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I. WSTĘP  

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz 

Miasta Brzeziny  przedstawia poniżej raport o stanie Miasta Brzeziny w roku 2019. 

Zgodnie z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miasta  

i zadania miasta określone przepisami prawa. 

Do zadań Burmistrza należy w szczególności: 

 przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta; 

 opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju; 

 określenie sposobu wykonywania uchwał; 

 gospodarowanie mieniem komunalnym; 

 wykonywanie budżetu; 

 zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. 

W realizacji zadań własnych miasta burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miasta.  

Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta. 

Kadrę kierowniczą Urzędu Miasta Brzeziny stanowią: 

- Burmistrz Miasta Brzeziny, 

- Zastępca Burmistrza, 

- Sekretarz Miasta, 

- Skarbnik Miasta. 

W strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach funkcjonują: 

- Wydział Organizacji i Kadr, w tym; 

Biuro Archiwum Zakładowego, 

- Wydział Finansowy, w tym; 

Referat Podatków i Centrum Usług Wspólnych, 

- Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia, w tym; 

Biuro Inżyniera Miasta, 

- Wydział Projektów Rozwojowych, 

- Wydział Spraw Obywatelskich, w tym; 

Urząd Stanu Cywilnego, 

- Wydział Zarządzania Jednostkami 

- Biuro Prawne, 
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- Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miasta, 

- Biuro Audytu i Kontroli. 

Jednostki organizacyjne Miasta na dzień 31 grudnia 2019r.: 

- Szkoła Podstawowa Nr 1, 

- Szkoła Podstawowa Nr 2, 

- Szkoła Podstawowa Nr 3, 

- Przedszkole Nr 1, 

- Przedszkole Nr 3, 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

- Środowiskowy Dom Samopomocy, 

- Centrum Promocji i Kultury, 

- Miejska Biblioteka Publiczna, 

- Muzeum Regionalne, 

- Centrum Kultury Fizycznej. 

Spółki miejskie, w których Miasto posiada 100 % udziałów: 

- Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., 

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 

oraz  Spółdzielnia Socjalna Communal Service (50% udziałów Miasta). 

Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. Obejmuje 

działalność jednostek organizacyjnych podległych Miastu, działalność spółek miejskich, realizację 

polityk programów, strategii, uchwał rady miasta, wykonanie budżetu i inwestycji.  

Informacje zawarte w Raporcie posłużą mieszkańcom Brzezin do zwiększenia wiedzy  

na temat funkcjonowania samorządu miasta i staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat 

przyszłości miasta. 
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II. INFORMACJE OGÓLNE 

2.1. Ogólna charakterystyka miasta 

Miasto Brzeziny położone jest w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim, na wschód 

od miasta Łodzi. Miasto otoczone jest gminą Brzeziny i jest stolicą powiatu brzezińskiego. 

Powierzchnia miasta zajmuje 2158 ha. 

Miasto pełni funkcję centrum administracyjno-gospodarczego względem okolicznych gmin. 

Obszar miasta Brzeziny położony jest w całości w obrębie makroregionu fizyczno-geograficznego 

– Wzniesienia Południowomazowieckie, zaś w podziale na mezoregiony należy do Wzniesień 

Łódzkich.  

Przez Miasto przebiegają następujące ważniejsze połączenia komunikacyjne: 

 droga krajowa nr 72 relacji Łódź – Rawa Mazowiecka – Warszawa, 

 droga wojewódzka nr 715 łącząca Brzeziny z Koluszkami, 

 droga wojewódzka nr 708 łącząca Brzeziny ze Strykowem, 

 droga wojewódzka nr 704 łącząca Brzeziny z Łowiczem. 

Autostrady A1 i A2 przebiegają przez pobliski Stryków a także A1 przecina drogę nr 72 od strony 

zachodniej miasta w pobliżu Łodzi. 
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2.2. Demografia 

W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 49 osób – na 

dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 12.270 osób, w tym 6.612 kobiet i 5.758 mężczyzn.  

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) wynosiła 2.234 osób, 

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (18 - 60 lat) wynosiła 3.499, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (18 - 65 lat)  wynosiła 3.840, 

 liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 2.697. 

 2018 2019 

Ludność ogółem 12353 12270 

Kobiety 6552 6512 

Mężczyźni 5801 5758 

W 2019 roku Urząd Stanu Cywilnego w Brzezinach sporządził 457 aktów urodzenia dzieci,  

w tym dokonał 15 transkrypcji aktów urodzenia dzieci urodzonych poza granicami kraju. W 232 

przypadkach sporządzone akty urodzenia dotyczyły dziewczynek urodzonych w brzezińskim 

szpitalu oraz 210 chłopców. W 116 przypadkach urodzone w 2019 r. dzieci były mieszkańcami 

Brzezin. W 2019 roku na zawarcie ślubu zdecydowało się 70 par, z których 40 wypowiedziało 

sakramentalne „tak” przed kapłanem, przystępując do ślubu konkordatowego oraz 30 par 

zdecydowało się na ślub zawarty przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Brzezinach. 

W 2019 roku Urząd Stanu Cywilnego sporządził 479 aktów zgonu. Akty zgonu w 237 

przypadkach dotyczyły mężczyzn, a w 242 kobiet. Spośród 479 aktów zgonu 113 dotyczyło 

mieszkańców Brzezin. W 2019 r. Urząd Stanu Cywilnego w Brzezinach wydał blisko 3.300 

odpisów aktów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych urodzenia, małżeństwa lub zgonu. 

Poniższa tabela prezentuje ilość urodzeń oraz zgonów osób zameldowanych na pobyt stały 

w mieście Brzeziny. 

 2018 2019 

Urodzenia 124 116 

Zgony 130 113 
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2.3. Bezrobocie 

Na terenie miasta Brzeziny liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na dzień 31 grudnia 

2019 r. wynosiła  803, w tym 388 kobiet. 

W analogicznym okresie w roku 2018 zarejestrowanych było 800 osób w tym 366 kobiet.  

