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I Wprowadzenie
Raport o stanie gminy jest podsumowaniem najważniejszych działań, które miały miejsce w Gminie
Brenna w 2019 r. i zgodnie z przepisami prawa stanowi podstawę debaty kończącej się głosowaniem
nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. Dzięki swej zawartości, dokument pozwala na obiektywną
ocenę panującej sytuacji, przez co staje się instrumentem monitoringu i ewaluacji polityki rozwoju
lokalnego. Każda kolejna edycja raportu – dostarczając informacji porównawczych – może stanowić
także wkład do analiz w ujęciu dynamicznym.
Raport, poza celem informacyjno-sprawozdawczym, ma również walor związany z partycypacją
społeczną. Procedura opracowania dokumentu zwiększa poziom zaangażowania mieszkańców w sprawy
Gminy i umożliwia im kontrolę organów władzy m.in. przez ustawowy mechanizm debaty nad raportem.
Mając na uwadze specyfikę dokumentu, jego ewaluacyjny i inwentaryzacyjny charakter – w kolejnych
podrozdziałach określono szczegółowo umocowania prawne, metodologię opracowania, strukturę
dokumentu, a także podano wykaz dokumentów źródłowych. Część wprowadzającą kończy syntetyczna
charakterystyka Gminy Brenna z wykorzystaniem podstawowych wskaźników opisujących jej sytuację
społeczno-ekonomiczną w latach 2014-2018.

I.1 Podstawa prawna
Konieczność przygotowania raportu o stanie gminy wynika
z zapisów art. 28aa ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95) wprowadzonego Ustawą z 11
stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 poz.
130).
Szczegółowe wytyczne dotyczące raportu, zawarte we wspomnianym akcie prawnym, wskazują, że:

1.

Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, w 2020 roku
ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w
związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoC-2 termin ten przedłużony został o 60 dni.

2.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3.
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4.

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej
kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

5.

W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec,
który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte
podpisami:
•

w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

•

w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja,
podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu
według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców
mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

7.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad
udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wotum zaufania rada gminy
podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie
uchwały jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

8.

W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może
podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.

W kontekście uwarunkowań Gminy Brenna należy podkreślić, że:
Mieszkańcy chcący wziąć udział w debacie nad raportem o stanie gminy ze względu na liczbę
mieszkańców są zobowiązani do przekazania przewodniczącemu rady gminy pisemnego zgłoszenia
popartego minimalnie 20-stoma podpisami.

I.2 Metodyka opracowania
Prace analityczne podjęte w związku z przygotowaniem raportu
objęły trzy główne rodzaje aktywności. Były to: analiza danych
wtórnych dostępnych w statystyce publicznej, analiza danych
pozyskanych z dokumentów i baz Urzędu Gminy w Brennej oraz
analiza jakościowa.

1

Analiza danych dostępnych w statystyce publicznej (tj. w Banku Danych Lokalnych
GUS i bazie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie). Zebrane dane posłużyły
do zarysowania tła przemian społeczno-gospodarczych w Gminie Brenna. Ze
względu na specyfikę działania statystyki publicznej granicznym momentem
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dostępności danych był 2018 r. Brakujące informacje uzupełniono danymi z zasobów
Urzędu Gminy w Brennej.
Analiza danych pozyskanych ze sprawozdań, baz i raportów Urzędu Gminy w
Brennej, w tym również podlegających publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informacje te były kluczowe z punktu widzenia istoty raportu i pozwoliły na
prezentację działań i efektów w poszczególnych obszarach zadań samorządu.
Skoncentrowano się tu na rzeczowej realizacji gminnych dokumentów
planistycznych oraz rzeczowej realizacji zadań wynikających z ustawy o samorządzie
gminnym.

2

Analiza jakościowa. W proces badawczy zaangażowano osoby odpowiedzialne za
wdrażanie poszczególnych polityk lokalnych. W trakcie opracowywania
kontaktowano się z poszczególnymi referatami i jednostkami organizacyjnymi
gminy. Z przedstawicielami samorządu zostały przeprowadzone wywiady
umożliwiające dokonanie jakościowej oceny działania gminy w 2019 r. Stanowiły one
podstawę formułowania wniosków i rekomendacji wpisujących się w faktyczny
kontekst i uwarunkowania Gminy Brenna

3

I.3 Struktura dokumentu

Treść raportu bezpośrednio odnosi się do zadań nałożonych na
samorząd gminny art. 7.1. Ustawy z 8 marca 1990 r. Zgodnie z jego
treścią, zadania własne gminy obejmują sprawy:

1.

ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej;

2.

gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

3.

wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz
gaz;

4.

działalności w zakresie telekomunikacji;

5.

lokalnego transportu zbiorowego;

6.

ochrony zdrowia;

7.

pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
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8.

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

9.

gminnego budownictwa mieszkaniowego;

10.

edukacji publicznej;

11.

kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami;

12.

kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

13.

targowisk i hal targowych;

14.

zieleni gminnej i zadrzewień;

15.

cmentarzy gminnych;

16.

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej,

w

tym

wyposażenia

i

utrzymania

gminnego

magazynu

przeciwpowodziowego;

17.

utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych;

18.

polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej
i prawnej;

19.

wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania
i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności
obywatelskiej;

20.

promocji gminy;

21.

współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37);

22.

współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Na potrzeby raportu zadania realizowane przez gminę pogrupowane zostały w dwanaście bloków
tematycznych. W opisie, struktura każdego z nich jest podobna i zawiera:

•

charakterystykę sytuacji w danym obszarze wraz z analizą danych,

•

spostrzeżenia stanowiące podsumowanie sytuacji w danym obszarze i podstawę do
formułowania rekomendacji w zakresie prowadzenia polityk w każdym z nich.
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I.4 Wykaz źródeł
Wykaz źródeł:

•
•

Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny,
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
Strona BiP Gminy Brenna
https://bip.brenna.org.pl

Wykaz dokumentów:

•

Indywidualna działalność gospodarcza w gminie Brenna za 2019 rok,

•

Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Skoczowie o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie Gmin Skoczów, Brenna, Dębowiec za rok 2019,

•

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie o stanie
ochrony przeciwpożarowej powiatu cieszyńskiego za 2019 r.,

•

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny
2018/2019,

•

Informacja ogólna o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Brennej za 2019 r.,

•

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2019 rok,

•

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej za rok 2019,

•

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna za rok 2019,

•

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brenna.

I.5 Charakterystyka Gminy Brenna
Brenna leży w południowej części województwa śląskiego, w powiecie cieszyńskim. Powierzchnia gminy
wynosi 95 km2. Gmina nie posiada jednostek pomocniczych w postaci sołectw, natomiast składa
się z miejscowości: Brenna, Górki Wielkie, Górki Małe. Gmina Brenna bezpośrednio graniczy
ze Skoczowem, Jasienicą, Jaworzem, Szczyrkiem, Wisłą, Ustroniem oraz Bielskiem-Białą. Strukturę
przestrzenną gminy wyznaczają dwie rzeki – Brennica oraz Leśnica. Poniżej przedstawiono nazwy
niektórych części wsi (przysiółków):

•
•
•
•
•
•
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Węgierski
Lachy
Bukowa
Chrobaczy
Hołcyna
Centrum

•
•
•
•
•
•

Leśnica
Pinkas
Spalona
Zamilerze
Zalesie
Nowy Świat

•
•
•
•
•

Kretowskie
Parszywiny
Szpotawice
Bucze
Sojka
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Mapa Gminy Brenna

Źródło: opracowanie własne

Podstawowe dane statystyczne opisujące sytuację Gminy Brenna w 2018 r. zestawione są w poniższej
tabeli.
Tabela 1 Podstawowe dane ilościowe – gmina Brenna

l.p.
1
2
3
4
5
6
7
8

Dane za 2018 r.
Liczba ludności
Powierzchnia
Liczba sołectw
Liczba miejscowości
Gęstość zaludnienia
Kobiety na 100 mężczyzn
Dochód gminy ogółem na 1 jednego mieszkańca
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (%)

11 187 osób
95,4 km2
3
117 osób
102 osoby
4 617,27 zł/os.
3,4%

Źródło: Ban Danych Lokalnych – GUS

Gmina Brenna znajduje się w obszarze Euroregionu „Śląsk Cieszyński", którego celem jest szeroko
rozumiany rozwój regionu, wymiana doświadczeń, wspieranie kultury, oświaty, sportu, wspólne
rozwijanie transportu, komunikacji i łączności w regionie. Jednocześnie Gmina Brenna jest członkiem

Strona 9

Raport o stanie Gminy Brenna za rok 2019

m.in. Stowarzyszenia LGD Cieszyńska Kraina, zrzeszającego 12 gmin, Stowarzyszenia Samorządowego
Ziemi Cieszyńskiej czy też Stowarzyszenia „Aglomeracja Beskidzka” (priorytetowe działania organizacji
będą związane z kontynuacją Regionalnych Inwestycji Terytorialnych i pozyskiwaniem innych środków
zewnętrznych na wspólne przedsięwzięcia). Pod kątem komunikacyjnym Brenna oddalona jest o 8 km
od drogi ekspresowej S52 Cieszyn – Bielsko-Biała oraz DK81 łączącej Wisłę i Katowice.
Początki osadnictwa w obecnych granicach gminy sięgają XIV wieku, kiedy w źródłach wzmiankowano
nazwę wsi Górki. Krajobraz kulturowy terenu został ukształtowany przede wszystkim za sprawą
wypalania lasów pod uprawę roli, hodowlę bydła i pasterstwo.
W zasobach przyrodniczych gminy należy podkreślić istotną rolę rzek Brennicy i Leśnicy, które stanowią
oś hydrologiczną Brennej, a potencjalnie mogą stanowić zagrożenie powodziowe. Na terenie gminy
zlokalizowany jest cenny przyrodniczo obszar Natura 2000 oraz liczne pomniki przyrody ożywionej, m.in.
dąb szypułkowy rosnący w Górkach Wielkich w przysiółku Szpotawice, rosnący na Górze Bucze jarząb
szwedzki oraz jodła pospolita rosnąca na stokach góry Kotarz w Brennej Hołcynie, która jest drugą, co
do grubości jodłą w Polsce. Jako pomniki przyrody nieożywionej wymienia się 5 jaskiń zlokalizowanych
na terenie Gminy Brenna.
Na terenie Gminy Brenna znajduje się także wiele zabytków i obiektów kultury. Wśród nich należy
wymienić przede wszystkim te, które zostały wpisane do rejestru zabytków. Są nimi:
•

Brenna, kościół parafialny p.w. Jana Chrzciciela wraz z cmentarzem przykościelnym, ul. Ks.
Juroszka,

•

Brenna, plebania przy kościele parafialnym, ul. Ks. Juroszka 7,

•

Brenna, Beskidzki Dom Zielin „Przytulia” (dawniej Stare Kino) , ul. Wyzwolenia 69,

•

Górki Wielkie, gotycki kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych, ul. Pod Zebrzydkę 6,

•

Górki Wielkie, Dwór Kossaków z parkiem, ul. Stary Dwór 4.

Współcześnie, istotnym czynnikiem kształtującym charakter gminy jest ruch turystyczny. Na terenie
gminy, znajduje się wiele obiektów zakwaterowania turystycznego – przede wszystkim pensjonaty,
hotele, zajazdy, ośrodki wypoczynkowe, kwatery prywatne oraz gospodarstwa agroturystyczne.

Strona 10

Raport o stanie Gminy Brenna za rok 2019

I.6 Gmina Brenna w liczbach w latach 2013-2018
l.p.

nazwa wskaźnika

opis

jednostka

źródło

wartość bazowa

2015

2016

2017

2018

dynamika
względem
wartości
bazowej

rok

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

DEMOGRAFIA
1

liczba ludności

Wskaźnik obrazuje liczebność populacji

os.

Bank Danych
Lokalnych

2014

11 064

11 105

11 176

11 230

11 187

1,1%

2

urodzenia żywe

Zmienna wskazuje roczną liczbę urodzeń

os.

Bank Danych
Lokalnych

2014

109

113

116

126

127

16,5%

3

zgony ogółem

Zmienna wskazuje roczną liczbę zgonów

os.

Bank Danych
Lokalnych

2014

105

105

139

151

147

40,0%

4

przyrost naturalny

Wskaźnik obrazuje różnicę pomiędzy liczbą urodzeń
a liczbą zgonów. Wartość dodatnia, świadczy o
wzroście liczebności populacji natomiast ujemna o
tzw. ubytku naturalny

os.

Bank Danych
Lokalnych

2014

4

8

-23

-25

-20

-600,0%

5

przyrost naturalny na
1000 mieszkańców

Wartość wskaźnika została obliczona na podstawie
stosunku wartości przyrostu naturalnego do liczby
mieszkańców

os.

Bank Danych
Lokalnych

2014

0,36

0,72

-2,07

-2,24

-1,78

-594,4%

6

ludność w wieku
nieprodukcyjnym na
100 osób w wieku
produkcyjnym

Wartość wskaźnika obrazuje zmiany demograficzne
w danej populacji (starzenie się lub reprodukcję
populacji)

%

Bank Danych
Lokalnych

2014

61,1

62,4

63,1

63,8

63,9

4,6%

7

liczba ludności w wieku
przedprodukcyjnym

Wartość wskaźnika przedstawia odsetek osób w
wieku przedprodukcyjnym (do 18 roku życia) w
ogólnej liczbie mieszkańców

%

Bank Danych
Lokalnych

2014

20,4

20,4

20,3

20,2

20,2

-1,0%

8

liczba ludności w wieku
produkcyjnym

Wartość wskaźnika przedstawia odsetek osób w
wieku produkcyjnym (dla kobiet 18-59 lat, dla
mężczyzn 18-64 lat) w ogólnej liczbie mieszkańców

%

Bank Danych
Lokalnych

2014

62,1

61,6

61,3

61,1

61,0

-1,8%

9

liczba ludności w wieku
poprodukcyjnym

Wartość wskaźnika przedstawia odsetek osób w
wieku poprodukcyjnym (dla kobiet 60 lat i więcej

%

Bank Danych
Lokalnych

2014

17,6

18,1

18,4

18,7

18,8

6,8%
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l.p.

nazwa wskaźnika

opis

jednostka

źródło

wartość bazowa

2015

2016

2017

2018

dynamika
względem
wartości
bazowej

rok

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

lat, dla mężczyzn 65 lat i więcej) w ogólnej liczbie
mieszkańców
MIGRACJE
10

saldo migracji
wewnętrznych

zmienna obliczona na podstawie różnicy liczby osób
zameldowanych i wymeldowanych w ramach ruchu
wewnętrznego (w granicach RP)

os.

