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Szanowni Państwo,
Strategia rozwoju gminy to długookresowy, perspektywiczny plan działania, określający
strategiczne cele rozwoju oraz przyjmujący takie kierunki i priorytety działania (cele
operacyjne i zadania realizacyjne), które są niezbędne dla osiągnięcia trwałej zmiany
społeczno-gospodarczej.
Strategia rozwoju gminy odpowiada na podstawowe pytanie: co musimy zrobić, aby
funkcjonować i rozwijać się w przyszłości w celu optymalnego zaspokojenia zbiorowych
potrzeb naszych mieszkańców. Dlatego bardzo ważnym elementem tworzenia i realizowania
Strategii jest możliwie szeroki udział i zaangażowanie wszystkich członków lokalnej
wspólnoty.
Głównym etapem działań związanych z przygotowaniem Strategii była seria warsztatów
strategicznych, w których brali udział radni, przedstawiciele Urzędu Gminy, przedstawiciele
organizacji społecznych działających na terenie gminy, przedsiębiorcy, mieszkańcy. Projekt
Strategii był poddawany systematycznym konsultacjom społecznym, także w formie badań
ankietowych.
Niniejsza Strategia jest programem kierunkowym i nie może być traktowana jako dokument
wykonawczy. Poszczególne cele operacyjne oraz uszczegółowienie ich zakresu opisane są
z perspektywy dnia dzisiejszego, w tym głównie dostępnej wiedzy nt. możliwości uzyskania
przez Gminę wsparcia w różnych obszarach tematycznych.
Przejęcie Strategii rozwoju nie zamyka możliwości wprowadzenia w niej zmian i realizacji
nowych kierunków rozwojowych, zgodnie z pojawiającymi się uzasadnionymi potrzebami
społecznymi. Jestem przekonana, że realizacja niniejszego programu w znacznym stopniu
poprawi warunki życia mieszkańców. Deklarujemy, że władze Gminy Brenna będą dokładać
wszelkich starań, aby niniejszy program został zrealizowany w pełnym zakresie.
Wójt Gminy Brenna
Iwona Szarek
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1. Wprowadzenie
Strategia Rozwoju Gminy Brenna do roku 2020 jest podstawowym strategicznym
dokumentem samorządu lokalnego, formułującym wizję rozwoju Gminy i ukierunkowującym
jej działania w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego. Strategia jest efektem połączenia
prac warsztatowych oraz eksperckich i wykorzystuje najnowsze trendy planowania rozwoju
lokalnego. Przyjęty program działania jest spójny z opracowaniami szczebla lokalnego,
regionalnego oraz krajowego. Założono, że koherentność poszczególnych planowanych
działań z możliwością wykorzystania zewnętrznego finansowania będzie warunkować
skuteczny i kompleksowy system wdrażania Strategii. Podstawą prawną dla opracowania
i wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Brenna do roku 2020 jest Ustawa o samorządzie
gminnym z dnia 8 marca 1990 r., która w artykule 18 ust. 2, pkt 6 wskazuje na kompetencje
Rady Gminy w zakresie uchwalania planów gospodarczych. Ustawa pozostawia samorządom
dowolność w kwestii metody i formy opracowania tego rodzaju dokumentu. Działania,
których celem było opracowanie Strategii, podjęto w maju 2012 roku. Zawarto umowę ze
Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna, któremu
powierzono koordynację prac nad opracowaniem Strategii. Istotą Strategii jest wyznaczenie
głównych, najważniejszych kierunków działań krótko i długofalowych oraz opisanie sposobu
ich realizacji. Strategia ma być zatem kompleksowym dokumentem wspomagającym
zarządzanie

Gminą.

Głównym

elementem

przygotowań

Strategii

były

spotkania

warsztatowe, w których udział wzięli radni Gminy Brenna, przedstawiciele Urzędu Gminy
Brenna, przedstawiciele organizacji społecznych, przedsiębiorcy, mieszkańcy, a także
moderatorzy– przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA
PARTNER. Ponadto na portalu internetowym Gminy Brenna została zamieszczona ankieta
adresowana do mieszkańców Gminy Brenna. Zebrano również propozycje projektów
i działań z jednostek organizacyjnych Gminy Brenna. Następnym etapem przygotowywania
Strategii była praca ekspercka. Polegała ona głównie na porządkowaniu zebranych danych
z ankiety internetowej oraz wszystkich informacji z przeprowadzonych warsztatów.
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Dokonano również analizy odpowiedzi jednostek organizacyjnych Gminy Brenna w sprawie
propozycji kierunków przyszłego rozwoju Gminy Brenna.
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2. Założenia metodologiczne
2.1. Sposób i metody przygotowania Strategii
Strategia rozwoju jest podstawowym narzędziem służącym efektywnemu zarządzaniu
Gminą. W pierwszej kolejności obejmuje ona zbiór informacji dotyczących:
1. Misji, czyli głównego założenia rozwojowego Gminy Brenna;
2. Celów strategicznych – pożądanych zmian w przyszłości;
3. Kluczowych problemów strategicznych;
4. Kierunków rozwoju;
5. Przedsięwzięć konkretyzujących treść kierunków rozwojowych;
6. Priorytetowych obszarów działań – dziedziny i miejsca aktywności społeczności
lokalnej;
7. Systemu monitoringu i aktualizacji planów wdrożeniowych.
Opracowywanie Strategii Rozwoju Gminy Brenna do roku 2020 przeprowadzono
z wykorzystaniem metody „od ogółu do szczegółu”. Pierwszym elementem było
sprecyzowanie misji Gminy, która określała horyzontalny kierunek jej rozwoju. Cele oraz
poszczególne plany strategiczne stanowią narzędzia skutecznej realizacji misji. Następnie
zidentyfikowano ograniczenia i szanse rozwojowe (analiza SWOT). Opracowano je przy
wykorzystaniu dokumentów i danych z lat poprzednich, udostępnionych przez Urząd Gminy
Brenna. Analiza zawiera także bardzo szczegółowe, a zarazem aktualne zapisy uzyskane
dzięki warsztatom strategicznym zorganizowanym na terenie Gminy. Kolejnym krokiem było
określenie celów strategicznych dla Gminy Brenna, wskazujących konkretne kierunki działań.
Osiągnięcie celów strategicznych stanowi wskaźnik stopnia realizacji misji Gminy. Cele te
wyznaczają obszary dla formułowania planów operacyjnych i wskazywania konkretnych
działań. Na etapie definiowania celów strategicznych wyodrębnia się tzw. domeny
planowania strategicznego, które mają na celu wyznaczenie linii demarkacyjnej pomiędzy
poszczególnymi kierunkami rozwoju.
Należy zaznaczyć, że plan strategiczny dla Gminy Brenna stanowi kontynuację poprzednich
założeń rozwojowych, zawartych w zapisie Strategii, która obejmowała lata 2008- 2015.
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Precyzyjne wytyczenie kierunków rozwoju zakłada możliwie szerokie wykorzystanie
potencjału, który został wypracowany na terenie miejscowości wchodzących w skład Gminy.
Główny

nacisk

położono

na

opracowanie

konkretnych

planów

wdrożeniowych

(operacyjnych), co do których można określić termin realizacji, środki, które będą
wykorzystywane do realizacji danego zadania oraz określić podmiot realizujący konkretny
plan. Plany te zostały opracowane na warsztatach metodą „burzy mózgów” i podane do
weryfikacji zespołowi SWIG Delta Partner, a także pracownikom Urzędu Gminy. Strukturę
planu strategicznego przedstawia poniższy rysunek.
Rysunek 1 Struktura Strategii Rozwoju Gminy Brenna

Misja i wizja
Ogólne założenia rozwoju

Cele strategiczne
Kluczowe kierunki i wyzwania rozwojowe
Cele operacyjne
Programy działania obejmujące sekwencje
działań i projektów

Źródło: opracowanie własne

Podsumowując, Strategia Rozwoju Gminy Brenna do roku 2020 została przygotowana
z uwzględnieniem następujących sześciu założeń metodologicznych:
1. charakter wieloletni – planowanie w odniesieniu do prognoz i trendów,
2. „od ogółu do szczegółu” – od misji, poprzez problemy i pomysły na ich rozwiązanie,
do konkretnych programów działania (cele operacyjne),
3. uczestnictwo (otwartość) – zaangażowanie w pracę nad Strategią różnych środowisk,
mieszkańców i zainteresowanych podmiotów,
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4. praca grupowa – organizacja warsztatów gwarantujących wypracowywanie
optymalnych rozwiązań,
5. przydatność – wypracowane rozwiązania stają się automatycznie projektami, dla
których można poszukiwać źródeł finansowania,
6. analiza SWOT – określenie zasobów i barier rozwojowych.

2.2. Obszar i okres realizacji programu
Strategia Rozwoju Gminy Brenna do roku 2020 to przede wszystkim wieloletnie planowanie
rozwoju obszaru, w skład którego wchodzą miejscowości Brenna, Górki Wielkie i Górki Małe.
Zawiera ona program rozwoju społecznego oraz gospodarczego, obejmujący cele oraz plany
strategiczne dla Gminy Brenna, które realizowane będę w jej granicach administracyjnych.
Głównym podmiotem odpowiedzialnym za ich realizację będzie Wójt Gminy Brenna.
Za okres realizacji Strategii Rozwoju Gminy Brenna przyjęto okres do 2020 roku. Wybór
takiego przedziału czasowego pozwala na realne wdrożenie precyzyjnie zaplanowanych
i określonych celów strategicznych.
Jednocześnie w opracowaniu uwzględniono plany i zamierzenia władz Województwa
Śląskiego z zakresie programowania funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020.
Umożliwiło to uwzględnienie możliwości zewnętrznego finansowania kluczowych kierunków
interwencji publicznej w Gminie Brenna. Strategia zawiera odniesienie się do opracowania
Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Śląskiego

pt.

„Założenia

do

przyszłego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
finansowanego z EFRR”.
Strategia stanowić będzie narzędzie systematycznego wdrażania precyzyjnie zaplanowanych
celów i zadań. Wraz ze skutecznym systemem monitoringu służyć będzie rozwojowi Gminy
Brenna w oparciu o potencjał zewnętrzny, zidentyfikowane potrzeby mieszkańców oraz
dostępne środki zewnętrzne, głównie z Unii Europejskiej.
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3. Diagnoza strategiczna Gminy Brenna
3.1. Lokalizacja i podział administracyjny
Gmina Brenna położona jest w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim. Według
danych GUS z 2011 roku obszar Gminy wynosi 9554 ha, tj. 95,5 km2.
Administracyjnie Gmina należy do powiatu cieszyńskiego, podregionu bielskiego
w województwie śląskim.
Gminna Brenna oddalona jest od Cieszyna o 30 km(Brenna znajduje się 8 kilometrów od
drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała – Cieszyn), oraz o 33 km od Bielska-Białej – jednego
z głównych miast regionu, będącego ośrodkiem społeczno-gospodarczym. Odległości od
innych ważnych miast wynoszą: Katowice 80 km, Kraków 118, Warszawa 370.
Od północnego – zachodu gmina Brenna graniczy ze Skoczowem, od północnego-wschodu
z gminami Jasienica, Jaworze i z miastem Bielsko-Biała (grzbietami górskimi: Błatnia – Stołów
- Trzy Kopce). Od wschodu Brenna graniczy ze Szczyrkiem (grzbietami pasma Trzy Kopce –
Przełęcz Karkoszczonka – Beskid Węgierski – Przełęcz Salmopolska), na południu graniczy
z miastem Wisłą, a na zachodzie z Ustroniem. Sama Brenna usytuowana jest w dolinie
potoku Leśnicy i rzeki Brennicy (prawy dopływ Wisły).
Według Statutu Gminy Brenna, wspólnotę samorządową stanowią mieszkańcy trzech
miejscowości: Brenna, Górki Wielkie i Górki Małe. Strukturę przestrzenną Gminy Brenna
wyznaczają dwie rzeki: Brennica i Leśnica. Poszczególne części wsi Brenna noszą nazwy:
Brenna Węgierski, Brenna Lachy, Brenna Bukowa, Nad Potokiem, Chrobaczy, Brenna
Hołcyna, Brenna Centrum, Brenna Leśnica, Brenna Pinkas, Brenna Spalona, natomiast
w Górkach to Obszary, Zamilerze, Zalesie, Nowy Świat, Kretowskie, Parszywiny, Szpotawice,
Bucze i Sojka.
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Rysunek 2 Gmina Brenna w lokalnym układzie komunikacyjnym

Źródło: http://maps.google.pl

3.2. Warunki geograficzne i zagospodarowanie przestrzenne
Gmina Brenna położona jest na wysokości 420 m n.p.m. między stokami Beskidu Śląskiego,
we wschodniej części powiatu cieszyńskiego. Teren Gminy uformowany jest z fliszu
karpackiego i ma charakter typowo górski. Krajobraz i warunki fizjologiczne w Gminie
typowe są dla Beskidu Śląskiego. Jej położenie w rozległej dolinie rzeki Brennica powoduje,
że ukształtowanie części północnej znacznie różni się od części południowej. Północną część
Gminy zajmuje Pogórze Śląskie, które wchodzi w skład płaszczowiny cieszyńskiej.
Wykształciły się tam żyzne gleby brunatne, zasobne w węglan wapnia. Część południowa to
Beskid Śląski, rozciągający się w całym paśmie południowym. To specyficzne usytuowanie
między dwiema, tak różnymi jednostkami fizyczno-geograficznymi determinuje duże różnice
wysokości względnej tego terenu. Najniższy punkt gminy leży na wysokości 300 m n.p.m.
w Górkach Wielkich przy ujściu Brennicy do Wisły, a najwyższy, to szczyt Trzy Kopce
o wysokości 1 082 m n.p.m.
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Rysunek 3 Lokalizacja Gminy Brenna w pasmach górskich Beskidu Śląskiego

Źródło: www.brenna.org.pl
Ze względu na specyfikę ukształtowania terenu, największy udział w obszarze Gminy zajmują
lasy, stanowiące aż 67,7% powierzchni. Znaczna ich część to przede wszystkim grunty leśne
położone wśród stoków górskich. Następnie największy udział w obszarze Gminy stanowią
użytki rolne (26% powierzchni). Znaczną ich część stanowią łąki i pastwiska. Pozostałe grunty
i nieużytki stanowią 6,3% powierzchni Gminy, są to głównie zabudowania gospodarcze
i budynki mieszkalne.
Tabela 1 Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania w Gminie Brenna

Gmina Brenna

Udział w ha

ogółem stan na 31.12

91,9

tworzące gminny zasób nieruchomości

85,6

przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym

5,8
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przekazane w użytkowanie wieczyste

0,5

przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym

0,5

Źródło: GUS

Gmina Brenna położona jest na terenie powiatu cieszyńskiego województwa śląskiego.
Charakterystyczne ukształtowanie terenu Gminy o łagodnych i zaokrąglonych partiach
szczytowych, umożliwiających uprawianie turystyki narciarskiej, a także położenie wśród
głębokich, malowniczych dolin sprawia, że Brenna stanowi teren o wysokiej atrakcyjności
turystycznej, nie tylko zimą. Do najważniejszych szczytów górskich położonych na terenie
gminy należą: Błatnia (917 m n.p.m.), Trzy Kopce (1082 m n.p.m.), Stary Groń (792 m n.p.m.),
Orłowa (813 m n.p.m.). Swój początek biorą tu szlaki, znakomicie oznakowane wiodące na:
Równicę, Błatnią, Kotarz, Grabową, Trzy Kopce i Klimczok.
Do najważniejszych postulatów w rozwoju przestrzennym Gminy Brenna zalicza się:
1) Ograniczanie rozproszenia budownictwa, poprzez intensyfikację wykorzystania
terenów mieszkaniowych w ramach istniejącego zainwestowania;
2) Rozszerzanie terenów mieszkaniowych poza obszar zwartej zabudowy miejscowości
w pierwszej kolejności na tereny już silnie obciążone zabudową rozproszoną oraz
rezygnacja z wprowadzania nowej i utrwalania istniejącej zabudowy w terenach
otwartych;
3) Ograniczanie

rozwoju

terenów

budowlanych

liniowo

wzdłuż

ciągów

komunikacyjnych, głównie dróg wyższych rangą w celu umożliwienia ich rozbudowy
i modernizacji;
4) Oznaczanie obszarów zalewowych i osuwiskowych, rezygnacja z wprowadzania
nowej oraz utrwalania istniejącej zabudowy na terenach zagrożonych powodzią
i osuwiskami;
5) Chronienie dziedzictwa kulturowego, kształtowanie harmonijnego krajobrazu
poprzez wykorzystanie walorów środowiska kulturowego i podniesienia atrakcyjności
obszarów poprzez uwzględnienie ustaleń konserwatorskich i dostosowanie nowej
architektury do tradycji i charakteru substancji zabytkowej;
6) Nawiązywanie w nowej architekturze do lokalnych wzorów i materiałów,
zachowywanie regionalnego krajobrazu kulturowego.
[16]
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Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brenna
wyraźnie zaznacza rolę usytuowania w dolinie dwóch rzek Brennicy i Leśnicy. Tereny
inwestycyjne tworzą pasmo wzdłuż stoków górskich Beskidu Śląskiego, łączące obszary
mieszkaniowe z terenami o wysokiej atrakcyjności turystycznej.
Na obecny kształt miejscowości największy wpływ ma położenie geograficzne, które określa
jej charakter, jako turystyczno-rolniczy. Stała wyprzedaż działek pod zabudowę mieszkalną
sprawia, że rolnictwo stopniowo zanika, a Gmina staje się miejscowością letniskową.
Tendencja ta w ostatnich latach ma charakter zwyżkowy, co w zdecydowanej mierze wpływa
na zmianę struktury przestrzennej Gminy Brenna.