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych z terenu 

miasta Brzeziny wynosiła – 380 (kobiet – 182), w tym bez prawa do zasiłku – 334. 

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące miasta Brzeziny na koniec roku  2018 i 2019. 

Czas Bezrobotni ogółem W tym kobiet Z prawem do 

zasiłku 

Udział bezrobotnych z 

prawem do zasiłku w 

ogólnej liczbie w % 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Styczeń 

Luty 

Marzec 

Kwiecień 

Maj 

Czerwiec 

Lipiec 

Sierpień 

Wrzesień 

Październik 

Listopad 

Grudzień 

446 

422 

401 

389 

371 

364 

355 

354 

352 

349 

367 

392 

413 

420 

401 

371 

345 

336 

350 

357 

354 

349 

368 

380 

179 

166 

167 

167 

163 

172 

173 

175 

166 

162 

161 

178 

190 

192 

186 

178 

157 

154 

163 

173 

174 

170 

175 

182 

67 

59 

58 

57 

59 

58 

59 

49 

52 

53 

56 

63 

61 

58 

51 

54 

48 

51 

58 

50 

47 

45 

42 

46 

15,02 

13,98 

14,46 

14,65 

15,90 

15,93 

16,61 

13,84 

14,77 

15,19 

15,26 

16,07 

14,77 

13,81 

12,72 

14,55 

13,91 

15,18 

16,57 

14,00 

13,28 

12,90 

11,41 

12,10 

W roku 2019 z terenu miasta Brzeziny zarejestrowało się 601 osób (ogółem w PUP 

zarejestrowano 1325), 613 osób zostało wyrejestrowanych (ogółem  1322), z powodu podjęcia 

pracy – 343 osoby (w powiecie 742 osoby) tj. 55,9% w stosunku do wyrejestrowanych osób.  

W ramach środków Funduszu Pracy, środków unijnych oraz  środków PFRON z terenu miasta 

zaktywizowano: 

 10 osób (ogółem 25)  w ramach prac interwencyjnych,  

 15 osób (ogółem 28) w ramach robót publicznych, 

 18 osób (ogółem 42) otrzymały jednorazowe środki (w wysokości do 23 000 zł) na 

podjęcie działalności przy udziale, których powstały zakłady usługowe (12) i zakłady 

prowadzące działalność handlową (6), 
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 utworzono 11 stanowisk pracy, w ramach których skierowano 28 osób, w tym 10 z miasta 

Brzeziny do pracy na nowo utworzone stanowiska pracy w ramach dotacji dla pracodawcy 

(wysokość dotacji do 23 000 zł,), na działalność usługową (7) i działalność handlową (4), 

 71 osób (ogółem 164) odbyło staż, 

 11 osób (ogółem  29) ukończyło szkolenie,  

 11 osób (ogółem 17) zostało skierowanych do prac społecznie użytecznych. 

Struktura bezrobocia wg stanu na koniec miesiąca grudnia 2019r. 

pod względem wykształcenia 

 38 osób  (ogółem w PUP 56) z wykształceniem wyższym – tj. 7,91%, 

 68 osób (ogółem 183) z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym – tj. 22,70%,  

 41 osób (ogółem 84) z wykształceniem średnim ogólnokształcącym –tj. 11,48%,   

 100 osób (ogółem 206) z wykształceniem zasadniczym  zawodowym – tj. 24,23%,  

 133 osoby (ogółem 271) z wykształceniem podstawowym i niepełnym  podstawowym – 

tj. 33,68%.  

wg wieku 

 18 – 24 lata  - 29 osób (ogółem 82) – tj. 8,42 %, 

 25 – 34 lata  - 97 osób (ogółem 202) – tj. 24,49 %, 

 35 -  44 lata     - 101 osób (ogółem 213) – tj. 26,79 %, 

 45 – 54 lata  - 79 osób (ogółem 152) – tj. 19,39 %, 

 powyżej 55 lat     - 74 osoby (ogółem 151) – tj. 20,91 %. 

wg czasu pozostawania bez pracy 

Bezrobotni, oczekujący na pracę powyżej 12 miesięcy, stanowili grupę 129 osób tj. 29,08%  

z ogółu zarejestrowanych osób (ogółem 251 co stanowi 31,37%). 

bezrobotni niepełnosprawni 

Na dzień 31 grudnia 2019r. w rejestrach PUP z terenu miasta Brzeziny figurowało 26 

bezrobotnych niepełnosprawnych (ogółem 47), w tym 2 uprawnionych do zasiłku (ogółem 5). 

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego 17 osób (ogółem 29) figurowało jako poszukujące 

pracy, tj. osoby pobierające rentę inwalidzką lub socjalną.  

W okresie dwunastu miesięcy 2019 r. 19 osób (ogółem 35)  niepełnosprawnych podjęło pracę, 

z tego: 

 4 osoby (ogółem 15) podjęło pracę niesubsydiowaną, 

 15 osób (ogółem 20) podjęło pracę subsydiowaną (staże – 7 osób, prace społecznie 

użyteczne),  
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 1 osoba, w ramach wyposażenia stanowiska pracy 4 osoby, w ramach prac 

interwencyjnych 2 osoby, w ramach robót publicznych (1 osoba).  

W 2019 roku z brzezińskimi pracodawcami podpisano 27 (ogółem 39) umów, w ramach których 

wsparciem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego objęto 89 (ogółem 134) pracowników i 2 

(ogółem 3) pracodawców.  

2.4. Gospodarka – przedsiębiorcy 

W 2019 roku Wydział Spraw Obywatelskich obsłużył 1008 wniosków CEIDG (Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz zarejestrowano, w rejestrze REGON 

140 nowych przedsiębiorców.  

Można wyróżnić: 

 116 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

 24 osoby prawne i inne jednostki organizacyjne. 
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III. INFORMACJE FINANSOWE I INWESTYCYJNE; 

3.1. Stan finansów 

Budżet Miasta na 2019 rok został uchwalony uchwałą Nr IV/26/2018 Rady Miasta Brzeziny  

z dnia 20.12.2018 roku. Budżet Miasta zakładał dochody w wysokości 53 479 047,33 zł. (w tym 

dochody bieżące 45 102 050,23 zł, dochody majątkowe 8 376 997,10 zł) oraz wydatki  

w wysokości 56 171 228,33 zł. (w tym wydatki bieżące 42 122 314,74 zł, wydatki majątkowe 

14 048 913,59 zł). 

