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WSTĘP 

 

Władze Gminy Miasta Brzegu działają na rzecz dobra publicznego, jakim jest 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkańców, czyli tworzenie jak 

najlepszego środowiska życia mieszkańców w sferach: społecznej, 

gospodarczej, ekologicznej, mieszkalnictwa, zagospodarowania przestrzennego 

i dziedzictwa kulturowego. Wykorzystują w tym celu zarówno publiczne środki 

finansowe, znajdujące się w ich dyspozycji (budżet), jak i reagują na wszelkie 

możliwości pozyskania środków zewnętrznych (fundusze unijne). 

Skuteczność i efektywność działań na rzecz zaspokajania tych potrzeb 

nierozerwalnie związana jest z trwałym i dynamicznym rozwojem Miasta 

Brzegu, a także jakością zarządzania miastem. 

Problemów z tym związanych nie można rozpatrywać w horyzoncie jednego 

roku kalendarzowego, czy też jednej kadencji władz samorządowych, lecz w 

znacznie dłuższej perspektywie. Merytoryczną podstawą takiego podejścia jest 

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE, które jest ciągłym procesem zarządzania 

nastawionym na formułowanie i wdrażanie skutecznych strategii rozwoju oraz 

wynikających z jej ustaleń szczegółowych programów i planów działania.  

Tak rozumiane zarządzanie rozwojem Miasta Brzegu musi być oparte o trzy 

zasady: 

ZASADA 1 - ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, jest zasadą ujętą w 

Konstytucji RP i traktatach Unii Europejskiej. Jej istotą jest powiązanie 

szybkiego rozwoju gospodarczego i wzrostu jakości życia ludności z poprawą 

stanu środowiska przyrodniczego. Zrównoważony rozwój jest nie tylko 

koncepcją pogłębionej i kompleksowej ochrony środowiska, ale przede 

wszystkim nowoczesną strategią rozwoju społeczno-gospodarczego, 

zmierzająca do zapewnienia:  

- trwałości rozwoju gospodarczego przez zapewnienie dostępu do zasobów;  

- poprawy jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie im egzystencji w 

czystym i naturalnym środowisku;  

- wzrostu ekonomicznego poprzez racjonalizację zużycia energii, surowców i 

pracy oraz rozwój proekologicznych technologii;  

- ochrony polskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, które 

powinniśmy przekazać następnym pokoleniom w stopniu równym lub 

wzbogaconym 

ZASADA 2 - RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA polegająca na 

„maksymalizacji efektów z wydatkowanych nakładów lub minimalizacji 

nakładów na uzyskanie założonych efektów”. Jest to także zgodne z zapisem 

art. 35 Ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że „wydatki publiczne 

powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem 

zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, umożliwiający 

terminową realizację zadań publicznych oraz w wysokości i terminach 

wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań”. 
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ZASADA 3 - PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ, czyli „uspołecznienie procesu 

zarządzania rozwojem miasta”. Chodzi tu o włączanie, w prace planistyczne i 

realizacyjne dotyczące dalszego rozwoju Miasta Brzegu, jak najszerszego grona 

mieszkańców i reprezentantów społeczności lokalnej (organizacje 

pozarządowe) oraz lokalnych przedsiębiorców. 

Doceniając wagę systemu zarządzania strategicznego jako podstawy do 

racjonalnego i efektywnego sterowania procesami rozwoju Miasta Brzegu w 

celu tworzenia możliwie jak najlepszego środowiska życia dla mieszkańców, 

jego Władze od kilku lat stosują ten system w praktyce. Wyrazem takiego 

podejścia jest przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Brzegu w dniu 12 lipca 2004 

roku dokument pt. „Strategia zrównoważonego rozwoju miasta Brzegu na lata 

2004 - 2015”. 

Niniejszy dokument pt. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

GMINY MIASTA BRZEGU NA LATA 2008 – 2015” jest aktualizacją w/w 

dokumentu.  

Do podstawowych merytorycznych przesłanek stojących u podstaw tej 

aktualizacji zaliczyć należy: 

1. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej i wynikające z tego możliwości 

pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych tej organizacji na 

współfinansowanie projektów rozwojowych, w tym inwestycyjnych - Miasto 

Brzeg już z takich możliwości korzysta. 

2. Konieczność dostosowania horyzontu czasowego dokumentów 

strategicznych do co najmniej siedmioletniego cyklu budżetowego Unii 

Europejskiej.  

3. Zapewnienie kompatybilności strategicznych kierunków i celów rozwoju 

Miasta Brzegu z ustaleniami dokumentów opracowanych na szczeblu Unii 

Europejskiej, Polski i Województwa.  

4. Sukcesywne wdrażanie w życie zasad: zrównoważonego rozwoju, 

racjonalnego gospodarowania i partycypacji społecznej. 

5. Konieczność weryfikacji i aktualizacji istniejących oraz wprowadzenia 

nowych zadań realizacyjnych. 

Biorąc powyższe pod uwagę Władze Miasta Brzegu przystąpiły do aktualizacji 

dotychczasowej strategii rozwoju, czego efektem jest niniejszy dokument. 

Dokument ten prezentuje w swej treści długookresowy program działania, 

określający strategiczne cele rozwoju oraz wskazuje sposoby ich wykonania w 

postaci celów operacyjnych i projektów (zadań) realizacyjnych. Ogólnie biorąc, 

zapisy tego dokumentu odpowiadają na podstawowe pytanie: co powinniśmy 

zrobić, aby jak najlepiej zaspokajać zbiorowe potrzeby mieszkańców Miasta 

Brzegu, mając oczywiście na uwadze uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne 

jego bieżącego funkcjonowania i dalszego rozwoju takie, jak: 

- obowiązujące w kraju przepisy ustrojowo-prawne i finansowe (ustawy 

i rozporządzenia), 
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- kierunki, priorytety i cele rozwoju Unii Europejskiej, Polski i Województwa 

Opolskiego, 

- rozmiary środków finansowych przeznaczanych z budżetu państwa na 

finansowanie działań w sferach: społecznej (przeciwdziałanie bezrobociu, 

edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, kultura i sztuka, sport i rekreacja, 

bezpieczeństwo publiczne), gospodarczej (pomoc dla małych i średnich 

przedsiębiorstw, turystyka), infrastruktury technicznej (drogi, komunikacja 

publiczna) oraz ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego, 

- aktualny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta, będący źródłem 

jego silnych i słabych stron, 

- zasobność budżetu Miasta i możliwości pozyskiwania dodatkowych 

zewnętrznych środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych, 

w tym z Unii Europejskiej. 

Głównym motywem opracowania tego dokumentu była potrzeba stworzenia 

merytorycznych podstaw do prowadzenia długookresowej i kompleksowej 

polityki rozwoju Brzegu. 

Należy wyraźnie podkreślić, że niniejszy dokument nie jest „gotową receptą na 

sukces”, czy też „spisem szczegółowego postępowania”. Jest natomiast 

dokumentem, wskazującym najważniejsze do rozwiązania problemy społeczne, 

gospodarcze, infrastrukturalne, ekologiczne i przestrzenne, na których powinna 

być skoncentrowana uwaga Władz Miasta Brzegu  w perspektywie 2015 roku. 

Skuteczna realizacja zapisów tego dokumentu zależeć będzie od 

systematyczności i determinacji w działaniach realizacyjnych zarówno 

obecnych, jak i przyszłych Władz Miasta Brzegu, a także sprzyjających 

uwarunkowań, tkwiących w jego otoczeniu (sytuacja w skali Unii Europejskiej, 

Polski i Województwa Opolskiego). 
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CZĘŚĆ I 

UWARUNKOWANIA ROZWOJU MIASTA BRZEGU 
 

1. Ogólna charakterystyka Miasta Brzegu 

 

Sprzyjające położenie geograficzne, warunki przyrodnicze, a przede wszystkim 

unikatowe w skali kraju bogactwo dziedzictwa kultury materialnej oraz historia 

regionu stwarzają ogromną szansę na rozwój turystyki w Brzegu i okolicach; 

ważnym elementem wpływającym na znaczenie miasta jest jego dostępność 

komunikacyjna; składają się na nią: dobrze rozwinięta sieć dróg gminnych w 

obrębie granic administracyjnych miasta, przebiegająca przez Brzeg droga 

krajowa, transeuropejska magistrala kolejowa, jak również niedalekie 

sąsiedztwo autostrady z węzłem w Przylesiu; umiejętne wykorzystanie oraz 

zagospodarowanie walorów naturalnych i antropogenicznych w połączeniu 

z systemowymi rozwiązaniami wspierania rozwoju turystyki może stanowić 

istotny czynnik sprzyjający wzrostowi gospodarczemu miasta i regionu; analiza 

potencjału miasta wskazuje, że turystyka powinna być jednym z 

najważniejszych kierunków działań rozwojowych. 

 

Na atrakcyjność turystyczną Brzegu i jego najbliższej okolicy wpływają: 

- wyjątkowe nasycenie zabytkowymi obiektami wysokiej klasy na terenie 

miasta i w jego najbliższej okolicy (Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, 

zamki i pałace w Łosiowie, Lewinie Brzeskim, Kantorowicach, 

Kopicach, Oleśnicy Małej, Oławie, Niemodlinie, Namysłowie), 

renesansowy ratusz w Brzegu oraz obiekty architektury municypalnej w 

okolicy (Namysłów, Oława, Grodków, Lewin Brzeski), zabytkowe 

obiekty sakralne lub pełniące niegdyś taką funkcję (kościoły p.w. św. 

Mikołaja, gotyk, Podwyższenia Krzyża św., dawny kościół św. Piotra i 

Pawła, dawny kościół ewangelicki w Lewinie Brzeskim), średniowieczne 

i nowożytne polichromie w obiektach sakralnych w Brzegu i okolicznych 

miejscowościach, grupa średniowiecznych kościołów wiejskich, obiekty 

architektury średniowiecznej – układ urbanistyczny śródmieścia, wieża 

ratusza w Brzegu, brzeskie sukiennice oraz kamienice mieszczańskie z 

interesującymi średniowiecznymi elementami dekoracji 

architektonicznej, szesnastowieczne Gimnazjum Piastowskie w Brzegu, 

dawny układ fortyfikacji; w tym pozostałości po umocnieniach ziemnych 

(fosy), szesnastowieczna Brama Odrzańska, zespoły koszarowe na 

terenie miasta, barokowe budownictwo mieszczańskie, obiekty 

przemysłowe z urządzeniami (młyn przy pl. Młynów – potencjalne 

skanseny – muzea techniki), zabytkowy, dziewiętnastowieczny układ 

zieleni miejskiej, zabudowa willowa na obrzeżach starego miasta (XIX i 

XX w.), wysoki stopień występowania zabytków archeologicznych w 

obrębie brzeskiego Starego Miasta oraz podgrodzi, odkrycia 
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archeologiczne i relikty osadnictwa w dawnej osadzie Ryczyn, żywa 

tradycja piastowska w Brzegu i okolicach, 

- bliskość atrakcyjnych terenów leśnych (park krajobrazowy Borów 

Stobrawskich), 

- bogactwo przyrody miasta przyciągać może miłośników przyrody 

(zwłaszcza ornitologów, botaników). 

 

 Atrakcyjność turystyczną Gminy warunkuje bogata oferta instytucji 

kultury; należy uwypuklić tu działalność Muzeum Piastów Śląskich z jego stale 

uatrakcyjnianą działalnością wystawienniczą oraz bogatą ofertę imprez 

kulturalnych realizowanych przez Brzeskie Centrum Kultury w obiektach 

Centrum Kultury i Galerii Sztuki Współczesnej BCK,  imprezy plenerowe na 

terenie miasta ze szczególnym uwzględnieniem Rynku staromiejskiego i 

amfiteatru miejskiego, a także Klubu Garnizonowego oraz Muzeum Piastów 

Śląskich Wśród wydarzeń kulturalnych należy wymienić imprezy 

ogólnopolskie: Muzyczną Scenę Młodych „Bariery Kariery”, „Maj Folklorem 

Malowany”, Festiwal Piosenki Angielskiej. Inne znane imprezy realizowane w 

obiektach Brzeskiego Centrum Kultury to Festiwal Piosenki Religijnej „Corda 

Cordi”, Ogólnopolski Festiwal Teatrów Różnych Form „Theatron”, Spotkania 

Poetyckie „Syfon, czyli…”, liczne wystawy malarstwa, fotografii w Galerii 

Sztuki Współczesnej BCK mieszczącej się w Ratuszu. Wieloletnią tradycję 

mają również w Brzegu koncerty organizowane w ramach wrocławskiego 

festiwalu Wratislavia Cantans. Atrakcyjność turystyczną podkreślają 

przebiegające przez miasto szlaki turystyczne: szlak polichromii brzeskich 

(niebieski), szlak miejski (czerwony), oraz szlaki tranzytowe: szlak po gminie 

Lubsza i Popielów (zielony), szlak na trasie Rogalice - Grodków (żółty), 

rowerowy czerwony na trasie Brzeg – Wójcice, rowerowy czarny na trasie 

Szydłowice – Ryczyn – Błota; istnieją 2 ścieżki dydaktyczne w okolicach 

miasta (Lubsza, Stobrawa). Szlaki tworzą spójną całość i są atrakcyjne pod 

względem kulturowym, krajobrazowym i terenowym. Istnieje możliwość 

włączenia szlaków w sieć tras regionalnych. Szlakiem ponadregionalnym jest 

przebiegająca przez miasto i wiodąca przez kilka miejscowości Powiatu 

Brzeskiego Droga Świętego Jakuba – część szlaku pielgrzymkowego do 

Santiago de Compostela. Na terenie miasta wyznaczone są oznakowane trasy 

rowerowe. 
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2. Charakterystyka ludności Gminy Miasta Brzeg 

 
Tabela 1. Ludność Brzegu w latach 1999-2007 według adresu zameldowania i zamieszkania 

 
 

Wykres 1. Ludność Brzegu w latach 1999-2007 według adresu zameldowania i zamieszkania 

 
 

 
Tabela 2. Ludność miasta z podziałem na płeć i wiek w latach 2003-2007 (stan na 31 grudnia) 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Kobiety 20 352 20 248 20 120 20 061 19 947 

Mężczyźni 18 366 18 302 18 259 18 102 17 895 

Osoby w wieku przedprodukcyjnym 7 829 7 456 7 202 7 002 6 762 

Osoby w wieku produkcyjnym 24  955 25 068 25 130 24 981 24 787 

Osoby w wieku poprodukcyjnym 5 934 6 026 6 047 6 180 6 293 
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Wykres 2. Ludność miasta z podziałem na płeć i wiek w latach 2003-2007 

 
 

Tabela 3. Poziom wykształcenia mieszkańców Brzegu (2002 rok) 

Poziom wykształcenia Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Wyższe 3 921 1 850 2 071 

Policealne 1 204 294 910 

Średnie ogólnokształcące 2 600 883 1 717 

Średnie zawodowe 9 435 4 456 4 979 

Zasadnicze zawodowe 6 630 4 140 2 490 

Podstawowe ukończone 8 396 3 572 4 824 

Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego 1 107 422 685 

Nieustalone 252 114 138 

Ogółem 33 545  15 731 17 814  
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Wykres 3. Wykształcenie mieszkańców Brzegu w 2002 roku 

 
 

Tabela 4. Ilość osób bezrobotnych w Brzegu w latach 2003-2007 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Kobiety 2 247 2 139 1 976 1 704 1 450 

Mężczyźni 2 034 1 878 1 652 1 331 1 050 

Ogółem 4 281 4 017 3 628 3 035 2 500 

 

Wykres 4. Ilość osób bezrobotnych w Brzegu w latach 2003-2007 
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Tabela 5. Udział osób bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym 

Rok % 

2003 17,15 

2004 16,02 

2005 14,44 

2006 12,15 

2007 10,09 
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ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON ORAZ SZANS I ZAGROŻEŃ GMINY 

MIASTO BRZEG 

 

I. Gospodarka lokalna i przedsiębiorczość 

 

Silne strony Słabe strony 

- wysoki poziom nasycenia infrastruktury 

na terenie miasta, 

- dobre położenie geograficzne oraz 

bliskość większych ośrodków, 

metropolitalnych i miejskich (Wrocław, 

Opole), 

- bliskość dużych terenów inwestycyjnych 

w gminach ościennych, 

- położenie cennych obiektów zabytkowych 

o znaczeniu ponadlokalnym, 

- atrakcyjne lokalizacje pod budowę hotelu,  

- wysoki poziom przedsiębiorczości,  

- system informacji o wolnych terenach i  

miejscach  inwestycyjnych na terenie Brzegu, 

- wysoki poziom wykształcenia 

mieszkańców 

- znaczne zasoby wykwalifikowanej siły 

roboczej. 

 

- brak dużych uzbrojonych terenów 

przeznaczonych na lokowanie inwestycji 

bezpośrednich, 

- problemy lokalnych przedsiębiorców z 

dostępem do kapitału na lokalnym rynku 

- niewielki wpływ samorządu gminnego na  

obniżanie kosztów działalności 

gospodarczej, 

- brak systemu ulg i zwolnień w opłatach i 

podatkach lokalnych, 

- brak perspektyw rozwoju dla ludzi 

wykształconych i młodych, odpływ 

młodzieży do atrakcyjniejszych 

ośrodków, 

- odpływ siły roboczej do sąsiednich gmin, 

- brak instytucji otoczenia biznesu. 

Szanse Zagrożenia 

- możliwość zagospodarowania istniejących 

terenów z przeznaczeniem na inwestycje, 

- wykorzystanie miasta jako ośrodka 

atrakcyjnego turystycznie i kulturalnie, 

- dobra współpraca samorządu miejskiego z 

Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz 

Powiatowym Urzędem Pracy, 

- możliwość wsparcia przedsiębiorców i 

instytucji okołobiznesowych z funduszy 

pomocowych Unii Europejskiej. 

- utrzymywanie się przestrzennych barier 

rozwojowych Gminy Miasto Brzeg, 

- niewystarczająca współpraca z  

samorządami ościennymi, 

- utrzymująca się duża migracja 

przestrzenna,  zawodowa i edukacyjna 

mieszkańców Brzegu do innych ośrodków 

oraz emigracja zawodowa, trudności z 

pozyskiwaniem kadr w nowoczesnej 

gospodarce, 

- zmniejszająca się konkurencyjność 

województwa opolskiego w zakresie 

realizacji polityki rozwoju regionalnego 

na tle innych regionów Polski. 

 

II. INFRASTRUKTURA MIEJSKA 

 

Silne strony Słabe strony 

- węzłowe, tranzytowe położenie    

  komunikacyjne (autostrada A-4, kolej,   

  rzeka Odra), 

- wysoki poziom nasycenia infrastruktury      

  na terenie miasta, 

- duże bogactwo terenów zielonych-  

- brak rozwiniętej infrastruktury drogowej  

  w kierunku północ-południe,  

- brak drugiej przeprawy mostowej przez  

  Odrę,  

- kolizyjny przebieg drogi krajowej nr 39  

  przez miasto,  
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  zabytkowe parki, skwery, fosa i tereny  

  poforteczne,  

- walory historyczne stwarzające  

  możliwość rozwoju turystyki, 

- udział gminy w związku EKOGOK     

  (gospodarka odpadami stałymi), 

- nowoczesna oczyszczalnia ścieków,  

  mogąca przyjąć znaczne ilości ścieków  

  komunalnych oraz pełna sieć  

  wodociągowo-kanalizacyjna, 

- dobra dostępność do sieci  

  Energetycznych. 