3.3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego
Według GUS na koniec 2011 roku Gmina Brenna posiadała 8 planów zagospodarowania
przestrzennego, a powierzchnia gminy objęta obowiązującymi planami wyniosła 9 549 ha,
co stanowi 99,9% jej powierzchni.
Określona w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Brenna wizja rozwoju Gminy ma charakter rozwoju docelowego opartego na scenariuszu
maksymalnego

wykorzystania

istniejącego

potencjału

terenów,

z

jednoczesnym

zachowaniem zasad i warunków zrównoważonego rozwoju.
Priorytetowe cele rozwojowe w zakresie ładu przestrzennego Gminy zdefiniowanymi
w Studium przedstawiają się następująco:
− Prowadzenie

racjonalnej

gospodarki

przestrzenią

poprzez

konsekwentne

porządkowanie struktury zabudowy.
− Określenie dla obszarów jeszcze niezainwestowanych, a przewidzianych do
zainwestowania

ustaleniami

obowiązującego

planu, warunków

regulujących

kompleksowo zasady zagospodarowania terenu. Opracowanie planów miejscowych
lub co najmniej koncepcji podziału terenu.
− Zahamowanie tendencji do wyznaczania kolejnych terenów pod budownictwo
mieszkaniowe, w tym także terenów o charakterze letniskowym.
− Ograniczenie tendencji dokonywania podziałów większych kompleksów gruntów
rolnych.
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− Koncentracja
przewidzianych

zabudowy,
do

celem

efektywniejszego

zainwestowania

oraz

uzyskania

wykorzystania

obszarów

korzystnego

rachunku

ekonomicznego wynikającego z obowiązku wyposażenia w infrastrukturę techniczną.
− Zwiększenie efektywności wykorzystania terenu poprzez zabudowę luk budowlanych,
szczególnie przy ulicach i drogach gminnych o uporządkowanym przebiegu oraz
w miejscach gdzie realizacja inwestycji jest uzasadniona realnymi możliwościami
wyposażenia w pełną infrastrukturę techniczną.
− Łagodzenie oraz stopniowe eliminowanie konfliktów wynikających z różnych
sposobów zainwestowania i wykorzystania tego samego terenu.
− Tworzenie atrakcyjnego krajobrazu gminy, w tym przestrzeni publicznych,
stanowiących o wizerunku gminy.
− Zahamowanie tendencji rozbudowywania przysiółków, pojedynczych gospodarstw
rolnych zlokalizowanych w trudnodostępnych terenach enklaw śródleśnych, pod
pretekstem przebudowy, wymiany kubatury.
− Realizacja nowej zabudowy zgodnej z charakterem zabudowy istniejącej, zarówno
pod względem charakteru jak i wystroju.
− Zahamowanie tendencji zabudowy obiektami mieszkalnymi terenów wzdłuż rzeki
Brennicy (strefa ochrony krajobrazu i obszaru ekologicznego wzdłuż rzek i cieków
wodnych).
− Zachowanie pozostałych wolnych terenów wzdłuż Brennicy jako rezerwy dla
ogólnodostępnej rekreacji.
W północnej części Brennej, w strefie zdominowanej przez przemysł, gdzie znajduje się
największy w Gminie kamieniołom na stoku Góry Czupla – „Głębiec” istnieją rezerwy
piaskowca, które mogą stanowić ofertę dla dalszego rozwoju tego przemysłu. Właściwości
fizyko - mechaniczne wydobywanych bloków sprawiają, że są one poszukiwane przez
zagraniczne firmy, a ich eksport stanowi duży odsetek sprzedaży wydobywanego surowca.
Biorąc pod uwagę popyt na ten surowiec, rozwój przemysłu wydobywczego piaskowca jest
niezagrożony, tym bardziej, że zasoby wynoszą ok. 3 mln ton.

[18]
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W południowej części Gminy w paśmie górskim między Równicą, Klimczokiem i Błatnią,
niedaleko Brennej leży Góra Kotarz, która stanowi duży potencjał, jeśli chodzi o ofertę dla
dalszego rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
W centralnej części Gminy, wzdłuż rzeki Brennica we wsi Brenna istnieją tereny ujęte
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brenna,
jako rezerwy terenu, które mogą być przeznaczone przede wszystkim na cele mieszkaniowe.
W Górkach Wielkich i Małych obszar przeznaczony pod mieszkalnictwo, to ten, który
przylega do głównych dróg. Natomiast tereny, koncentrujące się wzdłuż osi drogi Skoczów –
Brenna stanowią ofertę dla rozwoju szeroko rozumianej aktywności gospodarczej (głównie
usługi).
Biorąc pod uwagę powierzchnię oraz klasę gleb mieszczących się w obrębie Gminy Brenna,
znaczącą rolę dla rozwoju funkcji rolnej odgrywają tereny znajdujące się przede wszystkim
w Górkach.
Za podstawową zasadę rozwoju przestrzennego Gminy Brenna przyjęto równoważenie
rozwoju dziedzin: turystyczno-rekreacyjnej, przemysłowej, działalności gospodarczej,
ochrony środowiska i mieszkaniowej. Jako uzupełniającą przyjmuje się funkcję rolniczą.
Z założenia rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej oraz przemysłowej odbywać się będzie
poprzez:
− Rozwój wiodącej branży (wydobycie piaskowców) z uwzględnieniem wymogów
ochrony środowiska,
− Rozwój istniejącego zaplecza turystycznego (infrastruktura narciarska w ramach
istniejących kompleksów),
− Promocję rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw o zróżnicowanym profilu
działalności w celu obsługi zapotrzebowań regionalnych,
− Wyznaczenie terenów inwestycyjnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.
Rolnictwo w Gminie Brenna w głównej mierze opiera się na gospodarstwach o małym areale.
Z powodu niskiej opłacalności produkcji rolnej prowadzonej na małym obszarze, właściciele
sprzedają grunty rolne bądź przekształcają je na budowlane. W wyniku tego zjawiska z jednej
strony nieliczne pozostałe duże gospodarstwa w Gminie Brenna (jest ich około 10) stale
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zwiększają areał, z drugiej rośnie liczba dostępnych gruntów pod zabudowę. Jest to jedno
z najważniejszych zjawisk wpływających na rozwój Gminy Brenna.

3.4. Infrastruktura komunikacyjna i techniczna
Brenna jest Gminą położoną wzdłuż 11. km doliny. Układ komunikacyjny Gminy Brenna
zorientowany jest wokół drogi powiatowej Skoczów – Brenna oraz pozostałych dróg
powiatowych (ulic Leśnica, Lipowskiej, Bielskiej, Szpotawickiej). Układ głównych ulic
w Brennej ma charakter liniowy. Główna ulica ul. Zofii Kossak i ul. Breńska w Górkach oraz ul.
Górecka, Wyzwolenia i Bukowa w Brennej biegnie równolegle do rzeki Brennica
i usytuowana jest w dolinie szczytów Beskidu Śląskiego. Z płn. - zach. biegnie ulica Lipowska,
która przyłącza się do drogi, jako jej rozgałęzienie. Z płd. - zach. biegnie ulica Leśnica, a od
płd. - wsch. ulica Bukowa, które także przyłączają się do drogi głównej promieniście. Dobrze
rozwinięta sieć drogowa, a także dobre zagospodarowanie komunikacyjne na szlakach
górskich wskazuje na rozwój tego regionu w stosunku do pozostałej części powiatu.
Natomiast korzystne usytuowanie czołowych stoków Gminy na mapie komunikacyjnej
Beskidu Śląskiego determinuje planowanie kolejnych, nowych inwestycji, które posłużą
dalszemu rozwojowi.
W ocenie mieszkańców biorących udział w warsztatach przygotowujących Strategię
infrastruktura drogowa wymaga pilnej interwencji ze strony władz samorządowych.
Co 4. mieszkaniec uznaje poprawę jakości dróg za priorytet dla rozwoju Gminy Brenna.
W Gminie Brenna znajduje się sieć doskonale oznakowanych i utrzymanych szlaków górskich.
Początek biorą tutaj szlaki wiodące na Równicę, Błatnią, Kotarz, Grabową, Trzy Kopce oraz
Klimczok. W ostatnim czasie następuje widoczny rozwój tras narciarskich oraz wyciągów
narciarskich.
Według danych GUS za rok 2011, długość czynnych wodociągów wynosiła tylko 38,8 km.
Z podłączenia korzystało jedynie 23,9% mieszkańców Gminy Brenna. Liczba przyłączy
wodociągowych wynosi 1007 szt. na 4216 gospodarstw domowych, znajdujących się na
terenie Gminy. Wynika z tego, że znaczna część mieszkańców korzysta z własnych,
przydomowych ujęć wody.
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System wodociągowy Gminy Brenna opiera się o ujęcia:
− na potoku Chrobaczy - zaopatruje Brenną Bukową oraz Brenną Centrum poprzez
prywatną spółkę wodną,
− wodociąg zarządzany przez Spółkę Wodną „Gazownik” w Brennej Jatny,
− na potoku Hołcyna - zasila Brenną Malinę i Brenną Hołcynę aż do Gimnazjum oraz na
potoku Jatny w Brennej Jatny, jako wodociąg gminny,
− ujęcie wody Pogórze (Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej), jako wodociąg gminny,
zaopatrujący Górki Wielkie - Osiedle Bucze i część Szpotawic (docelowo całe Górki) 1.
Na obszarze Gminy funkcjonuje również system kanalizacji sanitarnej zarządzany przez–
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej. Według danych GUS długość czynnej
kanalizacji sanitarnej wynosi 109,2 km. Funkcjonuje 2 295 szt. przyłączy na 4216
gospodarstw domowych, które są podatnikami od gruntów mieszkalnych w Gminie. Tak
mała liczba przyłączeń kanalizacyjnych powoduje, że większość mieszkańców szuka
alternatywnych rozwiązań problemu odprowadzania ścieków. Około 60% mieszkańców
odprowadza ścieki do osadników przydomowych. System kanalizacji zbudowany jest na bazie
kolektora głównego o długości 15 km, do którego przyłączona jest istniejąca sieć rozdzielcza.
Ścieki odprowadzane są do kolektora w Skoczowie, w związku z tym Brenna w zakresie
kanalizacji sanitarnej znajduje się w obrębie aglomeracji skoczowskiej.
Na terenie Gminy obowiązuje segregacja odpadów. Gospodarką odpadami zarządza Zakład
Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej. Ogółem skuteczność deponowania śmieci
na składowiskach wyniosła 100%. Od 1 lipca 2013 r. zostanie wprowadzony nowy system
odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Pozostałe nieruchomości
będą gospodarowały odpadami na podstawie dotychczas zawartych umów z Zakładem
Budżetowym Gospodarki Komunalnej w Brennej lub przedsiębiorstwami świadczącymi usługi
w zakresie odbierania odpadów.
Mieszkańcom Gminny Brenna gaz jest dostarczany przez Rozdzielnię Gazu w Skoczowie,
która stanowi jeden z oddziałów terenowych Górnośląskiej Spółki Gazownictwa. Głównym
sposobem ocieplania budynków mieszkalnych są kotły węglowe. Gmina Brenna realizowała

1

www.brenna.org.pl

[21]

Strategia Rozwoju Gminy Brenna do 2020 roku

program ograniczania niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych przy współfinansowaniu
ze środków WFOŚiGW. Jednym z celów środowiskowych jest polepszenie jakości powietrza
atmosferycznego.

Program

obejmował

modernizację

kotłowni

z

zastosowaniem

niskoemisyjnych kotłów węglowych oraz gazowych 2.
W zakresie infrastruktury zastrzeżenia budzi niski procentowy udział obiektów w korzystaniu
z udogodnień infrastrukturalnych. Wynika to głównie z faktu rozproszonej zabudowy, co
uniemożliwia objęcie wszystkich budynków siecią kanalizacyjną czy wodociągową.
Inwestycje w infrastrukturę przyczyniające się do poprawy jakości środowiska naturalnego
są bardzo oczekiwane przez mieszkańców Gminy Brenna. Podczas prac warsztatowych
przygotowujących Strategię, aż 24% uczestników wskazało na absolutny priorytet realizację
zadań wodociągowych i kanalizacyjnych.

3.5. Infrastruktura mieszkaniowa
Na terenie Gminy Brenna według danych GUS z 2011 roku znajduje się 4216 budynków
mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 407 687 m2. Infrastruktura
mieszkaniowa na terenie Gminy Brenna zdominowana jest przez budownictwo
indywidualne. Większość mieszkań oddanych do użytkowania w ostatnim dziesięcioleciu
to mieszkania typu „jednorodzinnego”. Według danych GUS liczba mieszkań w roku 2010,
przypadająca na 1 tys. mieszkańców wynosiła 444, natomiast przeciętna powierzchnia
użytkowa 1 mieszkania wynosiła 96,7 m2.Dynamikę budownictwa mieszkalnego w Gminie
przedstawia poniższy rysunek.

2
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Wykres 1 Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Gminie Brenna w latach 2000 - 2011

Źródło: GUS

Na przestrzeni lat 2000 – 2011 na terenie Gminy Brenna oddano do użytkowania 1438
mieszkań. Dynamiczny rozwój budownictwa jednorodzinnego przez ostatnie 10 lat znajduje
również odzwierciedlenie w stałym wzroście liczby ludności. Gmina Brenna staje się gminą
osiedleńczą, atrakcyjną zwłaszcza wśród mieszkańców województwa śląskiego.

3.6. Atrakcyjność turystyczna
Gmina Brenna jest usytuowana na terenie o bogatej historii i tradycji. Ponadto położona jest
w malowniczej dolinie rozciągającej się wzdłuż pasma górskiego Beskidu Śląskiego. Pierwsza
wzmianka o wsi Brenna w dokumentach historycznych pochodzi z XVI wieku, natomiast
zapiski o powstawaniu osady sięgają już XIII wieku. W granicach administracyjnych Gminy
znajdują się liczne, bardzo atrakcyjne turystycznie jaskinie:
− Jaskinia Głęboka w Stołowie,
− Jaskinia na Trzech Kopcach,
− Jaskinia Salmopolska,
− Jaskinia w Stołowie,
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− Jaskinia Wiślańska.
Ponadto Brenna posiada szlaki turystyczne, będące częścią Parku Krajobrazowego Beskidu
Śląskiego. Swój początek bierze tu również Transbeskidzki Szlak Konny. Jest to zatem obszar
szczególnie predestynowany do rozwoju turystyki konnej i pieszej.
Jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych jest Jaskinia na Trzech Kopcach. Nazwa ta
pochodzi od trzech kopców granicznych rozdzielających niegdyś dobra księstwa
cieszyńskiego, „Państwa bielskiego” z dobrami łodygowickimi. Pod szczytem tych gór leży
najdłuższa w Beskidzie Śląskim - 260 m jaskinia. W jej głębi temperatura wynosi ok. 6˚C,
a ściany pokryte są naciekami kalcytowymi. Zamieszkują ją głównie nietoperze, takie jak
gacki wielkouche 3.
W 1998 roku utworzono Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego i obszar Gminy Brenna
znajduje się w granicach parku i jego otulinie. Chroniony obszar jest położony w południowej
części województwa śląskiego na obszarze gmin: Bielsko-Biała, Brenna, Buczkowice,
Goleszów, Istebna, Jaworze, Lipowa, Milówka, Radziechowy, Wieprz, Szczyrk, Ustroń,
Węgierska Górka, Wilkowice i Wisła.
Powierzchnia parku wraz z otuliną wynosi 60 905 ha, w tym 38620 ha wynosi powierzchnia
samego parku, a 22 285 ha powierzchnia otuliny. Walory przyrodniczo - krajobrazowe terenu
podkreśla jego status ochronny - obszar umiejscowiony jest w granicach Parku
Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, ponadto teren ten traktowany jest, jako lasy o znaczeniu
wodo- i gleboochronnym. Obszar tzw. Beskidu Węgierskiego, obejmujący rejon góry Kotarz,
stanowi jedyny korytarz łączący siedliska Natura 2000 i z tej racji podlega ochronie.
W ramach opracowania „Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura
2000 w Polsce”, obszar ten stanowi fragment krajowego południowego korytarza
migracyjnego i jako taki również jest proponowany do włączenia w sieć Natura 2000.
Znajdująca się tutaj fauna podnosi atrakcyjność turystyczną miejscowości. W tutejszych
lasach żyją dziki, zające, sarny, jelenie i borsuki. Również bardzo bogata flora może
przyciągać turystów – miłośników przyrody. Na terenie Gminy występuje aż 625 gatunków
i podgatunków roślin naczyniowych, w tym 33 objęte są całkowitą ochronę gatunkową.

3

www.pracownia.org.pl
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Brenna posiada piękne krajobrazy oraz obiekty przyrodnicze, dzięki którym wchodzi w skład
projektowego "Śląskiego Parku Krajobrazowego". Ochroną objętych jest

54 pomniki

przyrody. Jednym z nich jest dąb w Górkach Wielkich, mający już 600 lat. Poza tym w rejonie
Brennej utworzony został rezerwat przyrody o nazwie "Stok Szyndzielni", który graniczy
z Gminą Brenna w rejonie Trzech Kopców i Stołowa.
Gmina Brenna to miejscowość o dużej atrakcyjności turystycznej. Nie tylko w okresie letnim
można liczyć tu na aktywny wypoczynek. Także okres wiosenno-jesienny jest atrakcyjnym
miejscem dla rowerzystów, bowiem na terenie Gminy mają możliwość korzystania z tras
rowerowych. Zlokalizowany jest tutaj fragment Międzynarodowej Trasy Rowerowej
Greenways Kraków - Morawy - Wiedeń, a także odcinek Euroregionalnej Sieci Tras
Rowerowych Śląska Cieszyńskiego. Wspomniane szlaki nie mają jednak wyznaczonej ścieżki,
prowadzą przede wszystkim po poboczach dróg publicznych.
Sporty zimowe w Brennej cieszą się dużą popularnością. Znajduje się tu 15 tras narciarskich
o różnej trudności. Ich łączna długość wynosi 8 km. W Gminie zdecydowanie taki rozwój
turystyki, zdominowanej przez narciarstwo, ma stanowić o jej rozwoju. Warto zaznaczyć, że
władze Gminy Brenna w 2004 roku podpisały z władzami Ustronia, Istebnej, Szczyrku i Wisły
porozumienie o współpracy Beskidzkiej 5. Głównym celem porozumienia jest podniesienie
natężenia ruchu turystycznego we wszystkich zrzeszonych miejscowościach.
Stan techniczny infrastruktury związanej z funkcjami turystycznymi Gminy znacznie utrudnia
przyciągnięcie nowych inwestorów oraz turystów. Pomimo działań w tym zakresie podjętych
przez władze gminne w dalszym ciągu nakładów inwestycyjnych wymaga infrastruktura
uprawiania sportów rowerowych, infrastruktura do uprawiania narciarstwa biegowego,
infrastruktura do uprawiania narciarstwa i snowboardu.
Na terenie Gminy Brenna znajduje się wiele zabytków i obiektów kultury. Wśród nich należy
wymienić przede wszystkim te, które zostały wpisane do rejestru zabytków. Są nimi:
1. Brenna, kościół parafialny p.w. Jana Chrzciciela wraz z cmentarzem przykościelnym,
ul. Ks. Juroszka,
2. Brenna, plebania przy kościele parafialnym, ul. Ks. Juroszka,
3. Brenna, ul. Wyzwolenia 69,
4. Brenna, Jatny 75, chata drewniana nr 63,
[25]
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5. Górki Wielkie, Gotycki Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych,
6. Górki Wielkie, d. założenie dworskie.
Inne wartościowe obiekty historyczne to:
1. Katolicki cmentarz przy kościele p.w. Wszystkich Świętych, gdzie pochowana została
Zofia Kossak wraz z mężem Zygmuntem Szatkowskim,
2. Kościół p.w. Św. Jana Nepomucena z dzwonem św. Józefa,
3. Dworek Myśliwski wybudowany w 1924 r. z przyległym parkiem leśnym założonym
przez Brunona Konczakowskiego,
4. Dawna Stanica Harcerska w Górkach Wielkich Sojce.
Ponadto w gminie nastąpił rozwój agroturystyki, powstało wiele gospodarstw oferujących
tego typu usługi. Ciekawymi atrakcjami turystycznymi są także:
1. Chata chlebowa w Górkach Wielkich,
2. Kozia Zagroda w Brennej,
3. Ośrodek Kolonijno – Wypoczynkowy „Hucuł”,
4. Agroturystyka Gazdańska (posiadająca w swojej ofercie ujeżdżanie koni).
Tabela 2 Korzystający z noclegów i udzielone noclegi w Gminie Brenna w latach 1996-2011

rok
korzystający
z noclegów
udzielone
noclegi
rok
korzystający
z noclegów
udzielone
noclegi

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

8848

11182

12351

7844

6949

4564

4877

10276

48433

54320

43943

44799

33253

22201

23590

32394

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

5311

4440

3618

3095

3304

9662

7356

6393

23788

19664

20675

17307

18160

25574

24831

30131

Źródło: GUS

Według danych GUS z 2011 roku w Gminie Brenna znajdowało się 8 obiektów turystycznych
zbiorowego zakwaterowania, w tym 6 całorocznych obiektów zakwaterowania oraz 2 obiekty
sezonowe. Dysponowały one w sumie 406 miejscami noclegowymi, w tym w obiektach
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całorocznych 361 miejscami. W 2011 roku udzielono 30 131 noclegów, z których skorzystało
6 427 turystów, z czego 34 osoby to turyści zagraniczni.
Łącznie w latach 1996 – 2011 w Gminie Brenna z noclegów skorzystało ponad 110 tys.
turystów. Łączna liczba udzielonych noclegów wyniosła ponad 483 tys., z tego wynika, że
średnio turysta przebywający w Brennej korzysta z 4 noclegów.

