdrowego stylu 

życia…” . 

 

14.100 zł 

Oferta 

odrzucona 

- - - 
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5.  UKS Szkolna Akademia Piłkarska  

Temat: „Wakacje na sportowo-aktywnie, 

zdrowo i świadomie”  

półkolonie w PSP nr 6. 

 

 

18.160 zł 

8.500 zł 

zwrot 29,41 zł 

8.470,59 zł 

 

25 

 

2.325 zł 

 

10.795,59 zł 

SUMA zadanie I:  29.970,59  zł  

 

Zadanie nr 2: 100.000 zł 

„Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie wyjazdowej dla dzieci i młodzieży pochodzących z terenu Gminy Brzeg, w tym 

dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w zakresie profilaktyki alkoholowej” 

L. p. Oferent/ tytuł zadania / Wnioskowana 

dotacja 

Przyznane 

środki 

Liczba 

osób 

Wkład 

osobowy/ 

rzeczowy/ 

inne 

Koszt 

całkowity 

zadania 

6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieciom  

Temat: „Kolonie w  Jarosławcu oraz 

Jantarze”. 

38.500 zł 38.500 zł 
150 

 
193.500 zł 237.000 zł 

7. Klub Sportowy Masters Brzeg  

Temat: Obóz sportowy- Mikoszewo. 
30.100 zł 26.000 zł 40 9.340 zł 35.340 zł 

8. Ludowy Zespół Sportowy Kotwica 

Temat: Obóz rekreacyjny- Darłówko.  
65.000 zł 

Oferta 

odrzucona 
- - - 

9.  Brzeskie Towarzystwo piłkarskie Stal Brzeg 

Temat: „Sportowe wakacje –jestem 

świadomy” Myślenice. 

40.530 zł 35.500 zł 50 12.140 zł 47.640 zł 

10. Klub sportowy koszykówki Stal Brzeg  

Temat: „Obóz sportowy”  Węglowice. 
17.300 zł 

Oferta 

odrzucona 
- - - 

SUMA zadanie II:  100.000 zł  

SUMA zadanie I i II  129.970,59 zł  

 

Oferty uproszczone z własnej inicjatywy/ Małe Granty 

L.p. Oferent/ tytuł zadania  Rodzaj 

finasowania  

Wnioskowana 

dotacja 

Przyznane 

środki 

Liczba 

osób 

Wkład 

osobowy/ 

rzeczowy/ 

inne 

Koszt całkowity 

zadania 

1 Brzeskie Towarzystwo 

piłkarskie Stal Brzeg 

Temat: „Radzę sobie z 

trudnościami na trzeźwo 

świadomie wybieram”   

półkolonia zimowa PSP  

nr 3. 

Profilaktyka, 

terapia i 

rehabilitacja 

uzależnień 

8.280 zł 8.280 zł 60 2.329,97 zł 10.609,97 zł 

2. UKS Szkolna Akademia 

Piłkarska  

Temat: „III Mistrzostwa 

Przedszkolaka w piłce nożnej 

o Puchar Burmistrza”. 

Profilaktyka, 

terapia i 

rehabilitacja 

uzależnień 

2.000 zł Oferta 

odrzucona  

- - - 

3. Fundacja YAQ Projekt 

Pracownia Rozwoju 

Społecznego 

Temat: „Ratownicy Marzeń” 

w ZSZ nr 1, ZSB w Brzegu. 

Zwalczanie 

narkomanii 

7.200 zł 7.200 zł 169  1.800 zł 9.000 zł 
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4. Fundacja YAQ Projekt 

Pracownia Rozwoju 

Społecznego 

Temat: „Ratownicy Marzeń”  

II LO w Brzegu. 

Zwalczanie 

narkomanii 

7.200 zł 7.200 zł 125 1.800 zł 9.000 zł 

5. Brzeskie Stowarzyszenie 

Promocji Zdrowia  

Temat: „Moje życie jest 

ważne”. 

Kolonia profilaktyczna w 

Jarnołtówku dla uczniów ZSS 

w Brzegu. 

Profilaktyka, 

terapia i 

rehabilitacja 

uzależnień 

6.664 zł 6.664 zł 

Zwrot 80 zł 

6.584 zł 

16 2.000 zł 8.584 zł 

6. Fundacja tango Si 

Temat: „Upajamy się tylko 

tangiem”. 

Profilaktyka, 

terapia i 

rehabilitacja 

uzależnień 

5.000 zł 5.000 zł 27 2.000 zł 7.000 zł 

7. Stowarzyszenie Klub 

sportowy koszykówki Stal 

Brzeg 

Temat: „Na wakacjach 

zdrowia i sportowo”  

Obóz sportowo-

profilaktyczny w 

Węglowicach”. 

Profilaktyka, 

terapia i 

rehabilitacja 

uzależnień 

3.000 zł 3.000 zł 15 9.560 zł 12.560 zł 

8. Brzeskie Stowarzyszenie  

Chorych na SM 

Temat: „To co kocham- 

zdrowie to podstawa” 

Wyjazd profilaktyczny 

Zakopane. 

Profilaktyka, 

terapia i 

rehabilitacja 

uzależnień 

10.000 zł 10.000 zł 30 12.025 zł 22.025 zł 

9. Uczniowski klub Sportowy 

UKS I LO 

Temat: „Brzeg biega w 

trzeźwości-Bieg Malucha 

2019”. 

Profilaktyka, 

terapia i 

rehabilitacja 

uzależnień 

6.000 zł 6.000 zł 150 2.000 zł 8.000 zł 

10. Fundacja centrum 

Aktywnego Wsparcia  

Temat: „Podwórko pełne 

uśmiechu”. 

Profilaktyka, 

terapia i 

rehabilitacja 

uzależnień 

10.000 zł oferta 

odrzucona  

- - - 

11. Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków koło nr 2 

Temat: „ Wygraj dobry start”. 

Zwalczanie 

narkomanii 

5.000 zł 5.000 zł 12 1.800 zł 6.800 zł 

 SUMA:    58.264 zł    
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ORGANIZACJA I ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT  3 

SPRAWOWANEJ W FORMIE ŻŁOBKÓW  

Na terenie Gminy Brzeg w 2019 roku funkcjonowało  5 żłobków: 1 żłobek publiczny oraz 

4 żłobki niepubliczne: 

1. Żłobek publiczny „Tęczowy Świat” na 108 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3. 

2. Żłobek niepubliczny „PUCHATEK” na 39 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3. 

3. Żłobek niepubliczny „WESOŁA SOWA” na 48 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3. 

4. Żłobek niepubliczny „SMERFUŚ” na 30 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3. 

5. Żłobek niepubliczny „SŁONECZKO” na 60 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3. 

Łączna ilość miejsc w żłobkach niepublicznych wynosiła: 177. 

W roku 2019 na realizację zadania pn: „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

sprawowanej w formie żłobka”, Gmina Brzeg zaplanowała kwotę: 583.200 zł, z której 

wydatkowano: 429.540 zł, co stanowi 73,65 % zaplanowanych środków. Natomiast w roku 

2018 wydatkowano kwotę: 162.807,32 zł.  

Prowadzenie działalności w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wiąże się 

z koniecznością uzyskania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Żłobek musi 

spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 oraz wydanych rozporządzeniach, dotyczących warunków, jakie spełniać ma lokal, w 

którym sprawowana jest opieka nad dziećmi oraz kwalifikacje i doświadczenie kadry. 

W 2019 roku zostały podpisane 4 umowy zawarte na dofinansowanie miejsc w żłobkach 

niepublicznych prowadzonych przez podmioty gospodarcze. Podmioty wybrane w otwartych 

konkursach ofert, organizowanych przez Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia, zapewniały 

opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 współfinansowaną z budżetu Gminy Brzeg w wys. 300 zł. 

na jedno dziecko. 

Dofinansowanie Gminy Brzeg do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

sprawowanej w formie żłobków niepublicznyc 

Oferent, 

tytuł zadania 

Przyznana dotacja 

2018 rok 

Liczba odbiorców 

2019 rok 

Przyznana dotacja 

2019 rok 

„SŁONECZKO” 

Niepubliczny Żłobek 

ATUT Urszula 

Tymków 

ul. Nysańska 21, 

49-300 Brzeg. 

87.865,32 zł max 60 dzieci/ 

dofinansowano 

średnio  38 miejsc 

137.640 zł 

„SMERFUŚ”    

Niepubliczny Żłobek 

PABO Paulina 

Pociecha 

ul. Plac Moniuszki 2, 

49-300 Brzeg. 

54.096,37 zł max 30 dzieci/ 

dofinansowano 

średnio 27 miejsc 

 

87.240 zł 
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 „WESOŁA SOWA” 

Niepubliczny Żłobek 

Wesoła Sowa Monika 

Domżalska,  ul. 

Wojska Polskiego 2-4,  

49-300 Brzeg. 

9.344,32 zł max 48 dzieci/ 

dofinansowano 

średnio 35 miejsc  

126.600 zł 

„PUCHATEK” 

Niepubliczny Żłobek   

ul. Piastowska 21, 

49-300 Brzeg. 

11.501,31 zł max 34 dzieci/ 

dofinansowano 

średnio 22 miejsca 

78.060 zł 

               Suma: 162.807,32 zł 

dofinansowano 

średnio 45 miejsc 

max  

172 miejsca 

 

429.540 zł  

dofinansowano średnio 

122 miejsca 

 

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA 

LATA 2019-2023 

Zgodnie z art.2 ust.4, pkt. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, prowadzenie działań 

określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 

należy do zadań własnych samorządów gmin. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego jest 

dokumentem określającym kierunki działań Gminy Brzeg w zakresie lokalnej polityki  

zdrowotnej, ukierunkowującym działania samorządu w obszarze zdrowia psychicznego. 

Program ma na celu, przede wszystkim, wspieranie promowania zdrowego stylu życia, 

utrzymywania kontaktów społecznych i aktywności społecznej wśród dzieci i młodzieży oraz 

osób starszych, podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat zdrowia psychicznego 

i opieki psychiatrycznej, rozpowszechniania informacji na temat funkcjonowania instytucji 

działających na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i/lub uzależnionych, udzielanie 

innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym, rodzinnym. 

 

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH PRZECIWKO GRYPIE DLA 

MIESZKAŃCÓW GMINY BRZEG W WIEKU 65 LAT I WIĘCEJ NA LATA 2018-2020 

Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia określone są zarówno 

w przepisach ustrojowych (ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym), jak i w przepisach 

prawa materialnego (min. ustawy o zdrowiu publicznym, o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych). Do zadań własnych realizowanych przez gminę 

należy między innymi opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów 

zdrowotnych. Uwzględniając powyższe, został opracowany program polityki zdrowotnej pn.: 

,,Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w 

wieku 65 lat i więcej". Jego realizację zaplanowano na lata 2018-2022. Celem głównym 

programu jest zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusami grypy wśród mieszkańców Gminy 

Brzeg w wieku 65 lat i więcej poprzez wykonywanie szczepień ochronnych przeciwko grypie 

oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców gminy na temat zagrożeń dla zdrowia związanych z 

grypą oraz możliwości zapobiegania tej jednostce chorobowej. Zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami, program otrzymał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji oraz Wojewody Opolskiego.  
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Realizatorem  zadania, wyłonionym w otwartym konkursie ofert pn.: „Program szczepień 

profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej”, 

został Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARS-MED oddział Brzeg, ul. Mossora 6. 

Sczepieniu zostało poddanych: 260 osób z terenu Gminy Brzeg. Koszt Programu wyniósł: 

25.000,00 zł. 

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY NA LATA 2017-2019 

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 dnia 23.08.2017 r., Środowiskowy Dom Samopomocy położony na terenie gminy 

Brzeg  jest prowadzony przez Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM, 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 w Brzegu jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu typu 

A, B, przeznaczony dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych 

umysłowo, które w wyniku  upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności 

adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnymi i społecznym. 

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. 

 

Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B dla osób 

przewlekle psychicznie chorych oraz osób  upośledzonych umysłowo przez  

Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM na  lata 2017-2019 

L. p. 

 

Wnioskowana 

dotacja 

Środki  

przyznane 

Liczba 

osób 

Wkład 

osobowy/rzecz

owy 

Koszt 

całkowity  

zadania 

2017 682.947 zł 682.946,86 zł utworzenie ŚDS 

działalność  

tylko XII/2017 

10 osób 

1500,14 zł 684.447,00 zł 

2018 341.883,10 zł 339.223,10 zł 15 6.482,83 zł 345.7015,93 zł 

2019 608.800,50 zł 608.800,50 zł 30 15001,87 zł 610.302,37 zł 

Suma 1.633.630,60 zł 1.630.970,46 zł 55 osób 9.484,84 zł 1.640.455,30 zł 
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PIERWSZE MIESZKANIE WSPOMAGANE W GMINIE BRZEG 

Powstałe mieszkanie wspomagane w Gminie Brzeg zostało wyremontowane i zaadaptowane w 

ramach wypracowanego Modelu deinstytucjonalizacji usług w formie mieszkalnictwa 

wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera, chorobą 

Parkinsona oraz osób starszych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Projekt 

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie robót 

budowlanych wraz z dokumentacją projektową wyniosło: 136.600,00 zł, z czego Gmina Brzeg 

partycypowała w kosztach projektu w kwocie: 52.315,00 zł. 