- zły stan techniczny odrzańskiej drogi  

  wodnej,  

- niewystarczająca infrastruktura  

  zabezpieczenia przeciwpowodziowego  

  na terenie Brzegu, zagrożenie  

  powodziowe dla części miasta,  

- konieczność  udrożnienia potoku  

  Kościelna (ewentualna konieczność  

  budowy zbiornika retencyjnego) , pod  

  kątem zabezpieczenia przed wylewem  

  w razie tzw. ”cofki” z rzeki Odry, 

- zły stan miejskiej  infrastruktury  

  drogowej, 

- słaby rozwój budownictwa  

  mieszkaniowego, dekapitalizacja  

  istniejącej bazy mieszkaniowej,  

  niezaspokojenie potrzeb  

  mieszkaniowych, niski standard  

  zamieszkiwania, zasoby mieszkaniowe  

  wymagające remontów, 

- średnio i mało korzystne warunki   

  geologiczno-inżynierskie we wschodniej  

  i zachodniej  części miasta, 

- ograniczenia wynikające z położenia  

GZWP nr 321 (w okresie obowiązywania 

Uchwały nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w 

Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 w sprawie 

uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Brzeg), 

- brak znaczących  rozwojowych  terenów  

  inwestycyjnych  na terenie miasta, 

- brak gminnego punktu zbiórki  odpadów  

  niebezpiecznych, 

- brak inwentaryzacji oraz opracowań     

  projektowych dot. urządzeń melioracji  

  wodnej szczegółowej  (systemu rowów  

  odwadniających)  oraz systemu  

  odprowadzania wód opadowych na  

  terenie miasta. 

Szanse Zagrożenia 

- możliwości pozyskiwania środków  

  finansowych z Unii Europejskiej na   

  działania inwestycyjne, 

- postęp w zagospodarowaniu rzeki Odry  

  w ramach programów rządowych, 

- przygotowanie terenów pod  

  budownictwo mieszkaniowe i usługowo- 

  przemysłowe, 

- rozbudowa infrastruktury  

- problem z generowaniem i pozyskiwaniem 

środków finansowych na inwestycje z zakresu 

infrastruktury komunalnej,  

- zanieczyszczenie rzeki Odry,  

- postępująca dekapitalizacja istniejącej  

  bazy mieszkaniowej (konieczność  

  wysokich nakładów), 

- zły stan drenaży w mieście, powodujący  

  obniżenie zwierciadła wody gruntowej i  
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  komunikacyjnej, modernizacja linii  

  kolejowej E-30 relacji Opole – Wrocław,   

  poprawa dojazdu do węzła A4 w  

  Przylesiu, 

- rozbudowa bazy hotelarsko- 

  gastronomicznej,  

- powstawanie i rozwój wyższych uczelni  

  oraz pozostałej nowoczesnej  

  infrastruktury edukacyjnej (szkoły  

  językowe, pracownie internetowe) 

- wykorzystanie kontaktów zagranicznych  

  mieszkańców,        umożliwiających  

  zwiększenie napływu kapitału  

  zagranicznego wspierającego  

  inwestycje lokalne, 

- powrót z emigracji osób zamierzających  

  zainwestować na terenie Brzegu,  

- możliwość pozyskania i  

  zagospodarowania terenów  

  przeznaczonych na inwestycje (obszary  

  powojskowe),  

- rewitalizacja i zagospodarowanie    

  Starego Miasta. 

  tym samym pękanie konstrukcji  

  obiektów kubaturowych, 

- brak dobrych uregulowań prawnych w  

  zakresie Partnerstwa Publiczno  

  Prywatnego, 

- brak znaczących inwestycji   

  zewnętrznych z zakresu infrastruktury.  

 

 

III. TURYSTYKA 

 

Silne strony Słabe strony 

- korzystne położenie w układzie  

  transportowym i komunikacyjnym kraju, w  

  tym bliskość lotnisk, 

- bliskość atrakcyjnych park krajobrazowy  

  Borów Stobrawskich), 

- bliskość Odry jako potencjalnego wodnego  

  szlaku turystycznego i miejsca uprawiania  

  rekreacji oraz sportów wodnych, 

- ogólnodostępne tereny zielone  

  wraz z małymi zbiornikami wodnymi  

  znajdujące się w granicach miasta, 

- wyjątkowe nasycenie zabytkowymi  

  obiektami wysokiej klasy terenu miasta  

  (Zamek Piastów Śląskich, ratusz, kościoły), 

- istnienie unikatowego w skali kraju Szlaku  

Polichromii Brzeskich, 

- układ urbanistyczny śródmieścia, 

-obiekty przemysłowe z urządzeniami - 

potencjalne skanseny, muzea techniki, 

- największa nekropolia Piastów 

- możliwości lokalizacji i budowy hoteli, 

- - istniejąca infrastruktura zaspokajająca potrzeby 

w zakresie aktywnego wypoczynku, sportu i 

- mała liczba znaków informacyjnych  

  dotyczących Brzegu przy głównych  

  drogach, 

- brak nabrzeża portowego, przystani na  

  Odrze i infrastruktury dla uprawiania  

  turystyki wodnej, 

- zły i bardzo zły stan techniczny wielu  

  obiektów zabytkowych,  

- w większości przypadków mała  

  dostępność obiektów zabytkowych (np.  

   wieża ratusza, wieże kościelne), 

- nie wykorzystywanie dla potrzeb  

  turystycznych legend związanych z  

  miastem, tradycji piastowskiej, 

- niski poziom oferty noclegowej w mieście 

pod względem ilościowym i jakościowym, 

- mała liczba lokali gastronomicznych, 

- brak punktu informacji turystycznej, 

- brak szaletu publicznego,  

- brak infrastruktury podnoszącej atrakcyjność 

miasta i wydłużającej sezon turystyczny 

(parku nauki i rozrywki, sztucznego 

lodowiska, kręgielni, strzelnicy sportowej, 
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rekreacji oraz możliwości jej rozbudowy i 

modernizacji: (kryta pływalnia w Brzegu, 

ogólnodostępne boiska sportowe, sale sportowe, 

kąpielisko otwarte, korty, siłownie, szlaki 

turystyczne piesze i rowerowe, skatepark). 

 

minigolfa itp.). 

 

Szanse Zagrożenia 

- realizacji działań dotyczących Euro 2012  

 (dotyczące zarówno infrastruktury sportowo- 

 rekreacyjnej jak również miejskiej-  

 rewitalizacja parków, placów, itp.), 

- zagospodarowanie nabrzeża Odry,  

- rozwój kompleksowego produktu  

  turystycznego,  

- poprawa systemu informacji turystycznej w  

  Brzegu, 

- poprawa bazy hotelowo-gastronomicznej, 

- rozwój szlaku Polichromii Brzeskich oraz innych 

zamierzeń turystycznych (np. droga św. Jakuba, 

szlak wodny na Odrze) we współpracy z 

sąsiednimi gminami, 

- zagospodarowanie wyspy na Odrze do celów 

rekreacyjnych. 

- brak zintegrowanych działań dotyczących 

rozwoju turystyki, 

- niedostateczne dofinansowanie zewnętrzne 

inwestycji okołoturystycznych, 

- postępująca degradacja obiektów 

zabytkowych.     

 

IV. EDUKACJA  

 

Silne strony Słabe strony 

- dostępność do wykwalifikowanej kadry 

nauczycielskiej, 

- łatwa dostępność do placówek oświatowych, 

- możliwość swobodnego wyboru szkoły, 

- wysoki wskaźnik czytelnictwa, 

- działająca z powodzeniem czytelnia 

internetowa, 

- uruchomienie wypożyczalni tzw. „książki 

mówionej”, 

- wysoki poziom organizacyjny przedszkoli, 

potwierdzony zdobywanymi nagrodami i 

certyfikatami, np. „Partnerskie Przedszkole”,  

- wysoko wykwalifikowana kadra w 

przedszkolach, szkołach podstawowych i 

gimnazjach, 

- stworzenie form alternatywnego spędzania 

wolnego czasu, 

- system motywowania uczniów i nauczycieli. 

-  

- niezadowalający stan infrastruktury 

technicznej placówek edukacyjnych, 

- lokale biblioteczne nie są dostosowane do 

współczesnych form pracy prowadzonych 

przez MBP, 

- rozdzielenie zbiorów biblioteki w różnych 

punktach miasta, 

- niedostateczne możliwości dostępności 

osób niepełnosprawnych do obiektów 

infrastruktury edukacyjnej i kulturalnej, 

- problemy z organizacją kształcenia 

praktycznego dla brzeskiej młodzieży ze 

szkół zawodowych, 

- brak wieloletniego planu dostosowania 

budynków do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

- system motywowania uczniów i 

nauczycieli. 

 

 

Szanse Zagrożenia 
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- utworzenie lokalnego centrum kształcenia 

ustawicznego i praktycznego dla młodzieży i 

osób dorosłych, 

- poprawa stanu technicznego bazy oświatowej: 

termomodernizacja, boisk przyszkolnych, 

unowocześnienie wyposażenia, 

- dostosowanie czasu pracy przedszkoli do 

potrzeb rodziców, 

- zwiększenie środków finansowych na 

realizację zadań edukacyjnych, 

- rozwój różnorodnych organizacji 

młodzieżowych, 

- docenienie przez mieszkańców miasta 

znaczenia edukacji w rozwoju społecznym, 

- objęcie na terenie przedszkola specjalistyczną 

opieką dzieci przez logopedę, psychologa, 

terapeutę, pielęgniarkę, lekarza, 

- usytuowanie bibliotek w jednym budynku i 

stworzenie „ Książnicy Brzeskiej”, 

- nawiązanie współpracy z europejskimi 

placówkami edukacyjnymi w celu 

poszerzenia wiedzy osób kierującymi nimi i 

nauczycielami, 

- modernizacja placów zabaw, 

- możliwość rozwoju oferty edukacyjnej szkół 

przy wsparciu środków zewnętrznych, 

- poprawa bezpieczeństwa placówek 

oświatowych.  

- niż demograficzny i migracje 

mieszkańców miasta, 

- postępujące zjawisko odpływu 

absolwentów szkół gimnazjalnych do 

szkół średnich, znajdujących się na terenie 

Wrocławia i Opola, 

- sekty, 

- narkomania, alkoholizm, środki 

psychotropowe, 

- niewystarczająca liczba pozaszkolnych 

form spędzania wolnego czasu dla dzieci i 

młodzieży. 

 

V. KULTURA 

 

Silne strony Słabe  Strony 

- rozbudowana sieć instytucji kultury na 

terenie miasta, 

- powstawanie nowych inicjatyw w 

zakresie poprawy oferty edukacji 

artystycznej dla mieszkańców miasta, 

- dostępność do wykwalifikowanej kadry 

animatorów kultury, 

- istnienie w Brzegu ogólnopolskiego 

kwartalnika literackiego, 

- współpraca między poszczególnymi 

instytucjami, organizacjami kulturalnymi i 

osobami zaangażowanymi w organizację 

życia kulturalnego, 

- istniejące stałe „tradycyjne imprezy” 

częściowo o rozpoznawalnej marce i 

renomie. 

-  

- niedostosowane warunki lokalowe 

     do bieżących potrzeb animacyjnych                         

     placówek kultury,   

- zły stan techniczny lokalnych obiektów 

kultury, 

- ograniczone możliwości w zakresie 

wyposażenia placówek kultury. 

Szanse Zagrożenia 
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- inwestycje w modernizację i rozbudowę 

obiektów kultury – Brzeskie Centrum 

Kultury, amfiteatr, kino, galerię, 

- poprawa stanu wyposażenia placówek 

kulturalnych w sprzęt sceniczny, 

nagłośnieniowy i oświetleniowy, 

- dalszy rozwój różnorodnej i atrakcyjnej 

oferty stałych imprez kulturalnych na 

terenie miasta, w tym m.in. imprez 

plenerowych na ulicach w centrum miasta 

lub w Rynku w postaci jarmarków 

wielkanocnych i bożonarodzeniowych 

oraz imprez towarzyszących plenerom 

malarskim, 

- ugruntowanie tradycji cyklicznych imprez 

o randze ponadlokalnej,  

- powstanie lokalnego kina studyjnego oraz 

reaktywacja dyskusyjnego klubu 

filmowego. 

- brak wystarczających środków na realizacje 

inwestycji w obiekty o znaczeniu dla 

rozwoju kultury w mieście, 

- brak wystarczających środków na realizację 

najważniejszych imprez kulturalnych o 

zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. 

 

VI. POLITYKA SPOŁECZNA 

 

Silne strony Słabe strony 

1. Funkcjonowanie na terenie miasta 

instytucji i organizacji służących 

pomocą, w tym organizacji 

pozarządowych i kościołów, 

2. działalność PUP -  prowadzenie szkoleń 

i programów w celu uzyskania zawodu i 

nowej pracy, opłacanie pracodawcom 

stażu absolwentów, prowadzenie robót 

publicznych i prac interwencyjnych, 

pożyczki na podjęcie działalności 

gospodarczej, 

3. praca socjalna prowadzona przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Brzegu, w tym realizacja programów 

kierowanych do osób potrzebujących, 

potrzebujących w tym programu 

realizowanego w ramach POKL, 

adresowanego do osób długotrwale 

bezrobotnych, 

4. działalność Punktu Pomocy Kryzysowej 

– pomoc w zakresie psychologicznym, 

pedagogicznym, socjalno – prawnym i 

narkomanii, 

5.  szeroki zakres działań profilaktycznych 

podejmowanych w ramach realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

1. Obniżenie poziomu życia, wzrost 

pauperyzacji społeczności lokalnej, 

2. uzależnienie od świadczeń pomocy 

społecznej, 

3. wzrost przemocy w rodzinie i 

społeczeństwie, 

4. nasilające się uzależnienie społeczeństwa od 

alkoholu i narkotyków, 

5. masowe wyjazdy w szczególności osób 

młodych do pracy za granicą lub innych 

miast, 

6. pojawienie się problemu eurosieroctwa, 

7. brak rozbudowy infrastruktury pomocy 

społecznej, w tym:  odpowiedniej siedziby 

dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

z pomieszczeniami magazynowymi, 

mieszkań socjalnych, mieszkań 

chronionych, miejsca schronienia dla ofiar 

przemocy, domu dla matki z dzieckiem, 

klubu integracji społecznej, klubu seniora, 

8. brak dostatecznych środków na usuwanie 

barier architektonicznych, 

9. brak wystarczającej liczby miejsc pracy dla 

osób niepełnosprawnych, 

10. zbyt mała liczba i jakość działań organizacji 

pozarządowych, 

11. niedobór kadr pracowników socjalnych, 
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Alkoholowych oraz Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii, 

6. działalność świetlic wychowawczo-

opiekuńczych z elementami socjoterapii 

7. działalność wolontariatu przy MOPS w 

Brzegu, 

8. działalność Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Brzegu, 

9. działalność Dziennego Domu Pomocy 

Społecznej w Brzegu, 

10. funkcjonowanie szkół i przedszkoli 

integracyjnych oraz Szkoły Specjalnej, 

11. funkcjonowanie Centrum Usług 

Rehabilitacyjno – Społecznych oraz 

Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

12. funkcjonujący system świadczeń z 

pomocy społecznej oraz dofinansowanie 

wydatków mieszkaniowych (dodatki 

mieszkaniowe), 

13. działalność Uniwersytetu trzeciego 

Wieku. 

powodujący u zatrudnionych obciążenie 

zbyt dużymi rejonami opiekuńczymi, a w 

konsekwencji brakiem możliwości 

prowadzenia właściwej pracy socjalnej z 

rodzinami problemowymi. 

Szanse Zagrożenia 

1. spadek bezrobocia, 

2. dalsze prowadzenie aktywnej walki z 

bezrobociem, w tym zatrudnianie osób 

niepełnosprawnych, 

3. zwiększenie liczby instytucji i 

organizacji, zajmujących się 

problematyką społeczną,  

4. pogłębianie współpracy instytucji i 

organizacji, działających w obszarze 

pomocy społecznej, 

5. zmiana siedziby Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznego w Brzegu i 

poszerzenie zakresu jego działalności, 

6. powstanie Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej z miejscem schronienia dla 

ofiar przemocy, 

7. utworzenie Środowiskowego Domu 

Pomocy Społecznej, 

8. tworzenie mieszkań socjalnych i 

chronionych, 

9. szeroka profilaktyka prowadzona w 

szkołach oraz zwiększanie ilości zajęć 

pozalekcyjnych, 

10. propagowanie zdrowego stylu życia, 

zarówno wśród dzieci i młodzieży jak i 

osób dorosłych, 

11. zwiększenie aktywności w 

podejmowanych działaniach przez 

1. niewystarczająca liczba miejsc pracy dla 

osób niepełnosprawnych, 

2. brak rozwoju infrastruktury instytucji 

pomocy społecznej, 

3. wzrost liczby osób niepełnosprawnych, 

4. zbyt niskie środki finansowe 

zabezpieczające pełne uczestnictwo  osób 

niepełnosprawnych w życiu społecznym i 

zawodowym, 

5. niewystarczająca  skuteczność programów 

wychodzenia z ubóstwa oraz uzależnień, 

6. niewystarczające alternatywy spędzania 

wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, 

7. działalność sekt na terenie miasta, 

8. trudności w pozyskiwaniu środków na 

działalność organizacji, 

9. brak zatrudniania pracowników socjalnych 

w innych instytucjach, np. w ZNM w 

Brzegu, ZUS, KPP Policji, PCPR, Urząd 

Miasta w Brzegu (dodatki mieszkaniowe), 

Ubezpieczeniowe Fundusze Gwarancyjne, 

Urząd do spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych w Warszawie, Sąd 

Rejonowy w Brzegu, Ośrodki Adopcyjno - 

Opiekuńcze, Fundacje, 

10. niewystarczająca liczba osób 

podejmujących kształcenie na kierunku 

praca socjalna. 
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organizacje pozarządowe, 

12. zwiększenie zatrudnienia w pomocy 

społecznej, dające szansę skutecznego, 

specjalistycznego rozwiązywania 

problemów, 

13. podnoszenie kwalifikacji pracowników 

poprzez uczestnictwo w kursach i 

szkoleniach. 
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CZĘŚĆ II 

STRATEGICZNE PROBLEMY DALSZEGO ROZWOJU MIASTA 

BRZEGU 

 

Władze Miasta Brzegu, na mocy uchwały Rady Miejskiej zwróciły się do 

mieszkańców z prośbą o współpracę w zakresie konsultacji w kontekście 

przygotowywanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta. 