W ciągu roku budżet miasta był zmieniany na podstawie Uchwał Rady Miasta Brzeziny oraz 

Zarządzeń Burmistrza Miasta Brzeziny. 

3.2. Wykonanie budżetu miasta  

Rok 2019 zamknął się kwotą 56 687 028,06 zł, co przy planie 56 949 157,07 zł stanowi 99,54% 

realizacji.  

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4 522,66 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca wynosiły 4 677,16 zł. 

 

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 

Rolnictwo i łowiectwo 37 416,08 37 416,08 100% 

Górnictwo i kopalnictwo 2 000,00 255,00 12,75% 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz i wodę 
177 194,08 177 194,08 100% 

Transport i łączność 1 827 328,00 1 833 919,00 100,36% 

Gospodarka mieszkaniowa 1 062 269,49 1 006 523,29 94,75% 

Działalność usługowa 151 100,00 136 379,33 90,26% 

Administracja publiczna 247 899,00 272 468,05 109,91% 

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa 

125 000,00 121 115,33 96,89% 
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Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa 
0,00 11,60 - 

Dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

18 665 976,00 18 676 740,25 100,06% 

Różne rozliczenia 10 298 751,46 10 304 317,81 100,05% 

Oświata i wychowanie 1 007 182,86 1 081 200,45 107,35% 

Ochrona zdrowia 212 000,00 229 301,78 108,16% 

Pomoc społeczna 2 109 758,00 2 096 099,16 99,35% 

Edukacyjna opieka wychowawcza 102 832,00 101 945,80 99,14% 

Rodzina 15 838 040,00 15 787 292,53 99,65% 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
2 187 381,00 2 066 242,86 94,46% 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
1 845 829,10 1 658 134,90 89,83% 

Kultura fizyczna 1 051 200,00 1 105 470,76 105,16% 

OGÓŁEM 56 949 157,07 56 687 028,06 99,54% 
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Zaplanowane wydatki w wysokości 60 755 817,43 zł zostały zrealizowane w kwocie 

58 623 558,00 zł, co stanowi  96,49% planu. 

 

Wykonanie budżetu za 2019 rok.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 201 845,00 zł

Transport i łączność - 3 439 477,42 zł

Gospodarka Mieszkaniowa - 1 351 590,23 zł

Administracja publiczna - 4 350 572,08 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa - 121 115,33 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 405 714,93 zł

Obsługa długu publicznego - 319 637,43 zł

Oświata i wychowanie - 13 532 865,99 zł

Ochrona zdrowia - 27 1125,12 zł

Pomoc społeczna i rodzina - 22 521 214,45 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza - 709 327,28 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4 170 058,83 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4 549 898,83 zł

Kultura fizyczna - 2 399 587,18 zł

Pozostałe: rolnictwo i łowiectwo, handel, działanośc usługowa, pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej - 279 528,65 zł
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Wykonanie planu wydatków w ujęciu działowym 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 

Rolnictwo i łowiectwo 39 916,08 39 640,81 99,31% 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz i wodę 
201 845,00 201 845,00 100% 

Handel 43 000,00 38 739,20 90,09% 

Transport i łączność 3 806 632,00 3 439 477,42 90,35% 

Gospodarka mieszkaniowa 1 420 904,00 1 351 590,23 95,12% 

Działalność usługowa 133 944,61 113 202,97 84,51% 

Administracja publiczna 4 710 570,25 4 350 572,08 92,36% 

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 

125 000,00 121 115,33 96,89% 

Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 
431 377,00 405 714,93 94,05% 

Obsługa długu publicznego 453 800,00 319 637,43 70,44% 

Różne rozliczenia 100 000,00 0,00 0,00% 

Oświata i wychowanie 13 740 707,36 13 532 865,99 98,49% 

Ochrona zdrowia 280 804,00 271 125,12 96,55% 

Pomoc społeczna 4 920 496,40 4 806 949,46 97,69% 

Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 
87 960,00 87 945,67 99,98% 

Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
710 798,00 709 327,28 99,79% 

Rodzina 17 838 880,00 17 714 264,99 99,30% 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
4 643 137,15 4 170 058,83 89,81% 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
4 629 410,58 4 549 898,83 98,28% 

Kultura fizyczna 2 436 635,00 2 399 587,18 98,48% 

OGÓŁEM 60 755 817,43 58 623 558,00 96,49% 
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Budżetowe wykonanie dochodów i wydatków w podziale na działalność bieżącą i majątkową w porównania do wykonania za 2018 rok przedstawia się 

następująco : 

 

Rodzaj dochodów 
Wykonanie w zł 

2018r. 

2019 Dynamika w % 

4:2 

Struktura 

2019 plan roczny w zł wykonanie w zł  wyk. w % 

Dochody ogółem 55 400 768,47 56 949 157,07 56 687 028,06 99,54 102,32 100% 

z tego       

majątkowe 9 102 479,94 6 004 666,68 5 788 160,59 96,39 63,59 10,21% 

bieżące 46 298 288,53 50 944 490,39 50 898 867,47 99,31 109,94 89,79% 

 

Rodzaj wydatków 
Wykonanie w zł 

2018r. 