3.7. Oświata i kultura
Według danych GUS w 2011 roku w Gminie Brenna funkcjonowały 2 przedszkola, do których
uczęszczało 149 dzieci oraz 3 oddziały przedszkolne usytuowane na terenie szkół
podstawowych, do których uczęszczało 170 dzieci. W 2010 roku odsetek dzieci w Gminie,
objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku od 3 do 5 lat był niski i wynosił 50,4%,
natomiast w wieku od 3 do 6 lat - 60,3%. Mimo znacznego wzrostu odsetka dzieci
uczęszczających do przedszkola, liczba miejsc w przedszkolach na terenie Gminy jest
niewystarczająca. Gmina Brenna prowadzi 3 szkoły podstawowe, do których w 2011 roku
uczęszczało 753 uczniów i dwa gimnazja z 375 uczniami. W Gminie Brenna nie funkcjonuje
żadna placówka kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym.
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Tabela 3 Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne w Gminie Brenna w latach 2009-2011

jednostka

2009

2010

2011

ob.

3

3

3

pom.

45

45

45

-

39,00

37,00

37,00

uczniowie

osoba

739

742

753

absolwenci

osoba

132

130

121

ob.

2

2

2

pom.

26

26

26

-

17,00

17,00

17,00

uczniowie

osoba

385

366

375

absolwenci

osoba

134

140

112

szkolnictwo podstawowe(szkoły podstawowe ogółem)
ogółem
pomieszczenia szkolne
oddziały w szkołach

szkolnictwo gimnazjalne (gimnazja ogółem)
ogółem
pomieszczenia szkolne
oddziały w szkołach

Źródło: GUS

Według danych GUS współczynnik skolaryzacji w 2011 roku na poziomie szkolnictwa
podstawowego i gimnazjalnego wynosił relatywnie 98,43% i 92,59%, natomiast rok
wcześniej ten sam współczynnik wynosił 96,87 dla szkoły podstawowej i 90,82 dla
gimnazjum.
W Gminie Brenna funkcjonują następujące centra kultury:
1. Amfiteatr w Brennej ,
2. Piwnica Artystyczna w Brennej,
3. Mikroklimat w Górkach Wielkich,
4. Stare Kino w Brennej,
5. Dwór Kossaków w Górkach Wielkich,
6. Centrum społeczno–kulturalne „Żagana 5” w Górkach Wielkich.
[28]
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Na terenie Gminy Brenna działalność prowadzi jedna biblioteka w Brennej wraz z filią
w Górkach Małych. W ciągu roku biblioteki wypożyczyły 30390 książek, na miejscu
z księgozbiorów skorzystało 1 352 osoby. Natomiast w 2009 r. wypożyczono 24006 książek,
na miejscu z czytelni skorzystało 1287 osoby. Znajdujące się w Górkach Wielkich Muzeum im.
Zofii Kossak zwiedziło w 2011 roku 3540 osób.
Muzeum Zofii Kossak Szatkowskiej
Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej mieści się w byłym domku ogrodnika dawnego majątku
Kossaków. Jest jedynym miejscem, w którym mogli zamieszkać w Górkach Wielkich, Zofia
i Zygmunt Szatkowscy po powrocie z Anglii w 1957 roku. Mały domek usytuowany pomiędzy
parkiem a sadem po zachodniej stronie dworu wymagał remontu i dostosowania do potrzeb
pisarki, jej dzieci i wnuków, które przyjeżdżały na wakacje zza granicy. Stare cenne meble
przywiezione z Anglii pomieszane z prostymi, drewnianymi, wykonanymi przez miejscowych
stolarzy

stanowiły

jego

wyposażenie.

Portrety

rodzinne,

książki,

porcelana,

pamiątki z egzotycznych miejsc czyniły go podobnym do dawnych, starych, wiejskich
dworków. Latem szeroko otwarte drzwi jadalni prowadziły do ogrodu zaprojektowanego
w stylu angielskiego cottage garden. Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich
jest jedynym muzeum poświęconym osobie wywodzącej się z rodu Kossaków.

3.8. Zdrowie i opieka społeczna
Według danych GUS w 2011 roku w Gminie funkcjonowało 6 zakładów niepublicznej opieki
zdrowotnej. Na jeden zakład opieki zdrowotnej przypada 2690 osób. Ponadto w Gminie
funkcjonowała 1 prywatna praktyka lekarska. W Gminie funkcjonuje 5 aptek.
W Gminie Brenna funkcjonują 3 Domy Seniora. Pełnią one funkcję opiekuńczą zwłaszcza
wobec osób z objawami chorób wieku podeszłego oraz wobec starszych osób
niepełnosprawnych.
Opieką społeczną w Gminie zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej.
Według danych GUS w 2010 roku liczba gospodarstw domowych korzystających
ze środowiskowej pomocy społecznej wyniosła 307.
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3.9. Sport
Gmina posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę sportową, dzięki czemu staje się ona
miejscem bardzo atrakcyjnym pod kątem możliwości, jakie stwarza dla organizacji
zgrupowań sportowych. Wiele grup sportowych przyjeżdża właśnie do Brennej na obozy
sportowe, w sezonie nie tylko zimowym.
W Gminie działają 3 kluby sportowe, posiadające 181 członków. Zajęcia prowadzi
8 trenerów. Sport w Gminie Brenna skupiony jest wokół 7 sekcji sportowych. Obok sportów
zimowych zwłaszcza narciarstwa i snowboardu, istnieją tutaj doskonałe warunki do rozwoju
piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, tenisa stołowego, lekkoatletyki, a także jeździectwa.
W Brennej znajdują się: 2 kompleksowe boiska, 2 hale sportowe, 2 boiska sportowe.
Tabela 4 Kluby sportowe łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS w Gminie Brenna

j.m.

2008

2010

szt.

5

3

członkowie

osoba

239

181

ćwiczący ogółem

osoba

200

155

ćwiczący mężczyźni

osoba

150

115

ćwiczący kobiety

osoba

50

40

ćwiczący do lat 18 ogółem

osoba

132

127

ćwiczący do lat 18 chłopcy

osoba

95

88

ćwiczące do lat 18 dziewczęta

osoba

37

39

szt.

7

7

trenerzy

osoba

2

4

instruktorzy sportowi

osoba

10

8

kluby

sekcje sportowe

Źródło: GUS

W Gminie Brenna znajduje się szereg obiektów sportowo – rekreacyjnych, które zarządzane
są przez prywatnych przedsiębiorców, np. wyciągi narciarskie, ośrodki jazdy konnej, park
linowy, wypożyczalnie rowerów, kryte baseny. W przeciągu trzech lat wydatki Gminy Brenna
na kulturę fizyczną i sport wzrosły o 4,5 pkt. procentowego. Tendencja ta wskazuje na fakt,
[30]

Strategia Rozwoju Gminy Brenna do 2020 roku

że w Gminie bardzo poważnie traktuje się rozwój infrastruktury, która wpływa na krzewienie
kultury fizycznej. W ubiegłych latach pozyskano środki z dotacji UE na rozwój zaplecza
sportowo – rekreacyjnego. W Brennej ma to ogromne znaczenie, gdyż sport i rekreacja
znajdują się w ścisłej relacji z turystyką.

3.10. Aktywność lokalna
3.10.1. Frekwencja wyborcza
Przyjęto, że podstawowym wskaźnikiem informującym o aktywności społeczności lokalnej
jest jej aktywność w wyborach samorządowych. Jako wyraz partycypowania w lokalne
sprawy przedstawia zainteresowanie mieszkańców sprawami Gminy. Przyjęto, że frekwencja
wyborcza to odsetek osób uprawnionych do głosowania, które oddały swój głos w czasie
wyborów, nieuwzględniający głosów oddanych nieważnych. Uwzględniono trzy ostatnie
wybory samorządowe, które odbywały się w latach 2002, 2006, 2010.
Wykres 2 Frekwencja w wyborach samorządowych 2002, 2006 i 2010 – porównanie [%]
70
65
60
55

5.7
5.3

5.5

50

4.7

45

4.4

4.4

4.0

3.8

40
35

3.2

3.0

30

3.5
2.9

25

Gmina Brenna

Powiat cieszyński
2002

2006

woj. śląskie

Polska

2010

Źródło: GUS

Frekwencja wyborcza w Gminie Brenna jest znacznie wyższa niż ta notowana na terenie
powiatu, województwa i kraju. W wyborach samorządowych w 2002 roku brało udział 56,9%
uprawnionych do głosowania mieszkańców. Na poziomie województwa frekwencja była
mniejsza i wynosiła 38 %, na terenie kraju 44,3%.
[31]
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W wyborach samorządowych w 2006 roku frekwencja wyborcza w Gminie Brenna ponownie
była wyższa i wynosiła 53,1%. Na poziomie województwa frekwencja wyborcza ponownie
była mniejsza i wyniosła 32,3%, natomiast na poziomie kraju 39,6%.
W wyborach samorządowych w 2010 roku frekwencja wyborcza w Gminie Brenna wyniosła
54,6%. W głosowaniu brało udział 4527 osób na 8278 uprawnionych do głosowania.
Natomiast na poziomie województwa i kraju ponownie frekwencja wyborcza była niższa
i wynosiła 29,5 i 35,3%.Aktywność lokalna, wrażona frekwencją wyborczą w Gminie Brenna
jest bardzo wysoka.
3.10.2. Organizacje pozarządowe
Liczba działających na terenie danej gminy czy miejscowości organizacji pozarządowych jest
wskaźnikiem aktywności danej społeczności. Najczęściej spotykaną formą organizacji
pozarządowej jest stowarzyszenie. W najszerszym znaczeniu stowarzyszenie to dobrowolne
zrzeszenie ludzi w formie organizacji dla osiągnięcia wspólnymi siłami i środkami
określonego celu. Ponadto do organizacji pozarządowych zaliczamy fundacje, organizacje
sportowe, parafie, związki zawodowe, kółka rolnicze itp.
Organizacje pozarządowe są ważnym elementem wpływającym na rozwój lokalny. Związane
jest to z pełnieniem przez nich funkcji integracyjnej w społecznościach lokalnych, czyli udziale
w procesie budowania więzi społecznych, zbliżania jednostek i społeczności lokalnych.
Według danych GUS w 2011 roku na terenie Gminy Brenna zarejestrowano 20 organizacji
pozarządowych. W Gminie Brenna działają następujące organizacje pozarządowe:
1. Macierz Ziemi Cieszyńskiej i Towarzystwo Miłośników Regionu w Górkach Wielkich,
2. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Raubczycy”,
3. Fundacja im. Zofii Kossak w Górkach Wielkich,
4. Towarzystwo im. Zofii Kossak,
5. Beskidzka Organizacja Turystyczna,
6. Parafia Ewangelicko - Augsburska w Górkach Wielkich,
7. Uczniowski Klub Sportowy Brenna – Górki,
8. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Brennej,
9. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brenna,
10. Stowarzyszenie Rozwoju „Integracja”,
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11. Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek „Jodła”,
12. Ludowy Klub Sportowy „Beskid” Brenna,
13. Ludowy Klub Sportowy „Spójnia” Górki,
14. OSP Brenna Leśnica,
15. OSP Górki Wielkie,
16. OSP Brenna,
17. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło Nr 7,
18. Koło Gospodyń Wiejskich w Brennej działające przy OSP w Brennej Centrum,
19. Bractwo Góreckie,
20. Koło Łowieckie „Sokół” Brenna,
21. Górecki Klub Przyrodniczy w Górkach Wielkich,
22. Koło Gospodyń Wiejskich w Górkach Wielkich.
Dynamika przyrostu organizacji pozarządowych w Gminie jest bardzo wysoka. W roku 1995
w Gminie Brenna działały 4 organizacje pozarządowe, a w 2011 już 22.
Według opracowania pt. „Diagnoza kondycji społeczeństwa obywatelskiego w powiecie
cieszyńskim. Raport 2009” 4 najbardziej rozpoznawalnymi przez mieszkańców organizacjami
pozarządowymi są kluby sportowe. Poziom akceptacji dla wsparcia organizacji jest bardzo
wysoki. Aż 98% mieszkańców Gminy uważa, że władze samorządowe powinny wspierać
organizacje pozarządowe. Gmina Brenna oprócz środków finansowych jakie przekazuje
organizacjom, wspiera je również poprzez promocję ich działań, udostępnienie lokali
i sprzętu, organizację szkoleń oraz informowanie o możliwych źródłach finansowania.
Dla mieszkańców najważniejszymi obszarami działania organizacji są kolejno edukacja, sport,
kultura oraz pomoc społeczna.
Gmina Brenna jest jednoznacznie kojarzona z rodziną Kossaków, a zwłaszcza pisarką Zofią
Kossak-Szatkowską. W Gminie działa Fundacja im. Zofii Kossak, która prowadzi działalność
kulturalną mającą na celu kontynuację ideałów, jakimi kierowała się słynna pisarka. Została
powołana w 1998 roku w Górkach Wielkich. Ważnym przejawem tej misji jest dbałość
o miejsce związane z rodziną Kossaków w Górkach Wielkich - ruiny zabytkowego dworu
4

Opracowanie wykonane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner w ramach
projektu Cieszyńskie Laboratorium Społeczeństwa Obywatelskiego, Cieszyn 2009 r.
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(obecnie Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”), Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej,
spichlerz z XVIII wieku oraz zabytkowy park dworski.

3.11. Możliwości inwestycyjne i atrakcyjność inwestycyjna
Wydatki inwestycyjne Gminy stanowią grupę wydatków, która w budżetach gmin zajmuje
szczególne miejsce. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku gmin, które swój rozwój wiążą
z rozbudową infrastruktury. Dochody budżetu gminy muszą być tak rozlokowane, aby po
pokryciu wydatków bieżących, mogły skupić się w pierwszej kolejności na działaniach
inwestycyjnych.
Tabela 5 Wydatki z budżetu i wydatki inwestycyjne Gminy Brenna w latach 2001 – 2011 (w tys. zł)

2000
ogółem
majątkowe
inwestycyjne
wysiłek
inwestycyjny*

2002

2003

2004

2005

11 500,85

12 255,17

15 070,83

13 249,39

16 695,14

20 086,35

2 267,37

2 499,89

4 039,27

2 663,51

5 053,78

6 280,34

19,71

20,40

26,80

20,10

30,27

31,27

2006
ogółem

2001

17 791,30

2007
19 874,62

2008
24 566,15

2009
27 405,82

2010
36 918,78

2011
38 509,82

majątkowe
2 865,89
3 401,30
6 279,47
7 038,21
11 941,05
11 992,63
inwestycyjne
wysiłek
16,11
17,11
25,56
25,68
32,34
31,14
inwestycyjny*
Źródło: GUS * odsetek wydatków inwestycyjnych w stosunku do ogółu wydatków budżetu

Według danych GUS w 2011 roku Gmina Brenna wydała blisko 12 milionów złotych
na inwestycje. Stanowiło to ponad 31% ogółu wydatków. Na przestrzeni lat 2000 – 2011
średnio wydatki na inwestycje stanowiły 24,7% ogółu wydatków. Lokuje to Gminę Brenna
wśród jednostek samorządu terytorialnego inwestującego znaczne środki na inwestycje.
Wysiłek inwestycyjny jest zauważony na poziomie krajowym i doczekał się wyróżnienia.
W 2011 roku Gmina Brenna znalazła się wśród najlepszych gmin w Polsce według dziennika
"Rzeczpospolita", który opublikował "Ranking samorządów". W rankingu uhonorowano
gminy i miasta, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia, przy
jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.
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W zestawieniu stu najlepszych gmin wiejskich w "Rankingu samorządów" na 19. pozycji
w kraju (awans z miejsca 22.) oraz drugiej w województwie śląskim (za gminą Jaworze)
znalazła się Gmina Brenna. Poza nią nie było w rankingu żadnej innej gminy z terenu powiatu
cieszyńskiego. Kapituła nagrodziła sposób w jakim Gmina Brenna zarządzała finansami
w latach 2007-2010 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowała.
W celu dokonania oceny potencjału gospodarczego Gminy Brenna poniżej przedstawiono
wyniki badań z zakresu oceny atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału społecznogospodarczego gmin w województwie śląskim, które zostały zamieszczone w opracowaniu
pt. „Raport Końcowy z realizacji badania. Atrakcyjność inwestycyjna i potencjał gospodarczy
gmin województwa śląskiego” 5.
Na potrzeby w/w oceny sformułowano syntetyczny miernik atrakcyjności inwestycyjnej
gminy (SMAIG). SMAIG został opracowany na podstawie trzech kryteriów, decydujących
o atrakcyjności poszczególnych gmin:
− liczby inwestycji zakończonych w gminie w badanym okresie na 1000 mieszkańców
(waga 1),
− wartości inwestycji w gminie w badanym okresie na 1 mieszkańca (waga 5),
− liczby nowych miejsc pracy w badanym okresie (waga 3).
Gmina Brenna w rankingu badania gmin górskich województwa śląskiego uplasowała się na
wysokim 10.miejscu spośród 37 gmin zaliczonych w raporcie do tzw. gmin górskich.
Tabela 6 Ranking gmin ze względu na wartość miernika syntetycznego – gminy górskie

5

Miejsce w rankingu

Wartość miernika

Nazwa gminy

1

217

Zawiercie

2

214

Żywiec

3

164

Koziegłowy

4

164

Łazy

5

157

Milówka

Raport końcowy z realizacji badania: Atrakcyjność inwestycyjna i potencjał gospodarczy gmin województwa

śląskiego”, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2009
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6

154

Węgierska Górka

7

151

Szczyrk

8

147

Kozy

9

145

Ustroń

10

142

Brenna

…

…

…

37

18

Ślemień

Źródło: Raport końcowy z realizacji badania: Atrakcyjność inwestycyjna i potencjał gospodarczy gmin
województwa śląskiego”, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2009.

