Słowo wstępne
Podstawę prawną przygotowania niniejszego raportu stanowią przepisy art. 28aa.
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, zgodnie z którymi jestem
zobowiązany w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Miejskiej Brzegu raport
obejmujący podsumowanie mojej działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację
polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy.
Wykonując w 2018 roku obowiązki Burmistrza Brzegu zrealizowałem zakres działań
stanowiących zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
W toku planowania i realizacji zadań służących rozwojowi i poprawie istniejącej
infrastruktury starałem się zachować historyczny charakter naszego miasta. Na bieżąco
poprawiałem stan techniczny obiektów użyteczności publicznej. Duży nacisk kładłem także na
utrzymanie i odnowienie terenów zielonych, szczególnie zabytkowych parków. Wspierałem
właścicieli zabytkowych obiektów poprzez udzielane dotacje na realizację koniecznych
remontów.
W mojej pracy nie zabrakło także tematów społecznych, o których podaję informację
w przedstawianym materiale. Podjąłem wiele decyzji i dołożyłem wszelkich starań w celu
zrealizowania zaplanowanych inwestycji, co moim zdaniem miało znaczący wpływ na rozwój
Brzegu.
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I. ZARZĄDZANIE GMINĄ
Zadania realizowane przez gminę określa ustawa o samorządzie gminnym, która wskazuje
na obowiązek realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej. Do zadań własnych gminy należą między innymi sprawy dotyczące: ładu
przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, utrzymania gminnych
dróg, ulic, zaopatrzenia w wodę, utrzymania czystości i porządku, komunikacji miejskiej,
pomocy społecznej, oświaty, kultury, ochrony zabytków, utrzymania zieleni gminnej,
cmentarzy gminnych, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należą między innymi sprawy
obywatelskie, sprawy USC, wyborów i obronności. Gmina wykonuje także zadania z zakresu
właściwości powiatu i województwa oraz współdziała z innymi gminami na podstawie
porozumień z tymi jednostkami.
Władze gminy stanowią organy:
- Rada Miejska Brzegu - organ uchwałodawczy i kontrolny,
- Burmistrz Brzegu - organ wykonawczy.
Kadencja obydwu organów począwszy od 2018 roku trwa 5 lat. Aktualnie od 2018 roku do
2023 roku.
A. Rada Miejska Brzegu
Organ uchwałodawczy Gminy Brzeg liczy 21 radnych, którzy swoje zadania realizują
przede wszystkim w Brzeskim Ratuszu. W roku 2018 Rada Miejska Brzegu podjęła 140
uchwał, które są opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeg –
www.bip.brzeg.pl. Ponadto od listopada 2018 roku 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.
Radni kadencji 2014-2018
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Radni kadencji 2018-2023

Andruchowicz Mariusz
Bagiński Zdzisław
Biss Renata
Goj-Birecka Julia
Jaros Henryk
Jędrzejko Andrzej
Juchniewicz Jacek
Kapela Grzegorz
Karlikowski Robert
Komarzyński Wojciech
Korycki Paweł –Wiceprzewodniczący
Kużdżał Elżbieta –Wiceprzewodnicząca
Mrowiec Barbara – Przewodnicząca
Samul Marcin
Sobolewska Karolina
Surdyka Grzegorz
Szpulak Piotr
Szczęsna Bożena
Wróblewska Aleksandra
Zwierzchowski Eugeniusz
Żebrowski Janusz
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Andruchowicz Mariusz
Biss Renata
Chrzanowski Grzegorz
Głogowska Anna
Grabowiecki Krzysztof
Grabowski Paweł
Komarzyński Wojciech
Kozłowski Kazimierz
Kulczycka Jadwiga
Listowska Renata
Niesłuchowski Jacek -Przewodniczący
Preis Radosław
Różański Ryszard
Socha Dariusz - Wiceprzewodniczący
Surdyka Grzegorz
Szczęsna Bożena
Szpulak Piotr
Wikieł Tomasz
Witkowski Andrzej
Wójcik Janusz - Wiceprzewodniczący
Żebrowski Janusz

Składy osobowe komisji stałych Rady Miejskiej Brzegu kadencji 2018-2023:
Skład Komisji Rewizyjnej:
 Janusz Żebrowski - Przewodniczący
 Renata Biss - Wiceprzewodnicząca
 Grzegorz Surdyka - Członek
 Wojciech Komarzyński - Członek
 Jadwiga Kulczycka - Członek
 Ryszard Różański – Członek
Skład Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego:
 Radosław Preis - Przewodniczący
 Ryszard Różański - Wiceprzewodniczący
 Grzegorz Chrzanowski - Członek
 Krzysztof Grabowiecki - Członek
 Wojciech Komarzyński - Członek
 Dariusz Socha – Członek
Skład Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska:
 Piotr Szpulak - Przewodniczący
 Paweł Grabowski - Wiceprzewodniczący
 Renata Biss - Członek
 Anna Głogowska - Członek
 Radosław Preis - Członek
 Dariusz Socha – Członek
Skład Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny:
 Kazimierz Kozłowski - Przewodniczący
 Mariusz Andruchowicz - Wiceprzewodniczący
 Andrzej Witkowski - Członek
 Janusz Żebrowski - Członek
 Jadwiga Kulczycka - Członek
 Anna Głogowska – Członek
Skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji:
 Renata Listowska - Przewodnicząca
 Bożena Szczęsna - Wiceprzewodnicząca
 Mariusz Andruchowicz - Członek
 Janusz Wójcik - Członek
 Tomasz Wikieł - Członek
 Paweł Grabowski – Członek
Komisja Skarg Wniosków i Petycji:
 Andrzej Witkowski - Przewodniczący
 Krzysztof Grabowiecki - Wiceprzewodniczący
 Kazimierz Kozłowski - Członek
 Bożena Szczęsna - Członek
 Renata Listowska - Członek
 Grzegorz Chrzanowski - Członek
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B. Burmistrz Brzegu
Od 2014 roku funkcję Burmistrza Brzegu sprawuje Jerzy Wrębiak.
Do zadań Burmistrza należy wykonywanie uchwał Rady Miejskiej Brzegu, zadań
określonych ustawami oraz reprezentowanie gminy na zewnątrz.
Burmistrz realizuje powierzone zadania przy pomocy Urzędu Miasta w Brzegu. W skład
kierownictwa wchodzą: I Zastępca Burmistrza - Bartłomiej Kostrzewa, II Zastępca
Burmistrza – Tomasz Witkowski, Sekretarz Brzegu – Krystyna Nowakowska-Bider, Skarbnik
Brzegu – Katarzyna Szczepanik.
Burmistrz Brzegu w roku 2018 wydał 930 zarządzeń oraz 22.577 decyzji administracyjnych,
1.256 postanowień, 9.367 zaświadczeń, odpisów i wypisów oraz 200 upoważnień
i pełnomocnictw. W omawianym okresie do Urzędu Miasta w Brzegu wpłynęło 27.437
spraw, natomiast ilość pism wysłanych to 46.235.
Ponadto Burmistrz uczestniczył w wielu spotkaniach i uroczystościach, w tym
religijno-patriotycznych i jubileuszowych oraz sportowych. Bieżącą działalność Burmistrza
można śledzić na stronie www.brzeg.pl

II. INFORMACJE OGÓLNE
Miasto Brzeg położone jest w środkowo-zachodniej części województwa opolskiego,
granicząc od zachodu, południa i wschodu z gminą Skarbimierz, a od północy z gminą
Lubsza. Miasto zajmuje obszar około 14,6 km2, a liczba jego mieszkańców wynosi 34.832
w tym 18.480 kobiet i 16.353 mężczyzn (stan na dzień 31.12.2018r.). Gęstość zaludnienia
kształtuje się na poziomie 2.386 osób na 1 km2. Brzeg posiada funkcję miasta powiatowego,
z pełnym zakresem zadań o charakterze rządowym i samorządowym. Stanowi siedzibę
administracji lokalnej zapewniając dla jego mieszkańców oraz mieszkańców ościennych
pięciu gmin obsługę w zakresie oświaty ponadpodstawowej, ochrony zdrowia, wymiaru
sprawiedliwości, skarbową, urzędu pracy oraz ubezpieczeń społecznych, a także obsługę dróg
publicznych, ochronę pożarową, sanitarno-epidemiologiczną i geodezyjną. W Brzegu 4985
osób ma zarejestrowaną działalność gospodarczą. W skład powiatu brzeskiego wchodzi sześć
gmin: (w tym 1 miejska, 2 miejsko-wiejskie i 3 wiejskie) Brzeg, Grodków, Lewin Brzeski,
Lubsza, Skarbimierz i Olszanka. Brzeg to istotny w regionie ośrodek usługowo-przemysłowy,
oferujący ponadlokalne usługi o szerokim spektrum oraz miejsca pracy.
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, 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.

6

Demografia
Liczba mieszkańców Brzegu w latach 2015-2018
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III. INFORMACJE FINANSOWE
A. Stan finansów gminy za 2018 rok
4 podstawowe wskaźniki:
1) udział dochodów własnych w dochodach ogółem 49,04 %,
2) udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 23,79 %
3) zadłużenie ogółem 27.283.197,76 zł (783,27 zł na osobę),
4) poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia 7.208.316,55 zł.
B. Wykonanie budżetu gminy za 2018 rok
4 podstawowe wskaźniki:
1) Dochody 166.239.510,66 zł w tym PIT 33.852.729,00, PN 19.984.113,48 zł,
2) Dotacje i środki rozwojowe z poza budżetu gminy 58.961.951,00 zł,
3) Dochody z majątku gminy 1.289.734,13 zł,
4) Wydatki 176.652.444,57 zł,
5) Wynik budżetu (deficyt) – 10.412.933,91 zł.
C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych za 2018 rok
Plan
51.166.437,00

Wykonanie
42.018.068,50 zł

%
82,12

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE:
1) Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy
Brzeg i Skarbimierz
Plan 5.600.000,00 zł Wykonanie 5.455.983,46 zł
2) Przebudowa ulicy Ofiar Katynia w Brzegu - etap II
Plan 500.000,00 zł Wykonanie 499.250,25 zł
3) Przebudowa ulicy Grota Roweckiego
Plan 450.000,00 zł Wykonanie 364.016,27 zł
4) Przebudowa ulicy Lipowej
Plan 650.000,00 zł Wykonanie 642.404,29 zł (w tym wydatki niewygasające 190.000 zł)
5) Projekt i wykonanie Systemu Informacji Miejskiej
Plan 300.000,00 zł Wykonanie 110.823,00 zł
6) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg
w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy
Plan 925.000,00 zł Wykonanie 921.332,73 zł
7) Budowa 20 sztuk wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta
Plan 176.000,00 zł Wykonanie 175.815,23 zł
8) Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Brzegu przy Placu Dworcowym
Plan 581.600,00 zł Wykonanie 580.566,40 zł
9) Adaptacja budynku przy ul. Grobli 9A
Plan 750.000,00 zł Wykonanie 749.699,02 zł
10) Rozbudowa alejek cmentarza ul. Starobrzeska
Plan 100.000,00 zł Wykonanie 99.996,72 zł
11) Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej
Plan 4.717.197,00 zł Wykonanie 2.386.589,19 zł
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12) Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości przy ul. Robotniczej 12
(8/100)
Plan 153.500,00 zł Wykonanie 152.061,40 zł
13) Modernizacja systemu monitoringu miejskiego
Plan 120.000,00 zł Wykonanie 110.538,28 zł
14) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg
w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy
Plan 560.000,00 zł Wykonanie 558.989,07 zł
15) Restauracja elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu
Plan 575.000,00 zł Wykonanie 554.897,32 zł
16) Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu
Plan 260.000,00 zł Wykonanie 259.866,77 zł
17) Rewaloryzacja zbiornika wodnego "Kwadratówka" wraz z częścią ogrodową
w Parku Wolności w Brzegu
Plan 2.062.921,00 zł Wykonanie 2.062.555,90 zł (w tym wydatki niewygasające 23.200 zł)
18) Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej
w Brzegu
Plan 5.095.591,00 zł Wykonanie 1.057.133,39 zł
19) Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin
Brzeg i Skarbimierz
Plan 8.860.800,00 zł Wykonanie 8.249.917,16 zł
20) Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława
Chrobrego w Brzegu
Plan 9.752.170,00 zł Wykonanie 9.721.123,69 zł
21) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu
Plan 161.500,00 zł
Wykonanie 84.788,94 zł
22) Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz
z utworzeniem sceny kameralnej BCK
Plan 2.036.143,00 zł Wykonanie 1.696.173,60 zł
23) Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu
Plan 3.035.900,00 zł Wykonanie 2.972.101,69zł (w tym wydatki niewygasające 139.850 zł)
24) Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1 (PSP nr 5)
Plan 1.000.120,00 zł Wykonanie 1.000.120,00 zł
D. Środki zewnętrzne
Środki zewnętrzne stanowią jedno z dodatkowych oraz istotnych źródeł finansowania
realizowanych zadań gminy. Gmina Brzeg w całym 2018 roku złożyła łącznie 20 wniosków
o środki zewnętrzne. 12 spośród tych wniosków to wnioski Urzędu Miasta w Brzegu,
po 2 – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Nieruchomości Miejskich
i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 oraz po 1 – Miejskiej Biblioteki Publicznej
i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zadania objęte wnioskami dotyczą inwestycji
drogowych (1 wniosek: „Przebudowa ulic Kamiennej i Chrobrego w Brzegu”), rewaloryzacji
zabytków (1 wniosek: „Brzeg, Ratusz, XIV - XVIII w., odtworzenie kompozycji wnętrz Sali
Rajców, skarbca oraz czternastowiecznej sali w wieży”), inwestycji w infrastrukturę sportową
i rekreacyjną (2 wnioski: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 1 w Brzegu” i „Budowa skateparku i boisk do sportów plażowych na terenie
rewaloryzowanego ośrodka letniego przy ul. Korfantego 24a w Brzegu”), szeroko pojętej
edukacji (9 wniosków: „Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego «Tęczowy
Świat»”, „Maluch + 2019 – utrzymanie miejsc w żłobku”, „Rządowy program rozwijania
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szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – «Aktywna tablica»”, „Zakup
ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci pochodzenia romskiego”,
„Zakup przyborów szkolnych dla dzieci pochodzenia romskiego”, „«NIEPODLEGŁA» wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na realizację zadania obejmującego
przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości”, „Dostawa wyposażenia gabinetu stomatologicznego
dla potrzeb realizacji programu «Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla
dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.» oraz realizacja projektu edukacyjnego w zakresie
zdrowia jamy ustnej dla uczniów i rodziców”, „Wspomaganie rozwoju uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, „Projekt edukacyjny pt. «Wyjście Ekonomiczne»”),
ochrony i poprawy stanu środowiska (1 wniosek: „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg, w zakresie PSP nr 1”), kultury (1 wniosek:
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”), infrastruktury mieszkaniowej
(2 wnioski: „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piastowskiej
32” i „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”) oraz pomocy
społecznej (3 wnioski: „Wniosek o środki na bieżące utrzymanie”, „Program asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” i „Program „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” w 2018 roku”).
Wartość dofinansowania, o jakie ubiegano się w złożonych już wnioskach wynosi
około 7,9 mln zł z czego przyznano ponad 6,9 mln zł dofinansowania.
Większość wniosków, tj. 15 z 20 zostało złożonych do programów krajowych.
Pozostałe dotyczą uzyskania dofinansowania ze środków unijnych (1 projekt) lub innych
źródeł (4 wnioski).
16 ze złożonych wniosków otrzymało dofinansowanie a 4 wnioski zostały ocenione
negatywnie ze względu na np. ograniczoną alokację w naborze.
W roku bieżącym realizowane są inwestycje dofinansowane m.in. ze środków
unijnych, które zostały pozyskane w ciągu ostatnich 3 lat (2016-2018). Ze względu na okres
programowania (2014-2020) i zaawansowane prace przy wdrażaniu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zaangażowanych zostało ok. 83%
środków dostępnych w ramach tego Programu. Z tego powodu w 2019 i 2020 ogłaszane będą
konkursy na resztę środków dostępnych w ramach RPO WO 2014-2020.
Gmina Brzeg za skuteczne pozyskiwanie środków z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 została uhonorowana
w październiku 2018 roku nagrodą „Złotej piłki funduszy europejskich”. Nagrodę taką
otrzymało 11 samorządów z terenu Opolszczyzny. Brzeg jest jedynym samorządem z terenu
powiatu brzeskiego nagrodzonym w ten sposób.
E. 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,
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5) wskaźniki zobowiązań wynikające z art. 243 ufp,
6) objaśnienia przyjętych wartości.
Lp.

2015

2016

2017

2018

1.

Dochody

111.804.864 128.205.870 139.712.125 166.239.511

2.

Wydatki

105.707.559 125.724.405 141.030.044 176.652.445

3.

Wynik budżetu

6.097.305

2.481.465

-1.317.919

-10.412.934

4.

Przychody

9.601.735

13.020.061

12.820.025

23.321.679

5.

Rozchody

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

7.

Obsługa długu
Zadłużenie gminy w stosunku
do dochodów ogółem

3.362.097

3.267.756

3.195.745

3.127.229

18,63 %

14,16 %

11,07 %

16,41 %

8.

WPF Gminy Brzeg przedstawia stan faktyczny wykonania budżetu od 2016r.
do 2018r. oraz prognozę od 2019r. do 2038r. 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 ufe.

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
Prawo do gruntu
Własność:

Udział gminy we
współwłasności
Użytkowane wieczyste
przysługujące gminie

Powierzchnia gruntów [ha]
566,3187
w tym oddanych w
użytkowanie wieczyste –
143,9492
3,4498

Ilość działek [szt.]
2218
w tym oddanych w
użytkowanie wieczyste –
919
242

0,8533
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Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Brzeg w 2018 roku
Powierzchnia mienia komunalnego ogółem uległa zwiększeniu o 0,1972 ha:
 zwiększyła się o 0,8928 ha w wyniku nabycia z mocy prawa własność nieruchomości
przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania pod drogi publiczne oraz
nabyciu od Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowych (PKS i PKP) i od Powiatu Brzeskiego udziału w nieruchomości położonej
przy ulicy Robotniczej 12;
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zmniejszyła się o 0,6950 ha w wyniku sprzedaży nieruchomości oraz przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
zmniejszyła się o 0,0006 ha w wyniku nowych pomiarów geodezyjnych
nieruchomości.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych
przez Gminę Brzeg
Wysokość dochodów
uzyskanych w 2018r. w zł

Dochody z tytułu:
opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste

948.838,10

najmu i dzierżaw składników majątkowych

6.884.811,85

gospodarki gruntami i nieruchomościami
(odsetki, pozostałe usługi, rozliczenia z lat ubiegłych)

1.211.718,68

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

49.707,86

sprzedaży składników majątkowych

1.240.026,27

Łączne dochody

10.335.102,76

Wg stanu na dzień 31-12-2018r.

Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Brzeg
W 2018 roku sprzedano najemcom 57 lokali mieszkalnych na zasadach
preferencyjnych oraz 1 garaż za co uzyskano wpływy w kwocie 320.803,42 zł. W wyniku
sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powierzchnia użytkowa zasobu gminy
zmniejszyła się o 3.410,76 m2.

V. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW,
UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ BRZEGU.

STRATEGII

ORAZ

Uchwałą Rady Miejskiej Brzegu Nr XVI/145/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. przyjęto
Strategię Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022. Przedmiotowa Strategia jest
dokumentem, który powstał z inicjatywy władz lokalnych dostrzegających potrzebę
kompleksowego rozwoju, uwzględniając zmieniające się uwarunkowania wewnętrzne
i zewnętrzne.
Strategia jest dokumentem, w którego opracowanie zaangażowana została lokalna
społeczność. Pozwoliło to na właściwe rozpoznanie czynników – problemów – zasadniczo
zakłócających rozwój gminy oraz wypracowanie odpowiednich sposobów ich rozwiązania.
Jest to dokument, będący elementem strategicznego planowania rozwoju lokalnego, w którym
zdefiniowana została wizja - obraz gminy w przyszłości, czyli stan osiągnięty po zakończeniu
realizacji zaplanowanych działań. Rozwój lokalny należy postrzegać jako proces stałej
poprawy warunków i jakości życia mieszkańców przy zachowaniu równowagi czynników
społeczno-gospodarczo-przestrzennych i środowiskowych.
Dokument zakłada realizację m.in. czterech celów strategicznych, które zostały
wyznaczone w czterech priorytetowych obszarach funkcjonowania gminy:
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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.
W celu monitorowania i ewaluacji powołano zespół, którego zadaniem jest zbieranie
danych dotyczących wdrażania strategii oraz monitorowania postępu prac. Zgodnie
z przyjętymi przez zespół założeniami po połowie okresu obowiązywania strategii zostanie
przeprowadzona jej ewaluacja, natomiast monitorowana jest realizacja celów strategicznych
poprzez cele operacyjne za pomocą wskaźników służących ocenie stopnia przyjętych
realizacji danego celu w obowiązującej strategii.
Realizacja przyjętych polityk, programów, strategii, planów oraz uchwał Rady Miejskiej
Brzegu została ujęta poniżej w tematycznym opisie zrealizowanych przez Burmistrza w 2018
roku zadań.
A.