Bank Danych
Lokalnych

2014

b.d.

b.d.

91

16

51

-

11

saldo migracji
zagranicznych

zmienna obliczona na podstawie różnicy liczby osób
zameldowanych i wymeldowanych w ramach ruchu
zewnętrznego

os.

Bank Danych
Lokalnych

2014

b.d.

b.d.

0

2

0

-

GOSPODARKA
12

liczba podmiotów
gospodarczych

Zmienna wskazuje liczbę podmiotów
gospodarczych w gminie

szt.

Bank Danych
Lokalnych

2014

1 124

1 148

1 175

1 124

1 233

9,7%

13

udział podmiotów
wyrejestrowanych w
ogólnej liczbie
podmiotów wpisanych
do rejestru REGON

Wskaźnik obrazuje dynamikę liczby podmiotów
gospodarczych wskazując na rozwój, stagnację lub
regresję

%

Bank Danych
Lokalnych

2014

6,4

7,6

7,9

6,4

6,2

-3,1%

14

podmioty wpisane do
rejestru na 1000
ludności

Zmienna opisuje stosunek liczby podmiotów
gospodarczych do liczby mieszkańców

szt.

Bank Danych
Lokalnych

2014

102

103

105

102

110

7,8%

15

jednostki nowo
zarejestrowane w
rejestrze REGON na 10
tys. ludności

Wskaźnik przedstawia dynamikę rozwoju
gospodarczego

szt.

Bank Danych
Lokalnych

2014

73

101

99

73

89

21,9%

16

jednostki wykreślone z
rejestru REGON na 10
tys. ludności

Wskaźnik przedstawia dynamikę rozwoju
gospodarczego

szt.

Bank Danych
Lokalnych

2014

65

78

84

65

68

4,6%

Zmienna obrazuje liczbę podmiotów sektora
obywatelskiego w stosunku do liczby mieszkańców

szt.

Bank Danych
Lokalnych

2014

2,17

2,52

2,59

2,76

2,86

31,8%

SEKTOR OBYWATELSKI
17

fundacje,
stowarzyszenia i
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l.p.

nazwa wskaźnika

opis

jednostka

źródło

wartość bazowa

2015

2016

2017

2018

dynamika
względem
wartości
bazowej

rok

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

organizacje społeczne
na 1000 mieszkańców

18

nowo zarejestrowane
fundacje,
stowarzyszenia,
organizacje społeczne
na 10 tys. mieszkańców

Zmienna obrazuje dynamikę liczby podmiotów
sektora obywatelskiego

szt.

Bank Danych
Lokalnych

2014

3

3

1

2

1

-66,7%

GOSPODARKA ODPADAMI
19

odpady selektywnie
zebrane w ciągu roku

wskaźnik prezentuje masę odpadów zebranych
selektywnie (z podziałem na materiały z których
zostały wytworzone) w ciągu roku

tony

Bank Danych
Lokalnych

2014

b.d.

b.d.

b.d.

761,71

1 309,90

-

20

odpady zebrane
selektywnie w relacji do
ogółu odpadów

zmienna obrazuje odsetek odpadów zebranych
selektywnie w ogólnej masie odpadów

%

Bank Danych
Lokalnych

2014

b.d.

b.d.

b.d.

31,7

41,0

-

21

Zmieszane odpady
zebrane w ciągu roku
ogółem na 1
mieszkańca

wskaźnik obrazuje dynamikę masy zebranych
odpadów w przeliczeniu na mieszkańca

kg

Bank Danych
Lokalnych

2014

125,5

122,7

130,3

147,0

167,7

33,6%

CZYTELNICTWO
22

biblioteki i filie

wskaźnik prezentuje liczbę bibliotek wraz z filiami
na terenie gminy Brenna

szt.

Bank Danych
Lokalnych

2014

2

2

2

2

2

0,0%

23

czytelnicy bibliotek
publicznych na 1000
ludności

zmienna prezentuje dynamikę liczby czytelników w
stosunku do liczby ludności

szt.

Bank Danych
Lokalnych

2014

142

136

139

128

122

-14,1%

24

wypożyczenia
księgozbioru na 1
czytelnika w
woluminach

wskaźnik obrazuje zaangażowanie w czytelnictwo,
wyrażone liczbą książek wypożyczonych przez
statystycznego czytelnika

wol.

Bank Danych
Lokalnych

2014

20,9

19,9

19,5

18,3

18,1

-13,4%

25

czytelnicy w ciągu roku

zmienna prezentuje dynamikę liczbę osób
wypożyczających książki

os.

Bank Danych
Lokalnych

2014

1 568

1 515

1 546

1 428

1 375

-12,3%
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l.p.

nazwa wskaźnika

opis

jednostka

źródło

wartość bazowa

2015

2016

2017

2018

dynamika
względem
wartości
bazowej

rok

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

OŚWIATA
26

oddziały w szkołach

wskaźnik prezentuje dynamikę liczby oddziałów
(klas) we wszystkich placówkach oświatowych

szt.

Bank Danych
Lokalnych

2014

38

38

37

43

51

34,2%

27

uczniowie

wskaźnik prezentuje dynamikę liczby uczniów we
wszystkich placówkach oświatowych

os.

Bank Danych
Lokalnych

2014

790

790

740

842

974

23,3%

28

liczba uczniów
przypadająca na jeden
oddział

wskaźnik prezentuje przeciętną liczbę uczniów
przypadającą na odział (klasę)

os.

Bank Danych
Lokalnych

2014

21

21

20

20

19

-9,5%

29

współczynnik
skolaryzacji netto
(szkoła podstawowa)

współczynnik skolaryzacji netto jest to relacja liczby
osób uczących się (stan na początku roku
szkolnego) na danym poziomie kształcenia (w danej
grupie wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII)
w grupie wieku określonej jako odpowiadająca
temu poziomowi nauczania.

%

Bank Danych
Lokalnych

2014

94,35

85,89

92,52

90,62

91,74

-2,8%

30

Średni wynik egzaminu
gimnazjalnego (część
humanistyczna)

Wskaźnik obrazuje postępy uczniów

śr.

OKE Jaworzno

2014

66,36

66,29

61,97

63,93

64,18

-3,3%

31

Średni wynik egzaminu
gimnazjalnego (część
matematycznoprzyrodnicza)

Wskaźnik obrazuje postępy uczniów

śr.

2014

50,49

48,31

48,37

49,97

55,3

9,5%

32

Średni wynik egzaminu
gimnazjalnego (część j.
angielski)

Wskaźnik obrazuje postępy uczniów

śr.

2014

70,07

67,70

61,88

64,33

60,42

-13,8%

2014

-

-

-

819

791

-

OKE Jaworzno

OKE Jaworzno

PROGRAM 500+

33

przeciętna miesięczna
liczba rodzin
pobierających
świadczenie
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l.p.

nazwa wskaźnika

opis

jednostka

źródło

wartość bazowa

2015

2016

2017

2018

dynamika
względem
wartości
bazowej

rok

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

34

liczba dzieci, na które
rodziny otrzymują
świadczenie

wskaźnik prezentuje liczbę dzieci na które
przysługuje świadczenie rodzina 500+

os.

Bank Danych
Lokalnych

2014

-

-

-

1 318

1 274

-

35

wydatki na świadczenia
wychowawcze

wskaźnik prezentuje łączną kwotę wydatkowaną na
świadczenie rodzina 500+ w ciągu roku

zł

Bank Danych
Lokalnych

2014

-

-

-

8 076 694

7 804 273

-

OSOBY KORZYSTAJĄCE ZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚRODOWISKOWYCH POMOCY SPOŁECZNEJ

36

rodziny otrzymujące
zasiłki rodzinne na
dzieci

wskaźnik prezentujący dynamikę liczby rodzin
pobierających zasiłki a tym samym zwiększające się
lub zmniejszające się konieczne do poniesienia
nakłady finansowe na pomoc społeczną

rodz

Bank Danych
Lokalnych

2014

349

331

379

364

387

10,9%

37

dzieci, na które rodzice
otrzymują zasiłek
rodzinny - ogółem

wskaźnik prezentujący dynamikę liczby dzieci, na
które rodzice pobierają zasiłki a tym samym
zwiększające się lub zmniejszające się obciążenie
nakładami finansowymi na pomoc społeczną

os.

Bank Danych
Lokalnych

2014

750

706

808

779

817

8,9%

38

udział dzieci w wieku do
lat 17, na które rodzice
otrzymują zasiłek
rodzinny w ogólnej
liczbie dzieci w tym
wieku

wskaźnik prezentujący potrzeby w zakresie
wsparcia finansowego dzieci do lat 17 w
odniesieniu do ogólnej liczby dzieci w tym wieku

%

Bank Danych
Lokalnych

2014

31,0

29,1

33,3

32,7

33,9

9,4%

39

gospodarstwa domowe
korzystające ze
środowiskowej pomocy
społecznej

wskaźnik prezentujący dynamikę liczby
gospodarstw domowych korzystających z pomocy
społecznej

szt.

Bank Danych
Lokalnych

2014

301

257

269

258

224

-25,6%

OCHRONA ŚRODOWISKA
40

liczba pomników
przyrody

wskaźnik prezentuje dynamikę liczbę pomników
przyrody, jego wzrost lub spadek może świadczyć o
problemach środowiskowych

szt.

Bank Danych
Lokalnych

2014

53

53

53

53

53

0,0%

41

liczba korzystających z
oczyszczalni ścieków w

zmienna obrazuje dynamikę liczby mieszkańców
korzystających z oczyszczalni ścieków

%

Bank Danych
Lokalnych

2014

68,38

53,80

55,43

57,17

58,45

-14,5%
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l.p.

nazwa wskaźnika

opis

jednostka

źródło

wartość bazowa

2015

2016

2017

2018

dynamika
względem
wartości
bazowej

rok

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

ogólnej liczbie
mieszkańców
42

zużycie wody ogółem
[dam3]

zmienna obrazuje dynamikę gospodarowania wodą
wyrażoną w dekametrach sześciennych (1 dam3= 1
000 m3)

dam3

Bank Danych
Lokalnych

2014

129,4

129,8

129,9

133,4

145,4

12,4%

43

zużycie wody na
jednego mieszkańca
[m3]

wskaźnik obrazuje przeciętne zużycie wody przez
jednego mieszkańca w metrach sześciennych (m3)

m3

Bank Danych
Lokalnych

2014

11,7

11,7

11,7

11,9

12,9

10,3%

TURYSTYKA
44

turyści zagraniczni
(nierezydenci) ogółem

wskaźnik obrazuje dynamikę liczby turystów
zagranicznych odwiedzających Brenną

os.

Bank Danych
Lokalnych

2014

28

19

30

61

268

857,1%

45

liczba udzielonych
noclegów turystom
zagranicznym

dynamika liczby udzielonych noclegów turystom
zagranicznym

szt.

Bank Danych
Lokalnych

2014

144

111

200

190

732

408,3%

46

miejsca noclegowe
ogółem

dynamika liczby miejsc noclegowych całorocznych

szt.

Bank Danych
Lokalnych

2014

558

553

429

653

871

56,1%

47

liczba obiektów ogółem

dynamika liczby obiektów noclegowych

szt.

Bank Danych
Lokalnych

2014

14

14

11

16

18

28,6%
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II Sytuacja w Gminie Brenna w 2019 roku
II.1 Realizacja polityki finansowej
Rozdział przedstawia informacje finansowe w związku z realizacją
budżetu Gminy Brenna w 2019 r., który został przyjęty Uchwałą
Rady Gminy Brenna Nr III/30/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. W ciągu
roku budżetowego, na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń
Wójta wprowadzane były zmiany do budżetu obejmujące zarówno
zwiększenia, jak i zmniejszenia budżetu, a także przeniesienia
budżetowe.

Ostatecznie, z planowanych dochodów ogółem na poziomie 61 035 066,42 zł gmina wypracowała
wpływy w wysokości 58 141 782,82 zł, co stanowiło 95,26% prognozy rocznej. Z kolei realizacja
wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 63 893 709,59 zł, na planowaną kwotę 70 001 825,48
zł, co stanowiło 91,27% planu rocznego.
W poniższej tabeli zamieszczono dane finansowe prezentujące stan finansów Gminy Brenna w 2019 r.
Tabela 2 Informacja finansowa dla Gminy Brenna za 2019 r.

Wyszczególnienie
Udział dochodów podatkowych w dochodach ogółem
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

2019
34,67%
20,72%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Brennej.

Wskaźnik obrazujący udział dochodów podatkowych w dochodach ogółem na poziomie 34,67%
świadczy o sporej samodzielności Gminy Brenna. W grupie tej największy udział miały wpływy
z podatku dochodowego od osób fizycznych (59,55% dochodów podatkowych) oraz wpływy z podatku
od nieruchomości (28,56%). Z analizy budżetu Gminy Brenna wynika, iż nieco ponad 1/5 wszystkich
wydatków stanowiły wydatki majątkowe. Inwestycje majątkowe o najwyższych kosztach realizowane
w 2019 r. zestawione są w poniższej tabeli.
Tabela 3 Inwestycje majątkowe o najwyższych kosztach (wydatki poniesione w 2019 r.)

L.p.

Przykłady inwestycji majątkowych o najwyższych kwotach

Wydatek 2019 r. (zł)

1.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brenna

5.899.383,25

2.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich (Szpotawice) etap III

3.121.175,85

3.

Modernizacje dróg gminnych

961.552,95

4.

Modernizacja ul. Słonecznej w Górkach Wielkich

939.264,16

5.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków
mieszkalnych w Brennej przy ul. Góreckiej, Leśników i Wiązowej

367.598,30
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L.p.

Przykłady inwestycji majątkowych o najwyższych kwotach

Wydatek 2019 r. (zł)

6.

Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej

319.563,79

7.

Adaptacja poddasza w budynku położonym w Brennej przy ul. Leśnica 8 na
mieszkanie

184.846,08

8.

Otwarta strefa aktywności w Gminie Brenna

147.277,50

9.

Zakup samochodu przeznaczonego do transportu dzieci
niepełnosprawnych

125.640,50

Źródło: dane Urzędu Gminy w Brennej.

