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Wstęp
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Brenna to kompleksowy i zintegrowany dokument,
opracowany, wdrażany i monitorowany przez samorząd lokalny.
Opracowanie Programu Rewitalizacji jest wyrazem troski lokalnego samorządu o dobro
gminy w szybko zmieniającym się i coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu, poprzez
działania mające na celu odnowę i rozwój terenów o niewykorzystanym potencjale. Jest to
wieloletni program działań, wyznaczający kierunki rozwoju zarówno w wymiarze
przestrzennym, jak i społecznym na zdegradowanych obszarach gminy Brenna.
W trakcie realizacji założeń niniejszego dokumentu należy mieć na uwadze, iż rewitalizacja
powinna być realizowana przy współpracy i współudziale wielu partnerów lokalnych:
samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu oraz sektora
pozarządowego.
Do wykonania niniejszego dokumentu wykorzystano m.in.:
•

materiały źródłowe oraz informacje udostępnione przez Urząd Gminy Brenna;

•

zebrane i przeanalizowane przez autorów niniejszego opracowania dane
statystyczne

pochodzące

m.in.

z

Głównego

Urzędu

Statystycznego,

Wojewódzkiego Urzędu Pracy;
•

informacje odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego;

•

dokumenty strategiczne na poziomie krajowym oraz lokalnym.
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I Charakterystyka obecnej sytuacji w gminie
I 1. Zagospodarowanie przestrzenne
I 1.1. Podstawowe informacje
Położenie geograficzne
Gmina Brenna położona jest w powiecie cieszyńskim w południowo – zachodniej części
województwa śląskiego. Powiat cieszyński leży między doliną Olzy na zachodzie, doliną
Białej i doliną Soły na wschodzie, wsią Jaworzynką na południu i jeziorem Goczałkowickim
na północy. Obejmuje wiec obszar Beskidu Śląskiego, Pogórza Cieszyńskiego oraz kotlin:
Ostrawskiej i Oświęcimskiej.
Gmina Brenna położona jest na wysokości 366 m n.p.m. Z trzech stron otaczają ją szczyty
Beskidu Śląskiego: Beskidek, Orłowa, Stary Groń i Kotarz. Leży w górnym biegu rzeki
Brennicy i jej dopływów.
Brenna wraz z Górkami Małymi i Wielkimi jest jedną z najpiękniejszych okolic Beskidu
Śląskiego. Gmina Brenna obejmuje swym zasięgiem obszar o powierzchni około 9 572 ha, co
stanowi 13% całkowitej powierzchni powiatu cieszyńskiego.
Gmina charakteryzuje się dogodnym położeniem geograficznym. Atrakcyjne ukształtowanie
terenu, naturalne środowisko, dziewicze tereny, lasy, klimat, cisza i spokój, czyste powietrze,
punkty widokowe oraz łatwy dojazd dla turystów z Górnego Śląska (bliskość DK-81, S1),
bliskość przejść granicznych z Czechami (Cieszyn, Leszna Górna) i Słowacją (Istebna)
decydują o stosunkowo dużej popularności miejscowości wśród turystów. Położenie ułatwia
dostępność do innych atrakcyjnych turystycznie obszarów (Szczyrk, Ustroń, Wisła, Cieszyn).

Podział administracyjny
Według podziału administracyjnego ustalonego w 1972 roku, Gminę tworzą trzy wsie:
Brenna, Górki Małe i Górki Wielkie, z których dwie ostatnie należą do najstarszych
miejscowości na Śląsku Cieszyńskim. Zajmuje powierzchnię 9 572 ha.
Tabela 1. Miejscowości wchodzące w skład gminy Brenna
Miejscowości wchodzące w skład
Gminy
Brenna
Górki Wielkie
Górki Małe

Powierzchnia obszaru gminy 9 572
[ha]
7 830 ha
1 467 ha
275 ha

Administracyjnie Gmina należy do powiatu cieszyńskiego w województwie śląskim, na
południu Polski. Od północnego-zachodu Brenna graniczy ze Skoczowem, od północnego5
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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.

Mapa 1. Lokalizacja gminy Brenna

Chybie
Strumień
Skoczów
Hażlach Dębowiec

Zebrzydowice

Cieszyn
Goleszów

Brenna
Ustroń
W isła
Istebna

Dwa mniejsze miasta położone niedaleko Gminy to Skoczów (15 km) i Cieszyn (30 km) główne ośrodki gospodarcze i kulturalne Ziemi Cieszyńskiej, w której Brenna ma swoje
korzenie kulturowe. Natomiast najbliższym większym miastem jest byłe miasto wojewódzkie
- Bielsko-Biała (33 km). Brenna leży w 80 km od Katowic, 118 km od Krakowa, 167 km od
Zakopanego i 370 km od Warszawy.
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Rys historyczny
Nie znana jest dokładna data powstania wsi Brenna. Pierwsza o niej wzmianka w aktach
historycznych pochodzi z końca XV wieku - książę cieszyński Kazimierz potwierdza, że
niejaki Wawrzyniec z Pogórza zapisuje połowę wsi Pogórza i Brennej wraz ze wszystkimi
przynależnościami, swojej małżonce Salomenie z Vrchlabi. Z faktu zanotowanego
w dokumencie można wnioskować, że Brenna zamieszkana była już wcześniej, przynajmniej
częściowo na dogodniejszych dla osadnictwa terenach. Skoro bowiem w roku 1490 dokonano
darowizny połowy wsi, to wieś ta ukształtowana musiała być i zamieszkana już znacznie
wcześniej.
W skład gminy Brenna wchodzą również Górki – jedna z najstarszych podbeskidzkich
wiosek wymienionych już w 1305 roku. O pierwszych wiekach ich istnienia nie potrafimy
wiele powiedzieć. W roku 1302 Górki zostały wymienione w Liber fundatnionis espiscopatus
vratislaviensis (Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego) jako wieś władcza. Stanowiła
własność kogoś z książęcej służby czy nawet kogoś z poddanych, któremu książę cieszyński
za zasługi nadał 20 zwykłych łanów ziemi oraz bezherbowe szlachectwo. W drugiej ćwierci
XV wieku Górki stały się wsią będącą częścią obszerniejszego majątku kolejnych rodzin
szlacheckich. Często poszczególne wioski na skutek rozrostu rodziny i różnych koligacji
przechodziły z rąk do rąk. Najdłużej trzymali Górki Góreccy (1521-1697) i ostatni
Marklowscy (1734-1802). W XVI wieku wieś rozprzestrzeniła się w górę rzeki Brennicy
i była na tyle duża, że w dokumentach rozróżnia się położone niżej: “stare” Górki Wielkie
szlacheckie i położone wyżej Górki Małe – włościańskie.
Począwszy od lat 30-tych XX wieku miejscowość przyciągała turystów

swym

niepowtarzalnym urokiem i gościnnością mieszkańców. Swe losy z tą wsią związała znana
polska pisarka Zofia Kossak Szczucka - Szatkowska, która pisała tu swoje znane utwory takie
jak: "Wielcy i mali" czy "Szaleńcy Boży".
Górki przed II wojną światową znane były również z prężnie działającej Harcerskiej Szkoły
Instruktorskiej na Buczu oraz Harcerskiego Ośrodka Wiejskiego, który prowadził
Aleksander Kamiński. W czasie okupacji Górki obok Brennej były terenem działania
licznych oddziałów AK i NSZ.

I

1.2.

Uwarunkowania

ochrony

środowiska

i obiekty

objęte

ochroną

konserwatorską
Najwartościowsze zasoby przyrodnicze zlokalizowane są w górskiej, beskidzkiej części
Gminy. Wyróżniające się wartości związane są z samym atrakcyjnym ukształtowaniem
7
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terenu, urozmaiceniem rzeźby licznymi potokami i ich dolinkami, zróżnicowaniem,
atrakcyjnością i odrębnością szaty roślinnej i zwierząt oraz odrębnością kulturową regionu.
Atrakcyjność terenu wynika z jego odmienności, dla większości mieszkańców województwa
i kraju, względem codziennych dla nich krajobrazów, możliwości aktywnego wypoczynku
i możliwości spędzania czasu. Ten typ zasobów związany z krajobrazem, regionalną kulturą
i rekreacją podlega ochronie w obrębie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Cała leśna
część Gminy należy do Parku Krajobrazowego, a pozostałe obszary Gminy należą do jego
otuliny.
Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego utworzony został Rozporządzeniem Wojewody
Bielskiego nr 10/98 z dnia 16 czerwca 1998 roku. Powierzchnia Parku na terenie gminy
Brenna wynosi 6 387 ha, co stanowi 66,8% powierzchni całej Gminy, zaś pozostałą jej część,
a więc tereny zainwestowane, stanowi otulina Parku. Celem utworzenia Parku było
zachowanie, popularyzacja i upowszechnienie przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych
w warunkach racjonalnego gospodarowania, zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego.
Wokół Parku utworzona została strefa ochronna „otulina", której celem jest zachowanie
harmonijnego krajobrazu oraz zabezpieczenie Parku przed szkodliwym oddziaływaniem
czynników zewnętrznych. Granica Parku prowadzi zboczami doliny Brennicy, obejmując
w większości kompleksy leśne łącznie z terenami łąk i pastwisk śródleśnych oraz dolin
Leśnicy, Hołcyny,

Węgierskiego,

wraz z

istniejącą i projektowaną (w ramach

obowiązującego planu miejscowego) zabudową mieszkaniową i letniskową. W zasięgu Parku
zlokalizowane są także tereny rekreacji zimowej, tj. tereny narciarskie doliny Węgierski oraz
Leśnica Świniorka. Otulinę stanowi pozostała część gminy, tj. dolina rzeki Brennicy,
Hołcyny i Leśnicy, Górki Wielkie i Górki Małe.
Ponadto na terenie Gminy są dwa obszary, które zaproponowano do objęcia ochroną
w systemie Natura 2000.
We wsi Górki Wielkie znajduje się Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych z XVI
wieku będący ostoją nietoperzy. Zgodnie z kryteriami wyboru schronień nietoperzy do
ochrony w ramach polskiej części sieci Natura 2000, obiekt uzyskał 20 punktów, co daje
podstawy do włączenia go do sieci Natura 2000. W ostoi znajduje się kolonia rozrodcza
dwóch gatunków nietoperzy z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG (kod obszaru:
PLH240008). Kościół w Górkach Wielkich jest zabytkiem architektonicznym i podlega
ścisłej ochronie konserwatorskiej. Znajdują w nim schronienie rzadkie gatunki nietoperzy
„nocek duży” i „podkowiec mały”, których ochronę uznano za strategiczną dla europejskich
zasobów przyrodniczych (dwa gatunki o znaczeniu priorytetowym).
8
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Drugim obszarem jest „Beskid Śląski” (kod obszaru: PLH240005). Obszar położony jest
w masywie Beskidu Śląskiego, z niewielkimi fragmentami w obrębie Pogórza Śląskiego
i w Kotlinie Żywieckiej. Trzon obszaru tworzą dwa pasma górskie: Stożka i Czantorii oraz
Baraniej Góry, zbudowane głównie z piaskowca godulskiego. Występuje tu szereg
malowniczych form skalnych, takich jak: progi i wodospady w dolinach potoków, liczne
formy skałkowe oraz różnorodne formy osuwiskowe powierzchniowe i podziemne.
Najbardziej znaną i najgłębszą jaskinią Beskidu Śląskiego jest jaskinia Malinowska
(Ondraszka) o dł. 230,5 m i głębokości 22,7 m. Z północno - zachodnich stoków Baraniej
Góry, na wysokości 1100 m, wypływają źródła Czarnej Wisełki. Lasy, to głównie sztuczne
monokultury świerkowe. Naturalny las jodłowo - bukowo - świerkowy w wieku ok. 200 lat
zachował się tylko na północno-zachodnich stokach Baraniej Góry. Tereny położone na
Pogórzu Śląskim i w Kotlinie Żywieckiej są miejscem występowania bardzo rzadkich
w regionie muraw kserotermicznych. Obszar o dużym znaczeniu dla zachowania
bioróżnorodności. Zidentyfikowano tu 16 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady
92/43/EWG. Wśród nich jednymi z cenniejszych są zachowane fragmenty lasów
o charakterze naturalnym (północno-wschodnie stoki Baraniej Góry). Masyw Baraniej Góry
jest centrum występowania w Polsce dolnoreglowego boru na torfie Bazzanio - Piceetum,
jednej z form siedliska 91D0. Obszar jest też jednym z centrów występowania
dolnoreglowego boru jodłowo świerkowego (dolnoreglowa forma siedliska 9140); występuje
tu unikatowy ekotyp tzw. świerka istebniańskiego. Na terenie północnej części Beskidu
Śląskiego (ze względu na: chłodny i wilgotny klimat, dużą ilość opadów oraz strome, pokryte
rumoszem skalnym stoki) rozwijają się dość licznie lasy jaworowe z miesiącznicą trwałą
Lunario-Aceretum (9180). Znacznym zróżnicowaniem wyróżnia się także roślinność
nieleśna, w tym szczególnie interesujące są murawy kserotermiczne na górze Tuł. Beskid
Śląski charakteryzuje się największą liczbą jaskiń i schronisk skalnych (siedlisko 8310)
w obrębie polskich Karpat Zewnętrznych. Tutaj też znajduje się największa z tych jaskiń jaskinia w Trzech Kopcach o długości 947,5 m. W obszarze liczne są wychodnie skalne, na
których wykształcają się zbiorowiska szczelin skalnych (kod 8220). Stwierdzono tu 21
gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Jest to ostoja fauny typowej dla
puszczy karpackiej. Na obszarze odnaleziono też liczne stanowiska rzadkich i zagrożonych
roślin oraz bezkręgowców. Jest tu jedno z 4 stanowisk tojadu morawskiego w Polsce i jeden
z 4 rejonów występowania tocji karpackiej. Z początkiem XX wieku stwierdzono tu jedno
z 3 znanych w Polsce stanowisk konarka tajgowego Phryganophilus ruficollis, ale od tego
czasu brak potwierdzenia jego obecności.
9
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Formami

ochrony

indywidualnej

są

liczne

pomniki

przyrody

zlokalizowane

w Górkach Wielkich, Górkach Małych i Brennej. Wśród pomników dominują drzewa,
jednym obiektem jest kwitnący bluszcz, natomiast za charakterystyczne dla górskiej części
Gminy można uznać pomniki przyrody nieożywionej w postaci jaskiń (jaskinia w Stołowie,
jaskinia Salmopolska oraz ww. Jaskinia w Trzech Kopcach).