Ład przestrzenny

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg
Polityka przestrzenna Gminy Brzeg realizowana jest poprzez sporządzanie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przy uwzględnieniu obowiązujących
ustaleń 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. Plan ten sporządzany był na podstawie obowiązku
wynikającego z art. 16 ust. 6 obowiązującej ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z ustanowieniem uchwałą Rady Miejskiej
Brzegu z dnia 28 października 2016r. Parku Kulturowego Książęce Miasto Brzeg.
Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany w/w planów podjęta została dnia 30 czerwca
2017r., a procedura zakończona została uchwałą podjętą 28 marca 2019r.
W roku 2018 sporządzono, przyjętą uchwałą Rady Miejskiej Brzegu w dniu 14
września 2018 roku analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Brzegu, realizując tym samym
obowiązek wynikający z art. 32 ust. 2 obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Park Kulturowy Książęce Miasto Brzeg
Na przestrzeni roku 2018 przy współudziale Straży Miejskiej i Powiatowego
Konserwatora Zabytków podejmowano szereg działań służących realizacji ustaleń uchwały
w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Książęce Miasto Brzeg. Usuniętych zostało dużo
różnych elementów reklamowych i banerów naruszających przepisy w/w prawa miejscowego
a nowe elementy reklamowe powstają w uzgodnieniu pod względem zgodności z prawem ze
służbami Burmistrza oraz Powiatowym Konserwatorem Zabytków.
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 2018
Od 2015 roku, po czteroletniej przerwie, powrócono do programu pomocy dla
brzeskich zabytków. Każdego roku w terminie przewidzianym uchwałą wpływało od
kilkunastu do kilkudziesięciu wniosków.
W roku 2018 udzielono 10 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy obiektach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków i znajdujących się
w gminnej ewidencji zabytków. Były to następujące obiekty:
 kościół pw. Św. Mikołaja – budynek w wojewódzkim rejestrze zabytków,
 budynek przy ul. Piastowskiej 2 - budynek w wojewódzkim rejestrze zabytków,
 budynek przy ul. Szkolnej 26 - budynek w wojewódzkim rejestrze zabytków,
 budynek przy ul. Staromiejskiej 5 - budynek w wojewódzkim rejestrze zabytków,
 budynek przy ul. B. Chrobrego 22 - budynek w wojewódzkim rejestrze zabytków,
 budynek przy ul. Księcia Jerzego II Piasta 4 - budynek w wojewódzkim rejestrze
zabytków,
 budynek przy ul M. Piłsudskiego 10 – budynek w gminnej ewidencji zabytków,
 budynek przy ul. M. Piłsudskiego 26 - budynek w gminnej ewidencji zabytków,
 budynek przy ul. Wolności 4 - budynek w gminnej ewidencji zabytków,
 budynek przy ul. Wł. Łokietka 28 - budynek w gminnej ewidencji zabytków.
Rok

Liczba wniosków
złożonych w roku
poprzedzającym

Liczba wniosków,
które uzyskały
dotację

Łączna kwota
udzielonych
dotacji w zł

Wartość
wykonanych prac
– nakłady ogółem
w zł

2018

41

10

968 958

2 737 207

Należy zauważyć również pozytywne oddziaływanie wsparcia prac i robót przy
obiektach zabytkowych dla 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.
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.
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Dokument zawiera charakterystykę Gminy Brzeg wraz z danymi statystycznymi. Na ich
podstawie przeprowadzono analizę potrzeb. 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.
W 2018 zakończyła się realizacja projektu dotyczącego przebudowy amfiteatru
i rewaloryzacji parku. Rozpoczęła się także rzeczowa realizacja drugiego z podstawowych
projektów – przebudowa sal i termomodernizacja BCK. Pozostałe 2 projekty z grupy
pierwszej starały się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, ale go nie uzyskały.
Po zakończeniu realizacji trwającego projektu podstawowego będą realizowane wybrane
projekty komplementarne.
Reasumując poprzez program Gmina Brzeg uzyskała 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
Polityka mieszkaniowa
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Gmina Brzeg
realizowała zadanie własne, jakim jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach, a także dostarczanie
i zapewnianie lokali socjalnych i lokali zamiennych.
Gmina w 2018 roku realizowała politykę mieszkaniową w oparciu o „Wieloletni
Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brzeg na lata 2013 - 2018”.
Zasób mieszkaniowy Gminy Brzeg (wg stanu na 31.12.2018) składał się z 1.577 lokali
mieszkalnych, w tym: 1.424 lokali mieszkalnych przeznaczonych do zawarcia umowy najmu
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na czas nieoznaczony, 153 lokali socjalnych oraz 30 pomieszczeń tymczasowych o łącznej
powierzchni użytkowej wynoszącej 77 250m2. Lokale te usytuowane są w 502 budynkach,
w tym 442 budynki stanowią współwłasność gminy i właścicieli lokali, pozostałe 60
budynków stanowi wyłączną własność Gminy Brzeg zarządzaną przez Zarząd Nieruchomości
Miejskich.
W zakresie zamian i przydziałów mieszkań w 2018r. przyjęto 66 „zgłoszeń lokalu do
zamiany”, wysłano 51 propozycji zamiany mieszkania. Zrealizowano 27 zamian na lokal
wskazany przez ZNM, a 15 rodzin dokonało zamiany wzajemnej, wystawiono również
57 skierowań do zawarcia umowy na lokal socjalny na mocy wyroków sądowych.
Przydzielono 25 lokali do remontu, jak również rozpatrzono 365 nowych wniosków
o przydział lokali.
W 2018 roku wykonano szereg niezbędnych remontów i modernizacji lokali za kwotę
1.639.000,00 zł. Kwota przekazana wspólnotom mieszkaniowym na fundusz remontowy,
czyli udział gminy w remontach części wspólnych budynków wyniosła 1.774.000,00 zł.
Do głównych zadań inwestycyjnych w zakresie mieszkalnictwa należała przebudowa
budynku położonego przy ul. Grobli 9A. Na ten cel wydano kwotę 749.000,00 zł, z czego
339.877,75 zł stanowiło dofinansowanie z BGK. W budynku tym powstało 6 lokali
mieszkalnych o dobrym standardzie.
Polityka prywatyzacyjna
W ramach realizacji polityki prywatyzacyjnej sprzedaż mieszkań, na rzecz najemców
z zastosowaniem bonifikaty prowadzona jest w budynkach, w których powstały wspólnoty
mieszkaniowe. Nie podlegają prywatyzacji mieszkania położone w budynkach stanowiących
wyłączną własność Gminy Brzeg. W 2018 roku sprzedano 57 mieszkań na rzecz najemców.
Każda sprawa o wykup mieszkania rozpatrywana jest indywidualnie m.in.: pod kątem czasu
trwania najmu, położenia mieszkania, zadłużenia najemców, badaniu podlega również czy
w przeszłości najemcy umorzono należności za wykupywany lokal mieszkalny.
Reglamentacja sprzedaży lokali mieszkalnych ma przyczynić się do zracjonalizowania
gospodarki zasobem mieszkaniowym Gminy Brzeg, pozwalając na lepsze planowanie
w wieloletniej perspektywie. Ograniczenie sprzedaży mieszkań jest konieczne ze względu na
potrzeby zabezpieczenia lokali mieszkalnych dla osób o niskich dochodach oraz lokali
socjalnych. Lokale mieszkalne powinny trafiać do rodzin, których nie stać na zakup własnego
mieszkania czy wynajem lokalu na rynku komercyjnym.
Nieruchomości gruntowe i cmentarze
W ramach bieżącej działalności ZNM w roku 2018 wykonał: remont wjazdu na
podwórko przy ul. Wolności, ul. Krótkiej i Piłsudskiego 22, ul. Wojska Polskiego 2-4,
ul. Księcia Jerzego II Piasta 8-10, ul. Powstańców Śl. 10, ul. Starobrzeskiej 29-31wraz
z częściowym oświetleniem, remont nawierzchni parkingu przy ul. 1. Maja i łącznika
pomiędzy ul. Długą i ul. B. Chrobrego. Zamontowano 21 wiat śmietnikowych, utwardzono
9 placów pod pojemniki na odpady komunalne. Na cmentarzu przy ul. Starobrzeskiej
przebudowano alejki o powierzchni 405 m2.
Ponadto w 2018 roku zawarto 411 umów dzierżaw na ogródki warzywne i grunty
rolne, garaże, komórki, obiekty handlowe, pojemniki na odpady komunalne i inne.
Windykacja należności
Realizując w 2018 r. zadania z zakresu windykacji na drogę sądową skierowano
341 pozwów o zapłatę należności oraz 40 pozwów o eksmisję z lokalu. Do egzekucji
komorniczej skierowano 454 sprawy. W wyniku postępowania egzekucyjnego
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wyegzekwowano 1.235.427,52 zł. W formie odpracowania „długu” należności w kwocie
255.488,61 zł uregulowało 39 dłużników.
Korzystając z możliwości uzyskania ulgi w spłacie należności na podstawie uchwały
Rady Miejskiej Brzegu nr XLIX/321/14 z dnia 31 stycznia 2014r. rozpatrzono pozytywnie
114 wniosków. Udzielono ulg na kwotę 819.633,23 zł, z czego kwota 642.540,66 zł stanowi
należności, których spłatę rozłożono na raty.

C.

Infrastruktura komunalna

Infrastruktura drogowa
Gmina Brzeg w roku 2018 zrealizowała inwestycje drogowe w następującym zakresie:
 przebudowana ulicy Wolności,
 przebudowa ulicy Nadbrzeżnej,
 przebudowa ulicy Grota Roweckiego,
 wykonanie II etapu przebudowy ulicy Ofiar Katynia
oraz rozpoczęła przebudowę ulicy Lipowej w zakresie przebudowy jezdni, chodnika, zjazdów
wraz z budową oświetlenia oraz sieci kanalizacji deszczowej.
W związku z uzyskanym dofinansowaniem z RPO WO na lata 2014-2020
„Gospodarka niskoemisyjna” zrealizowana została przebudowa ulicy Wolności w zakresie
jezdni, chodników, ścieżki rowerowej i miejsc postojowych, a także budowa nowego
oświetlenia ulicznego i odwodnienia. Ponadto w ramach tego programu na ulicy Nadbrzeżnej
zostały wyremontowane schody, mur oporowy, a także przebudowany został ciąg
komunikacyjny na całej jego długości wraz z budową oświetlenia oraz montażem elementów
małej architektury (ławki, kosze).
Kolejnym zadaniem zrealizowanym tym razem ze środków własnych była
przebudowa ulicy Grota Roweckiego. Droga ta uzyskała nowe zagospodarowanie poprzez
przebudowę chodników, wydzielenie zatok postojowych oraz wykonanie nowej konstrukcji
i nawierzchni na jezdni wraz z wykonaniem przykanalików z wpustami dla jej prawidłowego
odwodnienia.
Nie udało się zrealizować zadania drogowego w zakresie przebudowy ulic Kamiennej
i B. Chrobrego (odcinek gminny) oraz wybudować ronda na skrzyżowaniu ulic KamiennaMickiewicza-Ofiar Katynia-Powstańców Śląskich. Realizacja tego zadania nie powiodła się
ze względu na brak ofert w 2-krotnie ogłaszanym przetargu nieograniczonym. Przedmiotowa
sytuacja zmusiła Gminę do rezygnacji z wykonania zadania w pełnym założonym zakresie.
Podjęto więc decyzję o wykonaniu kolejnego, wydzielonego pod względem technicznym
odcinka ulicy Ofiar Katynia. Ze środków własnych zrealizowano ok 74-metrowy odcinek
drogi, na którym wykonano nowe chodniki, wydzielono zatokę postojową, a na jezdni
ułożono nową nawierzchnię. Ponadto wykonano odwodnienie i oświetlenie na
przedmiotowym odcinku drogi.
Natomiast w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych w ubiegłym roku
dokończono remont jezdni na ulicy Kombatantów oraz wyremontowano jezdnię wraz
z krawężnikami na ulicy Jezuitów i Pańskiej na odcinku pomiędzy Wojska Polskiego
i Władysława Jagiełły. Z remontów nawierzchni bitumicznych wykonano także nakładkę na
ulicy Robotniczej (odc. Wolności – Lechicka) wraz z remontem parkingu przed Urzędem oraz
wspólnie z PWiK nakładkę bitumiczną na ulicy Włościańskiej. Wyremontowano także
odcinek chodnika na łuku Księcia Jerzego II Piasta i Krzyszowica (przy wyremontowanej
elewacji budynku nr 5). Remontowi poddano chodnik na ulicy Księcia Jerzego II Piasta po
stronie wschodniej. Pod koniec roku wyremontowano także chodnik na ulicy Robotniczej od
skrzyżowania z ul. Marszałka Piłsudskiego w kierunku ulicy Wolności (do nowopowstałego
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przejazdu rowerowego na ulicę Lechicką). Także pod koniec ubiegłego roku wyremontowano
chodnik na ulicy Grudziądzkiej na odc. Górnośląska – ks. Makarskiego.
Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych w roku 2018 Gmina Brzeg zakończyła, jak
dotychczas największy projekt, w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie
miasta. W ramach zadania pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie
Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” stworzono spójny układ infrastruktury
rowerowej umożliwiający komunikację rowerową w obrębie części naszego miasta oraz
komunikujący go z sieciami dróg dla rowerów na terenie sąsiednich gmin.
W ramach projektu wykonano m.in.:
- pierwszy parking rowerowy (BIKE&RIDE), tj. dwie wiaty rowerowe w obrębie dworców
PKS i PKP ze stojakami rowerowymi typu „U”,
- wybudowano drogę rowerową 2-kierunkową wraz z przejazdami rowerowymi od
ul. Lechickiej przez ul. Robotniczą i Wolności do ul. Kilińskiego,
- wprowadzono oznakowanie drogi rowerowej ul. Kilińskiego,
- przebudowano chodnik na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Plac Dworcowy, Nadbrzeżnej,
Wrocławskiej, Kochanowskiego,
- wykonano przejazdy rowerowe przez ul. Piastowską, Jagiełły, Pańską, Oławską,
Wrocławską ,
- wprowadzono oznakowanie poziome P-27 (tzw. sierżant rowerowy) oraz oznakowanie
pionowe tras rowerowych od ul. Piastowskiej przez ul. Jana Pawła II i Głowackiego
w kierunku Parku Centralnego, wzdłuż ul. Długiej, Staromiejskiej i drodze objazdowej za
kanałem Odry, Konopnickiej, Kochanowskiego,
- przebudowano nawierzchnię głównych alejek asfaltowych w Parku Centralnym, Parku
Chrobrego, Parku nad Odrą i Parku Wolności oraz oznakowano je jako ciągi pieszo-rowerowe
wraz z oznakowaniem tras rowerowych, a także przebudowano nawierzchnię równoległej
alejki głównej w Parku Centralnym w celu przeniesienia ruchu pieszego na alejkę dolną,
- przebudowano alejki skwerów pomiędzy ulicami Jagiełły i Wojska Polskiego na ciągi
pieszo-rowerowe wraz z wydzieleniem pasa rowerowego dwukierunkowego w pasie
drogowym Placu nad Odrą i wyznaczeniem odcinka drogi rowerowej w kierunku mostu
Piastowskiego i istniejących ciągów rowerowych biegnących wzdłuż drogi krajowej.
W wyniku powyższych działań powstała infrastruktura dla ruchu rowerowego
o łącznej długości ok. 5,8 km, w tym 0,7 km dróg rowerowych i 5,1 km ciągów pieszorowerowych m.in. na terenie parków i skwerów. Projekt ten był możliwy do zrealizowania
dzięki środkom pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w kwocie blisko 12 mln zł.
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 2.801 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 1.378 punktów oświetleniowych a właścicielem 1.423 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. Oprawy zasilane z linii napowietrznych, ale ze źródłami
światła sodowymi są zamontowane jeszcze na ul. Kamiennej, ul. Mickiewicza, ul. Księcia
Jerzego II Piasta i ul. Bohaterów Monte Cassino. Oświetlenia zasilane liniami
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napowietrznymi eksploatowane są przez Tauron Dystrybucja S.A. Oprawy oświetleniowe ze
źródłami światła fluorescencyjnymi (świetlówki) montowane są głównie pod wiaduktami.
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 2018 zostały wykonane zadania:
 wymiana oświetlenia na ul. Wolności – w ramach przebudowy,
 wymiana oświetlenia na ul. Nadbrzeżnej – w ramach przebudowy,
 wymiana oświetlenia alejek parkowych – Park Chrobrego,
 budowa nowego oświetlenia w Parku Nad Odrą,
 rozpoczęto wymianę oświetlenia na ul. Piłsudskiego i Krótkiej.
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 2015r. z ww. spółką została zawarta w sposób
bezpośredni na podstawie art.22 ust.1 pkt1) ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. 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 2016r. do 31 grudnia
2020r. 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 2011r. 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 2018 roku
wynosiła 3,77 zł netto + 8% podatku od towarów i usług (VAT). Stawka jednego
wozokilometra podlega corocznej waloryzacji.
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.
Infrastruktura energetyczna
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Energetyczne 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. W roku
bieżącym Gmina przystępuje do kolejnej aktualizacji przedmiotowego projektu.
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Projekt każdorazowo jest opiniowany przez Samorząd Województwa w zakresie
koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną
państwa.
Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg - Działania realizowane przez BPEC
Sp. z o.o. w roku 2018.
Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zgodnie z wymogami ustawy Prawo
Energetyczne posiada plan rozwoju przedsiębiorstwa - „Plan Rozwoju na lata 2013-2020
BPEC Sp. z o.o. w Brzegu”, 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 2018 roku w zakresie źródeł ciepła nie przeprowadzano zadań inwestycyjnych. W zakresie
modernizacji istniejących źródeł zarówno dotyczących modernizacji istniejących jednostek
węglowych WR-10. jak również w zakresie inwestycji w nowe źródła ciepła np. typu OZE,
kogeneracji itd.
W 2018 roku zakresie sieci ciepłowniczej przeprowadzono zadania:
 Modernizacja sieci cieplnej w.p. od granicy działki nr 632/4 do komory K176 w rejonie
ulic Ofiar Katynia i Kamiennej w Brzegu.
 Modernizacja sieci cieplnej w.p. od komory K153 do węzła cieplnego przy ul. Ofiar
Katynia 20 w rejonie ulic Piwowarskiej i Ofiar Katynia w Brzegu. W zakres modernizacji
sieci cieplnej wybudowano również przyłącza wysokoparametrowe do budynków
zasilanych obecnie z węzła grupowego Ofiar Katynia 20, który zlikwidowany będzie w
2019 r.
 Rozbudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wolności (uciepłowienie tzw. czerwonych
koszar)- Zabudowa rury osłonowej dla rur preizlowanych 2xDN 300 w ul. Wolności.
Zadanie związane z planowanymi w kolejnych latach przyłączeniami do sieci cieplnej
odbiorców znajdujących się na terenie tzw. "czerwonych koszar" - ul. Wolności, Wileńska,
Grudziądzka.
 Modernizacja miejskiej sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Poprzecznej
i Morcinka w Brzegu.
W 2018 roku przyłączono do sieci ciepłowniczej dwa istniejące budynki posiadające
własne systemy zapewniające dostawę ciepła na potrzeby co oraz cwu:
 Piastowska 14 – budynek WHE w Brzegu zasilany, do momentu przejścia na ciepło
sieciowe na potrzeby co i cwu ze centralnego źródła gazowego.
 Długa 33 – budynek wielorodzinny (kamienica) – budynek posiadał ogrzewanie etażowe.
 Ponadto przyłączono do sieci ciepłowniczej na potrzeby co oraz cwu dwa nowobudowane
budynki przy ul. Monte Cassino 12 oraz Monte Cassino 12A. Budynki zasilane są w
ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem
systemu wykorzystującego mieszkaniowe węzły cieplne.
Infrastruktura wodno-ściekowa
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Obecnie na terenie Gminy Brzeg obowiązuje Wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021.
Na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach realizowane są na bieżąco remonty
i modernizacja. W 2018 r. wykonano:
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 termomodernizację budynku pompowni 10 na ujęciu wody w Obórkach, remont budynku
gospodarczo – garażowego
 remont wnętrza stacji chemicznej,
 doposażenie instalacji wstępnego chlorowania w układ zdalnego sterowania
 wykonano przebudowę dróg i chodników,
 montaż osuszacza absorpcyjnego w budynku klarowników i filtrów
 dokumentację hydrogeologiczną dla odwiertu dwóch studni czwartorzędowych (obecnie
w trakcie realizacji)
 remont wnętrza zbiornika wody czystej (w ramach projektu POIiŚ „Oczyszczanie
ścieków w Brzegu – faza IV” przy współudziale środków PWiK).
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 2018 r. wykonano także:
 budowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Włościańskiej w Brzegu
wraz ze spięciem z siecią wodociągową zasilającą w wodę miejscowości Gminy
Skarbimierz (w ramach projektu POIiŚ „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV” przy
współudziale środków PWiK),
 wymianę sieć wodociągową w ul. Wierzbowej w Brzegu (środki własne PWiK).
Na terenie Oczyszczalni Ścieków w Brzegu w 2018 r dokonano modernizacji
obiektów i wymiany urządzeń, w tym:
 wymieniono agregat prądotwórczy (na biogaz produkowany na oczyszczalni ścieków) na
urządzenie o zwiększonej mocy - 200kW (w ramach projektu POIiŚ „Oczyszczanie
ścieków w Brzegu – faza III” przy współudziale środków PWiK),
 wykonano remont i modernizację Budynku Krat przy ul. Oławskiej m. in. zamontowano
nową zdalnie sterowaną zasuwę wlotową,
 dokonano naprawy płyty dennej i odtworzono powłoki ochronne dna kanału oraz
zamontowano komorowe płyty polipropylenowe do przykrycia otworów w stropie
piaskownika,
 naprawiono system detekcji gazu,
 przeprowadzono remont budowlany kondygnacji nadziemnej oraz remont generalny krat
HUBER w tym remont przenośnika kratek,
 wykonano naprawę dna i powłok ochronnych osadnika wstępnego oraz remont generalny
pompy osadowej,
 wymieniono zasuwy nożowe na instalacji podawania osadu w budynku operacyjnym
WKF,
 wykonano remont generalny wirówki odwadniającej GEA,
 zamontowano system monitoringu wizyjnego obiektów magazynowania odpadów na
terenie oczyszczalni w związku z wejściem w życie nowych przepisów.
W zakresie rozbudowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej w 2018 r.:
 wykonano renowację 2,7 km sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej wraz
z studniami na terenie m. Brzeg (w ramach projektu POIiŚ „Oczyszczanie ścieków w
Brzegu – faza IV” przy współudziale środków PWiK – projekt przewiduje w 2019 r
uszczelnienie dodatkowo 1,9 km kanałów),
 zgodnie z planem wieloletnim na bieżąco prowadzono remonty przepompowni,
wymianę przyłączy oraz wykonywanie podłączeń.
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Ponadto w 2018 r. wykonano dokumentację projektową uzbrojenia terenów
inwestycyjnych w Brzegu przy ulicy Małujowickiej w sieć wodociągową i kanalizacyjną.
D. Środowisko
Program ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na lata 2017-2020 z perspektywą do
2024 roku
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. Planuje się przedłożenie Radzie Miejskiej raportu z realizacji zadań
w nim ujętych w latach 2017 – 2018 w październiku br.
Program usuwania wyrobów zawierających azbest terenu Gminy Brzeg
na lata 2013-2032
„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.
Przedstawione cele są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem określonym w programach
różnych szczebli (krajowym, wojewódzkim).
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 2018 ze względu na zbyt małą ilość wniosków mieszkańców (2 sztuki) 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 w zakresie
występowania i usuwania tych wyrobów. W latach 2014-2017 w ramach realizacji Programu,
po sporządzeniu inwentaryzacji, usunięto z terenu Gminy około 37 Mg wyrobów
zawierających azbest. Koszty demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych były
pokryte w 85% ze środków WFOŚiGW w Opolu oraz NFOŚiGW w Warszawie. Wg danych
wynikających z posiadanej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy
znajduje jeszcze się około 29 Mg wyrobów azbestowych na nieruchomościach, należących do
osób fizycznych.
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Plan gospodarki odpadami dla województwa dolnośląskiego na lata 2016-2022
– w zakresie dotyczącym Gminy Brzeg
oraz
Plan gospodarki odpadami dla
z uwzględnieniem lat 2023-2028