Konsekwencją aktywności inwestycyjnej Gminy Brenna (również z lat poprzednich i realizowanych
projektów inwestycyjnych) było wygenerowanie zobowiązań, które na koniec grudnia 2019 r. wyniosły
32 389 994,26 zł. Szczegóły przedstawione są w poniższej tabeli.
Tabela 4 Zadłużenie Gminy Brenna na koniec 2019 r.

Zobowiązanie

Kwota (zł)

długoterminowe kredyty

22.142.815,00

długoterminowe pożyczki (WFOŚiGW)

8.040.678,46

długoterminowe kredyty na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
długoterminowe pożyczki na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

1.400.000,00
806.500,80

Źródło: dane Urzędu Gminy w Brennej.

Długoterminowy kredyt na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych (w kwocie 1 400 000,00 zł)
został zaciągnięty na realizację projektu „Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze
środków INTERREG VA Republika Czeska-Polska. Kredyt został zaciągnięty wyłącznie na wartość
zrealizowanych wydatków podlegających refundacji. Zakończenie realizacji projektu nastąpiło
31 grudnia 2018 r. Spłata, zgodnie z zapisami zarządzenia o zaciągnięciu kredytu, nastąpi z uzyskanych
dotacji. Finansowaniem w tym zakresie nie objęto środków na wkład własny w realizację projektu.
Długoterminowa pożyczka na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (w kwocie 806 500,80 zł) została zaciągnięta na
realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich (Szpotawice) etap III”
współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pożyczka została zaciągnięta
wyłącznie na wartość zrealizowanych wydatków podlegających refundacji. Zakończenie realizacji
projektu nastąpiło 31 marca 2020 r. Spłata, zgodnie z zapisami zarządzenia o zaciągnięciu pożyczki,
nastąpi z uzyskanych dotacji. Finansowaniem w tym zakresie nie objęto środków na wkład własny
w realizację projektu.
W 2019 r. prowadzono bieżące monitorowanie realizacji budżetu gminy. Szczególną uwagę poświęcono
osiągnięciu zakładanej wysokości nadwyżki operacyjnej. W 2019 r. realizowano szereg projektów
współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Poniesione wydatki będą refundowane w 2020 r.
Ponadto ograniczono kwotę zaciąganych zobowiązań dłużnych.
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Struktura wydatków wskazuje, iż Gmina Brenna w 2019 r. niemal ¾ środków przeznaczała na trzy działy,
tj. oświatę i wychowanie (32,38% ogółu wydatków budżetowych), rodzinę (23,32%) oraz rolnictwo
i łowiectwo (15,19%).
W efekcie podejmowanych działań oraz zmian wprowadzonych do budżetu w ciągu 2019 r. Gmina
wygenerowała deficyt na poziomie 5,75 mln zł. Wartość ta była niższa od zaplanowanego wyniku
budżetowego o ponad 3 mln zł. W 2019 roku gmina osiągnęła deficyt, jednakże poczyniła znaczne
inwestycje zwiększające majątek gminy w kwocie: 13.237.163,53 zł.
Jednym z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego
ilustrującym jej zdolność do pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi jest wynik operacyjny.
W 2019 r. Gmina Brenna wypracowała nadwyżkę w wysokości ok. 4 mln zł.
Podstawowe dane opisujące wykonanie budżetu Gminy Brenna w 2019 r. zestawione są w poniższej
tabeli.
Tabela 5 Wykonanie budzetu Gminy Brenna w 2019 r.

Wyszczególnienie

Plan 2019

Wykonanie 2019

% wykonania

Dochody
Dochody ogółem

61 035 066,42

58 141 782,82

95,26

Dochody bieżące

57 588 679,07
3 446 387,35

54 653 548,49
3 488 234,33

21 338 292,00

20 156 500,45

94,90
101,21
94,46

11 890 495,00

12 002 895,00

100,95

90 000,00

69 792,23

77,55

11 980 495,00

12 072 687,23

100,77

6 695 048,00

5 756 995,90

85,99

Wydatki ogółem

70 001 825,48

63 893 709,59

91,27

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

53 357 506,84
16 644 318,64

50 656 546,06
13 237 163,53

94,94
79,53

Wynik
Wynik budżetu

-8 966 759,06

-5 751 926,77

4 231 172,23

3 997 002,43

64,15
94,47

Dochody majątkowe
Dochody podatkowe, w tym:
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
Wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych
Wpływy z podatku dochodowego ogółem
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wydatki

Wynik operacyjny

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Brenna.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku
budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty
przypadających w danym roku budżetowym:
1)

spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz
z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.
1 i art. 90,
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2)

wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4
oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych
emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,

3)

potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji,

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla
ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz
pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.
Jak wskazują obliczenia zaprezentowane poniżej w żadnym roku prognozy limit nie zostanie
przekroczony, co świadczy o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brenna.
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Tabela 6 Prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata (wzór z art. 243)

Wyszczególnienie
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów, po uwzględnieniu
zobowiązań związku współtworzonego przez
jednostkę samorządu terytorialnego oraz po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
przypadających na dany rok
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań
określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan
3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok
prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią
arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań
określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu
o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok
prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią
arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty
zobowiązań określonego w art. 243 ustawy,
po uwzględnieniu zobowiązań związku
współtworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan
3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty
zobowiązań określonego w art. 243 ustawy,
po uwzględnieniu zobowiązań związku
współtworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie
roku poprzedzającego rok budżetowy

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

5,96%

6,46%

5,90%

5,81%

5,41%

4,96%

4,89%

5,37%

5,14%

4,93%

4,72%

4,52%

4,33%

10,23%

8,20%

7,32%

6,51%

5,73%

5,02%

5,13%

5,50%

5,87%

5,93%

5,97%

6,01%

6,01%

10,37%

8,34%

7,46%

6,51%

5,73%

5,02%

5,13%

5,50%

5,87%

5,93%

5,97%

6,01%

6,01%

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Źródło: Urząd Gminy Brenna
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W poniższej tabeli zaprezentowano prognozę nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata (różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi). Dodatni
wynik bieżący (nadwyżka operacyjna) daje jednostce samorządu terytorialnego możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio,
przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne.
Tabela 7 Prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata - brutto

Wyszczególnienie
Wynik budżetu
Wynik
operacyjny
brutto

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

-7 970 559,71

3 854 837,00

1 582 000,00

2 175 000,00

2 900 000,00

3 000 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

3 278 118,29

3 585 179,00

3 082 000,00

3 175 000,00

4 000 000,00

4 155 000,00

4 279 000,00

4 500 000,00

4 635 000,00

4 773 000,00

4 916 000,00

5 063 000,00

Źródło: Urząd Gminy Brenna

II.2 Realizacja polityka inwestycyjnej
Przedmiotowy rozdział w szczegółowy sposób przedstawia inwestycje zrealizowane w gminie Brenna z punktu widzenia
wysokości środków na najważniejsze działania oraz źródeł ich finansowania. Udział pozyskanych środków zewnętrznych
w wymienionych inwestycjach wyniósł 43,29%. W kolejnych rozdziałach przedstawiono odpowiednio przypisane, pozostałe
zadania.
W 2019 r. Gmina Brenna wdrażała 13 projektów o łącznej wartości 14 254 052,34zł. Na ich realizację uzyskała dofinansowanie w wysokości 6 169 960,43 zł;
resztę zaś stanowił wkład własny (ok. 56,7%). Większość przedsięwzięć (łącznie 7) finansowana była z funduszy krajowych – poziom dofinansowania stanowił
w tym przypadku 84,5% wartości zrealizowanych przedsięwzięć. Najdroższym projektem była Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna, która
została sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (działanie 5.1. Ochrona środowiska i efektywne
wykorzystywanie zasobów). Szczegółowe zestawienie projektów realizowanych przez Gminę w 2019 r. i źródeł ich finansowania znajduje się w poniższej tabeli.
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Tabela 8 Inwestycje i realizowane projekty w 2019 r. wraz ze źródłami finansowania

Nazwa Projektu

Działanie

Lata realizacji

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w
energię
odnawialną
i w oszczędzanie energii

2018-2019

Wartość całkowita
projektu

Pozyskane środki
zewnętrzne

3 156 735,30 zł

896 112,00 zł

3 156 735,30 zł

896 112,00 zł

9 757 294,23 zł

4 389 556,98 zł

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

1

Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich
(Szpotawice) - etap III

razem
Regionalny Program Operacyjny (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
2

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna

5. Ochrona środowiska i efektywne
wykorzystywanie zasobów, dotacja

2015-2019
razem

9 757 294,23 zł

4 389 556,98 zł

Regionalny Program Operacyjny (Europejski Fundusz Społeczny)
3

Dobry start w edukację!

11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

2018-2019
razem

392 415,00 zł
392 415,00 zł

333 552,75 zł
333 552,75 zł

Fundusze krajowe
4

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, pożyczka umarzalna

2015-2019

7 934 276,89 zł

2 814 932,46 zł

5

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Brenna w
Górkach Wielkich i Brennej (Zalesie)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, pożyczka umarzalna

2018-2020

4 874 275,89 zł

3 895 200,00 zł

6

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do
budynków w Górkach Wielkich Szpotawice - etap III

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, pożyczka umarzalna

2018-2020

2 564 599,43 zł

1 456 001,37 zł

2019-2020

77 990,01 zł

42 497,94 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, dotacja
7

Poznaj Zwierza Nietoperza – mieszkańca gminy Brenna
Projekt nieinwestycyjny
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Nazwa Projektu

Działanie

Wartość całkowita
projektu

Pozyskane środki
zewnętrzne

2019

35 289,16 zł

17 640,00 zł

Lata realizacji

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundusz Zajęć
Sportowych dla Uczniów, dotacja
8

Gmina Brenna na sportowo
Projekt nieinwestycyjny

9
10

Otwarta Strefa Aktywności w Gminie Brenna

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacja

2019

152 197,50 zł

25 000,00 zł

Przebudowa ul. Słonecznej w miejscowości Górki Wielkie

Fundusz Dróg Samorządowych, dotacja

2019

935 120,79 zł

481 567,35 zł

16 573 749,67 zł

8 732 839,12 zł

2 703 889,26 zł
(633 333,16 EUR x
4,2693 przyjęto
kurs EURO do ZP
na 2020) kwota
dotyczy 3
partnerów w tym
Gminy Brenna
172 401,59 zł
(40 381,70 EUR x
4,2693 przyjęto
kurs EURO do ZP
na 2020) kwota
dotyczy 2
partnerów w tym
Gminy Brenna

2 298 305,72 zł
(538 333,15 EUR
x 4,2693 przyjęto
kurs EURO do ZP
na 2020) kwota
dotyczy 3
partnerów w tym
Gminy Brenna
146 759,07 zł
(34 375,44 EUR x
4,2693 przyjęto
kurs EURO do ZP
na 2020) kwota
dotyczy 2
partnerów w tym
Gminy Brenna

razem
Europejska Współpraca Terytorialna

11

12

Za woniom drzewa

Brenna Písečná - partnerstwo w działaniu

Program Interreg V-A Polska-Słowacja

Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska
Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk
Cieszyński – Těšínské Slezsko
Projekt nieinwestycyjny
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Nazwa Projektu

13

W drodze do pracy

Działanie
Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska
Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk
Cieszyński – Těšínské Slezsko

Lata realizacji

2019

Projekt nieinwestycyjny
razem
suma

Wartość całkowita
projektu
27 454,80 zł
(6 430,75 EUR x
4,2693 przyjęto
kurs EURO do ZP
na 2020) kwota
dotyczy 2
partnerów w tym
Gminy Brenna
2 903 745,65 zł

Pozyskane środki
zewnętrzne

14 254 052,34 zł

6 169 960,43 zł

9 705,14 zł
(2 273,24 EUR x
4,2693 przyjęto
kurs EURO do ZP
na 2020) kwota
dotyczy tylko
Gminy Brenna
2 454 769,93 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Brenna
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II.3 Sytuacja gospodarcza
W gminie Brenna w systemie CEIDG jest zarejestrowanych 1 350
indywidualnych podmiotów gospodarczych, w tym czynnych –
827, wykreślonych – 523, w formie spółek cywilnych działalność
prowadzą 43 osoby. W 2019 r. liczba nowych wpisów, jak
i wykreśleń była porównywalna do roku poprzedniego.
Najwięcej działalności gospodarczej jest z zakresu budownictwa –
26%, na drugim miejscu (17%) jest działalność z zakresu handlu
hurtowego

i

detalicznego

oraz

naprawa

pojazdów

samochodowych, a na trzecim (9%) działalność związana
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

II.4 Sytuacja demograficzna
Z danych GUS za lata 2014-2018 wynika, że społeczność Gminy
Brenna, podobnie jak większość obszaru Polski dotknięta jest
negatywnymi zjawiskami demograficznymi, choć skala zjawiska
nie jest duża. Wg danych GUS w Brennej regularnie rośnie liczba
osób w wieku nieprodukcyjnym, przypadająca na osoby w wieku
produkcyjnym, spada liczba osób w wieku produkcyjnym
i przedprodukcyjnym, rośnie natomiast liczba osób w wieku
poprodukcyjnym.
Zgodnie z danymi Urzędu Gminy w 2019 r. przyrost naturalny był dodatni, a liczba zameldowań była
wyższa niż liczba wymeldowań, co należy uznać za dobry prognostyk na przyszłość. W tabeli poniżej
przedstawiono podstawowe dane demograficzne.
Tabela 9 Sytuacja demograficzna w Gminie Brenna w 2019 roku

liczba
liczba ludności, (zameldowanie stałe) w tym:
Brenna
Górki Małe
Górki Wielkie
Zameldowani tymczasowo
urodzenia żywe
zgony ogółem
liczba zameldowań
liczba wymeldowań
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Brenna
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II.5 Realizacja polityki w zakresie gospodarki odpadami
Tematyka gospodarki odpadami wpisuje się w ochronę środowiska
naturalnego w gminie, niemniej ze względu na zakres
odpowiedzialności leżący po stronie samorządu lokalnego
zdecydowano się o wydzieleniu tego obszaru w formie odrębnego
rozdziału. W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja
Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Głównym celem znowelizowanej ustawy jest uporządkowanie gospodarki odpadami, a w szczególności
ograniczenie składowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji na
składowiskach, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów, osiągnięcie odpowiednich poziomów
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (papieru, szkła, tworzyw sztucznych), a także
zmniejszenie ilości dzikich wysypisk.
Zmiana przepisów polega m.in. na przejęciu przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Mieszkańcy i właściciele nieruchomości na terenie
Gminy Brenna zostali objęci nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca
2013 r.
Na mocy Uchwały Nr II/11/18 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku sprawozdawczym ustalono kwotę w wysokości
15,50 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość (dla odpadów zebranych selektywnie) oraz 25,00
za śmieci nie zebrane w sposób selektywny.