Liderem projektu było Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej 

w Łodzi, Partnerami projektu są Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Opolu, Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi. 

Beneficjentami projektu w województwie opolskim są Brzeg, Paczków i Biała. W ramach 

projektu powstało mieszkanie wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi. Forma 

deinstytucjonalizacji opieki oferuje nie tylko korzyści społeczne takie jak opiekę środowiskową 

czy działania profilaktyczne, zapobiegające umieszczeniu osób w placówkach opieki 

instytucjonalnej, ale również korzyści ekonomiczne, poprawa infrastruktury społecznej gminy, 

wyższa jakość życia i warunków bytowych mieszkańców gminy. Do świadczenia opieki i 

wsparcia w mieszkaniu wspomaganym wyłoniono organizację pozarządową- Brzeskie 

Stowarzyszenie Chorych na SM.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Formy pomocy 

Z pomocy społecznej w gminie Brzeg w roku 2019 skorzystało 1 046 osób. W stosunku do 

2018 roku łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 79 osób.  

Poniżej podajemy szczegółowe dane  dotyczące liczby i form udzielanej pomocy. 

Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej 

Rodzaj świadczenia 2018 rok 2019 rok 

 liczba osób 
liczba  

rodzin 
liczba osób 

liczba 

rodzin 

Świadczenia pieniężne 1125 1089 1046 1021 

Świadczenia niepieniężne 871 662 826 637 

Powody udzielenia pomocy rodzinom  

    Powód trudnej sytuacji życiowej 
Liczba rodzin 

2018 rok 2019 rok 

Ubóstwo 782 737 

Sieroctwo 1 0 

Bezdomność 141 139 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 80 79 

W tym: 55 52 
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Wielodzietność 

Bezrobocie 488 443 

Niepełnosprawność 435 393 

Długotrwała lub ciężka choroba 789 753 

Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem 
621 593 

W tym: 
117 113 

Rodziny niepełne 

Rodziny wielodzietne 16 18 

Przemoc w rodzinie 4 3 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 

Alkoholizm 19 28 

Narkomania 3 3 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego 
18 12 

Trudności w integracji osób, które otrzymały status 

uchodźcy, ochronę uzupełniającą  

lub zezwolenie na pobyt czasowy 

0 0 

Zdarzenie losowe 6 6 

Sytuacja kryzysowa 5 6 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 

Rodzaj udzielanej pomocy rodzinom  

Rodzaj świadczenia 2018 rok 2019 rok 

Liczba 

osób 

Kwota 

świadczeń 

Liczba 

osób 

Kwota 

świadczeń 

Zasiłek celowy 1052 1 450 218 976 1 380 252 

Zasiłek okresowy 581 1 369 636 541 1 393 905 

Zasiłek stały 268 1 341 937 257 1 367 771 

Usługi opiekuńcze 160 694 104 197 645 968 

Domy Pomocy Społecznej 103 2 424 555 101 2 422 175 

Schroniska 53 272 849 56 290 671 

Opiekun prawny 1 5 310 1 5 725 

Programy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

„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. 
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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. 

Okres realizacji programu: 01.10.2016 r. - 31.10.2020  r. 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. 

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej  na rok  2019Celem 

Programu jest wspieranie jednostek 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 podlegały 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: 33 398,00 zł (w roku 2018 w podobnym programie dotacja ze 

środków budżetu państwa wyniosła 31 836,00 zł). 

W tym roku przewidywana jest kontynuacja realizacji programu. 

Usługi opiekuńcze realizowane w mieście Brzegu. 

Od 2017 roku usługi opiekuńcze realizowane są przez lokalne organizacje pozarządowe 

wyłonione w drodze konkursu ofert. Usługi opiekuńcze zwykłe realizowane są przez Polski 

Czerwony Krzyż natomiast usługi specjalistyczne przez Stowarzyszenie Chorych na SM. 

Realizacja usług przez organizacje pozarządowe w znacznym stopniu przyczyniła się do 

poprawy jakości realizowanych usług a także do wzrostu liczby osób korzystających z tej formy 

pomocy. 

Wyszczególnienie 2018 2019 

Ilość osób 160 197 

Środki finansowe 694 104 698 838 

Od tego roku w ramach usług opiekuńczych dla podopiecznych korzystających z tej formy 

pomocy umożliwiono skorzystanie ze wsparcia tzw. „złotej rączki” w zakresie dokonania 

drobnych napraw dla osób korzystających z tej formy pomocy.  

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019” 

W 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu realizował program który jest 

realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 
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W ramach programu Gmina Brzeg pozyskała środki w wys. 83 250,00 zł. , które pozwoliły na 

zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a 

także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami. W tym 

roku przewidywana jest kontynuacja realizacji programu do której Gmina przystąpi z chwilą 

ogłoszenia naboru. 

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” 

MOPS, wzorem lat ubiegłych, realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” 

(wcześniejsza nazwa programu - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”), który ma 

za zadanie ograniczenie zjawiska głodu i niedożywiania w szczególności wśród: dzieci 

i młodzieży oraz osób dorosłych z gospodarstw domowych o najniższych dochodach 

i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starych, niepełnosprawnych. Celem 

programu było także zapewnienie tym osobom (zwłaszcza, jeśli są samotne) możliwości 

dowozu jednego gorącego posiłku dziennie. Jedną z form realizacji programu było zapewnienie 

obiadu dwudaniowego dla osób potrzebujących w ośrodku wsparcia Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej - Dziennym Domu Pomocy. W 2019 roku średnio dziennie wydawano 230 

obiadów na miejscu oraz 70 obiadów dowożono do domów podopiecznych tut. Ośrodka w 

ramach usług opiekuńczych. 

W 2019 roku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie 

zapewnienia posiłków objęto 587 osób, które otrzymały pomoc o łącznej kwocie 580 110 zł.  

W przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie 

posiłku było nieuzasadnione ze względu na sytuację osobistą lub rodzinną Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej przyznawał finansową pomoc w formie zasiłku celowego 

z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności. Pomoc w tej formie otrzymało 645 rodzin, 

wypłacono zasiłki celowe na 366 860 zł. 

Łączny koszt programu 946 970 zł, w tym środki własne 252 970 zł. dotacja 694 000 zł.  

Lokalny koszyk usług (projekt Kooperacje 3D). 

W ramach realizowanego w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej 

w Opolu projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób 

i rodzin” którego celem jest wypracowanie i wdrożenie Modelu kooperacji dla miast (20 

powiatów i 30 gmin powyżej 20 tys. mieszkańców) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji 

społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych, m.in. pomocy społecznej, edukacji, 

zdrowia, sądownictwa i policji stworzono tzw. Lokalny Koszyk Usług Społecznych, czyli 

wykaz usług oferowanych na terenie Gminy Brzeg przez różne instytucje udzielające wsparcia 

mieszkańcom.  

Ocena zasobów pomocy społecznej  

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gminy, powiaty 

oraz samorząd województwa mają co roku obowiązek przygotować ocenę zasobów pomocy 

społecznej. Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego przedstawiają do 

30 kwietnia odpowiednio radom gmin, radom powiatów, a do 30 czerwca sejmikom 

województw właściwych jednostek samorządu terytorialnego ocenę zasobów pomocy 
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społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok 

następny. Ocena zasobów pomocy społecznej prezentuje informacje dotyczące takich obszarów 

tematycznych, jak: infrastruktura, kadra, organizacje pozarządowe oraz nakłady finansowe na 

zadania pomocy społecznej. Ponadto, ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z systemu 

pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz rozkład ilościowy. Opracowanie to zawiera 

nie tylko kwestie dotyczące ścisłego oddziaływania pomocy społecznej na lokalne środowisko 

w ramach jej ustawowych zadań. Wskazuje również na problemy dotyczące polityki 

mieszkaniowej, demograficznej i rynku pracy. Uwzględnia zatem te wszystkie elementy, które 

obejmują swym zasięgiem szerokie spektrum infrastruktury polityki społecznej Brzegu. Ocenę 

zasobów pomocy społecznej opracowuje się na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Miasta 

Brzegu i jednostek organizacyjnych i jest ona materiałem poglądowym mającym ułatwić 

podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu na kolejne okresy.  

  

F. Oświata 

  

Gmina Brzeg jest organem prowadzącym dla : 

- 5 szkół podstawowych (PSP), 

- 10 przedszkoli (PP), w tym jedno integracyjne (PP nr 7 Integracyjne). 

Na terenie Gminy Brzeg działalność prowadzi 1 niepubliczna szkoła podstawowa oraz 

2 niepubliczne przedszkola. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych posiada:  

– Niepubliczna Szkoła Podstawowa (NSP) im. Św. Tomasza z Akwinu w Brzegu,  

– Niepubliczne Przedszkole „Akademia Skrzata”, 

– Niepubliczne Przedszkole „Akademia Skrzata Bis”.  

Do przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza 1276 dzieci (stan na 30.09.2019 r.), a do 

szkół podstawowych 2 767 uczniów, w tym, 137 uczniów z orzeczeniami o potrzebie 

kształcenia specjalnego (stan na 30.09.2019 r.). Zajęcia w szkołach odbywają się w systemie 

jednozmianowym. W przedszkolach i szkołach zatrudniamy nauczycieli na 419,07 etatach oraz 

175,51 etatów pracowników niepedagogicznych. 

Statystyka 

1. Stan zatrudnienia w szkołach i przedszkolach na dzień 30.09.2019 r. 

Grupa etaty 

Nauczyciele 419,07 

Pracownicy niepedagogiczni 175,51 

razem 594,58 

 

2. Wydatki bieżące szkół i przedszkoli ogółem: 

Rok 2018 2019 

wydatki bieżące na szkoły 26 359 606 28 787 756 

subwencja oświatowa 20 363 143 21 864 723 
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środki własne gminy 5 996 463 6 923 033 

 

Rok 2018 2019 

wydatki bieżące na przedszkola 14 660 847 15 935 222 

subwencja oświatowa 2 413 666 2 942 170 

dotacja - wychowanie przedszkolne 1 239 398 1 257 088 

środki własne gminy 11 007 783 11 735 964 

Szkoły i przedszkola razem 

Rok 2018 2019 

wydatki bieżące  41 020 453 44 722 978 

subwencja oświatowa 22 776 809 24 806 893 

dotacja - wychowanie przedszkolne 1 239 398 1 257 088 

środki własne gminy 17 004 246 18 658 997 

3. Koszt utrzymania poszczególnych szkół: 

nazwa razem wydatki subwencja Różnica (dopłata)  

% 

wkładu 

naszego 

średnia 

liczebność 

dzieci w 

szkole 

koszt 

miesięczny 

PSP1 5 010 328,80 3 082 864,17 1 927 464,63 62,52 421,67 380,92 

PSP3 4 670 810,19 3 726 282,74 944 527,45 25,35 525,67 149,73 

PSP5 5 979 346,63 4 240 523,11 1 738 823,52 41,00 593,67 244,08 

PSP6 7 752 620,56 6 106 318,74 1 646 301,82 26,96 913,00 150,26 

PSP8 5 374 649,33 4 708 734,31 665 915,02 14,14 470,33 117,99 

  28 787 755,51 21 864 723,07 6 923 032,44 31,66 2 924,33 197,28 

4. Koszt utrzymania poszczególnych przedszkoli: 

nazwa 
razem 

wydatki 
dochody 

Dot. - 

wych. 

przedszk. 