województwa

opolskiego

na

lata

2016-2022

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 PGO województwa dolnośląskiego jak i województwa
opolskiego. W PGO województwa dolnośląskiego wyznaczono dla Gminy Brzeg region
wschodni, jako region gospodarki odpadami, w którym określono instalację do obsługi
regionu spełniającą wymogi prawne. Gmina Brzeg poprzez gospodarowanie zmieszanych
odpadów komunalnych i odpadów zielonych w wyznaczonej w planie instalacji (ZGO GAĆ
Sp. z o.o.) realizuje zapisy zawarte w PGO województwa dolnośląskiego. Gmina Brzeg
realizuje zapisy PGO dla województwa opolskiego poprzez odpowiednie postępowanie
z poszczególnymi rodzajami odpadów, spełnia obowiązki sprawozdawcze jak i osiągniecie
poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia poszczególnych odpadów.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg – w tym zadania związane z wymianą
źródeł ciepła.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami planu zrównoważonej mobilności
miejskiej, jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele oraz sposoby
osiągnięcia gospodarki niskoemisyjnej na terenie Brzegu. Jest on niezbędnym załącznikiem
do projektów z obszaru gospodarki niskoemisyjnej realizowanych na terenie miasta. PGN jest
dokumentem otwartym, który ulega zmianom w drodze uchwały Rady Miejskiej
w przypadku możliwości pozyskiwania środków na działania w zakresie ograniczania niskiej
emisji. Istotnym elementem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest harmonogram rzeczowofinansowy działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji, przewidzianych do realizacji
przez Gminę oraz inne podmioty. Harmonogram składa się z ponad stu działań
inwestycyjnych, które obejmą następujące obszary: zużycie energii w budynkach, dystrybucja
ciepła, transport niskoemisyjny, wdrażanie systemów organizacji ruchu, produkcja energii.
W ramach tego programu w roku 2018 zrealizowano następujące zadania: termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie Zarządu
Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy i wdrażanie strategii niskoemisyjnej
w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz. Ponadto rozpoczęto zadania
dotyczące Termomodernizacji budynku Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu, przebudowę
ulicy Lipowej oraz przebudowę ulicy Ofiar Katynia.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Brzeg
Program określa zadania gminy w sferze opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
wskazując nie tylko zadania ale i wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ich
realizację.
W 2018r. program swoim zakresem obejmował:
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki poprzez umieszczanie ich schronisku dla
bezdomnych zwierząt „Przytulisko Przytul Psisko” w Brzegu przy ul. Kruszyńskiej,
- odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brzeg w okresie 01.01.-30.04.2018r.
realizowane przez ZHK Sp. z o.o. oraz w okresie od 01.05.-31.12.2018r. realizowane przez
Panią Agnieszkę Buczyńską,
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- zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie we współpracy
z Brzeskim Towarzystwem Miłośników Zwierząt. Wolnożyjącym kotom zapewniano
zarówno opiekę weterynaryjną, jak również zakupiono karmę celem dokarmiania 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. w Brzegu przy ul. Włościańskiej,
- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
W roku ubiegłym nie było potrzeby umieszczenia zwierzęcia gospodarskiego w takim
gospodarstwie.
W okresie 01.01.-30.04.2018r. prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt
zajmowało się ZHK sp. z o.o., natomiast w okresie 01.05.-31.12.2018r. prowadzeniem
schroniska zajmowali się bezpośrednio pracownicy Urzędu Miasta w Brzegu. Wydatki
ponoszone na prowadzenie schroniska obejmowały m.in. koszty wynagrodzeń dla
pracowników, opieki weterynaryjnej, mediów, wywozu śmieci, deratyzacji terenu schroniska,
utylizacji padłych zwierząt, zakupu karmy dla podopiecznych schroniska oraz zakupu
niezbędnego wyposażenia.
Zieleń miejska
Ogólna powierzchnia parków i zieleńców zlokalizowanych na terenie Brzegu wynosi 92,5 ha
(w tym zieleńce 10,5 ha), dodatkowo zieleń osiedli mieszkaniowych stanowi 20,2 ha.
Parki miejskie na terenie Brzegu zajmują powierzchnię:
Park Centralny
6,0432 ha
Park Chrobrego
4,3544 ha
Park nad Odrą
4,6723 ha
Park Wolności
64,7630 ha
Park Ptasi
1,3859 ha
------------------------------------------razem:
81,2188 ha
Kolejnym elementem zieleni, który wpływa na urozmaicenie mocno zurbanizowanych
terenów miast są skwery. W układ urbanistyczny naszego miasta doskonale wpisane zostały
następujące skwery:
 Skwer Dworcowy,
 Skwer ul. Trzech Kotwic,
 Skwer ul. Reja – Dzierżonia,
 Zieleń przy pl. Niepodległości i pl. Polonii Amerykańskiej,
 Skwer Rynek,
 Skwer ul. Jagiełły – Wojska Polskiego,
 Skwer ul. Jana Pawła II – Armii Krajowej,
 Skwer ul. Poprzeczna – Chocimska,
 Zieleń wokół płyty parkingu przy ul. Reja – Dzierżonia, ul. Chrobrego, ul. Mossora.
 Dolny Ogród Zamkowy,
 Górny Ogród Zamkowy,
 Skwer BGŻ – Planty,
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Plac Zamkowy i Pomnik Św. Trójcy,
Skwer ul. Robotnicza – Armii Krajowej,
Skwer ul. Wyszyńskiego – Myczkowskiego,
Skwer pl. Moniuszki,
Skwer ul. Wolności,
Skwer ul. Robotnicza – Wolności,
Skwer ul. Liliowa – Wrocławska,
Mały Rynek,
Skwer ul. Lwowska,
Plac Drzewny – aleja.

Place zabaw są równie ważnym elementem zielni. Gmina Brzeg administruje następującymi
placami:
 Plac zabaw przy ulicy Zielonej,
 Plac zabaw przy ulicy Wyszyńskiego,
 Plac zabaw przy ulicy Pańskiej,
 Plac zabaw na terenie Parku Wolności,
 Plac zabaw na terenie Parku Centralnego,
 Plac zabaw na terenie Parku Ptasiego.
Dopełnieniem całego układu zieleni jest zieleń przyuliczna zorganizowana wzdłuż ulic
krajowych, powiatowych i gminnych. Gmina Brzeg zajmuje się utrzymaniem zieleni
przyulicznej wzdłuż ulic gminnych, która stanowi około 4,5 ha.
Nakłady na bieżące utrzymanie zieleni w 2018 roku wyniosły 861.447,48 zł.
Inwestycje realizowane na obszarach zieleni miejskiej
Rewaloryzacja zbiornika wodnego "Kwadratówka" oraz części ogrodowej na terenie
Parku Wolności w Brzegu
Gmina Brzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020 dotyczącego Osi V Ochrona środowiska, dziedzictwa
kulturowego i naturalnego dla działania 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej na
zrealizowała zadanie pn. „Rewaloryzacja zbiornika wodnego „Kwadratówka” oraz części
ogrodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu”.
Projekt obejmował:
1) odbudowę zbiornika wodnego „Kwadratówka” wraz z systemem zasilania i odprowadzania
wody,
2) rewaloryzację części ogrodowej Parku Wolności polegającą na przebudowie istniejących
nawierzchni alejek parkowych wraz z ustawieniem elementów małej architektury tj. ławki
parkowe (17 sztuk), kosze na odpady (17 sztuk i 2 sztuki na psie odchody) oraz tablice
informacyjne (2 sztuki).
Zadanie zakończono 30 października 2018 r.
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej
w Brzegu
Gmina Brzeg od 2018 roku realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.5 – Poprawa jakości środowiska
miejskiego w trzecim naborze w grudniu 2016 roku.
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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.
Projekt obejmuje zagospodarowanie ww. obszarów pod kątem zagospodarowania zieleni wraz
z rozwiązaniami technicznymi. Łączna powierzchnia utworzonych terenów zieleni wynosi
84,4980 ha. W ramach projektu zostanie nasadzonych nowych drzew 807 szt. i 18566 szt.
krzewów. Ponadto zasadzonych zostanie 199.784 szt. roślin okrywowych, bylin. Łączna
powierzchnia nowych trawników uwzględnionych w projekcie wynosi 324954 m2 tj. 32,4950
ha. W wyniku realizacji projektu utworzone zostaną nowe tereny zielone o łącznej
powierzchni 3,3700 ha. Realizacja zadania przewidziana jest do 31 sierpnia 2019 roku.
Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława
Chrobrego w Brzegu
Gmina Brzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020 dotyczącego Osi X Inwestycje w infrastrukturę społeczną,
Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji zrealizowała
zadanie pn. "Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewitalizacją Parku im. Bolesława
Chrobrego w Brzegu". Projekt obejmował:
- Przebudowę amfiteatru miejskiego, w tym zakresie zadanie realizowane jest przez Biuro
Budownictwa i Inwestycji,
- Rewitalizację Parku B. Chrobrego, w tym:
 przebudowę ciągów komunikacyjnych oraz schodów terenowych umożliwiających
komunikację na terenie parku,
 montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody,
siłownia terenowa),
 budowę pergoli terenowej o słupach czworobocznych w nawiązaniu do istniejącej,
 budowę muru oporowego przy skarpie w rejonie ul. Armii Krajowej,
 budowę oświetlenia parkowego,
 budowa monitoringu wizyjnego,
 prace remontowe: remont układu wodnego, mostku i przepustów, murków z piaskowca,
 odwodnienie części parku w rejonie ul. Armii Krajowej.
Zadanie zakończono 30 października 2018 r.
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, Gmina
Brzeg 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. Zakończenie zadania przewidziane jest do końca 2020
roku.
Rozbudowa oświetlenia parkowego na terenie Brzegu
W styczniu 2018 roku została zawarta umowa na wykonanie projektu pn. „Rozbudowa
oświetlenia parkowego na terenie Brzegu.” w zakresie oświetlenia alejki na skwerze przy
pl. Bramy Wrocławskiej biegnącej wzdłuż budynku kręgielni, oświetlenia alejki od strony
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nowych wałów przeciwpowodziowych wraz z elementami małej architektury oraz iluminacji
Bramy Nadodrzańskiej zlokalizowanej na terenie Parku nad Odrą. Po uzyskaniu wszystkich
uzgodnień i zezwoleń oświetlenie zostanie wybudowane.
Nakłady inwestycyjne na zieleń w 2018 roku wyniosły 7.684.066,24 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.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeg na lata 2016-2020
Rozwiązywanie problemów społecznych stanowi jedno z najważniejszych zadań
administracji publicznej wszystkich szczebli. Działania w obszarze polityki społecznej
powinny być realizowane w ramach zintegrowanego systemu, w którym równorzędnym
partnerem administracji samorządowej powinny być organizacje i instytucje należące do
różnych sektorów życia publicznego (organizacje pozarządowe, kościoły, związki
wyznaniowe, podmioty gospodarcze). Niezbędnymi warunkami efektywnej realizacji zadań
z zakresu polityki społecznej są: rzetelna diagnoza rzeczywistych problemów i potrzeb
społeczności lokalnej oraz długofalowy plan działań. Odpowiedzią na te postulaty jest
niniejsza Strategia. Celem głównym Strategii jest stworzenie wszystkim mieszkańcom Gminy
Brzeg warunków do aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej na miarę potrzeb
i możliwości. Zaplanowane działania skupiają się przede wszystkim na utrzymaniu i rozwoju
funkcjonującego systemu pomocy społecznej, opartego na współpracy wielu instytucji
organizacji pozarządowych, organizacji i realizacji profesjonalnych rozwiązań problemów
społecznych, aktywizacji środowisk i osób marginalizowanych, zagrożonych lub dotkniętych
wyłączeniem społecznym oraz edukacji społecznej. Planowane w Strategii działania
przewidują znaczny udział, poza jednostkami Gminy oraz innymi instytucjami publicznymi,
udział organizacji pozarządowych, społeczności lokalnej.
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na
rok 2018
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek corocznego uchwalania i realizowania gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i jest to zadanie własne
gminy. Uchwała zakłada realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2018. Używanie alkoholu i narkotyków powoduje duże szkody
zdrowotne i społeczne. Koniecznym staje się więc podejmowanie działań zmierzających do
ograniczania popytu i podaży tych środków, a także działań mających na celu redukcję szkód
zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych.
Szczególnie istotne jest, aby działania takie podejmowane były już na poziomie lokalnym.
Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywane są poprzez odpowiednie
kształtowanie polityki społecznej, w szczególności:
• tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do
powstrzymywania się od spożywania alkoholu;
• działalność wychowawczą i informacyjną;
• ograniczanie dostępności alkoholu;
• kierowanie na leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu;
• zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie;
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
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• wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji społecznej.
Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na lata 2016-2020
Program przeciwdziałania narkomanii realizuje się, w myśl ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, przez odpowiednie kształtowanie polityki
społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej. Zadania określone ustawą
realizowane są przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego,
inne podmioty zaangażowane w przeciwdziałanie narkomanii oraz rodziny osób
uzależnionych. Narkomania to jedna z poważniejszych chorób współczesnego społeczeństwa.
To zjawisko wielowymiarowe, które pociąga za sobą liczne konsekwencje, wśród których
najdotkliwsze są szkody zdrowotne, jak infekcje, zatrucia organizmu czy depresja.
Narkomania charakteryzuje się przymusem zażywania środków odurzających. Jest
rozpatrywana również w kontekście gospodarczym, prawnym czy też kulturowym. Istnieje
kilka umownych poziomów intensywności kontaktu z narkotykami, rozpoczynając od
inicjacji, a na zaawansowanym uzależnieniu kończąc.
„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Brzeg
w wieku 65 lat i więcej” na lata 2018-2022
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.
Informacja dotycząca dofinansowania organizacji opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 w żłobku publicznym oraz żłobkach niepublicznych
Dzięki działaniom Gminy Brzeg zwiększyła się dostępność miejsc w żłobkach na terenie
miasta. W naszym mieście funkcjonuje jeden żłobek publiczny „Tęczowy Świat” (ul. Gaj) –
uczęszcza do niego 108 dzieci. Żłobek w 2015 r., po raz pierwszy wziął udział w programie
„Maluch – edycja 2015”, w ramach którego z dwóch pomieszczeń pralni żłobka utworzono
12 dodatkowych nowych miejsc. W latach, tj. edycja 2016, 2017 i 2018 Żłobek Miejski
„Tęczowy Świat” w Brzegu, regularnie biorąc udział w w/w programie, otrzymywał środki na
utrzymanie 12 miejsc. W/w placówka otrzymała dofinansowanie w kwotach:
rok 2015: 142.496,51 zł,
rok 2016: 31.989,21 zł,
rok 2017: 20.160,00 zł,
rok 2018: 21.600,00 zł.
Liczba miejsc w Żłobku Miejskim „Tęczowy Świat” w trakcie trwania kadencji
Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka wzrosła z 92 na 108.
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W latach 2017, 2018 Gmina Brzeg przeznaczyła łącznie 239.807,32 zł na
organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach niepublicznych następujące
kwoty:
- 2017 rok: 77.000,00 zł
- 2018 rok: 162.807.32 zł.
Dofinansowanie, jakie Gmina Brzeg przekazała na pobyt jednego dziecka
w niepublicznym żłobku, wynosiła 200 złotych. Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 4 lutego
2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Gmina Brzeg w 2017 i 2018 roku
w ramach umowy zleciła zadanie polegające na organizacji opieki następującym podmiotom:
 Niepubliczny Żłobek „Słoneczko", ul. Nysańska 21 w Brzegu (60 miejsc),
 Niepubliczny Żłobek „Smerfuś”, ul. Placu Moniuszki 2 (30 miejsc),
 Niepubliczny Żłobek „Wesoła Sowa” ul. Wojska Polskiego2-4 (48 miejsc),
 Niepubliczny Żłobek „Puchatek” ul. Piastowska 21 (24 miejsca).
Zaznacza się, iż w roku 2016 po raz pierwszy od 7 lat gmina dofinansowała
w kwocie: 200 zł miesięcznie dla 30 dzieci działający niepubliczny żłobek „Słoneczko”.
Kolejne lata tylko zwiększały liczbę dofinansowywanych miejsc o kolejne żłobki
niepubliczne. Takie działania gminy zachęciły prywatne podmioty do prowadzenia tego
rodzaju działalności. Dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy powstały nowe miejsca
w żłobkach i nowe miejsca pracy.
Dotacje przyznane w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
Gmina Brzeg w roku 2018 przyznała dotacje dla organizacji pozarządowych
działających na rzecz mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg, w tym
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w zakresie
profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień i były w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznawane w drodze dotacji tj.
otwartych konkursów ofert. Łączna kwota: 218.473,29 zł.
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3
mogą ubiegać się z własnej inicjatywy o realizację zadania publicznego poza trybem
otwartego konkursu ofert z zastrzeżeniem, że wysokość środków finansowych przekazywana
w trybie małych grantów nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w danym roku
budżetowym na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym lub
podmiotom.
W związku z powyższym Gmina Brzeg roku 2018 przyznała dotacje w ramach tzw. „Małych
Grantów” na łączną kwotę 43.440 zł.
Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych
z terenu gminy Brzeg
W 2018 roku funkcjonowały następujące świetlice:
 Świetlica terapeutyczna przy PSP nr 6 w Brzegu, do której uczęszczało 40 dzieci w
dwóch grupach- młodsza (25 uczniów) i grupa starsza (15 uczniów). Przyznana kwota:
52.380 zł,
 Świetlica terapeutyczna ,, Promyczek” przy PSP nr 8 w Brzegu, do której uczęszczało
15 dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Przyznana kwota: 26.000 zł,
 Świetlica opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapii prowadzona przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu przy Punkcie Pomocy Kryzysowej, do której
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uczęszczało 15 dzieci. W ramach struktury MOPS-u działał również Klub Młodzieżowyformuła otwarta. Przyznana kwota na działalność świetlicy opiekuńczo-wychowawczej
z elementami socjoterapii to kwota: 48.966,60 zł., natomiast na Klub Młodzieżowy
to kwota: 22.530 zł.
 Świetlica socjoterapeutyczna przy Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu mieszcząca się w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. w Brzeskim Centrum
Kultury przy ul. Mlecznej. Jako dofinansowanie programu zajęć socjoterapeutycznych,
pn.: ,,Lubię siebie i innych”, a w okresie od października do grudnia 2018 r. w nowej
siedzibie przy ul. Piastowskiej 14, do której uczęszczało 15 uczestników w wieku od 7 do
13 lat. Przyznana kwota: 3.595,32 zł.
 Świetlica socjoterapeutyczna prowadzona przez Stowarzyszenie „Pokój i Dobro” pn.
„Świetlica Moje Miejsce” w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23, do której uczęszczało 15
dzieci.
 Świetlica opiekuńczo- wychowawcza prowadzona przez ,,Fundację Centrum Aktywnego
Wsparcia, w Pracowni Orange w Brzegu przy ul. Piastowskiej 29 A, do której uczęszczało
30 dzieci.
Podsumowanie
W zajęciach ww. świetlic brało udział łącznie: 130 dzieci pochodzących z rodzin
dysfunkcyjnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. W trakcie trwania zajęć
przeprowadzany był program profilaktyczny dotyczący uzależnień, dzieci otrzymywały
podwieczorek, uczestniczyły w wycieczkach, otrzymywały pomoc w odrabianiu zadań
domowych.
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
W roku 2018 wydano 1111 indywidualnych decyzji w sprawie dodatku
mieszkaniowego, na podstawie których wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę
1.219.793,74 zł pochodzące z budżetu miasta. W roku 2018 wydano 142 decyzje w sprawie
przyznania dodatku energetycznego, na podstawie których wypłacono dodatki energetyczne
na łączna kwotę 8.798,91 zł. Środki te pochodzą z budżetu państwa jako zadanie zlecone.
Karta Dużej Rodziny
Ilość wniosków przyjętych w roku 2018 dot. Karty Dużej Rodziny: 74.
Karta i duplikat Karty przyznawane są na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
Karta jest przyznawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci－ na
czas nieokreślony;
2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia;
3) dziecku powyżej 18. roku życia － odpowiednio do dnia 30 września następującego po
końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do
końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce,
zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie
dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia － na okres ważności orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej － na czas umieszczenia w danej
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu
dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej － odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu
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roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca
roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie
z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia
25 roku życia.
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie
się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu
łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na wiek.
Opolska Karta Rodziny i Seniora
Ilość wniosków przyjętych w roku 2018 dot. Opolskiej Karty Rodziny i Seniora: 220.
Osobami uprawnionymi do otrzymania i użytkowania Karty, w rozumieniu niniejszego
regulaminu, są:
a) rodzice (w tym rodzice samotnie wychowujący dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy
dziecka, przedstawiciele ustawowi), mieszkający na terenie województwa opolskiego 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,
b) dzieci Rodziców, o których mowa w ust. 3 lit.a), które nie ukończyły 25 roku życia, jeżeli
kontynuują naukę,
c) dzieci niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne
orzeczenie, o stopniu niepełnosprawności (we wniosku należy oznaczyć obok dziecka
niepełnosprawnego literę „N”),
d) osoby starsze, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają w województwie opolskim,
e) osoby sprawujące stałą opiekę nad osobą niesamodzielną ze względu na stan zdrowia lub
wiek, połączone więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą zależną, jeżeli osoba ta
pozostaje, pod ich opieką lub we wspólnym gospodarstwie domowym. Do wniosku należy
dołączyć oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające, że ze względu na stan zdrowia osoba
zależna wymaga stałej opieki,
f) podopieczni instytucjonalnych domów dziecka, czyli placówek opiekuńczowychowawczych, o których mowa w § 2 ust. 2b. tzn. dzieciom znajdującym się w placówce
przysługuje prawo do otrzymania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
W roku 2018 wydano 153 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego:
- sprzedaż detaliczna 124,
- sprzedaż gastronomiczna 29.
Łączna wysokość wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń wyniosła: 838.161,42 zł.
Program Dobry Start
Ilość wniosków przyjętych w roku 2018 dot. Programu Dobry Start (300+): 2596.
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do
ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do
ukończenia przez nie 24 roku życia. Wartość realizacji zadania zleconego z budżetu państwa
wyniosła 1.053.880,00 zł.
Program „Rodzina 500+”
Urząd Miasta w Brzegu od kwietnia 2016 r. zajmuje się realizacją ustawy o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci tj. tzw. programu „Rodzina 500+”. W 2018 roku przyjęto
2894 wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ i wydano 2.582 decyzje dotyczące
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świadczeń wychowawczych. Łączny budżet świadczeń wychowawczych w 2018 roku
wyniósł 16.993.614,45 zł.
Program „Rodzina 500+” to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin
wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci.
W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa.
Świadczenia rodzinne oraz ustalanie i wypłata zasiłków dla opiekunów
Gmina Brzeg realizuje również ustawę o świadczeniach rodzinnych i ustawę
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów a także ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów. W 2018 roku przyjęto 300 wniosków o świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz wydano 337 decyzji dotyczących świadczeń z funduszu
alimentacyjnego.
W 2018 roku przyjęto 2223 wnioski o świadczenia rodzinne, w związku z czym
wydano 3105 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych. Łączny budżet świadczeń
rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2018 oku wyniósł 10.719.781,08 zł.
Opiekun dzienny
Z dniem 1 stycznia 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu rozpoczął realizację
projektu Opolskie dla rodziców i dzieci w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego
i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt
stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w projekcie Powrót do zatrudnienia. Celem nowego projektu jest wsparcie dla
100 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy chcą wrócić na rynek pracy
a barierą uniemożliwiającą im powrót do aktywności jest konieczność opieki nad małym
dzieckiem.
Pomoc skierowana do grupy docelowej polegała na zaproponowaniu rodzicom
najdogodniejszej formy opieki tj. opiekun dzienny, żłobek lub klub dziecięcy. W celu
zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu opłacał koszty
utrzymania miejsca w żłobku, klubie dziecięcym lub koszt zatrudnienia opiekuna dziennego.
Z pomocy skorzystali rodzice/opiekunowie prawni, którym w okresie opieki nad dzieckiem
kończyła się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony oraz pracujące a będące
w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.
Okres udzielania pomocy wynosił maksymalnie 12 miesięcy w odniesieniu do uczestnika.
Dnia 15 marca 2017 r., zawarte zostało porozumienie w sprawie współpracy przy
tworzeniu instytucji opiekuna dziennego w ramach projektu RPOWO na lata 2014-2020
,,Opolskie dla rodzin i dzieci„ pomiędzy Województwem Opolskim -Wojewódzkim Urzędem
Pracy a Gminą Brzeg. W ww. projekcie zatrudnionych było 3-ch opiekunów dziennych,
z których każdy opiekował się 1 dzieckiem przez okres 12 miesięcy.
Pozostając w gotowości organizacyjnej Gmina Brzeg w miesiącu wrześniu 2018 roku
wyłoniła 1 opiekuna dziennego, który świadczy opiekę nad jednym dzieckiem, którego rodzic
został wyłoniony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
Środowiskowy Dom Samopomocy
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,
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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 przy ul. 1-go
Maja 2 w Brzegu, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Brzeg a Stowarzyszeniem
na lata 2017-2019.
Według danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za 2015 r. wśród
tzw. ,,białych plam”, czyli powiatów w których nie funkcjonuje żaden ŚDS na 45 takich
powiatów w Polsce w województwie opolskim są dwa powiaty, w których nie ma ŚDS – są to
powiat brzeski i opolski.
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.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
„Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja
Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Brzeg jest
partnerem projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Celem projektu jest
zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających
problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować
deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.
Realizacja projektu umożliwi zwiększenie usług społecznych poprzez wzrost liczby usług
wsparcia rodziny w ramach działań prewencyjnych, w tym asystentury rodzinnej, wzrost
liczby usług w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek
wsparcia dziennego.
Okres realizacji programu: 01.04.2016 r. - 31.03.2018 r.
Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych na zadanie realizowane przez Gminę
Brzeg tj. zadanie nr 7- Usługi dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo –
wychowawcze oraz pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek
wsparcia dziennego w Gminie Brzeg wynosiła: 168.840,00 zł i obejmowała:
1) Usługi dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze:
 wynagrodzenie asystenta rodziny- wydatki ogółem: 80.400,00 zł, w tym
finansowanie w całości z RPO: 80.400,00 zł,
 funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie
opiekuńczej, specjalistycznej oraz w formie podwórkowej (wynagrodzenie
osoby pracującej z dziećmi- wychowawca podwórkowy)- wydatki ogółem:
80.400,00 zł., w tym finansowanie w całości z RPO: 80.400,00 zł.
2) Koszty pośrednie- wydatki rozliczane ryczałtowo- wydatki ogółem: 8.040,00 zł
w tym finansowanie w całości z RPO: 8.040,00 zł.
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Projekt zakończony w marcu 2018 r. W ramach utrzymania trwałości projektu od
miesiąca kwietnia br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu zatrudnił na etat
asystenta rodziny, który kontynuuje prace z rodzinami.
„Brzeg przyjazny dla seniorów i osób niepełnosprawnych” w ramach Działania 8.1 Dostęp
do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Przedmiotem projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Brzegu jest zwiększenie i rozwój usług asystenckich i opiekuńczych dla osób i rodzin
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza wśród osób starszych,
samotnych i niesamodzielnych. Celem projektu jest zwiększenie usług społecznych poprzez
objęcie wsparciem opiekuńczym, asystenckim, psychologicznym oraz w systemie teleopieki
społecznej dla 100 osób niesamodzielnych mieszkających na terenie Brzegu.
W ramach projektu przewidziano objęcie osób uczestniczących w projekcie m.in.:
 usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi,
 usługami asystenckimi świadczonymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 nowoczesnymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi tzw. system teleopieki,
 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
Celem 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: 31.836,00 zł.
Program przeciwdziałania przemocy.
Gmina Brzeg uzyskała dofinansowanie na realizację projektu na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w ramach konkursu:
„WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU
SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” ogłaszanego przez
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w roku 2018. Kwota dotacji wyniosła:
15.000 tysięcy złotych. Czas trwania projektu: do 31.12.2018 r.
W ramach zadania zwiększono dostępność usług na rzecz osób doświadczających
przemocy w Gminie Brzeg w postaci:
 90 godzin poradnictwa specjalistycznego: wsparcia psychologicznego, rodzinnego
a także prawnego dla mieszkańców gminy Brzeg,
 badań dotyczących skali zjawiska przemocy, które opracowane zostały przez Wyższą
Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu,
 nagrania dwóch filmów animacyjnych informujących o możliwościach otrzymania
wsparcia w podmiotach realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy
w Gminie Brzeg.
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Zorganizowano także trening interpersonalny dla kobiet uczestniczących w grupie
wsparcia na terenie Brzegu. Dla specjalistów pracujących w danym obszarze zorganizowano
specjalistyczne szkolenie, które poszerzyły wiedzę oraz kompetencje, niezbędne do
profesjonalnego udzielania pomocy.
Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
W 2018 roku MOPS wzorem lat ubiegłych, realizował rządowy program „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”, który pozwolił na 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.
Pomoc w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego przyznana była
bezpłatnie osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej
zweryfikowanego Rozporządzeniem Rady Ministrów. Pomocą w zakresie dożywiania objęte
były dzieci i młodzież realizujące obowiązek szkolny oraz osoby dorosłe, w szczególności
chore, samotne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku, bezdomne. W ramach programu
dożywiane były również dzieci w przedszkolach. Dzieci i młodzież ucząca się spożywały
posiłek w szkołach. W 2018 roku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” pomocą w formie zapewnienia posiłków objęto 632 osoby, które otrzymały
pomoc o łącznej kwocie 599 126 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 748 osób, wypłacono zasiłki celowe na 431.810 zł.
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie w Brzegu na lata 2014-2018.
Zgodnie z zapisem w art. 6, ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych ustaw do zadań własnych gminy
należy m in. opracowywanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W 2018 roku uchwałą NR L/334/14
Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 marca 2014 r. przyjęto Gminny program przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Brzegu na lata 2014-2018.
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, rodom powiatów, a do 30 czerwca sejmikom
województw właściwych jednostek samorządu terytorialnego ocenę zasobów pomocy
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
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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), w tym dwie z oddziałami sportowymi i jedna z oddziałami
integracyjnymi,
- 10 przedszkoli (PP), w tym jedno integracyjne (PP nr 7 Integracyjne).
Do przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza 1246 dzieci a do szkół podstawowych
2 697 uczniów. Ponadto do ostatnich klas gimnazjalnych zapisanych jest 301 uczniów.
Statystyki
Publiczne Szkoły Podstawowe
stan na 30.09.2018 rok