W tabeli poniżej przedstawiono masę odpadów zebranych na terenie Gminy Brenna w 2019 r. Nie
uwzględnia ona jednak pełnych informacji o odpadach odebranych z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z uwagi na przepisy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w
zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wprowadziła
(kolejne) przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących
gospodarki odpadami za rok 2019, a składanych w 2020 r. , w tym sprawozdania o odebranych odpadach
komunalnych do 31 sierpnia 2020. W związku z tym Urząd Gminy Brenna w momencie
przygotowywania Raportu nie dysponował ostatecznymi danymi dotyczącymi ilości odebranych
odpadów komunalnych w 2019 r.
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Tabela 10 Odpady zgromadzone selektywnie w 2019 roku na terenie Gminy Brenna

Rodzaj odpadu

Odebrane z
nieruchomości
zamieszkałych
(masa w Mg)

Odebrane z
nieruchomości
niezamieszkałych
(masa w Mg)

Zebrane w
PSZOK (masa
w Mg)

Masa razem
w Mg

1 140,94

b.d.

b.d.

1 140,94

2,20
0,410

b.d.
b.d.

3,14

5,34
0,41

1,3

b.d.

6,219

7,52

16,32

b.d.

4,049

20,37

b.d.

b.d.

3,099

3,10

334,2

b.d.

163,380
113,94

b.d.
b.d.

b.d.

b.d.

b.d.
49,09
208,15

b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.

Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zużyte opony
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20
01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20
01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Urządzenia zawierające freony
Inne niewymienione frakcje zbierane w
sposób selektywny (popiół)
Odpady wielkogabarytowe
Odpady ulegające biodegradacji
Odpady komunalne niewymienione w
innych podgrupach
Zmieszane odpady opakowaniowe
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z metali
Opakowania ze szkła
Żelazo i stal
Zmieszane odpady betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych elementów
ceramicznych i elementów wyposażenia

222,68

b.d.

b.d.

334,20
93,7
78,97

257,08
192,91
0,00

5,21
1,22

0,00
51,55
213,64
0,00
227,89
1,22

64,14

64,14

2,46
5,49

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Brenna

II.6 Realizacja polityki oświatowej i kulturalnej

Działania oświatowe i kreowanie polityki kulturalnej to wiodące
obszary działalności samorządu lokalnego. Ponadto, z punktu
widzenia wydatkowania środków budżetowych to bardzo ważne
obszary polityki lokalnej.
Zakres przedmiotowy rozdziału koncentruje się na charakterystyce zagadnień stanowiących zadania
własne gminy z zakresu: edukacji publicznej; kultury (w tym bibliotek gminnych i innych instytucji
kultury) oraz kultury fizycznej i turystyki.

Oświata
Na terenie gminy Brenna funkcjonują trzy szkoły podstawowe i dwa przedszkola publiczne.
Łączna liczba oddziałów szkolnych wynosi 56, a liczba uczniów – 1085. Liczba oddziałów przedszkolnych
to 17, liczba wychowanków – 390. W tabeli poniżej przedstawiono dane w rozbiciu na poszczególne
jednostki oświatowe.
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Tabela 11 Łączna liczba wychowanków oraz zatrudnienie (ilość osób)w poszczególnych jednostkach oświatowych stan na 31.08.2019 r.

wychowanie przedszkolne
Przedszkole
Publiczne nr
1 w Brennej

Przedszkole
Publiczne nr 1 w
Górkach Małych

Szkoła
Podstawowa
nr 1 w
Brennej

Szkoła
Podstawowa
nr 2 w
Brennej

Szkoła Podstawowa
im. T. Kościuszki w
Górkach Wielkich

suma

liczba dzieci

75

121

118

29

47

390

liczba oddziałów
zatrudnienie w
pełnym i niepełnym
wymiarze godzin*

3

5

5

2

2

17

11

16

7

2

3

39

wskaźnik

szkolnictwo
liczba dzieci

-

-

302

219

564

1085

liczba oddziałów

-

-

18

12

26

56

zatrudnienie w
pełnym i niepełnym
wymiarze godzin *

-

-

39

28

54

121

suma
liczba dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli

1 475

liczba oddziałów szkolnych i przedszkolnych

73

zatrudnienie w pełnym i niepełnym wymiarze godzin*

160

* z wyłączeniem zatrudnienia w charakterze nauczyciela wspomagającego (z uwagi na ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem,
Aspergerem lub zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Brenna

Warto jeszcze zwrócić uwagę na dynamikę liczby miejsc i oddziałów w przedszkolach publicznych. Ich
wzrost w latach 2014-2019 wyniósł odpowiednio 30,0% (dot. liczby miejsc) i 41,7% (dot. liczby
oddziałów).
Tabela 12 Dynamika liczby miejsc i oddziałów w przedszkolach publicznych.

Liczba miejsc [1]/oddziałów przedszkolnych [2] w roku szkolnym:
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
[1]
[2]
[1]
[2]
[1]
[2]
[1]
[2]

2018/2019
[1]
[2]

Przedszkole Publiczne
Nr 1 w Brennej

75

3

75

3

75

3

75

3

75

3

Przedszkole Publiczne
Nr 1 w Górkach Małych

75

3

75

3

125

5

125

5

125

5

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka w
Brennej

75

3

100

4

100

4

125

5

125

5

50

2

50

2

50

2

50

2

50

2

25

1

50

2

50

2

50

2

50

2

300

12

350

14

400

16

425

17

390

17

Jednostka

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana
Żeromskiego
Szkoła Podstawowa im.
Tadeusza Kościuszki w
Górkach Wielkich
Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Brenna

W 2019 r. zatrudnienie (kadra pedagogiczna) w szkołach i przedszkolach powołanych i nadzorowanych
przez Gminę Brenna wyniosło ogółem 144,93 etatu, a w tym:

•

zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin – 135;
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•

zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin – 9,93;

•

dodatkowo zatrudnienie w charakterze nauczyciela wspomagającego (z uwagi na ucznia
z niepełnosprawnością

sprzężoną,

autyzmem,

Aspergerem

lub

zalecenia

Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej) – 6.
Dodatkowo, w jednostkach oświatowych zatrudnionych było 19 pracowników administracyjnych i 59
pracowników obsługi.
Kadra pedagogiczna systematycznie podnosi swoje kwalifikacje w ramach doradztwa metodycznego.
Łączna kwota środków w 2019 r. zarezerwowana w budżecie gminy na realizację tego zadania wyniosła
10 000,00 zł. Wielu nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje z zakresu logopedii, pedagogiki
specjalnej, psychologii, gimnastyki korekcyjnej.
Gmina rozdysponowała także fundusze dla uczniów za wyniki w nauce, uczęszczających do szkół
podstawowych usytuowanych na terenie gminy. Liczba uczniów, którym przyznano stypendium
w 2019 r. wyniosła 40, a łączna kwota przeznaczona na ten cel wyniosła to 8 460,00 zł.

Infrastruktura szkolna

•

SP nr 1 w Brennej (ul. Leśnica 103) posiada budynek szkolny, salę gimnastyczną, siłownię, boisko
asfaltowe i plac zabaw. Budynek szkolny posiada 8 dobrze wyposażonych sal lekcyjnych, salę
komputerową, 3 oddziały przedszkolne i stołówkę, 2 świetlice, gabinet logopedy, bibliotekę,
gabinet pielęgniarki szkolnej, własną studnię głębinową i własną oczyszczalnię.

•

Budynek SP nr 1 (ul. Górecka 224) posiada 9 sal lekcyjnych wyposażonych w projektory i tablice
interaktywne,

pracownię

komputerową,

pracownię

fizyczno-chemiczną,

2

oddziały

przedszkolne, stołówkę, świetlicę, bibliotekę z czytelnią, salę gimnastyczną i boisko orlik, salę
korekcyjną, pumptrack, obserwatorium nietoperzy.

•

Baza SP nr 2 w Brennej to 8 sal lekcyjnych, 2 oddziały przedszkolne, pracownie komputerowa,
fizyczno-chemiczna, świetlica ze stołówką, sala gimnastyczna, boisko sportowe oraz plac zabaw.

•

SP w Górkach Wielkich dysponuje 21 salami lekcyjnymi, 1 pracownią językową, 1 pracownią
fizyko-chemiczną, 3 pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu. Bazę sportową
stanowią: hala sportowa, sala gimnastyczna, boisko asfaltowe do koszykówki, boisko trawiaste
do piłki nożnej, boisko do piłki plażowej, bieżnia do biegu na 60 m, bieżnia i piaskownicą do
skoku w dal. Szkoła dysponuje biblioteką i czytelnią z internetowym centrum multimedialnym,
gabinetem pedagoga szkolnego, logopedy, higienistki szkolnej, sklepikiem, 2 świetlicami i
stołówką.
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Dowóz dzieci
Gmina wywiązuje się z obowiązku wynikającego z prawa oświatowego, tj.
refunduje w formie zakupu biletów miesięcznych (albo zwraca koszty
przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie
zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwraca koszt
przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej), uczniom
spełniającym ustawowe kryterium, a realizującym obowiązek wychowania przedszkolnego lub
obowiązek nauki w szkołach podstawowych usytuowanych na terenie gminy Brenna.
Ponadto, zapewnia uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę (albo zwraca koszty
dowozu niepełnosprawnego dziecka jeżeli dowożenie zapewniają rodzice) do jednostek oświatowych,
w których realizują obowiązek nauki lub obowiązek szkolny, usytuowanych na terenie gminy Brenna
lub na terenie ościennych gmin.
Przeciętna liczba uczniów, których dotyczyło powyższe w 2019 r. wyniosła:
•

116 (zakup biletów miesięcznych);

•

10 (zwrot kosztów dowozu);

•

45 uczniów niepełnosprawnych.

Roczna kwota przeznaczona z budżetu gminy na ten cel wyniosła: 513 916,00 zł (w tym koszt
przewoźnika zewnętrznego dowożącego uczniów niepełnosprawnych oraz koszt gminnego samochodu,
tj. zakup paliwa do pojazdu, zatrudnienie kierowcy oraz opiekunek).

Kultura
Gmina Brenna posiada bogatą ofertę kulturalną skierowaną zarówno
do mieszkańców jak i odwiedzających turystów. Jednostką odpowiedzialną
za organizację i promocję życia kulturalnego i sportowego gminy jest Ośrodek
Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna (OPKiS).
W następnej tabeli przedstawiono zestawienie liczbowe dotyczące tej instytucji zawierające wymiar
zatrudnienia, ogólną charakterystykę posiadanej infrastruktury oraz kwestie budżetowe.
Tabela 13 Infrastruktura i zatrudnienie w OPKiS w Brennej w 2019 r.

infrastruktura będąca w zarządzie OPKIS
1
2
3
4

1
2
3
4

Park Turystyki w Brennej Centrum
Ośrodek „Pod Brandysem” w Górkach Wielkich
Budynek Beskidzkiego Domu Zielin Przytulia w Brennej
Informacja Turystyczna w Brennej
Zatrudnienie
stanowisko
Dyrektor
Z-ca dyrektora
Głowna Księgowa
Księgowa/ kadrowa

liczba etatów
1
1
1
1
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5
6
7
8
9
10

Specjalista ds. sportu
Specjalista ds. kultury
Specjalista ds. promocji ( obsługa IT)
Specjalista ds. turystyki
Konserwator
Sprzątaczka

1
1
2
1
1
1,5
Budżet

1
2
3

Dotacja z Urzędu Gminy
Dochody własne
Suma

1.635.000,00 zł
659.497,67 zł
2.294.497,67 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPKiS Brenna

OPKiS realizuje także działania kulturalne i edukacyjne w budynku „Szkoły na Żagana” w Górkach
Wielkich oraz współpracuje z Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” podczas organizacji wybranych
wydarzeń kulturalnych.

Najważniejsze imprezy kulturalne
OPKiS jest głównym organizatorem życia kulturalnego Gminy Brenna,
które skupia się m.in. w otwartym w 2018 r. Beskidzkim Domu Zielin
„Przytulia”. „Przytulia” to żywe muzeum poświęcone zielarstwu regionu,
które mieści się w wyremontowanym budynku Starego Kina.
Nadrzędną rolę pełni stała wystawa obrazujące życie górali śląskich poprzez pryzmat ziół. W 2019 r.
wystawę zwiedziło 6 270 osób. Beskidzki Dom Zielin „Przytulia” realizuje szeroki zakres działań
kulturalnych, w tym:

•

wykłady i wydarzenia o kulturze regionu,

•

spektakle i koncerty,

•

promocję ziół w ramach kampanii „Brenna ziołami pachnąca”,

•

ferie i teatrzyki dla dzieci.

W 2019 r. OPKiS zorganizował szereg imprez okolicznościowych i koncertów. Ich charakterystykę
zawiera poniższa tabela.
Tabela 14 Imprezy zorganizowane przez OPKiS w 2019 r.

L.p.

1.
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Nazwa imprezy kulturalnej

Opis

Góralski Dzień Dziecka i 10-lecie
„Małej Brennej”

W ramach wydarzenia obchody Dnia Dziecka
połączono z jubileuszem 10-lecia istnienia
Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Mała Brenna”,
który przez dekadę swojej działalności stał się
wizytówką Gminy Brenna. Było to święto 50
młodych artystów, 15 dzielnych wolontariuszy,
około 200 tancerzy, muzyków i śpiewaków z
zaprzyjaźnionych
zespołów,
niemal
2000
uczestników imprezy w ciągu całego dnia.

Koszt

12 000 zł

Raport o stanie Gminy Brenna za rok 2019

L.p.

Nazwa imprezy kulturalnej

2.

Noc Świętojańska

3.

Słowiańska noc Folkmetalowa

4.

Wojewódzki Przegląd Wiejskich
Zespołów Artystycznych

5.