2019 Dynamika w % 

4:2 

Struktura 

2019 plan roczny w zł wykonanie w zł wyk. w % 

Wydatki ogółem 51 903 936,08 60 755 817,43 58 623 558,00 96,49 112,95 100% 

z tego       

majątkowe 10 865 886,43 11 424 284,27 11 237 076,92 98,36 103,42 19,17% 

bieżące 41 038 049,65 49 331 533,16 47 386 481,08 96,06 115,47 80,83% 

WYNIK OPERACYJNY 2019 3 512 386,39    

 

Na 31 grudnia 2019 r. obciążenie miasta z tytułu zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie wynosiło 791 654,64 zł, z tytułu kredytów w bankach krajowych 2 370 012,00 zł, z tytułu obligacji 7 968 000,00 zł. Razem kwota długu 

– 11 129 666,64 zł. W stosunku do 31 grudnia 2018 r. zadłużenie było mniejsze o 1 902 414,36 zł. Od kredytów, pożyczki i obligacji zostały zapłacone 

odsetki w łącznej kwocie 319 637,43 zł. 
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3.3. Wieloletnia prognoza finansowa. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Brzeziny  

Nr IV/27/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i po zmianach w ciągu roku przedstawia się 

następująco: 

Na wydatki bieżące przedsięwzięć na 2019 rok zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, (stopień 

zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 1,07%). Na wydatki majątkowe zaplanowano 

4 633 560,58 zł, a wydatkowano – 4 496 016,75 zł (stopień zaawansowania realizacji 

przedsięwzięć – 27,45%) . 

Realizacja przedsięwzięć w 2019 roku przedstawia się następująco: 

programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,  

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, (razem) – plan na 2019 

rok – 2 939 460,58 zł, wykonanie – 2 889 122,73 zł (stopień zaawansowania realizacji 

przedsięwzięć – 26,85%),  

w tym: 

 wydatki bieżące – plan na 2019 rok – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (stopień zaawansowania 

realizacji przedsięwzięć – 0,00%), w tym:  

 wydatki majątkowe – plan na 2019 rok – 2 939 460,58 zł, wykonanie – 2 889 122,73 zł 

(stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 26,85%), w tym: 

 „Zaginione Miasto-stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych 

Miasta Brzeziny”. Limit wydatków majątkowych na lata 2018-2019 to kwota 2 933 910,58 zł,  

w tym: plan na rok 2019 – 2 933 910,58 zł, wykonanie 2 883 853,83 zł (stopień zaawansowania 

realizacji przedsięwzięć – 98,34%). Jest to zadanie ujęte w Strategii ZIT jako projekt pn. Zaginione 

Miasto - stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny  

w ramach naboru nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-004/17 Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał 

endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, 

Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT RPO WŁ na lata 2014-

2020. Zadanie zostało zakończone w 2019 r. W ramach projektu wykonano rewitalizację obiektów 

Muzeum Regionalnego w Brzezinach m.in. poprzez odnowienie elewacji metodą piaskowania 

wraz z rekonstrukcją zniszczonych detali architektonicznych, odtworzenie balkonów na budynku 

Muzeum, wymianę dachu na oficynie, wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku 

głównego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto zaplanowano zagospodarowanie 

terenu wokół Muzeum, w tym: widownia, ogrodzenie wraz  z rekonstrukcją muru, alejki, elementy 

małej architektury, oświetlenie. W ramach projektu dokonano zagospodarowania terenu przy  
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ul. Waryńskiego poprzez odwodnienie terenu, wycinkę zakrzaczeń, budowę alejek i elementów 

małej architektury, wykonanie tablic informacyjnych oraz nasadzenia drzew i krzewów. 

Po aktualizacji kosztorysów inwestorskich łączna wartość projektu wynosiła 2.732.664,39 zł,  

w tym: dofinansowanie z UE – 1.829.284,39 zł, a wkład własny miasta – 903.380,00 zł. Zadanie 

zostało wprowadzone do WPF-u Uchwałą Nr XLVIII/347/2018 z 25 stycznia 2018 r. a Uchwałą 

Nr LI/371/2018 z 26 kwietnia 2018 roku został zwiększony limit wydatków w 2019 roku z kwoty 

681.000,00 zł do kwoty 815.000,00 zł. Po aktualizacji w 2019 roku plan wynosi 2 933 910,58 zł, 

natomiast wykonanie 2 883 853,83 zł. 

 „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny” Limit 

wydatków majątkowych na lata 2019-2020 to kwota 8 064 491,94 zł, w tym plan na rok 2019 – 

5 550,00 zł, wykonanie – 5 268,90 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,07%).  

Zadanie to zaliczamy do wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane  

z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 

o finansach publicznych. W 2019 roku zostało wprowadzone do WPF-u  jako zadanie dwuletnie 

na lata 2019 i 2020 uchwałą Rady Miasta Brzeziny Nr XV/102/2019 z dnia 19 lipca 2019 r.  

z limitem wydatków na lata 2019-2020 8 058 941,94 zł. Plan wydatków na 2019 rok wynosił 

930 000,00 zł, na 2020 rok 7 128 941,94 zł. Po aktualizacji planu wydatków na 2019 roku na to 

zadanie zaplanowano kwotę 5 550,00 zł, wykonanie 4 598,90 zł, natomiast limit wydatków na 

2020 rok wynosi 8 058 941,94 zł. 

Wkład własny do projektu będzie pochodził z wpłat od mieszkańców zgodnie z zawartymi 

umowami. Miasto Brzeziny otrzymało dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Osi 

Priorytetowej IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, 

Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

W ramach w/w projektu wykonanych zostanie 149 instalacji fotowoltaicznych produkujących 

energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych w Brzezinach w okresie nie 

krótszym niż 25 lat. Dodatkowo w 79 gospodarstwach domowych zamontowane zostaną pompy 

ciepła typu powietrze-woda, niewymagające montażu wymienników gruntowych, przeznaczone 

zarówno do ogrzewania budynków, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Szacowany koszt całkowity projektu: 8.058.941,94 zł, szacowana wartość kosztów 

kwalifikowalnych: 7.394.186,29 zł, przewidywana kwota dofinansowania z EFRR: 6.285.058,34 

zł, a wkład własny – 1 816 771,00 zł. Przewidywany okres realizacji projektu: 2018-2020. Zadanie 

zostało wprowadzone do WPF-u Uchwałą Nr LII/375/2018 z 25 maja 2018r. Plan zmieniono 

Uchwałą Nr  LVI/410/2018 z dnia 11 września 2018 roku. 
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Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) – plan na 2019 rok – 1 894 100,00 zł, 

wykonanie – 1 606 794,02 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 21,10%),  

w tym: 

wydatki bieżące – plan na 2019 rok – 200 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (stopień zaawansowania 

realizacji przedsięwzięć – 0,00%), w tym:  

 zmiana „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Brzeziny”. Limit 

wydatków bieżących na lata 2018-2019 stanowi kwotę 96 000,00 zł, w tym: plan na rok 2019 

– 0,0 zł, wykonanie – 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 46,88%). 