I 1.3. Przeznaczenie i własność gruntów i budynków
Gmina Brenna jest jednostką bardzo zwartą geograficznie i spójną funkcjonalnie. Zasadnicza
użytkowa i gospodarcza część Gminy zawiera się w zlewni rzeki Brennicy. Północny
fragment Gminy należący do zlewni potoku Jasionka ma w użytkowaniu Gminy znaczenie
podrzędne. W związku z powyższym granicami Gminy są w znacznej części linie wododziału
rzeki Brennicy. Najważniejsza linia wewnętrznego podziału przyrodniczego przebiega na
granicy Pogórza i Beskidu i odpowiada umownej granicy miejscowości Górki (Wielkie
i Małe) oraz Brenna. Linia ta wyznacza również najbardziej czytelną granicę sposobów
zagospodarowania terenu.
Pogórskie miejscowości Górki Wielkie i Górki Małe to tereny rolnicze, zasiedlone
i użytkowane głównie przez ludność miejscową. Beskidzka Brenna i jej osiedla to tereny
leśne i mieszkalne użytkowane turystycznie. Ludność miejscowa świadczy usługi w zakresie
turystyki i rekreacji udostępniając hotele, pensjonaty, pokoje agroturystyczne, zapewniają
obsługę gastronomiczną i w zakresie szeroko pojmowanego rzemiosła regionalnego. Znaczna
część budynków ma charakter letniskowy lub rezydencjonalny i wykorzystywane są
okresowo (w weekendy, święta, w czasie wypoczynku letniego lub zimowego) przez gości
sezonowych.
Zróżnicowanie morfologii i zagospodarowanie obu części Gminy znajduje również
odzwierciedlenie w rozmieszczeniu siedlisk, ekosystemów i zróżnicowaniu biologicznym.
Pogórska część Gminy jest bardziej oswojona i przyjaźniejsza człowiekowi. Dominują tu
osiedla wiejskie wśród pól uprawnych. Ze względu na słabnące gospodarcze powiązanie
mieszkańców Gminy z rolnictwem, nowsze części osiedli i nowe posesje mają zwykle
typowy charakter mieszkalny – nie zagrodowy. Miejscami widać koncentrację działalności
nierolniczej, głównie w powiązaniu z branżą budowlaną (produkcja, handel, usługi). Część
przyrodnicza środowiska zdominowana jest przez agrocenozy, przydomowe ogrody, rzadko
sady. Wyższą wartość przedstawia niekiedy zabytkowa zieleń urządzona. W Górkach
Wielkich są dwa zabytkowe założenia parkowe. Jedno związane z posiadłością Zofii KossakSzatkowskiej, drugie z byłym Prewentorium. Na pograniczu zieleni urządzonej i dzikiej
10
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można sklasyfikować liczne pomniki przyrody. Pozostałości naturalnych zbiorowisk leśnych
można spotkać na zboczach wzniesień, między innymi Bucze, Witalusz, Górka oraz wśród
nadwiślańskich łęgów. Charakterystyczne są tu lasy grądowe z bogatym runem.
Około 67,6% powierzchni Gminy stanowią lasy (6458 ha). Blisko 70% lasów Gminy
stanowią lasy państwowe. Niemal 100% tych lasów ma znaczenie wodochronne,
glebochronne oraz pełni funkcję uzdrowiskowo-klimatyczną. Około 11% powierzchni lasów
państwowych to drzewostany nasienne, powierzchnie badawcze i doświadczalne.
W bieżącej działalności Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe trwa sukcesywne
dostosowywanie drzewostanu do siedliska.

I 1.4. Infrastruktura techniczna
Sieć wodociągowa
Gmina Brenna położona jest w zlewni rzeki Brennicy i Leśnicy, stanowiących prawobrzeżne
dopływy rzeki Wisły. Rzeka Brennica przepływa przez teren Gminy z południowegowschodu w kierunku północno-zachodnim i zasilana jest przez szereg potoków o charakterze
górskim, ważniejszymi z nich są potoki:
•

Niedźwiedź;

•

Połczany;

•

Pościenny;

•

Szałaśny;

•

Nostrożny;

•

Skałka;

•

Głębiec;

•

Barujec;

•

Węgierski;

•

Lachy;

•

Wschodnica;

•

Hołcyna;

•

Chrobaczy;

•

Jatny;

•

Leśnica;

•

Żarnowiec;

•

Snowaniec;
11
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•

Krzywaniec.

Na potokach Chrobaczy, Jatny i Hołcyna zlokalizowane są lokalne ujęcia powierzchniowe
wody służące celom zaopatrzenia Gminy w wodę. Zaopatrzenie Gminy w wodę oparte jest
wyłącznie o lokalne ujęcia wody. Woda rozprowadzana jest do odbiorców poprzez:
•

Wodociąg zarządzany przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Brenna
Wodociąg zaopatruje mieszkańców Brennej Hołcyny i Jatny. Woda dostarczana jest
z ujęcia wody zlokalizowanego na potoku Hołcyna, który posiada 2 zbiorniki wody
o pojemności 100 m3 każdy oraz stację uzdatniania wody. Wydajność ujęcia wynosi
około 27 m3/h;

•

Wodociąg Spółki Wodnej Chrobaczy w Centrum Brennej
Wodociąg zaopatruje znajdujące w rejonie Centrum i Bukowej urzędy, instytucje, obiekty
usługowe i handlowe, szkołę, przedszkole oraz odbiorców indywidualnych. Woda
pobierana jest z ujęcia na potoku Chrobaczy i Jastrzębiec. Ujęcie na potoku Chrobaczy
wyposażone jest w 2 zbiorniki o pojemności 100 m3 każdy, a na potoku Jastrzębiec
w 1 zbiornik o pojemności 100 m3;

•

Własne lokalne ujęcia wody
Wodociągi te działają w ramach spółek wodnych:
o Brenna Leśnica – zaopatruje w wodę osiedle domków jednorodzinnych ok. 40 – 60
domków. Ujęcie jest ze źródła oraz indywidualne ujęcia wody „Gazownik”
i „Bukowa”;

•

Indywidualne ujęcia wody
W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie danych statystycznych odnoszących się do
istniejącej sieci wodociągowej na obszarze gminy Brenna (stan aktualny na dzień 31
grudnia 2008 roku).

Tabela 2. Charakterystyka istniejącej sieci wodociągowej
Wodociągi
Długość czynnej sieci rozdzielczej

km

32,0

Długość czynnej sieci rozdzielczej będącej w zarządzie bądź administracji Gminy

km

29,3

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania

szt.

916

Woda dostarczona gospodarstwom domowym

dcm3

98,6

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

osoba

2 083

12
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Źródło: Urząd Gminy Brenna

Na obszarze gminy Brenna, we wsi Górki Wielkie – na Pogórzu, zlokalizowane jest ujęcie
podziemne wody na potrzeby powiatu cieszyńskiego (miasta Cieszyna, gminy SkoczówPogórze,

Górki

Wielkie,

gmina

Goleszów,

gmina

Dębowiec,

gmina

Hażlach)

o wydajności 15 tys. m3/dobę. Ujęcie to zaopatruje w wodę pitną, po procesach uzdatniania
wody, około 45 tys. mieszkańców powiatu cieszyńskiego.

Sieć kanalizacyjna
Gmina Brenna wyposażona jest w sieć kanalizacyjną ogólnospławną. Dostęp do niej, ze
względu na częściowe pokrycie Gminy infrastrukturą kanalizacyjną, dotyczy jednakże nie
wszystkich mieszkańców. Szacuje się, że około 50% mieszkańców Gminy jest podłączonych
do sieci kanalizacyjnej.
Całkowita długość kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brenna wynosi około 70 km. Do
kanalizacji przyłączonych jest około 1500 budynków. Sieć kanalizacyjna jest własnością
Urzędu Gminy. Wszystkie ścieki wpływające do kanalizacji sanitarnej znajdującej się
w Gminie kierowane są do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Skoczowie (54764
RLM, w tym: RLM dla obszaru Skoczowa = 33.860, RLM dla obszaru gminy Brenna
=15.634).
W Gminie brak jest kanalizacji deszczowej, wody opadowe z ulic spływają do przydrożnych
rowów, a następnie bezpośrednio do lokalnych cieków. W poniższej tabeli przedstawiono
zestawienie danych statystycznych odnoszących się do istniejącej sieci kanalizacyjnej na
obszarze gminy Brenna (stan aktualny na dzień 31 grudnia 2008 roku).

13
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Tabela 3. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej gminy Brenna
Kanalizacja
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej

km

93,6

Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i gospodarstw

szt

1882

Ścieki odprowadzone

dcm3

148,0

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

osoba

4 181

Źródło: Urząd Gminy Brenna

Sieć gazowa
Gmina Brenna posiada sieć gazową. W skład istniejącej sieci gazowej wchodzi 3764 m
długości sieci gazowej przesyłowej i 139758 m sieci rozdzielczej do budynków (odbiorców
gazu). W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie danych statystycznych odnoszących się
do istniejącej sieci gazowej na obszarze gminy Brenna (stan aktualny na dzień 31 grudnia
2007 roku).

Tabela 4. Charakterystyka sieci gazowej gminy Brenna
Sieć gazowa
Długość czynnej sieci ogółem

M

143 522

Długość czynnej sieci przesyłowej

M

3 764

Długość czynnej sieci rozdzielczej

M

139 758

Czynne połączenia do budynków

szt.

2 601

Odbiorcy gazu

Gospodarstwa domowe

2 803

Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem

Gospodarstwa domowe

1 973

Zużycie gazu w tys. m3

tys. m3

1 688,20

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3

tys. m3

1 430,5

os.

6 801

Ludność korzystająca z sieci gazowej

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

Sieć energetyczna
Linie energetyczne przebiegające przez teren Gminy to linie napięcia o wartości 15 kV.
Gmina Brenna zasilana jest z krajowego systemu energetycznego przez następujące punkty:
•

GPZ 110/15 kV Skoczów - poprzez rozdzielnię sieciową 15 kV Pogórze;

14
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•

GPZ 110/15 kV Szczyrk (rezerwowy) - poprzez linie napowietrzne 15 kV Brenna Leśnica
– Salmopol.

Linie 15 kV prowadzone są wzdłuż dróg na słupach żelbetowych lub drewnianych. Stan linii
i słupów na dzień dzisiejszy jest dobry i nie wymaga gruntownych modernizacji.

Sieć transportowa
Układ komunikacyjny gminy Brenna zorientowany jest wokół drogi powiatowej Górki
Wielkie – Brenna Bukowa oraz pozostałych dróg powiatowych (ulic: Leśnica, Lipowskiej,
Bielskiej, Szpotawickiej).
Tabela 5. Układ dróg w gminie Brenna
Nr drogi

Nazwa drogi

Od km:

Do km:

Długość w km

2600 S

Grodziec – Górki

0 + 190

3 + 120

2,930

2601 S

Górki – Nałęże

0 + 000

2 + 270

2,270

2602 S

Skoczów – Brenna

2 + 464

16 + 910

14,446

2603 S

Brenna – Leśnica

0 + 000

7 + 000

7,000

2604 S

Nierodzim – Brenna

3 + 810

5 + 365

1,555

Źródło: Urząd Gminy Brenna

Zarządcą dróg powiatowych jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie. Układ
głównych dróg gminnych jest zasadniczo wystarczający, jednak w okresie letnim dojazd do
Gminy jest często utrudniony, co wynika z małej przepustowości dróg oraz niewystarczającej
liczby parkingów.

Infrastruktura turystyczna
Łatwy dojazd, dostępność dla zmotoryzowanych, powoduje że Brenna, jako atrakcyjne
letnisko, stanowi także bazę wypadową w okoliczne góry i jest dogodnym punktem
wyjściowym na szlaki turystyczne Beskidu Śląskiego. Malownicze położenie, walory
klimatyczne i przyrodnicze czynią z Gminy Brenna region atrakcyjny turystycznie. Jest to
obszar szczególnie predestynowany do rozwoju turystyki pieszej. Zachęcają do tego liczne
szlaki turystyczne, prowadzące m.in. na szczyt Błatniej (917 m n.p.m.), Kotarz (974
m n.p.m.) czy Stary Groń (791 m n.p.m.). Wysoki stopień zalesienia Gminy (64% wobec
28% dla kraju) dodatkowo podnosi jej atrakcyjność. Brenna w okresie od wiosny do jesieni
pozostaje atrakcyjnym miejscem dla rowerzystów, którzy mają możliwość organizacji
15
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wycieczek pośród wyjątkowego krajobrazu. Na terenie Gminy zlokalizowany jest fragment
Międzynarodowej Trasy Rowerowej Kraków – Morawy – Wiedeń oraz jeden z odcinków
Euroregionalnej Sieci Tras Rowerowych Śląska Cieszyńskiego.
Wędrujący turysta znajdzie nocleg w trzech górskich schroniskach: na Równicy, na Błotnym
oraz na Magurze. Większość letnich szlaków turystycznych ma swoje warianty zimowe.
Charakterystyczne ukształtowanie terenu, o łagodnych i zaokrąglonych partiach szczytowych,
stwarza doskonałe możliwości uprawiania turystyki narciarskiej dla miłośników tej formy
zimowych wędrówek. Entuzjastów "białego szaleństwa" przyciąga nie tylko piękno
zimowego krajobrazu, ale także wyciągi narciarskie oraz stosunkowo liczne miejsca
noclegowe i żywieniowe w samej wsi. W sezonie zimowym Gmina jest odwiedzana przez
narciarzy. Funkcjonuje tu kilkanaście wyciągów narciarskich. Najdłuższy z nich ma około
750 m długości. Gmina jest szczególnie popularna wśród początkujących amatorów
zimowych sportów oraz narciarzy zmęczonych tłokiem panującym w większych ośrodkach
narciarskich, takich jak Wisła czy Szczyrk. Amatorzy narciarstwa mają możliwość
skorzystania z wypożyczalni sprzętu narciarskiego znajdujących się na terenie Gminy.
Gmina Brenna w ostatnich latach stała się lokalnym ośrodkiem turystyki konnej. Działa tutaj
Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy „Hucuł” prowadzący hodowlę koni rasy huculskiej,
Agroturystyka Gazdówka, prowadząca całoroczną ujeżdżalnię. Popularność Brennej wśród
miłośników turystyki konnej wynika przede wszystkim z możliwości odbycia w siodle wielu
malowniczych górskich wycieczek.

I 1.5. Identyfikacja problemów
Do kluczowych problemów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, infrastrukturą
techniczną oraz turystyczną na terenie gminy Brenna zaliczyć należy:
•

Brak lub zły stan techniczny infrastruktury związanej z funkcjami
turystycznymi

Gminy

utrudniający

przyciąganie

nowych

turystów

i inwestorów:
− Niewystarczająca infrastruktura do uprawiania sportów rowerowych
(liczne, ale krótkie trasy, brak infrastruktury towarzyszącej – punktów
odpoczynkowych itp.);
− Niewystarczająca infrastruktura do uprawiania narciarstwa biegowego;
− Konieczność poprawy jakości infrastruktury do uprawiania narciarstwa i
snowboardu;
− Brak wyciągów krzesełkowych;
16
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•

Niskie i ograniczone nakłady na inwestycje i modernizacje obiektów
kulturalnych oraz rekreacyjno – wypoczynkowych;

•

Brak punktu (lub punktów) informacji turystycznej;

•

Niewystarczająca, słaba ekspozycja, oznakowanie i promocja obiektów kultury
i turystyki;

•

Słabe zagospodarowanie brzegów Brennicy;

•

Niezadowalający stan infrastruktury drogowej (mała przepustowość dróg) oraz
niewystarczająca liczba miejsc parkingowych;

•

Konieczność kontynuacji rozwoju i modernizacji sieci kanalizacyjnej.
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I 2. Gospodarka
I 2.1. Ilość podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w danych sektorach
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na dzień 31 grudnia 2009 roku),
na terenie gminy Brenna funkcjonują 1003 podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON,
z czego aż 987 to podmioty sektora prywatnego.
Wśród podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym dominują osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą, stanowiące 86% wszystkich zarejestrowanych
podmiotów. Na terenie gminy działa 36 spółek prawa handlowego i 2 spółdzielnie. Ponadto
zarejestrowanych jest 19 stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych.