subwencja 

Koszty 

poniesione 

przez gminę  

średnia 

liczebność 

dzieci w 

przedszkolu 

koszt 

miesięczny 

PP1 1 379 469,96 145 251,26 120 658,00 141 676,14 971 884,56 124,67 649,66 

PP2 1 163 183,34 109 361,28 105 225,00 161 138,72 787 458,34 99,33 660,62 

PP3 1 325 175,32 148 580,16 129 076,00 115 916,84 931 602,32 119,33 650,56 

PP4 1 810 938,93 187 474,09 175 375,00 214 660,81 1 233 429,03 174,00 590,72 

PP5 1 573 933,87 168 694,80 124 867,00 221 243,74 1 059 128,33 129,67 680,67 

PP6 1 216 351,18 97 215,40 94 001,00 161 997,36 863 137,42 99,33 724,11 

PP7 2 593 536,65 143 684,65 89 792,00 1 130 718,68 1 229 341,32 98,67 1 038,30 

PP8 1 584 498,90 143 666,89 127 673,00 325 139,58 988 019,43 120,67 682,33 

PP10 1 580 294,93 173 916,42 145 912,00 251 868,69 1 008 597,82 150,00 560,33 

PP11 1 785 876,78 161 289,18 144 509,00 217 809,17 1 262 269,43 149,33 704,39 

  15 935 222,25 1 479 134,13 1 257 088,00 2 942 169,73 10 256 830,39 1 265,00 675,68 

5. Publiczne Szkoły Podstawowe - liczba uczniów i oddziałów ( stan 30.09.2019 r.) 

Ilość oddziałów 

nazwa I II III IV V VI VII VIII razem 
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PSP 1 3 2 2 1 3 3 1 2 17 

PSP 3 2 2 2 1 4 5 3 3 22 

PSP 5 3 3 2 1 5 4 3 2 23 

PSP 6 5 5 5 2 6 5 4 4 36 

PSP 8 3 3 3 1 3 3 3 2 21 

  16 15 14 6 21 20 14 13 119 

 

Ilość uczniów 

nazwa I II III IV V VI VII VIII razem 

PSP 1 69 46 39 20 65 65 25 44 373 

PSP 3 49 47 48 23 101 107 76 75 526 

PSP 5 64 67 52 22 116 90 71 50 532 

PSP 6 124 101 109 40 155 135 114 96 874 

PSP 8 63 64 69 19 73 71 64 39 462 

  369 325 317 124 510 468 350 304 2 767 

 

Średnia liczebność w oddziale 

nazwa I II III IV V VI VII VIII razem 

PSP 1 23,00 23,00 19,50 20,00 21,67 21,67 25,00 22,00 21,94 

PSP 3 24,50 23,50 24,00 23,00 25,25 21,40 25,33 25,00 23,91 

PSP 5 21,33 22,33 26,00 22,00 23,20 22,50 23,67 25,00 23,13 

PSP 6 24,88 20,20 21,80 20,00 25,83 27,00 28,50 24,00 24,28 

PSP 8 21,00 21,33 23,00 19,00 24,33 23,67 21,33 19,50 22,00 

  23,06 21,67 22,64 20,67 24,29 23,40 25,00 23,38 0,00 

 

Ilość uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 

nazwa I II III IV V VI VII VIII razem 

PSP 1 5 2 3 3 5 6 2 4 30 

PSP 3 1 2 1 3 4 3 4 2 20 

PSP 5   2 1 2 2 2 2   11 

PSP 6 4 5 3 7 7 2     28 

PSP 8 4 6 5 4 8 9 5 7 48 

  14 17 13 19 26 22 13 13 137 
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6. Publiczne przedszkola - liczba dzieci i oddziałów (stan na 30.09.2019 r.)  

  ilość oddziałów ilość dzieci 
dzieci z orzeczeniami o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

PP 1 5 120 0 

PP 2 4 96 1 

PP 3 5 119 1 

PP 4 7 173 1 

PP 5 6 150 1 

PP 6 4 99 5 

PP 7 5 99 24 

PP 8 5 121 6 

PP 10 6 150 4 

PP 11 6 149 2 

Razem 53 1276 45 

7. Program „Umiem pływać”  

W ramach podpisanej dnia 01.02.2019 r. umowy z Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Opolu 

w 2019 r. realizowany był w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzegu projektu 

powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” którego głównym celem było nabycie przez 

dzieci podstawowych umiejętności pływania oraz upowszechnianie aktywności fizycznej. 

Program skierowany był do uczniów klas I-III szkól podstawowych, z którego skorzystało 

87 dzieci.  

8. Nauka pływania w przedszkolach i szkołach 

Dbając o propagowanie wśród dzieci aktywnego stylu  życia, Gmina Brzeg  przeznacza środki 

finansowe na zakup biletów na wejście na basen dla przedszkolaków i uczniów szkół 

podstawowych. Uczniowie  w ten sposób realizują godziny lekcyjne z wychowania fizycznego. 

Nauka pływania w szkołach: 

  Szkoły 

  plan wykonanie 

PSP1 8 370,00 8 367,00 

PSP3 11 710,00 7 920,00 

PSP5 21 100,00 21 100,00 

PSP6 22 010,00 22 008,00 

PSP8 9 350,00 8 790,00 

BO 8 600,00 8 600,00 

  81 140,00 76 785,00 

Nauka pływania w przedszkolach: 

  PLAN WYKONANIE 

PP1 400,00 342,00 

PP2 1 000,00 999,00 

PP3 1 000,00 999,00 
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PP4 1 800,00 1 800,00 

PP5 1 107,00 1 107,00 

PP6 1 100,00 348,00 

PP7 1 593,00 1 590,00 

PP8 400,00 396,00 

PP10 600,00 282,00 

PP11 1 000,00 996,00 

  10 000,00 8 859,00 

9. Innowacja systemowa miejska- Brzeski system doradztwa zawodowego  

Dni Kariery: 

Innowacja „Brzeski system doradztwa zawodowego” w 2019 roku była realizowana ostatni raz. 

Poniżej koszty organizacji Dni Kariery w placówkach. 

 

 Plan Wykonanie 

PSP-1 7 200,00 7 125,99 

PSP-3 11 700,00 11 700,00 

PSP-5 10 800,00 10 799,47 

PSP-6 15 300,00 14 857,10 

PSP-8 9 000,00 8 999,41 

RAZEM 54 000,00 53 481,97 

 

 Plan Wykonanie 

PP1 2 000,00 2 000,00 

PP2 2 000,00 2 000,00 

PP3 2 000,00 2 000,00 

PP4 2 000,00 2 000,00 

PP5 2 000,00 2 000,00 

PP6 2 000,00 2 000,00 

PP7 2 000,00 2 000,00 

PP8 2 000,00 2 000,00 

PP10 2 000,00 1 968,00 

PP11 2 000,00 2 000,00 

RAZEM 20 000,00 19 968,00 

10. Remonty w przedszkolach  

Placówka Nazwa zadania 
wykonanie 

w jednostkach 

PP-4 Wymiana ogrodzenia od strony parku 20 000,00 

PP-5 
Remont ścian holu i korytarza na I 

piętrze 
9 500,00 
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PP-5 Remont gabinetu księgowości 2 500,00 

PP-7 Remont podłóg w 2 salach 14 000,00 

PP-7 
Remont schodów wejściowych wraz z 

niwelacją terenu przy budynku 
95 000,00 

PP-8 Remont 2 sal 39 732,11 

PP-11 Malowanie sal dydaktycznych 3 100,00 

Dodatkowe środki przyznane do jednostek: 

PP-2 Pomoce dydaktyczne – dz. niepełnosprawne 4 905,50 

PP-3 Zakup zmywarki 5 563,29 

PP-3 Malowanie sal 5 000,00 

PP-3 Pomoce dydaktyczne – dzieci z orzeczeniami 6 954,10 

PP-5 
Dodatkowy oddział – wyposażenie (leżaki, szafki, 

regały, krzesełka, stoliki, wykładzina) 
21 166,25 

PP-5 
Dodatkowy oddział – zakup komputera, drukarki i 

osprzętu 
2 499,99 

PP-5 
Dodatkowy oddział – zakup pomocy 

dydaktycznych 
2 000,00 

PP-5 Dodatkowy oddział – remont sali 15 000,00 

PP-5 Przełożenie instalacji c.o. 2 500,00 

PP-5 Remont kancelarii 3 300,00 

PP-6 Remont i modernizacja łazienki 43 000,00 

PP-7 Naprawa urządzeń – plac zabaw 1 599,00 

PP-7 Zakup klimatyzatorów i montaż 13 500,00 

PP-7 Zakup pomocy dydaktycznych 40 189,99 

PP-8 Zakup obieraczki 8 200,00 

PP-8 Zakup pomocy dydaktycznych – orzeczenia 19 999,72 

PP-11 Remont podłogi w sali dydaktycznej 4 905,64 

PP-11 
Zakup i montaż domku drewnianego na placu 

przedszkolnym 
25 000,00 
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11. Remonty- szkoły podstawowe 

Środki przekazane do jednostek: 

Placówka Nazwa zadania 
wykonanie 

w jednostkach 

PSP-1 Remont bram wjazdowych  8 979,00 

PSP-1 Zakup klimatyzatora 3 021,00 

PSP-3 Naprawa pokrycia dachowego hali sportowej 9 352,00 

PSP-8 Remont ciągów komunikacyjnych na II piętrze 96 000,00 

Dodatkowe środki przekazane do jednostek: 

Placówka Nazwa zadania 
wykonanie 

w jednostkach 

PSP-1 Sprzątanie budynku na ul. Chrobrego po remoncie 12 500,00 

PSP-1 Remont toalet – mały budynek 24 999,99 

PSP-3 Remont podłogi w Sali 103 18 450,00 

PSP-3 Remont ścian w stołówce szkolnej 24 600,00 

PSP-3 Wymiana baterii w umywalkach 9 520,00 

PSP-3 Naprawa sufitu podwieszanego i wymiana oświetlenia 77 182,00 

PSP-3 Zakup sprzętu nagłośniającego 3 000,00 

12. Zadania oświatowe   

Lp.  Nazwa zadania 

wartość 

brutto 

 Dotacje  
1. Dotacja Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu 790 011,80 

2. Dotacja Niepubliczne Przedszkole "Akademia Skrzata" 257 859,54 

3. Dotacja Niepubliczne Przedszkole "Akademia Skrzata BIS" 241 632,00 

RAZEM: 1 289 503,34 

   

1. 

Zwrot kosztów za uczęszczanie do przedszkoli dzieci z Gminy 

Brzeg w innych gminach przez dzieci z Brzegu 52 651,83 

 

Zwrot kosztów za dzieci z innych Gmin uczęszczające do 

brzeskich przedszkoli:  
1. Publiczne Przedszkole nr 7 Integracyjne 9 438,81 

2. Niepubliczne Przedszkole "Akademia Skrzata" 34 919,64 

3. Niepubliczne Przedszkole "Akademia Skrzata BIS" 17 736,96 

RAZEM: 62 095,41 

 Vulcan  
1. Umowa - Roczny abonament za pakiety programów komputerowych 85 714,00  

RAZEM: 85 714,00 
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13. Awans zawodowy    

W 2019 r. - 8 nauczycieli złożyło wniosek o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego 

kończącego staż na wyższy stopień awansu zawodowego tj. nauczyciela mianowanego. Staż 

ten trwał 2 lata i 9 miesięcy, w trakcie którego nauczyciele musieli wykazać się takimi 

umiejętnościami jak mi.in:  

1. rozpoznawanie potrzeb rozwojowych uczniów i zastosowaniem tej wiedzy w pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,  

2. posługiwanie się przepisami prawa dotyczącymi oświaty,  

3. dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. 

Egzamin kończący postępowanie egzaminacyjne jaki odbył się w obecności przedstawiciela 

Kuratorium Oświaty, 2 ekspertów oraz dyrektora szkoły zakończył się pomyślnie dla 

wszystkich nauczycieli. Stopień nauczyciela mianowanego z rąk Burmistrza odebrało 

w sierpniu 5 nauczycieli natomiast w grudniu kolejnych 3 nauczycieli.  

14. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych 

Pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników (uczniów realizujący obowiązek nauki 

w formie nauki zawodu/przyuczenia do zawodu u wybranego pracodawcy oraz kształcenie 

teoretyczne w szkole) mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego. 

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie kwalifikacji wymaganych od instruktora 

praktycznej nauki zawodu lub zatrudnienie osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, który 

należycie przygotuje młodocianego pracownika do egzaminu kończącego naukę zawodu lub 

przyuczenia do zawodu. Kolejnym obligatoryjnym warunkiem jaki musi spełnić pracodawca, 

aby uzyskać dofinansowanie jest zdanie egzaminu przez młodocianego. W 2019 roku wnioski 

o dofinansowanie złożyło 17 pracodawców, którzy zatrudniali 21 młodocianych mieszkających 

na terenie Brzegu. Dofinansowanie jest przyznawane w ramach środków z Funduszu Pracy i 

stanowi pomoc de minimis. W 2019 r. przeznaczono 124.096,49 ze środków Funduszu Pracy 

na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych. 