XXX Dożynki Ekumeniczne

Opis
Na Nocy Świętojańskiej w 2019 r. wystąpiły rodzime
Zespoły Regionalne – Kotarzanie i Brenna, Orkiestra
Dęta Czesława Grenia, znany artysta Zbigniew
Wałach z kapelą, folk-rockowy zespół Turnioki oraz
niezawodny JohnnyBand (łącznie ok. 50 artystów).
Nocne niebo punktualnie o północy rozświetliła
feeria barw pokazu sztucznych ogni.
To wydarzenie, które powstało z inicjatywy grupy
„Radogost”. W 2019 r. na festiwalu zagrały zespoły z
Polski, Czech, Rumunii i Austrii, porywając
publiczność swą żywiołowością i charyzmą (razem 6
zespołów, 18 gitar, 7 h koncertów, 4000
uczestników, 20 ochroniarzy, 20 ogólnopolskich i
lokalnych portali prasowych, setki oznaczeń na
portalach społecznościowych).
To dwudniowe święto folkloru wszystkich grup
etnograficznych Województwa Śląskiego. Co roku w
przeglądzie startuje około 60 grup śpiewaczych,
kapel i zespołów regionalnych, co około 1100
uczestników konkursu. Wydarzenie od lat
współorganizowane jest wraz z Regionalnym
Ośrodkiem Kultury w Bielsku-Białej.
Organizowane w ostatnią niedzielę sierpnia Dożynki
Ekumeniczne są ważną częścią kultury Gminy
Brenna. XXX Ekumeniczne Dożynki to około 300
zaproszonych gości – przedstawicieli władz
samorządowych, wojewódzkich i państwowych,
duchownych, reprezentacji miast partnerskich,
około 60 uczestników korowodu, w tym rolnicy,
firmy i stowarzyszenia i scenki rodzajowe na 2,5 km
trasie, około 40 koni, 6 zespołów regionalnych,
również spoza kraju.

Koszt

35 000 zł

22 000 zł

b.d.

30 000 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPKiS Brenna

Imprezy sportowe, które zgromadziły najwięcej uczestników to „Bike Atelier MTB Maraton” (850
uczestników, poniesione koszty – 25 000,00 zł) oraz „Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce” (700
zawodników, koszt poniesiony przez OPKiS – 10 700,00 zł).
Ośrodek Promocji Kultury i Sportu jest także odpowiedzialny za infrastrukturę sportową, w tym:
lodowisko sezonowe, minigolf, wypożyczalnię rowerów, siłownie, pumptruck i boiska.
Istotnym elementem promującym gminę i dostarczającym wiedzę o gminie osobom przyjezdnym jest
prowadzony przez OPKiS punkt informacji turystycznej. Punkt na bieżąco współpracuje z gestorami
obiektów noclegowych, gastronomicznych, atrakcji turystycznych, promuje obiekty na stronach
internetowych www.brenna.org.pl, www.beskidy.slaskie.travel i w mediach społecznościowych,
pozyskuje informacje o wolnych miejscach noclegowych i publikuje informacje o aktualnych
wydarzeniach w gminie Brenna.
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Biblioteka i czytelnictwo
Oprócz instytucji kultury, do dyspozycji mieszkańców pozostaje także
biblioteka – główna siedziba mieści się w Brennej przy ul. Wyzwolenia
77 oraz filia, zlokalizowana w Górkach Małych przy ul. Zalesie 3. W tabeli
poniżej przedstawiono dane dotyczące budżetu jednostki.
Tabela 15 Budżet biblioteki w Brennej

Budżet (zł)
356 950,00
13 333,00
1 112,00
601,00
2 099,00
374 095,00

Dotacja samorządowa
Dotacja z Biblioteki Narodowej
Upomnienia
Dary
Darowane książki
suma
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Brenna

W 2019 r. zbiory biblioteki zostały powiększone o 1 861 książek, a łączna wydatkowana kwota na zakup
księgozbioru wyniosła 39 501,00 zł, z czego 25 809,00 zł pochodziło ze środków gminnych. Następna
tabela prezentuje zestawienie liczbowe posiadanego księgozbioru a także poziom czytelnictwa. Warto
odnotować, że w porównaniu z zeszłym rokiem wszystkie pozycje zwiększyły swoje wartości.
Tabela 16 Liczba czytelników i książek w 2019 roku – bibliotek w Brennej łącznie z filią

Wyszczególnienie

2019 r.

Zmiana względem 2018 r. (2018 r. = 100%)

Księgozbiór ( liczba woluminów)

35 412

1,96

Liczba czytelników w ciągu roku

1 497

8,87

Liczba odwiedzin

17 301

38,16

Liczba wypożyczeń księgozbioru

30 954

24,20

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Brenna

Poza udostępnianiem zbiorów bibliotecznych instytucja aktywnie prowadzi działania edukacyjne,
artystyczne i upowszechnieniowe.

II.7 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Profilaktyka zdrowotna oraz pomoc społeczna to dziedziny, którymi
zajmują się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będący samorządową
jednostką

budżetową

świadcząca

pomoc

społeczną.

Działania

realizowane przez GOPS wynikają wprost z Ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej.
Z punktu widzenia zagadnień poddawanych analizie w rozdziale należy wymienić następujące zadania
własne gminy: 5) ochrona zdrowia; 6) pomoc społeczną, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze; 6a)
wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 7) gminne budownictwo mieszkaniowe; 16) polityka
prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej.
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W zakresie ochrony zdrowia, na terenie gminy Brenna w 2018 r. (na dzień sporządzania raportu, GUS
nie opublikował jeszcze danych za 2019 r.) działało 5 przychodni oraz 4 apteki. Liczba udzielonych porad
lekarskich podlegała wahaniom jednak względem 2013 r. odnotowuje się spadek liczby udzielonych
porad o 1,6%.
Tabela 17 Zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych w latach 2014-2019

2014
69 007

66 182

63 290

61 247

57 265

2019
57 162

liczba przychodni ogółem

8

7

6

5

5

5

liczba aptek ogółem

5

5

5

5

4

4

liczba porad lekarskich ogółem

2015

2016

2017

2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W następnej tabeli przedstawiono szczegółowe dane dotyczące świadczeń wypłacanych przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej. Największe środki zostały przekazane beneficjentom programu „Rodzina
500 +”. W 2019 r. kwota przeznaczona na to świadczenie była wyższa o 2 760 551,04 zł w porównaniu
z 2018 r., co było efektem rozszerzenia zakresu programu. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie 500 plus
przysługuje na każde dziecko bez względu na dochód rodziny, a nie jak poprzednio na drugie i kolejne.
Drugą najbardziej kosztochłonną kategorią były świadczenia rodzinne wraz dodatkami. Uwagę zwracają
także wysokie kwoty na zasiłek pielęgnacyjny, co związane jest kondycją demograficzną gminy.
Tabela 18 Kwoty przeznaczone na wybrane świadczenia socjalne w 2019 r.

Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15

Rodzaj świadczenia
Świadczenie wychowawcze
500+
Zasiłki rodzinne wraz
z dodatkami
Świadczenie rodzicielskie
Jednorazowa zapomoga
z tytułu urodzenia
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek dla opiekuna
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Za życiem
Stypendia szkolne
Zasiłek szkolny
Świadczenie „Dobry start”

Liczba
rodzin

Liczba osób*/Liczba
świadczeń**

Suma wypłaconych
świadczeń [zł]

1 438

2 330*

459

13 363**

46

262**

230.544,32

100

104**

104.000,00

240
40
12
4
151
1
0
-

2533**
427**
106**
38**
517**
382*
1**
64**
0
1569**

479.257,16
674.511,20
64.838,00
23.560,00
197.600,00
1 050,46
4.000,00
31.144,71
0,00
470.400,00

10 540 716,64
1 514.773,21

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS

W następnej tabeli przedstawiono inne formy wsparcia wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brennej. Najwyższą kwotę przeznaczono na pobyt osób w domu pomocy społecznej.
Łącznie zabezpieczono pobyt dla 12 osób, przekazując na ten cel 352.182,60 zł. Uśredniając, to
29 348,55 zł rocznie na jedną osobę i około 2 445,71 zł miesięcznie. Podobnie jak w przypadku
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świadczeń pielęgnacyjnych dostrzega się korelację wysokości świadczeń z kondycją demograficzną
gminy.
Tabela 19 Formy pomocy społecznej i kwoty przeznaczone na pomoc w 2019 r.

Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenia

Liczba świadczeń

Kwota świadczeń w
zł

Zasiłki okresowe

20

118

40.731,00

Zasiłek stały
Schronienie
„Posiłek w szkole i w
domu”-forma pieniężna
„Posiłek w szkole i w
domu”-posiłek
Usługi opiekuńcze
Zasiłki celowe i w
naturze (ogółem)
Odpłatność gminy za
pobyt w domu pomocy
społecznej

33
4

277
720

161.213,00
26.680,00

239

588

116.270,00

106

12970 posiłków

35.982.00

27

2480 godzin

61.987,50

287

x

243.505,00

12

129

352.182,60

Formy pomocy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS Brenna

Wśród głównych czynników zmuszających mieszkańców Gminy Brenna do korzystania z pomocy
społecznej w 2019 r. na pierwszy plan wysunęły się trzy, tj.: długotrwała lub ciężka choroba,
niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego.

Niebieska karta i praca Zespołu Interdyscyplinarnego.
Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb gminnych, instytucji i organizacji działających
w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania
wsparcia osobom, które doświadczyły przemocy jak i ich najbliższemu otoczeniu. Do obowiązku zespołu
należy budowanie lokalnego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka zgodnie z zapisami ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w tym także nadzorowanie przebiegu procedur Niebieska karta.
W 2019 r. wszczęto 25 procedur „Niebieskiej karty”, w tym przez przedstawicieli:
•

policji – 18 kart,

•

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4 karty,

•

jednostek organizacyjnych pomocy – 3 karty.

Spośród 25 formularzy Niebieskiej Karty cz. A, które wpłynęły w 2019 r., rozpoczęto 20 nowych
procedur, a 5 formularzy dołączono do toczących się aktualnie postępowań, celem dokonania dalszych
czynności.
W ramach działań interwencyjnych zastosowano:
•

zakaz kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną,

•

nakaz opuszczenia mieszkania,
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•

doprowadzenie osoby do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku Białej,

•

orzeczenie eksmisji,

•

skazanie z art. 207 KK,

•

zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art.2
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W 2019 zakończono procedurę w 34 rodzinach z powodu ustania przemocy i zrealizowania
indywidualnego planu pomocy (18) lub braku zasadności prowadzenia działań (16).

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Ustawa nakłada na gminy obowiązek wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych i wprowadza do systemu pomocy społecznej funkcję asystenta rodziny.
Jego rola polega na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci. W 2019 r. opieką asystenta
rodziny objęto 12 rodzin (w tym: 10 rodzin na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Cieszynie
oraz 2 rodziny na wniosek pracownika socjalnego). Na podstawie decyzji (wydanej przez sąd) pełną
władzę rodzicielską nad dziećmi odzyskało 5 rodzin. W dniu 31 grudnia 2019 r. wsparciem asystenta
rodziny objętych było 7 rodzin. Środki wydatkowane na ten cel to kwota 11 120,00 zł.
Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez
rodziców. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Do zadań
własnych gminy należy m.in. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i placówce
opiekuńczo-wychowawczej. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem w pieczy zastępczej ponosi wydatki, w wysokości: 10% wydatków na opiekę i wychowanie
dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej i 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
W okresie sprawozdawczym na współfinansowanie pobytu dzieci wydano z zadań własnych kwotę
114 407,35 zł, w tym na rodziny zastępcze – 11 375,49 zł i placówki opiekuńczo-wychowawcze –
103 031,86 zł.
Dożywianie
Oprócz ustawowych zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej należy
podkreślić uczestnictwo tej instytucji w działaniach ponadprogramowych. GOPS jest współrealizatorem
wraz z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej oddz. Brenna Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa, w ramach którego zapewnia się dystrybucję żywności wśród osób i rodzin, które z powodu
niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Pomoc
udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które bezpłatnie są przekazywane przez PKPS Katowice.
Natomiast koszt związany z magazynowaniem oraz transportem żywności znajduje się po stronie gminy.
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Szczegółowe dane na temat liczby osób objętych pomocą żywnościową w okresie listopad 2018-maj
2019 zestawione są w poniższej tabeli.

Tabela 20 Liczba osób objęta pomocą żywnościową na przełomie listopad 2018 – maj 2019

ogółem
osób
500

płeć

wiek

pozostali

K

M

>15

< 65

pozostali

bezdomni

niepełnosprawni

pozostałe grupy

244

256

150

35

315

2

82

416

Źródło: Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej za rok 2019

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej było zatrudnionych 14 osób, tj. 14
etatów:
− kierownik GOPS – 1 etat,
− główny księgowy – 1 etat,
− pracownik księgowości (obsługa płac, ZUS, obsługa transakcji bezgotówkowej- wypłata świadczeń,
fundusz socjalny, obsługa kasy) – 1 etat,
− pracownik obsługujący sekretariat, kasę, sprawy kadrowe – 1 etat,
− pracownicy administracyjni pomocy społecznej – 2,125 etatu,
− pracownik świadczeń rodzinnych , świadczeń wychowawczych – 2,875 etatu,
− pracownicy socjalni 5 etatów ( w tym: 4 specjaliści pracy socjalnej, 1 pracownik socjalny).

II.8 Ochrona środowiska
Zakres przedmiotowy rozdziału koncentruje się na zagadnieniach
stanowiących zadanie własne gminy zgodnie z art. 7.1. Ustawy
o samorządzie

gminnym,

w

kwestiach

dotyczących:

1)

ładu

przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska
i przyrody oraz gospodarki wodnej; 3) wodociągów i zaopatrzenia wodę,
kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz
urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię
elektryczną i cieplną oraz gaz.
Azbest – usuwanie azbestu ma się zakończyć do 2032 r. (zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032). W Gminie Brenna przyjęto w 2017 r. Program usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brenna na lata 2017-2032 – Uchwała Nr XXII/238/17
z dnia 21 września 2017 r. ( zawiera inwentaryzację wyrobów).
Dotacje przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XXVI/308/18 Rady Gminy Brenna z dnia 22 lutego
2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna
na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Brenna.
W 2019 r. podpisano 8 umów z Inwestorami, wpłynęło 11 wniosków o udzielenie dotacji (w tym 3 na
liście rezerwowej na 2020). Łącznie wypłacono 6182,26 zł (z zarezerwowanych w budżecie 15 000 zł),
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co oznacza, że wykorzystano 41% dotacji. Z 8 zawartych umów w 2019 r. zrealizowano 5;
unieszkodliwiono 307,5 m2 tego surowca.