3.12. Okres programowania funduszy UE na lata 2014-2020
Przy planowaniu zamierzeń inwestycyjnych wskazanych w Strategii Rozwoju Gminy Brenna
do roku 2020 należy uwzględnić potencjalne zewnętrzne źródła dofinansowania. Należy
zatem przy określaniu poszczególnych celów uwzględnić wstępne założenia nowego okresu
programowania funduszy Unii Europejskiej w województwie śląskim. Określa je dokument
przyjęty 5 czerwca 2012 roku przez Zarząd Województwa Śląskiego pn. „Założenia do
przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 finansowanego z EFRR”.
Tabela 7 Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020

Cel tematyczny
Wspieranie badań naukowych, rozwoju
technologicznego i innowacji
Zwiększanie dostępu do technologii
informacyjno-komunikacyjnych, ich
wykorzystywania i jakości
Podnoszenie konkurencyjności małych i
średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego
oraz sektora rybołówstwa i akwakultury
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Priorytet

% alokacji

Wzmacnianie nowoczesnej gospodarki
regionu

15 %

Cyfrowy Śl@sk

2%

Wzmocnienie konkurencyjności MŚP
z regionu

20%
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Wspieranie przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną we wszystkich sektorach

Gospodarka niskoemisyjna
i odnawialne źródła energii

15 %

Promowanie dostosowania do zmiany
klimatu, zapobiegania ryzyku i
zarządzania ryzykiem

Dostosowanie do zmian klimatu
i zarządzanie środowiskiem

3%

Ochrona środowiska i dziedzictwa
kulturowego

7%

Transport

27%

Infrastruktura społeczna
i rewitalizacja

7%

Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną
służącą rozwojowi umiejętności uczniów
szkół i placówek oświatowych,
prowadzących kształcenie zawodowe

2%

Sprawny Urząd

2%

Ochrona środowiska naturalnego
i wspieranie efektywności
wykorzystywania zasobów
Promowanie zrównoważonego
transportu i usuwanie niedoborów
przepustowości w działaniu
najważniejszych infrastruktur sieciowych
Wykluczenie społeczne i walka z
ubóstwem
Inwestycje w edukację, umiejętności i
uczenie się przez całe życie poprzez
rozwój infrastruktury edukacyjnej i
szkoleniowej
Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i
skuteczności administracji publicznej

Źródło: www.rpo.slaskie.pl

3.13. Potencjał demograficzny
Według danych Urzędu Gminy Brenna za maj 2012 r. Gminę zamieszkiwało 10 719 osób
(stałe miejsce zameldowania). Najludniejszą miejscowością jest Brenna. Zamieszkuje ją 6 091
osób. W Górkach Wielkich zameldowanych jest 3 831 mieszkańców, a w Górkach Małych
797. Te trzy miejscowości to dwa odrębne zespoły osadnicze. Z jednej strony wieś Brenna
o rozczłonkowanej zabudowie, a z drugiej zespół tworzony przez dwie miejscowości – Górki
Wielkie i Górki Małe.
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Tabela 8 Liczba mieszkańców Gminy Brenna w podziale na sołectwa stan na 31.05.2011 r.

Miejscowość Gminy Brenna

Liczba ludności

Odsetek

Brenna

6 091

56,8%

Górki Wielkie

3 831

35,7%

797

7,5%

10 719

100%

Górki Małe
Razem

Źródło: Urząd Gminy Brenna

Według danych GUS liczba mieszkańców Gminy Brenna na koniec 2011 roku wynosiła 10 862
(faktyczne miejsce zamieszkania). Liczba ludności w Gminie systematycznie wzrasta.
W przeciągu ostatnich 10 lat liczba ta wzrosła aż o 1 259 osób.
Wykres 3 Liczba mieszkańców Gminy Brenna w latach 2001- 2011
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Źródło: GUS

Przyrost naturalny w Gminie Brenna od 2001r. jest dodatni. Bilans migracji Gminy Brenna
w latach 2001 - 2011 jest zdecydowanie dodatni (+874 osób).Oznacza to, że więcej osób
dokonuje zameldowania w biurze ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Brenna, niż
wymeldowuje się. Z analizy migracji w Gminie Brenna wynika, że Gmina Brenna jest bardzo
[38]
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atrakcyjna dla mieszkańców miast, skąd pochodzi większość osiedlających się w Gminie
Brenna. Spośród 1800 osób, które dokonały zameldowania w Gminie Brenna w latach 2001 2011, aż 76% pochodziło właśnie z obszarów miejskich.
Tabela 9 Saldo migracji Brennej w latach 2001 - 2011

rok

2001

2002

2003

2004

2005

14

167

90

75

76

2006

2007

2008

2009

2010

2011

88

125

70

84

86

61

ogółem
rok
ogółem

Źródło: GUS

Według prognozy GUS liczba mieszkańców powiatu cieszyńskiego będzie się stopniowo
zmniejszać. Do roku 2035 zmniejszy się w skali powiatu o 4101 osób i wyniesie 172 477.
Spadek liczby ludności nastąpi zarówno w skali województwa śląskiego, jak i podregionu
bielskiego.
Tabela 10 Prognoza liczby ludności w miastach i powiatach podregionu bielskiego do 2035 roku

region / rok

2015

2020

2025

2030

2035

powiat cieszyński

175 315

176 393

176 216

174 760

172 477

powiat bielski

160 886

163 657

164 893

165 038

164 416

powiat żywiecki

151 743

151 182

149 418

146 567

142 893

powiat m. Bielsko

171 241

168 643

165 411

161 237

156 632

podregion bielski

659 185

659 865

655 938

647 938

636 418

woj. śląskie

4 534 547

4 447 088

4 338 218

4 202 147

4 052 187

Źródło: GUS

Struktura wieku mieszkańców Gminy Brenna to istotna informacja w kontekście
przedstawienia sytuacji demograficznej danego obszaru. Zauważalny jest zdecydowanie
wyższy odsetek mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym. Są to dane korzystne
w kontekście przyszłego rozwoju gospodarczego. Jednocześnie Gmina charakteryzuje się
[39]
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niższym odsetkiem osób w wieku produkcyjnym. Strukturę ludności Gminy według
„produktywności wieku” w 2010 roku na tle podregionu, województwa i kraju przedstawia
poniższa tabela.
Tabela 11 Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w 2010 r. – porównanie [%]

woj. śląskie

Podregion
bielski

Powiat
cieszyński

Gmina Brenna

Ludność w wieku
przedprodukcyjnym do 17 lat

17,19

18,99

19,56

21,60

Ludność w wieku produkcyjnym

65,16

63,95

63,78

62,97

Ludność w wieku
poprodukcyjnym

17,65

17,06

16,66

15,43

Źródło: GUS

Bardzo istotna z punktu widzenia demografii jest wiedza dotycząca struktury ludności
według wieku produkcyjnego na przestrzeni lat. Udział ludności Gminy Brenna według
ekonomicznych grup wieku w latach 2001 - 2010 przedstawia poniższa tabela.
Tabela 12 Udział ludności Gminy Brenna według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 2001-2010

2001

2002

2003

2004

2005

Wiek przedprodukcyjny

26,48%

25,69%

25,06%

24,49%

23,86%

Wiek produkcyjny

59,62%

60,21%

60,74%

61,07%

61,35%

Wiek poprodukcyjny

13,90%

14,10%

14,20%

14,44%

14,79%

2006

2007

2008

2009

2010

Wiek przedprodukcyjny

23,20%

22,55%

22,26%

22,02%

21,61%

Wiek produkcyjny

62,11%

62,39%

62,58%

62,63%

62,97%

Wiek poprodukcyjny

14,69%

15,06%

15,16%

15,35%

15,42%

Źródło: GUS

Niekorzystną tendencją demograficzną jest bardzo wyraźny, stały wzrost liczby osób w wieku
poprodukcyjnym. Notowany jest także stały wzrost osób w wieku produkcyjnym oraz
powolny spadek odsetka osób w wieku przedprodukcyjnym. Zmiany w strukturze wieku
[40]
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pociągną za sobą duże zmiany w gospodarce, a co się z tym wiąże również skutki
ekonomiczne.

3.14. Potencjał gospodarczy
Z informacji przedstawionych na stronie internetowej Gminy Brenna wynika, że jednym
z największych zakładów przemysłowych na tym terenie jest kamieniołom Głębiec.
Właściwości fizyko-mechaniczne piaskowca godulskiego sprawiają, że jest on bardzo
poszukiwany przez firmy zagraniczne, a także firmy krajowe.
Unikatowy potencjał gospodarczy w Gminie Brenna tworzą zatem głównie przedsiębiorstwa
z sektora mikro, małych i średnich firm operujące w branży kamieniarskiej, stosunkowo
dobrze rozwinięta jest również branża produkcji i przetwórstwa drzewa (tartaki).
Zmiany struktury społeczno-gospodarczej, które bardzo mocno zaważyły na obecnym
potencjalne gospodarczym Gminy Brenna wiązały się z jednej strony z dość szybkim
zmniejszaniem się sektora rolnego (dynamicznie maleje liczba gospodarstw rolnych),
z drugiej zaś strony z rozwojem sektora usług turystycznych (chodzi tu zarówno o branżę
gastronomiczną oraz usługi związane z zakwaterowaniem, jak i tzw. usługi okołoturystyczną
– tj. między innymi firmy ofertujące kompleksową obsługę aktywnego wypoczynku, wyciągi
narciarskie, itp.).
Generalnie w Gminie Brenna w ostatnich latach dynamicznie rozwija się sektor małych
i średnich przedsiębiorstw. Gmina posiada duże możliwości rozwojowe i jest pozytywnie
nastawiona do udziału w projektach zgodnie z oczekiwaniami inwestorów. Potencjał
gospodarczy według danych GUS w roku 2011 w Gminie Brenna tworzy 1037 podmiotów
gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Większą część z nich, bo aż
1021 (98,6%)stanowią podmioty należące do sektora prywatnego. Spośród, których wiodącą
rolę odgrywają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Stanowią liczbę 884 czyli
86,6% wszystkich przedsiębiorstw. W przeciągu ostatnich 10 lat liczba osób prowadzących
działalność gospodarczą utrzymuje się na stałym równym poziomie. W latach 2004 - 2006
odnotowano niewielki spadek liczby przedsiębiorstw. Rynek przedsiębiorców w Gminie
Brenna można uznać za bardzo stabilny. Zestawienie poniżej wskazuje, że dynamikę
przedsiębiorczości w sektorze prywatnym dyktują w głównej mierze osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą.
[41]
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Wykres 4 Podmioty w REGON i osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. w Gminie Brenna 2001-2011
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Źródło: GUS

Biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwach usytuowanych w powiecie
cieszyńskim i szerzej – w województwie śląskim, Gmina Brenna należy do grupy jednostek,
w której zdecydowanie przeważają mikroprzedsiębiorstwa.
Spośród podmiotów gospodarki narodowej w Gminie Brenna najliczniejszą grupę stanowią
podmioty, w których dominującą działalnością jest handel hurtowy i detaliczny. Do ważnych
branż należą także budownictwo, transport, przetwórstwo przemysłowe, zwłaszcza
w zakresie produkcji wyrobów z drewna oraz produkcji wyrobów z pozostałych materiałów
i surowców. Działalność związana z zakwaterowaniem, zajmuje również czołowe miejsce,
jeśli chodzi o udział podmiotów o tej specjalności.
Analizując rynek gospodarczy pod kątem wielkości zatrudnienia wyłania się jeden
najważniejszy wniosek, mianowicie w Gminie nie funkcjonuje żaden wielki zakład
przemysłowy, zatrudniający ponad 250 osób. Spośród 1037 zarejestrowanych podmiotów
gospodarki narodowej tylko 44, to przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 pracowników.
Zaś odsetek przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 pracowników wynosi 1,3%.
Największą grupę przedsiębiorców stanowią mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do
9 pracowników.
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3.15. Rynek pracy
Według danych GUS na koniec 2011 r. liczba pracujących mieszkańców Gminy Brenna
wynosiła 1 299 (dotyczy to pracujących w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 10
osób). Stanowiło to 19% mieszkańców Gminy w wieku produkcyjnym. Spośród pracujących
42,6% to mężczyźni a 57,4% to kobiety. Najwięcej zatrudnionych jest w sektorze usługowym,
mniej w przemysłowym, a najmniej w rolniczym.
Na koniec 2011r. w Gminie Brenna liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 435.
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł
6,4%. Spośród bezrobotnych 215 osób (49,4% wszystkich zarejestrowanych) stanowili
mężczyźni, a 220 (50,6% zarejestrowanych) kobiety.
Bezrobocie w Gminie Brenna przez ostatnie dwa lata dotyka w jednakowym stopniu kobiety
i mężczyzn. Natomiast w okresie od 2003 do 2009 roku to kobiety stanowiły grupę, wśród
której poziom bezrobocia był wyższy.
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4. Wyniki prac warsztatowych i badań społecznych
4.1. Warsztaty strategiczne – diagnoza potrzeb rozwojowych
W ramach przygotowania Strategii przeprowadzono 3 warsztaty strategiczne, dotyczące
planowania rozwoju w Gminie Brenna. Pierwszy warsztat miał miejsce dnia 10 września
2012 r. w sali sesyjnej Rady Gminy Brenna. W spotkaniu wzięło udział 18 osób; radnych,
mieszkańców oraz przedstawicieli Urzędu Gminy w Brennej i organizacji pozarządowych.
Konsultowano obszary, w których powinna rozwijać się Gmina.
Uczestnicy warsztatu wskazali, że najistotniejszym priorytetem rozwojowym dla Gminy
Brenna powinna być infrastruktura drogowa. Wskazał na nią co 4 uczestnik warsztatów.
Równie ważne dla rozwoju Gminy Brenna są inwestycje w infrastrukturę przyczyniającą się
do poprawy jakości środowiska (np. budowa kanalizacji).
Wykres 5 Rekomendowane priorytety rozwojowe dla Gminy Brenna do 2020 roku [w %]
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Źródło: Warsztaty przeprowadzone dn. 10.09.2012 r. w Brennej

Drugi warsztat strategiczny miał miejsce dnia 24 września 2012 r. w sali sesyjnej Rady Gminy
Brenna. W warsztacie wzięło udział 12 osób, przedstawicieli Urzędu Gminy, Rady Gminy
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Brenna oraz organizacji pozarządowych. Przedstawiono wyniki badań ankietowych
przeprowadzonych w ramach przygotowań do strategii. Badania przeprowadzone były drogą
elektroniczną. Badania przeprowadzano w dniach od 6 sierpnia 2012 r. do 19 września
2012 r. Przeprowadzono szeroką dyskusję nad wynikami badań.
Podczas warsztatów przedstawiono również propozycje misji Gminy Brenna oraz wartości
Gminy Brenna.
Propozycja misji rozwoju Gminy Brenna, która został przedstawiona na warsztacie
planowania strategicznego brzmi następująco:
Gmina Brenna - znaczący w Polsce ośrodek turystyczny o naturalnych walorach
przyrodniczo - krajobrazowych na styku dwóch kultur, stanowiących o różnorodności
dziedzictwa kulturowego.
Z kolei wartości, którymi kierować się będzie Gmina Brenna przedstawiają się następująco:
− środowisko naturalne i dziedzictwo przyrodnicze,
− jakość życia mieszkańców i dostępność usług publicznych,
− atrakcyjność turystyczna.
Dnia 29 sierpnia 2012 roku Urząd Gminy Brenna wystosował pisma z prośbą przedstawienie
pomysłów, propozycji zadań lub inwestycji, które winny być ujęte w Strategii Rozwoju Gminy
Brenna do roku 2020. Zapytanie rozesłano do następujących jednostek organizacyjnych
Gminy Brenna:
− Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej,
− Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich,
− Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej,
− Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Brennej,
− Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej,
− Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej,
− Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna,
− Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
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Dnia 8 października 2012 r. przeprowadzono kolejny warsztat. Miał miejsce w sali sesyjnej
Rady Gminy Brenna. Warsztat przeprowadzono podczas posiedzenia połączonych komisji
Rady Gminy Brenna. W warsztacie wzięło udział 13 radnych Rady Gminy Brenna oraz 8 osób
przedstawicieli Urzędu Gminy, mieszkańców i organizacji pozarządowych. Podczas warsztatu
przeprowadzono dalsze prace nad Strategią. Konsultowano propozycje celów i kierunków
rozwoju Gminy Brenna. Dodatkowo propozycje celów i kierunków rozwoju do Strategii
zgłosiło Stowarzyszenie Rozwoju Integracja oraz Fundacja im. Zofii Kossak.
Ze względu na zgłaszane znaczne zapotrzebowanie na poprawę jakości infrastruktury
drogowej dróg powiatowych, zadeklarowano ściślejszą współpracę z Powiatem Cieszyńskim.
Podejmowane będą działania, mające na celu poprawę jakości dróg powiatowych
położonych na terenie Gminy Brenna. Kolejną istotną kwestią jest gospodarka wodna na
terenie Gminy Brenna, która wymaga również pilnej interwencji z zakresu przeciwdziałania
skutkom niedoboru wody pitnej spowodowanej uwarunkowaniami klimatycznymi.