Tabela 6. Dane statystyczne dotyczące podmiotów gospodarczych
Wyszczególnienie

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Podmioty gospodarcze
Podmioty gospodarcze ogółem

959

937

918

951

985

1003

Sektor publiczny

15

16

16

16

16

16

Sektor prywatny

944

921

902

935

969

987

Podmioty gospodarcze w sektorze prywatnym
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

794

770

751

784

816

862

Spółki handlowe

23

27

28

30

30

31

Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

4

5

4

4

4

5

Spółdzielnie

2

2

2

2

2

2

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne

13

13

15

15

17

19

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

Pod względem wielkości przedsiębiorstw na terenie gminy Brenna, najbardziej liczną grupę
stanowią mikroprzedsiębiorstwa (955), liczba średnich przedsiębiorstw wynosi 42, zaś
dużych – 6.
Zgodnie z danymi pochodzącymi z Banku Danych Regionalnych GUS, liczba osób
zatrudnionych na terenie gminy wynosi 1153, z czego 520 to mężczyźni, zaś 633 to kobiety
(stan na dzień 31 grudnia 2008 roku).
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I 2.2. Struktura podstawowych branż gospodarki znajdującej się na terenie
gminy
Podstawowe branże budujące strukturę gospodarczą i pozycję ekonomiczną gminy Brenna
związane są przede wszystkim z budownictwem, handlem i naprawami, przemysłem
przetwórczym,

obsługą

nieruchomości

i

firm.

Szczegółową

strukturę

podmiotów

gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy Brenna przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7. Struktura podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy Brenna
Podmioty gospodarcze wg sekcji PKD 2004
Sekcja A – Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

71

Sekcja B – Rybactwo

-

Sekcja C – Górnictwo

4

Sekcja D - Przetwórstwo przemysłowe

125

Sekcja E - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

4

Sekcja F – Budownictwo

199

Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa
pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów
użytku osobistego i domowego

189

Sekcja H – Hotele i restauracje

11

Sekcja I – Transport, gospodarka magazynowa i
łączność

64

Sekcja J – Pośrednictwo finansowe

25

Sekcja K – Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

91

Sekcja L - Administracja publiczna i obrona
narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i
powszechne ubezpieczenie zdrowotne

5

Sekcja M – Edukacja

20

Sekcja N – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

28
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Podmioty gospodarcze wg sekcji PKD 2004
Sekcja O – Działalność usługowa, komunalna,
społeczna i indywidualna, pozostała

67

Sekcja P - Gospodarstwa domowe zatrudniające
pracowników

-

Sekcja Q – Organizacje i zespoły eksterytorialne

-

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS (stan na dzień 31 grudnia 2009 roku)

Ponadto należy mieć na uwadze, iż śródgórskie położenie Gminy, jej walory klimatyczne
i krajobrazowe, dobre zagospodarowanie turystyczne oraz rozwinięta komunikacja dojazdowa
i wewnętrzna, czyni z Brennej atrakcyjną miejscowość wypoczynkową. Łącznie w ciągu roku
w gminie Brenna odpoczywa około 400 tysięcy turystów. Biorąc pod uwagę ciągły wzrost
nakładów na inwestycje turystyczne i ekologiczne oraz konsekwentne poszerzanie ofert usług
na terenie Gminy, należy liczyć się ze stałym wzrostem liczby turystów, a tym samym
potrzebą rozwoju tego sektora lokalnej gospodarki.

I 2.3. Identyfikacja problemów
Spośród najbardziej istotnych problemów, z którymi w sferze gospodarczej boryka się gmina
Brenna należy przede wszystkim wyszczególnić następujące:
•

Niski poziom przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnej (wskaźnik
podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności dla
całego powiatu cieszyńskiego wynosi 1 026, zaś dla gminy Brenna zaledwie
943);

•

Brak na terenie Gminy pracodawców dużych (strukturze lokalnych
przedsiębiorstw dużych podmiotów jest zaledwie 6, zaś mikroprzedsiębiorstw
aż 955);

•

Mała liczba spółek Prawa Handlowego;

•

Słaba promocja lokalnych przedsiębiorstw.
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I 3. Sfera społeczna
I 3.1. Struktura demograficzna i społeczna/trendy
Liczba mieszkańców gminy Brenna wynosi 10 633 osób (według danych Głównego Urzędu
Statystycznego, stan na dzień 31 grudnia 2009 roku). Spośród mieszkańców gminy, 5 206
osób to mężczyźni, zaś 5 427 – kobiety. Z analizy poziomu liczby ludności na przestrzeni
ostatnich lat wynika, że Gmina Brenna charakteryzuje się stałym wzrostem liczby ludności w ciągu ostatnich 6 lat liczba ta wzrosła o blisko 500 osób, a tendencja ta charakteryzowała
się stabilnością..

Tabela 8. Dane statystyczne dotyczące liczby ludności
Wyszczególnienie

2004
2005
2006
2007
Liczba ludności (os.)

2008

Liczba ludności
10 164 10 225 10 262 10 394 10 475
Ogółem
Mężczyźni
5 015
5 035
5 036
5 086
5 131
Kobiety
5 149
5 190
5 226
5 308
5 344
Naturalny ruch ludności (na 1000 ludności)
Urodzenia
11,1
12,1
10,4
10,9
11,6
Zgony
6,9
7,8
9,8
9,1
9,5
Przyrost naturalny
4,2
4,3
0,6
1,7
2,1
Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

2009
10 633
5 206
5 427
13,2
9,0
4,2

Strukturę demograficzną gminy Brenna można określić jako korzystną; atutem Gminy jest
dodatni przyrost naturalny (który jednak w latach 2006-2008 uległ znacznemu obniżeniu)
oraz względnie wysoki odsetek w populacji osób młodych, dlatego też szczególnie ważne jest
stworzenie odpowiednich warunków gospodarczo – społecznych w celu utrzymania
powyższych wskaźników przynajmniej na dotychczasowym poziomie.
Struktura wiekowa mieszkańców gminy Brenna jest stosunkowo korzystna. Największą grupę
mieszkańców stanowią osoby w wieku produkcyjnym - 62,6% ogółu, liczba ludności
w wieku przedprodukcyjnym wynosi 22,0%, zaś poprodukcyjnym – 15,3% ogółu.
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Tabela 9. Charakterystyka mieszkańców gminy Brenna wg grup wiekowych
Grupa wiekowa

Ogółem

0-4 lat

621

5-9 lat

609

10-14 lat

667

15-19 lat

744

20-24 lat

799

25-29 lat

860

30-34 lat

807

35-39 lat

722

40-44 lat

683

45-49 lat

755

50-54 lat

751

55-59 lat

743

60-64 lat

784

65-69 lat

410

70 lat i więcej

978

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS (stan na dzień 31 grudnia 2009 roku)

I 3.2. Poziom bezrobocia
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie z końcem lipca 2010 roku liczba
zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Brenna wynosiła aż 351 osób (z czego kobiety –
187). Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy obserwowana jest co prawda tendencja do
obniżania się liczby osób bezrobotnych na terenie Gminy, jednak biorąc pod uwagę trwający
w tym czasie okres wakacyjny, należy liczyć się z faktem, iż zjawisko to powodowane jest
pojawiającymi się pracami sezonowymi.

Tabela 10. Osoby bezrobotne na terenie gminy Brenna
Miesiąc

Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych
2010 rok

Lipiec

351

Czerwiec

381

Maj

403

Kwiecień

422

Marzec

429

Luty

420

Styczeń

394
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Miesiąc

Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych
2009 rok

Grudzień

379

Listopad

347

Październik

337

Wrzesień

298

Sierpień

280
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie

W szczególnie niekorzystnej sytuacji znajdują się osoby, które pomimo pozostawania bez
pracy, z różnych przyczyn nie są zarejestrowane jako bezrobotne – osoby te nie mogą być
objęte programami aktywizacji zawodowej prowadzonymi przez Powiatowy Urząd Pracy
w Cieszynie, w efekcie czego bardzo często są klientami pomocy społecznej - na terenie
gminy Brenna funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS), który realizuje cele
i zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych i innych
aktach prawnych.

I 3.3. Określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach programu
rewitalizacji
Końcowymi beneficjantami realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brenna,
będzie społeczność lokalna (mieszkańcy, przedsiębiorstwa i organizacje działające na terenie
Gminy).
Do grup społecznych wymagających szczególnego wsparcia ze strony gminy oraz
kluczowych partnerów społecznych należy zaś zaliczyć:
•

lokalnych przedsiębiorców (w szczególności tych, którzy prowadzą działalność
gospodarczą w sektorze turystyki);

•

osoby

bezrobotne,

ze

szczególnym

uwzględnieniem

osób

długotrwale

bezrobotnych;
•

osoby nieaktywne zawodowo, głównie kobiety (tzw. bezrobocie ukryte
charakterystyczne dla obszarów wiejskich).

Jako grupę szczególnie wymagającą wsparcia na terenie gminy Brenna można wskazać osoby
pozostające bez pracy, a w szczególności te spośród nich, które są jednocześnie klientami
pomocy społecznej. Osoby te są w dużej mierze zagrożone wykluczeniem społecznym.
Wsparcia wymagają zwłaszcza takie osoby, które - pomimo pozostawania bez pracy – nie są
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zarejestrowane jako bezrobotne, a co za tym idzie – nie są objęte działaniami
aktywizacyjnymi prowadzonymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie.

I 3.4. Struktura organizacji pozarządowych
Organizacje pozarządowe są ważnym elementem społeczeństwa demokratycznego. Obok
sektora gospodarczego i sektora władzy publicznej, jako trzeci sektor stanowią fundament
nowoczesnego państwa. Działalność organizacji pozarządowych stanowi bazę dla rozwoju
społeczności lokalnych. Poprzez ogromną aktywność, rozeznanie istniejących problemów i
elastyczność w działaniu przyczyniają się przede wszystkim do wzmacniania procesu
odbudowy społeczeństwa obywatelskiego.
Wyrazem otwartej polityki samorządu lokalnego wobec organizacji pozarządowych jest
udzielenie lokalnym organizatorom wsparcia finansowego i rzeczowego oraz bieżąca
współpraca przy realizacji ich zadań statutowych. Zakres działalności istniejących
stowarzyszeń jest bardzo rozległy. Począwszy od szeroko pojmowanej pracy na rzecz dzieci i
młodzieży, upowszechniania turystyki, kultury i sportu poprzez działalność prozdrowotną,
artystyczno - historyczną po aktywność na rzecz środowisk emerytów, inwalidów,
kombatantów i byłych żołnierzy. W wyniku swojej różnorodności oraz szeroko zakrojonym
funkcjonowaniu mają istotny wpływ na rozwiązywanie istniejących w społeczeństwie
problemów.
Na terenie Gminy Brenna działa kilkanaście organizacji pozarządowych, z czego część
funkcjonuje niezwykle prężnie, aktywnie pozyskując fundusze na swoją działalność
od sponsorów, fundacji itp. Do organizacji pozarządowych działających na terenie gminy
Brenna należą m.in.:
•

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brenna;

•

Stowarzyszenie Rozwoju „INTEGRACJA”;

•

Beskidzka Organizacja Turystyczna;

•

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Górki Wielkie i Górki Małe;

•

Fundacja im. Zofii Kossak;

•

Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek „JODŁA”;

•

Towarzystwo im. ZOFII KOSSAK;

•

Ludowy Klub Sportowy „BESKID” Brenna;

•

Ludowy Klub Sportowy „SPÓJNIA” Górki;

•

Uczniowski Klub Sportowy Brenna – Górki;
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•

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Gminy Brenna;

•

OSP Brenna Centrum;

•

OSP Brenna Leśnica;

•

OSP Górki Wielkie;

•

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

ZWIĄZEK EMERYTÓW,

RENCISTÓW I INWALIDÓW koło Nr 7;
•

Koło Gospodyń Wiejskich w Brennej działające przy OSP w Brennej Centrum;

•

Koło Gospodyń Wiejskich w Górkach Wielkich działające przy Kółku Rolniczym
w Górkach Wielkich.

Urząd Gminy współdziała z organizacjami pozarządowymi na gruncie zarówno finansowym,
jak i pozafinansowym. Współpraca pozafinansowa koncentruje się na wzajemnym
informowaniu o planowanych kierunkach działania, podejmowaniu wspólnych działań na
rzecz diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców oraz pomocy technicznoorganizacyjnej.
Działalność tych organizacji świadczy o wysokim poziomie kapitału społecznego i dużej
integracji społeczności lokalnej gminy Brenna.

I 3.5. Identyfikacja problemów
Za kluczowe problemy związane ze sferą społeczną gminy Brenna uznać należy:
•

Stosunkowo

duży

poziom

bezrobocia

(powyżej

średniej

powiatu

cieszyńskiego) i niepewność utrzymania miejsc pracy;
•

Niedostosowanie kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb rynku pracy;

•

Emigracja młodych i wykształconych mieszkańców z Gminy do ośrodków
miejskich;

•

Wzrost zagrożenia patologiami społecznymi (groźba wykluczenia społecznego
części społeczeństwa).
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I 4. Analiza SWOT
Tabela 11. Analiza SWOT dla gminy Brenna
Charakterystyka gminy Brenna
Obszary otoczenia społecznogospodarczego
Zagospodarowanie przestrzenne,
infrastruktura techniczna oraz
turystyczna

Grupy faktów
Mocne strony
•

•

Dogodne położenie gminy,
duże walory geograficznoprzyrodnicze:
− atrakcyjne ukształtowanie
terenu,
naturalne
środowisko;
− dziewicze tereny, lasy,
klimat, cisza i spokój,
czyste powietrze, punkty
widokowe;
− łatwy dojazd, zwłaszcza
dla turystów z Górnego
Śląska (bliskość DK-81,
S1);
− brak
tranzytowych
połączeń przebiegających
przez Gminę Brenna (np.
brak
połączenia
drogowego do Szczyrku);
− bliskość
przejść
granicznych z Czechami
i Słowacją;
− Brennica i Leśnica – rzeki
i ich walory (m.in.
możliwość
odpoczynku
nad wodą w sezonie
letnim);
− położenie
ułatwiające
dostępność
www.deltapartner.org.pl do
atrakcyjnych
obszarów
(Istebna, Ustroń, Szczyrk,
Wisła, Cieszyn);

•

•

Słabe strony
Zły
stan
techniczny
infrastruktury
związanej
z funkcjami
turystycznymi
gminy:
− niewystarczająca
infrastruktura
do
uprawiania
sportów
rowerowych np. na trasie
z Górek do Brennej
(krótkie, niespójne trasy,
brak
infrastruktury
towarzyszącej – punktów
odpoczynkowych itp.);
− niska jakość infrastruktury
do uprawiania narciarstwa
biegowego
(„nieśladowane” trasy);
− niewystarczająca
infrastruktura
do
uprawiania snowboardu;
− brak
wyciągów
krzesełkowych;
− niewystarczające
zagospodarowanie
brzegów Brennicy;
− brak wystarczającej liczby
miejsc
parkingowych,
a także brak dogodnej
lokalizacji dla utworzenia
nowych parkingów;
Niewystarczająca skuteczność
zarządzania turystyką, kulturą
i rekreacją w gminie:
− brak narzędzi wsparcia
aktywnych
animatorów
kultury;
− niewystarczające zaplecze
dla działalności zespołów
regionalnych (nie mają
wystarczającego zaplecza
dla
odbywania
prób
i spotkań, występów, brak
sceny w siedzibie OPKiS);
− brak izby regionalnej;
Stosunkowo
niska
efektywność
działań
promocyjnych
i marketingowych:
− brak
wspólnego
jednolitego
systemu
promocji
atrakcji
w Gminie;
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•