15. Primus Inter Pares 

Najlepsi uczniowie brzeskich szkół podstawowych za swoje osiągnięcia naukowe, sportowe 

i artystyczne oraz nauczyciele pracujący na ich sukces rokrocznie nagradzani są odznaczeniami 

PRIMUS INTER PARES i PRIMUS. W roku szkolnym 2018/2019 w gronie najlepszych 

znalazło się łącznie 143 uczniów oraz 47 nauczycieli. Statuetkę PRIMUS INTER PARES 

otrzymało 16 uczniów, a 11 nauczycieli - medal PRIMUS INTER PARES. Natomiast statuetkę 

PRIMUS otrzymało 127 uczniów, a 36 nauczycieli - medal PRIMUS. Przeznaczono na ten cel 

6.427 zł. 

16. Nagrody i odznaczenia dla najlepszych nauczycieli  

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbywa się gala dla najlepszych nauczycieli wytypowanych 

przez dyrektorów, rady pedagogiczne lub związki zawodowe, którzy otrzymują nagrody 

Burmistrza. W 2019r.  nagrody I, II i III stopnia otrzymało 22 nauczycieli w tym 4 dyrektorów. 

W 2019r. Pani Agata Wyrwas - dyrektor Publicznej Szkoły  Podstawowej nr 3 im. Jana 

Kochanowskiego w Brzegu otrzymała MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ. 

17. Świadczenia stomatologiczne 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-02-2019&qplikid=4731#P4731A4
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W 2019 r. Gmina Brzeg podpisała porozumienia dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych 

z zakresu leczenia stomatologicznego dla uczniów szkół podstawowych z Ośrodkiem 

Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Doni Cor sp. z o.o.  i Alicją Grabowską prowadzącą 

gabinet stomatologiczny w Publicznej Szkoły  Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiegow 

Brzegu. 

Z bezpłatnych świadczeń stomatologicznych do 2024 r. mogą korzystać dzieci uczęszczające 

do brzeskich przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych, w ramach programu profilaktyki 

zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych  dla 

dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 roku.” 

18. Rządowy program pomocy uczniom –„Wyprawka szkolna” 

Gmina  Brzeg  zrealizowała  zakup  podręczników  w  ramach  Rządowego  programu pomocy 

uczniom „Wyprawka szkolna”. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników 

otrzymało 45 uczniów brzeskich szkół  ponadpodstawowych.  Z  tego  tytułu wypłacono kwotę 

13.639,35 zł.  

19. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe 

Na wyposażenie pięciu brzeskich Publicznych Szkół Podstawowych oraz jednej Niepublicznej 

Szkoły Podstawowej im. Św. Tomasza z Akwinu w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe wydano z dotacji celowej 249.495,12 zł. 

20. Stypendia socjalne 

W roku 2019 w okresie od stycznia do czerwca wypłacono stypendia przyznane na rok szkolny 

2018/2019 dla 124 osób w łącznej wysokości 93.471,20 zł, z czego wkład Gminy Brzeg 

wyniósł 18.694,24 zł. W okresie od września do grudnia wypłacono stypendia przyznane na 

rok szkolny 2019/2020 dla 111 osób w łącznej wysokości 56.010,80 zł, z czego wkład Gminy 

Brzeg wyniósł 11.202,16 zł. W sumie w 2019 r. wypłacono 149.482 zł dla 235 uczniów 

zamieszkałych na terenie naszej Gminy. 

21. Konkursy na dyrektorów 

W 2019 r. przeprowadzono procedurę konkursową na dyrektora Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 5 w wyniku której wyłoniono i powierzono na okres 5 lat stanowisko dyrektora 

Pani Beacie Kulbace. 

22. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli 

Gmina Brzeg w 2019 roku  realizowała dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na 

terenie gminy. Mając na uwadze troskę o bezpieczny dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 

i przedszkoli Gmina Brzeg zapewnia bezpłatny zorganizowany dojazd dzieci 

niepełnosprawnych do: 

1. Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, 

2. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu, 

3. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu, 

4. Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup, 

5. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grodkowie, 

6. Technikum Ekonomicznego Specjalnego w Zespole Szkół i Placówek Fundacji 

Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu. 
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(stan na 31.12.2019 r.) 

Wykonawcy, którzy realizowali zadanie związane ze świadczeniem usług transportowych 

w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych w Brzegu posiadali niezbędne środki 

transportu przystosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych.  

Usługi zostały wykonywane zgodnie z warunkami umowy przy zachowaniu należytej 

staranności.  

BEZPŁATNY ZORGANIZOWANY DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Lp. Nazwa szkoły/przedszkola/ośrodka Ilość dzieci objętych 

dowozem w 2019 r. 

- stan na dzień 31.12.2019r. 

1. Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu 14 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Brzegu 7 

3. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu 1 

4. Zespół Niepublicznych Szkół w Kup 6 

5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie 12 

6. Technikum Ekonomicznego Specjalnego w Zespole Szkół i 

Placówek Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii 

i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu 

1 

Razem 41 

W 2019 roku zwrotem kosztów przejazdu prywatnym samochodem osobowym objęto dwoje 

dzieci na zasadach określonych w umowach zawartych między Burmistrzem, a rodzicami 

dzieci.  

Zestawienie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych w 2019 r. 

    wartość brutto 

1. Umowa OS.20.2018 

Zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego  do przedszkola 

prywatnym samochodem osobowym  

448,67 zł 

2. Umowa OS.4.2019                             

 Zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola 

prywatnym samochodem osobowym 

  

283,16 zł 

4. Umowa OS.9.2019                            

Zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły 

prywatnym samochodem osobowym 

 148,94 zł 

5.  Umowa OS.10.2018  

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkola  

59 939,00 zł 

6.  OR.IV.272.6.1.2019 

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkola 

30 650,40 zł 

7. OR.IV.272.6.2.2019 

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkola 

13 899,60 zł 

8. OR.IV.272.6.3.2019 

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły/ośrodka       

21 060,00 zł 

 

9. OR.IV.272.6.4.2019 9 720,00 zł 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-12-2017&qplikid=4186#P4186A7
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23. Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

W budżecie gminy Brzeg na rok 2019 wyodrębniono środki finansowe na dokształcanie 

i doskonalenie zawodowe nauczycieli, stanowiące 0,8% odpisu od planowanych wynagrodzeń 

nauczycieli. W 2019 r. ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli możliwe było 

dofinansowanie m.in.: 

 szkoleń,  

 seminariów,  

 konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze,  

 warsztatów,  

 kursów,  

 studiów podyplomowych, 

 oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikających z potrzeb 

edukacyjnych. 

W 2019 roku na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Brzeg wykorzystano 117 838,02 zł, a przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzeg 

wykorzystano 44 178,81 zł. 

24. Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki „SMOK” przy Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 3 w Brzegu  

W Gminie Brzeg od 2015 r. działa program Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki 

„SMOK” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3. Program ten finansowany jest przez Polski 

Związek Koszykówki ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

Celem programu jest szkolenie dziewcząt szkół podstawowych w zakresie koszykówki. 

Treningi odbywają się z wykorzystaniem sprzętu sportowego przekazanego w ramach tego 

programu przez Polski Związek Koszykówki. Pokrywane są również wynagrodzenia trenerów 

prowadzących zajęcia pozalekcyjne.  

Gmina Brzeg natomiast zapewnia stroje treningowe dla dzieci biorących udział 

w przedsięwzięciu. W 2019 r. koszt zakupu strojów treningowych wyniósł 3 000,00 zł.   

25. Działania związane z realizacją współpracy z Aglomeracją Wrocławską 

1. Zaproszenie na obóz artystyczny w Krośnicach dla młodych uzdolnionych artystów 

w dniach 15-19 lipca 2019 r. Dla dzieci i młodzieży z Gminy Brzeg, zapewniono 

12 miejsc.  

2. Zaproszenie na wakacje sportowe AgloCamp w Krośnicach w dniach 8-13 lipca 2019 

r. Dla dzieci i młodzieży z Gminy Brzeg, zapewniono 10 miejsc.  

3. Spektakl pt. „Czarodziejski Flet”, który odbył się we Wrocławskim Teatrze Lalek 

w dniu 18 czerwca 2019 r. Łącznie dla dzieci i opiekunów, Gmina Brzeg otrzymała 125 

biletów, jednakże wykorzystano 51 sztuk z uwagi na zaplanowane w tym okresie 

wycieczki szkolne i inne aktywności. 

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły  

Razem 136 149,77 zł 
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4. Projekt edukacyjny pn. „Ekomisja – zajęcia edukacyjne wprowadzające do zagadnień 

małej ekologii dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej”. Celem projektu było 

ukształtowanie proekologicznej postawy młodych uczestników zajęć, poprzez 

przekazanie wiedzy o wpływie dokonywanych wyborów na środowisko naturalne, 

ze szczególnym uwzględnieniem zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza. 

Warsztaty prowadzone były w szkołach i miały charakter interaktywnej zabawy 

z wykorzystaniem pomocy naukowych. W zajęciach udział wzięli uczniowie z: 

- Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika;  

- Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki; 

- Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8. 

5. Turniej Mistrzostw Aglomeracji Wrocławskiej w koszykówce – październik 2019 r.  

Udział w VII finale Mistrzostw Aglomeracji Wrocławskiej w koszykówce wzięły dzieci 

z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Brzegu. Nagrodą za 

udział w finałach Mistrzostw Aglomeracji Wrocławskiej w koszykówce był obóz 

sportowy w Krośnicach, który odbył się w dniach 10-15 lutego 2020 r. Opiekunem 

drużyny jest Pan Mariusz Andruchowicz. 

6. Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska organizowała zajęcia edukacyjnych na 

terenie Centrum Wiedzy o wodzie „Hydropolis” udział w zajęciach wzięli uczniowie z: 

- Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 – 25 listopada 2019 r. 

- Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego oraz z Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika - 26 listopada 2019 r. 

- Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki – 27 listopada 2019 r. 

7. Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska z okazji Mikołajek zaprosiła grupę uczniów 

z terenu Gminy Brzeg, na spektakl pt. „Czarodziejski flet”. Wydarzenie miało miejsce 

we Wrocławskim Teatrze Lalek, przy Placu Teatralnym 4, w dniu 20 grudnia 2019 r., o 

godz. 10.00. Udział w wydarzeniu wzięli uczniowie z: Publicznej Szkoły Podstawowej 

nr 1 im. Stefana Żeromskiego  oraz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana 

Kochanowskiego w Brzegu. Gmina Brzeg na wyżej wymieniony spektakl otrzymała 

100 biletów. 

8. Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych dotyczący nauki programowania. 

Projekt „Aglomeracja koduje” obejmować będzie w pełni finansowany przez 

Stowarzyszenie dostęp PREMIUM do internetowej platformy Liga Niezwykłych 

Umysłów (LNU) wraz z warsztatami dla nauczycieli z obsługi tej platformy oraz 

wsparciem wszystkich użytkowników poprzez komunikację elektroniczną (platforma 

LNU/e-mail). Do udziału w projekcie zgłosiły się: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 

im. Stefana Żeromskiego, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana 

Kochanowskiego, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki oraz 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Brzegu. Projekt będzie realizowany w okresie od 

01.12.2019 r. do 14.02.2021 r.  

 

G. Kultura, turystyka, sport i rekreacja  

Działalność Brzeskiego Centrum Kultury, w roku 2019, opierała się na takich obszarach jak: 

kulturalna (Amatorski Ruch Artystyczny – dział organizacji imprez BCK – w tym: prowadzenie 
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zajęć artystycznych dla dzieci, młodzieży, działalność edukacyjna w zakresie kultury i sztuki, 

organizacja imprez kulturalnych o różnym charakterze (plenerowe – np. w Amfiteatrze 

Miejskim, na Marinie, Rynku Miejskim, odbywające się w lokalach parterów 

i współorganizatorów – z uwagi na remont BCK, produkcja spektakli i koncertów 

artystycznych, kino plenerowe BCK, Galeria Sztuki Współczesnej – organizacja wystaw 

i eventów kulturalnych, organizacja warsztatów artystycznych) oraz turystyczna (Punkt 

Informacji Turystycznej (organizacja informacji turystycznej, obsługa ruchu turystycznego, 

prace związane z promocją brzeskich atrakcji turystycznych i kultury, dystrybucja biletów na 

wydarzenia kulturalne, koncerty, spektakle BCK). 

Wyżej wymieniona działalność jest realizowana przy dużym zaangażowaniu kadry BCK. Stan 

zatrudnienia w BCK (na dzień 31.12.2019) wynosił 21 etatów łącznie.  

1.Opis działalności BCK w 2019 roku – Amatorski Ruch Artystyczny, tj. dział organizacji 

imprez, wydarzenia kulturalne, działalność edukacyjna i Galeria Sztuki Współczesnej 

BCK. 