Zaplanowana kwota przeznaczona była na pokrycie kosztów opracowania Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny. Koszty z tego tytułu poniesiono w II 

półroczu 2018 roku. Zadanie zostało wprowadzone do WPF-u Uchwałą Nr XLVII/334/2017  

z 20.12.2017 r. a Uchwałą Nr L/362/2018 z 28.03.2018 r. został zmniejszony limit wydatków 

na 2018 rok z kwoty 105.000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł, a limit wydatków na 2019 rok 

został zwiększony z kwoty 45.000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł. Uchwałą nr IV/27/2018  

z dnia 20 grudnia 2019 roku limit wydatków został zmniejszony do kwoty 96 000,00 zł,  

a plan na 2019 rok wynosi 51 000,00 zł. Uchwałą Nr XIX/124/2019 z dnia 24.10.2019 roku 

limit wydatków z 2019 roku w kwocie 51 000,00 zł został przeniesiony na rok 2020. 

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny. Limit 

wydatków bieżących na lata 2019-2020 stanowi kwotę 3 597 696,00 zł, w tym: plan na rok 

2019 –0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,0%). 

Zadanie w całości będzie realizowane w roku 2020, gdzie zaplanowany limit wydatków na ten 

rok wynosi 3 597 696,00 zł. Zadanie będzie polegało na odbiorze i zagospodarowaniu 

odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny w roku 2020. Wykonawca został wyłoniony 

w drodze przetargu w roku 2019. Umowa na wykonanie zadania została podpisana w roku 

2019. 

 Zimowe utrzymanie dróg. Limit wydatków bieżących na lata 2019-2020 stanowi kwotę 

500 000,00 zł, w tym: plan na rok 2019 – 200 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (stopień 

zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,0%). Zadanie było realizowane w roku 2019, 

natomiast faktura za wykonane roboty w związku z zimowym utrzymaniem dróg została 

zapłacona w styczniu 2020 roku. 

wydatki majątkowe – plan na 2019 rok – 1 694 100,00 zł, wykonanie – 1 606 894,02 zł (stopień 

zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 28,00%), w tym: 

 „Budowa nowego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz  

z zakupem wyposażenia”. Limit wydatków majątkowych na lata 2017-2019 -  

1 958 180,55 zł,  
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w tym plan na 2019 rok 159 000,00 zł., wykonanie 158 891,85 zł. 

W roku 2017 poniesiono koszty w wysokości 1.299.180,55 zł brutto. Całość wydatków została 

zrefundowana z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na prowadzenie i rozwój infrastruktury 

środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie decyzji 

Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.123.2017 z dnia 20.06.2017 r. 

W roku 2018 poniesiono koszty w ramach zadania w wysokości 482.708,47 zł. 

Przedsięwzięcie uzyskało w roku 2018 dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego  

w wysokości 482.708,47 zł. 

W roku 2019 poniesiono wydatki w wysokości 158 891,85 zł. W całości wydatki zostały 

pokryte, zgodnie z  decyzją Wojewody Łódzkiego z dofinansowanie z budżetu Województwa 

Łódzkiego w wysokości 159.000,00 zł. 

 „Budowa budynku komunalnego przy ul. Św. Anny 35 w Brzezinach”. Limit wydatków 

majątkowych na lata 2019- 2021 3 515 000,00 zł, w tym plan na 2019 rok 15 000,00 zł, 

wykonanie 0,00 zł. 

Zadanie to zostało wprowadzone do wydatków na projekty, programy lub zadania pozostałe 

(inne niż wymienione w punkcie 1.1 i 1.2) uchwałą Nr XVII/109/2019 z dnia 29.08.2019 r.  

z terminem realizacji w talach 2019 – 2021.  

 „Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja  

w Brzezinach”. Limit wydatków majątkowych na lata 2019-2020 - 1 943 509,00 zł, w tym 

plan na 2019 rok 1 417 328,00 zł, wykonanie 1 371 739,17 zł (stopień zaawansowania 

realizacji przedsięwzięć – 70,58%). Limit wydatków na rok 2020 wynosi 526 181,00 zł. 

Zadanie to zostało wprowadzone do wydatków na projekty, programy lub zadania pozostałe 

(inne niż wymienione w punkcie 1.1 i 1.2) jako zadanie dwuletnie uchwałą Nr XVIII/119/2019 

z dnia 26.09.2019 r. z terminem realizacji w latach 2019 – 2020. Zadanie to zostało w części 

zrealizowane i zapłacone w roku 2019. Zakończenie zadania jest planowane w roku 2020.  

W roku 2019 w ramach zadnia wykonano dokumentacje projektową przebudowy drogi na 

kwotę 75 000,00 zł oraz zostały wykonane roboty budowlane na kwotę 1 296 739,17 zł. 

 „Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach”. Limit 

wydatków majątkowych na lata 2019- 2020 2 480 216,00 zł, w tym plan na 2019 rok 50 000,00 

zł, wykonanie 30 691,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 1,24%). Limit 

wydatków na rok 2020 wynosi 2 430 216,00 zł. 

Zadanie to zostało wprowadzone do wydatków na projekty, programy lub zadania pozostałe 

(inne niż wymienione w punkcie 1.1 i 1.2) jako zadanie dwuletnie uchwałą Nr XVIII/119/2019 

z dnia 26.09.2019 r. z terminem realizacji w talach 2019 – 2020. W roku 2019 wykonano 

opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy drogi na kwotę 
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26 691,00 zł oraz dokumentację projektową stałej organizacji ruchu w ramach przebudowy 

drogi na kwotę 4 000,00 zł. Faktura za roboty wykonane w 2019 r. została złożona i zapłacona 

w 2020r. 