•

•

•
•
•
•

sportowych,
przygotowawczych,
zgrupowań);
Pakiet
zidentyfikowanych
i promowanych
atrakcji
turystycznych:
− Chlebowa chata;
− Dworek
Myśliwski
„Konczakówka”
w Brennej;
− Kościół
parafialny
w Górkach Wielkich;
− Muzeum Zofii Kossak
w Górkach Wielkich;
− Ścieżka dydaktyczno –
przyrodnicza po górze
Bucze;
− Ścieżka przyrodniczo –
leśna, Brenna Bukowa –
Karkoszczonka;
Stosunkowo
dobrze
rozbudowana baza noclegowa:
− schroniska,
hotele,
pensjonaty,
ośrodki
wypoczynkowe,
pokoje
gościnne,
sezonowe
ośrodki
letnie,
domy
wczasowe
i wypoczynkowe,
pola
namiotowe;
− wysoka jakość oferty
agroturystycznej;
− dobra
dywersyfikacja
oferty w zakresie jakości
i cen pobytu;
Rozbudowana
oferta
w zakresie gastronomii:
− liczne
restauracje,
kawiarnie,
pizzerie,
piwiarnie, bary;
− znakomita
kuchnia
regionalna (produkty nie
posiadają
certyfikatów,
jednak cieszą się dużym
uznaniem mieszkańców
i turystów, jest to tzw.
żywność „od gospodarzy”,
często
żywność
ekologiczna);
Dostępność
usług
telekomunikacji dla całego
obszaru gminy,
Dobra
dostępność
sieci
telefonii komórkowej (zasięg
wszystkich sieci);
Dostępność
energii
elektrycznej w całej gminie;
Dobry
stan
środowiska
naturalnego
w
granicach

−

brak punktu informacji
turystycznej;
− słaba
współpraca
z mediami
o
zasięgu
krajowym;
− skuteczne pozycjonowanie
stron
internetowych
dotyczących
Gminy
Brenna;
• Zbyt
mały
zasób
wyodrębnionych, konkretnych
produktów
turystycznych
(unikatowych ofert, które
kojarzą się z Gminą Brenna
lub
poszczególnymi
miejscowościami);
• Sezonowość
ruchu
turystycznego
(głównie
turyści
weekendowi
lub
odwiedzający
gminę
na
1 dzień);
• Bardzo
niski
poziom
wydatków ponoszonych przez
turystów i odwiedzających;
• Potencjalne ograniczenia dla
inwestycji i rozwoju turystyki
wynikające z utworzenia
Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego;
• Brak
spójnej
koncepcji
estetyki dla ważniejszych
punktów na terenie gminy:
• Zbyt rozszerzona tzw. „strefa
zalewowa” wytyczona przez
Regionalny
Zarząd
Gospodarki Wodnej;
• Braki w sieci kanalizacyjnej;
• Niska skuteczność w zakresie
polityki proekologicznej:
− niska
świadomość
ekologiczna
–
brak
skutecznych programów
edukacyjnych w zakresie
ekologii adresowanych do
ogółu mieszkańców;
− niski poziom edukacji
ekologicznej
dzieci
i młodzieży;
•
Brak
wystarczających
środków budżetowych na
pełną realizację programów
środowiskowych;
• Niedostosowanie głównych
obiektów do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
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•

•

•

Gospodarka
•

•

Gminy:
− Liczne pomniki przyrody,
parki krajobrazowe;
− Dobry stan wód, lasów,
łąk – bogactwo flory;
Zintegrowane i kompleksowe
podejście
do
zarządzania
środowiskiem w Gminie:
− realizacja
Programu
Ochrony
Środowiska
Gminy Brenna;
− realizacja
Programu
Ograniczenia
Niskiej
Emisji Gminy Brenna
2007-2010;
− realizacja
zapisów
Regulaminu utrzymania
czystości i porządku dla
Gminy Brenna;
− realizacja
zapisów
Gminnego
Programu
Usuwania
Wyrobów
Zawierających Azbest;
Szanse
Możliwość
pozyskania
środków zewnętrznych na
finansowanie
inwestycji
komunalnych:
− Dostępność
środków
z Unii Europejskiej;
− Możliwość
korzystania
z doświadczeń
innych
samorządów w zakresie
finansowania inwestycji;
− Dostępność
innych
krajowych
programów
pomocowych;
− Możliwość
realizacji
projektów w formule
partnerstwa
publicznoprywatnego;
Uczestnictwo we wspólnym
projekcie
promocyjnym
„Beskidzka 5” – mocna
i odrębna oferta turystyczna
w porównaniu
z
ofertami
pozostałych gmin;
Mocne strony
Rozwijająca się
przedsiębiorczość:
− firmy budowlane,
handlowe,
gastronomiczne;
− gospodarka leśna –
pozyskiwanie,
przetwarzanie,
półfabrykaty;
Żywa
beskidzka
kultura
regionalna (przejawiająca się

•

•
•

Zagrożenia
Powodowanie
przez
zwiększającą
się
liczbę
odwiedzających postępującej
dewastacji
środowiska
naturalnego;
Ograniczenie
możliwości
finansowania projektów ze
środków budżetu Gminy;
Trudności
związane
z finansowaniem inwestycji
komunalnych:
− brak wolnych środków
budżetowych;
− ograniczenie
subwencji
zewnętrznych;
− możliwy
spadek
dochodów
budżetu
z podatków.

Słabe strony
Niski
poziom
przedsiębiorczości
mieszkańców
(poniżej
średniej
w
powiecie
cieszyńskim);
•
Znaczący
odsetek
osób
działających w szarej strefie;
• Niewystarczająca współpraca
samorządu
z
partnerami
biznesowymi:
− dla inwestorów (brak

•
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•

•
•

•
•

•

w budownictwie, muzyce,
tradycjach,
gastronomii,
tradycyjnych
formach
prowadzenia
działalności
gospodarczej):
− kamieniarstwo – rzeźba
w kamieniu
(zasoby
zielonego
piaskowca
gadulskiego) ok. 20 firm;
− leśnictwo oraz tradycyjna
rzeźba w drewnie;
− hodowla koni – jako
lokalna tradycja oraz
element unikatowej oferty
turystycznej;
Aktywna współpraca na rzecz
rozwoju turystyki w ramach
mikroregionu turystycznego
„Beskidzka 5”;
Atrakcyjność lokalizacji gminy
dla potencjalnych inwestorów.
Szanse
Rozwój
w
oparciu
o zewnętrzny
kapitał
inwestycyjny:
− Przyciągnięcie
inwestorów
poprzez
zachęty podatkowe;
− Przyciągnięcie
inwestorów
do
dynamicznie
rozwijającego się ośrodka
turystycznego;
− Przyciągnięcie
inwestorów
poprzez
oferowanie im sprawnej i
przyjaznej obsługi w
gminie;
Poszukiwanie inwestorów pod
konkretne projekty związane
z turystyką;
Możliwie
szerokie
wykorzystanie
działań
promocyjnych
podejmowanych
wspólnie
z innymi gminami w ramach
Beskidzkiej 5;
Możliwość
pozyskania
środków zewnętrznych na
realizację
konkretnych
projektów turystycznych:
− Projekty transgraniczne;
− Dogodne
tereny
dla
realizacji
projektów
turystycznych
zarówno
w Brennej,
jak
i w Górkach;
− Dobre
warunki
dla
rozbudowy infrastruktury

stosownych
ulg
i aktywnych działań na
rzecz
przyciągnięcia
inwestorów).

•

•
•

Zagrożenia
Trudności we współpracy
pomiędzy przedsiębiorcami
działającymi
w
branży
turystycznej, a także napięcia
pomiędzy przedsiębiorcami
a samorządem;
Niewielkie
doświadczenie
w pozyskiwaniu środków Unii
Europejskiej;
Niekorzystne
tendencje
i rozwiązania zewnętrzne:
− Wzrost zainteresowania
turystów
zagraniczną
ofertą turystyczną oraz
ofertą gmin sąsiednich;
− Odpływ
turystów
spowodowany
niekorzystnymi zmianami
klimatycznymi
(bezśnieżne zimy);
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•

•

•

Sfera społeczna

narciarskiej;
Możliwość
partnerskiej
współpracy
z
lokalnymi
przedsiębiorcami działającymi
w branży turystycznej:
− Pomoc Gminy skierowana
do
przedsiębiorców
zajmujących
się
świadczeniem
usług
turystycznych;
− Zawiązanie
współpracy
w zakresie
promocji
miedzy przedsiębiorcami
obsługującymi turystów
odwiedzających Gminę;
Rozwój rynku turystycznego:
− Wzmożony ruch turystów
zagranicznych po wejściu
Polski
do
„strefy
Schengen”;
− Większa ilość atrakcji
turystycznych w gminie;
− Wzrost
zamożności
obywateli
polskich
w szczególności
tych
zamieszkujących
województwo śląskie;
− Promocja
Śląska
Cieszyńskiego jako rejonu
wartego odwiedzenia;
− Zniesienie
granic
państwowych i obowiązku
paszportowego
dla
obywateli UE;
− Wzrost zainteresowania
turystyką regionalną;
Zmiana struktury rolnictwa
w Brennej:
− W kierunku gospodarstw
agroturystycznych;
− Popyt na ekologiczne
produkty spożywcze –
opłacalność
takiej
produkcji.
Mocne strony
•

•

Wykwalifikowane
zasoby
ludzkie dla obsługi ruchu
turystycznego (w zakresie
usług
noclegowych,
gastronomicznych, organizacji
eventów) – głównie z uwagi na
duże doświadczenie w branży;
• Różnorodność
wyznaniowa,
ekumenizm,
co
czyni
mieszkańców Gminy Brenna
www.deltapartner.org.pl
bardziej
otwartymi,
elastycznymi;
• Bogate tradycje harcerskie,

Słabe strony
Brak
jednolitego,
kompleksowego
systemu
rozwiązywania
problemów
społecznych na terenie gminy:
− Brak
efektywnego
partnerstwa
organizacji
pozarządowych,
gminy
i przedsiębiorców;
− Niechęć
sponsorów
w stosunku
do
dużej
liczby osób i organizacji
proszących o wsparcie;
− Niewystarczająca
ilość
propozycji szkoleniowych
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•

•

•
•
•

•

•

•

Związkiem
Harcerstwa
Polskiego w celu ponownego
uruchomienia
ośrodka
szkolenia (rejon Pod Buczem);
Skutecznie
funkcjonujące
instytucje
publiczne
świadczące
usługi
dla
mieszkańców:
− Gminna
Biblioteka
Publiczna w Brennej wraz
z filią w Górkach Małych;
− Ośrodek Promocji, Kultury
i Sportu Gminy Brenna;
− Gminny Punkt Informacji;
Aktywna
działalność
organizacji
społecznych,
głównie
w
zakresie
zachowania i promocji tradycji
regionalnych
(zespoły
regionalne);
Zaradność
i
pracowitość
mieszkańców;
Dobre zaplecze w zakresie
edukacji i promocji kultury.
Szanse
Możliwości
pozyskiwania
środków
na
działalność
społeczną z Europejskiego
Funduszu Społecznego;
Zawiązanie
szerokiego
partnerstwa na rzecz pomocy
społecznej:
− Zwiększenie szans na
uzyskanie dofinansowania
zewnętrznego;
− Możliwość realizowania
dużych
projektów
społecznych
opartych
o partnerstwo
międzysektorowe;
Możliwość
efektywnego
wykorzystania
zasobów
organizacji
pożytku
publicznego przy podzieleniu
się zadaniami i obowiązkami
w ramach partnerstwa;
Zwiększenie zakresu pomocy
środowiskowej (oszczędność
środków
w
porównaniu
z pomocą stacjonarną).

kierowanych
do
mieszkańców;
− Brak
innowacyjnych,
pilotażowych
form
zapobiegania wykluczeniu
społecznemu;
• Niewystarczająca współpraca
samorządu
z
partnerami
społecznymi.

•

•

•
•

Zagrożenia
Dynamicznie zmieniający się
rynek
pracy,
rosnące
zapotrzebowanie
na
wykwalifikowanych
specjalistów:
− Rosnąca
liczba
osób
posiadających średnie lub
wyższe
wykształcenie
ogólne oraz mających
problem ze znalezieniem
zatrudnienia;
− Duża
liczba
osób
wyjeżdżających do pracy
za granicę i do dużych
ośrodków miejskich;
− Zwiększająca się liczba
osób
długotrwale
bezrobotnych;
Brak stałych mechanizmów
współpracy
organizacji
i przedsiębiorstw działających
na terenie gminy;
Brak
doświadczenia
w partnerskim realizowaniu
projektów;
Wciąż
niewystarczające
doświadczenie
liderów
organizacji w nowoczesnym
zarządzaniu
projektami
społecznymi, opracowywaniu
i przygotowywaniu wniosków
o dofinansowanie;
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•

•

•

Konieczność unowocześnienia
oferty
pomocowej
–
podejmowania
działań
aktywizujących i szkoleń
zawodowych;
Tradycyjna
mentalność
rolników:
− Mała
elastyczność
kapitału
ludzkiego
niechęć
do
udziału
w szkoleniach;
− Obawa przed ryzykiem
związanym ze zmianą
profilu gospodarstwa;
Niewykorzystanie możliwych
do pozyskania środków UE na
rozwój gospodarstw.
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II Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących
rozwoju przestrzenno – społeczno - gospodarczego gminy
i regionu
II 1. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym
określającym cele i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz warunki, które
powinny ten rozwój zapewnić. Strategia wyznacza cele oraz identyfikuje obszary uznane za
najważniejsze z punktu widzenia osiągnięcia tych celów, na których koncentrowane będą
działania państwa. Uwzględnia jednocześnie najważniejsze trendy rozwoju światowej
gospodarki oraz cele, jakie stawia Unia Europejska w odnowionej Strategii Lizbońskiej. SRK
nadaje priorytet działaniom, jakie będą podejmowane w latach 2007-2015 w celu realizacji
wizji Polski. Dokument został opracowany przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego
rozwoju, a więc zachowaniu równowagi pomiędzy celami gospodarczymi, społecznymi
i wymogami

środowiskowymi.