4.2. Badania ankietowe – ocena i oczekiwania mieszkańców
Badanie lokalnego rynku uwzględniającego analizę oczekiwań mieszkańców w strefie
rozwoju gminy.
W ramach realizowanego projektu stworzenia Strategii Rozwoju dla Gminy Brenna wśród
mieszkańców przeprowadzono ankietę. Jej celem było uzyskanie niezbędnych informacji,
opinii mieszkańców na temat jakości życia w Gminie Brenna oraz kierunków jej rozwoju.
Badania przeprowadzano w dniach od 6 sierpnia 2012 r. do 19 września 2012 r. Do
respondentów docierano dwoma sposobami:
− opublikowanie ankiety na stronie www.brenna.org.pl,
− przekazanie ankiety respondentom w formie tradycyjnej.
W badaniu ankietowym wzięło udział 120 osób. 102 ankiety wypełniono drogą elektroniczną,
natomiast 18 ankiet metodą tradycyjną. Spośród respondentów najliczniejszą grupę
stanowiły osoby w wieku od 31-50 lat (43%), następnie osoby mieszczące się w przedziale
wiekowym 18-30 lat (28%). Trzecią grupę badanych stanowiły osoby między 51-65 rokiem
życia. Najmniejszy odsetek respondentów stanowiły osoby poniżej 18 r. ż., bo tylko 2%.
Wykształcenie wyższe posiadało 49% respondentów, natomiast 43% średnie, 7% zawodowe,
a 1 % podstawowe.
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Osoby pracujące to najliczniejsza grupa respondentów, które stanowiły 69% wszystkich
ankietowanych. Natomiast najmniejszą grupę stanowią osoby bezrobotne - tylko 2%
wszystkich badanych.
Tabela 13 Klasyfikacja respondentów według statusu na rynku pracy

Liczba ankietowanych
osób

Odsetek ankietowanych
osób

Osoby pracujące

87

69 %

Osoby uczące się

14

11 %

Bezrobotni

3

2%

Inne

23

18 %

Status respondenta na rynku pracy

Źródło: Opracowanie własne

Według respondentów biorących udział w badaniu ankietowym najmniej korzystnie zostało
ocenione wyposażenie i stan techniczny chodników, oświetlenia, kanalizacji i wodociągów
(64% z nich podkreśla ten aspekt niekorzystnie z punktu widzenia oceny jakości życia).
Podobnie jest z infrastrukturą drogową, którą źle oceniło 56% ankieterów. Warto dodać, że
tylko 14% badanych uważa stan dróg za bardzo dobry i dobry.
Podobnie kwestie czystości Gminy, co do których krytycznie odnosi się 45% ankietowanych.
Wymienione tu mankamenty wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych. Wskazują
jednak na to, że oczekiwania mieszkańców będą kierować się w stronę podniesienia
wydatków na inwestycje infrastrukturalne poprawiające jakość życia mieszkańców.
Istotny dla respondentów jest brak kanalizacji i sieci wodociągowej w wielu przysiółkach
w Gminie. Jest to jedna z najpoważniejszych barier rozwoju Gminy, która w swoim
potencjale turystycznym upatruje przyszły rozwój. Najważniejsze inwestycje w infrastrukturę
wodno- kanalizacyjną wskazane przez respondentów:
− Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Górek Wielkich i Małych,
− Zakończenie budowy kanalizacji i wodociągu na ulicy Szpotawickiej,
− Wprowadzenie gminnego programu przydomowych oczyszczalni ścieków,
− Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie Brenna Spalona – Brenna Jatny.
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Wykres 6 Badanie stopnia zadowolenia z jakości życia w Gminie Brenna, cz. I

Poziom, jakość i dostępność usług opieki zdrowotnej
i pomocy społecznej

28%

Stan środowiska naturalnego, poziom ochrony
przyrody

28%

28%

43%

1%

Aktywność organizacji pozarządowych, sportowych,
zaangażowanie mieszkańców

27%

33%

37%

3%

Stan techniczny dróg na terenie gminy, poziom
rozwoju sieci drogowej
Wyposażenie i stan techniczny chodników,
oświetlenia, kanalizacji, wodociągów
Bardzo dobra i dobra

Średnia

32%

20%

35%

24%

14%

56%

22%

1%

64%

Bardzo słaba i słaba

4%

0%

brak odpowiedzi

Źródło: Opracowanie własne
Wykres 7 Badanie stopnia zadowolenia z jakości życia w Gminie Brenna, cz. II

Poziom oferty kulturalnej i rozrywkowej

40%

Dostępność i stan techniczny, przedszkoli i żłobków

39%

Oferta przedszkoli i żłobków

36%

Dostępność internetu i elektronicznych usług
publicznych

32%

Czystość gminy, kosze na śmieci, system gospodarki
odpadami

31%

Bardzo dobra i dobra

Średnia

Bardzo słaba i słaba

32%

24%

22%

37%

24%

25%

31%

35%

28%

45%

2%

6%

6%

3%

0%

brak odpowiedzi

Źródło: Opracowanie własne
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Wykres 8 Badanie stopnia zadowolenia z jakości życia w Gminie Brenna, cz. III
Dostępność i stan techniczny edukacji podstawowej i
gimnazjalnej

54%

Jakość obsługi w Urzędzie Gminy i jednostkach
gminnych
Jakość edukacji podstawowej i gimnazjalnej

50%
46%

Poziom wyposażenia w infrastrukturę kulturalną i
rozrywkową

42%

Poziom wyposażenia w infrastrukturę sportową i
rekreacyjną

41%

Jakość oferty sportowej i rekreacyjnej

40%

Bardzo dobra i dobra

Średnia

20%

Bardzo słaba i słaba

18%

28%
21%

23% 0%
25%

35%

7%

21% 2%

30%
27%

8%

28%
31%

2%
2%

brak odpowiedzi

Źródło: Opracowanie własne

Ocena działania jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów zarządzanych przez
samorząd jest pozytywna. Mieszkańcy bardzo wysoko oceniają działania podejmowane przez
Urząd Gminy, a także jego dostępność dla petentów i samo funkcjonowanie Urzędu Gminy.
Respondenci bardzo wysoko oceniają jakość edukacji na poziomie podstawowym
i gimnazjalnym (46% badanych oceniło ją jako bardzo dobrą lub dobrą, natomiast 25% jako
słabą i bardzo słabą). Ponad połowa mieszkańców, którzy wzięli udział w badaniu uważa
stopień dostępności i stan techniczny edukacji za bardzo dobry i dobry, tylko 18% ocenia
go bardzo słabo i słabo. Konieczne są działania na rzecz poprawy oferty przedszkoli
i żłobków. Oferta sportowa i rekreacyjna została uznana przez 40% badanych za bardzo
dobrą lub dobrą. Ankietowani uważają, że należy zwiększyć nakłady finansowe Gminy na
wzbogacanie oferty rekreacyjnej i zaplecza sportowego.
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Wykres 9 Ocena oferty turystycznej Gminy Brenna
Oferta dla turystów rodzinnych

52%

29%

14%

5%

Informacja turystyczna

47%

30%

18%

5%

Oferta dla wypoczywających aktywnie

46%

32%

17%

5%

Promocja Gminy Brenna

45%

Infrastruktura dla turystów

Oferta, warunki i obsługa inwestorów

Bardzo dobra i dobra

24%

41%

25%

Przeciętna

24%

39%

33%

Słaba i bardzo słaba

6%

14%

29%

6%

13%

Brak odpowiedzi

Źródło: Opracowanie własne

Jakość i bogactwo oferty turystycznej Gminy Brenna została zauważona i pozytywnie
oceniona przez respondentów. Ponad połowa respondentów pozytywnie ją ocenia. Najwyżej
została oceniona atrakcyjność turystyczna dla turystów rodzinnych. Podobnie ankietowani
ocenili działalność informacji turystycznej w regionie oraz ofertę dla osób preferujących
aktywny wypoczynek. W opinii ankietowanych Gmina Brenna jest miejscem atrakcyjnym dla
turystów. Respondenci jako atut podawali zadbane i czyste centrum Gminy oraz wskazywali
na przyjazny, pozytywny stosunek mieszkańców Gminy oraz lokalnych władz do turystów
i odwiedzających.
Władze samorządowe powinny natomiast zintensyfikować działania na rzecz poszerzania
oferty dla inwestorów, chętnych do zlokalizowania inwestycji na terenie Gminy Brenna.
Respondenci wskazali, jako istotny brak odpowiedniego przygotowania do obsługi
inwestorów, np. zły stan infrastruktury drogowej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej,
słaby zasięg telefonii komórkowej, a także dostępność do kompleksowo przygotowanego
pod inwestycję terenu.
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Bardzo ważnym problemem sygnalizowanym w badaniach ankietowych, jeśli chodzi
o turystykę jest kwestia zanieczyszczania środowiska naturalnego przez odwiedzających
turystów, a także kwestia wprowadzenia opłaty klimatycznej dla turystów. Wyżej
wymienione inwestycje mogą znacząco wpłynąć na poprawę jakości życia w Gminie, a także
na wzrost walorów przyrodniczo - krajobrazowych. Dlatego stanowią istotny element zadań
strategicznych,

przyczyniających

się

do

zwiększenia

atrakcyjności

inwestycyjnej

i turystycznej.
Wykres 10 Dziedziny funkcjonowania gminy – odpowiedzi pozytywne

18%

Zagospodarowanie centrum

17%

Położenie geograficzne

16%

Dobrze rozbudowana infrastruktura

15%

Organizacja imprez/organizacja czasu wolnego

7%

Brak pozytywów

5%

Dobra gospodarka odpadami

4%

Rozwój
Pozyskianie funduszy zewnętrznych

3%

Dobre rozwiązania komunikacyjne

3%

Drogi i kanalizacja

3%

Edukacja

3%

Źródło: Opracowanie własne

Do najważniejszych czynników pozytywnie wpływających na funkcjonowanie Gminy Brenna
oraz decydujących o jej rozwoju mieszkańcy zaliczyli: zagospodarowanie centrum (18%),
położenie geograficzne (17%), dobrze rozbudowana infrastruktura (16%).
Respondenci w sposób szczególny wskazywali na następujące elementy: wyremnotowanie
(zagospodarowanie) centrum gminy, budowa nowego Amfiteatru oraz parku rozrywki,
budowa boiska Orlik, pomysł na Dwór Kossaków, rozbudowanie infrastruktury turystycznej
i sportowej.
Zaskakująco słabo zostały ocenione takie obszary, jak: dobra gospodarka odpadami (5%),
rozwój (4%), pozyskiwanie funduszy zewnętrznych (3%), drogi i kanalizacja (3%), oraz
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edukacja (3%). Jedynie 7% respondentów wypowiedziało się, że nie widzi pozytywnych cech,
które znacząco wpływałyby na rozwój Gminy.
Wykres 11 Dziedziny funkcjonowania Gminy Brenna – odpowiedzi negatywne
Utrzymanie i stan dróg i chodników, oświetlenie ulic, brak
ścieżek rowerowych

32%

Zanieczyszczenie

13%

Słaba komunikacja gminy z mieszkańcami (WOJT)

12%

Zachowanie przyjezdnych nad rzeką

6%

Zagospodarowanie bulwarów

5%

Niszczenie środowiska naturalnego (wycinka lasów,
zabudowa gór)

3%

Brak atrakcji turystycznych (wyciągu krzesełkowego)

3%

Brak zajeć sportowych

3%

Brak przedszkola, mało miejsc w przedszkolach

3%

Konflikt i brak komunikacji z innymi gminami

3%

Brak komunikacji miejskiej i międzymiastowej

3%

Źródło: Opracowanie własne

Utrzymanie i stan dróg, chodników oraz oświetlenie zostały negatywnie ocenione przez 32%
ankietowanych. Także jakość oświetlenia ulic gminnych i powiatowych budzi duży niepokój
wśród mieszkańców. Ich obawy, zwłaszcza o bezpieczeństwo na drodze dzieci wracających ze
szkół, są jedną z najczęściej podawanych kwestii. Ponadto mieszkańcy wskazują, że brak sieci
ścieżek rowerowych w miejscowości turystycznej stanowi element zniechęcający turystów,
a mógłby być atutem.
Duża grupa mieszkańców (13%) negatywnie wyraża się o czystości Gminy Brenna. Znaczna
grupa

ankietowanych

podkreśla

brak

zachowań

ekologicznych

wśród

turystów

przybywających na odpoczynek weekendowy. Pojawiają się ze strony ankietowanych
propozycje rozwiązania problemu zanieczyszczania środowiska naturalnego, np. płatny wjazd
na tereny gminy Brenna, pobieranie opłat za miejsca parkingowe.
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5. Analiza SWOT
Analiza SWOT jest podstawowym narzędziem umożliwiającym diagnozowanie obecnej
sytuacji danego podmiotu w kontekście planowania jego dalszego rozwoju. Jako główne
zalety tej metody należy wskazać:
− generowanie z otoczenia szans rozwoju oraz zagrożeń hamujących rozwój gminy
szczególnie w kontekście efektywnego wykorzystania lokalnego potencjału,
− diagnoza bliższego oraz dalszego otoczenia gminy,
− określenie mocnych punktów oraz wskazania jej słabych stron pod kątem zasobów,
− poznanie otoczenia konkurencyjnego (szczególnie ważne w kontekście samorządów
zorientowanych na rozwój oparty na turystyce).
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Tabela 14 Analiza SWOT w ramach diagnozy strategicznej Gminy Brenna

Analiza SWOT dla Gminy Brenna
Mocne strony
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
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Dogodne położenie komunikacyjne,
w pobliżu głównych ciągów
komunikacyjnych woj. śląskiego (droga
ekspresowa S1, droga krajowa nr 81)
Bogate walory przyrodnicze Gminy
(aż 67% obszaru Gminy stanowią lasy)
Położenie w bardzo atrakcyjnym
turystycznie obszarze woj. śląskiego
Uregulowany ład przestrzenny
(uchwalone przez Radę Gminy Brenna
Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego)
Pełne pokrycie Gminy miejscowymi
planami zagospodarowania
przestrzennego
Dynamicznie rozwijające się
budownictwo mieszkaniowe
Bogate dziedzictwo kulturowe oraz
urozmaicona oferta kulturalna
Muzeum Zofii Kossak – Szatkowskiej,
jako obiekt kulturalny wyróżniający
Gminę Brenna w województwie śląskim
Dobrze rozwinięta baza sportowa
i prężnie działające kluby sportowe
Wysoka frekwencja wyborcza
w wyborach samorządowych
Sprawnie działające organizacje
pozarządowe, współpracujące
z władzami samorządowymi
Zrównoważona gospodarka budżetowa
Gminy Brenna, nastawiona na
inwestycje; wyróżniana za zachowanie
reguł odpowiedzialności
i bezpieczeństwa finansowego

Słabe strony
•

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

Niski odsetek mieszkańców
korzystających z sieci wodociągowej
(brak kanalizacji i sieci wodociągowej
w wielu przysiółkach w Gminie)
Rozproszona zabudowa zwiększającą
kosztochłonność inwestycji
w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną,
Niepełna sieć kanalizacji sanitarnej na
terenie Gminy Brenna
Brak skutecznego systemu
rozwiązywania problemów
kanalizacyjnych gospodarstw
znajdujących się w Brennej
Zły stan dróg (w szczególności
powiatowych i gminnych), szczególnie
podkreślany przez mieszkańców jako
znaczna niedogodność w Gminie Brenna
Niewystarczająca liczba parkingów na
terenie Gminy
Problemy z dojazdem środkami
komunikacji publicznej do sąsiednich
miast i gmin
Brak systemu zabezpieczenia
przeciwpowodziowego na rzece
Brennica;
Niewystarczająco rozbudowana sieć
ścieżek spacerowych i rowerowych na
terenie Gminy Brenna
Zły stan techniczny istniejącej
infrastruktury okołoturystycznej
Brak jednolitego systemu oznakowania
gminy (komunikacja, atrakcje sportowe
i rekreacyjne)
Bardzo niekorzystna ocena
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•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Stały przyrost liczby mieszkańców,
zwłaszcza pochodzących z obszarów
miejskich dowodzący znacznej
atrakcyjności osiedleńczej Gminy
Brenna
Wysoki odsetek osób w wieku
przedprodukcyjnym (Brenna gminą
młodych ludzi)
Stabilny poziom przedsiębiorców
w Gminie Brenna (niewielkie zmiany
w liczbie podmiotów w rejestrze
REGON)
Niska stopa bezrobocia
Pozytywne oceny pracy Urzędu Gminy
w Brennej
Dostępność i stan techniczny edukacji
podstawowej i gimnazjalnej
Wysoka jakość edukacji podstawowej
i gimnazjalnej
Dobrze zagospodarowane centrum
Gminy Brenna
Potencjał rzeki Brennicy (zarówno
w kontekście gospodarczym,
jak i turystycznym oraz rekreacyjnym)
Podstawowa infrastruktura turystyczna
oraz warunki do uprawiania sportów
(wyciągi narciarskie, wypożyczalnia
sprzętu narciarskiego, wędkarstwo na
Brennicy, hala sportowa)
Dobrze określona baza atrakcji
turystycznych
Dobrze rozbudowana baza noclegowa
Rozbudowana oferta w zakresie
gastronomii (liczne restauracje, bary,
pizzerie)
Kultywowana beskidzka kultura
regionalna (przejawiająca się
w budownictwie, muzyce, tradycjach,

•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

mieszkańców wyposażenia i stanu
technicznego chodników, oświetlenia,
kanalizacji i wodociągów
Niska ocena mieszkańców kwestii
czystości w Gminie Brenna
Występowanie tzw. niskiej emisji, emisja
pyłów i szkodliwych gazów
pochodzących
z domowych pieców grzewczych i
lokalnych kotłowni węglowych
Mała motywacja ekonomiczna do
działań proekologicznych, niskie
wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii
Niski odsetek dzieci korzystających z
opieki przedszkolnej
Niski odsetek osób w wieku
produkcyjnym
Rosnąca liczba mieszkańców spoza
gminy powodujących konieczność
podejmowania działań integracyjnych
Mały zasób wyodrębnionych produktów
markowych (oferty unikatowe kojarzone
z marką Brenna)
Sezonowość ruchu turystycznego – duży
odsetek turystów weekendowych
Niewystarczająca baza zaplecza
turystycznego dla rosnącego ruchu
turystycznego
Niewystarczający dostęp do Internetu
na terenie Gminy Brenna zarówno dla
mieszkańców jak i dla odwiedzających
Brak skutecznej działalności w zakresie
polityki proekologicznej (niska
świadomość ekologiczna, nieskuteczna
gospodarka odpadami zwłaszcza
w okresie natężonego ruchu
turystycznego)
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•