Brzeskie Centrum Kultury jako miejska instytucja kultury zorganizowało w roku 2019 wiele 

wydarzeń, imprez, zajęć, wystaw, itd. Do najważniejszych realizowanych zadań zalicza się 

wydarzenia związane z takimi obszarami jak: edukacja kulturalna, promowanie Brzegu 

i kultury, zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Brzegu, organizacja imprez (BCK), 

obsługa ruchu turystycznego, promocja Brzegu, współpraca z lokalnymi firmami, instytucjami, 

szkołami i przedszkolami; produkcja i wystawianie spektakli, koncertów i programów 

artystycznych własnych oraz prezentacja produkcji obcych. Prowadzono także ścisłą 

współpracę z organizacjami non-profit, stowarzyszeniami i fundacjami, a celem tejże 

współpracy była współorganizacja imprez o charakterze charytatywnym, profilaktycznym 

i edukacyjnym. Podstawowym czynnikiem wpływającym na działalność Brzeskiego Centrum 

Kultury w 2019 roku był rozpoczęty w II półroczu 2018 remont siedziby głównej. W związku 

z nim, BCK musiało przenieść całą działalność do lokali zastępczych. Nie wpłynęło to jednak 

na pogorszenie świadczonej przez instytucję oferty, a wszelkie zajęcia edukacyjne i imprezy 

artystyczne realizowane były zgodnie z przyjętym programem.  

Wykaz stałych zajęć artystycznych prowadzonych w okresie 01.01-30.06.2019 oraz 01.09-

31.12.2019: Zajęcia taneczne (prow. Paulina Rutowicz), Zajęcia teatralne (prow. Maria Dorota 

Herman), Zajęcia plastyczne (prow. Beata Staszczyk), Zajęcia musicalowe, wokalne (prow. 

Joanna Bilowicka), Zajęcia wokalne, muzyczne (prow. Stanisław Szymocha), Zajęcia 

fotograficzne (prow. Roman Baran), Zajęcia warsztatowe w Galerii BCK (prow. Joanna 

Augustyniak, Jerzy Andruszko), Zajęcia gry na bębnach afrykańskich – sekcja rytmiczna 

(prow. instruktor zewnętrzny na zlecenie BCK), Zajęcia cyrkowe (prow. instruktor zewnętrzny 

na zlecenie BCK) – do 30.06.2019. We wrześniu zajęć nie wznowiono z uwagi na rezygnację 

instruktora i brak chętnych do skorzystania z tego typu oferty, Sekcja seniorów – Zajęcia 

zespołu „Leśne Echo” (prow. J. Ochmański), Sekcja „Rozśpiewane dzieciaki” (prow. instruktor 

zewnętrzny na zlecenie BCK – koordynacja: Marek Kudra) – od września 2019, Sekcja ludowa 

– Zespół Stylizowanych Tańców Ludowych „Piast” (prow. J. Ochmański) – reaktywacja od 

września 2019.  
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Powyższe zajęcia prowadzone są w grupach i indywidualnie (w miarę potrzeb). Zajęcia 

prowadzone były w różnych grupach wiekowych. Najliczniejszą sekcją pod względem ilości 

uczestników jest sekcja taneczna prowadzona przez Paulinę Rutowicz. Z uwagi na duże 

zainteresowanie zajęć sekcji seniorów – planuje się dalsze poszerzanie oferty zajęciowej dla tej 

grupy wiekowej od września 2020 (planowane zajęcia dla seniorów to: język angielski, 

taneczne, teatralne – prowadzone w formie Artystycznego Klubu Seniora).  

Miejsca, pomieszczenia, w których realizowane są zajęcia w trakcie remontu: Sala 

konferencyjna w Urzędzie Miasta Brzeg – zajęcia taneczne, Sala prób przy ul. Mickiewicza 8 – 

zajęcia dla seniorów, zajęcia muzyczno-wokalne, Galeria Sztuki Współczesnej: zajęcia 

plastyczne; zajęcia fotograficzne; zajęcia warsztatowe, Salaw Klubie Wojskowym w Brzegu: 

zajęcia musicalowe, Sala taneczna w Coco Dance Center – zajęcia zespołu „Piast”, Miejska 

Biblioteka Publiczna w Brzegu: zajęcia teatralne, warsztatowe.  

W zakresie działalności edukacyjnej, od września 2019, BCK realizuje nowy projekt 

edukacyjny, pn. „Rozśpiewane dzieciaki”. W ramach projektu BCK współpracuje z brzeskimi 

szkołami, w których realizuje pozalekcyjne zajęcia wokalno-muzyczne. W zajęciach 

uczestniczyć mogą uczniowie danej szkoły. BCK zapewnia instruktorów oraz materiały 

muzyczne do zajęć. Efektem finalnym projektu, będzie koncert, pn. „Rozśpiewane dzieciaki”, 

w którym wszystkie grupy szkolne połączone zostaną w jeden chór, który wspólnie z Książęcą 

Orkiestrą Symfoniczną wykona repertuar poznany w trakcie zajęć projektowych. 

Koordynatorem artystycznym projektu jest Marek Kudra – dyrygent orkiestry. Do wspólnej 

realizacji projektu przyłączyły się takie szkoły jak: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 

w Brzegu, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Brzegu, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 

w Brzegu, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 oraz I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu. Na 

bazie uczestników projektu, BCK planuje utworzenie stałego chóru dziecięcego.   

Brzeskie Centrum Kultury kontynuowało także produkcję własnych spektakli i koncertów, 

wykonywanych przez artystów zrzeszonych w grupach artystycznych BCK. Podobnie jak 

w przypadku zajęć artystycznych – z uwagi na rozpoczęty remont – część produkcji 

artystycznych wystawiana była w Sali Stropowej w Ratuszu, w kościołach (koncerty), 

w lokalach usługowych, pomieszczeniach innych instytucji, firm, z którymi BCK prowadzi 

współpracę kulturalną.  

Jeśli mowa o wyprodukowanych spektaklach, nie można pominąć takich „tytułów”, 

zrealizowanych w całości przez BCK, jak (tylko wybrane produkcje): Koncert Karnawałowy 

Książęcej Orkiestry Symfonicznej – styczeń 2019, Koncert, pt. „Walentynkowy koncert 

życzeń” – luty-marzec 2019 – opr. J. Bilowicka, Spektakl, pt. „Serenada” – marzec 2019 – reż. 

M.D. Herman, Koncert, pn. „Tobie Mamo” – maj 2019 – opr. S. Szymocha, Etiuda, 

pn. „Gramatyka emocji” – maj-czerwiec 2019 – reż. M.D. Herman, Program artystyczny, 

pn. „Powtórka z podwórka” – czerwiec 2019 – reż. P. Rutowicz, Koncert, pt. „Kawiarenki” – 

październik 2019 – opr. S. Szymocha, Koncert, pn. „Moniuszko 200.” – Książęca Orkiestra 

Symfoniczna – październik 2019, Spektakl, pt. „Elf uciekinier i klątwa wilczej czarownicy” – 

grudzień 2019 – reż. i chor. P. Rutowicz, Koncert bożonarodzeniowy, pn. „Maleńka miłość” – 

grudzień 2019 – opr. S. Szymocha.  
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W sumie w okresie 01.01-31.12.2019 zrealizowano 72 wydarzenia i cykle imprez (w tym: 

imprezy, spektakle, koncerty, wystawy sztuki, festiwale, cykliczne wydarzenia sezonowe, 

itd. organizowane i współorganizowane przez BCK).  

Jedną z najważniejszych imprez zrealizowanych w roku 2019 przez Brzeskie Centrum Kultury 

były – jak każdego roku – Dni Księstwa Brzeskiego 2019 (dalej jako: DKB 2019). DKB 2019 

to impreza, która odbyła się na początku maja w czasie długiego majowego weekendu. 

W ramach DKB 2019 zrealizowano szereg koncertów i imprez towarzyszących, z obchodami 

głównymi, które odbyły się w Amfiteatrze Miejskim w dn. 01-02.05.2019. Na DKB2019 

składały się, m.in. takie propozycje artystyczne i rekreacyjne jak: cykl koncertów pn. "Klubowe 

Granie" – zrealizowane koncerty takich zespołów i wykonawców jak: Mr. Nice Guy Project, 

Black Drums Icoon, Duet Apasjonata, Blues Galeria (koncerty zrealizowano w brzeskich 

klubach w okresie DKB 2019); koncerty w Amfiteatrze Miejskim – wystąpili, m.in.: laureaci 

XXVI Festiwalu Piosenki Angielskiej „Face the Music” 2019, Krzysztof Zalewski, Kult, sekcje 

artystyczne BCK, GBP Skarbimierz i PSM Brzeg, Kabaret Moherowe Berety, Kabaret 

KaŁaMaSz, Kabaret Misz-Masz, Kabaret Na Koniec Świata z udziałem aktorów La La Poland. 

Koncertom w Amfiteatrze Miejskim towarzyszyły tradycyjne wybory Księcia/Księżnej 

Księstwa Brzeskiego; obchody Święta Konstytucji 3. Maja.  

BCK w dalszym ciągu, poprzez działania promocyjne, marketingowe i programowe wzmacnia 

markę "Dni Księstwa Brzeskiego", zarówno w regionie jak i na terenie całego kraju. O tym, że 

oferta koncertowa została trafnie opracowana, świadczyć może fakt, że wszystkie bilety (w 

symbolicznej cenie 7 zł) na koncerty realizowane w Amfiteatrze 01.05.2019 zostały 

wyprzedane.  

W roku 2019 kontynuowano organizację imprez i wydarzeń, które sprawdziły się w roku 

poprzednim, współorganizowano wydarzenia cykliczne oraz proponowano nowe akcje 

kulturalne, w tym m.in.: Przegląd Kolęd i Pastorałek „Brzeskie Kolędowanie”, cykl imprez 

w ramach ferii zimowych „Kulturalna Zima 2019”, Festiwal Piosenki Religijnej „Corda Cordi”, 

Dzień Kobiet, cykl imprez interdyscyplinarnych na wakacjach „Kulturalne Wakacje 2019”, 

Świąteczna Iluminacja Brzegu, Festiwal Fotografii Otworkowej i wiele innych. 

Oprócz tego, w 2019 roku zrealizowano kolejne edycje brzeskich jarmarków:  Kresowego 

Jarmarku Mariackiego (wrzesień 2019) oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego (grudzień 2019). 

Przy okazji każdego z jarmarków rozstawione zostały stoiska handlowe, na których zakupić 

można było produkty lokalne, produkty z innych regionów Polski, rękodzieło artystyczne, 

produkty spożywcze, upominki, zdrową i ekologiczną żywność i wiele innych. Przy jarmarkach 

realizowane były także występy artystyczne, które – podobnie jak oferta handlowa – 

przyciągały wielu mieszkańców naszego miasta, którzy chętnie uczestniczyli w jarmarkach. 

Dodatkowo, przy okazji Kresowego Jarmarku Mariackiego zrealizowano pokazy sztuki 

ulicznej oraz zrealizowano kolejną edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Podwórkowych, 

w trakcie którego przez cały festiwalowy dzień słuchać można było zespołów z całej Polski, 

wykonujących muzykę z nurtu folkloru miejskiego. Planuje się organizację kolejnych edycji.  

Kontynuowano także realizację akcji zimowych i wakacyjnych BCK. Jeśli chodzi 

o „Kulturalne Wakacje 2019” to w miesiącach lipiec-sierpień BCK realizowało cykl spotkań 
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kulturalnych, które odbywały się w każdą wakacyjną sobotę i niedzielę. W soboty, na terenie 

Amfiteatru Miejskiego zorganizowano pokazy kina plenerowego. Sobotnie wieczory z kinem 

przyciągały tłumy brzeżan. Pośród tytułów filmowych, które zaprezentowano widowni 

wymienić należy takie jak: „Zimna wojna”, „Bohemian Rhapsody”, „Król rozrywki”, „Boska 

Florence”, „Kobieta w czerni”, „La la land”, „Dalida. Skazana na miłość” i „Star Trek”. 

Propozycją na wakacyjne niedziele były koncerty pod gołym niebem, które również 

realizowane były na terenie Amfiteatru Miejskiego w Brzegu. Dodatkowo, w ramach 

rozpoczęcia wakacji 2019, Brzeskie Centrum Kultury współorganizowało kolejną edycję 

imprezy, pn. „Noc Świętojańska na Marinie” – w czerwcu 2019.   