SRK

jest

nadrzędnym,

wieloletnim

dokumentem

strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, stanowiącym odniesienie dla innych
strategii i programów rządowych, jak i opracowywanych przez jednostki samorządu
terytorialnego.
SRK spaja wszelkie działania rozwojowe podejmowane na rzecz poprawy warunków
społeczno-gospodarczych. Jej zadaniem jest odważne, lecz jednocześnie realistyczne
zaprogramowanie rozwoju i modernizacji kraju, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości
wykorzystania obecności Polski w UE, a także wszystkich zasobów i atutów, które nasz kraj
posiada, na rzecz rozwoju i poprawy poziomu i jakości życia. SRK umożliwia także
integrację i koordynację polityki spójności z innymi politykami współfinansowanymi
z funduszy unijnych.
SRK stanowi podstawę dla efektywnego wykorzystania przez Polskę środków rozwojowych,
zarówno krajowych, jak i z Unii Europejskiej, na realizację celów społeczno-gospodarczych,
a zarazem podstawę do pomnażania ilości środków przez szybszy i efektywniejszy wzrost
gospodarczy. Istotną rolą SRK jest koordynowanie reform instytucjonalno-regulacyjnych
z działaniami finansowanymi ze środków UE, tak aby poprzez efekt synergii te dwa obszary
polityki gospodarczej przynosiły możliwie największy rezultat prorozwojowy. Dlatego
ważnym zadaniem jest jak najlepsze wykorzystanie dostępnych środków.
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Wśród działań priorytetowych autorzy dokumentu wymieniają „Rozwój obszarów wiejskich”
(Priorytet 5. SRK), a także „Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej”
(Priorytet 6. SRK).
W ramach Priorytetu 5. realizowane będą przedsięwzięcia ukierunkowane na zmniejszanie
różnic w poziomie rozwoju i życia oraz eliminowanie pogłębiającej się przepaści
cywilizacyjnej pomiędzy miastem a terenami wiejskimi. Polityka państwa wobec obszarów
wiejskich uwzględniać ma zarówno rolnictwo, jak i pozarolniczy rozwój wsi. Celem takiej
polityki jest skuteczniejsze i konsekwentne podnoszenie poziomu i jakości życia
mieszkańców obszarów wiejskich. Planowane działania rewitalizacyjne w gminie Brenna są
w pełni komplementarne z powyższym Priorytetem, w ramach którego realizowane będą
projekty służące rozwojowi i poprawie infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach
wiejskich. Wspierane będą m.in. inwestycje w zakresie: modernizacji przestrzeni publicznej,
obiektów pełniących funkcje turystyczne, kulturalne i rekreacyjne oraz tradycyjnego,
regionalnego budownictwa wiejskiego. W efekcie przyczyni się to do wzrostu atrakcyjności
inwestycyjnej, zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych oraz wpłynie na rozwój
tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego.
W ramach Priorytetu 6. zaś realizowane będą projekty zmierzające do tworzenia warunków
dla wzrostu konkurencyjności wszystkich regionów w taki sposób, aby sprzyjać spójności
ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz dążyć do wyrównywania szans rozwojowych
województw, przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. Oznacza to dążenie do
poprawienia konkurencyjności gospodarczej poszczególnych regionów i całego kraju, jak
również wyrównywania szans rozwojowych tych obszarów, które bez wsparcia ze strony
państwa skazane są na marginalizacje lub długotrwałe trudności rozwojowe. W myśl zasady
subsydiarności oraz zasady wspierania endogenicznego rozwoju, polityka regionalna państwa
będzie ukierunkowana na elastyczne różnicowanie celów i wykorzystanie potencjału
wewnętrznego poszczególnych obszarów.
Dla osiągnięcia celów rozwojowych Polski najważniejsze jest m.in. zapewnienie ładu
przestrzennego kraju oraz rozwój obszarów wiejskich, które częstokroć stanowią obszar
marginalizacji gospodarczej, społecznej, edukacyjnej i kulturowej kraju. Twórcy SRK uznali,
iż dla podniesienia konkurencyjności polskich regionów niezbędne jest m.in.:
− wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego jako istotnego potencjału
rozwojowego;
− wsparcie dla ochrony i poprawy stanu materialnego dziedzictwa kulturowego oraz
rozwoju inwestycji kultury regionów.
34
www.deltapartner.org.pl

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Brenna

Tym samym należy stwierdzić, iż Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Brenna w pełni
wpisuje się w postanowienia SRK.

II 2. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) to dokument spajający wszystkie
przedsięwzięcia i działania o charakterze rozwojowym podejmowane w kraju. To
kompleksowy program rozwoju społeczno-gospodarczego, finansowany przy współudziale
środków unijnych oraz ze środków krajowych.
NSRO mają sprzyjać realizowaniu interesów różnych grup ludności, ukierunkowywać
i stabilizować działanie instytucji publicznych i społecznych, zapobiegać napięciom
i rozczarowaniu

państwem,

tworzyć

podstawy

do

trwałego

i

zrównoważonego

gospodarowania zasobami przyrodniczymi w interesie przyszłych pokoleń. W ten sposób
stanie się narzędziem programowania i koordynowania działań podmiotów publicznych,
prywatnych i społecznych, szerokiego partnerstwa dla rozwoju Polski.
Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie
warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości,
zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej
i przestrzennej. Niniejszy projekt jest zgodny z celami Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia, zwłaszcza z następującym celem horyzontalnym: „Wzrost konkurencyjności
polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej
i przestrzennej” (cel 6.). Zgodnie z nim należy zwiększyć konkurencyjność regionów do tej
pory marginalizowanych poprzez inwestycje w zasoby ludzkie, przedsiębiorstwa oraz
infrastrukturę na poziomie regionalnym. W ramach powyższego celu realizowane będą
przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój turystyki, będącej aktywnością spinającą regiony,
łączącą obszary miejskie z wiejskimi, aktywizującą wieś dziedziną przyczyniającą się do
rewitalizacji obszarów zdegradowanych.
Głównym celem działań podejmowanych na obszarach problemowych jest wsparcie
przekształceń zapewniających warunki dla zrównoważonego i długofalowego rozwoju,
poprzez przeciwdziałanie pogłębianiu się procesów marginalizacji wybranych grup regionów.
Jednym z zadań polityki państwa jest wspieranie rozwoju w regionach problemowych, które
bez tego typu wsparcia skazane byłyby na stopniową marginalizację i trwałe ograniczenie
możliwości rozwoju. Zadanie to w pełni koresponduje z celami przedmiotowego programu
rewitalizacji.
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Rewitalizacja rozumiana jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych
w zdegradowanych częściach jednostek samorządowych, przyczyniający się do poprawy
jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego i do ożywienia gospodarczego,
obejmuje przede wszystkim części starej, często zabytkowej zabudowy. Jej celem jest także
zachowanie walorów historycznych (w tym głównie urbanistycznych i architektonicznych),
podkreślenie ich unikalności i kolorytu lokalnego, co może zwiększyć ich atrakcyjność
turystyczną, a tym samym przyczynić się do wzrostu szans rozwojowych. Rewitalizacji
powinny zostać poddane miejscowości o istotnym znaczeniu dla rozwoju otaczających je
układów lokalnych, znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej i gospodarczej, a także
miasta o wysokich walorach turystycznych.
Procesom rewitalizacji powinny być poddane także gminy dotknięte problemami
gospodarczymi i społecznymi, które jednocześnie posiadają duże walory architektoniczne
i urbanistyczne, będące elementami historycznego dziedzictwa, szczególnie narażone na
bezpowrotne zniszczenie oraz tereny poprzemysłowe i powojskowe, dające się stosunkowo
szybko przystosować do nowych funkcji.
Rewitalizacja prowadzona będzie poprzez połączenie działań technicznych z rozwojem
gospodarczym i społecznym, w oparciu o kompleksowe plany rozwoju i/lub programów
rewitalizacji. Działanie techniczne obejmować będą także remonty i modernizacje
istniejących wielorodzinnych zasobów mieszkaniowych, jak również adaptacje istniejących
budynków na cele mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich dochodach lub osób
o szczególnych potrzebach.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Brenna jest w pełni zgodny z celami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia. Jego wdrożenie będzie przeciwdziałać marginalizacji terenu
gminy Brenna, umożliwi rekultywację terenów zdegradowanych i nadanie im nowych
funkcji. Realizacja programu będzie również przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu
mieszkańców Gminy.

II 3. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020
Niniejszy program rewitalizacji jest w szczególności komplementarny z Celem strategicznym
IV: Poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności
przestrzeni. Polepszenie jakości środowiska naturalnego województwa śląskiego zwiększy
atrakcyjność regionu (zarówno inwestycyjną, jak i turystyczną), poprawi jakość życia
obecnych mieszkańców i zabezpieczy możliwości rozwojowe przyszłych pokoleń. Cel ten
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realizowany będzie również poprzez rewitalizację oraz przebudowę zdegradowanych
obszarów.
Przebudowie gospodarczej i społecznej oraz tworzeniu nowego wizerunku regionu
towarzyszyć będzie rewitalizacja terenów zdegradowanych, w tym poprzemysłowych,
pogórniczych i powojskowych. Głównym celem tych działań będzie przystosowanie
zdegradowanych terenów do pełnienia nowych funkcji, m.in.: gospodarczych, społecznych,
rekreacyjnych, edukacyjnych, a w konsekwencji ich rewaloryzacja i poprawa warunków
życia mieszkańców.

II 4. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
Za główne cele realizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
uznano:
− osiągnięcie trwałej i wysokiej konkurencyjnej pozycji województwa śląskiego (po
przebudowie struktury przestrzennej), jako jednego z kilku centrów rozwoju
cywilizacyjnego Polski XXI wieku, ważnego i atrakcyjnego regionu Europy
Środkowej;
− uzyskanie wizerunku województwa o przestrzennych warunkach realizujących zasady
zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwości i efektywności oraz bezpieczeństwa;
− uzyskanie przestrzeni o wysokich walorach estetycznych architektury i krajobrazu,
czerpiących z dziedzictwa przyrody i kultury oraz nadający przestrzeni indywidualny
wyraz.
Dążenie do osiągnięcia wyżej wymienionych celów będzie realizowane poprzez model
przestrzennego zagospodarowania województwa, oparty na koncepcji umiarkowanej
osadnictwa. Sprzyja on pobudzaniu rozwoju aglomeracji i kształtowaniu skonsolidowanego
śląskiego obszaru metropolitalnego o znaczeniu europejskim oraz realizacji zadań
wspierających gospodarkę opartą na wiedzy i dynamizujących rozwój regionalny.
Celem generalnym polityki przestrzennej województwa jest: Kształtowanie harmonijnej
struktury przestrzennej województwa śląskiego sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi
województwa. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Brenna jest w pełni komplementarny
z następującymi celami szczegółowymi:
− Dynamizacja i restrukturyzacja przestrzeni województwa;
− Wzmocnienie funkcji węzłów sieci osadniczej;
− Ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie systemu obszarów chronionych
i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych.
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II 5. Strategia Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego na lata 2001-2016
Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego na lata 2001-2016 jest dokumentem powstałym
w wyniku działań podjętych wspólnie przez władze Powiatu Cieszyńskiego i Związek
Komunalny Ziemi Cieszyńskiej. Dokument wyraża wolę społeczności lokalnej do realizacji
wspólnych celów prowadzących do trwałego rozwoju i wzrostu gospodarczego.
W Strategii Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego określone zostały następujące domeny rozwoju:
− Ochrona środowiska;
− Pomoc społeczna i opieka zdrowotna;
− Kultura;
− Rozwój turystyki;
− Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
Przedmiotowy Program Rewitalizacji wpisuje się w następujące cele strategiczne:
− Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców Śląska Cieszyńskiego,
szczególnie w zakresie ochrony zdrowia. Zwiększanie atrakcyjności Śląska
Cieszyńskiego jako miejsca osiedlania się i lokowania inwestycji.
− Cel operacyjny 1.7: Poprawa wizerunku i ładu przestrzennego powiatu.
− Cel operacyjny 2.3: Tworzenie infrastruktury technicznej dla turystyki z zachowaniem
zasad zrównoważonego rozwoju.
Realizacja programu przyczyni się do podniesienia poziomu atrakcyjności gminy Brenna,
a tym samym całego powiatu cieszyńskiego, jako miejsca osiedlania się i inwestowania,
poprawi wizerunek Gminy oraz przyczyni się do wzrostu jej potencjału turystycznego.

II 6. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Brenna na lata
2008-2015
Strategia została przygotowana dla 3 obszarów planowania – nazwanych domenami:
•

Domena: Gospodarka oparta na turystyce;

•

Domena: Nowoczesna infrastruktura publiczna;

•

Domena: Sfera społeczna.

Taki podział gwarantuje harmonijny i zrównoważony rozwój gminy Brenna – oprócz rozwoju
gospodarczego wskazuje się także na konieczność inwestycji w kapitał ludzki, ochronę
środowiska naturalnego. Strategia w każdym ze swoich aspektów jest nakierowana „na
mieszkańca” – na jakość i poziom życia w gminie.
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Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Brenna w pełni wpisuje się w postanowienia ww.
Strategii w następujący sposób:
•

Domena: Gospodarka oparta na turystyce
− Cel

strategiczny

1.:

Rozbudowa

infrastruktury

turystycznej

i okołoturystycznej wykorzystującej potencjał gminy Brenna.
− Cel operacyjny 1.3.: Rozwój i tworzenie centrów obsługi ruchu
turystycznego miejscowości gminy Brenna
− Zadanie 1.3.1. Rewitalizacja terenu dawnego sanatorium pod Buczem.
Utworzenie gminnego parku rekreacji.

II 7. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brenna
Celem

regulacji

zawartych

w

ustaleniach

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego Gminy Brenna jest zabezpieczenie możliwości prowadzenia polityki
lokalizacyjnej, stwarzającej warunki dla wielofunkcyjnego rozwoju Gminy, ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji rekreacyjno-turystycznej; poprawy ładu przestrzennego; podnoszenia
poziomu warunków życia mieszkańców przy jednoczesnym respektowaniu zasady
ekorozwoju, w tym ochrony wartości krajobrazowych i krajoznawczych Gminy stanowiących
jej podstawowy walor, minimalizacji sytuacji kolizyjnych wynikających z przeznaczania
terenów dla różnych funkcji.
Plan ustala:
•

przeznaczenie terenów wraz z liniami rozgraniczającymi tereny o różnych
funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

•

lokalne warunki, zasady kształtowania zabudowy i urządzenia terenu;

•

zasady obsługi w zakresie komunikacji, linie rozgraniczające ulic, dróg
publicznych oraz ich klasy;

•

zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej;

•

tereny przeznaczone do zagospodarowania i użytkowania obiektami
tymczasowymi;

•

granice i zasady zagospodarowania terenów i obiektów podlegających
ochronie.

Teren objęty planowanymi działaniami rewitalizacyjnymi zlokalizowany jest w jednostce
strukturalnej nr 1 Górki Wielkie, obejmującym całość obszaru wsi Górki Wielkie.
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Jednostka ta to obszar koncentracji zabudowy mieszkaniowej, usług dla obsługi miejscowej
ludności, ludności gminy, turystów, wieloprzestrzennych założeń sportowo-rekreacyjnych
i turystycznych, działalności gospodarczej, wartościowych kompleksów przyrodniczokrajobrazowych (w tym potencjalnych rezerwatów przyrody, doliny Brennicy, fragmentu
Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego), stanowisk archeologicznych, zabytków
architektury objętych strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej.
Jednostka stanowi istotny element w strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy poprzez
swoje różnorodne zainwestowanie, położenie „na wlocie” do gminy, bezpośrednie
powiązanie z drogą krajową Nr 1 Gdańsk – Cieszyn, terenowe warunki do umiarkowanego
wzrostu zainwestowania.
W celu umożliwienia rewitalizacji obszaru dawnej stanicy harcerskiej dokonano zmiany
miejscowego planu zagospodarowania Uchwałą nr XXXVI/316/10 Rady Gminy w Brennej
z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna. Tereny objęte niniejszym programem
przeznaczono dla zabudowy usług publicznych oraz dla usług sportu i rekreacji, gdzie ustala
się m. in.:
1) przeznaczenie dopuszczalne:
- motele, pensjonaty, domy turystyczne, możliwość przebudowy i modernizacji obiektów
istniejących,
- drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, chodniki, place, parkingi dla samochodów
w poziomie terenu lub wielopoziomowe,
- zieleń parkowa, obiekty i urządzenia małej architektury,
- usługi komercyjne, jeżeli są związane z działalnością sportowo-rekreacyjną,
- działalność związana z badaniem zasobów wód geotermalnych oraz działalności związane
z wykorzystaniem tych wód,
Ustalenia szczegółowe dla terenu:
Architektura nowych obiektów musi nawiązywać do architektury obiektów istniejących na
tym terenie, a usytuowanie nowych elementów zagospodarowania terenów musi nawiązywać
do istniejącego rozplanowania zabudowy i zagospodarowania przy zachowaniu istniejącego
zadrzewienia.
Obiekty kubaturowe planowane do realizacji na terenie o symbolu C2/UW należy sytuować
w zachodniej części terenu przy ich kompozycyjnym nawiązaniu do usytuowania obiektów.
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Obsługę komunikacyjną należy realizować wyłącznie od drogi publicznej istniejącej po
południowej stronie tych terenów.