•
•
•
•

•
•

gastronomii, tradycyjnych formach
prowadzenia działalności gospodarczej
jak kamieniarstwo, rzeźba
w drewnie, hodowla koni)
Dogodne ukształtowanie terenu dla
uprawiania aktywnych form rekreacji
i turystyki – w szczególności rowerowej
oraz np. nordic walking;
Dostępność usług telekomunikacji dla
całego obszaru gminy
Dobra dostępność sieci telefonii
komórkowej (zasięg wszystkich sieci)
Dostępność energii elektrycznej w całej
gminie
Aktywna współpraca na rzecz rozwoju
turystyki w ramach mikroregionu
turystycznego „Beskidzka 5”
Aktywna i rozpoznawalna działalność
organizacji społecznych
Zintegrowane i kompleksowe podejście
do zarządzania środowiskiem w gminie

•

•

•

•

•
•

•

•
Szanse
•

•
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Stały rozwój sieci drogowej w regionie,
w tym poprawa dostępności
komunikacyjnej Śląska Cieszyńskiego
w wyniku zakończenia budowy
autostrady A1, dokończenie
przebudowy drogi powiatowej od drogi
krajowej S1
Atrakcyjne położenie w pasie
przygranicznym, dające możliwość

Brak wystarczających środków
budżetowych na realizację programów
środowiskowych
Brak wystarczających środków na
inwestycje w infrastrukturę
i wyposażenie placówek oświaty oraz
placówek kultury
Brak infrastruktury i środków
finansowych dla zapewniania oferty
edukacji nieformalnej, zwłaszcza wśród
młodzieży i osób starszych;
Niezagospodarowanie turystyczne wielu
atrakcyjnych miejsc na terenie Gminy
Brenna
Niewystarczająca promocja Gminy
Brenna
Niewykorzystany potencjał
i umiejętności organizacyjne organizacji
pozarządowych wynikający z braku
planowania współpracy z NGO
w perspektywie wieloletniej
Występowanie obszarów podlegających
wykluczeniu cyfrowemu, brak
publicznych punktów dostępu do
Internetu oraz brak oferty podnoszących
umiejętności ICT wśród mieszkańców
Niski poziom wykorzystania technologii
cyfrowych dla działań proekologicznych
Zagrożenia

•
•

•

Spadek wartości inwestycji krajowych,
trwający kryzys gospodarczy
Niższy niż dotychczas poziom
współfinansowania projektów
inwestycyjnych realizowanych przy
wsparciu ze środków Unii Europejskiej
(np. 60 lub 75%) w porównaniu do
obecnego poziomu 85%
Niestabilność struktury przepisów
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•

•

•

•

•

•

realizacji projektów polsko-czeskich i
polsko-słowackich przy wykorzystaniu
środków UE przeznaczonych na rozwój
współpracy transgranicznej
Tendencje migracyjne w województwie
śląskim wykazujące rosnące
zainteresowanie obszarami
peryferyjnymi i wiejskimi (migracje z
aglomeracji), rosnące zainteresowanie
osiedleńcze Gminą Brenna
Możliwość pozyskania środków
zewnętrznych na finansowanie
projektów/inwestycji w Gminie, głównie
środków z Unii Europejskiej w ramach
perspektywy finansowej na lata 2014 2020
Utrzymanie wysokiego poziomu
atrakcyjności inwestycyjnej
województwa śląskiego (zgodnie
z prognozami na podstawie wyników
rankingów Instytutu Badań nad
Gospodarką Rynkową)
Dostępność krajowych środków
pomocowych (m. in. Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska, programy
rządowe współfinansujące budowę dróg
gminnych, obiektów sportowych, itp.)
Aktywne uczestnictwo Gminy Brenna
w działaniach na rzecz rozwoju
mikroregionu turystycznego „Beskidzka
5”, który stale rozszerza swoją ofertę,
przyczyniając się do rosnącego
potencjału oraz atrakcyjności
turystycznej
Opracowanie nowych rozwiązań
systemowych, które pozwolą na
finansowanie inicjatyw w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki
wodnej

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

prawno- administracyjnych
Wprowadzenie i zaostrzenie rygorów
tzw. reguły wydatkowej dla
samorządów, co w efekcie nie pozwoli
na generowanie środków pozwalających
na sfinansowanie rosnącego wkładu
własnego na realizację projektów
Odpływ turystów do pobliskich, bardziej
atrakcyjnych i reklamowanych gmin
górskich
Ograniczenie możliwości finansowania
inwestycji ze środków budżetu
gminnego
Brak lokalnego instrumentu wspierania
działań proekologicznych (nowelizacja
ustawy Prawo ochrony środowiska
zwalnia z obowiązku utrzymywania
takiej instytucji)
Możliwy spadek dochodu budżetu
Gminy Brenna z podatków
Rosnący zakres zadań do realizacji
nakładany na samorządy przez władze
centralne
Brak aktywnej współpracy między
organizacjami pozarządowymi na rzecz
rozwiązywania lokalnych problemów
Brak wykształconych mechanizmów
współpracy organizacji z
przedsiębiorcami (budowanie
partnerstw)
Konieczność wygospodarowania
własnych, gminnych środków na
pokrycie częściowych kosztów
finansowania wysokonakładowych
projektów
Niska aktywność lokalna dużej grupy
mieszkańców „weekendowych”, brak
zaangażowania w działania na rzecz
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•

•

•

•
•

Możliwość wykorzystania nowoczesnych
metod promocji, opartych o rozwój
•
technologii cyfrowych
Systematyczny rozwój turystyki
w województwie, rosnąca liczba
•
turystów odwiedzających Beskidy
Rozwój i poszerzenie oferty dostawców
usług telekomunikacyjnych (postępująca
cyfryzacja)
Zmiana struktury rolnictwa w Brennej
Rozwój oferty szkół wyższych w pobliżu
Gminy Brenna – np. Cieszyn, BielskoBiała i Katowice (drugi pod względem
wielkości ośrodek naukowodydaktyczny w kraju)

lokalnej wspólnoty
Asekuracyjne podejście rolników do
innowacji technologicznych oraz zmian
związanych z profilem prowadzonego
gospodarstwa
Nasilające się zagrożenia klimatyczne,
w tym w szczególności długotrwałe
niedostatki opadów i susze (zagrożenie
brakiem wody z uwagi na
nieunormowaną lokalną gospodarkę
hydrologiczną)

Źródło: Opracowanie własne
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6. Misja i wizja Gminy Brenna 2020, cele strategiczne
Założenia rozwojowe Gminy Brenna do roku 2020 koncentrują się wokół potencjału
lokalnego środowiska naturalnego. Zachowanie zasobów przyrodniczych jest warunkiem
dla poprawy jakości życia mieszkańców, a także kreowania atrakcyjności osiedleńczej
i turystycznej. W tym sensie polityka zrównoważonego rozwoju jest spójna z działaniami
stymulującymi lokalny wzrost gospodarczy, którego kołem zamachowym jest turystyka.
Z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Brenna równie istotne jest
niwelowanie różnic cywilizacyjnych wynikających z peryferyjnego położenia – w tym
w szczególności w odniesieniu do lokalnego układu komunikacyjnego. Poprawa wydajności
systemu dróg jest kluczowym czynnikiem z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości oraz
warunków życia mieszkańców, a także dostępności i atrakcyjności turystycznej. Misja Gminy
Brenna została sformułowana następująco:

Misja Gminy Brenna 2020
Gmina Brenna chroni środowisko naturalne
oraz zachowuje zasady zrównoważonego rozwoju,
gwarantuje wysoką jakość życia mieszkańców, a także
wykorzystuje znaczącą wartość potencjału
turystycznego.

Misja określa kluczowe, strategiczne założenia rozwojowe Gminy Brenna, wyznaczając tym
samym kluczowe obszary, w jakich koncentrować ma się interwencja lokalnego samorządu
w okresie do roku 2020.Kompleksowe podejście zgodne z zasadami zrównoważonego
rozwoju (środowisko – turystka i gospodarka – człowiek) pozwala realizować zadania
najbliższe mieszkańcom – wszak to oni ostatecznie stanowią podstawowy lokalny kapitał
oraz budują wizerunek gminy.
Jakość życia mieszkańców Gminy Brenna to podstawowa wartość, wokół której
z konieczności koncentruje się aktywność lokalnego samorządu. Czyste środowisko, dobre
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drogi, estetyczna i zadbana mała infrastruktura to podstawowe uwarunkowania sukcesu
gospodarki opartej na turystyce. Z drugiej strony dostępność i nowoczesność usług
społecznych wpływa na atrakcyjność osiedleńczą i pozwala zachęcać młodych ludzi do
pozostania w gminie. Dbałość o poziom życia społecznego oznacza tworzenie szans i pól
działania dla aktywnych mieszkańców, a także dbałość i troskę o najsłabszych – zagrożonych
wykluczeniem. W tej ostatniej dziedzinie ważne jest łączenie sił organizacji społecznych
(często nieformalnych) oraz instytucji, a w pierwszej kolejności samorządu lokalnego.
Powyższe uwagi pozwalają zdefiniować wizję gminy, która obejmuje kluczowe aspiracje
rozwojowe gminy w sensie wyobrażenia o efektach i oddziaływaniach zmian społecznogospodarczych, które mają zostać osiągnięte w perspektywie do 2020 roku.

Wizja Gminy Brenna 2020
W 2020 roku Gmina Brenna będzie zapewniać
mieszkańcom wysoki standard jakości życia
w optymalnych warunkach ekologicznych.
Stabilny i trwały wzrost gospodarczy, oparty
na uniktowej ofercie turystycznej, będzie realizowany
przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
Mieszkańcy i ich organizacje będą się aktywnie
angażować w działania na rzecz lokalnej wspólnoty.

Głównym zasobem rozwojowym, którego znaczenie było wielokrotnie akcentowane
w ramach prowadzonych konsultacji strategicznych, jest dla mieszkańców Gminy Brenna
środowisko naturalne. Stąd poszanowanie zasobów i dziedzictwa środowiska naturalnego
jest kluczową wartością w ramach niniejszej strategii. Tym samym inne priorytety
strategiczne są definiowane niejako „w perspektywie” ekologicznej, która wyznacza ramy
myślenia o rozwoju Gminy Brenna do 2020 roku.
Zaprezentowane powyżej podejście gwarantuje harmonijny, zrównoważony rozwój. Z jednej
strony wyraźnie wskazuje, że sektor turystyczny będzie stanowić wiodącą determinantę
rozwoju gospodarczego do roku 2020. Z drugiej strony w centrum uwagi znajduje się jakość
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życia mieszkańców w kontekście dostępności infrastruktury i usług. Podejście w ramach
niniejszej strategii ma charakter zrównoważony, co oznacza że nacisk na rozwój
w poszczególnych dziedzinach rozkłada się proporcjonalnie do potrzeb i potencjału. Jako
odrębna perspektywa rozwojowa została wyodrębniona cyfryzacja, co jest podyktowane
horyzontalnym

charakterem

dynamicznego

rozwoju

technologii

informacyjnych

i komunikacyjnych (postęp w tej dziedzinie ma wpływ na niemal wszystkie dziedziny życia).
Obszary planowania strategicznego, które zostały zdefiniowane na potrzeby niniejszego
programu zaprezentowano na poniższym diagramie.

Nowoczesne
zarządzanie
środowiskiem

Efektywny
system
komunikacyjny

Lokalna
polityka
społeczna

Wykorzystanie
potencjału
turystycznego

Wspólnota
lokalna
i aktywni
mieszkańcy

Technologie
cyfrowe
i informacyjne

Poniżej dokonano szczegółowej charakterystyki poszczególnych obszarów planowania
strategicznego, w odniesieniu do zakresów tematycznych oraz pożądanych oddziaływań,
które mogą stanowić rzeczywistą treść zmiany społeczno-gospodarczej w ramach
implementacji niniejszej strategii. W odniesieniu do misji i wizji analiza wyznaczonych
obszarów planowania strategicznego (domen strategicznych) pozwoliła w następnej
kolejności na sformułowanie celów strategicznych, które definiują pożądane kierunki
samorządowej interwencji publicznej, jakie mają być podejmowane na rzecz rozwoju Gminy
Brenna. Określenie zawartości treściowej poszczególnych domen oparta jest również
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na wnioskach z analizy potrzeb i problemów rozwojowych zidentyfikowanych w ramach
diagnozy strategicznej.

Nowoczesne zarządzanie środowiskiem
W wyniku przeprowadzonych konsultacji strategicznych, a także w kontekście wyników tzw.
diagnozy strategicznej, obszar środowiska naturalnego należy uznać jako jednoznacznie
dominujący w ramach perspektywy planowania rozwoju Gminy Brenna do 2020 roku.
Decydujące były tu następujące przesłanki:
•

Wartość dziedzictwa przyrodniczego Gminy Brenna jest trudna do przecenienia,
zasoby przyrodnicze obszaru gminy są znaczące, a w społeczności panuje zgoda co do
wysokiej oceny ich wartości.

•

Jakość życia mieszkańców zależy w znaczącym stopniu od jakości otoczenia
ekologicznego (pod uwagę brać trzeba stan zdrowia mieszkańców – warunkowany
między innymi jakością wody, gleby, powietrza).

•

Atrakcyjność turystyczna i lokalna gospodarka, której kołem zamachowym jest
turystyka, opiera się na zasobach przyrodniczych. Odwiedzający Gminę Brenna
oczekują możliwości wypoczynku w kontakcie z nieskażoną naturą Beskidów. Stąd
w perspektywie wieloletniej rozwój turystyki jest ściśle skorelowany z zachowaniem
wartości środowiska naturalnego.

Efektywny system komunikacyjny
Istotną barierą rozwojową w kontekście poprawy jakości życia mieszkańców i warunków
prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Brenna jest zły stan dróg. Stąd stan
infrastruktury drogowej musi zostać ujęty jako kluczowy obszar interwencji publicznej
w perspektywie strategicznej. W odniesieniu do dróg powiatowych konieczna jest ścisła
współpraca Gminy Brenna z organem zarządzającym oraz systematyczne lobbowanie na
rzecz podejmowania przez Powiat Cieszyński inwestycji na terenie gminy. W przypadku dróg
gminnych niezbędne jest natomiast systematyczne przygotowywanie i realizacja własnych
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inwestycji oraz finansowanie ich w ramach dostępnych środków zewnętrznych. Inne istotne
elementy wymagające poprawy to zapewnienie wydajnego (dopasowanego do popytu)
układu parkingów, poprawa bezpieczeństwa (parkingi i oświetlenie), a także wspieranie
rozwoju przewozów pasażerskich dopasowanych do potrzeb mieszkańców oraz spójnego
z innymi elementami lokalnego i regionalnego układu komunikacyjnego.

Lokalna polityka społeczna
Skuteczność polityki społecznej zależy w przeważającej mierze od dwóch czynników:
zaplecza infrastrukturalnego dla realizacji zadań publicznych w tym zakresie oraz jakości
poszczególnych działań / programów / projektów, które adresowane są bezpośrednio do
mieszkańców Gminy Brenna. Wartość lokalnego kapitału społecznego będzie w przyszłości
czynnikiem decydującym o sukcesie Gminy Brenna jako lokalnej wspólnoty lub jej porażce
jako zatomizowanej przestrzeni izolowanych instytucji i grup. W tym kontekście trzeba
zasygnalizować, że z punktu widzenia lokalnego potencjału zasobów ludzkich niepokojące
są wyniki prognoz demograficznych, które przewidują znaczące wyludnianie się regionu
i powiatu, a także dynamiczne starzenie się społeczeństwa. Gmina Brenna ma szansę
skutecznie przeciwdziałać negatywnym skutkom tych zjawisk, dzięki wysokiej atrakcyjności
osiedleńczej. Ważnym wyzwaniem będzie przeciwstawienie się tzw. drenażowi społecznemu
i migracji (szczególnie osób młodych) do większych ośrodków miejskich.

Wykorzystanie potencjału turystycznego
Zgodnie z nowoczesnym podejściem do rozwoju lokalnego opartego o identyfikację przewag
konkurencyjnych, kołem zamachowym lokalnej gospodarki w Gminie Brenna jest turystyka.
Naturalny potencjał atrakcyjności turystycznej opartej w przeważającej mierze o unikatowe
walory przyrodnicze wymaga możliwe szerokiego dopełnienia infrastrukturalnego, a także
rozwoju oferty kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej. Rozwój turystyki pociąga natomiast
za sobą wzrost w sektorze usług okołoturystycznych – głównie handlu i usług. Ważnym
elementem decydującym o atrakcyjności gminy z punktu widzenia turysty jest jakość
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i dostępność infrastruktury dla wypoczynku. Stąd inwestycje w publiczne (ogólnodostępne)
elementy oferty (ścieżki, trasy) i kreowanie centrów ruchu turystycznego są niezbędne dla
efektywnego stymulowania rozwoju turystki. Oprócz wykorzystania naturalnego potencjału
gór i rzek, pożądane jest budowanie oferty w oparciu o tradycyjną kulturę, sport.

Wspólnota lokalna i aktywni mieszkańcy
Zgodnie z założeniami krajowej Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego na lata 2011 – 2020
zaangażowanie mieszkańców w lokalne życie publiczne powinno dotyczyć nie tylko udziału
w podejmowaniu decyzji, ale także wykonywaniu tych decyzji, a więc udziału w realizacji
zadań publicznych. Istotne jest aby systematycznie poszerzać zakres i wartość zadań, których
realizację gmina powierza organizacjom społecznym. Polityka państwa będzie premiować
również realizację projektów w formule partnerstwa z organizacjami pozarządowymi.
Ten w zasadzie nowy model zarządzania gminą wymaga stymulowania aktywności
mieszkańców oraz profesjonalizacji działania organizacji. W tym zakresie rekomenduje
zwiększanie zakresu konsultacji podejmowanych działań z organizacjami, w tym
w szczególności wykorzystanie ich potencjału eksperckiego w takim zakresie, które nie
będzie wpływał negatywnie na skuteczność realizowanych procesów decyzyjnych.