Podobnie jak w latach poprzednich, w roku 2019 funkcjonowała także Galeria Sztuki 

Współczesnej Brzeskiego Centrum Kultury, która zajmowała się popularyzacją sztuk 

plastycznych, fotograficznych, malarstwa, sztuki nowoczesnej, rzeźby, organizując różnego 

rodzaju wystawy i wernisaże zarówno artystów profesjonalnych jak i amatorów, lokalnych jak 

i znanych w Polsce i na świecie. W ramach swojej działalności Galeria Sztuki Współczesnej 

organizowała także okazjonalne warsztaty artystyczne prac dzieci, młodzieży i dorosłych. 

W roku 2019 zrealizowano w sumie 12 wystaw prezentujących dzieła z różnych dziedzin 

sztuki. Galeria Sztuki Współczesnej BCK stale współpracuje także z Akademią Sztuk Pięknych 

im. E. Gepperta we Wrocławiu. Na mocy tej kooperacji Galeria prezentuje prace artystów ASP, 

studentów, absolwentów i pracowników uczelni. To ogromne wyróżnienie dla brzeskiej 

Galerii, gdyż dzieła prezentowane w Brzegu za sprawą wspólnego działania z ASP, najczęściej 

prezentowane są także w największych i najlepszych galeriach w Polsce i za granicą. To plasuje 

brzeską Galerię wśród najlepszych miejsc wystawienniczych w naszym kraju. Warto zauważyć, 

że oprócz wystaw profesjonalnych artystów, w Galerii Sztuki Współczesnej BCK zawsze jest 

także miejsce na wystawy amatorów lub twórców lokalnych.  

Z oferty kulturalnej Brzeskiego Centrum Kultury miesięcznie korzysta wielu mieszkańców 

Brzegu i nie tylko. BCK stale pracuje nad udoskonalaniem swojej oferty kulturalnej. 

W dalszym ciągu unowocześniane są kanały informacyjne, za pomocą których prowadzona jest 

komunikacja wizerunkowa i marketingowa z odbiorcami i potencjalnymi odbiorcami oferty 

BCK, kontrahentami, sponsorami, itd. Prowadzone i udoskonalane są strony internetowe i 

fanpage: strona internetowa (główna): www.bck-brzeg.pl, strona internetowa Punktu 

Informacji Turystycznej: www.pit.brzeg.pl, Strony facebookowe: fanpage Brzeskiego Centrum 

Kultury (główny): https://fb.com/BrzeskieCentrumKultury, fanpage Dni Księstwa Brzeskiego: 

https://www.fb.com/dniksiestwabrzeskiego, fanpage Punktu Informacji Turystycznej: 

https://www.fb.com/punktinformacjiturystycznej, fanpage Galerii Sztuki Współczesnej BCK: 

https://www.fb.com/Galeria-sztuki-współczesnej-BCK-1430909617145917/, strona z biletami 

online: https://www.bck-brzeg.kupbilecik.pl. Na łamach wyżej wymienionych stron 

internetowych zamieszczane są wszystkie bieżące informacje dotyczące działań BCK, 

organizowanych i planowanych imprez. 

1.   Punkt Informacji Turystycznej w Brzegu   

W 2019 roku Punkt Informacji Turystycznej, który działa przy Brzeskim Centrum Kultury 

niezmiennie oferował mieszkańcom miasta oraz turystom odwiedzającym miasto Brzeg takie 

http://www.bck-brzeg.pl/
http://www.pit.brzeg.pl/
https://fb.com/BrzeskieCentrumKultury
https://www.fb.com/dniksiestwabrzeskiego
https://www.fb.com/punktinformacjiturystycznej
https://www.fb.com/Galeria-sztuki-współczesnej-BCK-1430909617145917/
https://www.bck-brzeg.kupbilecik.pl/
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usługi i towary jak: lokalne pamiątki, foldery informacyjne dotyczące miasta i regionu, 

informacje dotyczące aktualności oraz zbliżających się wydarzeń, pomoc przy zorganizowaniu 

zwiedzania Brzegu oraz zakwaterowaniu. W ofercie sprzedażowej znalazły się także między 

innymi: mapy, kubki, magnesy, breloki, zakładki do książek, pocztówki, albumy o Brzegu w 

polskiej, niemieckiej oraz angielskiej wersji językowej, a także publikacje książkowe związane 

z województwem opolskim. Udało się również pozyskać na sprzedaż kartki kolekcjonerskie, 

na których widnieją stare fotografie Brzegu. Do sprzedaży wprowadzono również nowe mapy,   

m.in. „Ziemia brzesko-oławska”, „Bliskie okolice Wrocławia”, „Dolny Śląsk” (dwie wersje 

językowe – j. angielski  i j. niemiecki). Każdy turysta odwiedzający Punkt Informacji 

Turystycznej otrzymuje informacje na temat Brzegu i jego okolic. Mógł także zwiedzić Salę 

Stropową oraz Salę Rajców brzeskiego Ratusza (dopóki nie ruszył remont ww. sal), a także 

znajdującą się w Ratuszu Galerię Sztuki Współczesnej wraz z jej czasowymi ekspozycjami. 

Punkt Informacji Turystycznej w roku 2019 stale współpracował z brzeskimi firmami, dzięki 

czemu pozyskiwał gadżety z motywem miasta. Współpraca z brzeskim oddziałem Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) dawała turystom możliwość zwiedzania 

miasta z przewodnikiem. Urząd Marszałkowski oraz Opolska Regionalna Organizacja 

Turystyczna wyposażały PIT w materiały promocyjne dotyczące całej Opolszczyzny. Turyści 

otrzymywali również bezpłatne foldery w pięciu językach – polskim, angielskim, niemieckim, 

francuskim oraz czeskim pozyskane z Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie 

Miasta oraz publikacje dotyczące  regionu. W sierpniu 2019 roku Punkt Informacji 

Turystycznej otrzymał także bezpłatne materiały promocyjne ze Starostwa Powiatowego w 

Brzegu w postaci pięknie wydanych w trzech językach albumów – Parki Powiatu Brzeskiego. 

Dzięki bankowi informacji na temat bazy turystycznej, prowadzonemu przez Punkt Informacji 

Turystycznej (baza informacyjna, baza gastronomiczna, baza noclegowa – stale aktualizowana) 

wielu turystów mogło zaplanować zwiedzanie, wybrać rodzaj zakwaterowania oraz 

zarezerwować noclegi w brzeskich hotelach.  

Oprócz powyższych, do zadań Punktu Informacji Turystycznej należało również informowanie 

zainteresowanych osób o aktualnych imprezach oraz sprzedaż biletów na wydarzenia 

kulturalne, które były organizowane przez Brzeskie Centrum Kultury. PIT wydawał też 

bezpłatne wejściówki na imprezy, tj. na: spektakl „Serenada” w wykonaniu Teatru Dnia 

Niepowszedniego, koncert „Tobie Mamo” z okazji Dnia Matki w wykonaniu Sekcji Muzycznej 

BCK. W sprzedaży Punkt Informacji Turystycznej posiadał bilety na Dni Księstwa Brzeskiego 

(1-2.05), spektakl bożonarodzeniowy "Elf Uciekinier i Klątwa Wilczej Czarownicy" (13-15.12) 

oraz bilety na koncert karnawałowy w wykonaniu Książęcej Orkiestry Symfonicznej z Brzegu 

pod batutą Marka Kudry (11.01.2019).  

W ramach ferii zimowych (30.01.2019 oraz 01.02.2019) Punkt Informacji Turystycznej był 

organizatorem akcji zwiedzania Brzegu z panią przewodnik Marią Budzik. Tematem 

przewodnim spacerów po mieście były brzeskie legendy. Uczestnicy poznali legendy dotyczące 

m.in. Zamku Piastów Śląskich, Ratusza i kamieniczek w Rynku, Kościoła Podwyższenia 

Krzyża Świętego oraz Kościoła św. Mikołaja. Zwiedzanie cieszyło się dużym 

zainteresowaniem dzieci, które zapowiadały udział w następnych odsłonach brzeskiego 

zwiedzania. Punkt Informacji Turystycznej uczestniczył w akcji „Kulturalne Wakacje 2019”, 
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w  ramach której pracownicy PIT wraz z panią Joanną Augustyniak z Brzeskiego Centrum 

Kultury prowadzili zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 8-12 lat. Tematem zajęć było 

tworzenie przewodnika po mieście. Zajęcia odbywały się w plenerze, (dzięki czemu dzieci 

z Brzegu oraz okolic mogły poznać historię najpiękniejszych brzeskich zabytków) oraz 

w Galerii Sztuki Współczesnej BCK (gdzie tworzyły swoje albumy). 

W ramach współpracy z placówkami oświatowymi, Punkt Informacji Turystycznej przyjął na 

praktyki trzy uczennice – na przełomie lutego i marca 2019 r. oraz w maju 2019 r. były to dwie 

uczennice z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Brzegu (z 

kierunku – technik obsługi turystycznej). We wrześniu 2019 r., PIT przyjął na praktykę 

zawodową studentkę z Politechniki Opolskiej, kierunek – turystyka i rekreacja. W ramach 

praktyk uczennice zdobywały wiedzę z zakresu działalności informacji turystycznej, zapoznały 

się z programami komputerowymi wykorzystywanymi w ramach działalności PIT (programy 

wspomagające obsługę klientów, programy magazynowe, kasowe), poznały specyfikę pracy z 

turystą polsko- oraz angielsko-języcznym, a także towarzyszyły przy oprowadzaniu turystów 

po Ratuszu (z pominięciem okresu, kiedy zaczął się remont sal).  

PIT był odwiedzany przez wielu turystów z różnych części Polski, a także Europy m.in. Francji, 

Niemiec, Czech, Hiszpanii, Bułgarii. Zanotowano również wizytę turystów z Rosji, Ukrainy i 

Anglii. Tak jak dotychczas, najczęstszą motywacją do przyjazdu do Brzegu była tzw. turystyka 

powrotu do korzeni, turystyka sentymentalna. Dla wielu turystów z Niemiec przyjazd do 

Brzegu to sentymentalna podróż do miejsca, w którym żyli ich dziadkowie, rodzice. Jest to 

forma poszukiwania swojej tożsamości i korzeni.  

Punkt Informacji Turystycznej jest czynny od wtorku do soboty w godzinach 9:00-17:00, 

a  w wyjątkowych sytuacjach godziny pracy były wydłużane. W sumie w 2019 roku z oferty 

Punktu Informacji Turystycznej skorzystało w 6530 osób (w tym: 1284 klientów z Brzegu, 

3860 turystów z Polski oraz 1386 turystów zagranicznych). Analizując te dane należy wziąć 

pod uwagę, że w trakcie 2019 roku trwał remont siedziby Ratusza. Przez rozstawione 

rusztowania, elementy budowy, dotarcie do Punktu Informacji Turystycznej dla turystów było 

okresowo utrudnione. Pracownicy PIT dokładali wszelkich starań, by jak najlepiej oznaczyć 

wejście do PIT i mimo warunków remontu i budowy, świadczenie usług odbywało się bez 

większych komplikacji dla klientów.  
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Kultura:  

W roku 2019 Gmina Brzeg udzieliła dotacji na 15 wydarzeń kulturalnych realizowanych przez 

13 organizacji pozarządowych. Łączna kwota dotacji na realizację zadań z zakresu kultury 

wyniosła 78.930,60 zł. 

Sport: 

W roku 2019 Gmina Brzeg udzieliła dotacji na realizację imprez z zakresu sportu dla 

10 organizacji pozarządowych. Wysokość dofinansowania wyniosła 57.900,00 złotych. 

Przeprowadzono uroczystości związane z wręczeniem nagród za osiągnięcia sportowe. 

Burmistrz przyznał 114 nagród na łączną kwotę 50.000 złotych. 

Przeprowadzono także uroczystości związane z wręczeniem nagród za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechnia kultury i ochrony kultury w roku 2018 r. Burmistrz 

przyznał 3 nagrody na łączną kwotę 6.500 złotych. 

W ramach usprawnienia obsługi ruchu turystycznego wykonany został kolejny etap Systemu 

Informacji Miejskiej – elewacyjne i wolnostojące tablice informacyjne o obiektach.  

W celu urozmaicenia oferty kulturalno – rozrywkowej skierowanej do mieszkańców po raz 

pierwszy w 2019 r. impreza pod nazwą „Noc świętojańska” została zorganizowana wspólnie 

ze Starostwem Powiatowym w Brzegu. Ponadto Gmina Brzeg włączyła się, poprzez wsparcie 

artystyczno-techniczne, w organizację Festiwalu 3 Kotwice - Muzyka Nadzieja Przyszłość. 

Dochód  z festiwalu przeznaczony był na cele charytatywne.  

W ramach promocji kulturalnej i turystycznej miasta we współpracy z TVP przygotowany 

został odcinek programu „Zakochaj się w Polsce” wyemitowany w październiku  2019 r. na 

antenie ogólnopolskiej.   