nazwa
PSP 1
PSP 3
PSP 5
PSP 6
PSP 8

nazwa
PSP 1
PSP 3
PSP 5
PSP 6
PSP 8

nazwa
PSP 1
PSP 3
PSP 5
PSP 6
PSP 8

I
2
2
3
5
3
15

I
49
47
70
102
63
331

II
2
2
2
5
3
14

II
40
49
54
108
69
320

III
1
1
1
2
1
6

Ilość oddziałów
IV
V
3
3
4
5
5
4
6
5
3
3
21
20

VI
1
3
3
4
3
14

VII
2
3
2
4
2
13

VIII
2
2
3
4
2
13

razem
16
22
23
35
20
116

III
19
23
21
35
19
117

Ilość uczniów
IV
V
65
62
97
110
119
92
151
135
71
66
503
465

VI
25
77
64
114
63
343

VII
43
72
56
98
42
311

VIII
38
49
75
110
35
307

razem
341
524
551
853
428
2 697

Ilość uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
2
1
3
2
1
5
4
1
3
2
3
3
2
1
1
1
3
2
1
3
4
1
6
3
2
2
6
3
3
6
8
6
6
6
14
6
15
16
16
10
13
16
36

razem
18
15
11
18
44
106

Statystyki
Klasy gimnazjalne
stan na 30.09.2018r
nazwa
Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 1
Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 5
Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 6
Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 8

Ilość oddziałów
I
II

III

razem

4

4

3

3

3

3

2

2

12

12

III

razem

101

101

81

81

73

73

46

46

301

301

Ilość uczniów
nazwa
Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 1
Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 5
Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 6
Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 8

I

II

Ilość uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia
specjalnego
nazwa
I
II
III
razem
Publiczna Szkoła
6
6
Podstawowa nr 1
Publiczna Szkoła
1
1
Podstawowa nr 5
Publiczna Szkoła
1
1
Podstawowa nr 6
Publiczna Szkoła
9
9
Podstawowa nr 8
17
17
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Statystyki
Przedszkola
stan na 30.09.2018r

ilość
ilość dzieci
oddziałów

Przedszkole
Publiczne nr 1
Przedszkole
Publiczne nr 2
Przedszkole
Publiczne nr 3
Przedszkole
Publiczne nr 4
Przedszkole
Publiczne nr 5
Przedszkole
Publiczne nr 6
Publiczne
Przedszkole nr 7
Integracyjne
Przedszkole
Publiczne nr 8
Przedszkole
Publiczne nr 10
Przedszkole
Publiczne nr 11
Razem

w tym
dziewczynki

dzieci z
orzeczeniam
i o potrzebie
kształcenia
specjalnego

w tym:
dziewczynki
z orzeczeniami
o potrzebie
kształcenia
specjalnego

5

119

59

0

0

4

96

42

2

0

5

119

56

0

0

7

175

87

0

0

5

124

66

2

0

4

97

56

2

0

5

99

38

23

7

5

121

70

5

2

6

150

70

1

0

6

146

73

2

1

52

1246

617
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Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
W ramach realizacji zadania w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych
na terenie gminy - Gmina Brzeg zapewnia bezpłatny zorganizowany dojazd dzieci
niepełnosprawnych do:
 Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu
 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu
 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu
 Publicznego Przedszkola nr 7 Integracyjnego w Brzegu
 Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup
 Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Grodkowie
Wykonawca, który realizuje zadanie związane ze świadczeniem usług transportowych
w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych w Brzegu posiada niezbędne środki
transportu przystosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Usługi zostały
wykonywane zgodnie z warunkami umowy przy zachowaniu należytej staranności.
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BEZPŁATNY ZORGANIZOWANY DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Lp. Nazwa szkoły/przedszkola/ośrodka

Ilość dzieci objętych dowozem
w 2018 roku

1.

Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu

11

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzegu

1

3.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Brzegu

9

4.

Publiczne Przedszkole nr 7 Integracyjne
w Brzegu

1

5.

Zespół Niepublicznych Szkół w Kup

5

6.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w
Grodkowie

4

Razem

31

W 2018 roku zwrotem kosztów przejazdu prywatnym samochodem osobowym objęto
troje dzieci na zasadach określonych w umowach zawartych między Burmistrzem
a rodzicami dzieci. Koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych w ubiegłym roku wyniósł
ogółem 87.008,78 zł.
Wydatki na oświatę w 2018 roku
Rok
Wydatki bieżące na szkoły
Subwencja oświatowa
Środki własne gminy

2016
24 265 871
20 290 940
3 974 931

2017
24 837 936
19 306 088
5 531 848

2018
26 359 606
20 363 143
5 996 463

Rok
Wydatki bieżące na przedszkola
Subwencja oświatowa
Dotacja - wychowanie przedszkolne
Środki własne gminy