Źródło: Uchwała nr XXXVI/316/10 Rady Gminy w Brennej z dnia 10 marca 2010 roku w
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Brenna

Inwestycje znajdujące się w niniejszym programie rewitalizacji zostały zatem zaplanowane
w zgodzie z postanowieniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla
Gminy Brenna.
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III Założenia programu rewitalizacji
III 1. Podokresy programowania
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Brenna na lata 2010-2015 jest dokumentem łączącym
działania o charakterze przestrzennym oraz technicznym z programem ożywienia
społecznego na rzecz wzmocnienia potencjału Gminy, realizowanymi w latach 2010-2015.
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brenna stwarza możliwość
korzystania z funduszy strukturalnych i innych funduszy wsparcia w okresie programowania
na lata 2007-2013.
Okres przyjęty w przedmiotowym Lokalnym Planie Rewitalizacji obejmuje lata 2010-2015.
Takie założenie czasowe wynika z aktualnego horyzontu planowania w zakresie polityki
regionalnej, jak i dokumentów programowych i wykonawczych, na podstawie których istnieje
możliwość ubiegania się o współfinansowanie z UE. Okres taki wpisuje się w okres
programowania polityki Unii Europejskiej, gdzie przyjęto lata 2007- 2013 (wraz z 2 letnim
okresem zakończenia).
Od roku 2014 obowiązywać będzie nowa perspektywa programowania i finansowania, jednak
brakuje aktualnie bliższych przewidywań w tym zakresie. Część zadań zaproponowano do
przygotowania w latach 2010-2013 z realizacją od 2014 roku.
Działania wchodzące w zakres niniejszego Planu to pierwszy etap realizacji rewitalizacji
ośrodka pod Buczem w Górkach Wielkich. Etap drugi planowany jest na lata 2014-2020.

III 2. Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru wraz z uzasadnieniem
Punkt wyjścia do ustalenia granic terenów przeznaczonych do rewitalizacji stanowiła
definicja rewitalizacji sformułowana na użytek Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Za obszar zdegradowany należy uznać tę część
gminy, w której mają miejsce zaległości w działalności remontowo – modernizacyjnej
obiektów kubaturowych, zły stan infrastruktury komunalnej oraz niedostatki w zakresie usług
publicznych.
Obszar rewitalizowany na terenie gminy Brenna wybrano w oparciu przede wszystkim
o kryterium dużej ilości obiektów o wartości kulturowej i architektonicznej, występowanie
niewykorzystanych obszarów o dużym potencjale gospodarczym (głównie turystycznym)
oraz wysoki poziom degradacji infrastruktury technicznej i budynków.
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Działania rewitalizacyjne na obszarze gminy Brenna obejmą swym zasięgiem teren dawnego
Sanatorium pod Buczem. Planowany do rewitalizacji obszar to kompleks budynków, które
niegdyś stanowiły Stanicę Harcerską.
W roku 1928 Zarząd Oddziału Śląskiego ZHP przystąpił do pracy nad utworzeniem na Śląsku
Cieszyńskim własnej Stanicy Harcerskiej. Zapoznano się z instytucjami projektowanego
typu w Polsce i zagranicą, opracowano szczegółowy projekt Stanicy, uzyskano dlań aprobatę
Naczelnictwa ZHP. Dzięki pozytywnemu stanowisku ówczesnego Wojewody Śląskiego,
dr Michała Grażyńskiego, sprawą Stanicy Harcerskiej zainteresowało się społeczeństwo
śląskie. Z inicjatywy Zofii Kossak, właścicielki majątku, w roku 1928 folwark na Buczu stał
się własnością Zarządu Oddziału Śląskiego ZHP, który uzyskał prawo spłacania należności
ratami. Przystąpiono do pracy, mimo minimalnych środków finansowych, z wytrwałym
uporem realizując zamierzenie. Na początek powstał tam ośrodek harcerski z polem
namiotowym i niewielkim zapleczem gospodarczym. W dalszej kolejności została założona
Harcerska Szkoła Instruktorska. Z taką inicjatywą wystąpiła m.in. Zofia

Kossak, zaś

prawdziwym jej animatorem został późniejszy autor książki „Kamienie na szaniec”
Aleksander Kamiński. W latach 1929-1931 dokonano przebudowy wielkiej obory na gmach
Harcerskiej Szkoły Instruktorskiej

mieszczący: duży hol, jadalnię, kuchnię, kredens

i spiżarnię, 4 sypialnie, 2 sale zajęć, 7 pokoi instruktorskich, łazienki oraz ogromny, wysoki
strych, mogący służyć w lecie jako pomieszczenie dla wycieczek. W gmachu założono
wodociągi, kanalizację, centralne ogrzewanie, instalację elektryczną (ze Skoczowa, odległego
w linii powietrznej o 5 km). W czerwcu 1932 roku rozpoczął się na Buczu pierwszy Żeński
Kurs Metodyczny dla drużynowych zuchów. Kursem tym, Główna Kwatera Harcerek
rozpoczęła akcję kształcenia starszyzny żeńskiej w Harcerskiej Szkole Instruktorskiej na
Buczu. Administracja

Stanicy pozostawała

nadal w ręku jej pierwszego komendanta,

hm. Stefana Szletyńskiego. Bezpośrednio po konferencji odbył się w Szkole I Kurs Ogólny
dla nauczycielek, przeznaczony wyłącznie dla kandydatek z województwa Śląskiego.
W pierwszym roku Bucze usiłowało być Szkołą Instruktorską zarówno Harcerstwa
Żeńskiego, jak i Męskiego. Harcerstwo Męskie zorganizowało w tym czasie trzy kursy dla
wodzów zuchowych i jeden kurs instruktorski Chorągwi Śląskiej. Odbyło się też na Buczu
zakończenie wycieczek harcerzy po Czechosłowacji w drodze powrotnej z Jamboree
w Gódólló na Węgrzech Czwarty kurs męski nie doszedł do skutku z powodu zasadniczej
trudności skompletowania w ciągu roku szkolnego zespołu uczestników. W jesieni roku 1933
Harcerstwo Śląskie uruchomiło w Nierodzimiu Szkołę Zuchową i duży wysiłek włożyło
w prace na tym terenie. Od tej chwili Bucze stało się ośrodkiem pracy harcerek i Szkołą
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Instruktorską Harcerstwa Żeńskiego. W roku 1935 zakupiono dalszą, większą niż poprzednio
cześć majątku i wybudowano na niej ośrodek harcerstwa męskiego. Po II wojnie światowej
obiekty harcerskie zajęto na cele lecznicze. Umieszczono w nich dziecięce sanatoria leczące
choroby płuc i gruźlicę, które weszły później w skład Beskidzkiego Zespołu LeczniczoRehabilitacyjnego z siedzibą w Jaworzu. Aktualnie budynki nie są już od wielu lat
użytkowane, ulegając stopniowej degradacji.
Park, będący przedmiotem planowanych działań rewitalizacyjnych, jest obiektem
o powierzchni ok. 3,5 ha i został założony u podnóża wzgórza Bucze (417 m n.p.m.),
w części wsi Górki Wielki, zwanej Sojką. Park ma kształt trapezu, którego najdłuższy bok
przylega do drogi lokalnej prowadzącej w kierunku Brennej i Skoczowa. Od wschodu
sąsiaduje z lasem, z pozostałych stron otaczają go w większości pola uprawne. Teren jest
płaski, okolony od południa i wschodu rowem odwadniającym. Roztacza się stąd piękny
widok na zalesione wzgórze. W niedużej odległości od wspomnianej drogi zlokalizowane są
trzy oddziały sanatorium (budynki trzykondygnacyjne), zwrócone frontem w różnych
kierunkach. Budynki te, z dużymi oknami, obszernymi tarasami i licznymi pnączami
rozpiętymi na ścianach, połączone są ze sobą układem komunikacyjnym o podziale
prostokątnym. Główny dojazd mieści się w południowo-zachodnim narożniku parku.
Część północno-zachodnia założenia ma układ geometryczny, podkreślony przez system
dróg łączących budynki. Oś kompozycyjną tej części założenia wytyczają budynki oddziału I
i III połączone prostą alejką. Oddział II usytuowany jest na osi poprzecznej, prowadzącej
poprzez sadzawkę z fontanną i jedną z najciekawszych grup krzewów do obszernego wnętrza
„A”. Część południowo-wschodnia i północna założenia mają charakter krajobrazowy.
Oprócz głównych trzech budynków sanatorium, na omawianym obszarze mieści się również
portiernia oraz dwa budynki gospodarcze.
Rewitalizację ośrodka pod Buczem w Górkach Wielkich podzielono na dwa etapy realizacji.
Pierwszy etap obejmuje rewitalizację parku, modernizację pawilonu I po byłym sanatorium
oraz budowę obiektów sportowych. W skład drugiego etapu wchodzi modernizacja pawilonu
II i III po byłym sanatorium.
Celem projektu koncepcyjnego było odnowienie przestrzeni istniejącego parku przy byłym
sanatorium oraz zaprojektowanie kompleksu boisk sportowych tak by tworzyły spójną całość.
Projekt można zatem podzielić na dwie części: część parkową i część sportową. Każda
z części całego kompleksu składa się z obiektów, które wspólnie połączone tworzą
harmonijnie zagospodarowaną przestrzeń.
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Część parkowa składa się z następujących obiektów: park rekreacyjny, budynek Ośrodka
Promocji Kultury i Sportu (obiekt istniejący – modernizacja), plac pod rozkładaną scenę, plac
zabaw dla dzieci, fontanna solankowa.
Część sportowa składa się z następujących obiektów: boisko do piłki nożnej, boisko
wielofunkcyjne, budynek zaplecza kompleksu boisk.
W koncepcji zaprojektowano odcinek drogi lokalnej łączącej ulicę Stary Dwór z ulicą
Spółdzielczą, a także ciąg pieszo-jezdny od strony północnej.
Park rekreacyjny stanowi funkcję wypoczynkową. Aleje spacerowe tworzą spójną
kompozycję uwzględniającą rozmieszczenie placu zabaw dla dzieci, placu centralnego dla
orkiestry z przeznaczeniem na koncerty, fontanny solankowej, stolików do gry w szachy,
stolików dla korzystających z Internetu, a także placu pod rozkładaną scenę z polem
trawiastym dla widzów. Wzdłuż alejek zaprojektowane zostały ławki i śmietniki oraz
oświetlenie nocne. Towarzyszącą funkcją jest funkcja kulturowa. Przy wybranych, istotnych,
zabytkowych obiektach, a także pomnikach przyrody zostaną ustawione tablice informujące
o danym obiekcie.
Modernizacja budynku po byłym sanatorium z przeznaczeniem na Ośrodek Promocji Kultury
i Sportu ma służyć mieszkańcom gminy jako obiekt promujący kulturę i sport. Pomieszczenia
piwniczne budynku przeznaczono na magazyny sprzętu sportowego, siłownię oraz saunę. Na
parterze planowana jest realizacja zaplecza socjalno-gospodarczego, pomieszczenia klubu
sportowego, szatnie i biura trenerów. Pierwsze piętro budynku przeznaczono na
pomieszczenia biurowe oddziału OPKiS, sekretariat, sale zajęć dla dzieci, kółka plastyczne
oraz sale kursów tańca. W celu dostosowania budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych
należy wybudować dźwig osobowy. Budynek ogrzewany będzie kotłem na paliwo gazowe,
natomiast ciepłą wodę użytkową uzyskiwać się będzie z zamontowanych na dachu
kolektorów słonecznych.
Boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej, poliuretanowej
pełnić będą funkcje sportowe. W skład kompleksu boisk wchodzą dwa boiska do tenisa
ziemnego, dwa boiska do koszykówki oraz boisko do piłki ręcznej. Obiekt zostanie
ogrodzony piłkochwytami, a z jednej strony zlokalizowana zostanie trybuna dla widzów. Dla
umożliwienia korzystania z boisk w nocy zaprojektowano oświetlenie w formie czterech
masztów oświetleniowych.
Budynek zaplecza kompleksu boisk sportowych pełni funkcję gospodarczą. Budynek jest
obiektem parterowym i zawiera pomieszczenia szatniowe wraz z natryskami, pomieszczenie
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dla sędziego, magazyny sprzętu sportowego oraz pomieszczenia dla urządzeń pielęgnacji
boisk.
Plac pod rozkładaną scenę jest utwardzonym polem przeznaczonym na rozstawienie sceny
występowej. Plac stanowi także pole manewrowe dla samochodu ciężarowego dowożącego
rozkładaną scenę.
Fontanna solankowa oprócz funkcji rekreacyjnej pełni funkcje lecznicze ze względu na
właściwości lecznicze wody obiegowej w fontannie, tzw. solanki. Podczas pracy fontanny
znajdujący się w pobliżu spacerowicze mogą wdychać uszlachetnione powietrze dzięki
solance.
Ośrodek pod Buczem zlokalizowany jest na działkach nr 64/1 oraz 64/3. Część parkowa
zamierzenia została zaprojektowana na w całości na działce nr 64/1, natomiast część sportowa
w całości na działce nr 64/3. Drogę dojazdową łączącą ul. Stary Dwór z ul. Spółdzielczą
o szerokości jezdnej 6 m zaprojektowano na działce nr 64/2. Z nowopowstałej drogi zostały
wykonane dojazdy do działek nr 64/1 oraz 64/3. Na całej długości działki nr 64/4
zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy.
Celem realizacji przedsięwzięcia jest stworzenie kompleksu obiektów sportowo –
rekreacyjnych, będącego miejscem organizowania różnego rodzaju festynów i imprez
masowych, a także imprez sportowych. Kompleks obiektów rekreacyjno – sportowych ma
pełnić funkcje promocyjne dla kultury i sportu gminy Brenna. Rozwiązanie to stworzy gminie
Brenna nowe możliwości rozwoju, w szczególności ukierunkowanego na turystykę.
Podejmowanie tego rodzaju działań jest szczególnie istotne w kontekście niekorzystnych dla
gminy Brenna wyników badania ruchu turystycznego na obszarze Beskidzkiej 5
przeprowadzonego przez SWIG DELTA PARTNER. Na podstawie przeprowadzonych badań
można stwierdzić, że Brenna jest postrzegana jako miejscowość nie mająca do zaoferowania
zbyt wielu atrakcji. Świadczy o tym także fakt, że gmina Brenna jest stosunkowo mało znana
wśród osób odwiedzających sąsiednie gminy: ponad 50% ankietowanych turystów
w gminach Wisła, Szczyrk i Ustroń stwierdziło, że nie mogą dokonać oceny atrakcyjności
gminy Brenna, ponieważ jej nie znają. Badanie wykazało również, iż turyści przebywają na
terenie gminy Brenna krócej niż ma to miejsce w pozostałych Gminach wchodzących w skład
mikroregionu Beskidzka 5. Dominuje tu przede wszystkim turystyka jednodniowa oraz
weekendowa. W sumie pobyty takie stanowią 61% całości obsługiwanego ruchu
turystycznego (pobyty dłuższe niż tydzień stanowią zaledwie 8%, gdy w przypadku całego
obszaru Beskidzkiej 5 ten wskaźnik wynosi 22%). Dzieje się tak m.in. ze względu na zły stan
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techniczny infrastruktury związanej z funkcjami turystycznymi Gminy, który utrudnia
przyciąganie nowych turystów i inwestorów.