Ochrona powietrza – Gmina Brenna aktywnie uczestniczy w realizacji Programu Gospodarki
Niskoemisyjnej oraz Programu Ochrony Powietrza województwa śląskiego. Na program dofinansowań
do wymiany kotłów grzewczych na nowe kotły na gaz oraz kotły na paliwo stałe, które spełniają
wymagania 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 przeznaczono w 2019 r. 128.000,00 zł.
Zrealizowano 30 umów i w sumie wypłacono 119.588,00 zł.

W zakresie oczyszczania ścieków w 2019 r. wpłynęło 1 zgłoszenie związane z budową przydomowej
oczyszczalni ścieków oraz nie wydano decyzji o przyłączeniu budynków do kanalizacji – gmina nie
partycypowała w tych inwestycjach finansowo.

Kontrole – w kompetencji gminy leży nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu działań
prośrodowiskowych w związku z tym gmina Brenna przeprowadziła następujące kontrole:
Tabela 21 Kontrole związane z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska w 2019 roku

Zakres

Liczba kontroli

gospodarka odpadami na nieruchomościach niezamieszkałych

16

źródła ciepła - piece

35 - liczba kontroli z zakresu
przestrzegania zakazu spalania
odpadów poza instalacjami do tego
przeznaczonymi
oraz
przestrzegania zapisów uchwały
antysmogowej
(dodatkowo
przeprowadzono 30 kontroli w
ramach przyznanych dotacji na
wymianę kotłów)

ścieki

19
suma

100

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Brenna

Opieka nad zwierzętami – w roku 2019 objęto opieką 10 psów bezdomnych, 8 kotów bezdomnych,
dodatkowo poniesiono koszty leczenia i sterylizacji 14 kotów dzikich. Ogólny koszt zadania w 2019 roku
wyniósł 33.667,93 zł (w tym zakup karmy 327,96 zł). Gmina poniosła także koszty leczenia dzikiej sarny
w kwocie 984,00 zł.

Ponadto Gmina Brenna prowadzi edukację ekologiczną za pośrednictwem prasy, Internetu, działań
wydawniczych i kulturalnych.
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II.9 Działania na rzecz bezpieczeństwa
Zakres przedmiotowy rozdziału koncentruje się na zagadnieniach
stanowiących zadanie własne gminy zgodnie z art. 7.1. Ustawy
o samorządzie

gminnym,

w

kwestiach

dotyczących

porządku

publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego
magazynu przeciwpowodziowego.
Bezpieczeństwo publiczne
Za bezpieczeństwo mieszkańców i turystów na terenie Gminy Brenna odpowiedzialny jest Komisariat
Policji w Skoczowie. Odziaływanie tego posterunku obejmuje gminy: Brenna, Dębowiec, Skoczów.
W poniższej tabeli przedstawiono dane zbiorcze (policja nie wyodrębnia tego rodzaju danych dla
poszczególnych gmin) związane z wykrywalnością przestępstw o charakterze kryminalnym.
Tabela 22 Dynamika wszczęć, przestępstw stwierdzonych wraz z wykrywalnością w kategorii przestępczość ogółem na przestrzeni lat 2014-2019.

2014

2015

2016

2017

2018

Zmiana
względem
2014 r.

2019

postępowania wszczęte

672

676

645

601

607

547

-18,60%

przestępstwa stwierdzone

651

676

654

576

557

589

-9,52%

66,60%

55,50%

68,30%

70,74%

67,08%

75,59%

13,50%

wykrywalność

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KP w Skoczowie.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Na terenie działania Komisariatu Policji w Skoczowie w 2019 r. doszło do
51 wypadków drogowych, w których śmierć poniosły 4 osoby, a rannych
zostało 58 osób. Odnotowano również 413 kolizji drogowych.

W następnej tabeli przedstawiono szczegółowe dane dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym na
terenie gminy Brenna w 2019 r.
Tabela 23 Liczba zdarzeń drogowych na terenie Gminy Brenna w 2019 r.

Miejscowość

Wypadki

Kolizje

Zabici

Ranni

Brenna

7

36

0

8

Górki Wielkie

4

36

0

4

Gorki Małe

2

8

0

2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KP w Skoczowie.

Łącznie, na terenie działania Komisariatu Policji w Skoczowie, w 2019 r. zatrzymano 177 nietrzeźwych
kierujących. Dane dotyczące Brennej, przedstawiono poniżej.
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Tabela 24 Liczba zdarzeń z udziałem nietrzeźwych kierujących na terenie Gminy Brenna w 2018 roku.

Brenna
Kierujący pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości art. 178a§1 kk.

17

Kierujący pojazdami mechanicznymi w stanie po użyciu alkoholu 87§1, 2 kw.

1

Kierujący rowerami w stanie nietrzeźwości art. 87§1a kw.

6

Kierujący pojazdem mechanicznym wbrew orzeczeniu Sądu art. 244 kk.

0

Kierujący pojazdami mechanicznymi wbrew decyzji uprawnionego organu art. 180a kk.

2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KP w Skoczowie.

Bezpieczeństwo pożarowe

Na terenie gminy działają 3 jednostki OSP :

•

Brenna Centrum,

•

Brenna Leśnica,

•

Górki Wielkie (włączona do Krajowego Systemu
Ratowniczo Gaśniczego).

Realizację zadań związanych z zabezpieczeniem gotowości bojowej zgodnie z art. 32 ust. 2 i 3 Ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej gmina finansuje jako bezpośredni wydatek
z budżetu. Są to przede wszystkim koszty dotyczące zabezpieczenia gotowości bojowej OSP tj.:

•
•

koszty zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę, ścieki, gaz,
wydatki dotyczące abonamentu telekomunikacyjnego związanego wyłącznie z
zabezpieczeniem gotowości bojowej,

•

remonty budynku i pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby zabezpieczenia gotowości
bojowej,

•
•
•

remonty i przeglądy techniczne samochodów pożarniczych,
remonty i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego,
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział
w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach, szkoleniach,

Strona 41

Raport o stanie Gminy Brenna za rok 2019

•
•
•

ubezpieczenie członków młodzieżowej drużyny pożarniczej,
ubezpieczenie samochodów pożarniczych,
zakup etyliny, oleju napędowego, olejów silnikowych, płynów chłodzących i hamulcowych,
wody destylowanej, akumulatorów oraz podstawowych części do samochodów pożarniczych
i innego sprzętu pożarniczego oraz innych materiałów eksploatacyjnych,

•
•

zakup wyposażenia ochrony osobistej i umundurowania,
zakup sprzętu specjalistycznego do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami,

•

zatrudnienie konserwatora sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego.

Ponadto na podstawie art. 28 powyższej ustawy członek OSP, który uczestniczył w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustaliła rada gminy w drodze uchwały.
Gmina również przekazuje na rzecz OSP środki pieniężne w formie dotacji celowej: min. na zakup
samochodów pożarniczych, sprzętu pożarniczego.
W 2019 r. udzielono dotacji celowej (w wysokości 9 000,00 zł) na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi
ratowniczych z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Centrum.
Analiza bezpieczeństwa przeciwpożarowego wskazuje, iż liczba zagrożeń odnotowanych na terenie
powiatu podlega wahaniom – w 2019 r. ogólna liczba interwencji PSP wyniosła, 3 265 co jest
porównywalne z rokiem poprzednim.
W 2019 r. na terenie gminy Brenna odnotowano 229 interwencji Straży Pożarnej. Najczęściej Straż
interweniowała ze względu na powstałe zagrożenia miejscowe, uwagę zwraca także wysoka liczba
alarmów fałszywych (21), choć jak wynika z danych PSP zdecydowana ich większość to alarmy płynące z
instalacji systemów przeciwpożarowych oraz alarmy „w dobrej wierze”. Wydarzenia te skutkowały 11
osobami rannymi, z czego dwie ucierpiały w pożarach, a reszta podczas zagrożeń miejscowych.
Charakterystyka zdarzeń interwencji PSP w Gminie Brenna w 2019 r. zestawiona jest w poniższej tabeli.
Tabela 25 Charakterystyka zdarzeń i interwencji PSP w Gminie Brenna w 2019 roku

Charakterystyka zdarzeń w Gminie Brenna
zdarzenia ogółem
pożary
miejscowe zagrożenia

Wartość
229
22
186

alarmy fałszywe

21

osoby poszkodowane ogółem

11

ofiary śmiertelne
ranni

0
11

straty łącznie w zł

657,1 tys. zł

wartość uratowanego mienia w zł

4 760 tys. zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PSP w Cieszynie
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Spośród interwencji Straży Pożarnej ze względu na występowanie miejscowego zagrożenia największa
liczba działań (38) była podjęta w związku z przyborem wód oraz opadami deszczu. Liczbę i rodzaj
miejscowych zagrożeń odnotowanych przez PSP Cieszyn na terenie Gminy Brenna w 2019 r. przedstawia
poniższa tabela
Tabela 26 Liczba i rodzaj miejscowych zagrożeń odnotowanych przez PSP Cieszyn na terenie Gminy Brenna w 2019 roku

Rodzaje miejscowych zagrożeń
Silne wiatry
Przybory wód
Opady śniegu
Opady deszczu
Chemiczne
Ekologiczne
Radiologiczne
Budowlane
Infrastruktury komunalnej
W transporcie drogowym
Na obszarach wodnych
Medyczne
Inne
suma

Liczba
36
38
3
38
5
0
0
1
28
20
2
9
6
186

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PSP w Cieszynie

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe
W ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego Brenna dysponuje następującym sprzętem:
Tabela 27 Wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego

l.p

nazwa sprzętu

1

Agregaty prądotwórcze przewoźne

2

Zestawy oświetleniowe

3

Piły (pilarki) spalinowe łańcuchowe

4
5

Pompy (do wody i szlamu) elektryczne
Pompy do szlamu spalinowe

6

Węże tłoczne

7
8
9
10
11
12
13
14

Węże ssawne (jako ukompletowanie wykazać smoki
ssawne; ilość)
Nagrzewnice powietrza
Worki
Osuszacze pomieszczeń łącznie
Łopaty / szpadle
Wodery
Kurtki przeciwdeszczowe
Sprzęt mechaniczny

charakterystyka
do 5 kW
powyżej 5 - 20 kW
do 3,5 KM
powyżej 3,5 KM
o napięciu 220/230 V
Ø 75
Ø 110
Ø 110
spalinowe

koparki

liczba sztuk
6
1
6
7
3
1
5
52
1
14+ 5 smoków
ssawnych
1
600
1
22
18
48
2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Brenna
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II.10 Analiza bieżącego utrzymania dróg
W rozdziale omówiono zadanie własne gminy (zgodnie z art. 7.1. Ustawy
o samorządzie gminnym), którym jest utrzymanie gminnych dróg, ulic,
mostów, placów oraz organizacja ruchu drogowego.

W tabeli poniżej przedstawiono wydatki poniesione przez Gminę Brenna na bieżące utrzymanie dróg.
Tabela 28 Zestawienie kosztów utrzymania dróg w 2019 roku.

L.p.

Zadanie

Wartość w zł.

1.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych około 110 km i 12 parkingów

453 163,46

2.

Remonty cząstkowe dróg gminnych około 110 km

552 236,67

3.

Budowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja i roboty)

121 124,11

4.

Przeglądy podstawowe dróg gminnych, około 100 km i 38 mostów i kładek

13 625,50

5.

Opracowanie projektów i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu

58 028,69

6.

Obsługa geodezyjna czynności związanych z utrzymaniem dróg gminnych

1 107,00

7.

Opracowanie dokumentacji technicznej remontów dróg i mostów, opłaty

15 612,72

8.

Zakup materiałów skalnych

91 574,49

9.

Zakup elementów betonowych

355 420,90

10.

Prace i zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych

88 762,10

11.

Remont ul. Tartacznej w Górkach Wielkich

53 510,29

12.

Remont fragmentu nawierzchni drogi gminnej ul. Bukowa w Brennej

84 946,81

13.

Remont fragmentu drogi ul. Brzoskwiniowa w Górkach Wielkich

36 857,93

14.

Remont odcinka drogi wraz remontem chodnika ul. Jatny (bez kanalizacji sanitarnej)

397 940,75

15.

Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Rolnicza w Brennej

165 319,87

16.

Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Łęgowa w Górkach Małych

137 130,18

17.

Remont nawierzchni drogi gminnej ulicy Harcerskiej w Górkach Wielkich

76 310,72

18.

Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Jatny w Brennej

150 614,42

19.

Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Barujec w Brennej

60 380,21

20.

Montaż barier energochłonnych
Umocnienie rowów przydrożnych oraz korpusu dróg elementami prefabrykowanymi
ul. Olszyna w Górkach Wielkich i ul. Zielona w Brennej
Suma

66 315,58

21.

155 574,57
2 979 982,40 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Brenna

Dodatkowo, zadania w ramach prac remontowych i konserwacyjnych dróg były realizowane przez
Zakład Budżetowy Gospodarki Gminnej. Następna tabela prezentuje wysokość środków wydatkowanych
na te cele (koszty robocizny bez materiałów).
Tabela 29 Zestawienie kosztów robocizny w ramach prac remontowych i konserwacyjnych realizowanych przez ZBGK

L.p.

Zadanie

Wartość w zł.

1.

Wykonanie prac remontowych ul. Wierzbowa w Brennej

3 500,00

2.

Wykonanie prac remontowych ul. Liszki w Brennej

14 500,00

3.

Remont przepustu ul. Na Kępkę w Brennej

3 600,00

4.

Remont nawierzchni drogi ul. Sucha w Brennej

5 400,00

5.

Remont odwodnienia liniowego – rowu przydrożnego ul. Leśników w Brennej

15 000,00
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6.

Wykonanie remontu drogi gminnej ul. L. Skrzypka w Górkach Wielkich

15 500,00

7.

Remont przepustu ul. Szczęśliwa w Górkach Wielkich

7 000,00

8.

Remont przepustu na ul. Świniorka w Brennej

2 500,00

9.

Prace utrzymaniowe i naprawcze na pozostałych drogach gminnych (kwota łączna)

106 560,50

10.

Zamiatanie chodników, dróg i placów gminnych

11.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

199 200,00

12.

Koszenie poboczy dróg oraz tras spacerowo-rowerowych na wałach

19 200,00

4 503,00

Suma

396 463,50 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Brenna

Zakład Budżetowy Gospodarki komunalnej na dzień 31.12.2019 r. zatrudnia ogółem 22 osoby:
Na stanowisku dyrektora i głównego księgowego – 2 osoby, pracownicy administracji 4 osoby ( w tym
jedna na urlopie wychowawczym, 9 kierowców, 4 pracowników wykwalifikowanych, 2 robotników i
1 majster.