Zostały przygotowane ankiety, mające na celu umożliwienie mieszkańcom 

wypowiedzenie się w kwestii ustalenia kierunków rozwoju naszego miasta.  

Ankiety dostarczono drogą pocztową, a także były one dostępne w 

wyznaczonych punktach na terenie miasta. 

Poniżej przedstawione zostały wyniki wypełnionych ankiet oraz stan obecny 

poszczególnych dziedzin kierunków rozwoju Miasta Brzegu.  

 
Wykres 5. Proszę określić nie więcej niż trzy kierunki najistotniejsze dla rozwoju miasta Brzeg 

 
 

 

Głównym, najistotniejszym kierunkiem rozwoju Brzegu, wg ankietowanych 

jest rozwój infrastruktury miejskiej. Następnie ankietowani wskazali kolejno: 

przedsiębiorczość i mieszkalnictwo, ochronę środowiska, turystykę, sport i 

rekreację, kulturę, edukację i politykę społeczną. 
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1. Pomoc społeczna w aspekcie występujących problemów społecznych w 

Gminie Miasto Brzeg. 

 
Wykres 6. Proszę określić nie więcej niż trzy najistotniejsze Pana/i zdaniem problemy społeczne 

występujące w mieście Brzegu, które należy w pierwszej kolejności rozwiązać 

 
 

Najistotniejszymi problemami społecznymi wg ankietowanych są (w 

kolejności): bezrobocie, brud w mieście i chuligaństwo 
 
Wykres 7. Jakie, Pana/i zdaniem, działanie może rozwiązać najistotniejsze problemy społeczne 

w naszym mieście? (proszę zaznaczyć trzy odpowiedzi) 
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Za najlepsze sposoby na rozwiązanie najistotniejszych problemów społecznych 

ankietowani uznali: organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, częstsze 

sprzątanie miasta oraz działalność w zakresie zwiększenia zatrudnienia 

(szkolenia i kursy dla bezrobotnych, ułatwienie zakładania działalności 

gospodarczej). 

  

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, 

możliwości i uprawnienia.  

Na realizację zadań zleconych i własnych z budżetu Gminy Miasto Brzeg, 

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w 2006 roku 

wydatkowano 10.167.337 złotych (z uwzględnieniem środków finansowych, 

przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, 

natomiast bez uwzględnienia środków finansowych przeznaczonych na dodatki 

mieszkaniowe, gdyż to zadanie jest realizowane bezpośrednio przez Urząd 

Miasta), w tym na zadania własne 2.413.474,- zł. 
  

Tabela 6. Wysokość środków przeznaczanych na pomoc społeczną w latach 2004 – 2007 

( w tym również środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych). 

Wyszczególnienie 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 

Ogółem środki na 

zadania pomocy 

społecznej 

5.721.673,-zł 8.634.198,-zł 10.167.337,-zł 10.761.127-zł. 

W tym: 

Zadania własne 

 

Zadania zlecone 

 

1.356.897,-zł 

 

4.364.776,-zł 

 

1.964.000,-zł 

 

6.670.198,-zł 

 

2.413.474,-zł 

 

7.753.863,-zł 

 

2.567.554 zł. 

 

8.193.573 zł. 

      Źródło: MOPS w Brzegu. 

 

Z przedstawionych danych wynika, że środki finansowe przeznaczane 

przez Gminę na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej od 

2004 roku systematycznie wzrastają. Natomiast znaczny wzrost środków 

finansowych w ramach zadań zleconych jest spowodowany zleceniem gminom 

realizacji świadczeń rodzinnych oraz wypłat zaliczek alimentacyjnych. 

Dane charakteryzujące liczbę osób korzystających oraz wydatkowane kwoty na 

różnego rodzaju świadczenia z pomocy społecznej i inne formy pomocy dla 

mieszkańców przedstawia poniższa tabela (dane dotyczące ilości rodzin 

korzystających z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego są danymi 

przybliżonymi, gdyż dodatek jest przyznawany na okres 6 miesięcy). 
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Tabela 7. Rodzaje świadczeń i udzielanej pomocy, liczba osób korzystających oraz 

przeznaczane środki pieniężne w  latach 2004 - 2006. 
Lp Rodzaj zasiłku 

(świadczenie, pomoc) 

 

 

 

Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 

L
ic

zb
a

 
o

só
b

 

k
o

rz
y

st
a

ją
cy

ch
 Kwota 

L
ic

zb
a

 o
só

b
 

k
o

rz
y

st
a

ją
cy

ch
 Kwota 

L
ic

zb
a

 
o

só
b

 

k
o
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y

st
a

ją
cy

ch
 Kwota 

L
ic

zb
a

 
o

só
b

 

k
o

rz
y

st
a

ją
cy

ch
 Kwota 

1. Zasiłki okresowe 471 186.557 591 400.000 527 451.000 544 435 800 

2. 

Zasiłki stałe i stałe 

wyrównawcze 

 

208 481.667 178 473.511 184 479.277 165 445 033 

3. 
Zasiłki okresowe 

Gwarantowane 
24 34.949 X X X X x X 

5. 
Zasiłki z tytułu ochrony 

macierzyństwa 
54 49.824 X X X X x X 

6. 
Zasiłki rodzinne 

 
25 6.339 X X X X x X 

7. 
Zasiłki pielęgnacyjne 

 
24 13.288 X X X X x X 

8. 
Składki ZUS od zasiłków 

 
9 5.282 X X X X x X 

9. 
Składki na bezp. zdrowotne 

 
125 22.018 118 32.772 132 33.896 121 33.511 

11 
Zasiłki celowe 

 
1 320 863852 1 243 828.583 1 143 981.991 1 014 1 004 997 

12 

Zasiłki celowe  wypłacone 

w związku z klęską 

żywiołową lub zdarzeniem 

losowym 

 

16 7.200 X X 20 17.784 x X 

13 

Dodatki mieszkaniowe: 

oraz 

średni przyznany dodatek 

mieszkaniowy: 

2136 4.315.680.59 

 

168,34 

1884 3.738.511,31 

 

165,37 

1532 3.007.757,16 

 

163,61 

  

14 
Świadczenia rodzinne 

 
1.778 4.172.134 1.966 5.988.253 2.975 6.840.641   

15 Dożywianie 1 037 444.864 882 435.370 946 533.906 1 341 571 631 

 
z tego ze środków 

własnych 
 278.864  253.370  257.906  251.631 

 
z dotacji 

 
 166 000  182.000  276.000  320 000 

16 
Usługi opiekuńcze: 

 
73 170.432 95 195.200 92 147.986 61 147 000 

17 

z tego Specjalistyczne z 

zadań zleconych 

 

11 27.500 12 30.000 13 29.000 14 27 868 

18 
Odpłatność za pobyt w 

Domach Pomocy Społ. 
3 8.976 9 57.022 19 126.534 30 270 690 

Źródło: MOPS w Brzegu 
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Wykres 8. Wysokość środków finansowych przeznaczanych na realizację świadczeń w postaci 

dodatków mieszkaniowych w latach 2004 – 2007. 
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Znaczny spadek kwot przeznaczanych na wypłatę dodatków 

mieszkaniowych spowodowany jest wprowadzeniem weryfikacji zgodności 

danych zawartych we wnioskach z faktyczną sytuacją wnioskodawcy i 

prowadzonego przez niego gospodarstwa domowego. Ponadto dogodne 

warunki dla osób wykupujących mieszkania komunalne, wprowadzone przez 

Gminę Miasto Brzeg, spowodowały systematyczne wykupywanie mieszkań 

przez najemców, a w konsekwencji spadek kosztów ponoszonych przez nich na 

opłaty związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego. Systematyczne spada też 

wysokość miesięcznego dodatku mieszkaniowego. Należy jednak dodać, że 

nadal jest to znacząca kwota spośród wszystkich świadczeń, wypłacanych w 

ramach pomocy społecznej jako zadanie własne gminy. 
 

 

 
Wykres 9. Środki finansowe przeznaczane na dożywianie w latach 2004 – 2007. 
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 Pomoc kierowana do mieszkańców Brzegu w formie dożywiania przede 

wszystkim gwarantuje dzieciom posiłek w szkołach, ale też osobom 

korzystającym ze stołówki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, gdzie 

dodatkowo funkcjonuje jadłodajnia dla osób najuboższych. W ramach 

dożywiania podopiecznym MOPS w Brzegu wypłacane są również zasiłki 

celowe na zakup żywności. 

Ponadto 29 grudnia 2005 r. podjęto Ustawę o ustanowieniu programu 

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 

267 poz. 2258 i 2259). Celem programu jest: 

- wsparcie gmin w wypełnianiu zadań o charakterze obowiązkowym w zakresie 

dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze 

szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem 

bezrobocia i ze środowisk wiejskich, 

- długofalowe działanie w zakresie stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez 

ograniczanie zjawiska niedożywienia, 

- upowszechnianie zdrowego żywienia, 

- poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach, 

- rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb dzieci i młodzieży. 
 

Tabela 8. Ilość osób korzystających z dożywiania w Dziennym Domu Pomocy Społecznej  

w Brzegu w latach 2004 – 2007. 

Rodzaj posiłku 2004 2005 2006 2007 

Posiłek jednodaniowy 170 193 184 234 

Obiady dla młodzieży 38 35 29 45 

Obiady dla osób dorosłych 6 13 23 64 

Źródło: DDPS w Brzegu 

 

 Z powyższych danych wynika, że ilość osób korzystających z posiłków 

wydawanych w jadłodajni utrzymuje się na porównywalnym poziomie, 

natomiast spada ilość młodzieży korzystającej z obiadów a wzrasta ilość osób 

dorosłych. Powyższa forma pomocy jest udzielana osobom potrzebującym na 

podstawie decyzji wydawanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Brzegu. 
 

Tabela 9. Analiza wykorzystania środków na realizację zadań własnych gminy 

w latach 2004-2007 

 2004 2005 2006 2007 

Zasiłki okresowe 186 557 400 000 451 000 435 800 
Schronienie 8 308 12 734 10 616 11 139 

Posiłek : 444 864 435 370 533 906 489 674 

W tym dla dzieci 337 298 318 452 356 287 306 657 

usługi opiekuńcze: 142 932 165 200 118 986 119 132 

W tym 

specjalistyczne 

20 330 19 139 17 024 12 305 
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Sprawienie pogrzebu 12 412 14 560 13 793 6 178 

Odpłatność gminy za 

pobyt w domu 

pomocy społecznej 

8 976 57 022 126 534 270 690 

Inne zasiłki celowe i 

w naturze 

863 852 828 583 981 991 1 004 997 

Średnia miesięczna 

wysokość pomocy 

celowej 

71 988 69 049 81 833 83 750 

Liczba osób i rodzin 

korzystających z 

pomocy społecznej w 

ciągu całego roku 

1 600 1 401 1368 1268 

Miesięczna liczba 

osób i rodzin 

korzystających z 

zasiłków celowych 

495 391 401 389 

Średnia wysokość 

pomocy celowej na 

rodzinę miesięcznie 

145,43 176,60 204,07 215,29 

Średni okres 

korzystania ze 

świadczenia 

9 m-cy 9 m-cy 9 m-cy 9 m-cy 

Źródło: MOPS w Brzegu. 

 

Dokonując analizy danych w tabeli należy stwierdzić, że kwota środków 

finansowych na pomoc społeczną i inne świadczenia według powyższej tabeli 

dla mieszkańców w wielu obszarach utrzymuje się na podobnym poziomie. 

Wzrosła znacząco kwota przeznaczona na dożywianie. Analizując liczbę osób 

korzystających z poszczególnych rodzajów pomocy należy stwierdzić, że 

najwięcej osób korzysta z zasiłków okresowych, z zasiłków celowych oraz 

właśnie z dożywiania. Mimo, iż średni okres korzystania z pomocy społecznej 

utrzymuje się na poziomie 9 miesięcy, to zauważa się rodziny i osoby, które 

korzystają z pomocy od wielu lat, a w chwili obecnej bywa, że z ww. pomocy 

zaczyna korzystać kolejne pokolenie w tych rodzinach. Może to wskazywać na 

tzw. dziedziczenie ubóstwa oraz uzależnienie tych rodzin i ich wychowanków 

od pomocy społecznej. Dlatego tak ważne jest podejmowanie przez 

pracowników socjalnych działań zmierzających w kierunku usamodzielniania 

tych rodzin i osób. 

Wzrosła liczba osób korzystających z usług opiekuńczych oraz osób 

przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Analizując dane 

demograficzne można stwierdzić, że liczba tych osób nadal będzie wzrastać. 

Fakt, iż kwota przeznaczona na usługi opiekuńcze utrzymuje się na 

porównywalnym poziomie wiąże się z tym, że koszty tych usług zależne są od 

dochodu rodziny. Bywa też, że rodziny rezygnują z pośrednictwa Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej i indywidualnie zawierają umowy na świadczenie 

powyższych usług przez opiekunki środowiskowe. Ważnym świadczeniem były 

zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa, przy czym w 2004 roku ta forma 
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pomocy udzielana była do miesiąca kwietnia, bowiem od 1 maja 2004 roku w 

nowej ustawie o pomocy społecznej nie ma już tego świadczenia, ponieważ 

pomoc z tytułu urodzenia dziecka jest świadczeniem rodzinnym przyznawanym 

w trybie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.  

Zauważyć należy, że nowa ustawa o pomocy społecznej, wprowadzona w 

2004 roku usunęła z katalogu świadczeń zleconych m.in.: zasiłki okresowe 

gwarantowane, pielęgnacyjne i rodzinne, które obecnie są wypłacane zgodnie z 

nową ustawą o świadczeniach rodzinnych. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu swoim działaniem obejmuje 

osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, zdrowotnej i 

rodzinnej z terenu gminy. W związku z pojawiającymi się nowymi problemami 

społecznymi wchodzą do systemu pomocy społecznej wciąż nowe kategorie 

klientów. W roku 2004 pomocą objętych było 1600 rodzin tj. 4 747 osób w 

rodzinie – co stanowi 12,31% ogółu mieszkańców gminy; w 2006 roku 1368 

rodzin tj. 3 819 osób – co stanowi 10 % ogółu mieszkańców Brzegu.  

 
Tabela 10. Typy rodzin objętych pomocą społeczną w latach 2004- 2007 

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 

Osoby samotne 418 468 432 428 

Gospodarstwa dwuosobowe 306 256 254 246 

Gospodarstwa trzyosobowe 316 238 246 212 

Gospodarstwa czteroosobowe 299 228 220 184 

Gospodarstwa pięcioosobowe 156 127 118 118 

Gospodarstwa sześcioosobowe i więcej 105 84 98 80 

Łączna ilość osób korzystających z pomocy społecznej 4 747 3 806 3 819 3 442 

Źródło: MOPS w Brzegu. 

 
Tabela 11. Analiza rodzin według głównych źródeł utrzymania- stan na 31.12.2007 r. 

Źródło utrzymania Główne 

(liczba rodzin) 

Wspomagające 

(liczba rodzin) 

Praca stała 162 47 

Praca dorywcza 65 17 

Renta, emerytura 288 75 

Świadczenie z Urzędu Pracy 24 6 

Świadczenia rodzinne /alimenty, zasiłek rodzinny, zasiłek 

wychowawczy/ 
182 211 

Zasiłek pielęgnacyjny 26 70 

Świadczenia z pomocy społecznej  zasiłek stały 136 29 

Inne /dodatek mieszkaniowy, pomoc rodziny, stypendia, 

wynagrodzenie za praktykę, dochód z wynajmu/ 
106 280 

Osoby korzystające z pomocy społecznej- nie posiadające 

dochodu 
154 - 

Źródło: MOPS w Brzegu. 
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W 2005 roku zaczęły obowiązywać przepisy  z dn. 16 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 

2004 r. Nr 281 poz. 2780 i 2781) o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzające pomoc 

materialną dla uczniów. Wprowadzone stypendia socjalne dla uczniów,  w 

latach 2005, 2006 przysługiwały uczniom, w przypadku, gdy dochód na 

jednego członka rodziny nie przekraczał kwoty 316,-zl, obecnie jest to kwota 

351,-zł. Poniższa tabela przedstawia ilość środków przeznaczonych na wypłatę 

stypendiów socjalnych w latach 2005 – 2006: 
 

Tabela 12. Stypendia socjalne dla uczniów wypłacone w latach 2005 – 2006. 

Wyszczególnienie 2005 2006 
Ogólna wartość środków 

finansowych  

120.964,30 167.983,40 

Ilość  uczniów objętych pomocą 802 798 

Średnie miesięczne 

Stypendium socjalne 

50,40 zł 56,00 zł 

Źródło: Biuro Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Brzegu 

 
Tabela 13. Powody przyznania pomocy MOPS w latach 2004 – 2007 

Powody 

trudnej 

sytuacji 

życiowej 

Liczba rodzin 

 
Rok  

2004 

% w 

stosunku do 

ogólnej 

liczby 

korzystającej 

z pomocy 

Rok  

2005 

% w 

stosunku do 

ogólnej 

liczby 

korzystającej 

z pomocy 

Rok  

2006 

% w 

stosunku do 

ogólnej 

liczby 

korzystającej 

z pomocy 

Rok 

2007 

% w 

stosunku do 

ogólnej 

liczby 

korzystającej 

z pomocy 
Ubóstwo 1220 76,25 997 71,1 986 73,6 804 63,4 
Sieroctwo - - - - - - - - 
Bezdomność 37 2,3 21 1,5 26 1,9 24 1,9 
Potrzeba 

ochrony 

macierzyństwa 

74 4,6 24 1,7 32 2,4 25 2,0 

Bezrobocie 1241 77,6 986 70,3 945 70,6 741 58,4 
Niepełnospraw

ność 

473 29,6 492 35,1 559 41,7 489 38,5 

Długotrwała 

choroba 

656 41,0 587 41,8 682 51,0 615 48,50 

Bezradność w 

sprawach 

opiekuńczo – 

wych., 

prowadzenia 

gospodarstwa 

domowego 

268 16,7 188 13,4 219 16,3 225 17,7 

Alkoholizm 173 10,8 132 9,4 142 10,6 117 9,2 
Narkomania 6 0,3 3 0,2 2 0,1 6 0,5 
Trudności w 

przystosowani

u do życia po 

opuszczeniu 

17 1,0 20 1,4 20 1,5 24 1,9 
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zakładu 

karnego 

Klęska 

żywiołowa, 

zdarzenia 

losowe 

16 1,0 9 0,6 17 1,2 - - 

Ogółem 

Liczba rodzin 

korzystających 

z pomocy 

społ. 

1600  1401  1368  1268  

Źródło: Sprawozdanie MOPS Brzeg 

 

 Należy dodać, że w wielu przypadkach występuje więcej niż jedna 

przyczyna korzystania z pomocy społecznej świadczonej przez MOPS w 

Brzegu. 
 