 „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzeziny”. Limit wydatków 

majątkowych na lata 2019- 2020 - 1 279 200,00 zł, w tym plan na 2019 rok 44 772,00 zł, 

wykonanie 44 772,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 3,5%). Limit 

wydatków na rok 2020 wynosi 1 234 428,00 zł. 

Zadanie to zostało wprowadzone do wydatków na projekty, programy lub zadania pozostałe 

(inne niż wymienione w punkcie 1.1 i 1.2) jako zadanie dwuletnie uchwałą Nr XIX/124/2019  

z dnia 24.10.2019 r. z terminem realizacji w latach 2019 – 2020. Zadanie do zostanie wykonane 

w roku 2020 w całości sfinansowane ze środków z pożyczki zaciągniętej w Narodowym 

Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 1 234 428,00 zgodnie z uchwała Rady 

Miasta Brzeziny Nr XXIV/176/2020. 

 „Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach poprzez budowę i przebudowę 

urządzeń małej retencji”. Limit wydatków majątkowych na lata 2019-2020 - 640 000,00 zł,  

w tym plan na 2019 rok 0,00 zł, plan na rok 2020 – 640 000,00 zł (stopień zaawansowania 

realizacji przedsięwzięć – 0,0%).   

Zadanie to zostało wprowadzone do wydatków na projekty, programy lub zadania pozostałe 

(inne niż wymienione w punkcie 1.1 i 1.2) jako zadanie dwuletnie uchwałą Nr XIX/124/2019  

z dnia 24.10.2019 r. z terminem realizacji w talach 2019 – 2020.  

 „Budowa linowego placu zabaw – I etap. Budowa skateparku – II etap”. Limit wydatków 

majątkowych na lata 2019-2020 - 348 000,00 zł, w tym plan na 2019 rok 8 000,00 zł, 

wykonanie 800,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,23%). Limit 

wydatków na rok 2020 wynosi 348 000,00 zł. 

Zadanie to zostało wprowadzone do wydatków na projekty, programy lub zadania pozostałe 

(inne niż wymienione w punkcie 1.1 i 1.2) jako zadanie dwuletnie uchwałą Nr XX/135/2019  

z dnia 28.11.2019 r. z terminem realizacji w latach 2019 – 2021.  
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 3.4.  Realizacja inwestycji 

Inwestycje zrealizowane ze środków zewnętrznych 

Zestawienie pozyskanych środków zewnętrznych na realizacje projektów przez Miasto Brzeziny w 2019 roku przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Nazwa zadania Źródło dofinansowania Stan realizacji 
Termin 

realizacji 

Całkowita 

wartość zadania 

(PLN) 

Poziom 

dofinansowania (% 

wydatków 

kwalifikowalnych) 

Kwota 

dofinansowania 

(PLN) 

ZADANIA INWESTYCYJNE 

1. 

Zaginione Miasto - stworzenie 

systemu efektywnego 

wykorzystania zasobów 

kulturowych Miasta Brzeziny 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 VI.1.1. Dziedzictwo 

kulturowe i infrastruktura kultury 

- ZIT 

zakończone 2018-2019 2 898 173,50 85 1 829 038,78 

2. 

Zwiększenie produkcji energii 

ze źródeł odnawialnych na 

terenie Miasta Brzeziny 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 

IV.1.1. Odnawialne źródła energii 

- ZIT 

w trakcie 

realizacji 
2018-2020 8 058 941,94 85 6 285 058,33 

3. 

Budowa Otwartej Strefy 

Aktywności wariant 

rozszerzony – 1 obiekt, ul. 

Hetmana w Brzezinach 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Fundusz Rozwoju Kultury 

Fizycznej 

zakończone 2019 89 202,10 44 39 601,05 

4. 

Budowa Otwartej Strefy 

Aktywności wariant 

rozszerzony – 1 obiekt ulica 

Konstytucji 3 maja w 

miejscowości Brzeziny 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Fundusz Rozwoju Kultury 

Fizycznej 

zakończone 2018-2019 97 974,14 51 50 374,14 

5. 

Przebudowa drogi gminnej nr 

121255E - ul. Traugutta  

w Brzezinach 

Fundusz Dróg Samorządowych zakończone 2019 899 947,95 50 447 043,00 
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6. 

Przebudowa ciągu dróg w ul. 

Bohaterów Warszawy i 

Konstytucji 3 Maja w 

Brzezinach 

Fundusz Dróg Samorządowych 
w trakcie 

realizacji 
2019-2020 1 813 580,56 75 1 360 185,00 

7. 

Przebudowa ciągu dróg w ul. 

Dąbrowskiego i ul. Polnej w 

Brzezinach 

Fundusz Dróg Samorządowych 
w trakcie 

realizacji 
2019-2020 2 182 391,18 75 1 636 793,00 

8. 

Program Edukacji 

Ekologicznej pn. „Nasze rady 

na odpady” realizowany w 

Przedszkolu nr 3  

w Brzezinach 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej  

Edukacja Ekologiczna 

w trakcie 

realizacji 
2019-2020 35 021,00 79 27 518,00 

9. 

Budowa nowego budynku na 

potrzeby Środowiskowego 

Domu Samopomocy wraz z 

zakupem wyposażenia – etap 

II 

Dotacja ze środków Łódzkiego 

Urzędu Wojewódzkiego 
zakończone 2019 

roboty:  

499 999,99; 

wyposażenie:  

158 891,85;  

razem:  

658 891,84 

100 

roboty:  

499 999,99 

wyposażenie:   

158 891,85;  

 razem: 

658 891,84 

10. 

Utworzenie w 2019 roku 43 

nowych miejsc opieki w 

żłobku w Brzezinach przy ul. 

Moniuszki 15 

Resortowy program rozwoju 

instytucji opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 Maluch plus  

2019 rok 

zakończone 2019 2 622 913,03 (dotacja kwotowa) 1 290 000,00 

11 

Zakup środka transportu - 

„Dowóz uczniów 

niepełnosprawnych”. 