II.11 Analiza udzielonych i rozliczonych dotacji przez organizacje pozarządowe
Rozdział zawiera opis zagadnień wchodzących w zakres
zadania własnego gminy (zgodnie z art. 7.1. Ustawy o
samorządzie gminnym), którym jest współpraca i działalność
na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
z 2018r. poz.450, 650 i 723).

Ramy prawne aktywności Gminy w tym obszarze stanowiła Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Brenna z
dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami
pozarządowymi na 2019 rok. Na realizację Programu zarezerwowano w budżecie gminy kwotę
w wysokości 67 000,00 zł. Ostatecznie, Gmina Brenna dofinansowała realizację 9 zadań na łączną kwotę
62 934,00 zł. W tabeli poniżej przedstawiono wydatki z podziałem na obszary wsparcia.

Tabela 30 Kwota przeznaczona na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.

Rodzaj zadania publicznego
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Ekologia ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego

razem

Liczba zadań wykonanych
przez organizacje
pozarządowe

Wysokość środków
wydatkowanych na dany
rodzaj zadania (zł)

4

22 934,00

4
1
9

35 000,00
5 000,00
62 934,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Brenna
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Zakres przedmiotowy współpracy pomiędzy Gminą a NGO obejmuje realizację zadań publicznych oraz
konsultowanie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
organizacji pozarządowych.
Zasadniczo w programie współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
uwzględniono dwie formy współpracy – finansową (powierzanie zadań publicznych oraz wspieranie
wykonywania zadań publicznych) oraz pozafinansową opartą o udzielanie obopólnego wsparcia.

II.12 Administracja
Administracja gminna została wyodrębniona jako odrębny
obszar analizy ze względu na fakt, że za jej pośrednictwem
realizowane są przepisy prawa i zadania własne gminy.
Podstawę prawną swojego istnienia administracja samorządowa
znajduje w Konstytucji RP oraz ustawach. Tym samym należy
zwrócić uwagę na fakt, iż kluczowe z punktu widzenia rozdziału
jest dokonanie analizy:
1. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych (ustawowe zadanie własne);
2. kwestia jakości obsługi oraz podnoszenie kwalifikacji w administracji czy też realizowany
program szkoleń.
W Urzędzie Gminy Brenna nie opracowano programu szkoleń. Pracownicy podnoszą kwalifikacje
zawodowe na szkoleniach aktualizacyjnych otwartych, zgodnie z bieżącymi potrzebami w tym
zakresie. W 2019 r. 28 pracowników podniosło kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach
aktualizacyjnych otwartych, a dwóch pracowników ukończyło studia podyplomowe, które
dofinansowano ze środków Urzędu.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Urzędzie było zatrudnionych 51 pracowników, w tym 4 osoby
przebywały na urlopach związanych z rodzicielstwem, 1 osoba na urlopie bezpłatnym.
Poniżej wykaz etatów w Urzędzie Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku :
1.

Wójt - 1 etat

2.

Zastępca Wójta - ½ etatu

3.

Naczelnik Wydziału - ½ etatu

4.

Skarbnik Gminy - 1 etat

5.

Sekretarz/Zastępca Kierownika USC - 1 etat

6.

Kierownik referatu - 3 etaty

7.

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - 1/8 etatu

Strona 46

Raport o stanie Gminy Brenna za rok 2019

8.

Inspektor - 22 etaty

9.

Informatyk - 1 etat

10.

Podinspektor - 11 ½ etatu

11.

Referent - 1 etat

12.

Młodszy referent - 2 etaty

13.

Kierowca - 1 etat

14.

Sprzątaczka - 1 etat

15.

Goniec - 1 etat

II.13 Uchwały Rady Gminy
Zgodnie z literą znowelizowanej ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i art. 28, czytamy,
że raport o stanie gminy powinien obejmować m.in. realizację uchwał rady gminy. W związku z tym
zapisem dokonano analizy statystycznej oraz tematycznej uchwał Rady Gminy Brenna. Łączna liczba
uchwał, które podjęła Rada Gminy Brenna w 2019 roku wyniosła 108. W poniższej tabeli przedstawiono
zakres tematycznych uchwał. Należy podkreślić, że zakwalifikowanie tematyczne jest arbitralne i
autorskie oraz uwzględnić fakt, iż wiele uchwał mieści się w kilku zakresach tematycznych.
Tabela 31 Liczba uchwał z podziałem na kategorie w gminie Brenna w 2019 roku

L.p.

Kategoria

Ilość wg kategorii

1.

Finansowe

29

2.

Gospodarowanie mieniem gminnym

16

3.

Gospodarka komunalna

7

4.

Ochrona środowiska

7

5.

Organizacja

17

6.

Oświata

8

7.

Pomoc społeczna

6

8.

Sektor obywatelski

12

9.

Zagospodarowanie przestrzenne

3

10.

Inne

3
Suma

108

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Brenna

W roku ubiegłym największa liczba uchwał podjętych przez Radę Gminy Brenna dotyczyła kwestii
finansowych i były to uchwały związane ze zmianami w budżecie gminy, wieloletniej prognozie
finansowej, zmian stawek lub opłat. Drugą najliczniejszą kategorią były uchwały poświęcone
kwestiom organizacyjnym – zmianom regulaminów, sposobu naliczania opłat, wyborów lub zmian
członków komisji itp. W następnej kolejności podejmowano uchwały związane z gospodarowaniem
mieniem gminnym – dzierżawy, nabywanie lub zbywanie nieruchomości.
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II.14 Inne działania

Gmina Brenna jest w ok. 99% pokryta planami miejscowymi.
Niewielkie tereny zostały wyłączone z obszaru objętego planem
miejscowym, który został opracowany w 2004r. Od 2007 r. gmina
uchwala zmiany planu obejmujące niewielkie, niepowiązane
ze sobą fragmenty terytorium gminy – zmiany te, opracowywane
przez różne pracownie urbanistyczne, są jednak spójne ze sobą.
Jest to możliwe dzięki ówczesnemu wymóg zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, a ustalenia w nich zawarte stanowią realizację polityki określonej
przez gminę. Ponadto w gestii Gminy Brenna leży utrzymanie zieleńców i rabat kwiatowych. W 2019 r.
na ten cel wydano łącznie 48 105,87 zł. W tabeli poniżej przedstawiono szczegóły wydatków.
Tabela 32 Koszty utrzymania zieleni miejskiej

L.p.

Rodzaj wydatku

Wartość w zł.

1.

Utrzymanie rabat kwiatowych

15 109,77

2.

Koszty nasadzeń, wycinki i pielęgnacji drzew

7 456,10

3.

Koszenie zieleńców

24 580,00

4.

Grabienie zieleńców

960,00
Suma

48 105,87

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Brenna

III Podsumowanie
Podsumowanie niniejszego raportu stanowi
syntezę

najważniejszych

informacji,

które

z jednej strony pozwalają na ocenę działań
samorządu w 2019 roku, a z drugiej natomiast
wpływają na określenie zaleceń, kluczowych
w kontekście zadań przewidzianych czy też
rekomendowanych

do

realizacji

w okresie

do końca 2020 roku.
Tym samym klasyczna konstrukcja raportu formalnie składająca się z wniosków i rekomendacji
na poziomie operacyjnym odnosi się do wskazania emblematycznych działań charakteryzujących rok
miniony (2019 r.) – część dotycząca wniosków oraz określenia konkretnych przedsięwzięć
przewidzianych do realizacji w roku bieżącym (2020 r.). Innymi słowy wnioski i rekomendacje
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to zinwentaryzowanie tego, co wydarzyło się w okresie objętym raportem oraz klarowne
wyartykułowanie planów w horyzoncie czasowym do końca grudnia 2020 roku.

III.1 Wnioski
Katalog wniosków ma charakter otwarty – znajdują się w nim informacje uznane za kluczowe z punktu
widzenia rozwoju gminy w 2019 roku. W treści raportu odnoszono się każdorazowo do sfer aktywności
samorządu lokalnego wynikającej z przepisów prawa. Mając na uwadze czytelność opracowania
zdecydowano się na umieszczenie w formie wniosków najważniejszych działań, które istotnie wpłynęły
na rozwój społeczno-gospodarczy całej wspólnoty samorządowej.
Z punktu widzenia zobowiązań (rekomendacji) sformułowanych w „Raporcie o stanie gminy za rok 2018”
zrealizowano skutecznie i efektywnie, a zapisy przyjęte w minionym roku znalazły potwierdzenie
w działaniach w bardzo wysokim stopniu (ponad 90%). Poniższe wnioski stanowią równocześnie
po części ewaluację zaplanowanych działań w roku poprzednim.

1. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej i kontynuowanie działań w tym zakresie poprzez
rozbudowę sieci stanowił pierwszy z priorytetów / rekomendacji zawartych w raporcie za rok
2018. Poniżej wymieniono kluczowe zrealizowane działania:
a. rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna polegająca na budowie
wodociągu w Górkach Wielkich: Etap III (Wymoliny, Parszywiny, Zebrzydka). W ramach
zadania wykonano sieć wodociągową wraz z przyłączami o łącznej długości 15.755,5 mb
oraz podłączono 246 budynków. Łączna wartość inwestycji wyniosła 7 476 206,64 zł,
(kwota obejmuje dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020),
b. rozbudowa sieci wodociągowej w Brennej w rejonie ulicy Leśnica. W ramach zadania
rozbudowano sieć wodociągową o łącznej długości 308,55mb, która umożliwiła
podłączenie do sieci wodociągowej piętnastu budynków mieszkalnych. Łączna wartość
inwestycji wyniosła 129 259,72 zł,
c. budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Brennej
przy ul. Góreckiej, Leśników i Wiązowej. W ramach zadania wybudowano sieć
wodociągową z przyłączami o łącznej długości 3.957mb i podłączono 56 nieruchomości.
Łączna wartość inwestycji wyniosła 1 003 405,45 zł i została dofinansowana ze środków
WFOŚiGW w Katowicach w formie umarzalnej pożyczki w wysokości 722 444,28 zł,
d. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich
– Szpotawice: Etap III. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacyjną wraz
z przyłączami o łącznej długości 5.925,4 mb. Łączna wartość inwestycji wyniosła
3 099 404,85 zł i obejmuje dofinansowanie z PROW 2014-2020,
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e. rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich przy ulicy Stary Dwór.
W ramach zadania rozbudowano sieć kanalizacji grawitacyjnej o długości 55,5mb
i umożliwiono podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej trzech nowopowstałych
budynków mieszkalnych. Łączna wartość inwestycji wyniosła 27 800,00 zł.

2. Zgodnie z rekomendacją poczynioną w roku 2019 kontynuowano działania związane
z modernizacją i poprawą jakości sieci dróg na terenie gminy. Warto wymienić realizację
następujących zadań:
a. przebudową fragmentu ul. Tartacznej w Górkach Wielkich (wartość 53 510,29 zł);
b. remont fragmentu nawierzchni drogi gminnej ul. Bukowa w Brennej (wartość
84 946,81 zł);
c. przebudowa fragmentu drogi ul. Brzoskwiniowa w Górkach Wielkich (wartość
36 857,93 zł);
d. remont odcinka drogi wraz remontem chodnika na długości ul. Jatny wraz z rozbudową
sieci kanalizacji sanitarnej Brenna ul. Jatny – Etap I (wartość 423 029,75 zł);
e. przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Słonecznej w Górkach Wielkich (wartość
889.458,45 zł; zadanie dofinansowano z Funduszu Dróg Samorządowych);
f.

remont nawierzchni drogi gminnej ul. Rolnicza w Brennej (wartość 165 319,87 zł;
zadanie dofinansowano ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w wysokości 132 255,00 zł);

g. remont nawierzchni drogi gminnej ul. Łęgowa w Górkach Małych (wartość
137 130,18 zł; zadanie dofinansowano ze środków na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych w wysokości 43 834,00 zł);
h. remont nawierzchni drogi gminnej ulicy Harcerskiej w Górkach Wielkich (wartość
76 310,72 zł. zadanie zrealizowano przy udziale finansowym Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe poprzez przekazanie środków finansowych
na wspólne przedsięwzięcie publiczne w wysokości 45 700,00 zł);
i.

remont nawierzchni drogi gminnej ul. Jatny w Brennej (wartość 150 614,42 zł);

j.

remont nawierzchni drogi gminnej ul. Barujec w Brennej (wartość 60 380,21 zł).

3. Gmina zobowiązała się kontynuować działania związane z realizacją (aktualizowaniem)
Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego ukierunkowanych na dostosowanie
MZPM do aktualnych wyzwań stojących przed gminą i oczekiwań mieszkańców. Przykładem
rzetelnej realizacji tego postulatu jest uczestnictwo gminy w projekcie Szkoła Świadomego
Planowania Przestrzennego 2.0, wspomagającego opracowaniu nowego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru jednostek strukturalnych Brennej Centrum i
Brennej Spalonej poprzez realizację pogłębionych konsultacji społecznych, doposażenie
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sprzętowe oraz działania szkoleniowe. W ramach prowadzonych prac uchwalono miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Brenna Pinkas przy ul. Góreckiej
obejmujący obszar o powierzchni ok. 2.93 ha. Przyjęty plan miejscowy wyznaczył nowe tereny
usługowe w sąsiedztwie drogi powiatowej Skoczów – Brenna oraz w części uregulował już
istniejącą zabudowę mieszkaniową. W 2019 r. kontynuowano również sporządzanie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Górki Wielkie i Górki
Małe. Długotrwała procedura uzyskiwania zgody na odlesienie i odrolnienie terenów
przeznaczonych pod inwestycje celu publicznego oraz inne tereny inwestycyjne nie pozwoliła
na przyjęcie tego opracowania w 2019 r.

4. W ramach realizacji projektu transgranicznego „Beskid Śląski - wspólne dziedzictwo” (w ramach
Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska, całkowita wartość projektu 1 692 803,82 zł).
W Domu Zielin „Przytulia” przez cały rok 2019 realizowano szeroki zakres działań kulturalnych,
a istniejąca wystawę zwiedziło 6 270 osób. Odbyło się również liczne wykłady i wydarzenia
traktujące o kulturze regionu, takie jak np. „Na szlaku kultury wołoskiej” – Józefa Michałka
czy też „Na styku dwóch światów” Małgorzaty Kiereś. W ramach działań odbywały się ponadto
spektakle i koncerty m.in. „Morawska Brama”– koncert Kuby Blokesza i Chwili Nieuwagi
czy Recital Piaf – koncert w wykonaniu Katarzyny Dendys-Koseckiej. Dodatkowo planowo
realizowano liczne warsztaty oraz zajęcia dla najmłodszych mieszkańców gminy.