Wykres 10. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w latach 2004 – 2007. 
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Najczęstszymi przyczynami kwalifikującymi do pomocy MOPS są: 

ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba,  alkoholizm, 

potrzeba ochrony macierzyństwa. W większości przypadków istnieje dwie lub 

więcej przyczyn, z powodu których osoby są zmuszone korzystać z pomocy 

społecznej. Z powodu ubóstwa w 2004 roku korzystało 1220 rodzin co 

stanowiło 76,25 % wszystkich rodzin korzystających z pomocy społecznej. 

Niestety procentowy udział rodzin korzystających z pomocy z powodu ubóstwa 

w 2006 roku wynosił 986 rodzin stanowił 73,69 % wszystkich rodzin objętych 

pomocą, tak więc odnotowano nieznaczny spadek w tym zakresie. 

Z analizy danych przedstawionych w tabeli nr  wynika, że w 2004 roku   

z pomocy korzystało 12, 31 % mieszkańców gminy, natomiast w 2006 roku  10 

% - może to świadczyć o tym że sytuacja mieszkańców stopniowo ulega 

poprawie. Jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, iż ilość środków 

przeznaczanych przez gminę na pomoc społeczną stopniowo wzrasta - można 

stwierdzić, że osoby które z niej korzystają otrzymują ją w większym zakresie.  

Ponadto pomoc społeczna kierowana do podopiecznych to nie tylko 

wsparcie finansowe i rzeczowe, ale przede wszystkim praca socjalna polegająca 
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na mobilizowaniu tych osób do zmiany swojej sytuacji życiowej, pomoc w 

uzyskaniu pracy, należnych świadczeń z innych źródeł. Poniższa tabela 

przedstawia ilość rodzin, które dzięki pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Brzegu się usamodzielniły. 
 

Tabela 14. Informacja o usamodzielnionych podopiecznych w okresie  2004 – 2007. 

 Liczba rodzin 

usamodzielnionych 

Okres korzystania z 

pomocy 

Rodzaj usamodzielnienia 

Podjęcie 

pracy 

Otrzymanie 

renty 

Inne 

** do 1 

roku 

1 – 2 

Lat 

Pow. 

2 lat 

2004 36 8 9 19 28 2 6 

2005 55 2 18 35 41 7 7 

2006 67 6 22 39 53 5 9 

2007 101 16 14 71 77 7 17 

Ogółem 259 32 63 164 199 21 39 

**  nabycie prawa do dodatku mieszkaniowego, do wcześniejszej emerytury, uzyskanie  świadczeń 

rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej.  

Źródło: MOPS w Brzegu 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, 

która weszła w życie od 1 maja 2004 roku, świadczenia rodzinne obejmują:  

1. Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych z tyt.:  

a) urodzenia dziecka, 

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego  

c) samotnego wychowywania dziecka, 

d) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,  

e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,  

f) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla 

bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, 

g) rozpoczęcia roku szkolnego, 

h) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.  

2. Świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia 

pielęgnacyjne. 

3. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 

 

Ponadto Ustawą z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych wprowadzono zasady przyznawania zaliczek alimentacyjnych 

dla osób samotnie wychowujących dzieci. 

W Gminie Miasto Brzeg realizacją świadczeń rodzinnych oraz zaliczek 

alimentacyjnych zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu. 

 
Tabela 15. Świadczenia rodzinne w liczbach za okres od 01.05.2004 do 31.12.2007 r. 

Lp 
Rodzaj 

świadczenia 

2004 rok 

(od 01.05.2004) 
2005 rok 2006 rok 2007 rok 

kwota 
liczba 

świadczeń 
kwota 

liczba 

świadczeń 
Kwota 

Liczba 

świadczeń 
Kwota 

Liczba 

świadczeń 
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1. Zasiłek 

rodzinny 
928 277 20 763 1 554 819 34 809 1 868 286 37 414 223655 36950 

2. Dodatek z 

tytułu urodzenia 

dziecka 

35 000 70 77 500 155 221 000 228 215 000 215 

3. Podwyższenie 

ww. dodatku o 

500 zł z 

budżetu Gminy 

- - 15 000 30 113 500 227 107 500 215 

4. Jednorazowa 

zapomoga z tyt. 

Urodzenia 

dziecka 

- - - - 346 000 346 348 000 348 

5. Dodatek z 

tytułu opieki 

nad dzieckiem 

w okresie 

korzystania z 

urlopu 

wychowawczeg

o 

444 079 1058 575 885 1 436 572 865 1 465 517 683 1336 

6. Dodatek z 

tytułu 

samotnego 

wychowywania 

dziecka i utraty 

prawa do 

zasiłku dla 

bezrobotnych 

44 600 114 69 987 178 44 200 113 17 173 44 

7. Dodatek z 

tytułu 

samotnego 

wychowywania 

dziecka 

2 004 076 10 510 1 990 083 11 514 380 414 1976 336 780 1974 

8. Dodatek z tyt. 

Kształcenia i 

rehabilitacji 

dziecka 

niepełnosprawn

ego 

65 660 998 103 260 1 546 117 100 1 668 137 200 1772 

9. Dodatek z tyt. 

Rozpoczęcia 

roku szkolnego 

153 720 1 708 181 170 2013 223 050 2 232 203 300 2033 

10 Dodatek na 

dojazdy do 

szkół 

10 840 271 18 160 454 17 880 403 23 700 474 

11 Dodatek na 

zamieszkiwanie 

poza stałym 

miejscem 

zamieszkania 

4 640 58 11 680 146 16 260 194 11 700 130 

12 Dodatek z tyt. 

Wychowywania 

dziecka w 

rodzinie 

wielodzietnej 

- - 73 650 1 473 270 150 4 539 338 320 4229 

13 Zasiłek 

pielęgnacyjny 
222 192 1 543 498 096 3 459 949 068 6 437 1 233 945 8065 

14 Świadczenia 

pielęgnacyjne 
263 143 641 420 467 1 002 431 243 1 035 442 918 1058 
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15 Zaliczka 

alimentacyjna 
- - 419 700 1 742 1 388 417 5 801 1 285 611 5392 

16 Składki na 

ubezpieczenie 

społeczne 

75 252 551 123 082 901 119 974 880 116 314 895 

Źródło: MOPS w Brzegu (dział świadczeń rodzinnych) 

 

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. 

gminy posiadają wyłączność na wypłatę następujących dodatków do zasiłku 

rodzinnego:  

1. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.  

2. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do 

zasiłku dla bezrobotnych.  

3. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego.  

W okresie od 01.05. 2004 r. do 31.12. 2006 r. wypłacono: 

-  453 jednorazowych dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 

dziecka, 

- 257 dodatków w wysokości 500,-zł, który został wprowadzony przez Gminę 

Miasto Brzeg  Uchwałą nr XLI/315/05   Rady Miejskiej w Brzegu z dn. 26 

sierpnia 2005 r. w sprawie podwyższenia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego 

z tytułu urodzenia dziecka, 

- 346 jednorazowych wypłat z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000,-zł, 

które  należą się każdej osobie bez względu na dochód rodziny i zostały 

wprowadzone z dniem 9 lutego 2006 r. 

Elementem współtworzącym politykę społeczną są również organizacje 

pozarządowe, których działalność polega na aktywnym włączaniu się w życie 

społeczne mieszkańców, niesieniu pomocy osobom znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej, zagospodarowywaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży, 

itp.  

Na terenie Powiatu Brzeskiego  działa wiele organizacji pozarządowych, 

utworzonych do realizacji różnorodnych zadań. Ze względów finansowych, jak 

i organizacyjnych większość z tych organizacji pozarządowych nie może 

realizować w pełni swych możliwości, planów i zadań do jakich zostały 

powołane.  
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2. Stan obecny oraz główne problemy w zakresie rozwoju 

infrastruktury miejskiej 
 

Wykres 11. Jakie dostrzega Pan/i najistotniejsze problemy związane z infrastrukturą miejską? 

(proszę zaznaczyć trzy odpowiedzi) 

 
Ankietowani jako najistotniejsze problemy infrastruktury miejskiej podali: zły 

stan infrastruktury drogowej w Brzegu, brak drugiej przeprawy mostowej przez 

rzekę Odrę oraz brak mieszkań i miejsc pod budownictwo mieszkaniowe. 
 

Wykres 12. Jakie działania, Pana/i zdaniem, mogą rozwiązać problemy związane z 

infrastrukturą miejską? (proszę zaznaczyć trzy odpowiedzi) 
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Wg ankietowanych zachęcenie inwestorów do zwiększenia napływu kapitału, 

przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowo-

przemysłowe oraz zagospodarowanie rzeki Odry i modernizacja i rozbudowa 

obiektów kultury (np. amfiteatru czy kina) – to działania, które mogą rozwiązać 

problemy związane z infrastrukturą miejską. 
 

Infrastruktura miejska – stan obecny 

 

Podstawowa sieć drogowa w Brzegu liczy 58,3 km, w tym: 

- 3,8 km  dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg 

Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu Rejon w Brzegu, 

- 13,6 km dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg  

Powiatowych w Brzegu w imieniu Starosty Brzeskiego, 

- 40,9 km  dróg gminnych administrowanych przez Burmistrza Miasta  

Brzegu. 

Sieć uzupełniającą stanowią drogi osiedlowe (wewnętrzne) na terenach 

administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zgoda” oraz pieszo - 

jezdnie wykonane w ramach zagospodarowania terenu przy zasobach 

mieszkaniowych, zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich oraz 

innych zarządców wspólnot mieszkaniowych.  

 

I. Drogi krajowe 

Sieć dróg krajowych tworzą ulice dł. 3,8 km o pow. jezdni 29 tys.m
2
 oraz 

z chodniki dł. 6,7km o pow. 20 tys.m
2
, leżące w ciągu drogi nr 39. W ostatnich 

latach przeprowadzono remont kapitalny 4 obiektów mostowych na terenach 

zalewowych oraz położono nową nawierzchnię bitumiczną na dł. 0,7km. 

Dokonano renowacji powłoki malarskiej konstrukcji stalowej mostu 

Piastowskiego. Wzrastające  natężenie ciężarowego ruchu tranzytowego na 

kierunku północ-południe, jak również ruch wewnętrzny doprowadziły do 

deformacji nawierzchni jezdni ulic Jagiełły, Armii Krajowej, Włościańskiej. 

Powoduje to uciążliwy hałas, odczuwalny szczególnie przez mieszkańców 

budynków bezpośrednio przylegających do tych ulic.  

W roku 2006 wykonano odcinkowe nakładki bitumiczne na tych ulicach, co 

poprawiło częściowo komfort przejazdu drogą nr 39. Wymieniono 

nawierzchnię chodników na ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Robotniczej 

do ul. Towarowej. Ze względu na zbyt odległą realizację nowej trasy przeprawy 

mostowej, likwidującej tranzyt przez Stare Miasto, zarządca drogi krajowej w 

ramach programu poprawy bezpieczeństwa na drodze nr 39, planuje dokonanie  

modernizacji całego ciągu odcinka miejskiego. 

Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje lokalizację nowej 

przeprawy mostowej na kierunku północ-południe, po stronie zachodniej 
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miasta. Realizacja tej inwestycji uzależniona jest jednak od przychylności i 

decyzji centralnych władz  administracji drogowej.  

 

II. Drogi powiatowe 

Sieć dróg powiatowych Brzeg stanowi 13 ulic o dł. 13,6 km o 

powierzchni ogólnej 258,7 tys. m
2
, w tym powierzchni jezdni 110,3 tys. m

2
. 

Wszystkie drogi powiatowe posiadają nawierzchnie twarde ulepszone, 

wykonane w technologii bitumicznej lub kamiennej (kostka granitowa). 

Zły stan nawierzchni posiadają ulice o największym natężeniu ruchu, zwłaszcza 

przelotowe: Chrobrego, Piastowska, Wyszyńskiego, Łokietka, 1-go Maja, 

Wrocławska (szczególnie odcinek pozamiejski).W roku 2006 wyrównano profil 

i wykonano nakładki bitumiczne na ulicy: Chrobrego (odcinek Piastowska-

Armii Krajowej), Wyszyńskiego  (odcinek Armii Krajowej - Słowiańska), 

Piastowskiej (odcinek Chrobrego-Trzech Kotwic). 

Niezadowalający stan dotyczy ulic: Piastowskiej (odcinek Trzech Kotwic 

–Towarowa), Oławskiej (odcinek pozamiejski), gdzie nawierzchnia wymaga 

likwidacji lokalnych garbów i miejscowych wykruszeń w ramach bieżącej 

działalności utrzymaniowej. Na  ulicy Saperskiej brak chodników i oświetlenia 

przy nasilającym się ruch pieszych, oraz wzrastającej liczbie mieszkańców 

pobliskiego osiedla powoduje duże zagrożenie w ruchu drogowym. W 2004 

roku wykonano chodnik wzdłuż osiedla, tylko na jego części. W 2006 roku  

wykonano chodnik na pozostałej część terenu zabudowanego.   

Stan zadawalający dotyczy ulic: Sikorskiego, Łokietka, Małujowickiej, 

Wyszyńskiego (odcinek Wileńska-Lwowska), Wrocławskiej (odcinek 

Partyzantów-Zielona), Kruszyńskiej o dobrze zachowanych profilach. 

O stanie dobrym można powiedzieć w przypadku nawierzchni ulic: 

Makarskiego, Oławskiej (w terenie zabudowanym), Sikorskiego (od torów do 

Obwodnicy), Placu Bramy Wrocławskiej. 

Generalnie ponad 30% długości dróg powiatowych w mieście wymaga 

pilnie przeprowadzenia prac modernizacyjnych i niezbędnych nakładów, celem 

zapewnienia i podniesienia poziomu bezpieczeństwa ich użytkowników. 

Dokonane przez Starostwo Powiatowe działania w 2006 r. na drogach 

powiatowych przyczyniły się znacznie do poprawy komfortu jazdy w mieście. 

Prowadzone są również zabiegi konserwacyjne w ramach bieżącego 

utrzymania. Starostwo Powiatowe było również jednym z inwestorów na 

zadaniu inwestycyjnym budowa „małego ronda” na terenie miasta Brzeg.   

 

III. Drogi gminne  

Sieć dróg gminnych stanowi 164 ulic i placów o dł. 40,9 km. 

Powierzchnia tych dróg wynosi 562 tys. m
2
 ,w tym 280 tys. m

2
 powierzchni 

jezdni i 125 tys. m
2
 powierzchni chodników. Różnicę stanowią pasy ziemne i 

zieleń przyuliczna. Długość nawierzchni ulepszonych wynosi 39,7 km, a nie 

ulepszonych 0,2 km.  
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Drogi gruntowe o długości 1,0 km to m.in. Orzeszkowej, Dłuskiego, 

Stare Koszary.  

 

Stan dróg gminnych, na podstawie oceny Biura Infrastruktury Miejskiej 

przedstawia się następująco: 

     - stan dobry                  21% -    8,6 km 

     - zadowalający             74% -  30,1 km 

     - niezadowalający          3% -    1,2 km  

     - stan zły                        2% -    1,0 km   

W złym stanie są przeważnie ulice o nawierzchni nieulepszonej i gruntowej, 

zwłaszcza na Osiedlu Południowym oraz ul. Wiedeńskiej i ul. Prochowej. 

Niezadowalający jest stan nawierzchni kamiennych ulic i chodników Starego 

Miasta, które wymagają lokalnych przebrukowań oraz uzupełnienia nowym 

materiałem kamiennym, dla uzyskania prawidłowych spadków oraz 

odtworzenia pasmowego układu nawierzchni chodników będących 

charakterystyczną cechą Brzegu, wyróżniających go wśród innych miast 

Śląska. O zadawalającym stanie nawierzchni można mówić w przypadku ulic 

poddanych remontowi w latach 80-tych oraz tych, które nie  zostały naruszane 

w związku z prowadzeniem wymiany lub remontem uzbrojenia podziemnego. 

Dobry stan posiadają jedynie ulice wybudowane lub remontowane w ostatnich 

latach. 

Długość chodników wynosi 53,6 km, w tym 15,6 km o nawierzchni bitu-

micznej, 24,8 km o betonowej oraz 13,2 km o innej. Stan nawierzchni 

chodników na podstawie oceny Biura Inżynierii Miejskiej przedstawia się jak 

niżej: 

     -  stan dobry   21%  11,5 km 

     -  zadowalający            68%  36,4 km 

     -  stan niezadowalający  11%    5,7 km 

Stan dobry nawierzchni mają chodniki wybudowane w ostatnich latach, 

zwłaszcza na osiedlu  „Południowym”, jak również po dokonanej modernizacji 

w Rynku, na ulicach: Zamkowej, Wojska Polskiego, Chopina, Reja, Długiej. 

Stan niezadowalający mają chodniki o nawierzchni kamiennej w centrum, jak 

również bitumiczne wykonane w latach 70 i 80-tych. Są również ulice, gdzie 

brak jest chodników pomimo wykonania nawierzchni ulic (Marysieńki, 

Wiedeńska, Jakuba Sobieskiego, Króla Jana III ). 

Nakłady na utrzymanie sieci dróg miejskich w ciągu ostatnich lat, 

uwzględniając inflację, pozostają relatywnie na tym samym poziomie, a 

potrzeby rosną. Ze względu na niedostateczne  środki finansowe przeznaczane 

na infrastrukturę drogową, remonty kapitalne polegające na naprawie 

większych odcinków, względnie całości zniszczonych elementów ulicy w celu 

przywrócenia im pierwotnych parametrów konstrukcyjnych i funkcjonalnych, 

prowadzone były w niewielkim zakresie. Z tego też względu wykonywane są 

głównie remonty bieżące, polegające na usuwaniu uszkodzeń powstałych w 
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wyniku eksploatacji poszczególnych elementów ulic. Dokonywane są zabiegi 

mające na celu zapobieganie powstawaniu zniszczeń oraz zachowanie 

warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Remonty mają na celu przede 

wszystkim przedłużenie okresu użytkowania nawierzchni drogowych bez 

konieczności dokonywania remontów kapitalnych. Stan techniczny nawierzchni 

ulic ulega nieustannym zmianom, głównie pod wpływem ruchu drogowego 

zarówno tranzytowego, jak i lokalnego, którego intensywny wzrost obserwuje 

się w ostatnich latach.   

Pomimo trudności, w latach 1995-2007 zrealizowano kilka zadań 

inwestycyjnych związanych z budową nowych nawierzchni drogowych z 

zastosowaniem proekologicznych technologii (nawierzchnie z kostki betonowej 

Polbruk) na ulicach: Struga, Gdańskiej, Grudziądzkiej, Chorążych, Plac 

Dąbrowskiego, Prusa, Dąbrowskiej, Norwida, Pierwszej Brygady, Herberta, 

Liliowej, Rzemieślniczej, Kotlarskiej, Jaśminowej, Żeromskiego, Kościuszki, 

częściowo Kwiatowej, nowy odcinek ul. Platanowej  

W obrębie Starówki dokonano przebudowy nawierzchni jezdni i 

chodników ulicy Zamkowej i Reja, zmodernizowano nawierzchnie chodników 

na ulicy Długiej, Chopina, Placu Zamkowym, Placu Moniuszki, nawierzchnie 

chodników wokół Rynku. 