2016
12 396 460
875 673
1 420 690
10 100 097

2017
13 550 482
2 039 122
1 202 862
10 308 498

2018
14 660 847
2 413 666
1 239 398
11 007 783

2016
36 662 331
21 166 613
1 420 690
14 075 028

2017
38 388 418
21 345 210
1 202 862
15 840 346

2018
41 020 453
22 776 809
1 239 398
17 004 246

Razem szkoły i przedszkola -wydatki
Rok
Wydatki bieżące
Subwencja oświatowa
Dotacja - wychowanie przedszkolne
Środki własne gminy
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Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Biorąc pod uwagę doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem
doradztwa metodycznego wynikającego z potrzeb edukacyjnych wszystkich nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeg
w 2018 roku Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu zapewnił
profesjonalne wsparcie w formie doradztwa metodycznego. Inspirował nauczycieli poprzez
wspieranie ich w monitorowaniu wdrażania i badania efektów innowacji. RZPWE w Opolu
dzielił się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami poprzez: prezentacje własnych rozwiązań
metodycznych, prowadzenie konsultacji indywidualnych, konsultacji zbiorowych dla
nauczycieli przedmiotu, prowadzenie zajęć otwartych, prezentację możliwości wykorzystania
środków dydaktycznych i metod pracy, organizację i prowadzenie sieci współpracy
i samokształcenia dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
gromadzenie i przekazywanie informacji pedagogicznych za pomocą technologii
informacyjnych oraz opiniowanie działalności pedagogicznej nauczycieli. Tematyka
uwzględniała priorytety Opolskiego Kuratora Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej
i propozycje nauczycieli. Nauczyciele doradcy udzielali bieżących konsultacji również
telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.
Na realizację doskonalenia zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem
doradztwa metodycznego wynikającego z potrzeb edukacyjnych wykorzystano kwotę
196.098,43 zł.
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 klas IV-VI 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 2018 r. koszt zakupu strojów treningowych
wyniósł 2.500,00 zł.
Dzięki wdrożonemu programowi SMOK w naszym mieście
dziewczynki biorące udział w programie mają możliwość gry w lidze śląskiej oraz udziału w
turniejach.
„Koszykarski Ośrodek Sportowego Szkolenia Młodzieży – KOSSM” w koszykówce
dziewcząt przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Brzegu.
Program finansowany przez Polski Związek Koszykówki ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki funkcjonujący w Gminie Brzeg od 1.09.2016. Pierwotnie jako
Gimnazjalny Ośrodek Sportowego Szkolenia Młodzieży – GOSSM w koszykówce dziewcząt.
Po reformie od 2018r. funkcjonuje pod nazwą „Koszykarski Ośrodek Sportowego Szkolenia
Młodzieży – KOSSM”. Od I do VI szkoleniem zostały objęte dziewczęta z klas VII oraz
z oddziałów gimnazjalnych II-III. Od IX 2018 szkolenie obejmuje uczennice z klas VII-VIII
i oddziału gimnazjalnego klas III. Natomiast od IX 2019 będzie obejmować wyłącznie
uczennice z klas VI-VIII. Polski Związek Koszykówki pokrywa wynagrodzenie trenerów,
koszty ubezpieczenia zawodniczek, koszty odzieży sportowej oraz sprzęt sportowy. Gmina
udostępnia obiekty sportowe oraz stwarza warunki do realizacji programu w tym m.in.
możliwości udziału w konsultacjach szkoleniowych. Dzięki udziałowi w programie
uzdolnione zawodniczki mogą rozwijać swoje umiejętności pod okiem profesjonalnej kadry
trenerów oraz doskonalić je podczas licznych turniejów m.in. na szczeblu regionalnym.
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Program integracji społeczności romskiej w Polsce
Gmina Brzeg zrealizowała zadanie pod nazwą „Zakup przyborów szkolnych dla dzieci
pochodzenia romskiego”. Zadanie realizowane było w ramach Programu integracji
społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, określone w Porozumieniu zawartym
w dniu 15 czerwca 2018 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Gminą Brzeg.
Kwota dotacji – 3.130 zł.
Zrealizowano również zadanie pod nazwą „Zakup ubezpieczeń od następstw
nieszczęśliwych wypadków dla dzieci pochodzenia romskiego”. Zadanie realizowane było
w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, określone
w Porozumieniu zawartym w dniu 15 czerwca 2018 r. pomiędzy Ministrem Edukacji
Narodowej a Gminą Brzeg. Kwota dotacji – 1.214 zł.
Stypendia o charakterze socjalnym
W okresie od stycznia do czerwca wypłacono stypendia przyznane na rok szkolny
2017/2018 dla 166 osób w łącznej wysokości 124.669,60 zł, z czego wkład Gminy Brzeg
wyniósł 24.933,92 zł. W okresie od września do grudnia wypłacono stypendia przyznane na
rok szkolny 2018/2019 dla 124 osób w łącznej wysokości 62.992 zł, z czego wkład Gminy
Brzeg wyniósł 12.598,40 zł. W sumie w 2018 r. wypłacono 187.661,60 zł dla 290 uczniów
zamieszkałych na terenie naszej Gminy.
Awans zawodowy nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego
W 2018 roku dziesięciu 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. Egzamin kończący postępowanie
egzaminacyjne jaki odbył się w obecności przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Opolu,
dwóch ekspertów, dyrektora szkoły oraz przedstawiciela organu prowadzącego zakończył się
pomyślnie dla wszystkich nauczycieli. Stopień nauczyciela mianowanego z rąk Burmistrza
odebrało w sierpniu ośmiu nauczycieli natomiast w grudniu kolejnych dwóch nauczycieli.
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 2018 roku wnioski o dofinansowanie złożyło 18 pracodawców, którzy
zatrudniali 22 młodocianych mieszkających na terenie Brzegu. Dofinansowanie jest
przyznawane w ramach środków z Funduszu Pracy i stanowi pomoc de minimis i wyniosło
161.883 zł.
PRIMUS INTER PARES i PRIMUS
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 2017/2018 w gronie
najlepszych znalazło się łącznie 199 uczniów oraz 70 nauczycieli. Statuetkę PRIMUS INTER
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PARES otrzymało 31 uczniów, a 14 nauczycieli - medal PRIMUS INTER PARES. Natomiast
statuetkę PRIMUS otrzymało 168 uczniów, a 56 nauczycieli - medal PRIMUS.
Nagrody i odznaczenia dla najlepszych nauczycieli
Rokrocznie składane są wnioski o ordery i odznaczenia państwowe za szczególne
zasługi na polu oświaty dla dyrektorów brzeskich przedszkoli i szkół podstawowych.
W 2018 złożono do Kuratorium Oświaty 14 wniosków o brązowy i srebrny krzyż zasługi oraz
medal złoty za długoletnią służbę. Brązowy krzyż zasługi uzyskało 5 dyrektorów, srebrny
krzyż zasługi 2 dyrektorów, a medal złoty za długoletnią służbę 3 dyrektorów.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbywa się również gala dla najlepszych nauczycieli
wytypowanych przez dyrektorów, rady pedagogiczne lub związki zawodowe, którzy
otrzymują nagrody Burmistrza.
W 2018 nagrody I i II stopnia otrzymało 18 nauczycieli w tym 5 dyrektorów.
Rządowy program pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”
Gmina Brzeg realizowała zakup podręczników w ramach rządowego programu
pomocy uczniom. Dla 33 uczniów szkół ponadgimnazjalnych wypłacono z tego tytułu
7.924,82 zł.
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe
Na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących
kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki, materiały
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wydano z dotacji celowej 326.423,16 zł.
Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna
tablica”
Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania
z wykorzystaniem TIK. W 2018 roku zakupiono po 2 szt. interaktywnych multimedialnych
monitorów dotykowych dla Szkoły Podstawowej nr 5, 6 oraz 8. Szkoły podstawowe nr 1 i 3
zostały wyposażone w 2017 roku.
Wszystkie szkoły wyposażono zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Wartość zadania
w 2018 roku wyniosła 51.000 zł, w tym 10.500 zł wkładu własnego.
„NIEPODLEGŁA” - wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na realizację zadania
obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości dla PSP nr 6 w Brzegu w formie:
- wystawy historycznej;
- wycieczki historycznej do Krakowa;
- lekcji żywej historii;
- międzyszkolnego turnieju piłkarskiego o puchar „NIEPODLEGŁEJ”;
- szkolnego konkursu piosenki patriotycznej.
Całkowity koszt wyniósł 12.500 zł, w tym dofinansowanie 10.000 zł.
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Dostawa wyposażenia gabinetu stomatologicznego dla potrzeb realizacji programu
„Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach
w 2018 r.” oraz realizacja projektu edukacyjnego w zakresie zdrowia jamy ustnej dla
uczniów i rodziców
Utworzenie oraz wyposażenie w sprzęt stomatologiczny szkolnego gabinetu
stomatologicznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki
w Brzegu, objęcie stałą opieką lekarza dentysty uczniów i uczennice ze szkół publicznych
oraz dzieci przedszkolnych z publicznych przedszkoli, dla których Gmina Brzeg jest organem
prowadzącym. Wartość projektu 96.588,96 zł.
W okresie od 1 lipca 2016 do 31 stycznia 2019 Gmina Brzeg realizowała projekt p.n.
„Aktywny Kreatywny Maluch program wsparcia przedszkoli na terenie Gminy Brzeg”
Projekt obejmował działaniem 10 przedszkoli publicznych Gminy Brzeg. Celem
projektu było stworzenie najlepszych warunków rozwoju i równych szans edukacyjnych
poprzez następujące działania:
 rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe (zajęcia
szachowe, zajęcia z programowania/ informatyki, zajęcia ruchowe, język obcy, język
migowy, arteterapia, dogoterapia, zajęcia teatralne);
 doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków
wychowania przedszkolnego (studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej,
kursy
i szkolenia zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem);
 utworzenie 6 nowych oddziałów przedszkolnych;
 wydłużenie czasu pracy PP nr 8;
 dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego;
 zakup pomocy dydaktycznych;
 wyjazdy edukacyjne Młodego Badacza do miejsc edukacji bezpośredniej (np. Teatr,
ZOO).
Zrealizowano wszystkie zaplanowane w projekcie zadania. Dodatkowo, z powstałych
w ramach projektu oszczędności zakupione zostały, do każdej placówki, tablice interaktywne,
projektor oraz zestaw multibooków. Środki w wysokości 19.900 zł wydatkowano
w styczniu 2019 r. Projekt skierowany był do 900 dzieci (450 dziewczynek i 450 chłopców),
z tego 19 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jednakże zainteresowanie było
znacznie większe. W sumie w zajęciach dodatkowych udział wzięło 1.193 dzieci, w tym 580
dziewczynek i 613 chłopców. Całkowita wartość projektu 582 780,00 PLN, w tym wartość
dofinasowania 495.363,00 zł.
W omawianym okresie dokonano zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych na
łączną kwotę 106.593,35 zł. Zrealizowano zajęcia dodatkowe w przedszkolach, zgodnie
z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Wypłacono kwotę 162.686,49 zł z tytułu
wynagrodzeń.
Pięciu nauczycieli skorzystało ze studiów podyplomowych w okresie od 20.10.2017 r.
do 31.08.2018 r. w ramach projektu wydatkowano kwotę 15.000,00 zł.
Na wyjazdy edukacyjne do miejsc edukacji bezpośredniej (m.in. teatr, zoo)
wydatkowano kwotę 46.054,70 zł.
Kontynuacja programu „Zaczarowany Świat”
W ramach podpisanej jeszcze w 2016r. umowy z Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji
w Opolu na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w pracowniach eksperymentalnych
z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w 2018 odbyły się zajęcia dla uczniów klas
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VII. Wzięło w nich udział 271 uczniów ze szkół podstawowych. Koszt realizacji programu w
2018 roku wyniósł 2.439 zł.
Koordynacja działań związanych z realizacją współpracy z Aglomeracją Wrocławską
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem, Gmina Brzeg stała się odbiorcą wsparcia
licznych działań skierowanych do dzieci i młodzieży. Jednym ze stałych elementów jest
wypoczynek letni i zimowy dla dzieci szczególnie uzdolnionych, zarówno o profilu
sportowym, jak i artystycznym. Ponadto dzieci z brzeskich szkół, uczestniczą w licznych
wydarzeniach edukacyjnych i artystycznych, głównie przedstawieniach teatralnych,
okolicznościowych (Dzień Dziecka, Mikołajki). Poniżej, przedstawiam inicjatywy
Stowarzyszenia, w ramach których Gmina Brzeg otrzymała zaproszenia do udziału:
 spektakl w wykonaniu aktorów-lalkarzy pt. „Cyrk”, który odbył się w Centrum Kultury
Impart we Wrocławiu w dniu 4 czerwca 2018 r. Łącznie dla dzieci i opiekunów z brzeskich
szkół przewidziano 100 biletów,
 obóz artystyczny w Krośnicach dla młodych uzdolnionych artystów w dniach 9-13 lipca 2018
r. Dla dzieci i młodzieży z Gminy Brzeg, zapewniono 16 miejsc,
 spektakl pt. „Księga Dżungli”, który odbył się w Centrum Kultury Impart we Wrocławiu
w dniu 4 października 2018 r. Łącznie dla dzieci i opiekunów, Gmina Brzeg otrzymała 200
biletów,
 spektakl pt. „Wąż”, który odbył się we Wrocławskim Teatrze Lalek w dniu 11 grudnia 2018 r.
Łącznie dla dzieci i opiekunów, Gmina Brzeg otrzymała 80 biletów,
 zajęcia edukacyjne „EKOobieg - o znaczeniu wody dla dzieci i młodzieży Aglomeracji
Wrocławskiej”, które odbyły się na terenie Centrum wiedzy o wodzie „Hydropolis” w dniach
od 10 - 14 grudnia 2018.
W zajęciach wzięło udział ok. 260 uczniów klas IV-VI brzeskich szkół podstawowych.
Nauka Pływania
Szkoły i Przedszkola realizują naukę pływania, na którą przeznaczono 9.519 zł dla
przedszkoli i 80.882 zł dla szkół podstawowych.
Nauka pływania w przedszkolach:
Przedszkole Publiczne nr 1
Przedszkole Publiczne nr 2
Przedszkole Publiczne nr 3
Przedszkole Publiczne nr 4
Przedszkole Publiczne nr 5
Przedszkole Publiczne nr 6
Publiczne Przedszkole nr 7 Integracyjne
Przedszkole Publiczne nr 8
Przedszkole Publiczne nr 10
Przedszkole Publiczne nr 11
Razem
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Wykonanie
0,00
999,00
1 398,00
1 800,00
1 098,00
1 095,00
1 188,00
396,00
546,00
999,00
9 519,00

Nauka pływania w szkołach
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
Razem

Wykonanie
16 746,00
13 710,00
19 068,00
22 008,00
9 350,00
80 882,00

Inwestycje i remonty w oświacie
PRZEDSZKOLA
Placówka

Nazwa zadania

Wykonanie

Przedszkole Publiczne nr 1

Monitoring

4 040,25

Przedszkole Publiczne nr 2

Wymiana instalacji elektrycznej

2 829,00

Przedszkole Publiczne nr 2

Czyszczenie wykładzin i malowanie

6 171,00

Przedszkole Publiczne nr 3

Zagospodarowanie terenu zielonego

4 500,00

Przedszkole Publiczne nr 5

Malowanie pomieszczeń kuchni

5 300,00

Przedszkole Publiczne nr 5

Instalacja domofon i remont kancelarii

3 500,00

Przedszkole Publiczne nr 5

Monitoring

11 500,00

Przedszkole Publiczne nr 6
Publiczne Przedszkole nr 7
Integracyjne
Przedszkole Publiczne nr 8

Modernizacja sanitariatów

9 000,00

Częściowa wymiana ogrodzenia

30 000,00

Lodówka

2 499,00

Przedszkole Publiczne nr 10 Malowanie klatki schodowej

4 179,54

Przedszkole Publiczne nr 11 Malowanie klatki schodowej

12 999,99
85 018,78

Razem
Dodatkowo przyznane środki:
Placówka
Przedszkole Publiczne nr 1

Nazwa zadania
Pomoce dydaktyczne dz.
niepełnosprawne

Wykonanie
4 757,69

Przedszkole Publiczne nr 2 Dodatkowy oddział

18 500,00

Przedszkole Publiczne nr 3 Zakup szafy

2 500,00

Przedszkole Publiczne nr 4 Zakup obieraczki

8 988,00

Przedszkole Publiczne nr 4 Zakup zmywarki

6 922,02

Przedszkole Publiczne nr 5 Wiata ogrodowa

4 000,00
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Przedszkole Publiczne nr 5 Remont kancelarii

1 850,00
9 225,00
(tylko projekt)

Przedszkole Publiczne nr 6 Remont wejścia
Przedszkole Publiczne nr 6 Zakup pomocy naukowych

1 050,00

Przedszkole Publiczne nr 6 Naprawa instalacji kanalizacyjnej

3 000,00

Publiczne Przedszkole nr 7
Integracyjne
Publiczne Przedszkole nr 7
Integracyjne
Publiczne Przedszkole nr 7
Integracyjne
Publiczne Przedszkole nr 7
Integracyjne

Szatnia dla dz. niepełnosprawnych

75 200,00

Zakup pomocy – dz. niepełnosprawne

35 643,00

Remont platformy dla dz.
niepełnosprawnych

2 500,00

Remont gabinetu – terapia ruchowa

30 000,00

Przedszkole Publiczne nr 8 Pomieszczenie kuchni
Przedszkole Publiczne nr 8

Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu
– dz. niepełnosprawne
Razem

2 000,00
6 999,43
213 135,14

SZKOŁY PODSTAWOWE
Placówka

Nazwa zadania

Wykonanie

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

Zakup garażu

2 650,00

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

Tapicerowanie drzwi w salach

1 700,00

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

Naprawa głównych drzwi

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

Wykonanie koszów
zewnętrznych

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

Zakup stojaków na rowery

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

Wymiana lamp w hali
sportowej
Wymiana pionu instalacji
wod-kan.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
Razem

Wymiana instalacji
Uzupełnianie tynków i
malowanie
Wymiana hydrantów, remont
korytarzy
252 500,00
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700,00
1 200,00
500,00
4 600,00
8 500,00
19 800,00
52 800,00
159 999,00
252 449,00

Dodatkowe środki:
Placówka
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6

Nazwa zadania
Pomoce dydaktyczne
dz. niepełnosprawne
Wyposażanie gabinetu
logopedy i psychologa
Pomoce dydaktyczne –
rezerwa oświatowa
(biologia i geografia)
Pomoce dydaktyczne
dz. niepełnosprawne
„niepodległa” – materiały do
remontu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5

Remont kuchni

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6

Remont gabinetu
stomatologicznego
Pomoce dydaktyczne
dz. niepełnosprawne
Razem

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6

Dotacje:
1. Dotacja Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu
2. Dotacja Niepubliczne Przedszkole "Akademia Skrzata"
3. Dotacja Niepubliczne Przedszkole "Akademia Skrzata BIS"
Razem:

1.

Zwrot kosztów za uczęszczanie do przedszkoli dzieci z Gminy
Brzeg do innych Gmin

Zwrot kosztów za dzieci z innych Gmin uczęszczające do:
1. Publiczne Przedszkole nr 7 Integracyjne
2. Niepubliczne Przedszkole "Akademia Skrzata"
3. Niepubliczne Przedszkole "Akademia Skrzata BIS"
Razem:

G.

Wykonanie
24 000,00
6 000,00
28 782,00
19 700,00
12 491,90
32 000,00
37 324,88
20 000,00
180 298,78

267 671,83
233 873,87
235 892,97
737 438,67

36 852,95 zł

2 212,02
38 810,66
7 867,03
48 889,71

Kultura, turystyka, sport i rekreacja

Działalność Brzeskiego Centrum Kultury opierała się w roku 2018 na poniżej
wyszczególnionych obszarach (najważniejsze):
1. Amatorski Ruch Artystyczny (w tym: prowadzenie zajęć artystycznych dla dzieci,
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młodzieży, działalność edukacyjna w zakresie kultury i sztuki, organizacja imprez
kulturalnych o różnym charakterze (plenerowe, klubowe, na Dużej Scenie BCK,
produkcja spektakli artystycznych, kino BCK),
2. Galeria Sztuki Współczesnej (organizacja wystaw i eventów kulturalnych, organizacja
warsztatów artystycznych),
3. 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).
Brzeskie Centrum Kultury – Amatorski Ruch Artystyczny i organizacja imprez informacje ogólne
Brzeskie Centrum Kultury jako miejska instytucja kultury zorganizowało w roku 2018
wiele wydarzeń, imprez, warsztatów, wystaw, prelekcji, itd. Do najważniejszych
realizowanych zadań zalicza się wydarzenia związane z takimi obszarami jak: edukacja
kulturalna, promowanie 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 imprezo charakterze
charytatywnym, profilaktycznym i edukacyjnym.
Podstawowym czynnikiem wpływającym na działalność Brzeskiego Centrum Kultury
w 2018 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 i opisem, który zamieszczono
poniżej.
Jednym z ważniejszych zadań Brzeskiego Centrum Kultury w 2018 roku (podobnie
jak w latach poprzednich) była organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych
skierowanych do różnych grup wiekowych. Były to zarówno imprezy muzyczne, teatralne,
taneczne, wystawy, seanse kinowe, warsztaty jak i festiwale. W ramach organizowanych
wydarzeń kulturalnych, BCK zapraszało zarówno profesjonalnych artystów (w tym
wokalistów, zespoły muzyczne, grupy teatralne, artystów plastyków), jak i promowało
artystów-amatorów, w tym przede wszystkim tych związanych z sekcjami BCK. W Brzeskim
Centrum Kultury prowadzono w 2018 roku zajęcia artystyczne, których celem była edukacja
artystyczna uczestników i przygotowywanie spektakli, wystaw prac oraz innych "produktów
finalnych" będących wizytówką BCK i miasta. Poniżej zestawiono rodzaje zajęć wpisane
w grafik stałych zajęć artystycznych BCK: Zajęcia taneczne, Zajęcia teatralne, Zajęcia
plastyczne, Zajęcia musicalowe, Zajęcia wokalne, Zajęcia fotograficzne, Zajęcia warsztatowe
w Galerii BCK, Zajęcia gry na bębnach afrykańskich.
Po przerwie wakacyjnej, z uwagi na rozpoczęty remont budynku BCK zajęcia zostały
przeniesione do lokali zastępczych, w których odbywać się będą do zakończenia inwestycji.
Poniżej zestawiono miejsca, w których realizowane są zajęcia w trakcie remontu: Sala
konferencyjna w Urzędzie Miasta Brzeg – zajęcia taneczne, Sale lekcyjne w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 1 w Brzegu: zajęcia teatralne; zajęcia wokalne, muzyczne; zajęcia gry
na bębnach afrykańskich, Galeria Sztuki Współczesnej: zajęcia plastyczne; zajęcia
fotograficzne; zajęcia warsztatowe, Sala w Klubie Wojskowym w Brzegu: zajęcia
musicalowe, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzegu: zajęcia teatralne, warsztatowe.
Brzeskie Centrum Kultury w roku 2018 kontynuowało produkcję własnych spektakli
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i koncertów, wykonywanych przez artystów zrzeszonych w grupach artystycznych BCK.
Podobnie jak w przypadku zajęć artystycznych – z uwagi na rozpoczęty remont – część
produkcji w II połowie roku wystawiana była w Sali Stropowej w Ratuszu, w kościołach
(koncerty), w lokalach usługowych, z którymi BCK prowadzi współpracę kulturalną,
w pomieszczeniach partnerów.
Jeśli mowa o wyprodukowanych spektaklach, nie można pominąć takich "tytułów",
zrealizowanych w całości przez BCK, jak (tylko wybrane produkcje wystawiane w roku
2018): Koncert Karnawałowy Książęcej Orkiestry Symfonicznej – styczeń 2018, Spektakl, pt.
"Na końcu języka" – luty 2018 – reż. D.Herman, Spektakl, pt. "Cabaret de Fleurs" – luty 2018
– reż. J. Bilowicka, Spektakl, pt. "Calineczka i Calineczka" – kwiecień 2018 – reż. P.
Rutowicz, Spektakl, pt. "Niepodległa" – maj 2018 – reż. J. Bilowicka, Spektakl, pt. „Słownik
wyrazów osobników młodocianych” – czerwiec 2018 – reż. P. Rutowicz, Koncert z okazji
100-lecia Niepodległości w wyk. Książęcej Orkiestry Symfonicznej – październik 2018,
Spektakl,
pt. "Listy do Mikołaja" – grudzień 2018 – reż. P. Rutowicz, Koncert, pt. "Cicha noc" –
grudzień 2018 – oprac. S. Szymocha.
Podobnie jak w latach poprzednich, oprócz imprez stałych, dorocznych
i jubileuszowych, takich jak Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, itp., BCK realizowało imprezy
organizowane przez agencje artystyczne i różnego rodzaju impresariaty – w I półroczu.
Brzeskie Centrum Kultury współpracuje także z innymi instytucjami takimi jak m.in.:
Klub Wojskowy w Brzegu, Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu, MOSiR, Miejska
Biblioteka Publiczna, brzeskie szkoły, fundacje, stowarzyszenia, itp. w zakresie
organizowanych imprez, udostępniania sali widowiskowej czy pomocy technicznej. W II
półroczu z uwagi na rozpoczęty remont pomagano przy realizacji imprez w miejscach
wskazanych przez instytucje współpracujące – tam gdzie imprezy były realizowane, np.
w Sali sportowej przy PSP nr 3, w Muzeum Piastów Śląskich.
Jedną z najważniejszych imprez zrealizowanych w okresie 2018 przez Brzeskie
Centrum Kultury były – jak każdego roku – Dni Księstwa Brzeskiego 2018 (dalej jako: DKB
2018). DKB 2018 to impreza, która odbyła się tradycyjnie na początku maja w czasie
długiego majowego weekendu. W ramach DKB 2018 zrealizowano szereg koncertów
i imprez towarzyszących, z obchodami głównymi, które odbyły się – z uwagi na przebudowę
amfiteatru – na terenie brzeskiego Stadionu w dniu 01-02.05.2018. Na DKB 2018 składały
się, m.in. takie propozycje artystyczne i rekreacyjne jak:
 Cykl koncertów pn. "Klubowe Granie" – zrealizowane koncerty takich zespołów
i wykonawców jak: Duet Apasjonata, Blues Galeria, Kapela Timingeriu (koncerty
zrealizowano w brzeskich klubach w okresie DKB 2018),
 Koncerty na Stadionie Miejskim – wystąpili, m.in.: laureaci XXV Festiwalu Piosenki
Angielskiej „Face the Music” 2018, zespół Mr&Mrs, zespół Chilli Crew, zespół
404505606, Sarsa, zespół Zakopower, Grzegorz Hyży. Koncertom na Stadionie
towarzyszyły tradycyjne wybory Księcia/Księżnej Księstwa Brzeskiego,
 Brzeska Gra Miejska – zrealizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Brzegu
i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 Obchody Święta Konstytucji 3. Maja.
W 2018 roku zorganizowano także imprezy, 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 2018”, Festiwal Piosenki Religijnej „Corda Cordi”, Dzień
Kobiet, „Dzieciolandia” na Dzień Dziecka, cykl imprez interdyscyplinarnych na wakacjach
„Kulturalne Wakacje 2018”, Festiwal Tanga Argentyńskiego "Alegria en Brzeg", Świąteczna
Iluminacja Brzegu, Bal Sylwestrowy, Festiwal Fotografii Otworkowej i wiele innych.
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Dodatkowo w 2018 roku zrealizowano kolejne edycje brzeskich jarmarków: Jarmarku
Wielkanocnego (marzec 2018), Kresowego Jarmarku Mariackiego (wrzesień 2018) oraz
Jarmarku Bożonarodzeniowego (grudzień 2018). Pierwszy z jarmarków zrealizowano na
terenie Placu Polonii Amerykańskiej. Pozostałe przeniesiono do Rynku Miejskiego, a decyzja
o relokacji jarmarku zyskała sympatyków zarówno wśród handlarzy jak i mieszkańców
Brzegu.
W roku 2018 kontynuowano także realizację akcji zimowych i wakacyjnych BCK.
Jeśli chodzi o „Kulturalne Wakacje 2018” to w miesiącach lipiec-sierpień BCK realizowało
cykl spotkań kulturalnych, które odbywały się w każdy wakacyjny piątek, sobotę i niedzielę.
W piątki realizowano plenerowe spektakle teatralne, spotkania ze sztuką, warsztaty i zabawy
integracyjne na Placu Polonii Amerykańskiej – skierowane do dzieci. Soboty z kolei upływały
pod szyldem wakacyjnego kina plenerowego. Cykl ten mógł zostać zrealizowany dzięki
zakupionemu w 2018 roku nowemu sprzętowi – projektorowi oraz ekranowi plenerowemu.
Sobotnie wieczory z kinem przyciągały tłumy brzeżan. Propozycją na wakacyjne niedziele
były koncerty pod gołym niebem, które również realizowane były na terenie Mariny – Placu
Drzewnego.
Dodatkowo, w ramach rozpoczęcia wakacji 2018, Brzeskie Centrum Kultury
uczestniczyło w organizacji kolejnej edycji imprezy, pn. „Noc Świętojańska na Marinie” –
w czerwcu 2018. Kontynuacją realizacji Nocy Świętojańskiej była także organizacja Strefy
Kibica – w związku z trwającymi w czerwcu Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej.
Jednymi z najważniejszych wydarzeń, które realizowało BCK w roku 2018 były
wydarzenia wpisane w obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski. Głównym
punktem tych obchodów w Brzegu była realizacja koncertu niepodległościowego
w wykonaniu Książęcej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Marka Kudry. Koncert
zrealizowano w październiku 2018 roku w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego.
Oprócz części muzycznej w wykonaniu orkiestry, która zaplanowała repertuar patriotyczny, w
kościele zrealizowano także specjalny pokaz multimedialny – laserowy nawiązujący do 100
lat Niepodległości Polski. Kolejnym punktem obchodów 100. Rocznicy Niepodległości
realizowanym przez BCK była Rewia Orkiestr Dętych, która odbyła się w październiku 2018
roku pod nazwą „Fanfary dla Niepodległej”. Wydarzenie odbyło się na terenie Rynku
Miejskiego w Brzegu i w jego ramach, dla brzeskiej publiczności, swoje koncerty
zaprezentowało 6 orkiestr dętych z Polski i jedna z Republiki Czeskiej.
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:
a) Strona internetowa (główna): www.bck-brzeg.pl,
b) Strona internetowa Punktu Informacji Turystycznej: www.pit.brzeg.pl
c) 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-sztukiwspółczesnej-BCK-1430909617145917/,
d) Profil instagramowy BCK (główny): https://www.instagram.com/brzeskiecentrumkultury/,
e) Strona z biletami online: https://www.bck-brzeg.kupbilecik.pl.
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Galeria Sztuki Współczesnej BCK
Podobnie jak w latach poprzednich, w roku 2018 Galeria Sztuki Współczesnej
Brzeskiego Centrum Kultury, 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 2018 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.
Wykaz wszystkich zrealizowanych wystaw w 2018 roku stanowi poniższy załącznik.
Nadmienić należy, że realizacja wystaw w roku 2018 odbyła się bez zastrzeżeń, mimo
że z uwagi na trwający remont głównej siedziby BCK, w Galerii odbywają się zajęcia
plastyczne i fotograficzne BCK (przeniesione z BCK na czas remontu). Przeniesienie obu
pracowni do Galerii nie zaburzyło jej podstawowej działalności.
Amfiteatr Miejski
Z uwagi na remont i przebudowę obiektu w 2018 roku w Amfiteatrze Miejskim nie
mogły być realizowane imprezy kulturalne.
Kino BCK
Kino Brzeskiego Centrum Kultury funkcjonowało w BCK do momentu rozpoczęcia
remontu, tj. w I półroczu. Jednak z uwagi na braki sprzętowe – w tym brak możliwości
prezentacji filmów w nowoczesnych formatach dźwięku i obrazu, realizowane seanse miały
raczej charakter kina studyjnego i kina konesera. Uzupełnieniem działalności Kina BCK były
seanse plenerowe w lecie – w ramach akcji „Kulturalne Wakacje 2018”. Dodatkowo
w okresie styczeń-czerwiec 2018, BCK współpracowało z Opolskim Kinem Objazdowym,
które prezentowało w BCK najnowsze tytuły filmowe – okazjonalnie – około 1 dnia
w miesiącu (2-3 tytuły filmowe).
Od września 2018 seanse nie są realizowane i zostaną wznowione po zakończeniu
remontu i instalacji nowego sprzętu do projekcji.
Wykaz imprez
Lp.
1.