Technologie cyfrowe i informacyjne
Rosnące tempo cyfryzacji i informatyzacji w skali globalnej sprawia, że dostępność
infrastruktury szerokopasmowej i poziom kompetencji cyfrowych determinują możliwości
rozwojowe

wszystkich

aktorów

lokalnego

życia

społeczno-gospodarczego

(biznes,

administracja, edukacja, itd.). Uwzględnienie cyfryzacji jest szczególnie istotne w kontekście
rozwoju turystyki, w sytuacji w której sprzedaż usług turystycznych i informacja turystyczna
dynamicznie przenosi się do Internetu. W tym zakresie Gmina Brenna będzie podejmować
starania mające na celu możliwe upowszechnienie dostępu do sieci szerokopasmowej,
a także przeciwdziałać tzw. wykluczeniu cyfrowemu. Istotne jest zwrócenie uwagi na grupy
szczególnie zagrożone tym zjawiskiem (np. z uwagi na wiek lub miejsce zamieszkania).
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Możliwości stwarzane przez rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych mogą być
także z powodzeniem wykorzystywane w odniesieniu do działań w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, bezpieczeństwa czy kultury. Nacisk na rozwój technologii
i kompetencji cyfrowych wprost wynika również z założeń strategicznych przyjętych
na poziomie Unii Europejskiej, oraz szczeblu krajowym i regionalnym.
Poniższy graf prezentuje cele strategiczne w odniesieniu do każdej z sześciu domen
strategicznych.
Nowoczesne zarządzanie środowiskiem
• Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie wartości lokalnego
dziedzictwa przyrodniczego
Efektywny system komunikacyjny
• Rozwój infrastruktury komunikacyjnej na rzecz wzrostu atrakcyjności
osiedleńczej, turystycznej i inwestycyjnej
Lokalna polityka społeczna
• Rozwój systemu usług społecznych poprzez poprawę jakości infrastruktury
oraz wzmacnianie lokalnego kapitału społecznego
Wykorzystanie potencjału turystycznego
• Zapewnienie warunków dla wykorzystania potencjału turystycznego unikatowych walorów Gminy Brenna
Wspólnota lokalna i aktywni mieszkańcy
• Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w kreowaniu rozwoju
loklanych wspólnot i aktywizacja mieszkańców
Technologie cyfrowe i informacyjne
• Wielowymiarowy rozwój społeczeństwa informacyjnego obejmujący
dostępność usług teleinfomatycznych jak i kompetnecje mieszkańców
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Zaprezentowane cele strategiczne precyzyjnie identyfikują pożądane kierunki działań, na
których koncentrować będzie się interwencja samorządowa w Gminie Brenna w latach 2013
– 2020. W ramach 6 celów strategicznych opisany jest rzeczywisty wymiar realizacji wizji
Gminy Brenna. Należy zaznaczyć, że cele strategiczne zaprezentowane powyżej wprost
korespondują z wynikami diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Brenna oraz syntetycznej
analizy SWOT.
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7. Strategiczne plany operacyjne
Określenie celów strategicznych w ramach prac nad Strategią pozwoliło na identyfikację
w ich ramach celów operacyjnych, stanowiących konkretne założenia dla działań w ramach
zdefiniowanych obszarów interwencji. Cele operacyjne wyznaczają de facto rzeczywisty
zakres zadaniowy strategii –stanowią zgrupowanie konkretnych zadań w ramach sekwencji
powiązanych projektów / programów.
Proces planowania strategicznego był realizowany na poziomie podstawowym, tj. potrzeby
mieszkańców były identyfikowane w odniesieniu do konkretnych, rzeczywistych problemów,
które zostały wskazane w ramach różnych form konsultacji (warsztaty strategiczne, badania
społeczne, analiza zasobów i potrzeb jednostek gminnych). Konkretne wskazania dotyczące
barier rozwojowych i problemów umożliwiły zatem wyznaczenie celów operacyjnych.
Do celów operacyjnych przyporządkowano działania (zadania / projekty / sekwencje
projektów), które odnoszą się wprost do postulatów i oczekiwań, które zostały
zidentyfikowane podczas prac diagnostycznych.
Dla każdego z celów operacyjnych wskazano także w formie uwag istotne uwarunkowania
realizacyjne, obejmujące potencjalne możliwości finansowania, jednostki odpowiedzialne za
realizację, a także system organizacyjny wdrażania. Uwagi te mają służyć jednostkom
gminnym w skutecznym osiąganiu poszczególnych celów oraz implementacji działań.
Generalnie na poziomie operacyjnym w ramach Strategii Rozwoju Gminy Brenna do 2020
roku przyjmuje się wykorzystanie najnowocześniejszych metod i narzędzi zarządzania
w samorządach lokalnych, w tym między innymi:
•

szerokie zastosowanie formuły outsourcingu usług publicznych,

•

realizacji zadań i projektów w formule partnerstwa,

•

zwiększenie aplikacji narzędzi cyfrowych.

Skuteczna realizacja zadań w ramach celów operacyjnych nie będzie możliwa bez
zapewnienie znaczącego finansowania w ramach dostępnego finansowania ze źródeł
zewnętrznych. Należy pamiętać, że w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego gminy
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duże znaczenie będą miały także projekty realizowane przez podmioty zewnętrzne np. dzięki
wsparciu w ramach Funduszy Strukturalnych UE.
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Cel Strategiczny 1.
Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie
wartości lokalnego dziedzictwa przyrodniczego

Nowoczesne zarządzanie
środowiskiem
Cel operacyjny 1.1.

Zadania w ramach celu
operacyjnego

Uwagi

Poprawa jakości zasobów wody i gleby
•
•
•

Możliwość uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej
oraz WFOŚiGW. Zakłada się systematyczną realizację zadań
w całym okresie planowania strategicznego (do roku 2020).
W ramach celu operacyjnego konieczne jest też podejmowanie
kompleksowych
działań
przygotowawczych
(prace
projektowe). Realizacja celu zgodnie z zapisami Programu
Ochrony Środowiska Gminy Brenna.
Cel Strategiczny 1.
Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie
wartości lokalnego dziedzictwa przyrodniczego

Nowoczesne zarządzanie
środowiskiem

Cel operacyjny 1.2.

Poprawa standardów utrzymania czystości i porządku,
zwiększenie efektywności gospodarki odpadami, usuwanie
azbestu z obiektów na terenie Gminy Brenna
•
•

Zadania w ramach celu
•
operacyjnego
•

Uwagi

Budowa sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych;
Budowa/rozbudowa/modernizacja systemów zaopatrzenia
w wodę;
Realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków;

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów;
Opracowanie zintegrowanego systemu unieszkodliwiania
odpadów komunalnych;
Promocja segregacji odpadów w ramach realizowanych
programów edukacyjnych i społecznych;
Realizacja gminnego programu usuwania i utylizacji
wyrobów zawierających azbest;

Systematyczna realizacja zadań w ramach celu operacyjnego
zgodnie z założeniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami oraz Regulaminu utrzymania porządku i czystości
gminy. Wsparcie w ramach Funduszy Strukturalnych UE
i Wspólnej Polityki Rolnej UE. Podejmowanie działań z zakresu
edukacji ekologicznej (współpraca z NGO i placówkami
oświatowymi).
Wykorzystanie
środków
Programem
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032.
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Cel Strategiczny 1.
Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie
wartości lokalnego dziedzictwa przyrodniczego

Nowoczesne zarządzanie
środowiskiem
Cel operacyjny 1.3.

Przeciwdziałanie niskiej emisji
odnawialnych źródeł energii
•

Zadania w ramach celu
operacyjnego
•

Uwagi
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Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji Gminy
Brenna, ze szczególnym uwzględnieniem promocji
wykorzystania odnawialnych źródeł energii:
o w budownictwie mieszkaniowym,
o w obiektach użyteczności publicznej.
Systematyczna promocja i edukacja w zakresie korzyści
wynikających z wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Zwiększenie efektywności zapobiegania i przeciwdziałania
skutkom klęsk żywiołowych i zmiany klimatu

•

Uwagi

wykorzystania

Cel Strategiczny 1.
Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie
wartości lokalnego dziedzictwa przyrodniczego

•

Zadania w ramach celu
operacyjnego

wzrost

Możliwość uzyskania wsparcia finansowego z programów
WFOŚiGW oraz Funduszy Strukturalnych i Europejskiego
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Realizacja celu zgodnie z zapisami Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska Gminy Brenna z 2009 r.

Nowoczesne zarządzanie
środowiskiem
Cel operacyjny 1.4.

i

•
•

Zapewnienie gwarancji dostaw w ramach systemu
zaopatrzenia w wodę;
Kompleksowa analiza zasobów wody na terenie Gminy
Brenna;
Budowa, rozbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej;
Budowa, rozbudowa infrastruktury (w tym zakup sprzętu)
chroniącej przed skutkami klęsk żywiołowych (wiatr / susza
/ powódź);

Realizacja ciągła w okresie planistycznym. Możliwe
finansowanie ze środków UE. Dla większej skuteczności działań
rekomenduje się współpracę z samorządami lokalnymi ramach
subregionu, administracją rządową – Wojewoda Śląski,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, a także uczelniami
wyższymi lub specjalistycznymi instytutami badawczymi).
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Cel Strategiczny 2.
Rozwój infrastruktury komunikacyjnej na rzecz wzrostu
atrakcyjności osiedleńczej, turystycznej i inwestycyjnej

Efektywny system
komunikacyjny
Cel operacyjny 2.1.

Zadania w ramach celu
operacyjnego

Uwagi

Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Brenna
•
•
•

Cel operacyjny o najwyższym priorytecie realizacyjnym.
Zalecana ścisła współpraca z Powiatem Cieszyńskim, w tym
w zakresie wspólnej realizacji projektów na drogach
powiatowych i finansowania przez gminę części kosztów
(np. dokumentacja techniczna). Możliwość współfinansowania
ze środków w ramach Funduszy Strukturalnych UE oraz
dostępnych środków krajowych (programy rządowe).
Cel Strategiczny 2.
Rozwój infrastruktury komunikacyjnej na rzecz wzrostu
atrakcyjności osiedleńczej, turystycznej i inwestycyjnej

Efektywny system
komunikacyjny
Cel operacyjny 2.2.

Rozwój systemu parkingowego na terenie gminy
•

Zadania w ramach celu
•
operacyjnego
•

Uwagi

Budowa nowych odcinków dróg gminnych;
Systematyczna modernizacja, w tym przebudowy i remonty
dróg powiatowych;
Systematyczna modernizacja, w tym przebudowy i remonty
dróg gminnych;

Opracowanie analizy i prognozy zapotrzebowania na
miejsca parkingowe (porównanie popytu i podaży
w poszczególnych lokalizacjach);
Budowa nowych parkingów na terenie Gminy Brenna oraz
zwiększenie pojemności istniejących;
Wprowadzenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu
opłat parkingowych;

Działania inwestycyjne zgodnie z założeniami Miejscowych
Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brenna.
Dodatkowo celowe jest rozważenie parkingów obsługujących
lokalizacje przystanków komunikacji publicznej.
W ramach działań analitycznych konieczne jest wyznaczenie
newralgicznych lokalizacji z punktu widzenia usług publicznych
i obsługi ruchu turystycznego.
Zaleca się systematyczną realizację zadań w ramach celu
operacyjnego w całych okresie planistycznym.
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Cel Strategiczny 2.
Rozwój infrastruktury komunikacyjnej na rzecz wzrostu
atrakcyjności osiedleńczej, turystycznej i inwestycyjnej

Efektywny system
komunikacyjny
Cel operacyjny 2.3.

Poprawa stanu wyposażenia ciągów komunikacyjnych
•
•

Zadania w ramach celu
operacyjnego

Uwagi

•
•
•
•

Wymagane zapewnienie komplementarności podejmowanych
działań z realizowanymi na terenie Gminy Brenna projektami
w zakresie budowy i przebudowy, budowy sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych. Potencjalne finansowanie
w ramach Funduszy Strukturalnej UE oraz Wspólnej Polityki
Rolnej UE.
Cel Strategiczny 2.
Rozwój infrastruktury komunikacyjnej na rzecz wzrostu
atrakcyjności osiedleńczej, turystycznej i inwestycyjnej

Efektywny system
komunikacyjny
Cel operacyjny 2.4.

Wspieranie rozwoju komunikacji pasażerskiej

•
Zadania w ramach celu •
operacyjnego

Uwagi
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Budowa i modernizacja chodników;
Wykonywanie brakującego oświetlenia przy ciągach
komunikacyjnych;
Systematyczne przeglądy i uzupełnianie pionowego
i poziomego oznakowania dróg gminnych;
Modernizacja przystanków autobusowych;
Budowa (wydzielanie) dróg rowerowych;
Zapewnienie wysokiej jakości (estetyka, trwałość) małej
architektury w ramach ciągów pieszych;

Poprawa stanu technicznego infrastruktury przystankowej;
Działania na rzecz rozwoju zintegrowanych przewozów
pasażerskich (linie autobusowe docierające do dworców
kolejowych - Skoczów, Cieszyn, Bielsko-Biała);

Konieczna współpraca z firmami działającymi w obrębie
transportu publicznego. Zaleca się zaangażowanie finansowe
samorządów ramach możliwości wynikających z przepisów
regulujących
finansowanie
publicznego
transportu
zbiorowego. Dodatkowo rekomenduje się współpracę
w ramach porozumień samorządowych z innymi jednostkami
na terenie powiatu cieszyńskiego.
Możliwość wykorzystania wsparcia finansowego ramach
Funduszy Strukturalnych UE i Wspólnej Polityki Rolnej UE.
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Cel Strategiczny 3.:
Rozwój usług społecznych – poprawa jakości infrastruktury
oraz wzmacnianie lokalnego kapitału społecznego

Lokalna polityka
społeczna
Cel operacyjny 3.1.

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej
•

Zadania w ramach celu •
operacyjnego
•

Uwagi

Działania związane z rozwojem infrastruktury edukacyjnej
muszą być związane z systematyczną poprawą jakości
realizowanych
procesów
dydaktycznych
(projekty
kompleksowe). Możliwe finansowanie w ramach środków
pomocowych w tym w szczególności Funduszy Strukturalnych
UE i Wspólnej Polityki Rolnej UE.
Rekomenduje się dostosowanie i wykorzystanie infrastruktury
do realizacji koncepcji uczenia się przez całe życie (w tym we
współpracy z organizacjami pozarządowymi).
Cel Strategiczny 3.:
Rozwój usług społecznych – poprawa jakości infrastruktury
oraz wzmacnianie lokalnego kapitału społecznego

Lokalna polityka
społeczna
Cel operacyjny 3.2.

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej
•

Zadania w ramach celu •
operacyjnego
•

Uwagi

Modernizacja (w tym termomodernizacja) placówek
oświatowych oraz ich otoczenia;
Rozbudowa oraz modernizacja szkolnej infrastruktury
sportowej;
Systematyczne doposażanie pracowni dydaktycznych, np.
pracowni językowych, komputerowych;

Modernizacja lub rozbudowa siedzib bibliotek, w tym
termomodernizacja i dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych;
Doposażenie bibliotek – realizacja projektów mających na
celu uruchomienie na bazie bibliotek tzw. media center
(wielofunkcyjnych centrów multimedialnych);
Wzmocnienie zasobów technicznych Ośrodka Promocji,
Kultury i Sportu;

Potencjalne finansowanie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
i Funduszy Strukturalnych UE. Rekomenduje się również
realizację projektów finansowanych w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego z komponentami inwestycyjnymi (crossfinancing).
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Cel Strategiczny 3.:
Rozwój usług społecznych – poprawa jakości infrastruktury
oraz wzmacnianie lokalnego kapitału społecznego

Lokalna polityka
społeczna
Cel operacyjny 3.3.

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej
•

Zadania w ramach celu
•
operacyjnego
•

Uwagi

Systematyczna realizacja działań w okresie planistycznym.
W ramach celu operacyjnego zaleca się realizację projektów
finansowanych
w
ramach
Europejskiego
Funduszu
Społecznego z komponentami inwestycyjnymi (crossfinancing). W zakresie działań stricte infrastrukturalnych
możliwe wykorzystanie Funduszy Strukturalnych UE i Wspólnej
Polityki Rolnej UE.
Cel Strategiczny 3.:
Rozwój usług społecznych – poprawa jakości infrastruktury
oraz wzmacnianie lokalnego kapitału społecznego

Lokalna polityka
społeczna
Cel operacyjny 3.4.

Rozwój nowoczesnych form wsparcia lokalnego kapitału
ludzkiego
•
•

Zadania w ramach celu
•
operacyjnego
•

Uwagi

[76]

Poniesienie standardu infrastruktury służącej usługom
ochrony zdrowia i opieki społecznej – modernizacja
i przebudowa obiektów;
Poszerzenie oferty w zakresie opieki i edukacji dzieci
młodszych (rozwój oferty żłobków i przedszkoli);
Rozwój wolontariatu, stworzenie programów integracji
międzypokoleniowej;

Systematyczna realizacja miękkich projektów edukacyjnych
i kulturalnych;
Realizacja nowoczesnych form działania na rzecz włączenia
społecznego;
Promocja partnerstwa publiczno-społecznego i ekonomii
społecznej (promocja uruchomienia spółdzielni socjalnej na
terenie Gminy Brenna);
Działania na rzecz rozwoju systemu kształcenia
ustawicznego (life long learning);

Finansowanie działań w ramach celu operacyjnego przy
wykorzystaniu dostępnych środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Rekomenduje się wsparcie realizacji projektów
przez niezależne organizacje pozarządowe (w tym w formie
partnerstwa międzysektorowego).
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Wykorzystanie
potencjału
turystycznego
Cel operacyjny 4.1.

Cel Strategiczny 4.:
Zapewnienie warunków dla wykorzystania potencjału
turystycznego i unikatowych walorów Gminy Brenna
Rewitalizacja terenów potencjalnie wartościowych z punktu
widzenia oferty turystycznej

•
•
Zadania w ramach celu •
operacyjnego
•

Uwagi

Wykorzystanie środków w ramach Funduszy Strukturalnych UE
oraz Wspólnej Polityki Rolnej UE. Rekomenduje się wsparcie
prywatnych inwestorów w zakresie działań zbieżnych
z założeniami celu operacyjnego.

Wykorzystanie
potencjału
turystycznego
Cel operacyjny 4.2.