W ostatnich latach wdrożono w bieżącym utrzymaniu nawierzchni 

bitumicznych tanie technologie remontów na tzw. „suche grysy” oraz 

„mikrodywaniki”. Szczególnie w przypadku tych ostatnich uzyskano za nieduże 

pieniądze zdecydowaną poprawę walorów komunikacyjnych i estetycznych. 

Cienkie dywaniki, aczkolwiek nie podniosły nośności nawierzchni drogowych, 

to jednak w zasadniczy sposób zmieniły optykę drogi, przykrywając wykonane 

wcześniej nieestetycznej łaty. W tej technologii  w latach 1999-2006 wykonano 

łącznie mikrodywaniki na 33 ulicach o łącznej długości 6.880 mb na 

powierzchni 46.460 m
2
. Należy jednak pamiętać, że jest to zabieg o charakterze 

utrzymaniowym a nie remontu kapitalnego i jego skuteczność sprowadza się 

tylko do kilku lat.   

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji w zakresie 

drogownictwa pozostaje nadal budżet miejski. W latach 1999-2005, korzystając 

z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 870 tys. zł, dotacji celowej 

Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w wysokości 32 tys. zł,  dotacji Powiatowego 

Urzędu Pracy w Brzegu w wysokości 23 tys. zł oraz własnych środków 

budżetowych zrealizowano takie zadania jak : 

- budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Liliowej-Kwiatowej-

Wileńskiej, 

- budowa ulicy Herberta oraz ulicy Prusa i Dąbrowskiej, 

- budowa ulic: Chorążych i Pierwszej Brygady, 

- modernizacja ulicy Żeromskiego, 

- modernizacja ulic Kwiatowa-Liliowa. 
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Na przestrzeni sześciu lat miasto pozyskało na cele drogowe z różnych 

źródeł finansowania zewnętrznego kwotę 925 tys. zł. 

 

IV. Propozycje poprawy stanu istniejącego 

Mając na uwadze, że działania o charakterze doraźnym, jakimi bez 

wątpienia są zabiegi remontowe bieżącego utrzymania, nie są w stanie zmienić 

obrazu gospodarki drogowej w mieście, należy już w najbliższej przyszłości 

zwiększyć zdecydowanie środki budżetu miejskiego na inwestycje drogowe 

związane z budową, przebudową lub modernizacją ulic. 

Działania te na najbliższe lata powinny koncentrować się na 

następujących zagadnieniach: 

1. Przebudowa nawierzchni ulic i chodników w Śródmieściu przebiegająca 

równolegle z modernizacją oświetlenia ulicznego, ze szczególnym 

uwzględnieniem ulic: Dzierżonia, Młynarskiej, Garbarskiej, Staromiejskiej.  

2. Poprawa stanu nawierzchni poprzez modernizację częściową, polegającą na : 

- wyrównaniu profilu nawierzchni masami bitumicznymi  „na gorąco” oraz 

ułożeniu nowej warstwy ścieralnej, 

- wyrównaniu profilu nawierzchni masami  „na gorąco” oraz ułożenie  

mikrodywanika. 

Wybór technologii uzależniony jest od intensywności ruchu na danym 

ciągu drogowym. Tego typu zabiegi winny być wykonane na ulicach: 

Nysańskiej, Fabrycznej, Wita Stwosza, Poznańskiej, Korfantego, Górnośląskiej, 

Konopnickiej, Lwowskiej. 

3. Wykonanie pełnych modernizacji, uwzględniających stan drogowej 

infrastruktury technicznej na ulicach: Zielonej, części Konopnickiej, (od 

Lipowej do Włościańskiej), Ofiar Katynia, Mickiewicza, Kombatantów, „trasie 

nadodrzańskiej” (od mostu Piastowskiego do ul. Kombatantów). 

4. Budowa nowych ulic o nawierzchni twardej ulepszonej, jak Orzeszkowej, 

Dłuskiego, Tetmajera, Kani, Wiedeńskiej, Prochowej. 

5.Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jana Pawła II a ulicą Nysańską, ulicą Ofiar 

Katynia a ulicą Łokietka(ul. Piwowarska) oraz ulicą Łokietka a ulicą Trzech 

Kotwic (w trakcie realizacji). 
 

Cmentarze 

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

nie zawiera definicji cmentarza, lecz określa że jest to teren w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczony na chowanie 

zmarłych. Jako jedyne miejsce, na którym dozwolone jest składanie zwłok i 

szczątków ludzkich, teren cmentarza jest przedmiotem użyteczności publicznej 

o szczególnym charakterze. Jego funkcja to z jednej strony zaspakajanie 

zbiorowych potrzeb ludności w zakresie stworzenia godnego miejsca dla 

pochówku osób zmarłych, umożliwiającego wykonywanie w ciszy, spokoju i 

odpowiednim otoczeniu zewnętrznym kultu ich pamięci, zgodnie z obyczajem, 
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tradycją i wyznawaną religią oraz spełnianie obrzędów religijnych, z drugiej 

strony ochrona przed zakłócaniem i profanacją miejsca spoczynku zmarłych, a 

wreszcie ochrona sanitarna środowiska. 

Takie przeznaczenie nadaje cmentarzom szczególny charakter 

publicznoprawnych zakładów użyteczności publicznej nie posiadających 

osobowości prawnej. 

Cmentarz pełniący zadanie użyteczności publicznej nie może być 

prowadzony w celach komercyjnych. Nie oznacza to jednak, że 

niedopuszczalne jest uzyskiwanie dochodów na pokrycie kosztów administracji 

i utrzymanie cmentarza, albowiem pobierane opłaty cmentarne nie pokrywają 

tych kosztów. 

Podkreślić należy, że zakładanie, utrzymanie i zarządzanie cmentarzami 

jest zadaniem własnym gminy. Wynika to z ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym. 

Na terenie Gminy Miasto Brzeg zlokalizowane są trzy cmentarze: 

cmentarz komunalny – czynny przy ulicy Starobrzeskiej, 

cmentarz komunalny – czynny przy ulicy Księdza Makarskiego, 

cmentarz komunalny – zamknięty przy ulicy Ofiar Katynia. 

 

Cmentarz komunalny przy ulicy Starobrzeskiej 

Założony w 1968 roku, ogrodzony, o całkowitej powierzchni 12,4 hektara. 

Na terenie cmentarza zlokalizowany jest dom przedpogrzebowy, wyposażony w 

instalację wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną i chłodniczą. 

Cały cmentarz uzbrojony jest w sieć wodociągową, zapewniającą rodzinom 

zmarłych prowadzenie na grobach niezbędnych zabiegów konserwacyjno-

pielęgnacyjnych. 

 

Cmentarz komunalny przy ulicy Księdza Makarskiego 

Założony w 1945 roku. Powierzchnia cmentarza wynosi 2,14 hektara. Cmentarz 

częściowo jest ogrodzony. Cmentarz posiada wydzieloną kwaterę wyznania 

mojżeszowego, ogrodzoną siatką i obsadzoną żywopłotem z tuji. 

Oprócz tego na terenie cmentarza wydzielona jest: 

kwatera jeńców czeskich, 

kwatera wojsk radzieckich i ich rodzin – stacjonujących w Brzegu po drugiej 

wojnie światowej, 

kaplica o powierzchni 0,029 hektara – własność Parafii Rzymsko-Katolickiej. 

 

Cmentarz komunalny, zamknięty – nieczynny przy ulicy Ofiar Katynia 

Założony w 1868 roku, zamknięty w 1958 roku. Powierzchnia cmentarza 

wynosi 1,2 hektara, ogrodzony. Na terenie cmentarza wydzielona jest kwatera 

wojenna żołnierzy polskich i radzieckich oraz pomnik poświęcony pamięci 

ofiar drugiej wojny światowej. Znajduje się tam również kaplica o powierzchni 

0,039 ha – własność Parafii Garnizonowej w Brzegu. 
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3. Stan obecny oraz główne problemy w zakresie gospodarki 

wodnej i ściekowej Miasta Brzegu 
 

Miejskie urządzenia odwodnieniowe 
Miasto Brzeg posiada mieszany system kanalizacyjny. W obrębie Starego 

Miasta funkcjonuje system ogólnospławny, przystosowany do odprowadzania 

ścieków sanitarnych i wód deszczowych z całego obszaru. Miał on swój 

początek u schyłku ubiegłego wieku. Gruntownie zmodernizowany w latach 

siedemdziesiątych i przystosowany do aktualnych potrzeb miasta i wymogów 

ochrony środowiska. Odbiornikiem ścieków obsługujących wyżej wymieniony 

teren jest miejska oczyszczalnia ścieków i rzeka Odra. 

Południowa część miasta (na południe od linii kolejowej) posiada system 

rozdzielczy, tzn. w głównych ciągach ulicznych przebiegają dwa ciągi 

kanalizacyjne, służące oddzielnie ściekom sanitarnym i deszczowym z tym, że 

odbiornikiem wód deszczowych jest Rzeka Kościelna, którego źródła sięgają 

okolicznych wsi aż do Krzyżowic włącznie. 

Przepustowość hydrauliczna odbiornika wód deszczowych tego rejonu jest 

niewystarczająca, wynikająca przede wszystkim z faktu, że Rzeka Kościelna 

wymaga gruntownej modernizacji. 

Ze względu na fakt, że miasto nie jest administratorem całego Potoku Kościelna 

(częścią Potoku administruje Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Opolu), istnieją znaczne problemy we właściwej koordynacji 

czasowej tego zamierzenia i możliwości jego realizacji. 

Podobnie ma się sprawa dolnego odcinka Rzeki Sadzawa, który jest 

odbiornikiem wód deszczowych z południowo-wschodnich obszarów miasta. 

Dokonując oceny stanu technicznego całego systemu odwodnieniowego w 

mieście należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: 

- uregulowania wymaga kwestia rozgraniczeń kompetencyjnych w zakresie 

własności i sposobów finansowania kosztów utrzymania urządzeń deszczowo-

melioracyjnych, 

- uregulowania problemów bieżącej odpowiedzialności za stan techniczny i 

funkcjonowanie systemu odwodnieniowego pasma torowisk kolejowych, do 

którego podłączone są wpusty uliczne usytuowane pod wiaduktami 

kolejowymi. 

 Przyczyną wadliwego funkcjonowania kanalizacji deszczowej w mieście jest 

brak bieżącej konserwacji i remontów. Powoduje to dekapitalizację całego 

systemu odwadniającego miasto Brzeg. 

Środki budżetowe przyznawane co roku zapewniają wykonanie drobnych 

remontów studni rewizyjnych, oczyszczanie wpustów licznych oraz doraźne 

czyszczenie rowów melioracyjnych.  
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Miasto jest właścicielem 11.218,5m kanalizacji deszczowej, w tym 5.333,0 

wybudowanych przed 1945 rokiem, 1200 sztuk wpustów ulicznych związanych 

z odbieraniem wód deszczowych z terenów ulic do kanalizacji deszczowej. 

Utrzymuje również rowy otwarte, służące do odbierania wód deszczowych, a 

mianowicie: 

- rów ulicy Filozofów  -  518 mb, 

- rów K-7 Park Wolności  -  920 mb, 

- rów C  - 2356  mb, 

- rów ulicy Sikorskiego  - 250 mb, 

- rów ulicy Saperskiej  - 550 mb, 

Razem do bieżącego utrzymania jest około 2600 mb rowów. 

W imieniu Gminy Miasto Brzeg kanalizacją ogólnospławną administruje 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu, natomiast czyszczenie 

rowów zlecane jest w miarę potrzeb innym podmiotom. 

 

System zaopatrzenia w wodę Miasta Brzeg 

Zaopatrzenie Miasta Brzeg w wodę odbywa się w oparciu o obiekty 

zlokalizowane na terenie gminy Olszanka. Wodociąg zaopatrywany jest 

aktualnie w wodę z ujęć:  

- ujęcie wody powierzchniowej z kanału przerzutowego Nysa Kłodzka - Oława 

w miejscowości Obórki, 

- ujęcie wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w Obórkach,  

- ujęcie wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w Gierszowicach.  

 

Stacja uzdatniania wody w Gierszowicach. 

Opis technologii uzdatniania wody. Woda surowa jest poddawana uzdatnianiu 

w procesach koagulacji, flokulacji, sedymentacji, filtracji i dezynfekcji.  

Z ujęcia w Obórkach woda jest tłoczona do komór szybkiego mieszania, gdzie 

dozowane są reagenty: koagulant PIX (wodny roztwór siarczanu żelazowego) i 

roztwór wapna (korekta odczynu) oraz poddawana jest wstępnemu 

chlorowaniu.  

Dalsze procesy uzdatniania prowadzone są w klarownikach korytarzowych 

poprzez przepuszczenie wody przez warstwę zawieszonego osadu. Na stacji 

znajduje się 5 baterii klarowników korytarzowych. Po klarownikach woda 

poddawana jest procesowi filtracji na filtrach pośpiesznych z prędkością 

v=7,5m/h. Na stacji znajduje się 5 filtrów pośpiesznych o złożu piaskowym.  

Woda podziemna z ujęcia w Gierszowicach jest napowietrzana na złożach 

kontaktowo - ociekowych i dalej poddawana całemu procesowi uzdatniania 

wspólnie z wodą z ujęcia w Obórkach. Po dezynfekcji woda uzdatniona spływa 

do zbiornika wody czystej, skąd przepompowywana jest za pośrednictwem 

pompowni II0 do miasta i okolic.  

 

Sieć wodociągowa 
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Woda uzdatniona jest tłoczona do miasta dwoma równolegle ułożonymi 

rurociągami żeliwnymi o średnicy 350 i 500 mm. Przewody przesyłowe i 

obwodowej sieci wodociągowej obejmującej swym zasięgiem cały teren 

zabudowy miejskiej są zbudowane z rur żeliwnych (ok 70 % ogólnej długości 

sieci) oraz z rur PCV i PE, o średnicach nominalnych od 80 do 500mm. 

Długość sieci wodociągowej w mieście wynosi:  

sieć magistralna - 22,6 km  

sieć rozdzielcza - 59,3 km  

 

Jakość wody 

Zapotrzebowanie miasta na wodę w 80% pokrywanych jest z własnych ujęć 

wgłębnych. Rezerwę stanowią wody powierzchniowe z kanału zwanego 

"doprowadzalnikiem wrocławskim". Rezerwę stanowią wody powierzchniowe 

z doprowadzalnika wrocławskiego. Istnieje możliwość pobrania aż, 22 500m3 

tych wód na dobę.  

Aktualnie woda uzdatniona jest produktem dobrej jakości, spełniającym 

wymogi norm jakościowych zarówno krajowych jak i unijnych. Problemem jest 

jednak fakt przewymiarowania struktur sieciowych, które ze względu na swą 

wielkość wydłużają czas dopływu wody do odbiorcy, a przez to podlegają 

procesom wtórnego zanieczyszczenia.  

Należy stwierdzić, że stosowana technologia uzdatniania wody zabezpiecza 

jakość wody do celów konsumpcyjnych. W żadnym wskaźniku woda 

uzdatniona nie przekracza norm jakim powinna odpowiadać woda 

przeznaczona do spożycia przez ludzi. Zawartość chloru oznaczano na Stacji 

Uzdatniania Wody przed wtłoczeniem  do sieci. Na terenie miasta stężenie 

chloru mieści się w przedziale 0,1 ÷ 0,3 mg/l. Świadczą o tym analizy 

przeprowadzane w punktach kontrolnych sieci miejskiej. 
 

Oczyszczalnia ścieków. 

Miejska mechaniczno-biologiczno-chemiczna Oczyszczalnia Ścieków w 

Brzegu budowana w latach 1996-2000 pracuje w oparciu o pozwolenie wodno-

prawne na od-prowadzanie ścieków wydane przez Urząd Wojewódzki w Opolu 

dn. 22.01.1996 Nr Oś-III-62107/129/95/96 (ważne na czas określony do dnia 15 

grudnia 2015 r.).  

Parametry ścieków odprowadzanych do rzeki Odry wydane w tym pozwoleniu 

były podstawą projektowania urządzeń oczyszczalni (Projekt Biura Projektów 

Obiektów Przemysłowych i Ochrony Środowiska BIPROSKÓR w Krakowie), 

której zakończenie rozruchu technologicznego i rozpoczęcie eksploatacji ciągu 

ściekowego należy datować na listopad 2000 roku.  

 

Technologia oczyszczania ścieków 

Układ technologiczny oczyszczania ścieków obejmuje dwa stopnie 

oczyszczania:  
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stopień pierwszy - mechaniczny,  

stopień drugi - biologiczny.  

 

Mechaniczne oczyszczanie ścieków 

Mechaniczne oczyszczanie ścieków realizowane jest w układzie 

konwencjonalnym, tzn. w oparciu o kratę, piaskownik i osadnik wstępny.  

Celem stosowania procesów mechanicznego oczyszczania ścieków jest 

usunięcie z nich ciał stałych oraz zawiesin ziarnistych (piasku) i zawiesin 

łatwoopadających.  

Ścieki z lewobrzeżnej części miasta, które stanowią ok. 88 % ogółu ścieków 

odprowadzanych na oczyszczalnię, kierowane są do budynku krat wyposażony 

w kratę rzadką, kratę gęstą oraz separator piasku zabezpieczające syfon ( pod 

Odrą ) przed zamuleniem. Na kolektorze ( kanalizacji ogólnospławnej ) przed 

budynkiem krat znajduje się przelew burzowy, którego zadaniem jest zrzut 

nadmiaru ścieków w czasie deszczu do osadników wód deszczowych .  

Ścieki z terenu tzw. "wyspy" oraz ścieki z punktu zlewczego (stanowiące ok. 

12% ogółu ścieków) przepływają przez kratownię wyposażoną w kratę 

mechaniczną z prasą i kratę ręczną ( awaryjną ). Ścieki te poprzez pompownię, 

kierowane są do zbiorczej przepompowni ścieków. gdzie dopływają także 

ścieki z budynku krat zlokalizowanego w ulicy Oławskiej oraz z osadników 

wód deszczowych.  

Przepompownia zbiorcza jest pierwszym obiektem ciągu technologicznego, 

gdzie dopływają wszystkie ścieki z systemu kanalizacyjnego miasta Brzeg.  

Ścieki zmieszane przepompowywane są, do piaskownika, a następnie do 

osadników wstępnych. W stopniu pierwszym (mechanicznym) nie są usuwane 

ze ścieków w znaczącym stopniu zanieczyszczenia organiczne oraz związki 

biogenne.  

 

Biologiczne oczyszczanie ścieków 

Oczyszczalnia ścieków w Brzegu bazuje na trójfazowym osadzie czynnym do 

usuwania związków organicznych, azotu i fosforu, nitryfikacji i denitryfikacji 

związków azotowych oraz wzmożonej biologicznej defosfatacji.  

Biologiczne oczyszczanie ścieków realizowane jest w oparciu o trójfazowy 

osad czynny z komorą predenitryfikacji, wspomagany przez symultaniczne, 

interwencyjne strącanie fosforanów przy pomocy PIX-u.  