Data:

Miejsce:

06.01.2018

Pl. Polonii
Amerykańskiej

Nazwa imprezy:
Orszak Trzech Króli
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Rodzaj imprezy:
Przemarsz,
inscenizacja

Dodatkowe
informacje*:
współorganiza
cja

2.

12.01.2018

Duża Scena BCK

Koncert Karnawałowy
Muzyczna
Książęcej Orkiestry
Symfonicznej im. Ks.
Jerzego II Piasta pod batutą
Marka Kudry

3.

14.01.2018

Pl. Polonii
Amerykańskiej

Finał WOŚP 2018

4.

16-28.01.2018 BCK/Galeria Sztuki „Kulturalna Zima” – cykl
Współczesnej
warsztatów i wydarzeń
związanych – wykaz
zrealizowanych imprez –
zał. 1.a

Interdyscyplinarna organizacja

5.

20.01.2018

Duża Scena BCK

Przegląd Kolęd i
Pastorałek „Brzeskie
Kolędowanie”

Muzyczna

organizacja

6.

01.02.2018

Duża Scena BCK

Premiera spektaklu Teatru
Dnia Niepowszedniego
BCK, pt. „Na końcu
języka”

Teatralna

organizacja

7.

06-07.02.2018 Duża Scena
Seans Filmowy BCK
Kino Centrum BCK

Filmowa

organizacja

8.

08.02.2018

Duża Scena BCK

Spektakl Teatru Dnia
Teatralna
Niepowszedniego BCK, pt.
„Na końcu języka”

organizacja

9.

16.02.2018

Duża Scena BCK

Premiera spektaklu
Teatralnowalentynkowego BCK, pt. muzyczna
„Cabaret de Fleurs”

organizacja

10.

16.02.2018

Restauracja „3
życzenia”

Koncert walentynkowy Uli Muzyczna
Dębskiej

współorganiza
cja

11.

17.02.2018

Duża Scena BCK

Spektakl walentynkowy
BCK, pt. „Cabaret de
Fleurs”

organizacja

12.

18.02.2018

Duża Scena
Opolskie Kino Objazdowe: Filmowa
Kino Centrum BCK Premierowe seanse
filmowe

współorganiza
cja

13.

19.02.2018

Duża Scena BCK

Występy okolicznościowe
Publicznego Przedszkola
nr 10

współorganiza
cja

14.

22.02.2018

Duża Scena BCK

Spektakl Teatru Dnia
Teatralna
Niepowszedniego BCK, pt.
„Na końcu języka”

organizacja

15.

24.02.2018

Duża Scena BCK

XXI Festiwal Piosenki
Religijnej „Corda Cordi”

Muzyczna

organizacja

16.

27-28.02.2018 Duża Scena BCK
Kino Centrum

Seans filmowy BCK

Filmowa

organizacja
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organizacja

Charytatywna,
współorganiza
interdyscyplinarna cja

Teatralnomuzyczna

Teatralna

17.

01.03.2018

Duża Scena BCK

18.

01-02.03.2018 Biblioteka Miejska Konkurs recytatorski dla
w Brzegu
dzieci „Interpretacje
dziecięce”

Recytatorska

współorganiza
cja

19.

04.03.2018

Duża Scena BCK
Kino Centrum

Seans filmowy BCK

Filmowa

organizacja

20.

10.02.2018

Duża Scena BCK

Festiwal Piosenki
Harcerskiej

Muzyczna

Współorganiz
acja

21.

11.03.2018

Duża Scena BCK

Dzień Kobiet 2018:
Muzyczna
Koncert Grażyny
Łobaszewskiej z zespołem
Ajagore

Organizacja

22.

13-14.03.2018 Duża Scena BCK
Kino Centrum

Seans filmowy BCK

Filmowa

organizacja

23.

15.03.2018

Duża Scena BCK

Teatr Moich Marzeń
Chorzów – spektakle
edukacyjne dla szkół

Teatralna

współorganiza
cja

24.

17.03.2018

Duża Scena
Opolskie Kino Objazdowe: Filmowa
Kino Centrum BCK Premierowe seanse
filmowe

współorganiza
cja

25.

20-21.03.2018 Duża Scena BCK
Kino Centrum

Seans filmowy BCK

26.

22-23.03.2018 Duża Scena BCK,
Mała Scena BCK

63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorska
Recytatorski – eliminacje
rejonowe

27.

23-25.03.2018 Pl. Polonii
Amerykańskiej

Brzeski Jarmark
Wielkanocny

Jarmark,
organizacja
Interdyscyplinarna

28.

04.04.2018

Duża Scena BCK

Teatr Moich Marzeń
Chorzów – spektakle
edukacyjne dla szkół

Teatralna

współorganiza
cja

29.

06.04.2018

Duża Scena BCK

Międzyszkolny Konkurs
Piosenki Religijnej

Muzyczna

współorganiza
cja

30.

12.04.2018

Duża Scena BCK

Spektakl BCK, pt.
„Cabaret de Fleurs”

Teatralnomuzyczna

organizacja

31.

14.04.2018

Duża Scena BCK

Występ Kabaretu
Uniwersytetu Trzeciego
Wieku

Kabaretowa

współorganiza
cja

32.

14-29.04.2018 Pl. Polonii
Brzeski Festiwal Fotografii Fotograficzna
Amerykańskiej,
Otworkowej
BCK, Galeria BCK

organizacja

33.

15.04.2018

organizacja

Duża Scena BCK
Kino Centrum

Wrocławski Teatr Komedia Teatralna
– Spektakl „Szalone
nożyczki”

Seans filmowy BCK
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Filmowa

Filmowa

współorganiza
cja

organizacja
organizacja

34.

21-22.04.2018 Duża Scena BCK

Otwarte Taneczne Grand
Prix Polski „Kotwice”
2018

Taneczna

współorganiza
cja

35.

25.04.2018

Duża Scena BCK

Występy okolicznościowe
Przedszkola Publicznego
nr 6 w Brzegu

TeatralnoMuzyczna

współorganiza
cja

36.

25-27.04.2018 Duża Scena BCK

Premiera spektaklu BCK:
„Calineczka i Calineczka”

Taneczno-Teatralna organizacja

37.

30.04.2018

Duża Scena BCK

Przesłuchania konkursowe Muzyczna
Festiwalu Piosenki
Angielskiej

38.

30.0403.05.2018

BCK, Stadion
Miejski, Brzeg

Dni Księstwa Brzeskiego
2018

39.

12-13.05.2018 Duża Scena BCK

Premiera spektaklu BCK: Teatralno-Taneczna organizacja
„Słownik wyrazów
osobników młodocianych”

40.

13.05.2018

Muzeum Piastów
Śl.

Dni Kultury Żydowskiej
2018

Interdyscyplinarna współorganiza
cja

41.

19.05.2018

Duża Scena BCK

Spektakl BCK:
„Calineczka i Calineczka”

Taneczno-Teatralna organizacja

42.

20.05.2018

Duża Scena BCK

Koncert charytatywny
brzeskich muzyków

Muzyczna

współorganiza
cja

43.

23.05.2018

Duża Scena BCK

Koncert patriotyczny
„Moją Ojczyzną jest
Polska” w wyk. artystów
Nyskiego Domu Kultury.

MuzycznoTeatralna

współorganiza
cja

44.

25.05.2018

Duża Scena BCK

Projekt finałowy
poświęcony Irenie
Sendlerowej – PSP nr 8

MuzycznoTeatralna

współorganiza
cja

45.

26-27.05.2018 Duża Scena BCK

Dzień Matki z Kabaretem
Uniwersytetu III Wieku

Kabaretowa

współorganiza
cja

46.

01.06.2018

Pl. Polonii
Amerykańskiej

„Dzieciolandia II” – Dzień Interdyscyplinarna organizacja
Dziecka z BCK

47.

09.06.2018

Duża Scena BCK

Spektakl BCK – „Słownik
wyrazów osobników
młodocianych”

48.

10.06.2018

Muzeum Piastów
Śląskich

Marsza dla życia i rodziny Happening

49.

11.06.2018

Duża Scena BCK

Występy okolicznościowe Taneczno-teatralna współorganiza
– zakończenie sezonu Coco
cja
Dance Center

50.

15-16.06.2018 Duża Scena BCK

Zakończenie sezonu
artystycznego – pokaz
sekcji tanecznych BCK

54

współorganiza
cja

Interdyscyplinarna organizacja

Teatralno-Taneczna organizacja

Taneczna

współorganiza
cja

organizacja

51.

19.06.2018

Duża Scena BCK

Występy okolicznościowe
– zakończenie projektu
edukacyjnego
Niepublicznej Szkoły
Podstawowej im. Św.
Tomasza z Akwinu

Interdyscyplinarna współorganiza
cja

52.

21.06.2018

Duża Scena BCK

Gala zakończenia roku
szkolnego – PSP nr 1 / PG
nr 3

Gala

53.

23-24.06.2018 Marina Brzeg

Noc Świętojańska 2018 i
Strefa Kibica – Mundial
2018

Interdyscyplinarna współorganiza
cja

54.

29.0601.07.2018

Brzeg, Muzeum
Piastów Śl., BCK

Festiwal Tanga
Argentyńskiego „Alegria
en Brzeg”

Taneczna

55.

06.0701.09.2018

Brzeg

„Kulturalne wakacje 2018” Intedyscyplinarna
– cykl wydarzeń, seansów i
koncertów na lato 2018
(wykaz zrealizowanych
wydarzeń – zał. nr 1.b)

organizacja

56.

08-09.09.2018 Muzeum Piastów
Śl.

Festiwal Bluesowy John
Lee Hooker Days 2018

Muzyczna

współorganiza
cja

57.

14-15.09.2018 Muzeum Piastów
Śl.

V Memoriał E. Marchewki Muzyczna,
(część artystyczna)
sportowa

współorganiza
cja

58.

21-23.09.2018 Rynek Miejski

Kresowy Jarmark Mariacki Jarmark,
organizacja
interdyscyplinarna

59.

22.09.2018

Rynek Miejski

Ogólnopolski Festiwal
Kapel Podwórkowych

60.

06.10.2018

Rynek Miejski

„Fanfary dla Niepodległej” Piknik, Muzyczna
– Rewia Orkiestr Dętych

organizacja

61.

13.10.2018

Kościół p.w.
Podwyższenia
Krzyża Św.

Koncert Książęcej
Muzyczna,
Orkiestry Symfonicznej z patriotyczna,
Brzegu z okazji obchodów Jubileuszowa
100. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez
Polskę.

organizacja

62.

19.10.2018

PSP nr 3 Brzeg

Festiwal Piosenki Osób z
Niepełnosprawnością

Muzyczna

współorganiza
cja

63.

27-28.10.2018 Ratusz, Muzeum
Piastów Śl.

IX Dni Kultury Kresowej

Interdyscyplinarna współorganiza
cja

64.

09-11.11.2018 Ul. Długa

Pokaz 3D – „Niepodległa
światłem”

Projekcja

współorganiza
cja

65.

17.11.2018

Muzeum Piastów
Śl.

Recital Fortepianowy A.
Orłowiecki

Muzyczna

współorganiza
cja

66.

08.12.2018

Rynek Miejski

Świąteczna Iluminacja
2018

Interdyscyplinarna współorganiza
cja
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Muzyczna

współorganiza
cja

współorganiza
cja

organizacja

67.

14-16.12.2018 Sala stropowa
Ratusza

Premiera spektaklu
Taneczno-Teatralna organizacja
świątecznego, pt. „Listy do
Mikołaja”

68.

20-23.12.2018 Rynek Miejski

Brzeski Jarmark
Bożonarodzeniowy

Jarmark,
organizacja
interdyscyplinarna

69.

22.12.2018

Rynek Miejski

Wigilia Miejska dla Osób
Samotnych i
Potrzebujących

Charytatywna

współorganiza
cja

70.

30.12.2018

Kościół p.w.
Podwyższenia
Krzyża Św.

Koncert
Bożonarodzeniowy Sekcji
Muzycznej BCK, pt.
„Cicha noc”

Muzyczna

organizacja

71.

31.12.2018

Sala Stropowa
Ratusz

Bal Sylwestrowy

Bal

organizacja

Objaśnienia do tabeli:
*W kolumnie „Dodatkowe informacje” oznaczono określeniem „organizacja” lub „współorganizacja”
wkład BCK w realizację danej imprezy. Wpis „organizacja” oznacza, że BCK samodzielnie
zorganizowało daną imprezę. Wpis „współorganizacja” oznacza, że BCK współorganizowało imprezę,
było partnerem organizatora, partycypowało w organizacji lub udostępniło pomieszczenie, zapewniło
obsługę techniczną lub udostępniło sprzęt sceniczny.

Wykaz zrealizowanych wydarzeń w ramach akcji „Kulturalna Zima 2018” – Ferie
zimowe w Brzeskim Centrum Kultury.
Lp.

Data:

Miejsce:

Godzina, wydarzenie:

1.

16-19.01.2018

Mała Scena BCK

2.

16.01.2018

3.

16.01.2018

4.

16.01.2018,
23.01.2018

Duża Scena –
Kino Centrum
BCK
Duża Scena –
Kino Centrum
BCK
Ciemnia
fotograficzna
BCK

Warsztaty dla recytatorów (praca nad dykcją,
interpretacją i ruchem scenicznym):
- 10:00-11:00 – uczniowie klas I – IV szkół
podstawowych,
- 11:00-12:00 – uczniowie klas V-VII szkół
podstawowych,
- 12:00-13:00 – uczniowie klas II i III
gimnazjum oraz szkoły średnie.
Poranek kinowy dla dzieci:
- 11:00 - „O czym szumi las?”

5.

16-18.01.2018

Pracownia
plastyczna BCK

Informacje,
dodatkowe:
Zajęcia
bezpłatne

Seans
bezpłatny

Seans kinowy
- 18:30 - „Zwyczajna dziewczyna”

Seans płatny

Warsztaty fotograficzne:
- 10:00 – „Magia ciemni” – warsztaty dla
dzieci
- 16:00 – „Dawne techniki” – warsztaty dla
dorosłych

Zajęcia dla
dzieci
bezpłatne.
Warsztaty
dla dorosłych
– płatne.
Zajęcia
bezpłatne.

Otwarte zajęcia plastyczne:
- 12:00 – Zajęcia dla uczniów szkół
podstawowych,
- 16:00 – Rysunek – warsztaty dla uczniów
gimnazjów i szkół średnich.
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6.

17.01.2018,
24.01.2018

Kawiarnia BCK

Warsztaty gry na bębnach afrykańskich:
- 17:30 – dzieci,
-19:00 – młodzież i dorośli.

Zajęcia
płatne.

7.

19.01.2018

Foyer BCK

„Karnawałowe tańce połamańce” – Zabawa
taneczna dla dzieci z The Clown Circus
Show Ruphert and Rico.

Wstęp
wolny.

8.

19-21.01.2018

Sala baletowa

Zimowe Warsztaty Taneczne z tancerzami
Teatru Muzycznego w Gdyni – finalistami
You Can Dance – M. Pietrzakiem i G.
Górniak
- 10:00-14:00 – Jazz, klasyka, musical.

Zajęcia
płatne.

9.

22-23.01.2018

Mała scena BCK

Warsztaty Musicalowe z artystą Studia
Acantus w Warszawie Kamilem
Dominiakiem:
- 12:00 – gr. początkująca (do 14 lat),
- 17:00 – gr. zaawansow. (od 14 lat).

Zajęcia
bezpłatne.

10.

22-25.01.2018

Sala Baletowa

Projekt „Calineczka” – Warsztaty tanecznoteatralne dla dzieci i młodzieży:
- 10:30 – gr. młodsza (7-10 lat),
- 12:00 – gr. starsza (10-15 lat).

Zajęcia
bezpłatne.

11.

23.01.2018

Poranek kinowy dla dzieci:
- 11:00 - „Traktorek Florek”

Seans
bezpłatny.

12.

23.01.2018

Seans kinowy
- 18:30 - „Kobieta z lodu”

Seans płatny.

13.

23-26.01.2018

Duża Scena –
Kino Centrum
BCK
Duża Scena –
Kino Centrum
BCK
Galeria Sztuki
Współczesnej
BCK

Tworzenie legend o Brzegu i ich
ilustrowanie metodą collage’u:
- 11:00 – gr. wiekowa od 9. Roku życia

Zajęcia
bezpłatne.

14.