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji   

 

W 2019 roku zakończono przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji w infrastrukturę 

sportowo-rekreacyjną miasta.  

I. Wykonano dokumentację techniczną dla zadania „Budowa kompleksu basenowego przy 

ul. Korfantego w Brzegu” ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami 

i opiniami właściwych organów, w tym uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na 

budowę. Projekt przewiduje, że na terenie ośrodka przy ul. Korfantego wybudowane zostaną 

m.in.: 

1. trzy niecki basenowe (ze stali nierdzewnej): 

a. brodzik o głębokości od 0 do 40 cm – wymiary 27,5 x 12,5 metra 

b. basen rekreacyjny o głębokości od 80 do 120 cm – wymiary 50 x 12,5 metra 

c. basen sportowy o głębokości do 180 cm z 6 torami – wymiary 25 x 12,5 metra 

d. łączna powierzchnia basenów to 1281 m2 

2. trzy małe zjeżdżalnie w brodziku 

3. fontanny z 28 dyszami przed brodzikiem 
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4. tarasy wypoczynkowe wokół niecek kąpielowych (częściowo z drewna, częściowo 

z antypoślizgowych płytek gresowych drewnopodobnych) 

5. trzy zespoły zadaszeń membranowych (przypominających baldachimy), rzucające cień 

na część tarasów 

6. drewniane ekrany akustyczne od strony północnej (osiedla i ul. Toruńskiej) 

7. szklane ekrany akustyczne od strony południowej (pomiędzy basenem a plażą) 

8. nowy parking dla 97 samochodów 

9. parking rowerowy (100 stojaków) 

10. budynek sanitarny z prysznicami (12 kabin), toaletami (10 kabin), szatniami (208 

szafek) i przebieralniami 

11. lokal gastronomiczny dla klientów basenu w wyremontowanym budynku „Wodnika” 

Łączny koszt przygotowania dokumentacji to kwota 173.490,00 złotych. 

W 2019 roku w Brzegu miało miejsce wiele imprez sportowych i rekreacyjnych. Najważniejsze 

z nich to: 

 Mecz reprezentacji narodowych Polski i Czech U19 kobiet w piłce nożnej, 

 Zgrupowanie polskiej kadry narodowej kobiet U19 w piłce nożnej, 

 Międzynarodowe Warsztaty dla Trenerów Bramkarzy, 

 Biegi uliczne: „Nocna Dycha”, „Bieg Piastów”, 

 Wyścigi „Smoczych Łodzi”, 

 Zawody ergowioślarzy, 

 Rekreacyjna impreza biegowa „Brzeg biega od małego do dużego”, 

 Finały regionalne zawodów „Z podwórka na stadion”. 

Ponadto kluby sportowe regularnie rozgrywają swoje zawody ligowe w grach zespołowych – 

KS GREDAR FUTSAL TEAM Brzeg w 1 lidze futsalu, BTP Stal Brzeg w III lidze piłki nożnej, 

KS ORLIK Brzeg w II lidze piłki ręcznej, KSK Stal Brzeg w II lidze koszykówki. MOSiR i 

lokalne stowarzyszenia organizują w każdym miesiącu zawody amatorskie w różnych 

dyscyplinach sportu. Praktycznie zatem nie ma tygodnia, w którym na terenie miasta nie 

odbywałoby się jakaś impreza sportowa lub rekreacyjna. 

Wywodzący się z Brzegu sportowcy osiągają znaczące sukcesy na arenie krajowej 

i międzynarodowej (Natalia Bajor, Wojciech Pszczolarski, Kamil Karbowiak). 

 

IMPREZY ORGANIZOWANE NA OBIEKTACH MOSiR W 2019 ROKU 

Imprezy i zajęcia sportowo-rekreacyjne, które odbyły się na Stadionie Miejskim   

 

Lp. Nazwa imprezy 
Organizatorzy i 

współorganizatorzy 
Data Uwagi 

1.  
Brzeskie Ergowiosła – finały indywidualne 

szkół średnich i podstawowych 
MOSiR 19-20 III 

Ok.180 

uczestników 

2.  
Zawody piłkarskie „Turniej Tymbarka” 

Mistrzostwa Wojewódzkie 

PZPN, OZPN 

MOSiR 
4-5 IV 

ok. 280 

uczestników 

3.  Bregathlon MOSiR 2 VI 
ok. 150 

uczestników 
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4.  
Międzynarodowe Szkolenie Bramkarzy 

Piłki Nożnej 

Firma – Miłosz 

Gładoch, U.M. 

Brzeg, MOSiR 

3-5 VI 
ok. 150 

uczestników 

5.  

Wakacjada: 

Brzeska Letnia Liga Piłkarska 

Beach BALS - siatkówka plażowa 

Brzeskie Ringo 

Siatkówka plażowa kobiet i mikstów 

Letnie Ergowiosła 

MOSiR VII - VIII 

łącznie na 

wszystkich 

rozgrywkach ok. 

450 uczestników 

6.  Ergowiosła - Rekord Brzegu MOSiR 
III-V i IX-

X 

łącznie ok. 400 u 

uczestników 

7.  
Brzeg Biega od małego do dużego – 

zawody LA 
MOSiR 28 IX 

ok. 400 

uczestników 

8.  Memoriał Anny Lityńskiej 
Z.S.Ekonom. 

MOSiR 
3 X 

ok. 150 

uczestników 

9.  
Zawody piłkarskie „Turniej Tymbarka” 

kwalifikacje powiatowe 

OZPN 

MOSiR 
28-29 X 

ok. 200 

uczestników 

Imprezy i zajęcia sportowo-rekreacyjne, które odbyły się na Krytej Pływalni. 

Lp. Nazwa imprezy 

Organizatorzy  

 i 

współorganizatorzy 

Data  Uwagi 

1. Festiwal Wodny Szkół Pływania 
MOSiR, Szkoły 

Pływania 
styczeń 

ok. 50 

uczestników 

2. Letni Wodny Festiwal Szkół Pływania 
MOSiR, Szkoły 

Pływania 
czerwiec 

ok. 80 

uczestników 

 

3. 

„Piknik na Florydzie”- organizacja 

wypoczynku dla dzieci z rodzin w złej 

sytuacji finansowej 

WODR Łosiów 

MOSiR, JW. 2697 

Radio Opole 

lipiec 
ok. 1.500 

uczestników 

4. 

Rekreacja w Aquaparku – 3 imprezy 

rekreacyjne (Nocne pływanie, Maraton 

zumby, Gry i zabawy) 

MOSiR 
luty-maj-

październik 

ok. 150 

uczestników 

Imprezy i zajęcia sportowo- rekreacyjne, które odbyły się na Marinie Brzeg 

Lp. Nazwa imprezy 
Organizatorzy i 

współorganizatorzy 
Data Uwagi 

1. Kajakowy Sprint Wiosenny MOSiR 18 V 
ok. 30 

uczestników 

2. Kajaki Slalomem po Odrze - jesień MOSiR 21 IX 
ok. 40 

uczestników 

4. Wyścigi Smoczych Łodzi MOSiR 22 VI 
120 

uczestników 

5. 
Kajakiem pod prąd i z prądem – cykl 

zawodów w ramach Wakacjady 
MOSiR VII 

łącznie ok. 

100 

uczestników 
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Imprezy i zajęcia sportowo-rekreacyjne, które odbyły się na Hali Sportowej  

Lp. Nazwa imprezy 
Organizatorzy i 

współorganizatorzy  
Data Uwagi  

1. 
Zawody w halowej piłce nożnej – Futsal – 

o Puchar Burmistrza Brzegu 
MOSiR 

I-II i 

XI-XII 

10 zespołów 

9 terminów 

rozgrywek 

2. 

Zawody w koszykówce o Puchar 

Burmistrza Brzegu – Brzeska Liga 

Koszykówki 

MOSiR 

 

I-IV i X-

XII 

5 zespołów 

10 terminów 

rozgrywek 

3. Brzeska Amatorska Liga Siatkówki MOSiR 
I-IV i XI-

XII 

5 zespołów 

10 terminów 

rozgrywek 

4. Ergowiosła - Halowy Rekord Brzegu MOSiR IV 
ok. 100 

uczestników 

5. 
Brzeskie Ergowiosła – finały sztafety 

szkół średnich i podstawowych 
MOSiR III 

Ok.120 

uczestników 

Imprezy organizowane przez MOSiR na innych obiektach 

 

Lp. 

 

Nazwa imprezy 
Organizatorzy i 

współorganizatorzy 
Data Uwagi 

1. 
XXIV Turniej koszykówki ulicznej 

– Brzeski Streetball 
MOSiR 8 VI 

Parking stadionu w 

Brzegu – ok. 120 

uczestników 

2. Książęce Manewry – gra terenowa 
MOSiR, Biblioteka 

Publiczna,  
V 

Współorganizują firmy i 

instytucje z terenu 

Miasta Brzeg 

ok. 120 uczestników  

3. Piastowski Topspin – tenis stołowy MOSiR 
I-VI i 

IX-XII 

Cykl 10-ciu   

 turniejów – PSP Nr 3 

4. 
Trzydniowe zawody wędkarskie 

„Mister Karp”  

Towarzystwo 

Wędkarskie 

„Trofeum”, MOSiR, 

IX 

Miejsce – Łowisko 

„Judengrab” 12 

dwuosobowych drużyn 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika I w Brzegu służy rozwijaniu i zaspakajaniu 

potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi 

kultury. 

Biblioteka realizuje się poprzez działalność statutową poszczególnych oddziałów i filii. 

Biblioteka Centralna (ul. Jana Pawła II 5) udostępnia księgozbiór z różnych dziedzin wiedzy, 

w tym z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, finansów, historii, psychologii i socjologii oraz 

literaturę piękną dla dorosłych, młodzieży i dzieci. O zbiorach biblioteki informuje 

elektroniczny katalog dostępny on-line. Przy wypożyczalni działa Czytelnia prasy oraz 

Mediateka ze stanowiskami komputerowymi  z dostępem do Internetu, przeznaczonymi dla 
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użytkowników biblioteki. Wszystkie procesy biblioteczne w Wypożyczalni są 

zautomatyzowane. Czytelnik po zalogowaniu się przez katalog on-line na stronie internetowej 

biblioteki lub katalog komputerowy w bibliotece, może samodzielnie sprawdzić stan swojego 

konta oraz dokonać prolongaty, rezerwacji lub zamówienia wybranych pozycji. Poprzez 

automatyczny system zwrotów (zewnętrzna wrzutnia) może samodzielnie dokonać zwrotu 

książek, a także korzystać ze zbiorów elektronicznych bazy IBUK LIBRA oraz LEGIMI. 

W roku 2019 wprowadzono usługę powiadomień SMS o zbliżającym się terminie zwrotu 

zbiorów oraz o dokonaniu rezerwacji lub zamówienia zbiorów. Wypożyczalnia jest 

przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. Biblioteka Centralna umożliwia drogą 

wypożyczeń międzybibliotecznych korzystanie ze zbiorów innych bibliotek – krajowych 

i zagranicznych. Wypożyczenia międzybiblioteczne są odpłatne.  

Liczba dni otwarcia biblioteki w tygodniu – 6. 

Liczba godzin otwarcia biblioteki w ciągu tygodnia – 61. 

Oddział dla Dzieci (ul. Jana Pawła II 2/2) oprócz udostępniania księgozbioru prowadzi 

działania mające na celu popularyzację książki i czytelnictwa, w tym m.in. zajęcia biblioteczne 

z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej oraz tematyczne cykle spotkań. Głównymi 

odbiorcami są dzieci z brzeskich szkół i przedszkoli. Oddział dla Dzieci promuje książkę 

poprzez wycieczki i zajęcia biblioteczne, spotkania autorskie, głośne czytania w przedszkolach, 

popołudniowe zajęcia dla dzieci i rodziców oraz organizację ferii zimowych. 

Liczba dni otwarcia biblioteki w tygodniu – 6. 

Liczba godzin otwarcia biblioteki w ciągu tygodnia – 56. 

Filie gromadzą i udostępniają literaturę piękną dla dorosłych, lektury szkolne dla licealistów, 

poradniki z różnych dziedzin wiedzy oraz literaturę popularnonaukową. Lokalizacja filii: Filia 

nr 1 plac Zamkowy 6, Filia nr 5 ul. Krótka 2, Filia nr 8 ul. 1 Maja 7, Filia nr 9 - dla dzieci plac 

Zamkowy 6. W niektórych placówkach dostępne są czasopisma przekazane nieodpłatnie przez 

czytelników.  

Liczba dni otwarcia biblioteki w tygodniu – 5. 

Liczba godzin otwarcia biblioteki w ciągu tygodnia – 40. 