PFRON -Programu 

wyrównywania różnic między 

regionami III 

zakończono 2019 
Zakup pojazdu 

288 804,00 
(dotacja kwotowa) 202 162,00 

OGÓŁEM 13 826 665,14 
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Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych przynosi miastu wiele korzyści nie tylko  

w aspekcie finansowym, lecz także społecznym i gospodarczym, ułatwia zaspokajanie potrzeb 

mieszkańców i prowadzi do rozwoju miasta. 

Miasto Brzeziny w 2019 r. aplikowało o środki między innymi z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Funduszu Dróg Samorządowych oraz  Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej. 

W 2019 r. w mieście realizowano następujące projekty współfinansowane ze źródeł 

zewnętrznych, wpisujące się w Strategię Rozwoju Miasta Brzeziny, Gminny Program 

Rewitalizacji, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i przyczyniające się do osiągnięcia celów 

wytyczonych w tych dokumentach strategicznych: 

3.4.1. Zaginione Miasto - stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów 

kulturowych Miasta Brzeziny 

W zakres projektu wchodziło: 

1) odrestaurowanie zabytkowego budynku głównego Muzeum Regionalnego w Brzezinach 

w tym:  

- rekonstrukcja tarasu naziemnego od strony zachodniej pałacyku oraz tarasów na piętrze od 

strony zachodniej i południowej,  

- przebudowa wieży (rozebranie i odtworzenie korony wraz z obecnie nieistniejącymi 

sterczynami, odtworzenie balkonu na wieży na elewacji frontowej, wykonanie podestu  

i montaż schodów wewnątrz wieży), 

- oczyszczenie ceglanej elewacji i jej impregnacja, 

- wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. 
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Muzeum regionalne w Brzezinach ( źródło: materiały własne) 

Odrestaurowanie zabytkowego budynku oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach w tym: 

 zbicie wtórnego tynku na elewacji, oczyszczenie i impregnację cegieł, 

 wymiana pokrycia dachowego (pokrycie blachodachówką, zastąpienie wtórnych facjat 

oknami połaciowymi) wraz z rynnami, 

 wyburzenie wtórnego ganku i wykonanie nowego podestu wejściowego, 

 przebudowa wejścia do kotłowni, 

 wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych, 

 budowa drewnianej pergoli nad drzwiami od strony ogrodu. 
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Muzeum regionalne w Brzezinach ( źródło: materiały własne) 

Zagospodarowanie terenu wokół budynku głównego i oficyny Muzeum Regionalnego  

w Brzezinach.  

Projekt obejmował kompleksowe zagospodarowanie terenu Muzeum poprzez: wytyczenie 

nowych ciągów pieszych, w tym ścieżki stanowiącej diagonalną oś łącząca wejście na teren 

muzeum od strony płd.-wsch. z krańcem płn.-zach. w którym umiejscowiony został naziemny 

taras, odtworzony wg oryginalnych projektów z 1903 r. Ścieżka ta połączyła  wyjście z sal 

wystawowych muzeum (również zrekonstruowane na podst. oryginalnych projektów),  

z budynkiem oficyny, placem do kameralnych wydarzeń (ognisko, kino letnie), otoczone strefą 

kulinarną przy piecu drzewnym oraz widownią przed sceną plenerową. Wymieniona została 

podbudowa i nawierzchnia drogi wewnętrznej, łączącej bramę przy ul. Piłsudskiego z ulicą 

Moniuszki. Zużyta i nierówna nawierzchnia asfaltowa została zmieniona na kostkę bazaltową. 

Wzdłuż drogi powstały miejsca parkingowe, w tym jedno dla niepełnosprawnych, oraz chodniki. 

Zrekonstruowany został mur ogrodzeniowy od strony wschodniej, który stanowi dodatkową 

plenerową powierzchnię wystawienniczą. Zagospodarowanie terenu obejmowało również budowę 

przed budynkiem głównym muzeum dużego placu z płyt granitowych oraz dobudowę ceglanej 

podświetlonej ściany o funkcjach wystawienniczych od strony zachodniej. Ponadto zostały 

zagospodarowane tereny zielone - nasadzone tuje,  założone trawniki przed sceną plenerową, 
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stanowiące teren widowni. Projekt przewidywał również montaż małej architektury - stojaki 

rowerowe, kosze na śmieci, oświetlenie: ciągów komunikacyjnych, ściany wystawienniczej oraz 

budynku głównego od strony podwórka.  

 

 

Muzeum regionalne w Brzezinach (źródło: materiały własne) 

Budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej.  

Projekt obejmował również prace budowlane i zagospodarowanie terenu wpisanego do rejestru 

zabytków na potrzeby stworzenia kulturowej ścieżki dydaktycznej o długości 418 mb, 

nawiązującej do średniowiecznego miasta Krakówek oraz zagospodarowanie terenu przy ścieżce  

o powierzchni 1 ha łącznie z renowacją zabytkowej studni. Wokół ścieżki zostały ustawione ławki, 

kosze oraz tablice informacyjne. 
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Rekonstrukcja zabytkowej studni przy ul. Waryńskiego w Brzezinach (źródło: materiały własne) 

Celem głównym projektu była poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost gospodarczy 

Miasta Brzeziny poprzez efektywne wykorzystanie zasobów kulturowych Miasta Brzeziny.  

 

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosiła 2 898 173,50 zł, kwota zewnętrznego 

dofinansowania 1 829 038,78 zł, natomiast wkład własny opiewał na kwotę 1 069 134,72 zł. 