24-26.01.2018

Mała scena BCK

IV Zimowe Warsztaty Wokalne dla dzieci:
- 16:00 – gr. wiekowa 9-16 lat.

Zajęcia
bezpłatne.

15.

24-27.01.2018

Duża Scena BCK

Zajęcia musicalowe:
-16:00 – grupa wiekowa 16+

Zajęcia
bezpłatne.

16.

26.01.2018

Sala baletowa

Warsztaty literackie dla dzieci „Dzieci
wiersze piszą”:
- 11:00 – gr. wiek. 7-10 lat.

Zajęcia
bezpłatne.

17.

26.01.2018

Sala baletowa

„Czytanie i pląsanie” – warsztaty kreatywne:
- 12:30 – gr. wiekowa 5-7 lat.

Zajęcia
bezpłatne.

18.

26.01.2018

Sala baletowa

Joga dla dzieci i młodzieży:
- 13:30 – zajęcia dla osób od 7 roku życia.

Zajęcia
bezpłatne.

19.

28.01.20188

Duża Scena BCK
– Kino Centrum
BCK

Premierowy Maraton Filmowy – Opolskie
Kino Objazdowe:
- „Paddington 2”
- „Exterminator. Gotowi na wszystko”

Seanse
płatne.
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Wykaz zrealizowanych wydarzeń w ramach akcji „Kulturalne Wakacje 2018”
Termin:

Miejsce:

Nazwa:

Godzina: Wstęp: Informacje:

06.07.2018 Pl. Polonii
Amerykańskiej

„Mamo, Tato co ty na to?” 16:00
– program dla dzieci

Wstęp
wolny

Program
rozrywkowokonkursowy o
charakterze
animacyjnym dla
dzieci.

07.07.2018 Pl. Drzewny Marina

Kino Plenerowe: „Moulin
Rouge”

21:30

Wstęp
wolny

Seans plenerowy.

08.07.2018 Pl. Drzewny Marina

„Muzyczna Niedziela” –
koncert plenerowy – Duet
Apasjonata

17:00

Wstęp
wolny

Koncert plenerowy.

13.07.2018 Pl. Polonii
Amerykańskiej

Teatr Kulka – program dla 16:00
dzieci

Wstęp
wolny

Program klaunowy
dla dzieci.

14.07.2018 Pl. Drzewny Marina

Kino Plenerowe: „Johny
English. Reaktywacja”

21:30

Wstęp
wolny

Seans plenerowy.

15.07.2018 Dolny Ogród
Zamkowy

„Muzyczna Niedziela” –
koncert plenerowy –
Kwartet Smyczkowy

17:00

Wstęp
wolny

Koncert plenerowy –
Dolny Ogród
Zamkowy.

20.07.2018 Pl. Polonii
Amerykańskiej

Kraina Eldorado – program 16:00
dla dzieci

Wstęp
wolny

Program o
charakterze
animacyjnym dla
dzieci.

21.07.2018 Pl. Drzewny Marina

Kino Plenerowe:
„Ben Hur”

21:30

Wstęp
wolny

Seans plenerowy.

22.07.2018 Pl. Drzewny Marina

„Muzyczna Niedziela” –
koncert plenerowy –
Kwintet JazzowoSwingowy

17:00

Wstęp
wolny

Koncert plenerowy.

27.07.2018 Pl. Polonii
Amerykańskiej

Teatr na Walizkach –
program dla dzieci

16:00

Wstęp
wolny

Program teatralny dla
dzieci.

28.07.2018 Pl. Drzewny Marina

Kino Plenerowe:
„Pół żartem pół serio”

21:30

Wstęp
wolny

Seans plenerowy.

29.07.2018 Pl. Drzewny Marina

„Muzyczna Niedziela” –
17:00
koncert plenerowy –
„Polskie przeboje – tych lat
nie odda nikt” (piosenki: V.
Villas, A. Jantar, E.
Geppert, M. Rodowicz, I.
Santor)

Wstęp
wolny

Koncert plenerowy.

03.08.2018 Pl. Polonii
Amerykańskiej

Spektakl, pt. „Wędrówki
Stasia”

16:00

Wstęp
wolny

Spektakl kukiełkowy
dla dzieci.

04.08.2018 Pl. Drzewny Marina

Kino Plenerowe: „Mamma 21:30
Mia”

Wstęp
wolny

Seans plenerowy
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05.08.2018 Pl. Drzewny Marina

„Muzyczna Niedziela” –
17:00
koncert plenerowy – Black
Drums Icon

Wstęp
wolny

Koncert plenerowy

10.08.2018 Pl. Polonii
Amerykańskiej

Program dla dzieci –
„Kraina Eldorado”

16:00

Wstęp
wolny

Program rozrywkowy
dla dzieci.

11.08.2018 Pl. Drzewny Marina

Kino Plenerowe: „Everest” 21:30

Wstęp
wolny

Seans plenerowy

12.08.2018 Pl. Drzewny Marina

„Muzyczna Niedziela” –
17:00
koncert plenerowy –
Orkiestra Dęta z Popielowa

Wstęp
wolny

Koncert plenerowy

17.08.2018 Pl. Polonii
Amerykańskiej

Teatrzyk lalkowy dla dzieci 16:00

Wstęp
wolny

Spektakl lalkowy dla
dzieci.

18.08.2018 Pl. Drzewny Marina

Kino Plenerowe:
„Nie jesteśmy aniołami”

21:30

Wstęp
wolny

Seans plenerowy.

19.08.2018 Pl. Drzewny Marina

„Muzyczna Niedziela” –
koncert plenerowy –
Mr&Mrs

17:00

Wstęp
wolny

Koncert plenerowy.

24.08.2018 Pl. Polonii
Amerykańskiej

Spektakl lalkowy: „Baśń o 16:00
dwóch braciach”

Wstęp
wolny

Spektakl interaktywny
z warsztatami.

25.08.2018 Pl. Drzewny Marina

Kino Plenerowe: „Zapach
kobiety”

21:30

Wstęp
wolny

Seans plenerowy.

26.08.2018 Pl. Drzewny Marina

„Muzyczna Niedziela” –
koncert plenerowy –
Kwartet Smyczkowy

17:00

Wstęp
wolny

Koncert plenerowy

31.08.2018 Pl. Polonii
Amerykańskiej

Program rozrywkowy dla
dzieci na zakończenie lata

16:00

Wstęp
wolny

Program rozrywkowy
dla dzieci.

Powyższa tabela zawiera wydarzenia, które zrealizowane zostały przez (lub z udziałem) Brzeskiego
Centrum Kultury w okresie letnim i wakacyjnym 2018. W miesiącach lipiec i sierpień realizowane
były działania eventowe polegające na realizacji wydarzeń skierowanych do dzieci – w piątki,
plenerowych seansów kinowych – w soboty i koncertów muzycznych – w niedziele. Kolumna
„Informacje” zawiera dodatkowe informacje dotyczące imprezy.
Zestawienie wystaw zrealizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej BCK
Lp.

Termin

1.

15.12.2017 –
15.01.2018

2.

19.01-20.02.2018

Nazwa i rodzaj wystawy
„Sarcophagum”
Wystawa malarstwa i rysunku
Autor: Marek Kulig
Wystawa zrealizowana na mocy współpracy BCK z Akademią Sztuk
Pięknych we Wrocławiu.
„… a na tym kamieniu…”
Wystawa malarstwa
Autor: Stanisław Ryszard KORTYKA
Wystawa zrealizowana na mocy współpracy BCK z Akademią Sztuk
Pięknych we Wrocławiu.
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3.

23.02-22.03.2018

4.

23.03-17.04.2018

5.

20.04-11.05.2018

6.

18.05-14.06.2018

7.

15-28.06.2018

8.

29.06-26.08.2018

9.

28.08-14.09.2018

10.

05.10-15.11.2018

11.

16.11-13.12.2018

12.

14.12.201820.01.2019

„Habitaty”
Wystawa ceramiki i malarstwa
Autor: Weronika LUCIŃSKA, Joanna PAŁYS.
Wystawa zrealizowana na mocy współpracy BCK z Akademią Sztuk
Pięknych we Wrocławiu.
„Na progu”
Wystawa malarstwa studentów pracowni 210 w Akademii Sztuk Pięknych
im. E.Gepperta we Wrocławiu
„Pluton”
Wystawa rzeźby
Autor: DY TAGOWSKA
„RYSUNEK”
Wystawa rysunku studentów ASP Wrocław
Autor: Praca zbiorowa – Maria ZWOLIŃSKA, Malwina GAJ, Aleksandra
ZAJDENC, Beata DOŁĘGA-KOZIEROWSKA, Karolina WOJDYŁA,
Angelika TAMKUN, Piotr ORLEAŃSKI, Magda DZIELIŃSKA, Zuzanna
LABUS, Katarzyna NOWAKOWSKA, Michał SZUMLAS, Klaudia
OSTOJSKA, Klaudia NIEWINOWSKA, Gabriela OCHALIK, Sebastian
MILEWSKI, Dawid BARTOŃ, Magdalena ZEMBOL, Kamila WIATR,
Kacper ATŁASIK, Olimpia KOGUT, Zofia DĄBROWA, Bogna
ŚWIERKOT, Małgorzata BURY, Julia KRUSZYŃSKA, Anna DULSKA,
Magdalena PAWŁOWSKA, Marta BUSZMAK, Karolina NOGŁY,
Karolina HYŻY, Jarosław SŁOMSKI.
Wystawa zrealizowana na mocy współpracy BCK z Akademią Sztuk
Pięknych we Wrocławiu.
Wystawa prac dzieci, młodzieży i dorosłych uczęszczających na zajęcia
Koła Plastycznego BCK
„Ciało obce”
Wystawa grafiki i rzeźby
Autor: Klaudia WYDRA, Nikola ZYCH
Wystawa zrealizowana na mocy współpracy BCK z Akademią Sztuk
Pięknych we Wrocławiu.
„Rysować każdy może”
Wystawa rysunku
Autor: Janusz MYRNA
„Endemit 2 (reminiscencje strukturalne)”
Wystawa malarstwa i formy
Autor: Monika ALEKSANDROWICZ, Beata OBERC-NIEMCZYK
Wystawa zrealizowana na mocy współpracy BCK z Akademią Sztuk
Pięknych we Wrocławiu.
„Namiot”
Wystawa malarstwa
Autor: Michał MAREK
Wystawa zrealizowana na mocy współpracy BCK z Akademią Sztuk
Pięknych we Wrocławiu.
„Portrety/malarstwo”
Wystawa malarstwa
Autor: Karol BABICZ
Wystawa zrealizowana na mocy współpracy BCK z Akademią Sztuk
Pięknych we Wrocławiu.
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Punkt Informacji Turystycznej
Punkt Informacji Turystycznej (zwany dalej jako PIT), który działa przy Brzeskim
Centrum Kultury (w Ratuszu) oferował mieszkańcom miasta oraz turystom odwiedzającym
miasto Brzeg – lokalne pamiątki, foldery informacyjne dotyczące miasta i regionu, informacje
dotyczące aktualnych oraz zbliżających się eventów, pomoc przy zorganizowaniu zwiedzania
Brzegu oraz zakwaterowaniu.
Wśród oferty sprzedażowej znalazły się między innymi: magnesy, zakładki do
książek, pocztówki, albumy o Brzegu w polskiej, niemieckiej oraz angielskiej wersji
językowej, kubki, mapy oraz publikacje książkowe związane z historią miasta. Pośród pozycji
książkowych można było znaleźć książki wydane przez brzeżan, tj. „Ziemia Wróżek”
Krystiana Ławreniuka,”Przewodnik po Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego” Romualda
Nowaka, przewodnik „Małujowice-Kościół św. Jakuba Apostoła” Tadeusza Jurka i Mirosława
Czoppy, „Brzeg. Dotknij legendy” Ewy Fonfary. PIT posiada również w swoim asortymencie
książki wydane przez wydawnictwa ADAN i Nowik, tj. m.in.: „Ratusze miast województwa
opolskiego" (polska i niemiecka wersja językowa), "Dlaczego drzewa przestały mówić?”,
„Legendy Brzegu i okolic”, „Śląskie opowieści z dreszczykiem”, „Śląski horror”,
„Opolszczyzna. Impresje krajoznawcze”, „Opolskie. Bliskie i piękne”.
Każdy kto odwiedził Punkt Informacji Turystycznej mógł liczyć na informacje na
temat Brzegu i jego okolic, zobaczyć Salę Stropową oraz Salę Rajców brzeskiego Ratusza,
a także znajdującą się w Ratuszu Galerię Sztuki Współczesnej wraz z jej ekspozycjami, które
były wystawiane we współpracy z wrocławską Akademią Sztuk Pięknych. 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.
Do zadań Punktu Informacji Turystycznej należało również informowanie
zainteresowanych osób o aktualnych imprezach organizowanych przez BCK i inne miejskie
instytucje oraz sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne, które były organizowane przez
Brzeskie Centrum Kultury, w tym między innymi: "Cabaret de Fleur" (Antytemat
Productions), występy grupy satyryczno-wokalnej „To Tu To Tam” działającej przy
Uniwersytecie Trzeciego Wieku- „Próba generalna” oraz „Wszystko dla Ciebie...Mamo”;
„Szalone Nożyczki” (Wrocławski Teatr Komedia), „Calineczka i Calineczka” (sekcja
taneczna BCK), „Słownik wyrazów osobników młodocianych” (sekcja taneczna BCK);
koncerty: koncert Grażyny Łobaszewskiej czy imprezy plenerowe tj. Dni Księstwa
Brzeskiego.
Punkt Informacji Turystycznej na bieżąco informował o zbliżających się imprezach na
stronie internetowej www.pit.brzeg.pl oraz na profilu na portalu społecznościowym Facebook
– www.facebook.com/punktinformacjiturystycznej i dzięki temu mieszkańcy oraz turyści
mieli dostęp do wielu spraw dotyczących miasta oraz mogli mieć kontakt z pracownikami,
którzy zawsze chętnie służą pomocą.
Do najważniejszych zadań Punktu Informacji Turystycznej należała obsługa
turystyczna, promocja dobytku kulturowego miasta, podnoszenie świadomości mieszkańców
na temat Brzegu, współpraca z lokalnymi organizacjami na rzecz podniesienia jakości
oferowanych usług w sferze turystyki i rekreacji, świadczenie informacji lokalno-kulturalnej
oraz promowanie aktualnych imprez i wydarzeń odbywających się w Brzegu. Punkt
Informacji Turystycznej w okresie 2018 niezmiennie 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. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz
Urząd Marszałkowski wyposażały PIT w materiały promocyjne dotyczące całej
Opolszczyzny. Dzięki bazie noclegowej prowadzonej przez Punkt Informacji Turystycznej
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wielu turystów znalazło zakwaterowanie oraz mogło zarezerwować noclegi w brzeskich
hotelach.
W maju 2018 roku Punkt Informacji Turystycznej przyjął na miesięczną praktykę
zawodową uczennicę z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Brzegu – kierunek: technik obsługi turystycznej. W ramach praktyk uczennica zdobywała
wiedzę z zakresu działalności informacji turystycznej, zapoznała się z programem Subiekt
GT, poznała specyfikę pracy z turystą polsko oraz angielsko-języcznym, a także towarzyszyła
przy oprowadzaniu turystów po Ratuszu.
Punkt Informacji Turystycznej pomagał także przy organizacji i promocji wernisaży
odbywających się w Galerii Sztuki Współczesnej.
Pomimo remontu Ratusza PIT był odwiedzany przez wielu turystów z różnych części
Polski, a także Europy m.in. Francji i Niemiec. Nie zabrakło również turystów z Rosji oraz
Ukrainy. Tak jak dotychczas – motywacją do przyjazdu do Brzegu była tzw. turystyka
sentymentalna. Dla wielu turystów z Niemiec przyjazd do Brzegu to sentymentalna
wycieczka do miejsca, w którym żyli ich dziadkowie czy rodzice. Jest to forma poszukiwania
swoich korzeni oraz tożsamości. W grudniu 2018 roku Punkt Informacji Turystycznej wziął
udział w certyfikacji Informacji Turystycznych w województwie opolskim. W roku 2018
Punkt Informacji Turystycznej był otwarty od wtorku do soboty w godzinach 9:00-17:00,
a w wyjątkowych sytuacjach godziny pracy były wydłużane.
Wykres nr 1. Liczba turystów z Polski (bez Brzegu), zagranicy oraz
klientów w Brzegu w 2018 roku

Turyści zagraniczni - 315 os.

Klienci z Brzegu 1619 os.
Turyści z Polski -…

Wykres nr 2. Liczba turystów i klientów PIT w 2018 roku - ogółem
(Polska, Brzeg, zagranica).
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

407

395

402
320
270

245

323

299
202

174

62

179

139

Podsumowując, dotacja na działalność Brzeskiego Centrum Kultury wyniosła
w ubiegłym roku 2.008.368 zł. Natomiast przychody własne to kwota 199.351,85 zł.
Wykaz największych imprez sportowych i kulturalnych zrealizowanych w 2018 roku,
którym przyznano dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sportu oraz objęto
honorowym Patronatem Burmistrza Brzegu
Lp. Data:

Miejsce:

Nazwa imprezy:

Rodzaj imprezy: Dodatkowe
informacje*:

1.

16.06.2018

Miasto Brzeg

Rowerowy Rajd Przedszkolaka

sportowa

Dotacja
Gminy Brzeg

2.

15.09.2018

Hala MOSiR

Memoriał im. Elżbiety Marchewki

sportowa

Dotacja
Gminy Brzeg

3.

15.04.2018

Miasto Brzeg

Nocna Dycha w Brzegu

sportowa

Dotacja
Gminy Brzeg

4.

06.07.2018

Plac Drzewny

Przeprawowe Mistrzostwa Polski H6 sportoworekreacyjna

Dotacja
Gminy Brzeg

5.

18.09.2018

Marina

Rekreacja i Sport 3-2-1- start

Sportoworekreacyjna

Dotacja
Gminy Brzeg

6.

13.05.2018

Zamek Piastów
Śląskich

Dni Kultury Żydowskiej

kulturalna

Dotacja
Gminy Brzeg

7.

02.09.2018

Park Wolności

Brzeski Festiwal Kaczek

rekreacyjna

Dotacja
Gminy Brzeg

8.

18.10.2018

Sala Kameralna
Państwowej
Szkoły
Muzycznej

XXVII Festiwal Drum Fest

muzycznokulturalna

Dotacja
Gminy Brzeg

9.

Styczeń-grudzień Zamek Piastów
2018
Śląskich

Cykl Koncertów „Wieczory
Lisztowskie”

muzyczna

Dotacja
Gminy Brzeg

10.

30.09.2018

Kaplica św.
Jadwigi

72. Festiwal Piastów Śląskich

muzyczna

Dotacja
Gminy Brzeg

11.

30.04.2018

Stadion Miejski

Festiwal Piosenki Angielskiej

muzyczna

Dotacja
Gminy Brzeg

12.

18.10.2018

Muzeum Piastów Brzeska Krajowa Wystawa
Śląskich
Kolekcjonerska Brzeg 2018

kulturalna

Dotacja
Gminy Brzeg

kulturalnomuzyczna

Dotacja
Gminy Brzeg

13.

08-09.09.2018

Zamek Piastów
Śląskich

John Lee Hooker Day

14.

10.03.2018

Brzeskie
Festiwal Piosenki Harcerskiej,
Centrum Kultury Zuchowej Patriotycznej Hufca ZHP

Kulturalnomuzyczna

Dotacja
Gminy Brzeg

15.

24.08.2018

Rynek

Karawana Teatralna- Festiwal
Teatrów Plenerowych

kulturalna

Dotacja
Gminy Brzeg

16.

01.07.2018

Sala Stropowa
Brzeskiego
Ratusza

Festiwal Tanga w Brzegu „Tango
Si”

kulturalnomuzycznotaneczna

Dotacja
Gminy Brzeg

17.

16.10.2018

Sala PSP nr 3 w
Brzegu

Festiwal Osób z
niepełnosprawnością Jesteśmy Tu
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muzyczna

Dotacja
Gminy Brzeg

Kultura:
W roku 2018 udzielono dotacji na 19 wydarzeń kulturalnych realizowanych przez
13 organizacji pozarządowych. Łączna kwota dotacji na realizację zadań z zakresu kultury
wyniosła 84.500,00 zł.
Sport:
W roku 2018 udzielono 14 dotacji na realizację imprez z zakresu sportu dla 13 organizacji
pozarządowych, a wysokość dofinansowania wyniosła 50.000,00 złotych.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
W 2018 roku zakończono szereg inwestycji poprawiających infrastrukturę sportoworekreacyjną miasta.
1. Otwarcie boiska lekkoatletycznego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 (dawne
Publiczne Gimnazjum nr 3) w Brzegu miało miejsce 29 maja 2018 r. W ramach realizacji
boiska lekkoatletycznego wykonano dwustumetrową czterotorową bieżnię okrężną
o nawierzchni poliuretanowej, bieżnię prostą (jako przedłużenie odcinka prostego bieżni
okrężnej o długości 100 m), rzutnię do pchnięcia kulą wraz z kołem, skocznię do skoku w
dal i trójskoku, trybuny stałe na 256 miejsc siedzących, siłownię zewnętrzną składającą
się z czterech podwójnych stanowisk oraz street workout park. Ponadto wykonano ciągi
komunikacyjne, oświetlenie boisk i bieżni, remont muru i ogrodzeń oraz tzw. małą
architekturę (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery). Wartość zadania zgodnie
z umową wynosiła ok. 1,3 mln zł. Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki (z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) w ramach programu rozwoju
infrastruktury lekkoatletycznej w wysokości umownej 400 tys.zł.
2.