Zbiory biblioteczne 

 

Wyszczególnienie 

Stan w 

dniu 

31.12.2018 

Wpływy w ciągu 

roku 

Ubytki 

w ciągu 

roku 

Stan w 

dniu 

31.12.2019 ogółem w tym z 

zakupu 

Księgozbiór ogółem 102446 6931 4471 7780 101597 

Liczba tytułów 

czasopism bieżących 

xxx 72 xxx xxx xxx 

Liczba audiobooków 1250 148 148 11 1387 

Liczba gier planszowych 126 103 101 0 229 

Liczba 

licencjonowanych 

książek elektronicznych 

40 xxx xxx xxx 52334 
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Wydatki na materiały biblioteczne 

Wyszczególnienie Wartość brutto w zł 

książki 80243 

czasopisma 9382 

audiobooki 2803 

gry planszowe 5836 

licencjonowane zbiory elektroniczne 15028 

Użytkownicy bibliotek 

W bibliotece zarejestrowanych jest 7796 czytelników, w tym 3259 osób uczących się, 2914 

osób pracujących i 1623 pozostałych. Bibliotekę odwiedziło 147409 osób. 

Czytelnicy 

zrejestrowani 

ogółem 

W wieku 

do 5 

lat 

6-12 

lat 

13-15 

lat 

16-19 

lat 

20-24 

lat 

25-44 

lat 

45-60 

lat 

powyżej 

60 lat 

7796 105 1110 623 822 496 2111 1259 1270 

W ciągu roku wypożyczono na zewnątrz 113623 książki, 1571 audiobooków i 387 gier 

planszowych. Na miejscu udostępniono 2046 książek i 8129 czasopism. Liczba pobranych 

dokumentów elektronicznych - 4639. 

Formy działalności  

Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika I w Brzegu corocznie podejmuje szereg 

inicjatyw mających na celu promocję czytelnictwa i biblioteki, z zastosowaniem szerokiego 

wachlarza form popularyzacji literatury. Swoją działalnością aktywnie wzbogaca ofertę 

kulturalną miasta. Poprzez liczne spotkania z autorami książek, warsztaty i konkursy literackie, 

głośne czytania, turnieje, koncerty, wystawy, rajdy rowerowe i wiele innych, stara się dotrzeć 

do każdego mieszkańca Brzegu. Biblioteka swoje zadania statutowe realizuje samodzielnie, 

bądź we współpracy z innymi jednostki organizacyjnymi miasta oraz organizacjami i 

stowarzyszeniami pozarządowymi.  

 

Finansowanie: 

 Przychody brutto w zł 1467621,80 

 Dotacja organizatora w zł  1415000,00 

 Dotacje z innych źródeł w zł 33686,00 

 Środki wypracowane w zł 17406,31 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Liczba  imprez dla 

dorosłych 

 

Liczba imprez dla 

dzieci 

Konkursy 1 3 

Lekcje biblioteczne/szkolenia 6 88 

Spotkania autorskie 23 3 

Pozostałe imprezy  dla użytkowników 

(np. dyskusje nad książką, kursy 

komputerowe, warsztaty, przedstawienia 

teatralne, głośne czytania) 

 

111 

 

98 
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 Pozostałe w zł 1529,49 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu zatrudnionych jest 26 osób, 

w tym 19 na stanowiskach bibliotekarskich i 7 na innych. 

 

VI. Rozwój gospodarczy     

 

A. Tereny inwestycyjne Gminy Brzeg 

Obszarem inwestycyjnym Gminy Brzeg jest, włączony do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie 

Ekonomicznej „INVEST-PARK”, teren przy ul. Sikorskiego o powierzchni 4,3 ha. Jest to teren 

uporządkowany, bez różnicy poziomów, przeznaczony w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego pod funkcję produkcją, przemysłową, magazynową, 

transportową z towarzyszącą zielenią i pojedynczymi mieszkaniami lub jako tereny usług 

z towarzyszącym mieszkalnictwem. 

Posiadanie terenów inwestycyjnych w WSSE zwiększa szansę na pozyskanie inwestora dzięki 

preferencjom podatkowym dla przedsiębiorców. Doskonała lokalizacja, bardzo dobre 

skomunikowanie, a także bliskość atrakcji oferowanych przez Brzeg i sąsiednie metropolie 

wzbudzają zainteresowanie inwestorów chcących zrealizować w mieście swoje plany 

biznesowe. Gmina prowadzi intensywne działania, aby jak najpełniej zaspokoić potrzeby 

przedsiębiorców, zapewniając dużą elastyczność w zakresie podziału terenu, a także wszelką 

pomoc w przeprowadzeniu procesu inwestycyjnego. Miasto oprócz dużego potencjału 

społecznego i gospodarczego wyróżnia korzystne położenie geograficzne i bardzo dobrze 

rozwinięta sieć połączeń komunikacyjnych. 

Gmina Brzeg prowadzi działania związane z promocją posiadanych terenów inwestycyjnych. 

Jednym z nich jest promocja podczas konferencji, sympozjów i kongresów, w których 

uczestniczy Burmistrz Brzegu oraz jego zastępcy. Gmina szuka potencjalnych inwestorów 

korzystając także z pomocy i pośrednictwa miast partnerskich Brzegu. W wyniku tych działań, 

gmina otrzymała deklarację wsparcia w procesie poszukiwania inwestorów od Federalnego 

Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec pana Sigmara Gabriela. 

Burmistrz Brzegu uczestniczył także w spotkaniach dla firm z kapitałem niemieckim, 

organizowanych przez Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu oraz Konsulat Niemiec w 

Opolu. 

Na stronie internetowej miasta znajduje się zakładka „biznes”, z której potencjalny inwestor 

może dowiedzieć się o posiadanych przez gminę zasobach pod inwestycje. Oferta inwestycyjna 

Gminy Brzeg znajduje się w bazie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Opolskiego 

Centrum Rozwoju Gospodarki, a także Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z 

którymi to instytucjami gmina także ściśle współpracuje. Wielokrotnie miały miejsce spotkania 

przedstawicieli gminy z władzami spółki zarządzającymi strefą ekonomiczną oraz z osobami 

odpowiedzialnymi za obsługę inwestora Brzegu. Gmina Brzeg przyjmuje wizyty 

przedstawicieli Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także osób zainteresowanych 

nabyciem terenów pod inwestycje. Ze względu na obowiązującą gminę klauzulę poufności, 

informacje o wizytach przedsiębiorców wykazujących zainteresowanie zainwestowaniem na 
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terenie Gminy Brzeg nie mogą być podawane do publicznej wiadomości.  W grudniu 

2019 roku Gmina Brzeg sprzedała, Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST – 

PARK”, swój największy teren inwestycyjny o powierzchni 54,2051 ha położony przy ulicy 

Małujowickiej (tzw. Zielonkę) za cenę w kwocie 9.080.383,79 zł. W wyniku sprzedaży terenu 

inwestycyjnego dochód gminy z tytułu podatku od nieruchomości wzrósł o ok. 600 000 zł. 

 

B. Spółki gminne      

Gmina Brzeg posiada udziały w wysokości 100% kapitału zakładowego w następujących 

spółkach prawa handlowego: 

1) Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Brzegu, 

2) Brzeskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Brzegu, 

3) Miejski Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o.o. w Brzegu, 

4) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o., 

5) Zakład Higieny Komunalnej Spółka z o.o. w Brzegu. 

Dane finansowe ogółem spółek wg stanu na dzień 31.12.2019 roku :  

 Kapitał podstawowy wszystkich spółek Gminy Brzeg wynosi 68 340,6 tys. zł. 

 Suma bilansowa ogółem dla spółek wynosi 197 977,6 tys. zł. 

 Zobowiązania ogółem to kwota 102 467,1 tys. zł. w tym z tytułu kredytów i pożyczek: 

30 582,0 tys. zł. 

 Aktywa rzeczowe spółek wynosiły 174 510,9 tys. zł. 

 Należności ogółem ukształtowały się na poziomie 7 614,1 tys. zł. 

 Na koniec 2019 roku spółki wypracowały ogółem wynik finansowy netto w wysokości 

2 495,7 tys. zł. 

 

VII. Bezpieczeństwo publiczne 

 

Komenda Straży Miejskiej w Brzegu 

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych Straż Miejska w Brzegu 

zapewnia przede wszystkim ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwa nad 

porządkiem ruchu drogowego, współdziała z organizatorami i innymi służbami w ochronie 

porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. Ponadto strażnicy miejscy realizują 

zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeg. 

W 2019 roku Straż Miejska w Brzegu wykonywała wymienione niżej zadania: 

Lp. Rodzaj działań Ilość podjętych działań 

1 Zgłoszenia od mieszkańców 2041 

2 Patrole szkolne 62 

3 Patrole z Policją - działania 11 

4 Asysty bankowe 215 
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5 Zgłoszenia – portal Naprawmyto.pl 26 

6 Zgłoszenia – Park Kulturowy Książęce Miasto Brzeg 10 

7 Nagrania z monitoringu dla Policji do postępowań 67 

8 Nałożone mandaty karne 694 

9 Pouczenia 686 

10 Wnioski do Sądu 2 

Należy zaznaczyć, że realizacja powierzonych dla Komendy Straży Miejskiej zadań wymaga 

zwiększenia zatrudnienia. 

 

Sprawy obronne  

 

Na samorządy nałożone są zadania związane z obronnością kraju, które realizuje się zarówno 

w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Służą one podniesieniu gotowości obronnej państwa 

poprzez wsparcie procesu uzupełnienia Sił Zbrojnych, realizacji zadań związanych 

z zabezpieczeniem logistycznym Sił Zbrojnych przebywających na terenie gminy oraz 

związane z ochroną ludności i utrzymaniem niezbędnej infrastruktury potrzebnej do 

funkcjonowania i życia ludności gminy.  Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Burmistrz Brzegu realizuje 

zadania obronne: 

 w zakresie rejestracji i kwalifikacji wojskowej. Przeprowadzona w 2019 roku kwalifikacja 

wojskowa odbyła się w lutym. Do kwalifikacji wojskowej stawiło się 127 mężczyzn 

i 1 kobieta, 

 wydano 2 decyzje w sprawie uznania za żołnierza posiadającego na wyłącznym 

utrzymaniu członków rodziny oraz pokrycia należności z tytułu zajmowania lokalu 

mieszkalnego na podstawie umowy najmu, 

 wypłacono 11 żołnierzom świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie 

ze stosunku pracy, które żołnierz rezerwy mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń 

wojskowych, 

 wydano 91 decyzji  na wykonanie świadczeń osobistych na rzecz Sił Zbrojnych i obrony 

kraju, 

 wydano 90 decyzji na wykonanie świadczeń rzeczowych na rzecz Sił Zbrojnych, 

 wydano 99 decyzji  uchylających wcześniej wydane decyzje na świadczenia osobiste 

i rzeczowe. 

 

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 

 

Zapobieganie powodziom oraz planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje potrzeby 

związane z ochroną przed powodzią oraz suszą. Za plan dotyczący zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla obszarów dorzecza i regionów wodnych rzeki środkowej Odry 

odpowiedzialny jest Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

we Wrocławiu i ustala on obszary wymagające ochrony z uwagi na ich zagospodarowanie, 
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wartości gospodarcze lub kulturowe, granice obszarów bezpośredniego i potencjalnego 

zagrożenia powodzią.  Zagrożenie powodziowe Brzegu wg Planu Zarządzania Ryzykiem 

Przeciwpowodziowym zostało uznane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej na 

wysokim poziomie ryzyka. Brzeg jest jednym z miast najbardziej zagrożonych zalaniem 

wodami powodziowymi  w województwie opolskim, dlatego też konieczna jest skuteczna 

ochrona przeciwpowodziowa miasta i ograniczenie skutków ewentualnej powodzi, co 

wymagać będzie zarówno działań lokalnych, w obrębie miasta, jak i działań ponadlokalnych. 

Dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego Brzegu najistotniejsze znaczenie ma: 

 budowa nowych, brakujących i modernizacja istniejących obwałowań 

przeciwpowodziowych Wyspy Odrzańskiej, 

 utrzymanie terenów zalewowych o znacznej retencji (międzywale pomiędzy kanałem 

żeglownym a wałem przeciwpowodziowym), 

 zwiększenie retencji oraz zapobieganie skutkom wezbrań powodziowych, 

 utrzymanie istniejących cieków wodnych (rowów) dla zabezpieczenia odpływu wód 

opadowych, 

 zabezpieczenie ciągów i obiektów infrastruktury technicznej, położonych w strefie 

bezpośredniego zagrożenia powodzią, 

 rozbudowa i modernizacja radiowego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców 

gminy. 
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