5. Gmina w formie stałej w 2019 roku realizowała ustawowe działania ukierunkowane na ochronę
środowiskowe naturalnego, czego przykładem jest program dofinansowań do wymiany kotłów
grzewczych na nowe kotły na gaz oraz kotły na paliwo stałe, które spełniają wymagania 5 klasy
według normy PN-EN 303-5:2012. W 2019 roku przeznaczono na ten cel 128 000,00 zł oraz
zrealizowano 30 umów z mieszkańcami gminy.

6. W 2019 r. sfinalizowano projekt „Budowa obiektów małej architektury (siłowni zewnętrznej)
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brennej przy ulicy Leśnica” (dofinansowany przez Ministra
Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Projekt objął
m.in. montaż sześciu urządzeń siłowni zewnętrznej na pylonie i trampoliny ziemnej oraz stolika
do gry w szachy i chińczyka z dwoma ławkami wraz z wykonaniem elementów małej architektury
i nasadzeń. Wartość inwestycji wyniosła 146 677,50 zł.

7. W 2019 roku odbył się szereg imprez realizowanych przez OPKiS. Warto wymienić w tym miejscu
część z nich:
a. 10-lecie „Małej Brennej”: święto 50 młodych artystów, 15 wolontariuszy oraz około 200
tancerzy, muzyków i śpiewaków z zaprzyjaźnionych zespołów. W imprezie uczestniczyło
niemal 2000 uczestników w ciągu całego dnia.
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b. Na Nocy Świętojańskiej w 2019 r. wystąpiły rodzime Zespoły Regionalne – Kotarzanie
i Brenna, Orkiestra Dęta Czesława Grenia, znany artysta Zbigniew Wałach z kapelą, folkrockowy zespół Turnioki oraz niezawodny JohnnyBand. W ciągu całej imprezy
przewinąć się przez Park Turystyki może nawet 5000 osób.
c. Słowiańska Noc Folkmetalowa to 6 zespołów oraz siedem godzin koncertów, w których
uczestniczyło około 4000 uczestników.
d. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystyczny - to wielkie, dwudniowe święto
folkloru wszystkich grup etnograficznych Województwa Śląskiego. W Przeglądzie
wystartowało około 60 grup śpiewaczych, kapel i zespołów regionalnych, co daje sumę
około 1100 uczestników konkursu. Wydarzenie było współorganizowane jest wraz
z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku-Białej.
e. Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce – zmagania odbywają się na dystansie 15,3 km,
na trasie o charakterze anglosaskim (podbiegi i zbiegi). Bieg w 2019 roku otrzymał
nagrodę Złotej Kozicy dla Najlepszego Polskiego Biegu Górskiego. W imprezie
uczestniczyło ponad 700 osób.
Obecna sytuacja związana z pandemią ma negatywny wpływ na budżet Gminy Brenna.
Analizując sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok oraz opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej należy w planowanych wydatkach brać pod uwagę poziom zadłużenia gminy.
Dlatego konieczne jest monitorowanie sytuacji finansowej gminy oraz uwzględnienie aktualnej
sytuacji makroekonomicznej, wywołanej wskutek rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. W
2020 roku w związku z wystąpieniem epidemii szacuje się spadek dochodów bieżących o kwotę
co najmniej 2 mln zł. W związku z tym koniecznym jest zweryfikowanie planu wydatków na 2020
rok a także rozpoczynanych inwestycji.

III.2 Rekomendacje
Rekomendacje stanowią zalecenia realizacyjne kluczowe z punktu widzenia opracowywania kolejnego
Raportu o stanie gminy (edycja 2019). Wymienione poniżej działania i polityki stanowią wybór
najważniejszych działań. Co istotne, w zasadniczej części mają one charakter kontynuacji.

1.

W 2020 roku Brenna wdroży innowacyjny elektroniczny system obsługi opłaty miejscowej.
Dla turysty uiszczenie opłaty miejscowej odbywa się w obiekcie noclegowym i jest potwierdzone
odpowiednim kwitariuszem lub zapisem na fakturze. Zebrane od poszczególnych obiektów
środki trzeba rozliczyć i odpowiednio zaksięgować, obliczyć wynagrodzenie za inkaso,
czy zweryfikować nieścisłości. We wszystkich tych czynnościach pomaga system, jednocześnie
eliminując kwitariusze i inne dokumenty papierowe (system udostępniony jest już pierwszym
inkasentom, a ich liczba sukcesywnie się powiększa). Pozwala on również na prowadzenie
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w jednym miejscu bazy obiektów noclegowych, które Gmina ma obowiązek ewidencjonować.
Dzięki digitalizacji danych Gmina ma dostęp do rożnego rodzaju statystyk i zestawień
dotyczących ruchu turystycznego oraz bazy noclegowej. System wspomaga również
prowadzenie przez Gminę akcji zachęcającej turystów do płacenia opłaty miejscowej poprzez
rabaty na atrakcje turystyczne.

2.

Na rok 2020 zaplanowano dalsze działania z zakresu rozwijania gospodarki wodno-ściekowej,
w tym m.in.:
a. „Budowę kanalizacji sanitarnej bez przyłączy domowych w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy
Świat, Czarny Las), Etap II Zadanie 6 i Etap III Zadanie 2” (wartość projektu 5.434.972,52 zł).
W ramach zadania planuje się wykonać sieć kanalizacyjną grawitacyjną o łącznej długości
7,484 km oraz ciśnieniową o łącznej długości 0,198 km. Po zakończeniu robót budowlanych
do sieci kanalizacji sanitarnej będzie możliwość podłączenia 143 budynków. W rejonie
skrzyżowania ulic Nowy Świat i Malinowej zaprojektowano sieciową przepompownię
ścieków, która będzie tłoczyć ścieki do nowo wybudowanego kolektora grawitacyjnego.
b. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej Kormany
– Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników,
Wiązowa” obejmującej rejon 70 ha w Brennej. Według założeń projektowych planuje
się podłączenie do kanalizacji sanitarnej 260 budynków mieszkalnych. Dokumentacja
techniczna obejmuje również likwidację starej pompowni zlokalizowanej w Brennej Jatny
oraz przełączenie do nowego kolektora kanalizacji doprowadzonej do pompowni. Aktualnie
Wójt Gminy wystąpił o wydanie pozwolenia na budowę dla tego projektu, które pozwoli
na przystąpienie do wykonania zadania w kolejnych latach. Łącznie koszt budowy samej
sieci (bez przyłączy do budynków) brutto to 17 387 124,13 zł.

3.

Na rok 2020 zaplanowano następujące działania w zakresie drogownictwa:
a. Remont drogi powiatowej DP 2602 S Skoczów – Brenna na odcinku ok. 1 km w rejonie
Brenna Spalona – Brenna Skrzyżowanie (kontynuacja odcinka wykonanego w 2019 r.).
Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 660 693,15 zł, z czego Gmina Brenna
zaplanowała w budżecie na 2020 r. współfinansowanie przedmiotowego zadania
na poziomie 30 % kosztów robót budowlanych.
b. Przebudowa drogi gminnej Skoczowska i Stary Dwór w Górkach Wielkich (wraz
ze skrzyżowaniami na połączeniu ul. Zofii Kossak – ul. Skoczowska, ul. Skoczowska – ul. Stary
Dwór i ul. Stary Dwór – ul. Rzemieślnicza oraz budową chodnika) wraz z przebudową sieci
teletechnicznej i energetycznej. Koszt robót budowlanych, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi
2 435 686,50 zł. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Przebudowa
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ul. Skoczowskiej i ul. Stary Dwór w Górkach Wielkich (część drogi 633 077 S)”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich”. Łączna wartość inwestycji wynosi 2 533 375,41 zł brutto (w tym
koszt robór budowlanych, nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz koszt opracowania
dokumentacji projektowej).
c. Kontynuacja prac projektowych dotyczących: przebudowy ul. Hołcyna w Brennej,
rozbudowy parkingu w Brennej Centrum przy ul. Wyzwolenia i ks. Juroszka
oraz przebudowy ul. Sportowej w Górkach Wielkich.

4.

Zakłada się realizowanie działań związanych z ochroną środowiska naturalnego poprzez
realizację programu usuwania azbestu (od 2011 r Gmina Brenna udziela dotacji
do przedsięwzięć związanych z usunięciem i utylizacją materiałów azbestowych z
nieruchomości położonych na terenie Gminy Brenna. Wsparcie finansowe wynosi 60 % do
poniesionych kosztów, w 2020 roku budżet przewidziany na ten cel w wynosi 21 000 zł).
Realizowany jest również program dofinansowań do wymiany kotłów grzewczych na nowe kotły
na gaz oraz kotły na paliwo stałe, które spełniają wymagania 5 klasy według normy PN-EN 3035:2012 (w 2020 r. zaplanowano na ten cel w budżecie Gminy 128 000 zł, co pozwoli na
dofinansowanie 32 wymian kotłów na ekologiczne urządzenia niskoemisyjne).

5.

Planuje się utworzenie nowego produktu turystycznego w gminie poprzez realizację projektu
„Za woniom drzewa”, którego Brenna jest partnerem wiodącym, a partnerami projektu
są Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna oraz słowacka Gmina Babin. Głównym
celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
pogranicza polsko-słowackiego. W ramach projektu planuje się m.in.: wytyczenie szlaku
samochodowego atrakcji związanych z zapachem drewna i drewnem, utworzenie
Transgranicznego Ogrodu Zielin (TOZ) na potrzeby działań edukacyjnych i prowadzenie
warsztatów oraz stworzenie drewnianej Transgranicznej Strefy Kultury (TSK) na potrzeby
przybliżania dziedzictwa kulturowego w odniesieniu do twórczości Zofii Kossak. Projekt ponadto
będzie realizował szereg działań animacyjnych, społeczno-kulturalnych oraz artystycznych.
Całość działań uzupełni wspólna promocja oraz aplikacja mobilna. Całkowita wartość projektu
to kwota 633.333,16 euro. Wartość projektu po stronie gminy Brenna to 238 987,34 €, a OPKiS
123 776,32 € (przy poziomie dofinansowania wynoszącym 85%).

6.

Dalsza rozbudowa i uatrakcyjnienie strefy rekreacji w okolicy kościoła w Leśnicy m.in. poprzez
budowę tężni solankowej oraz placu zabaw (kontynuacja działań zrealizowanych w 2019 roku).
Plac zabaw (część projektu „Aktywnie w naturze”, który gmina będzie realizować z czeską Gminą
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Wędrynia) w Brennej Leśnicy będzie obejmował budowę obiektów małej architektury wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, przewidziano tam lokalizację przyrządów do zabawy. Dodatkowo
zaprojektowano urządzenia towarzyszące jak ławki, kosze na śmieci, oświetlenie lampami
solarnymi. Budowa tężni w Brennej Leśnicy będzie obejmował również wykonanie ścieżek
spacerowych zapewniających dostęp do projektowanej tężni solankowej. Ponadto projekt
przewiduje wykonanie urządzeń towarzyszących jak lampy solarne, stojaki na rowery czy ławki
parkowe. W kolejnym etapie Gmina zamierza zmodernizować istniejące miejsca postojowe
poprzez budowę parkingu, który będzie obsługiwał zrealizowaną infrastrukturę rekreacyjną.

7.

Ustalenie lokalizacji i przejęcie terenu dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej
oraz PSZOK. Aktualnie trwają prace koncepcyjne oraz negocjacje związane z możliwością
pozyskania gruntu w celu przeniesienia siedziby ZBGK oraz PSZOK na tereny produkcyjnousługowe w Górkach Wielkich (Sojka). Gmina zamierza utworzyć miejsce przeznaczone
do selektywnej zbiórki odpadów wraz z niezbędnym zapleczem (obejmującym plac utwardzony
wraz z 10 kontenerami na odpady oraz 6 zadaszonymi boksami wraz z dojazdem oraz częścią
administracyjną). Dodatkowo w ramach działania ma powstać Centrum Edukacji Ekologicznej,
którego zadaniem byłoby kształcenie mieszkańców, turystów, a przede wszystkich dzieci i
młodzieży w zakresie ochrony środowiska oraz rozwój świadomości proekologicznej. Centrum
obejmie część dydaktyczną w budynku, a także ścieżkę edukacyjną zlokalizowaną przy strefie
wejściowej oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej Góra Bucze. W związku z lokalizacją
przedmiotowego terenu w sąsiedztwie „Szlaku Kamyka”, ośrodek ma być związany ze ścieżką
dydaktyczno-przyrodniczą poprzez charakter edukacyjny tego miejsca oraz ma zapewnić
możliwość odpoczynku podróżującym tym szlakiem. Planuje się tu wydzielenie miejsca
przeznaczonego na funkcje piknikowe i rekreacyjne.

8.

Kontynuowane są działania związane z realizacją projektu kluczowego pn. Utworzenie „Kotarz
Areny – Centrum Aktywnego Wypoczynku” zawartego w Strategia Rozwoju Gminy Brenna
do roku 2020. Działania obejmują przygotowania na poziomie planistycznym. Po uzyskaniu
zgody Ministra Środowiska na przeznaczenie leśnych gruntów Skarbu Państwa na cele nieleśne
przewidzianych w projekcie MPZP na cele realizacji Centrum Aktywnego Wypoczynku w rejonie
góry Kotarz, pozostaje do wydania decyzja Marszałka Województwa dotycząca gruntów
prywatnych przeznaczonych w projekcie do odlesienia. Uzyskanie wspomnianych pozwoleń
umożliwi przedłożenie Radzie Gminy kompletnego projektu MPZP do uchwalenia. Takie
zaawansowanie prac planistycznych pozwala założyć stworzenie jeszcze w tym roku warunków
do rozpoczęcia działań inwestycyjnych, po wejściu w życie planu miejscowego.

9.

Kontynuacja procesów związanych z planowaniem przestrzennym dla następujących obszarów:
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a. w trakcie prac planistycznych pozostaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla zbiornika „Polczany” w Brennej Bukowej.
b. kontynuowanie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego teren o powierzchni ok. 2522 ha dotyczący jednostek strukturalnych Brenna
Spalona i Brenna Centrum (objętych w 2019 roku pogłębionymi konsultacjami społecznymi
organizowanymi w ramach projektu Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego 2.0.).
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