Biologiczne oczyszczanie ścieków na oczyszczalni w Brzegu zaprojektowano 

jako nisko obciążony osad czynny z przedłużonym czasem napowietrzania, 

prowadzeniem procesu nitryfikacji, denitryfikacji oraz biologicznej i 

chemicznej defosfatacji.  

W komorach beztlenowej i niedotlenionej zaprojektowano mieszadła 

mechaniczne, a w komorze napowietrzania ruszt do drobnopecherzykowego 

napowietrzania osadu czynnego  
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Dodatkowo zaprojektowano komorę predenitryfikacji na drodze osadu 

recyrkulowanego w celu zmniejszenia stężenia azotanów na dopływie do 

komory anaerobowej. Takie rozwiązanie technologiczne pozwala na poprawę 

skuteczności procesu biologicznego, wzmożonego usuwania fosforu ze 

ścieków.  

Ścieki oczyszczone odprowadzane są do osadników wtórnych, gdzie są 

klarowane a osad czynny oddzielany, zagęszczany w lejach osadowych oraz 

kierowany do zbiorników osadu nadmiernego i recyrkulacji . Ścieki 

oczyszczone odpływają z osadników wtórnych kanałem otwartym do koryta 

pomiarowego a następnie do rzeki Odry.  

 

Technologia przeróbki osadów ściekowych 

Gospodarka osadowa funkcjonuje w układzie:  

- zbiorniki do grawitacyjnego zagęszczania osadów,  

- mechaniczne zagęszczanie osadów z dawkowaniem polielektrolitu,  

- koagulacja, interwencyjne kondycjonowanie osadu,  

- mechaniczne odwadnianie osadów,  

- stabilizacja osadów wapnem,  

- tlenowa stabilizacja osadu na placu kompostowni.  

Osad magazynowany jest w magazynie osadu i wykorzystywany rolniczo.  

 

Instalacja płukania piasku 

Piasek z piaskowników oczyszczalni ścieków oraz ze studzienek 

kanalizacyjnych z terenu miasta Brzeg a w przyszłości również z terenu 

ościennych gmin jest poddawany procesowi płukania na instalacji płukania 

piasku (dostawca urządzeń - firma HUBER Technology sp. z o.o.). Piasek ten 

jest magazynowany i wykorzystywany jest do zasypywania wykopów po 

awariach wodociągowo - kanalizacyjnych oraz w budownictwie drogowym. 

(Atest higieniczny nr HK/W/0119/01/2004 na wykorzystanie go w w/w celu 

wydany przez Państwowy Zakład Higieny w dniu 31.03.2004r). Instalacja 

płukania piasku została zrealizowana w latach 2003-2004 w ramach Kontraktu 

Wojewódzkiego.  

Jest to jedna z pierwszych instalacji tego typu działających w Polsce.  

 

Jakość ścieków 

Oczyszczalnia ścieków posiada  pozwolenie wodnoprawne z dnia 22.01.96 r nr 

OŚ-III-6210/129/95/96 z późniejszymi zmianami  ważne do 31.12.2015r. W 

decyzji  udzielono pozwolenia na  odprowadzanie do rzeki Odry ścieków w 

ilości Q śrd- 18.000 m
3
/dobę, w którym określono dopuszczalne wskaźniki 

zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków: 
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Pracę oczyszczalni ścieków należy określić jako bardzo dobrą, biorąc pod 

uwagę wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń jak i osiąganie stężeń znacznie 

poniżej dopuszczalnych. 

 
Wykres 13. Porównanie stężeń na wylocie z oczyszczalni ze stężeniami dopuszczalnymi 

 
Tabela 16. Sieć wodociągowa 

 2003 2004 2005 2006 

długość czynnej sieci rozdzielczej (km) 63,3 63,3 63,5 63,9 

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych 
i zbiorowego zamieszkania (szt.) 

1 577 1 577 1 577 1 585 

ludność korzystająca z sieci wodociągowej (osoby) 38 369 38 203 38 034 37 821 

 

Tabela 17. Sieć kanalizacyjna 

 2003 2004 2005 2006 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej (km) 53,1 53,1 53,5 53,5 

połączenia prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania (szt.) 

1 414 1 414 1 414 1 414 

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej (osoby) 36 511 36 353 36 192 35 988 

 

Tabela 18. Sieć gazowa 

 2003 2004 2005 2006 

długość czynnej sieci (km) 61,3 61,5 65 70,7 

połączenia prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania (szt.) 

2 034 2 052 2 083 2 093 

ludność korzystająca z sieci gazowej (osoby) 37 029 36 930 36 704 36 515 

 

Tabela 19. Sieć energetyczna 

 2003 2004 2005 2006 

odbiorcy 14 745 14 783 14 798 14 870 
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Tabela 20. Zużycie 

woda z wodociągów 
(m

3
) 

 2003 2004 2005 2006 

na 1 mieszkańca  38,4 37,1 36,7 35,4 

na 1 odbiorcę 38,7 37,5 37,1 35,8 

energia elektryczna 
(kWh) 

 2003 2004 2005 2006 

na 1 mieszkańca 741,5 738,1 739,3 749,9 

na 1 odbiorcę 1 947,2 1 924,8 1 917,5 1 924,5 

gaz z sieci 
(m

3
) 

 2003 2004 2005 2006 

na 1 mieszkańca 183,4 160,8 162,8 165,7 

na 1 odbiorcę 547,9 480,6 481,3 479,8 

 

Tabela 20. Korzystający z instalacji w % ogółu ludności miasta 

 2003 2004 2005 2006 

wodociągi 99,1 99,1 99,1 99,1 

kanalizacja 94,3 94,3 94,3 94,3 

Gaz 95,6 95,8 95,6 95,7 

 

4. Stan obecny oraz główne problemy edukacji i kultury w Brzegu 
 

Wykres 14. Jakie dostrzega Pan/i najistotniejsze problemy związane z edukacją i kulturą? 

(proszę zaznaczyć trzy odpowiedzi) 

 
Brak znaczących imprez kulturalnych, brak miejsc użyteczności publicznej dla 

kółek zainteresowań, warsztatów oraz odpływ absolwentów gimnazjów do 

większych ośrodków (Wrocław, Opole), a także brak strategii rozwoju kultury 
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– główne problemy, wg ankietowanych, związane z edukacją i kulturą w 

mieście. 
 

Wykres 15. Jakie działania Pana/i zdaniem mogą rozwiązać problemy związane z edukacją i 

kulturą? (proszę zaznaczyć trzy odpowiedzi) 

 

Oświata i wychowanie 
 

Uczniowie w przedszkolach 

Gmina Miasta prowadzi dziesięć placówek przedszkolnych w tym jedną 

integracyjną: 

1) Przedszkole Publiczne Nr 1 ul. Jana Pawła II 7, 

2) Przedszkole Publiczne Nr 2 ul. Ofiar Katynia 9, 

3) Przedszkole Publiczne Nr 3 ul. Zielona 23, 

4) Przedszkole Publiczne Nr 4 ul. Chrobrego 37, 

5) Przedszkole Publiczne Nr 5 ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 

6) Przedszkole Publiczne Nr 6  ul. Wysoka 1, 

7) Przedszkole Publiczne Nr 7 Integracyjne ul. Gaj 1, 

8) Przedszkole Publiczne Nr 8 ul. Towarowa 8, 

9) Przedszkole Publiczne Nr 10 ul. Ks. Makarskiego 3, 

10) Przedszkole Publiczne Nr 11 ul. Spacerowa 3. 

Według stanu na dzień 30 września 2008 roku wychowaniem przedszkolnym  

w gminie objętych jest 1040 dzieci, co stanowi 85,5 % dzieci  

w wieku od 3 do 6 lat. (znacznie powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej). 

Nie wszystkie dzieci, których rodzice zadeklarowali ich uczestnictwo  

w zajęciach przedszkolnych, zostały przyjęte do przedszkola w roku szkolnym 

2008/2009; 16 dzieci oczekuje na miejsce w przedszkolu.  
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Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych placówek zawiera poniższa 

tabela.  
 

Tabela 21. Oddziały, dzieci w przedszkolach w roku szkolnym 2008/2009 

Placówka Liczba 

 dzieci 

 

Liczba 

 oddziałów 

Przedszkole Publiczne Nr 1 96 4 

Przedszkole Publiczne Nr 2 74 3 

Przedszkole Publiczne Nr 3 97 4 

Przedszkole Publiczne Nr 4 150 6 

Przedszkole Publiczne Nr 5 100 4 

Przedszkole Publiczne Nr 6 75 3 

Przedszkole Publiczne Nr 7 102 5 

Przedszkole Publiczne Nr 8 100 4 

Przedszkole Publiczne Nr 10 100 4 

Przedszkole Publiczne Nr 11 146 6 

 

Praca przedszkoli ukierunkowana jest na wszechstronny rozwój dzieci 
dostosowany do ich indywidualnych potrzeb. Realizowane są innowacje 
pedagogiczne oraz programy własne  ułatwiające adaptację dziecka  
w przedszkolu, promujące bezpieczeństwo, zdrowie i aktywny styl życia; 
uczące dzieci jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i rozwiązywać problemy 
życiowe; rozwijające zdolności i aktywność twórczą dzieci, przyrodnicze  
i ekologiczne, wzmacniające więź z miastem, regionem brzeskim i krajem 
ojczystym. Oferta zajęć dydaktyczno-wychowawczych przedszkoli jest 
wzbogacona o: naukę pływania, zajęcia korygujące wady postawy, zajęcia 
logopedyczne. 

Wyzwaniem na najbliższe lata jest przygotowanie odpowiedniej kadry  

i bazy materiałowej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które 

coraz częściej trafiają do naszych placówek oraz poprawa stanu infrastruktury 

technicznej.  
 

Szkoły 

Gmina Miasto Brzeg prowadzi pięć szkół podstawowych, z których jedna 

posiada oddziały integracyjne, jedna prowadzi oddziały sportowe. W mieście 

funkcjonują cztery gimnazja, w tym jedno z oddziałami sportowymi i jedno  

z oddziałami integracyjnymi. Dwa gimnazja znajdują się w zespołach szkół 

razem ze szkołami podstawowymi.  

Teren gminy podzielony jest na siedem obwodów szkolnych: 

 obwód Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1, 

 obwód Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3, 

 obwód Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5, 

 obwód Publicznego Gimnazjum Nr 1, 

 obwód Publicznego Gimnazjum Nr 3, 

 obwód Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu, 
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 obwód Zespołu Szkól Nr 2 z Oddziałami integracyjnymi w Brzegu. 

W roku szkolnym 2008/2009 do wszystkich szkół uczęszcza 3543 uczniów,  

z tego do szkół podstawowych 2031, zaś do gimnazjów 1512. W szkołach 

podstawowych uczniowie uczą się w 80 oddziałach, w tym  5 oddziałów 

integracyjnych; w gimnazjach w 58 oddziałach, w tym w 3 integracyjnych. W 

szkołach podstawowych przypada średnio 25,9 uczniów na jeden oddział 

ogólnodostępny i 17,5 uczniów na jeden oddział integracyjny.  

W gimnazjach średnia liczba uczniów wynosi 16,4 w oddziałach integracyjnych 

i 20,7 w ogólnodostępnych. Z ogólnej liczby uczniów gimnazjów 11,7%, czyli 

177 uczniów mieszka w Gminie Skarbimierz.  

Szkoły dla uczniów zdolnych jak i mających trudności edukacyjne rozszerzają 

swoją ofertę dydaktyczną poprzez prowadzenie zajęć: koła przedmiotowe, koła 

zainteresowań, zajęcia sportowe SKS, logopedyczne, kompensacyjno-

korekcyjne, wyrównawcze, nadobowiązkowych z języków obcych,  gimnastyki 

korekcyjnej. We wszystkich szkołach działają biblioteki szkolne. 

Na organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach 

przeznaczono łącznie 8 etatów pedagogicznych: w 5 szkołach podstawowych  

i 4 gimnazjach są zatrudnieni pedagodzy szkolni, 2 psychologów wspomaga   

4 gimnazja. W ramach zadań opiekuńczych siedmiu szkołach działają świetlice 

szkolne, w sześciu zapewniona jest opieka pielęgniarska z zakresu medycyny 

szkolnej i opieka stomatologiczna. We wszystkich szkołach organizowane jest 

dożywianie.  

 

Nauczyciele 

W szkołach podstawowych i gimnazjach oraz przedszkolach jest zatrudnionych 

jest łącznie 431 nauczycieli, w tym 362 w pełnym wymiarze zajęć.  Z tej liczby 

94% posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, 3,2% 

wyższe zawodowe, 0,7% wykształcenie na poziomie kolegium 

nauczycielskiego, a 2,1% posiada inne kwalifikacje.  
 

Wykres 16. Liczba nauczycieli z uwzględnieniem wykształcenia 
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Stopień nauczyciela dyplomowanego posiada 244 (56,6%) zatrudnionych 

nauczycieli, 85 (19,8%) to nauczyciele mianowani, 85 (19,3%) stanowią 

nauczyciele kontraktowi, a 15 (3,4%) rozpoczynający pracę w zawodzie 

nauczyciele -stażyści, 4 (0,9%) nauczycieli nie posiada stopnia specjalizacji 

zawodowej.  
 

Tabela 17. Liczba nauczycieli z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego 

 
Dane demograficzne w latach 2008 - 2013 
 

Dzieci w przedszkolach 

 

Liczbę dzieci na lata 2008 – 2013 w poszczególnych przedszkolach według 

danych ewidencji Urzędu Miasta w Brzegu można przewidzieć na podstawie 

analizy liczby urodzin. 

 
Tabela 22. Liczba urodzonych dzieci  

w latach 2001-2007 

Wykres 18. Liczba urodzonych dzieci w latach  

2001-2007 

 

 

Rok 

urodzenia 

Liczba 

urodzonych 

dzieci  

2001  328 

2002  296 

2003  315 

2004  303  

2005  302 

2006  342 

2007  346 
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Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje objąć dzieci 6-letnie edukacją 

szkolną. Datą, od której wszystkie sześciolatki będą miały obowiązek 

uczęszczania do szkoły, ma być 1 września 2011 r. 

Biorąc pod uwagę liczbę urodzin dzieci, nie przewiduje się, że zapowiadane 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany znacząco wpłyną na 

organizację pracy brzeskich przedszkoli. 

 

Uczniowie w szkołach podstawowych 

 

Przy założeniu, że od 1 września 2011 roku dzieci 6-letnie będą realizowały 

obowiązek szkolny liczba uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych 

w latach 2008 – 2013 będzie przedstawiała się następująco: 

 
Tabela 23. Liczba uczniów w Publicznych Szkołach Podstawowych w latach 2008-2013 

ROK 

SZKOLNY  

LICZBA UCZNIÓW 

PSP-1 PSP-3 PSP-5 PSP-6 PSP-8 Razem 

2008/2009  298 538 422 536 237 2031 

2009/2010  315 495 416 506 248 2027 

2010/2011  305 493 407 486 258 1995 

2011/2012  301 464 414 470 256 2207 

2012/2013  302 445 394 457 255 2195 

2013/2014  305 431 377 466 283 2208 

 
Wykres 19. Liczba uczniów szkół podstawowych w poszczególnych latach z uwzględnieniem 

zmian proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
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Wykres 20. Liczba uczniów szkół podstawowych w poszczególnych latach bez uwzględnienia 

zmian proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 

 
 

Z dniem 1 września 2009 r. rozpocznie działalność gimnazjum  

w Skarbimierzu Osiedle. Zakładając, że uczniowie klas II i III zamieszkali na 

terenie Gminy Skarbimierz pozostaną w brzeskich gimnazjach oraz 

uwzględniając obwody szkół liczba uczniów w gimnazjach będzie kształtować 

się następująco: 

 

 
Tabela 24. Liczba uczniów w Publicznych Gimnazjach w latach 2008-2013 

Rok 

szkolny 

Liczba uczniów 

PG-1 
PG-1 

(S
*

) 
PG-2 

PG-2 

(S
*

) 
PG-3 

PG-3 

(S
*

) 
PG-4 Razem 

Razem 

(S
*

) 

2008/2009 460 105 413 63 495 90 144 1512 258 

2009/2010 400 67 353 57 405 42 140 1298 166 

2010/2011 345 27 291 47 390 18 124 1150 92 

2011/2012 319 - 244 - 382 - 123 1068 - 

2012/2013 314 - 205 - 351 - 130 1000 - 

2013/2014 319 - 194 - 325 - 139 977 - 

(S
*

) – uczniowie z Gminy Skarbimierz 
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Wykres 21. Liczba uczniów gimnazjów w poszczególnych latach  

 
Wnioski z analizy danych demograficznych 

Zauważalny wzrost liczby urodzin dzieci oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 

może przyczynić się do zwiększenia liczby dzieci oczekujących na przyjęcie do 

przedszkola. 

Prognozy demograficzne oraz odejście uczniów z Gminy Skarbimierz wskazują 

na spadek w kolejnych rocznikach liczby uczniów uczęszczających do 

gimnazjów. Podobna sytuacja będzie w szkołach podstawowych, jeżeli 

6.latków w 2011 r. nie obejmie obowiązek szkolny. Będzie to miało istotny 

wpływ na organizację procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego  

w szkołach lecz nie na ich ilość. Przewiduje się, że od 2017 r. liczebność 

uczniów w gimnazjach będzie wzrastać, choć może nie do takiego poziomu jak 

obecnie. Mniejsze szkoły są bezpieczniejsze dla uczniów, sprzyjają ich 

rozwojowi oraz  wyrównywaniu szans edukacyjnych. 
 

Kultura 

Dzięki działalności Muzeum Piastów Śląskich i Brzeskiego Centrum Kultury 

Brzeg przyciąga organizatorów imprez, których ranga wykracza daleko poza 

granice . Koncerty, wernisaże i spektakle odbywają się zarówno w stylowych 

salach i na dziedzińcu Zamku Piastowskiego, w kościołach, w Sali dawnego 

teatru miejskiego, gdzie obecnie mieści się Brzeskie Centrum Kultury, w 

Galerii Sztuki Współczesnej i Wielkiej Sali Stropowej Ratusza, a także w 

amfiteatrze i na ulicach miasta. Muzeum Piastów Śląskich jest organizatorem 

wystaw, które cieszą się dużym powodzeniem oraz jest współorganizatorem 

koncertów muzyki poważnej. 

Na terenie Gminy Miasto Brzeg działają dwie samorządowe instytucje 

upowszechniania kultury : 

BRZESKIE CENTRUM KULTURY, ul. Mleczna 2, 49-300 Brzeg (Uchwała nr 

XVII/184/2000 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 30 marca 2000 roku w sprawie 
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powołania samorządowej instytucji upowszechniania kultury pod nazwą 

Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu), 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ,ul. Jana Pawła II 5, 49-300 Brzeg 

(Uchwała nr XVII/185/2000 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 30 marca 2000 

roku w sprawie powołania samorządowej instytucji upowszechniania kultury 

pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Brzegu im. Księcia Ludwika I w 

Brzegu. 