10 września 2018 roku miało miejsce uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy
Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Brzegu (dawne Publiczne Gimnazjum nr 1).
W ramach inwestycji wykonano:
 boisko wielofunkcyjne o wym. 44×31 m o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę
ręczną, nożną oraz koszykówkę,
 bieżnię 60 m o nawierzchni poliuretanowej,
 skocznię do skoku w dal i trójskoku,
 rzutnię do pchnięcia kulą,
 siłownię zewnętrzną z pięcioma urządzeniami,
 oświetlenie boiska, oświetlenie parkowe oraz monitoring,
 ogrodzenie terenu oraz boiska,
 ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci.
Ponadto teren został wyposażony w sprzęt sportowy. Koszt realizacji zadania to ponad
1,6 milionów złotych, z czego 406 tysięcy złotych pochodziła z dofinansowania
w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej.

3.

29.10.2018 roku zakończył się I etap projektu pn. „Rewaloryzacja zbiornika wodnego
przy ul. Korfantego w Brzegu”. Zakres prac pierwszego etapu obejmował wykonanie
szeregu prac modernizacyjnych, które pozwoliły na przywrócenie dawnej funkcji temu
obiektowi, przy zachowaniu walorów przyrodniczych i przestrzennych terenu.
Przeprowadzono renaturalizację linii brzegowej poprzez likwidację zdegradowanej
infrastruktury (betonowych pomostów i niecek basenowych), budowę nowej alei wokół
zbiornika, budowę pomostów rekreacyjnych i widokowych.
Inwestycja realizowana była od 14 marca 2018 roku.
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Całkowity koszt inwestycji: 2.999.999,90 zł. Dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020: 2.549.999,91 zł.
Wkład własny Gminy Brzeg wyniósł: 449.999, 99 zł.
W 2018 roku w Brzegu miało miejsce wiele imprez sportowych i rekreacyjnych.
Najważniejsze z nich to:
 Mecz reprezentacji narodowych Polski i Szkocji U19 w piłce nożnej,
 Mecz i zgrupowanie kadry narodowej kobiet w futsalu,
 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 a MOSiR i lokalne
stowarzyszenia organizują w każdym miesiącu zawody amatorskie w różnych dyscyplinach
sportu. Praktycznie nie ma tygodnia, w którym na terenie miasta nie odbywałaby się jakaś
impreza sportowa lub rekreacyjna.
Wywodzący się z Brzegu sportowcy tacy jak Natalia Bajor, Wojciech Pszczolarski,
Adrian Tekliński, Kamil Karbowiak osiągają znaczące sukcesy na arenie krajowej
i międzynarodowej.
IMPREZY ORGANIZOWANE NA OBIEKTACH MOSiR
Imprezy i zajęcia sportowo-rekreacyjne, które odbyły się na Stadionie Miejskim
Lp.

Nazwa imprezy

1.

Zawody piłkarskie „Turniej Tymbarka”
Mistrzostwa Wojewódzkie

2.

Bregathlon

3.

Finał Czwartków Lekkoatletycznych

4.

Międzynarodowe Szkolenie Bramkarzy
Piłki Nożnej

5.

Wakacjada:
Brzeska Letnia Liga Piłkarska
Beach BALS - siatkówka plażowa
Brzeskie Ringo
Siatkówka plażowa kobiet i mikstów
Letnie Ergowiosła

6.

Organizatorzy i
współorganizatorzy
PZPN, OZPN
MOSiR

Data
5-6 IV

Uwagi
ok. 300
uczestników
ok. 200
uczestników
ok. 120
uczestników

MOSiR

3V

SZS, MOSiR

26 V

Firma – Miłosz
Gładoch, U.M.
Brzeg, MOSiR

3-5 VI

ok. 150
uczestników

MOSiR

VII - VIII

łącznie na
wszystkich
rozgrywkach ok.
400 uczestników

Ergowiosła - Rekord Brzegu

MOSiR

III-V i IXX

7.

Brzeg Biega – zawody LA

MOSiR

29 IX

8.

Memoriał Anny Lityńskiej

Z.S. Ekonomiczny.
MOSiR

2X

9.

Zawody piłkarskie „Turniej Tynbarka”
kwalifikacje powiatowe

OZPN
MOSiR

17-19 X
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łącznie ok. 450 u
uczestników
ok. 170
uczestników
ok. 120
uczestników
ok. 200
uczestników

Imprezy i zajęcia sportowo-rekreacyjne, które odbyły się na Krytej Pływalni.
Lp.
1.

Festiwal Wodny Szkół Pływania

2.

Letni Wodny Festiwal Szkół Pływania

3.

Organizatorzy
i
współorganizatorzy
MOSiR, Szkoły
Pływania
MOSiR, Szkoły
Pływania
WODR Łosiów
MOSiR, JW. 2697
Radio Opole

Nazwa imprezy

„Piknik na Florydzie”- organizacja
wypoczynku dla dzieci z rodzin w złej
sytuacji finansowej

Data

Uwagi

9-10.
01.2018
19-20.
06.2018

ok. 50
uczestników
ok. 80
uczestników

VII

ok. 1.600
uczestników

Imprezy i zajęcia sportowo- rekreacyjne, które odbyły się na Marinie Brzeg
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Organizatorzy i
współorganizatorzy

Nazwa imprezy
Kajakowy Sprint Wiosenny

MOSiR

Kajaki Slalomem po Odrze - jesień

MOSiR

Data

8 IX

ok. 40
uczestników
ok. 40
uczestników

24 VI

20
uczestników

12 V

MOSiR

Grand Prix Odry na skuterach wodnych
Wyścigi Smoczych Łodzi
Kajakiem pod prąd i z prądem – cykl
zawodów w ramach Wakacjady

Uwagi

MOSiR

23 VI

MOSiR

VII-VIII

120
uczestników
łącznie ok.
80
uczestników

Imprezy i zajęcia sportowo-rekreacyjne, które odbyły się na Hali Sportowej
Lp.

Nazwa imprezy

Organizatorzy i
współorganizatorzy

Data

1.

Zawody w halowej piłce nożnej – Futsal –
o Puchar Burmistrza Brzegu

MOSiR

I-II i
XI-XII

2.

Zawody w koszykówce o Puchar
Burmistrza Brzegu – Brzeska Liga
Koszykówki

MOSiR

3.
4.

Brzeska Amatorska Liga Siatkówki
Ergowiosła - Halowy Rekord Brzegu
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I-IV i XXII

MOSiR

I-IV i XIXII

MOSiR

IV

Uwagi
12 zespołów
10 terminów
rozgrywek
10 zespołów
16 terminów
rozgrywek
8 zespołów
12 terminów
rozgrywek
ok. 80
uczestników

Imprezy organizowane przez MOSiR na innych obiektach
Lp.

Nazwa imprezy

1.

XXIII Turniej koszykówki ulicznej –
Brzeski Streetball

2.

Organizatorzy i
współorganizatorzy

Data

MOSiR

9 VI

Książęce Manewry – gra terenowa

MOSiR, Biblioteka
Publiczna,

V

3.

Piastowski Topspin – tenis stołowy

MOSiR

I-VI i IXXII

4,

Trzydniowe zawody wędkarskie „Mister
Karp”

Towarzystwo
Wędkarskie
„Trofeum”, MOSiR,

IX

Uwagi
Miejsce –
Plac Poloni
Amerykańskiej w
Brzegu – ok. 120
uczestników
Współorganizują
firmy i instytucje z
terenu Miasta Brzeg
ok. 150 uczestników
Cykl 10-ciu
turniejów – PSP Nr 3
Miejsce – Łowisko
„Judengrab” 12
dwuosobowych
drużyn

Miejska Biblioteka Publiczna
Biblioteka Centralna
Księgozbiór biblioteki- Wypożyczalni, stanowi literatura popularnonaukowa w języku
polskim z różnych dziedzin wiedzy, w tym z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, finansów,
historii, psychologii i socjologii oraz literatura piękna dla dorosłych i młodzieży. O zbiorach
biblioteki informuje elektroniczny katalog. Do Działu Wypożyczalni należy również
Mediateka, w której znajduje się ponad 1000 tytułów książek na płytach CD i ponad 80 gier
planszowych oraz Czytelnia prasy. Zbiory są stale uzupełniane o ukazujące się na rynku
nowości. Największą część księgozbioru stanowi beletrystyka: powieść obyczajowa,
psychologiczna, sensacyjna, ale są również książki historyczne, podróżnicze, reportaże,
wspomnienia oraz książki popularnonaukowe.
W Wypożyczalni znajduje się 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu
i przeznaczonych dla użytkowników biblioteki. Korzystanie z dostępu do Internetu jest
bezpłatne. Wszystkie procesy biblioteczne w Wypożyczalni są zautomatyzowane. Czytelnik
po zalogowaniu się może, przez katalog on-line na stronie internetowej Biblioteki lub katalog
komputerowy w Bibliotece, sam 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. Wypożyczalnia jest
przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.
Ze zbiorów Wypożyczalni mogą korzystać wszystkie osoby dorosłe oraz osoby
niepełnoletnie, za które przejmują odpowiedzialność w stosunku do Wypożyczalni, rodzice
lub opiekunowie, potwierdzając to własnoręcznym podpisem (na druku “Zobowiązania”).
Warunkiem wypożyczenia książki jest uzyskanie Karty Czytelnika.
Biblioteka Centralna umożliwia drogą wypożyczeń międzybibliotecznych korzystanie ze
zbiorów innych bibliotek – krajowych i zagranicznych. Wypożyczenia międzybiblioteczne są
odpłatne. Z materiałów sprowadzonych korzysta się na miejscu w Wypożyczalni w okresie
ustalonym przez bibliotekę wypożyczającą i według ustalonych przez nią zasad. Nie ma
możliwości prolongowania okresu wypożyczeń.
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Biblioteka Centralna od lutego 2009 r. prowadzi działania związane z popularyzacją
komputera wśród ludzi powyżej 50-tego roku życia pn. „Komputer+Internet dla Seniora”.
W ciągu roku odbywają się dwie edycje kursu. Zajęcia prowadzone są indywidualnie przez
pracowników biblioteki w terminach ustalonych wspólnie z kursantami.
Oddział dla Dzieci
Pierwszy Oddział Dziecięcy powstał w 1955 roku, a jego siedziba mieściła się na
ul. Dzierżyńskiego 7 (obecnie ul. Piłsudskiego), w budynku po Miejskiej Bibliotece
Publicznej (przeniesionej wówczas do budynku Ratusza). W maju 1973 roku otwarty został
Oddział Dziecięcy przy ul. Jabłkowej. Oddział Dziecięcy w 1977 roku przeniesiono do
budynku przy ul. Hanki Sawickiej, a w 2009 roku do budynku przy ul. Jana Pawła II 2/2.
W oddziale prowadzone są działania mające na celu popularyzację książki i czytelnictwa
a także działania kulturalno-oświatowe i wychowawcze, 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.
Filie Biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna w Brzegu posiada 4 filie, które gromadzą księgozbiór
poświęcony różnorodnej tematyce - od literatury popularnonaukowej, pięknej przez książki
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów aż po książki dedykowane
najmłodszym mieszkańcom gminy. Są to filie nr 1 (plac Zamkowy 6), nr 5 (ul. Krótka 2), nr 8
(ul. 1 Maja 7), nr 9 - dla dzieci (plac Zamkowy 6). Filie gromadzą i udostępniają literaturę
piękną dla dorosłych, lektury szkolne dla licealistów, poradniki z różnych dziedzin wiedzy
oraz literaturę popularnonaukową. Literatura piękna podzielona jest tematycznie, m.in. na
powieść obyczajową, psychologiczną, historyczną, sensację, romanse itd. W niektórych
placówkach dostępne są czasopisma darowane przez czytelników. Przy filiach działają
„Kluby Miłośników Książki”, które spotykają się średnio raz w miesiącu. Dokładne terminy
spotkań podawane są na bieżąco na stronach biblioteki.
Wykaz imprez zorganizowanych w Bibliotece
RODZAJ IMPREZY

ILOŚĆ
SPOTKAŃ

ILOŚĆ
UCZESTNIKÓW

NAZWA PLACÓWKI

11

305

Biblioteka Centralna*

1

60

Oddział dla Dzieci*

2

31

Biblioteka Centralna

7

18

Filia nr 8

8

34

Filia nr 9

7

36

Filia nr 5

21

89

Filia nr 1

Spotkania autorskie

Dyskusje nad książką

Głośne czytania
68

8

17

Filia nr 9

12

294

Filia nr 8

1

83

Biblioteka Centralna

4

42

Oddział dla Dzieci

20

356

Biblioteka Centralna

58

1377

Oddział dla Dzieci

10

204

Filia nr 9

22

153

Biblioteka Centralna

ferie

6

223

Oddział dla Dzieci

kiermasz

20

779

Biblioteka Centralna

1

25

Oddział dla Dzieci

4

119

Biblioteka Centralna

2

110

Oddział dla Dzieci

8

316

Biblioteka Centralna

2

21

Biblioteka Centralna

18

236

Oddział dla Dzieci

2

120

Oddział dla Dzieci

Lekcje, wycieczki

Kursy komputerowe

Inne

Konkursy/turnieje

Przedstawienia teatralne, koncerty

Imprezy obce

Własne publikacje
OGÓŁEM

1
256

Biblioteka Centralna
5048

*imprezy dla dzieci
*imprezy dla dorosłych

Wykaz imprez zorganizowanych poza terenem Biblioteki
RODZAJ
IMPREZY

ILOŚĆ
SPOTKAŃ

ILOŚĆ
UCZESTNIKÓW

NAZWA PLACÓWKI

Głośne czytania
24

686

Oddział dla Dzieci*

gry planszowe na
Oddziale
Neurologicznym

18

98

Biblioteka Centralna*

rajd rowerowy

1

36

Biblioteka Centralna

Inne

69

Konkursy/turnieje
Festiwal Gier
Planszowych

2

1485

Biblioteka Centralna

Książęce Manewry

1

230

Biblioteka Centralna

gra mikołajkowa

1

42

Biblioteka Centralna

1

140

Oddział dla Dzieci

razem

48

2717

imprezy w
bibliotece

256

5048

ogółem imprezy

304

7765

Przedstawienia teatralne, koncerty

*imprezy dla dzieci
*imprezy dla dorosłych

VI.

Rozwój gospodarczy

A. Tereny inwestycyjne Gminy Brzeg
Największym obszarem inwestycyjnym Gminy Brzeg jest teren o powierzchni
54,20 ha przy ul. Małujowickiej, przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego jako teren pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny.
W 2015 roku Burmistrz Brzegu wystąpił z wnioskiem o poszerzenie Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej o wspomniane tereny przy ulicy Małujowickiej, określane
mianem „Zielonki”. W marcu 2016 r. Gmina Brzeg dokonała podziału w/w obszaru na 6
działek. Trzy działki to teren przeznaczony bezpośrednio pod inwestycje, dwie działki
stanowią wewnętrzy układ drogowy zaś jedna działka jest przeznaczona na poszerzenie pasa
drogowego ulicy zbiorczej – Małujowickiej. „Zielonka” została włączona do Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” w czerwcu 2017 roku.
W 2017 r. nastąpiło zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na
uzbrojenie terenów inwestycyjnych w drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz
budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Projekt uwzględniał drogi wewnętrzne
o nawierzchni asfaltowej o szerokości 9 m wraz z wjazdem z ul. Małujowickiej, projekt
oświetlenia oraz odwodnienia. We wrześniu 2018 roku została podpisana umowa na
wykonanie kompletnej dokumentacji techniczno–prawnej na budowę dwóch linii kablowych,
wyprowadzonych z rozdzielni sieciowej 15kV w GPZ „Hermanowice”, zakończonych
złączami kablowymi SN lub stacjami transformatorowymi SN/nN, przeznaczonymi do
zasilania elektroenergetycznego podmiotów, które będą zlokalizowane na terenie WSSE –
Podstrefa Brzeg. Dokumentacja ma być gotowa do 30 czerwca 2019 roku i po tym terminie,
zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazana do Tauron Dystrybucja S.A. celem jej
realizacji.
Innym terenem inwestycyjnym, znajdującym się w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej jest teren przy ul. Sikorskiego o powierzchni 4,3 ha. Jest to teren
uporządkowany, bez różnicy poziomów. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zakłada powstanie w tym miejscu obiektów produkcyjnych oraz składów i magazynów.
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
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metropolie powodują coraz większe 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 temat terenu przy ul. Małujowickiej kilkakrotnie prowadzone
były rozmowy z urzędnikami szczebla rządowego w tym z ministrem inwestycji i rozwoju,
minister przedsiębiorczości i technologii oraz urzędnikami merytorycznymi.
Na stronie internetowej miasta znajduje się zakładka „biznes”, z której potencjalny
inwestor może dowiedzieć się o posiadanych przez Gminę zasobach pod inwestycje. Dla
potencjalnego inwestora Gmina posiada opracowany harmonogram uwzględniający kolejność
działań związany ze sprzedażą w/w terenów w dwóch trybach. Pierwszy uwzględnia sprzedaż
terenu WSSE przez Strefę, drugi, gdyby sprzedaż następowała bezpośrednio przez Gminę.
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 terenie Gminy Brzeg nie mogą być podawane do publicznej
wiadomości.
W celu wskazania lokalizacji terenów inwestycyjnych znajdujących się przy
ul. Małujowickiej przy obwodnicy Brzegu (DK 94) zainstalowana została tablica
informacyjna kierująca do w/w obszaru. Został również opracowany i jest rozpowszechniany
specjalny katalog inwestycyjny miasta.
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 Towarzystwo 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 31.12.2018r.
 Kapitał podstawowy wszystkich spółek Gminy Brzeg wynosił 68 337,6 tys. zł,
 Suma bilansowa ogółem dla spółek wynosił 200 708,8 tys. zł,
71






Zobowiązania ogółem to kwota 105 596,7 tys. zł. w tym z tytułu kredytów i pożyczek:
33 890,1 tys. zł,
Aktywa rzeczowe spółek wynosiły 171 957,9 tys. zł,
Należności ogółem ukształtowały się na poziomie 7 309,5 tys. zł,
Na koniec 2018 roku spółki wypracowały ogółem wynik finansowy netto w
wysokości 3 990,0 tys. zł.

VII. Bezpieczeństwo publiczne
Straż Miejska
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych Straż Miejska
w Brzegu przede wszystkim zapewnia 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 2018 roku Straż Miejska w Brzegu wykonała wymienione niżej zadania:
Ilość działań
Lp.
Rodzaj działań
podjętych
1

Zgłoszenia od mieszkańców

2

Patrole szkolne

26

3

Patrole z Policją - zabezpieczenia

60

4

Asysty bankowe

266

5

Zgłoszenia – portal Naprawmyto.pl

71

6

Zgłoszenia – Park Kulturowy Książęce Miasto

29

7

Postępowanie KPP – nagrania z Monitoringu

61

8

Nałożone mandaty karne

232

9

Pouczenia

485

10

Wnioski do Sądu

14

2782

Należy zaznaczyć, że realizacja powierzonych dla 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
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i kwalifikacji wojskowej. Przeprowadzona w 2018 roku kwalifikacja wojskowa odbyła się
w lutym. Do kwalifikacji wojskowej stawiło się 137 mężczyzn i 2 kobiety.
W omawianym okresie:
- 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 13 żołnierzom świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie
ze stosunku pracy, które żołnierz rezerwy mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń
wojskowych,
- wydano 9 decyzji na wykonanie świadczeń osobistych na rzecz Sił Zbrojnych i obrony
kraju, - wydano 7 decyzji na wykonanie świadczeń rzeczowych na rzecz Sił Zbrojnych,
- wydano 13 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,
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.
Lp.

Nazwa

Inwestor

ZADANIA NA TERENIE GMINY
1. Utrzymanie terenów Gmina
zalewowych o
Brzeg
znacznej retencji.
Zadanie realizowane
w cyklu ciągłym

Zakres
Utrzymanie terenów
zielonych , wycinka
drzew i krzaków
pomiędzy wałem
żeglownym kanału a
wałem.
przeciwpowodziowym
gminy Lubsza.
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Opis spodziewanego
efektu
Zwiększenie retencji i
obniżenie fali
kulminacyjnej w
rejonie miasta.

Źródło
finansowania
Gmina Brzeg
- teren
przekazany dla
ZNM w celu
utrzymania.

2.

Poprawa stanu
ochrony
przeciwpowodziowej
Brzegu na Odrze
poprzez przebudowę
hydrowęzła

PGW Wody
Polskie we
Wrocławiu

Przebudowa
istniejących jazów jazów stałych na jazy
ruchome.

Zwiększenie
przepustowości
hydrowęzła poprawa
systemu manewrowania
piętrzeniem jazów.

Skarb
Państwa

3.

Utrzymanie
istniejących cieków
wodnych

Gmina
Brzeg
PGW Wody
Polskie we
Wrocławiu

Utrzymanie w pełnej
drożności Potoku
Kościelna i rowów
odprowadzających
wody opadowe i
roztopowe.

Zmniejszenie ryzyka
podstopień w
sąsiedztwie cieków
wodnych.

Gmina Brzeg
– kwota
71.612,30zł
(zadanie
realizowane w
cyklu ciągłym)
oraz
Skarb Państwa

4.

Rozbudowa i
modernizacja
Radiowego Systemu
Ostrzegania i
Alarmowania

Gmina
Brzeg

Wymiana starych
mechanicznych syren
alarmowych na nowe
syreny elektroniczne z
możliwością
podawania
komunikatów
słownych.

Natychmiastowe
powiadomienie –
ostrzeżenie
mieszkańców gminy o
zagrożeniach.

Gmina Brzeg
(zadanie
finansowane z
budżetu
państwa) - nie
realizowano w
2018 r.
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Urząd Miasta w Brzegu
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg
www.brzeg.pl
www.bip.brzeg.pl

75