III 3. Podział na projekty i zadania inwestycyjne
Głównym celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brenna jest poprawa jakości
życia mieszkańców, przywrócenie ładu przestrzennego i ożywienie społeczne gminy Brenna.
Cel ten będzie osiągany poprzez realizację następujących projektów i zadań:

Tabela 12. Podział na projekty i zadania inwestycyjne
Nazwa projektu

Poprawa infrastruktury sportowo –
rekreacyjnej

Nazwa zadania
−
−
−
−
−

Poprawa walorów estetycznych
−
przestrzeni użyteczności publicznej
−
−
−

Poprawa infrastruktury
komunikacyjno – parkingowej

Rozwój gminnej sieci PIAP

−

−

Budowa boiska do piłki nożnej wraz z trybunami;
Budowa kortów tenisowych wraz z zintegrowanymi
boiskami do minikoszykówki;
Budowa obiektu „szatniowego”;
Renowacja Pawilonu nr 1.
Zagospodarowanie zieleni w ramach rewitalizowanego
obszaru;
Utworzenie Parku;
Przygotowanie placu pod scenę;
Budowa nowej fontanny.
Budowa ciągów komunikacyjnych:
• Ciągi piesze;
• Ciągi pieszo – jezdne;
• Drogi publiczne;
• Drogi dojazdowe;
Budowa parkingów:
• Parking ogólnodostępny;
• Parking dla pracowników;
• Parking dla autokarów.

Bezprzewodowy Internet na terenie parku

Szczegółowy opis działań planowanych do realizacji w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji zaprezentowany został w rozdziale IV Programu.
Ponadto należy mieć uwadze, iż w ramach drugiego etapu rewitalizacji ośrodka pod Buczem
w Górkach Wielkich, w latach 2014-2020 planowane są dalsze prace, takie jak:
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•

Adaptacja Pawilonu nr 3 na bazę obozowo – szkoleniową dla harcerzy i grup
zorganizowanych;

•

Adaptacja Pawilonu nr 2 na pensjonat/hotel.

III 4. Kryteria wyboru pilotażu i kolejność realizacji
Kryteria, jakimi kierowano się przy wyborze konkretnych działań to:
•

wysoki poziom degradacji infrastruktury technicznej i budynków;

•

występowanie obszarów nieekonomicznie wykorzystanej przestrzeni o dużym
potencjale społecznym, turystycznym i gospodarczym;

•

duże znaczenie dla społeczności lokalnej.

W poniższej tabeli przedstawiono harmonogram realizacji programu w formie wykresu
Gantt’a:

Tabela 13. Harmonogram realizacji zadań w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji
Nazwa działania

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Budowa boiska do piłki nożnej wraz
z trybunami
Budowa kortów tenisowych wraz
z zintegrowanymi boiskami do
minikoszykówki
Budowa obiektu „szatniowego”
Renowacja Pawilonu nr 1
Zagospodarowanie zieleni w ramach
rewitalizowanego obszaru
Utworzenie Parku
Przygotowanie placu pod scenę
Budowa nowej fontanny
Budowa parkingu ogólnodostępnego
Budowa parkingu dla pracowników
Budowa parkingu dla autokarów
Budowa ciągów pieszych
Budowa ciągów pieszo-jezdnych
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Nazwa działania

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Budowa dróg publicznych
Budowa dróg dojazdowych
Bezprzewodowy Internet na terenie parku

III 5. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć
Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brenna znajdzie przełożenie na:
− zwiększanie poziomu ruchu turystycznego;
− wzrost przychodów przedsiębiorstw działających w branży turystycznej;
− wzrost przychodów twórców lokalnych;
− powstanie nowych miejsc pracy w podmiotach działających w branży
turystycznej;
− powstanie nowych przedsiębiorstw działających w tej branży;
− zmniejszenie bezrobocia i wynikające z tego oszczędności na świadczeniach
dla bezrobotnych;
− wzrost atrakcyjności przestrzennej gminy Brenna, który skutkować będzie
poprawą atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej;
Wymienione powyżej rezultaty realizacji Programu mierzone będą za pomocą wymienionych
poniżej wskaźników produktu i rezultatu (wskaźniki te będą każdorazowo uszczegółowione
i dostosowane do specyfiki konkretnego zadania inwestycyjnego):
Wskaźniki produktu:
− Powierzchnia utworzonych boisk (m²);
− Powierzchnia użytkowa wybudowanych obiektów (m²);
− Powierzchnia użytkowa zmodernizowanego obiektu (m²);
− Powierzchnia zagospodarowanej zieleni (m²);
− Powierzchnia utworzonego Parku (m²);
− Powierzchnia utworzonego placu (m²);
− Liczba utworzonych miejsc parkingowych (szt.);
− Powierzchnia utworzonych przestrzeni parkingowych (m²);
− Długość wybudowanych ciągów (m);
− Długość wybudowanych dróg (m).
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Wskaźniki rezultatu:
− Liczba osób korzystających z utworzonej infrastruktury (osób/rok);
− Liczba osób korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury (osób/rok);
− Liczba osób korzystających z zagospodarowanej przestrzeni (osób/rok).
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IV Planowane działania w latach 2007-2013 i w latach następnych
na obszarze rewitalizowanym
Działanie I.
Nazwa działania

Budowa boiska do piłki nożnej wraz z trybunami

Cele

− Poprawa oferty turystycznej gminy Brenna;
− Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji;
− Poprawa warunków aktywnego sposobu spędzania wolnego
czasu;
− Zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej
zarówno gminy Brenna, jak i województwa śląskiego;
− Poprawa standardów życia mieszkańców.

Termin realizacji

2013 rok
Wskaźniki produktu:
− Powierzchnia utworzonych boisk – 10 000 m²

Bezpośrednie efekty realizacji
projektu

Wskaźniki rezultatu:
− Liczba osób korzystających z utworzonej infrastruktury –
10 000 osób/rok

Wykonawcy

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych

Instytucje/podmioty
uczestniczące we wdrożeniu

Gmina Brenna
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Działanie II.
Nazwa działania

Budowa kortów tenisowych wraz z zintegrowanymi
boiskami do minikoszykówki

Cele

− Poprawa oferty turystycznej gminy Brenna;
− Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji;
− Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej gminy Brenna;
− Poprawa warunków aktywnego sposobu spędzania wolnego
czasu;
− Zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej
zarówno gminy Brenna, jak i województwa śląskiego;
− Poprawa standardów życia mieszkańców.

Termin realizacji

2013 rok
Wskaźniki produktu:
− Powierzchnia utworzonych boisk – 1 700 m²

Bezpośrednie efekty realizacji
projektu

Wskaźniki rezultatu:
− Liczba osób korzystających z utworzonej infrastruktury –
10 000 osób/rok

Wykonawcy

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych

Instytucje/podmioty
uczestniczące we wdrożeniu

Gmina Brenna
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Działanie III.
Nazwa działania

Budowa obiektu „szatniowego”

Cele

− Poprawa oferty turystycznej gminy Brenna;
− Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji;
− Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej gminy Brenna;
− Poprawa warunków aktywnego sposobu spędzania wolnego
czasu;
− Zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej
zarówno gminy Brenna, jak i województwa śląskiego;
− Poprawa standardów życia mieszkańców.

Termin realizacji

2012 rok
Wskaźniki produktu:
− Powierzchnia użytkowa wybudowanego obiektu – 120 m²

Bezpośrednie efekty realizacji
projektu

Wskaźniki rezultatu:
− Liczba osób korzystających z utworzonej infrastruktury –
10 000 osób/rok

Wykonawcy

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych

Instytucje/podmioty
uczestniczące we wdrożeniu

Gmina Brenna
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Działanie IV.
Nazwa działania

Renowacja Pawilonu nr 1

Cele

− Poprawa oferty turystycznej gminy Brenna;
− Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji;
− Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej gminy Brenna;
− Poprawa warunków aktywnego sposobu spędzania wolnego
czasu;
− Zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej
zarówno gminy Brenna, jak i województwa śląskiego;
− Zachowanie
dla
przyszłych
pokoleń
dziedzictwa
kulturowego;
− Poprawa standardów życia mieszkańców.

Termin realizacji

Lata 2011-2013
Wskaźniki produktu:
− Powierzchnia użytkowa zmodernizowanego obiektu – 810 m²

Bezpośrednie efekty realizacji
projektu

Wskaźniki rezultatu:
− Liczba
osób
korzystających
infrastruktury – 10 000 osób/rok

ze

Wykonawcy

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych

Instytucje/podmioty
uczestniczące we wdrożeniu

Gmina Brenna

zmodernizowanej
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Działanie V.
Nazwa działania

Zagospodarowanie zieleni w ramach rewitalizowanego
obszaru

Cele

− Wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej miasta, gminy
i regionu;
− Poprawa oferty turystycznej gminy Brenna;
− Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji;
− Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej gminy Brenna;
− Poprawa warunków aktywnego sposobu spędzania wolnego
czasu;
− Zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej
zarówno gminy Brenna, jak i województwa śląskiego;
− Zachowanie
dla
przyszłych
pokoleń
dziedzictwa
kulturowego;
− Poprawa standardów życia mieszkańców.

Termin realizacji

2013 rok
Wskaźniki produktu:
− Powierzchnia zagospodarowanej zieleni – 8 900 m²

Bezpośrednie efekty realizacji
projektu

Wskaźniki rezultatu:
− Liczba osób korzystających z zagospodarowanej przestrzeni –
10 000 osób/rok

Wykonawcy

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych

Instytucje/podmioty
uczestniczące we wdrożeniu

Gmina Brenna
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Działanie VI.
Nazwa działania

Utworzenie Parku

Cele

− Wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej miasta, gminy
i regionu;
− Poprawa oferty turystycznej gminy Brenna;
− Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji;
− Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej gminy Brenna;
− Poprawa warunków aktywnego sposobu spędzania wolnego
czasu;
− Zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej
zarówno gminy Brenna, jak i województwa śląskiego;
− Zachowanie
dla
przyszłych
pokoleń
dziedzictwa
kulturowego;
− Poprawa standardów życia mieszkańców.

Termin realizacji

2013 rok
Wskaźniki produktu:
− Powierzchnia utworzonego Parku – 6 000 m²

Bezpośrednie efekty realizacji
projektu

Wskaźniki rezultatu:
− Liczba osób korzystających z utworzonego Parku – 10 000
osób/rok

Wykonawcy

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych

Instytucje/podmioty
uczestniczące we wdrożeniu

Gmina Brenna
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Działanie VII.
Nazwa działania

Przygotowanie placu pod scenę

Cele

− Wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej miasta, gminy
i regionu;
− Poprawa oferty turystycznej gminy Brenna;
− Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji;
− Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej gminy Brenna;
− Poprawa warunków aktywnego sposobu spędzania wolnego
czasu;
− Zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej
zarówno gminy Brenna, jak i województwa śląskiego;
− Poprawa standardów życia mieszkańców.

Termin realizacji

Lata 2012-2013
Wskaźniki produktu:
− Powierzchnia utworzonego placu – 550 m²

Bezpośrednie efekty realizacji
projektu

Wskaźniki rezultatu:
− Liczba osób korzystających z utworzonego placu – 10 000
osób/rok

Wykonawcy

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych

Instytucje/podmioty
uczestniczące we wdrożeniu

Gmina Brenna
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Działanie VIII.
Nazwa działania

Budowa nowej fontanny

Cele

− Poprawa oferty turystycznej gminy Brenna;
− Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej gminy Brenna;
− Poprawa warunków aktywnego sposobu spędzania wolnego
czasu;
− Zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej
zarówno gminy Brenna, jak i województwa śląskiego;
− Poprawa standardów życia mieszkańców.

Termin realizacji

2012 rok
Wskaźniki produktu:
− Powierzchnia wraz z infrastrukturą otaczającą – 50 m²

Bezpośrednie efekty realizacji
projektu

Wskaźniki rezultatu:
− Liczba osób korzystających z utworzonej infrastruktury –
10 000 osób/rok

Wykonawcy

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych

Instytucje/podmioty
uczestniczące we wdrożeniu

Gmina Brenna
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Działanie IX.
Nazwa działania

Budowa parkingu ogólnodostępnego

Cele

− Poprawa oferty turystycznej gminy Brenna;
− Zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej
zarówno gminy Brenna, jak i województwa śląskiego;
− Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;
− Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu
sieci uzupełniającej;
− Poprawa standardów życia mieszkańców;
− Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Termin realizacji

2012 rok

Bezpośrednie efekty realizacji
projektu

Wskaźniki produktu:
− Liczba utworzonych miejsc parkingowych – 65 szt.;
− Powierzchnia utworzonych przestrzeni parkingowych – 1 500
m²
Wskaźniki rezultatu:
− Liczba osób korzystających z utworzonej infrastruktury –
6 000 osób/rok

Wykonawcy

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych

Instytucje/podmioty
uczestniczące we wdrożeniu

Gmina Brenna
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Działanie X.
Nazwa działania

Budowa parkingu dla pracowników

Cele

− Poprawa oferty turystycznej gminy Brenna;
− Zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej
zarówno gminy Brenna, jak i województwa śląskiego;
− Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;
− Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu
sieci uzupełniającej;
− Poprawa standardów życia mieszkańców;
− Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Termin realizacji

2012 rok

Bezpośrednie efekty realizacji
projektu

Wskaźniki produktu:
− Liczba utworzonych miejsc parkingowych – 20 szt.;
− Powierzchnia utworzonych przestrzeni parkingowych –
500 m²
Wskaźniki rezultatu:
− Liczba osób korzystających z utworzonej infrastruktury – 80
osób/rok

Wykonawcy

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych

Instytucje/podmioty
uczestniczące we wdrożeniu

Gmina Brenna
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Działanie XI.
Nazwa działania

Budowa parkingu dla autokarów

Cele

− Poprawa oferty turystycznej gminy Brenna;
− Zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej
zarówno gminy Brenna, jak i województwa śląskiego;
− Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;
− Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu
sieci uzupełniającej;
− Poprawa standardów życia mieszkańców;
− Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Termin realizacji

2012 rok

Bezpośrednie efekty realizacji
projektu

Wskaźniki produktu:
− Liczba utworzonych miejsc parkingowych – 2 szt.;
− Powierzchnia utworzonych przestrzeni parkingowych –
150 m²
Wskaźniki rezultatu:
− Liczba osób korzystających z utworzonej infrastruktury –
1 500 osób/rok

Wykonawcy

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych

Instytucje/podmioty
uczestniczące we wdrożeniu

Gmina Brenna
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Działanie XII.
Nazwa działania

Budowa ciągów pieszo – jezdnych

Cele

− Poprawa oferty turystycznej gminy Brenna;
− Zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej
zarówno gminy Brenna, jak i województwa śląskiego;
− Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;
− Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu
sieci uzupełniającej;
− Poprawa standardów życia mieszkańców;
− Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Termin realizacji

Lata 2012-2013
Wskaźniki produktu:
− Długość wybudowanych ciągów – 1 000 m

Bezpośrednie efekty realizacji
projektu

Wskaźniki rezultatu:
− Liczba osób korzystających z utworzonej infrastruktury –
10 000 osób/rok

Wykonawcy

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych

Instytucje/podmioty
uczestniczące we wdrożeniu

Gmina Brenna
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Działanie XIII.
Nazwa działania

Budowa ciągów pieszych

Cele

− Poprawa oferty turystycznej gminy Brenna;
− Zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej
zarówno gminy Brenna, jak i województwa śląskiego;
− Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;
− Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu
sieci uzupełniającej;
− Poprawa standardów życia mieszkańców;
− Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Termin realizacji

Lata 2012-2013
Wskaźniki produktu:
− Długość wybudowanych ciągów – 2 000 m

Bezpośrednie efekty realizacji
projektu

Wskaźniki rezultatu:
− Liczba osób korzystających z utworzonej infrastruktury –
10 000 osób/rok

Wykonawcy

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych

Instytucje/podmioty
uczestniczące we wdrożeniu

Gmina Brenna
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Działanie XIV.
Nazwa działania

Budowa dróg publicznych

Cele

− Poprawa oferty turystycznej gminy Brenna;
− Zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej
zarówno gminy Brenna, jak i województwa śląskiego;
− Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;
− Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu
sieci uzupełniającej;
− Poprawa standardów życia mieszkańców;
− Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Termin realizacji

Lata 2012-2013
Wskaźniki produktu:
− Długość wybudowanych dróg – 500 m

Bezpośrednie efekty realizacji
projektu

Wskaźniki rezultatu:
− Liczba osób korzystających z utworzonej infrastruktury –
10 000 osób/rok

Wykonawcy

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych

Instytucje/podmioty
uczestniczące we wdrożeniu

Gmina Brenna
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Działanie XV.
Nazwa działania

Budowa dróg dojazdowych

Cele

− Poprawa oferty turystycznej gminy Brenna;
− Zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej
zarówno gminy Brenna, jak i województwa śląskiego;
− Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;
− Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu
sieci uzupełniającej;
− Poprawa standardów życia mieszkańców;
− Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Termin realizacji

Lata 2012-2013
Wskaźniki produktu:
− Długość wybudowanych dróg – 300 m

Bezpośrednie efekty realizacji
projektu

Wskaźniki rezultatu:
− Liczba osób korzystających z utworzonej infrastruktury –
10 000 osób/rok

Wykonawcy

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych

Instytucje/podmioty
uczestniczące we wdrożeniu

Gmina Brenna
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Działanie XVI.
Nazwa działania

Bezprzewodowy Internet na terenie parku

Cele

− Poprawa oferty turystycznej gminy Brenna;
− Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej gminy Brenna;
− Zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej
zarówno gminy Brenna, jak i województwa śląskiego;
− Poprawa standardów życia mieszkańców.