Cel Strategiczny 4.:
Zapewnienie warunków dla wykorzystania potencjału
turystycznego i unikatowych walorów Gminy Brenna
Rozwój małej infrastruktury turystyki
•
•

Zadania w ramach celu
operacyjnego

•
•
•
•

Uwagi

Rewitalizacja ośrodka „Pod Buczem”;
Wsparcie rewitalizacji architektury drewnianej;
Promocja przywracania wartości obiektów obsługi turystyki
górskiej (chaty, schroniska);
Rewaloryzacja zasobów wodnych w celu zwiększenia ich
wykorzystania turystycznego;

Modernizacja oraz rozbudowa ścieżek rowerowych i
nordicwalking;
Budowa nowoczesnych obiektów sportowo-rekreacyjnych
i turystyki szkolnej: skatepark, pumptrack, park wodny,
parki edukacyjne;
Promocja turystyki kwalifikowanej (np. konnej,
speleologicznej, narciarstwo biegowe);
Wykorzystanie unikatowych zasobów i tradycji
kamieniarskich oraz innych rzemiosł tradycyjnych;
Promocja rozwoju i wykorzystanie potencjału Centrum
Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”;
Promocja ośrodków narciarskich (m. in. Węgierski,
Świniorka);

Działania w ramach celu powinny skupić się na rozwoju małej
infrastruktury w ramach kompleksowych programów
promocyjnych, edukacyjnych, kulturowych. Przewiduje się
wiodącą rolę OPKiS.
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Wykorzystanie
potencjału
turystycznego
Cel operacyjny 4.3.

Cel Strategiczny 4.:
Zapewnienie warunków dla wykorzystania potencjału
turystycznego – unikatowych walorów Gminy Brenna
Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań
promocyjnych
•
•

Zadania w ramach celu
operacyjnego
•

Uwagi

Działania koordynowane w ramach struktur Ośrodka Promocji,
Kultury i Sportu. W ramach opracowania systemu identyfikacji
wizualnej i systemu informacji gminnej rekomenduje się
współpracę z Zamkiem Cieszyn. Zalecana jest szeroka
współpraca samorządu, organizacji pozarządowych oraz
sektora biznesu.

Wykorzystanie
potencjału
turystycznego
Cel operacyjny 4.4.
Zadania w ramach celu
operacyjnego

Uwagi
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Budowa jednolitego systemu identyfikacji wizualnej
i informacji przestrzennej Gminy Brenna
Rozwój współpracy w zakresie działań promocyjnych
w ramach marki mikroregionu turystycznego Beskidzka 5;
Wykorzystanie możliwości promocyjnych w ramach
współpracy międzynarodowej (w tym realizacja projektów
transgranicznych przy współpracy z partnerami z Czech /
Słowacji);

Cel Strategiczny 4.:
Zapewnienie warunków dla wykorzystania potencjału
turystycznego – unikatowych walorów Gminy Brenna
Rozwój oferty turystycznej w zakresie kultury, sportu i rekreacji
•
•
•

Organizacja imprez i zawodów sportowych;
Organizacja imprez / wydarzeń kulturalnych promujących
bogate dziedzictwo kulturowe Gminy Brenna;
Wspieranie rozwoju oferty agroturystycznej;

Działania koordynowane w ramach struktur Ośrodka Promocji,
Kultury i Sportu. Intensywność działań powiązana z promocją
zasobów technicznych tworzonych w ramach celów
operacyjnych 4.1. Rekomenduje się realizację małych
projektów w ramach programów współpracy transgranicznej,
LGD Cieszyńska Kraina, itp.
Zwiększenie zakresu outsourcingu realizacji zadań publicznych
w tym obszarze na rzecz organizacji pozarządowych.
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Wspólnota lokalna
i aktywni mieszkańcy
Cel operacyjny 5.1.

Cel Strategiczny 5.:
Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w kreowaniu
rozwoju lokalnych wspólnot i aktywizacja mieszkańców
Rozwój systemu outsourcingu usług publicznych
•

Zadania w ramach celu •
operacyjnego
•

Uwagi

Wspólnota lokalna
i aktywni mieszkańcy
Cel operacyjny 5.2.

Rekomenduje się testowanie i wykorzystywanie dostępnych
modelowych rozwiązań w zakresie przygotowywania
wieloletnich
programów
współpracy
przewidujących
kontraktację usług społecznych. W ramach realizacji celu
operacyjnego zakłada się powołanie pełnomocnika ds. pożytku
publicznego w ramach struktury Urzędu Gminy Brenna.
Cel Strategiczny 5.:
Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w kreowaniu
rozwoju lokalnych wspólnot i aktywizacja mieszkańców
Wzrost zaangażowania mieszkańców w ramach aktywnych
działań na rzecz rozwoju lokalnego
•
•

Zadania w ramach celu
operacyjnego
•

Uwagi

Zwiększanie liczby, zakresu i wartości zadań publicznych
zlecanych organizacjom pozarządowym;
Poszerzenie wachlarza form współpracy z sektorem
społecznym w oparciu o przepisy Ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie;
Przejście na system zarządzania w formule wieloletniej.

Zbudowanie trwałych mechanizmów dialogu / wymiany
informacji z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego;
Wdrażanie programów promocji i pobudzania aktywności
obywatelskiej dzieci i młodzieży, np. w oparciu o działania
związane z zachowaniem i promocją dziedzictwa kultury
i przyrody;
Realizacja projektów mających na celu integrację społeczną
i aktywizacja na poziomie gminy osób osiedlających się na
terenie Gminy Brenna;

Realizacja działań przez organizacje społeczne w formule
outsourcingu usług publicznych. Możliwe wykorzystanie
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środków
transgranicznych, uzyskanie wsparcia w ramach programów
Wspólnej Polityki Rolnej UE.
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Cel Strategiczny 6.:
Rozwój społeczeństwa informacyjnego obejmujący
dostępność usług i kompetencje mieszkańców

Technologie cyfrowe
i informacyjne
Cel operacyjny 6.1.

Rozwój infrastruktury szerokopasmowej na terenie Gminy
Brenna
•

Zadania w ramach celu
operacyjnego

•
•

Uwagi

Potencjalne finansowanie w ramach Funduszy Strukturalnych
UE (głównie Program Operacyjny Polska Cyfrowa). Możliwe
finansowanie działań wspierających i uzupełniających
w ramach tzw. „ostatniej mili”. Możliwość rekomendacji
rozwiązań dla niezależnych podmiotów lub realizacja
projektów w formule partnerstwa.
Cel Strategiczny 6.:
Rozwój społeczeństwa informacyjnego obejmujący
dostępność usług i kompetencje mieszkańców

Technologie cyfrowe
i informacyjne
Cel operacyjny 6.2.

Udostępnianie publicznych produktów cyfrowych
•
•

Zadania w ramach celu
operacyjnego
•

Uwagi
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Realizacja zadań w ramach projektu wdrażanego w formule
partnerstwa samorządów powiatu cieszyńskiego „Budowa
sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin
powiatu cieszyńskiego”;
Podejmowanie działań na rzecz rozwoju i zwiększenia
zakresu oferty udostępnianej przez niezależnych
operatorów telekomunikacyjnych;
Systematyczne usuwanie barier dostępu do sieci, w tym
wsparcie dostępu do sieci w gospodarstwach domowych;

Rozwój e-turystyki rozumianej jako aplikacje bądź
technologie cyfrowe służące rozwojowi turystyki;
Podejmowanie
działań
w
zakresie
rozwoju
e-administracji rozumianej jako aplikacje bądź technologie
cyfrowe stosowane w administracji samorządowej Gminy
Brenna;
Podejmowanie działań w zakresie rozwoju e-edukacji
rozumianej jako aplikacje bądź technologie cyfrowe służące
edukacji i podnoszeniu kompetencji;

Potencjalne finansowanie w ramach Funduszy Strukturalnych
UE (program regionalny i Program Operacyjny Polska Cyfrowa).
Rekomendowane jest powołanie pełnomocnika ds. cyfryzacji
w ramach istniejących struktur organizacyjnych UG Brenna.
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Cel Strategiczny 6.:
Rozwój społeczeństwa informacyjnego obejmujący
dostępność usług i kompetencje mieszkańców

Technologie cyfrowe
i informacyjne
Cel operacyjny 6.3.

Wsparcie mieszkańców w zakresie nabywania kompetencji
cyfrowych
•

Zadania w ramach celu
operacyjnego

Uwagi

•
•

Systematyczna realizacja zadań w ramach celu operacyjnego
koordynowana przez pełnomocnika ds. cyfryzacji. Zakłada się
realizację zadań w ramach formuły outsourcingu usług
publicznych lub w formule partnerstwa z organizacjami
pozarządowymi.
Finansowanie w ramach Funduszy Strukturalnych UE.
Cel Strategiczny 6.:
Rozwój społeczeństwa informacyjnego obejmujący
dostępność usług i kompetencje mieszkańców

Technologie cyfrowe
i informacyjne
Cel operacyjny 6.4.

Promocja wykorzystania technologii cyfrowych na rzecz działań
proekologicznych
•

Zadania w ramach celu
operacyjnego
•

Uwagi

Szkolenia
z
zakresu
podnoszenia
kompetencji
informatycznych zwłaszcza dla osób 50+ oraz młodzieży;
Wzmocnienie kompetencji cyfrowych w ramach kadry
instytucji samorządowych;
Promocja korzystania z nowoczesnych usług, jakie
oferowane są w sieciach szerokopasmowych wśród
mieszkańców;

Wsparcie inicjatyw w zakresie tzw. „cyfrowego domu”
(gminny program promocji i doradztwa lub wsparcia
finansowego
dla
wdrażania
takich
rozwiązań
w gospodarstwach domowych);
Monitoring i promocja zasobów przyrodniczych przy
wykorzystaniu narzędzi cyfrowych – w tym implementacja
na rzecz zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych
(np. susza).

Współpraca z uczelniami wyższymi oraz specjalistycznymi
ośrodkami badawczymi. Współpraca z organizacjami
pozarządowymi (np. możliwość obserwacji unikatowych
gatunków w internecie – livestream). Finansowanie w ramach
Funduszy Strukturalnych UE.
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8. Oddziaływanie na środowisko
Kwestie oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych regulowane są
w następujących ustawach:
1. Ustawa z dn. 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227z poźn. zm.);
2. Ustawa dnia 3 października o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237, z późn. zm.), ustawa ta dodatkowo
uszczegóławia przepisy odnośnie obszarów podlegających ochronie, w szczególności
obszarów Natura 2000.
Zgodnie z Ustawą z dn. 3 października 2008 dokument strategiczny nie wymaga
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, gdyż art. 46 pkt 3 mówi,
ze oceny takiej wymagają projekty „polityk, strategii, planów lub programów innych niż
wymienione w pkt. 1 i 2, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na
obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000
lub nie wynikają z tej ochrony”.
Realizacja założeń Strategii nie będzie powodować znaczącego oddziaływania na obszary
Natura 2000, gdyż planowane zadania nie będą realizowane w granicach obszaru Natura
2000. Powyższe wyjaśnienia utwierdzają w przekonaniu, że założenia Strategii nie wpisują się
w żaden pkt. art. 46 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Strategia Rozwoju Gminy Brenna do roku 2020 (a zwłaszcza zapisane w niej cele) jest zgodna
z wymogami art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, jak również z zapisem konstytucyjnym o ochronie środowiska
przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju.
Krajobraz Gminy Brenna odróżnia się na tle województwa śląskiego przede wszystkim
unikatowością wartości przyrodniczych. Miejscowość charakteryzuje krajobraz wyżynny
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uformowany z fliszu karpackiego. Zaznacza się on w krajobrazie w postaci wzniesień oraz
grzbietów. Na obszarze Gminy występuje wiele gatunków roślin objętych ochroną. Ponadto
w Gminie Brenna zlokalizowanych jest 54 pomników przyrody. Jednym z nich jest dąb
w Górkach Wielkich mający już 600 lat. W granicach Gminy znajduje się otulina Parku
Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, której powierzchnia zajmuje 22 285 ha. Na terenie Gminy
Brenna obecnie nie znajduje się żaden rezerwat przyrody. Roślinnością charakterystyczną dla
Gminy Brenna są wszelkiego rodzaju gatunki roślin naczyniowych. Aż 33 gatunki tych roślin
zostało objętych ochroną gatunkową. Ponadto Gmina Brenna graniczy z utworzonym
niedawno rezerwatem przyrody - „Stok Szyndzielni”.
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9. System wdrażania i komunikacji Strategii
9.1. System wdrażania
System wdrażania Strategii, szanse oraz zagrożenia dla Gminy, zostały szczegółowo
przedstawione podczas spotkań z Zespołem ds. jej opracowywania. Podczas warsztatów,
w których udział brały lokalne władze tj. Wójt Gminy, Rada Gminy Brenna, eksperci
zewnętrzni i mieszkańcy, omówiono kwestię realizacji poszczególnych zadań.
Wnioski ze spotkań Zespołu oraz ogólnie obowiązujące prawidłowości i zasady, umożliwiają
sprecyzowanie priorytetów, jeśli chodzi o czynności niezbędne do realizacji strategii.
Czynności te obejmują szereg procesów, których realizacji miałyby się podjąć podmioty
i jednostki, na których spoczywa ustawowy obowiązek wdrażania Strategii.
Zakres odpowiedzialności za proces wdrażania zaprezentowano poniżej:
− Przygotowanie projektu Strategii lub zmian do Strategii – Wójt Gminy Brenna,
eksperci zewnętrzni, Rada Gminy Brenna, mieszkańcy;
− Wybór zadań do realizacji w ramach Strategii –Wójt Gminy Brenna, Rada Gminy
Brenna;
− Zabezpieczenie

środków

w

budżecie

na

realizację

zadań,

umieszczenie

poszczególnych zadań w budżecie oraz Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Skarbnik, Wójt Gminy Brenna, Rada Gminy Brenna;
− Przygotowanie projektów od strony technicznej - Urząd Gminy Brenna, Kierownik
Referatu Inwestycji i Inżynierii, Dyrektor Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
− Przygotowanie wniosków o dofinansowanie - Urząd Gminy Brenna, Wieloosobowe
stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
− Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - Urząd Gminy
Brenna, Wieloosobowe stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
Stanowisko ds. zamówień publicznych,
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− Nadzór nad realizacją projektów, rozliczenia, raporty- Urząd Gminy Brenna, Wójt
Gminy Brenna, Wieloosobowe stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
Stanowisko ds. zamówień publicznych,
− Ewaluacja osiągania poszczególnych celów operacyjnych- Urząd Gminy Brenna,
Wójt Gminy Brenna, dyrektorzy podległych jednostek, Rada Gminy Brenna,
− Formułowanie wniosków z ewaluacji / rekomendacji aktualizacji- Urząd Gminy
Brenna, Wójt Gminy Brenna, dyrektorzy podległych jednostek, Rada Gminy Brenna.
Warunkiem skutecznego wdrażania strategii jest informowanie na bieżąco wszystkich
lokalnie działających grup oraz mieszkańców Gminy Brenna o zawartości opracowanej
strategii, a także o sposobach realizacji poszczególnych projektów.

9.2. Komunikacja społeczna Strategii
Konflikty, brak identyfikacji społeczności lokalnej z programem oraz w niektórych
przypadkach konstytuowanie się opozycji wobec strategii, jest wynikiem błędu lekceważenia
przez liderów oraz osoby zajmujące stanowiska w administracji samorządowej znaczenia
informowania o podejmowanych działaniach.
Istotna wydaje się być tzw. promocja i właściwa komunikacja. W ramach upowszechniania
planu podejmowane będą:
− Umieszczenie

streszczenia

Strategii

na

stronie

www

Gminy

Brenna

(www.brenna.org.pl) oraz pełnej wersji w Biuletynie Informacji Publicznej,
− Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy podstawowych założeń
Strategii, informacji o przyjęciu Strategii, warunkach jej dostępności,
− Zamieszczenie Strategii w „Wieściach znad Brennicy” (proponowane zamieszczenie
całości dokumentu „w odcinkach”) oraz jej publikację w formie bezpłatnej broszury;
− Informowanie o zawartych w dokumencie planach inwestycyjnych na zebraniach
wiejskich odbywających się w cyklu rocznym;
− Zapewnienie możliwości zapoznania się przez mieszkańców z treścią dokumentu
poprzez udostępnienie go w biurze Rady Gminy Brenna;
− Przed uchwaleniem Strategii przez Radę Gminy Brenna zostaną przeprowadzone
otwarte konsultacje społeczne projektu uchwały.
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Przejrzystość przyjętych priorytetów i kompromisowych rozwiązań oraz rzetelność
i sumienność udzielania informacji o kosztach są gwarantem skutecznego wdrażania
Strategii.

9.3. Monitorowanie, ewaluacja i system aktualizacji
System monitorowania realizacji jest procesem ciągłym, mającym na celu ukazanie
i analizowanie stanu zaawansowania wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Brenna. Przez cały
okres trwania wdrażania strategii przeprowadzane będą czynności monitorujące realizację
kolejnych programów rozwojowych. Przynajmniej raz w roku w wyniku przeglądu stanu
realizacji zadań zostanie sporządzone sprawozdanie.
Wójt Gminy odpowiedzialny za wdrażanie Strategii składa Radzie Gminy Brenna
sprawozdanie z jej realizacji, które następnie przyjmowane jest uchwałą Rady Gminy Brenna.
Na wniosek Wójta, uchwałą Rady Gminy Brenna będą dokonywane zmiany w dokumencie,
po uprzednim wydaniu stosownej opinii przez komisję (komisje) odpowiednią dla danego
typu zadania.
W połowie okresu wdrażania Strategii, tj. w 2016 roku zostanie dokonana jej ocena.
Głównym zamierzeniem oceny będzie porównanie założonych w strategii efektów wdrażania
ze stanem faktycznym osiągniętych wyników.
Ocena ta będzie stanowiła podstawę sformułowania zaleceń na kolejne lata wdrażania
strategii. Odpowiedzialność za sporządzanie oceny spoczywa na Wójcie Gminy Brenna przy
współpracy z właściwymi referatami Urzędu Gminy Brenna. Ocena zostanie przedstawiona
do przyjęcia Radzie Gminy Brenna.
Ocena końcowa zostanie przeprowadzona po zakończeniu całego okresu realizacji zadań
ujętych w Strategii. Wnioski z oceny sporządzone analogicznie do oceny średniookresowej,
mają stanowić rekomendację, co do dalszego planowania strategicznego.
Inicjatywa współpracy w zakresie wspólnej realizacji przedsięwzięć leżeć może zarówno po
stronie wyżej wymienionych podmiotów życia społecznego oraz mieszkańców, jak i po
stronie przedstawicieli władz gminy i Urzędu Gminy Brenna. Propozycje wspólnej realizacji
przedsięwzięć mogą być kierowane do samorządu w trybie ciągłym, poprzez zwrócenie się
na piśmie, do właściwych organów, a także w czasie spotkań z radnymi i Wójtem Gminy
Brenna.
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