Obok samorządowych instytucji kultury na terenie miasta działa także Klub 

Garnizonowy oraz Stowarzyszenie Żywych Poetów.  

 

Zaplecze lokalowe BCK i MBP  

Należy rozbudować Bibliotekę Centralną do wielkości wymaganego wskaźnika  

w stosunku do liczby mieszkańców i liczby użytkowników zbiorów 

bibliotecznych (organizacja trzech czytelni po ewentualnej dobudowie 

„skrzydła” do istniejącego budynku biblioteki), a także dostosować rozwiązania 

architektoniczne do korzystania z usług biblioteki publicznej przez osoby 

niepełnosprawne. Amfiteatr wymaga gruntownej przebudowy. Również 

budynek BCK wymaga również remontu. Wyposażenie pomieszczeń w 

obecnych bazach lokalowych nie jest zadawalające. Instytucje kultury 

otrzymują dotacje podmiotowe z budżetu  a wysokość dotacji rocznej ustala 

Rada Miejska. Za prawidłową realizację budżetu odpowiada dyrektor 

samorządowej instytucji kultury. 

 

Cele i zadania 

Brzeskie Centrum Kultury 

      Edukacja i wychowanie przez sztukę , organizowanie form indywidualnej 

aktywności w dziedzinie kultury oraz organizacja imprez kulturalnych. 

Tworzenie warunków do rozwoju teatralnego ruchu artystycznego, folkloru 

oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, rozpoznawanie i rozbudzanie oraz 

zaspakajanie  potrzeb, a także zainteresowań kulturalnych. 

Miejska Biblioteka Publiczna 

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, 

informacyjnych , edukacyjnych i samokształceniowych społeczeństwa oraz 

upowszechnianiu wiedzy i kultury. 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, 

a w szczególności m.in. kultury, w tym bibliotek i innych placówek 

upowszechniania kultury. 

 

Główne kierunki działań w zakresie upowszechniania kultury 

1. Koordynacja działalności miejskich placówek kulturalnych. 

2. Koordynacja imprez masowych. 

3. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami społeczno – kulturalnymi. 

4. Edukacja i wychowanie przez sztukę. 
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5. Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. 

6. Organizacja imprez cyklicznych, nadzór i udział w przygotowywaniu 

uroczystości państwowych, regionalnych i okolicznościowych. 

7. Wymiana kulturalna z zagranicą. 

8. Organizacja form indywidualnej aktywności w dziedzinie kultury. 

9. Promocja osiągnięć brzeskiego środowiska kultury na stronach 

internetowych. 

10. Organizacja imprez i zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej w celu likwidacji 

negatywnych zjawisk społecznych i patologii. 

 

Stan sportu  

Ludzie wyglądają i czują się lepiej, gdy prowadzą aktywne fizyczne życie. Ich 

poziom lęku i depresji jest niższy, zaś możliwości psychofizyczne są znacznie 

wyższe. (z opracowania Światowej Organizacji Zdrowia) 

Kultura fizyczna jest częścią kultury narodowej, chronionej przez prawo. 

Obywatele, bez względu na wiek, płeć, wyznanie, rasę oraz stopień i rodzaj 

niepełnosprawności – korzystają z równego prawa do różnych form kultury 

fizycznej. 

Wychowanie fizyczne jest procesem kształtującym harmonijny rozwój 

psychofizyczny dzieci i młodzieży, a sport formą aktywności człowieka, mającą 

na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych. 

(Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizyczne) 

 

 W Brzegu działalność sportowa prowadzona jest przez: Szkolny Związek 

Sportowy, (szkolne i uczniowskie kluby) kluby i stowarzyszenia sportowe oraz 

szkoły, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który w ramach działań 

statutowych podejmuje działania zaspokajające potrzeby sportowo – 

rekreacyjne mieszkańców Brzegu poprzez utrzymywanie w należytym stanie 

obiektów i urządzeń sportowych oraz organizację imprez. 

 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 Realizując założone cele MOSiR Brzeg szczególną wagę przywiązuje do 

spraw związanych ze sportem dzieci i młodzieży. Dotyczy to zarówno sportu 

kwalifikowanego – na obiektach MOSiR odbywają się zawody młodzieżowe w 

wielu dyscyplinach sportu: piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówce, lekkiej 

atletyce, baseballu – jak i aktywności sportowej dla celów rekreacyjnych.  

W ciągu całego roku odbywają się imprezy prowadzone w ramach 

współzawodnictwa klubów sportowych, a także realizowane są zawody z 

kalendarza Szkolnego Związku Sportowego. MOSiR kontynuuje dla dorosłych 

mieszkańców rozgrywki sportowe o charakterze rekreacyjnym po nazwą 

Otwartych Mistrzostw Brzegu o Puchar Burmistrza Miasta w następujących 

dyscyplinach: koszykówka, koszykówka uliczna, piłka nożna, halowa piłka 

nożna, zawody wędkarskie, festyny połączone  z rekreacją ruchową. Imprezy te 
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cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników i kibiców. Na obiektach 

MOSiR-u rozgrywane są zawody zespołów seniorskich brzeskich klubów, w 

ramach rozgrywek prowadzonych przez polskie związki sportowe z 

wykorzystaniem sprzętu będącego w posiadaniu MOSiR.  

  MOSiR uczestniczy aktywnie w przygotowaniu imprez tj. Flis Odrzański, 

Turniej Koszykówki Ulicznej, Międzymiastowy Turniej Futsala, pomocy dla 

klubów i stowarzyszeń w organizacji zawodów sportowych. 

 

  Obiekty, którymi administruje MOSiR to Stadion Miejski, Kąpielisko 

Miejskie, Hala Sportowa i Kryta Pływalnia. MOSiR przykłada wielką wagę do 

utrzymania w należytym stanie obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych 

funkcjonujących na terenie miasta, tak aby mogły one służyć jak najlepiej 

mieszkańcom. Na bieżąco wykonywane są prace pielęgnacyjne i porządkowe, a 

w miarę możliwości finansowych wykonywane są remonty. W miarę dobry stan 

obiektów zachęca mieszkańców miasta do aktywnego korzystania z nich.  

  

Należy rozwinąć bazę sportowo-rekreacyjną, m.in. w następujący sposób: 

- zrealizowanie planów budowy drugiej hali sportowej w Brzegu, 

- remont i modernizacja kąpieliska Otwartego przy ul. Korfantego (remont lub 

budowa pełnowymiarowej niecki basenowej z podgrzewaną wodą pozwoli na 

zorganizowanie komercyjnego, letniego wypoczynku dla mieszkańców Brzegu 

i okolic oraz rozgrywanie zawodów pływackich w miesiącach od maja do 

września, szczególnie dla uczniów brzeskich szkół podstawowych i 

gimnazjalnych jako uzupełnienie nauki pływania, 

- przebudowa Stadionu Miejskiego zgodnie z wytycznymi UEFA dla centrów 

treningowych podczas EURO 2012. 

 

Organizacja sportu dla mieszkańców Brzegu opiera się głównie na; 

- prawidłowym utrzymaniu i udostępnieniu przez MOSiR obiektów i urządzeń 

sportowych, 

- zabezpieczeniu środków finansowych na prowadzenie działalności sportowej 

(dotacje z budżetu miasta, przychody własne, finansowanie imprez sportowych 

przez współorganizatorów zarówno w formie finansowej jak i rzeczowej), 

- posiadaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej (własnej i 

współorganizatorów), 

- pomoc w organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych ze związkami i 

organizacjami sportowymi, instytucjami, podmiotami i osobami prywatnymi. 

 

Organizowanie imprez i zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży odbywa się 

głównie na obiektach MOSiR i przyszkolnych obiektach sportowych. 

Zajęcia przeprowadzane są w formie zorganizowanej i indywidualnej. 

Do zajęć zorganizowanych zaliczyć należy: 

- organizację zawodów w ramach programu SONIA, 
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- Wieloletni Program Szkolenia Sportowego Dzieci i Młodzieży, 

- organizację zajęć na sportowo w okresie wakacji i ferii zimowych, 

organizowanie przez MOSiR, kluby, związki sportowe i inne instytucje 

turniejów, zawodów i rozgrywek na obiektach MOSiR i obiektach 

przyszkolnych, podnoszenie poziomu umiejętności i sprawności fizycznej 

uczestniczącej zajęciach treningowych młodzieży. 

 

Do zajęć indywidualnych zaliczyć należy: 

- korzystanie z brzeskich obiektów sportowych i rekreacyjnych (forma odpłatna 

za świadczone usługi np. rekreacja wodna na krytej pływalni i kąpielisku 

otwartym, rekreacja wędkarska), 

- korzystanie z obiektów w formie nieodpłatnej (np. korzystanie z boisk 

i urządzeń na stadionie miejskim). 

 

Uprawianie dyscyplin sportowych w naszym mieście ma w większości związek 

z wieloletnią tradycją i polega w dużej mierze, na kontynuacji zainteresowań 

byłych zawodników. Obecnie zawodnicy ci są w większości działaczami lub 

osobami społecznie wspomagającymi daną dyscyplinę sportową. 

Wpływ ma również dotychczasowa infrastruktura sportowa (obiekty i 

urządzenia) oraz dobrze przygotowana kadra instruktorów, trenerów i 

nauczycieli wychowania fizycznego. 

Wśród dzieci i młodzieży dominują zarówno dyscypliny zespołowe jak również 

indywidualne w większości zorganizowane w klubach i związkach sportowych. 

 

Do dyscyplin zespołowych, w których szkoli się wielu młodych adeptów 

zaliczyć należy: 

- koszykówka kobiet, 

- piłka ręczna mężczyzn, 

- piłka nożna, 

- softball, 

- baseball. 

 

Do dobrze rozwiniętych w ostatnich latach dyscyplin indywidualnych zaliczyć 

należy: 

-  kolarstwo  

-  tenis stołowy, 

-  lekką atletykę, 

-   modelarstwo, 

-   pływanie, 

-   tenis ziemny, 

- wschodnie sztuki walki, 

- szachy. 
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Do dyscyplin sportowych nie zorganizowanych, a które uprawiane są przez 

wielu młodych ludzi należy wymienić tzw. „skajterów” osoby korzystające 

z obiektu sportowego na Stadionie miejskim tzw. SKATE PARTKU. 

 

Najczęściej uprawiane dyscypliny sportowe i zajęcia rekreacyjne przez 

dorosłych mieszkańców miasta to: 

- piłka nożna kwalifikowana i amatorska, 

- halowa piłka nożna amatorska, 

- koszykówka męska kwalifikowana i amatorska, 

- siatkówka halowa amatorska, 

- modelarstwo, 

- rekreacja wędkarska 

- rekreacja pływacka, 

- turystyka rowerowa. 

 

Najważniejsze działania sportowe na udostępnionych obiektach: 

Stadion Miejski: 

- z trzech boisk piłkarskich korzystają głównie klub piłkarski, szkoły, instytucje 

i osoby niezrzeszone (dzieci i dorośli), 

- z bieżni i urządzeń lekkoatletycznych korzystają szkoły, kluby, i osoby nie 

zrzeszone, 

- z rampy i urządzeń do skate parku korzystają osoby prywatne przeważnie 

brzeska młodzież, 

- z boiska do baseballa i softballa korzysta Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami 

Sportowymi. 

 

Najważniejsze działania sportowe na stadionie to organizacja treningów 

piłkarskich, meczy ligowych dla grup zrzeszonych w klubie piłkarskim BTP 

„Piast”, organizacja zawodów dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach 

programu SONIA, organizacja „Sportowych Wakacji”, udostępnienie obiektu 

dla mieszkańców miasta na ustalonych w regulaminie zasadach i w ustalonych 

godzinach oraz wynajmowanie boisk, urządzeń i terenu na zawody sportowe i 

imprezy okolicznościowe (np. festyny). 

 

Kryta Pływalnia: 

ogólnodostępna rekreacja ruchowa za pośrednictwem urządzeń wodnych 

(pływanie w nieckach, masaże wodne, jacuzzi, zjeżdżalnia), 

organizowanie nauki pływania dla osób indywidualnych i zajęcia grupowe 

(szkoły, klub UKS 5), 

organizowanie zawodów pływackich w ramach programu SONIA (SZS, 

Szkoły), 

udostępnienie obiektu dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych               

i przerwy wakacyjnej. 
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Hale Sportowe: 

 

Hala MOSiR przy ul. Oławskiej 

- zajęcia z wychowania fizycznego dla uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1, 

- treningi i mecze dla klubu koszykarek Odry Cukierki i Orlika Brzeg, 

- organizacja turniejów dla dorosłych mieszkańców w ramach Otwartych 

Mistrzostw Brzegu w dyscyplinach halowej piłki nożnej, koszykówki                  

i siatkówki,  

- organizowanie zawodów sportowych przez szkoły i SZS w ramach programu 

SONIA, 

- organizacja Białych Ferii na Sportowo, 

- wynajmowanie hali na imprezy okolicznościowe jak studniówki, gimbal, Flis 

Odrzański, 

- organizacja zawodów modelarzy (SMO Feniks). 

 

Hala PSP Nr 3 przy ul. Powstańców Śl. 

- organizacja turniejów dla dorosłych mieszkańców w ramach Otwartych 

Mistrzostw Brzegu w dyscyplinach halowej piłki nożnej, koszykówki                  

i siatkówki,  

- organizowanie zawodów sportowych przez szkoły i SZS w ramach programu 

SONIA, 

- zawody grup młodzieżowych różnych stowarzyszeń sportowych 

 

Kąpielisko Otwarte: 

- organizacja wypoczynku letniego dla mieszkańców (kąpielisko                          

z plażowaniem), 

- przygotowanie boiska do siatkówki plażowej dla korzystających                         

z wypoczynku osób prywatnych oraz szkół i instytucji organizujących zawody, 

- przygotowanie kąpieliska dla rekreacji wędkarskiej oraz organizacji zawodów 

wędkarskich, 

- udostępnienie kąpieliska na zawody modeli pływających (SMO Feniks), 

organizacja „Sportowych Wakacji”. 

Działalność Szkolnego Związku Sportowego finansowana jest ze środków 

przyznanych na realizację „Wieloletniego programu szkolenia sportowego 

dzieci i młodzieży”.    

Kalendarz Szkolnego Związku Sportowego obejmuje szeroki wachlarz 

dyscyplin sportowych wśród dziewcząt i chłopców szkół podstawowych 

i gimnazjalnych. Są wśród nich dyscypliny indywidualne jak i zespołowe. 

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej stanowią uzupełnienie                          

i wzbogacenie form realizacji w szkole celów i zadań edukacji oraz 

wychowania uczniów. Igrzyska uwzględniają różne formy, zarówno                        

w zakresie dyscyplin sportów indywidualnych jak i zespołowych oraz  innych 
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form rekreacyjnych. Naturalna formą i konsekwencją realizacji programów i 

nabywania umiejętności sportowych jest współzawodnictwo                   i 

rywalizacja sportowa.  Organizacja zawodów w ramach Wojewódzkich 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej odbywa się na różnych szczeblach: miasta , rejonu 

i województwa (półfinał i finał). Od kilku lat odbywają się zawody na szczeblu 

centralnym , gdzie startują mistrzowie województwa w poszczególnych 

dyscyplinach   

  

Dużą rolę w procesie kształcenia oraz rozwoju dzieci i młodzieży odgrywają 

zajęcia wychowania fizycznego, które zapewniają wszystkim uczniom 

możliwość uczestniczenia w różnych formach aktywności ruchowej 

indywidualnej i zespołowej. Umożliwiają każdemu uczniowi realizowanie się w 

wybranej dziedzinie sportu zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i 

potencjalnymi możliwościami. Wychowanie fizyczne jest procesem 

wychowawczym , którego zadaniem jest pełny rozwój osobowości człowieka, 

budzenie i rozwijanie jego wrodzonych zadatków , właściwe nimi kierowanie i 

utrzymanie w optymalnej sprawności. Dynamiczny rozwój cywilizacji nadaje 

wychowaniu fizycznemu znamię konieczności i powszechności społecznej.    

   

Uchwalenie przez Radę Miasta „Wieloletniego programu szkolenia sportowego 

dzieci i młodzieży” jest bardzo dobrym krokiem w celu uaktywnienia i 

wprowadzenia nawyku do aktywnego spędzania czasu wolnego wśród dzieci i 

młodzieży. Wypełnienie czasu wolnego poprzez organizację różnorodnych 

form ruch pozwoli na odciągnięcie młodzieży od narkotyków i alkoholu.  

  

5. Problemy w zakresie kierunku rozwoju turystyki w Brzegu. 
 

Wykres 22. Czy zdaniem Pana/i Brzeg jest miastem atrakcyjnym turystycznie? 

 
 



 - 61 - 

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

GMINY  MIASTA BRZEGU NA LATA 2008-2015 

 

Na pytanie, czy Miasto Brzeg jest miastem atrakcyjnym turystycznie, aż 68% 

ankietowanych odpowiedziało jednoznacznie pozytywnie. Jedynie 14% 

respondentów nie uważa naszego miasta za atrakcyjne turystycznie.  

Wniosek nasuwa się prosty, a mianowicie należy skierować maksymalnie sporo 

wysiłku w stronę rozwoju turystyki, opracowując, przyjmując i wdrażając  

Strategię Rozwoju Turystyki w Mieście Brzegu. 

Na chwilę obecną nie ma ujednoliconych działań w zakresie rozwoju i promocji 

turystyki w Brzegu. 

Brak również Systemu Informacji Turystycznej, jednolitego, wypracowanego 

produktu turystycznego oraz Punktu Informacji Turystycznej. 

Jako jeden z minusów ankietowani podają również brak jest również w Brzegu 

imprezy kulturalnej o ponadregionalnym znaczeniu. 

W roku 2008 po raz pierwszy zostały zorganizowane, w ramach obchodów Dni 

Miasta – Dni Księstwa Brzeskiego.  

Dzięki dużej promocji medialnej, szczególnie we Wrocławiu, impreza ta 

cieszyła się sporym zainteresowaniem, zarówno samych mieszkańców, jak i 

przybyłych gości, właśnie z rejonu Wrocławia i okolic. 

Dni Księstwa Brzeskiego mają ogromną szanse na to, że staną się jedną z 

pierwszych, rozpoznawalnych na zewnątrz imprezą o znaczeniu 

ponadregionalnym 
 

Wykres 23. Proszę wskazać cztery najbardziej atrakcyjne wydarzenia kulturalne, imprezy 

odbywające się w Brzegu 

 
Ankietowani, poproszeni o wskazanie czterech, najbardziej atrakcyjnych 

wydarzeń kulturalnych odbywających się w Brzegu, odpowiedzieli, że są to: 

Dni Brzegu (od 2008r. Dni Księstwa Brzeskiego), wystawy w Muzeum Piastów 

Śląskich, Festiwal Piosenki Angielskiej oraz Wratislavia Cantans. 
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Wykres 24. Jaki kierunek rozwoju w zakresie turystyki widział/aby Pan/i dla naszego miasta? 