Termin realizacji

Lata 2012-2013
Wskaźniki produktu:
− Ilość utworzonych sieci bezprzewodowych – 1 szt.

Bezpośrednie efekty realizacji
projektu

Wskaźniki rezultatu:
− Liczba osób korzystających z utworzonej infrastruktury –
10 000 osób/rok

Wykonawcy

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych

Instytucje/podmioty
uczestniczące we wdrożeniu

Gmina Brenna
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V Plan finansowy realizacji rewitalizacji
Generalnym celem Lokalnego Planu Rewitalizacji jest pozyskanie finansowania na realizacje
zadań w nim zapisanych ze środków Unii Europejskiej – w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013. W niniejszym opracowaniu założono obok środków
pochodzących z dotacji także inne źródła, jakie potencjalnie będą dostępne na finansowanie
zadań tutaj opisywanych. Pod względem prawnym można dokonać następującego podziału
dochodów jednostek samorządu terytorialnego:
•

dochody publiczno-prawne – z mocy odpowiednich ustaw np. podatki i opłaty,
udziały w podatkach państwowych, subwencja ogólna i dotacje;

•

dochody prywatno-prawne - uzyskiwane na podstawie odpowiednich umów
lub innych czynności cywilnoprawnych; mogą nimi być opłaty za świadczone
usługi komunalne, czynsze, najem, dzierżawa, sprzedaż mienia komunalnego,
dywidendy od komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej, zyski
gminy ze wspólnych przedsięwzięć i inne;

•

dochody zwrotne - pożyczki i kredyty.

Tabela 14. Plan finansowy
Nazwa działania

Budowa boiska do piłki
nożnej wraz z trybunami
Budowa kortów
tenisowych wraz
z zintegrowanymi
boiskami do
minikoszykówki
Budowa obiektu
„szatniowego”
Renowacja Pawilonu nr 1

W tym:

Nakłady ogółem
(zł)
Budżet Gminy

Dotacje z funduszy
UE

Pożyczki/kredyty

951 600,00

142 740,00

808 860,00

0,00

780 800,00

117 120,00

663 680,00

0,00

649 040,00

97 356,00

551 684,00

0,00

2 371 680,00

355 752,00

2 015 928,00

0,00

2 086 200,00

312 930,00

1 773 270,00

0,00

Zagospodarowanie zieleni
w ramach
rewitalizowanego obszaru
Utworzenie Parku
Przygotowanie placu pod
scenę
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Nazwa działania

Budowa nowej fontanny

W tym:

Nakłady ogółem
(zł)
Budżet Gminy

Dotacje z funduszy
UE

Pożyczki/kredyty

241 560,00

36 234,00

205 326,00

0,00

4 961 008,00

744 151,20

4 216 856,80

0,00

1 235 250,00

185 287,50

1 049 962,50

0,00

664 900,00

99 735,00

565 165,00

0,00

2 500 000,00

375 000,00

2 125 000,00

0,00

3 500 000,00

525 000,00

2 975 000,00

0,00

Budowa parkingu
ogólnodostępnego
Budowa parkingu dla
pracowników
Budowa parkingu dla
autokarów
Budowa ciągów pieszych
Budowa ciągów pieszojezdnych
Budowa dróg publicznych
Budowa dróg dojazdowych
Uzbrojenie terenu, w tym
sieć
energetyczna,
wodociągowa,
kanalizacyjna (sanitarna
i deszczowa),
informatyczna
(Internet
bezprzewodowy na terenie
parku) + przyłącza
Dokumentacja techniczna
i nadzory
(autorski
i inwestorski)
Etap II – adaptacja
budynku (Pawilon nr 3) na
bazę obozowo-szkoleniową
dla harcerzy i grup
zorganizowanych
Etap III – adaptacja
budynku (Pawilon nr 2) na
pensjonat/hotel
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VI System wdrażania
System wdrażania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brenna” powiązany
będzie ze strukturą organizacyjną Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.
Za wdrożenie, monitoring i ewaluację Programu odpowiedzialny będzie Wójt Gminy. Do
pomocy we właściwym wdrożeniu projektów gminnych Wójt dysponować będzie aparatem
wykonawczym, w postaci Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy i jednostek
zależnych.
Osobami odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych projektów Programu będą
merytoryczni pracownicy Urzędu Gminy.

Zadaniem poszczególnych osób będzie

opracowanie i wdrożenie procedur monitorowania procesów realizacyjnych, komunikowanie
się z projektodawcami w sprawach realizacji projektów i sporządzania raportów dla Wójta
Gminy.
Konkretne projekty będą wdrażane zgodnie z zasadami wydatkowania środków według
źródeł ich pochodzenia (krajowych i UE).
Wśród komórek organizacyjnych Urzędu Gminy najściślej zaangażowanych w realizacje
projektów wynikających z Programu Rewitalizacji wskazać należy:
•

Stanowisko ds. inwestycji;

•

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych;

•

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i budownictwa;

•

Stanowisko ds. gospodarki gruntami i lokalowej;

•

Stanowisko ds. zamówień publicznych.

Za poszczególne zakresy zadań odpowiadają wcześniej wymienione komórki organizacyjne
Urzędu Gminy, zgodnie ze swoja właściwością i zakresem odpowiedzialności. Warunkiem
niezbędnym dla pełnego wdrożenia zadań gminnych Programu jest również uwzględnianie
wydatków z nim związanych w kolejnych budżetach na lata 2007 - 2013. Za ten element
odpowiada Rada Gminy. Dlatego też Wójt, przedkładając Radzie projekty budżetów winien
przetransponować do nich założenia finansowe zawarte w Programie Rewitalizacji
przewidziane w nim na dany rok.
Ze względu na ograniczone zasoby finansowo – rzeczowe (ograniczony budżet i potencjał
instytucjonalno – organizacyjny), projekty będą wpisywane do Programu zgodnie
z politykami i programami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i europejskimi oraz
z pilnością zaspokojenia potrzeb lokalnego społeczeństwa, jak również mające największy
wpływ na osiągnięcie spójności przestrzennej i społeczno – gospodarczej.
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Najważniejsze etapy procesu wdrażania Programu Rewitalizacji, w realizacje których
zaangażowane będą poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Gminy to :
•

przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rewitalizacji obszarów
zdegradowanych;

•

przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy oraz
podpisanie kontraktów z wykonawcami inwestycji w ramach projektu;

•

monitoring realizacji projektów, sprawdzenie zgodności technicznej realizacji
prac z założeniami dokumentacji technicznej, zapisami kontraktu oraz
właściwymi aktami, zarówno polskiego prawa, jak i prawodawstwa
europejskiego;

•

prowadzenie rozliczeń finansowych – sporządzanie wniosków o płatność oraz
sprawozdań okresowych i końcowych z realizacji projektu;

•

monitoring wskaźników osiągniętych w wyniku realizacji projektów;

•

aktualizacja Programu Rewitalizacji, współpraca i prowadzenie konsultacji
społecznych z podmiotami lokalnymi w zakresie planowanych zmian;

•

prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych.
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VII Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej
VII 1. System monitorowania programu rewitalizacji
W celu sprawnego i efektywnego wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji niezbędne
jest ciągłe monitorowanie efektów rzeczowych projektów, wchodzących w zakres Programu
oraz wydatków na ich realizacje. Sam proces monitorowania obejmuje zbieranie danych,
obrazujących tempo i jakość wdrażania projektów.
W celu sprawnej i efektywnej realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, wskaźniki
rzeczowe wdrażania poszczególnych zadań będą poddane monitoringowi. Wskaźnikiem
głównym realizacji Programu będzie stopień wykonania planu finansowego LPR z realizacji
wymienionych w poszczególnych latach projektów.
Wykonanie mierzone będzie w ujęciu procentowym: wydatki zrealizowane/wydatki
planowane, biorąc pod uwagę takie zmienne, jak np. zmiany kosztorysów wskutek zaistnienia
nieprzewidzianych okoliczności, zmiany w projekcie, spadek wartości zamówienia po
rozstrzygnięciu przetargu, zmiany w budżecie miasta itp.
Ważnym miernikiem skali oddziaływania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brenna
będzie liczba bezpośrednich i pośrednich beneficjentów Programu, tj. procentowy i liczbowy
udział ludności objętej poszczególnymi działaniami rewitalizacyjnymi.
Wykonanie mierzone będzie również w ujęciu rzeczowym, przy użyciu uszczegółowionych
wskaźników. Rodzaj wskaźników będzie wynikać ze specyfiki konkretnego zadania
(wskaźniki te zostały wymienione w podrozdziale III 3.)
Za proces monitorowania i raportowania odpowiadać będzie Wójt Gminy Brenna wraz
z podległym mu aparatem wykonawczym w postaci Urzędu Gminy Brenna i gminnych
jednostek organizacyjnych, oraz inne podmioty realizujące zadania zawarte w Lokalnym
Programie Rewitalizacji. Wójt Gminy jest zobowiązany do corocznego przedkładania Radzie
Gminy raportu monitoringowego z wdrażania Programu. Oprócz raportu monitoringowego,
Wójt przedkładać będzie Radzie Gminy prognozę, dotyczącą wdrażania Programu
w kolejnym roku wraz z propozycją ewentualnych modyfikacji, która poddawana będzie
analizie każdorazowo przy okazji zatwierdzania budżetu. Zalecany zakres przedmiotowy
raportów

okresowych

przedkładanych

przez

Wójta

Gminy

powinien

obejmować

przynajmniej:
− przebieg procesu wdrażania poszczególnych projektów;
− realizację planu finansowego;
− sposoby promocji projektów;
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− zidentyfikowane i przewidywane zagrożenia realizacji programu.
VII 2. Sposoby oceny programu rewitalizacji
Oceny wyników realizacji Programu dokona Zespół Ewaluacyjny, w skład którego wejdą
przedstawiciele Referatu Inwestycji i Inżynierii oraz Księgowości. Ewaluacja będzie polegała
na weryfikacji założeń przyjętych w Programie, dotyczących poszczególnych przedsięwzięć
ujętych w niniejszym dokumencie. Po przeprowadzeniu oceny, w przypadku wystąpienia
odstępstw od przyjętych pierwotnie założeń, zostaną sformułowane zalecenia naprawcze,
mające na celu pełne wdrożenie planowanych przedsięwzięć.
Za wykonanie poszczególnych zaleceń odpowiedzialne będą merytoryczne Wydziały Urzędu
Gminy lub zewnętrzne jednostki organizacyjne. Ocenie zostaną poddane poszczególne
przedsięwzięcia oraz wskaźniki mogące dotyczyć projektu. Ocena wykonania Lokalnego
Programu Rewitalizacji powinna zawierać następujące dane:
•

rzeczywiste

oraz

zawarte

w

poszczególnych

wnioskach

daty

rozpoczęcia

i zakończenia poszczególnych projektów;
•

metody zarządzania projektami w czasie ich realizacji oraz po wdrożeniu
poszczególnych projektów;

•

ocenę społeczną oddziaływania poszczególnych projektów;

•

szczegółowy wykaz kosztów poniesionych w fazie realizacji projektu oraz jego
funkcjonowania.

Ocena stanowić będzie podstawę sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji na kolejny
okres programowania.

VII 3. Sposoby komunikacji społecznej, public relations oraz inicjowania współpracy
pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi
Grupami docelowymi promocji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brenna będą jego
beneficjenci, tj.:
− społeczność lokalna;
− organizacje pozarządowe;
− partnerzy społeczno-gospodarczy;
− media.
Ważnym elementem realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji jest promocja dokumentu
wśród beneficjentów docelowych. Istota działań promocyjnych jest poinformowanie
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możliwie największej liczby mieszkańców o ostatecznych zapisach i zaproszenie do
aktywnego udziału w pracach na rzecz realizacji zamierzonych celów.
Poprzez właściwe przeprowadzenie działań w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku
przyjętego Lokalnego Programu Rewitalizacji rozumie się:
− umieszczenie informacji nt. stanu realizacji założeń Programu i realizacji projektów,
itp. na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna (www.brenna.org.pl)
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.brenna.org.pl);
− umieszczenie tablic informacyjnych w miejscu realizacji projektów inwestycyjnych
oraz tablic pamiątkowych po zakończeniu realizacji zadania;
− zamieszczanie informacji w lokalnych mediach (np. prasie);
− organizację spotkań i konferencji dla społeczności lokalnej dotyczących wdrażania
i/lub aktualizacji Programu;
− umożliwienie szerokiego dostępu do zapisów dokumentu poprzez jego powielenie,
bądź udostępnienie w formie broszur i ulotek najważniejszych zapisów dotyczących
realizowanych działań;
− publiczna prezentacje Programu społeczności lokalnej.
Za właściwe informowanie i promocję Lokalnego Programu Rewitalizacji na poziomie
Gminy odpowiedzialny będzie organ wykonawczy tj. Wójt Gminy. Informacja o ostatecznym
wykazie zadań zawartych w Planie, w tym harmonogram ich realizacji będzie udostępniana
w następujący sposób:
− publikacja Programu oraz jego oceny, korekty i analizy na stronach internetowych
Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej;
− publiczne prezentacje Programu przy okazji różnorodnych spotkań ze społecznością
lokalną.
Oprócz Wójta Gminy, jako głównego podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie działań
informacyjnych i promocyjnych związanych z Programem Rewitalizacji, działania tego typu
winny prowadzić wszystkie inne podmioty, zaangażowane w poszczególne projekty
składające się na treść Programu.
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