(proszę zaznaczyć przynajmniej trzy kierunki rozwoju) 

 
 

Wykres 25. Czy formy promocji Brzegu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie są zdaniem 

Pana/i wystarczające? 

 
 

 

Wg zdecydowanej większości ankietowanych promocja Brzegu jako miasta 

atrakcyjnego turystycznie nie jest wystarczająca. Tego typu zdanie podtrzymuje 

aż 75% badanych.  

Z tego bezsprzecznie wynika, że po stworzeniu i wdrożeniu zintegrowanego 

systemu informacji turystycznej należy położyć szczególnie duży nacisk na 

promocję Brzegu – jako miasta atrakcyjnego turystycznie – na zewnątrz. 
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Część III 

Cele rozwoju Miasta Brzegu 
 

1. Cele Strategiczne i Operacyjne projektu Strategii Zrównoważonego 

Rozwoju Gminy Miasta Brzeg na lata 2008-2015. 
 

Priorytety (Cele Strategiczne) Cele Operacyjne  

I. Poprawa stanu infrastruktury miejskiej - poprawa układu komunikacyjnego miasta, 

- remont infrastruktury drogowej, 

- działania na rzecz ochrony środowiska w 

tym, 

- poprawa stanu infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej, odpadów i ochrona 

atmosfery,     

- rewitalizacja zdegradowanych terenów  

  miejskich, w tym istniejącej zabudowy   

  mieszkaniowej oraz obiektów zabytkowych, 

- rewitalizacja terenów zielonych, 

- rewitalizacja nabrzeża Odry, 

- ochrona przeciwpowodziowa,   

II. Aktywizacja gospodarcza miasta - pozyskanie i uzbrojenie terenów  

  Inwestycyjnych, 

- zaangażowanie miasta we wdrażanie  

   programów na rzecz przedsiębiorczości, 

- wsparcie dla inicjatyw około biznesowych,  

- utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, 

III. Rozwój budownictwa mieszkaniowego - przygotowanie terenów pod budownictwo  

  Mieszkaniowe, 

- budowa mieszkań komunalnych i 

socjalnych, 

IV. Rozwój turystyki - wykorzystanie turystyczne rzeki Odry, 

- stworzenie i realizacja Systemu Informacji 

Turystycznej, 

- stworzenie i rozwijanie zintegrowanego  

  produktu turystycznego, 

- wspieranie działań na rzecz poprawy bazy  

  noclegowo-gastronomicznej, 

- działania na rzecz oznakowania szlaków  

   Turystycznych, 

V. Poprawa stanu infrastruktury 

społecznej w tym edukacyjnej, kulturalnej 

i rekreacyjno-sportowej 

- poprawa stanu bazy oświatowej, 

- poprawa stanu bazy kulturalnej, 

- poprawa stanu infrastruktury rekreacyjno- 

  sportowej (w tym działania na rzecz Euro  

  2012), 

- rozwój oferty kulturalnej dla mieszkańców  

  miasta i turystów, 

- wspieranie programów edukacyjnych i  

  sportowych dla dzieci i młodzieży, 

- poprawa bezpieczeństwa miasta, 
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2. PRIORYTET I  „Poprawa stanu infrastruktury miejskiej” 

1. Poprawa układu komunikacyjnego miasta: 

- budowa obwodnicy miasta wraz z drugą przeprawą przez rzekę Odrę, 

 

2. Budowa i remont infrastruktury drogowej: 

- modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego, 

- przebudowa dróg gminnych na osiedlach mieszkaniowych, 

- budowa dróg dojazdowych do terenów przemysłowych i usługowych. 

 

3.   Działania na rzecz ochrony środowiska: 

- termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. 

 

4. Remont i rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich, w tym 

zabudowy mieszkalnej i zabytków: 

- rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta , 

- remont i modernizacja budynków położonych w strefie ścisłej ochrony 

konserwatorskiej, 

- wyburzenia zdegradowanych budynków, 

- rewitalizacja Ratusza Miejskiego, 

- rewitalizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

 

5. Rewitalizacja terenów zielonych: 

- rewitalizacja parków, 

- realizacja programu rewitalizacji terenów zieleni miejskiej. 

 

6. Rozwój szerokopasmowego Internetu: 

- budowa szerokopasmowej sieci internetowej. 

 
 

- poprawa standardu obsługi Urzędu Miasta, 

VI. Rozwój usług społecznych - ograniczenie zjawiska bezrobocia, 

podniesienie kwalifikacji i poziomu 

wykształcenia bezrobotnych, 

- aktywizacja zawodowa osób 

niepełnosprawnych, 

- stworzenie Centrum Usług Społecznych –  

doskonalenie i zintegrowanie systemu 

pomocy i usług społecznych, 

- odpowiednie warunki życia dla rodziny, jej  

prawidłowego funkcjonowania oraz 

umożliwienie spełniania ważnych społecznie  

funkcji. 
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3. PRIORYTET II „Aktywizacja gospodarcza miasta” 

1. Pozyskanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych: 

- przejęcie (skomunalizowanie) terenów powojskowych, 

- uzbrojenie terenów pod rozwój przedsiębiorczości. 

2. Zaangażowanie miasta we wdrażanie programów na rzecz 

przedsiębiorczości: 

- szkolenia dla sektora MSP z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, 

- realizacja projektów skierowanych do osób zamierzających założyć 

działalność gospodarczą i otrzymać dofinansowanie zewnętrzne. 

3. Wsparcie dla inicjatyw około biznesowych: 

     - budowa inkubatora przedsiębiorczości. 

 

 

4.  PRIORYTET III „Rozwój budownictwa mieszkaniowego” 

1. Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe: 

- uzbrojenie i sprzedaż terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 

2. Budowa mieszkań komunalnych i stworzenie zasobu mieszkań 

socjalnych: 

- remont i modernizacja budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne, 

- remont i przebudowa budynków przeznaczonych dla rodzin o niskich 

dochodach z terenów rewitalizowanych i zdegradowanych. 

 

 

4. PRIORYTET IV „Rozwój turystyki” 

1. Wykorzystanie turystyczne rzeki Odry: 

- budowa turystycznej przystani wodnej na rzece Odrze wraz z 

infrastrukturą lądową. 

2. Stworzenie i rozwijanie infrastruktury turystycznej oraz 

zintegrowanego produktu turystycznego: 

- stworzenie centrum (punktu) informacji turystycznej w Brzegu, 

- rozwój produktu turystycznego celem zapewnienia kompleksowej 

oferty turystycznej, 

- promocja Brzegu jako miasta atrakcyjnego turystycznie oraz 

współpraca z sąsiednimi Gminami, 

- rozwijanie szlaków pieszych i rowerowych („Droga św. Jakuba”, 

ścieżki rowerowe), 

- oznakowanie atrakcji przyrodniczych i kulturowych na szlakach 

turystycznych. 

3. Wspieranie działań na rzecz poprawy bazy noclegowo-

gastronomicznej: 

- sprzedaż terenów miejskich pod inwestycje hotelarskie, 

- szkolenia dla branży hotelowo-gastronomicznej, 

- budowa szaletu miejskiego. 
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6. PRIORYTET V „Poprawa stanu infrastruktury społecznej w tym 

edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjno-sportowej” 

 

1. Poprawa stanu bazy oświatowej: 

- rewitalizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej 

wraz z zabudową, 

- termomodernizacja obiektów oświatowych i żłobka, 

- budowa nowych i istniejących sal gimnastycznych. 

2. Poprawa stanu bazy kulturalnej: 

- przebudowa amfiteatru miejskiego, 

- przebudowa i termomodernizacja budynku BCK. 

3. Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjno-sportowej: 

- utworzenie Regionalnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego z 

uwzględnieniem możliwości treningu dla drużyny narodowej, 

uczestniczącej w EURO 2012, 

- przebudowa ośrodka wypoczynku i rekreacji wraz z infrastrukturą przy 

ulicy Korfantego, 

- modernizacja hali sportowej przy ulicy Oławskiej, 

- budowa przystani rzecznej. 

4. Rozwój oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta i turystów: 

- umocnienie całorocznego kalendarza imprez kulturalnych 

odbywających się w Brzegu, 

- koordynacja imprez kulturalnych odbywających się w Brzegu, 

- wypracowanie sztandarowego produktu kulturalnego, 

- nowe inicjatywy kulturalne, 

- promocja inicjatyw kulturalnych. 

5. Wszechstronny rozwój osobowości ucznia: 

-  wspomaganie rodziców w opiece nad dziećmi, w szczególności 

wsparcie rodziców mających wydłużony czas pracy, jak też mających 

trudności z realizacją zadań opiekuńczych lub wychowawczych, 

-  otoczenie w godzinach popołudniowych opieką dydaktyczno-

wychowawczą jak największej liczby dzieci poprzez dostosowanie 

oferty zajęć pozalekcyjnych do zainteresowań uczniów, 

-  pomoc uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi, aby 

umożliwić im osiąganie sukcesów na miarę ich możliwości. 

Zmniejszenie skali niepowodzeń szkolnych, 

-  umożliwienie wszechstronnego rozwoju uczniom wykazującym 

zainteresowania w danej dziedzinie, 

-  przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

-   wspieranie szkół w rozwijaniu umiejętności pozyskiwania 

dodatkowych środków na rozszerzenie oferty edukacyjnej, 

- pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych,  
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- przedłużenie godzin pracy przedszkoli. 

   

6. Poprawa stanu bezpieczeństwa miasta: 

- rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Brzegu, 

- działania na rzecz zabezpieczenia przeciwpowodziowego Brzegu - 

obwałowanie rejonu ulicy Oławskiej. 

7. Poprawa standardu obsługi Urzędu Miasta. 

 

7. PRIORYTET VI „Rozwój usług społecznych” 

1. Ograniczenie zjawiska bezrobocia, podniesienie  kwalifikacji i 

poziomu wykształcenia bezrobotnych: 

- system ulg i zwolnień dla  pracodawców w tworzących nowe miejsca 

pracy, 

- promowanie przedsiębiorczości oraz pomoc w założeniu działalności 

gospodarczej, 

- pomoc w organizacji szkoleń zawodowych przez inne instytucje i 

organizacje, 

- rozwój doradztwa zawodowego, 

- udział o organizowaniu robót publicznych i prac społecznie użytecznych 

- zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych, 

w tym utworzenie Klubu Integracji Społecznej. 

2. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych: 

- wspieranie warsztatów i szkoleń aktywizujących osoby niepełnosprawne, 

- promowanie przedsiębiorczości wśród osób niepełnosprawnych, 

- rozwój poradnictwa specjalistycznego. 

3. Doskonalenie i zintegrowanie systemu pomocy i usług społecznych: 

- utworzenie miejsca schronienia dla osób doświadczających przemocy, 

- tworzenie mieszkań chronionych, 

- utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 

- utworzenie Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia, 

- zmiana siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

- stworzenie zintegrowanego systemu pomocy osobom i rodzinom 

dotkniętym ubóstwem oraz aktywizacja świadczeniobiorców pomocy 

społecznej, 

- ograniczenie zjawiska marginalizacji grup szczególnego ryzyka, 

- objęcie szczególną opieką i pomocą osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym. 

4. Odpowiednie warunki życia dla rodziny, jej prawidłowego 

funkcjonowania oraz umożliwienie spełniania ważnych społecznie 

funkcji: 

- podniesienie świadomości opiekuńczo – wychowawczej rodziny, 

- zapobieganie niedostosowaniu społecznemu oraz wyrównywanie szans 

dzieci z rodzin ubogich, 
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- wzmocnienie relacji rodzinnych poprzez prawidłowe spędzanie wolnego 

czasu, 

- zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych ubóstwem oraz 

patologiami społecznymi, 

- ochrona zdrowia mieszkańców Brzegu, w tym realizacja programów 

profilaktycznych. 
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Część IV 

Realizacja i monitoring strategii 

 
1. Uwarunkowania realizacji strategii 

Skuteczna i efektywna realizacja celów oraz zadań zapisanych w Strategii 

Rozwoju Miasta Brzegu do 2015 roku jest zależna z jednej strony od 

sprzyjających uwarunkowań zewnętrznych, tkwiących w otoczeniu Gminy, w 

drugiej zaś – od sprzyjających uwarunkowań wewnętrznych, w postaci 

aktywnych, systematycznych i skoordynowanych działań Rady Miejskiej, 

Burmistrza Miasta oraz pracowników Urzędu Miasta i jednostek 

organizacyjnych Gminy – na rzecz ich urzeczywistnienia. 

Działania władz Gminy Brzeg będą wymagać w pierwszym rzędzie 

doskonalenia metod zarządzania. Zarówno w stosunku do codziennego, 

rutynowego działania administracyjnego, które musi odpowiadać 

oczekiwaniom mieszkańców oraz firm działających na terenie gminy, jak i 

działań związanych z realizacją ustaleń strategicznych. Konieczna jest więc 

ciągła praca nad usprawnieniem struktur organizacyjnych i procedur 

postępowania urzędowego, celem stałej poprawy jakości zarządzania. 

Skuteczna realizacja ustaleń “Strategii” wymaga opracowania szczegółowych 

planów realizacji poszczególnych celów operacyjnych i zadań realizacyjnych, 

zapisanych w strategicznych programach działania. Plany te stanowią podstawę 

do koordynacji podmiotowej, przedmiotowej, przestrzennej i czasowej ich 

realizacji oraz zapewnienie niezbędnych źródeł ich finansowania własnych i 

zewnętrznych. Powinny one zawierać: 

- termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: część zadań może mieć 

charakter ciągły – w takim przypadku nie określa się terminu jego zakończenia, 

- etapy realizacji zadania, 

- określenie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie zadania oraz 

podmiotów współpracujących lub współodpowiedzialnych, 

- koszty finansowe, społeczne i ekologiczne związane z realizacją zadania, 

- spodziewane efekty z realizacji zadania dla mieszkańców gminy, lokalnego 

biznesu, ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, zagospodarowania 

przestrzennego, finansów gminy itp., 

- lokalizacja przestrzenna zadania, jeśli wiąże się ono z konkretnym miejscem 

w przestrzeni Gminy. 

Istotną rolę w procesie realizacji ustaleń “Strategii” pełni Wieloletni Plan 

Inwestycyjny. Umożliwia on władzom Miasta Brzegu podejmowanie bieżących 

decyzji w zgodności z długookresowymi celami rozwoju, tworząc swoisty 

“pomost” pomiędzy celami i zadaniami strategicznymi, a rocznym budżetem 

gminy. Stanowią one także podstawowy instrument koordynacji wszelkich 

działań związanych z przygotowaniem i przebiegiem procesu inwestycyjnego. 
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Główną cechą Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest odniesienie kosztów 

programu inwestycyjnego do zdolności jego sfinansowania przez gminę 

zarówno ze źródeł wewnętrznych (budżet gminy), jak i zewnętrznych. 

Warunkiem realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest stosowanie 

instrumentu zarządzania Gminą w postaci długookresowego planowania 

finansowego. 

 

2. Warunki realizacji strategii 

Realizacja strategii rozwoju Miasta Brzegu wymaga spełnienia następujących 

warunków: 

- uchwalenie “Strategii” przez Radę Miasta, 

- rozpowszechnianie celów i zadań “Strategii” wśród mieszkańców Gminy, 

- prowadzenie przez Urząd Miejski monitoringu rozwoju społeczno – 

gospodarczego Gminy (stałe gromadzenie i analizowanie informacji 

demograficznych, społecznych, gospodarczych), 

- dokonywanie przez Radę Miejską okresowych korekt w “Strategii”, w miarę 

zmieniających się warunków otoczenia (politycznego, społecznego, 

ekonomicznego, technicznego). 

Dokument “Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Brzegu na lata 

2008-2015” prezentuje określony zarys pożądanych kierunków rozwoju Miasta, 

w postaci celów rozwoju i niezbędnych zadań realizacyjnych. Nie zamyka to, 

oczywiście, drogi do wypracowania innych wariantów rozwoju. Podstawą 

zmian, korekt i modyfikacji winny być wyłącznie przyczyny o charakterze 

gospodarczym i społecznym, wynikające ze zmieniających się uwarunkowań 

zewnętrznych (szans i zagrożeń) oraz wewnętrznych (silnych i słabych stron) 

dalszego rozwoju Gminy. 

 

3. Monitoring i kontrola realizacji strategii 

Dla skutecznej i efektywnej realizacji ustaleń Strategii Zrównoważonego 

Rozwoju Gminy Miasta Brzegu na lata 2008- 2015 niezbędne jest stworzenie 

systemu stałego monitorowania, kontroli i oceny efektów realizacji jej ustaleń. 

Monitorowanie i kontrola jest to proces, który ma na celu systematyczne 

analizowanie stanu zaawansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć i 

ich zgodności ze sformułowanymi celami. Jego istotą jest wyciąganie 

wniosków z tego, co zostało, a co nie zostało zrobione, a także modyfikowanie 

dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładane cele. Monitorowanie 

i kontrola wdrażania ustaleń Strategii będzie obejmowała w szczególności: 

-  weryfikację zgodności uzyskiwanych efektów z założonymi celami, 

- weryfikację zgodności założonych planów finansowych z faktyczną ich 

realizacją, 

- ocenę efektywności wykorzystania środków finansowych pozostających 

w dyspozycji budżetu Miasta i aktualizację prognoz finansowych, 

- wczesne diagnozowanie trudności mogących mieć niekorzystny wpływ na 
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realizowane przedsięwzięcia, zwłaszcza na ich terminowość i ostateczne koszty 

realizacji, 

- korygowanie (modyfikowanie) ustaleń Strategii. 

Monitoring i kontrola realizacji ustaleń Strategii mają więc za zadanie szybko 

wykrywać tendencje i zdarzenia mogące mieć negatywny wpływ na skalę i 

tempo realizacji założonych celów rozwoju i planowanych przedsięwzięć 

realizacyjnych. 

Z kolei, ocena efektów realizacji ustaleń Strategii umożliwia - poprzez 

odpowiednio dobrany system mierników - badać rezultaty (postępy) w 

zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Brzegu.  

Przy ocenie efektów realizacji ustaleń Strategii należy uwzględnić następujące 

trzy kryteria: 

1) skuteczności, co pozwala określić, czy i na ile cele zapisane w Strategii 

zostały osiągnięte, 

2) efektywności, co pozwala porównać zasoby zaangażowane przy realizacji 

danego przedsięwzięcia z rzeczywistymi osiągnięciami - jest to stosunek 

poniesionych nakładów do uzyskanych efektów, 

3) korzystności, co pozwala ocenić faktyczne efekty z realizacji danego 

przedsięwzięcia - jest to ocena „salda” skutków pozytywnych i negatywnych 

powstałych w wyniku jego realizacji. 

Ocena efektów zdefiniuje również czynniki, które przyczyniły się do sukcesu 

lub niepowodzenia we wdrażaniu poszczególnych przedsięwzięć, a także 

określi rekomendacje i proponowane zmiany w zapisach Strategii. 

 

 

 