 

Wkład własny
15%

Dofinansowanie
85%

Procentowy udział kwoty dofinansowania i wkładu 
własnego w pozyskanych środkach na realizację 

projektu "Zaginione Miasto - stworzenie systemu 
efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych 

Miasta Brzeziny"
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3.4.2. Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta 

Brzeziny 

W ramach projektu wykonanych zostanie 149 instalacji fotowoltaicznych produkujących 

energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych w Brzezinach w okresie nie 

krótszym niż 25 lat. Dodatkowo w 79 gospodarstwach domowych zamontowane zostaną pompy 

ciepła typu powietrze-woda, niewymagające montażu wymienników gruntowych, przeznaczone 

zarówno do ogrzewania budynków, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Zasadniczym celem projektu jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie 

paliwowo-energetycznym województwa łódzkiego, co w dalszej perspektywie przyczyni się do 

poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych 

województwa. 

 

Instalacja fotowoltaiczna  (źródło: materiały własne) 

 

 

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 8 058 941,94 zł, kwota zewnętrznego dofinansowania 

6 285 058,33 zł, natomiast wkład własny opiewa na kwotę 1 733 883,61 zł. 

Wkład 
własny

15%

Dofinansowanie 
85%

Procentowy udział kwoty dofinansowania i 
wkładu własnego w pozyskanych środkach na 

realizację projektu "Zwiększenie produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych na terenie 

Miasta Brzeziny"
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3.4.3. Otwarte Strefy Aktywności „OSA” przy ul. Konstytucji 3-go Maja  

w Brzezinach 

Inwestycja polegała na wykonaniu otwartej strefy aktywności w wariancie rozszerzonym 

przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach o powierzchni 291,5 m2. W ramach projektu 

wykonano: 

 siłownię plenerową z 7 urządzeniami do ćwiczeń plenerowych (biegacz, twister, wahadło, 

orbitrek, steper, wioślarz, koła tai chi, pajacyk, podciąg nóg), 

 plac zabaw z następującymi urządzeniami (huśtawka podwójna metalowa, zawiesie  

z siedziskiem huśtawkowym gumowym prostym, zawiesie z siedziskiem huśtawkowym 

gumowym typu koszyk, sześciokąt z pajęczyną i ścianką wspinaczkową, domek ze 

zjeżdżalnią), 

 strefę relaksu wyposażoną w 4 ławki z oparciami, stolik do gry w szachy i chińczyka, 

tablicę kółko i krzyżyk, tablicę informacyjną, tablicę informacyjną OSA, kosz na śmieci, 

stojak na rowery, ławki. 

Ponadto teren OSA ogrodzony został siatką na słupkach stalowych z furtką, bez barier 

architektonicznych utrudniających wjazd na teren i poruszanie się pomiędzy poszczególnymi 

urządzeniami przez osoby niepełnosprawne. 

Wymiar OSA - 14 m x 20 m, nawierzchnia trawiasta (strefa relaksu i siłownia plenerowa)  

i piaskowa (plac zabaw). 

 

Otwarte Strefy Aktywności (źródło: materiały własne) 
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Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosiła 97 974,14 zł, kwota zewnętrznego dofinansowania 

50 374,14 zł, natomiast wkład własny opiewał na kwotę 47 600,00 zł. 

3.4.4. Otwarte Strefy Aktywności „OSA” przy ul. Hetmana w Brzezinach 

Zakres projektu obejmował wykonanie otwartej strefy aktywności w wariancie rozszerzonym 

przy ul. Hetmana w Brzezinach. W ramach projektu wykonano: 

 siłownię plenerową z 7 urządzeniami do ćwiczeń plenerowych (biegacz, orbitrek, wioślarz, 

twister, wahadło, koła tai chi małe, steper), 

 plac zabaw z następującymi urządzeniami (huśtawka podwójna metalowa, zawiesie  

z siedziskiem huśtawkowym gumowym prostym, zawiesie z siedziskiem huśtawkowym 

gumowym typu koszyk, sześciokąt z pajęczyną i ścianką wspinaczkową, action4kids, 

przeplatanka kwiatek), 

 strefę relaksu wyposażoną w 4 ławki z oparciami, stolik do gry w szachy i chińczyka, 

tablicę kółko i krzyżyk, tablicę informacyjną, tablicę informacyjną OSA, kosz na śmieci, 

stojak na rowery.  

Ponadto teren OSA ogrodzony został siatką na słupkach stalowych z furtką, bez barier 

architektonicznych utrudniających wjazd na teren i poruszanie się pomiędzy poszczególnymi 

urządzeniami przez osoby niepełnosprawne. 

Wymiar OSA - 14 m x 20 m, nawierzchnia trawiasta (strefa relaksu i siłownia plenerowa)  

i piaskowa (plac zabaw). 

 

Dofinansowanie 
51%

Wkład własny 
49%

Procentowy udział kwoty dofinansowania i wkładu 
własnego w pozyskanych środkach na realizację 

projektu 
"Otwarte Strefy Aktywności OSA przy ul. Konstytucji 

3-go Maja w Brzezinach" 
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Otwarte Strefy Aktywności (źródło: materiały własne) 

 

 

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosiła 89 202,10 zł, kwota zewnętrznego dofinansowania 

39 601,05 zł, natomiast wkład własny opiewał na kwotę 49 601,05 zł. 

Dofinansowanie 
44%

Wkład własny 
56%

Procentowy udział kwoty dofinansowania i wkładu 
własnego w pozyskanych środkach na realizację 

projektu pn.

"Budowa Otwartych Stref Aktywności" 
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3.4.5. Przebudowa drogi gminnej nr 121255E - ul. Traugutta w Brzezinach 

Zadanie polegało na przebudowie drogi gminnej w ulicy Traugutta na długości 106 mb.  

W ramach przedmiotowego zadania została wykonana: rozbiórka istniejącej jezdni z licznymi 

nierównościami i widocznymi śladami jej systematycznego punktowego łatania, rozbiórka 

istniejących chodników, rozbiórka istniejących zjazdów, korekta geometrii osi ulicy oraz 

elementów zagospodarowania pasa drogowego w obrębie skrzyżowania poprzez budowę  

1 przejścia dla  pieszych i lokalizację 2 miejsc parkingowych w zatoce parkingowej. Wykonane 

zostało również przyłącze kanalizacji deszczowej z wpięciem do istniejącego kolektora, ułożenie 

warstwy ścieralnej z kostki kamiennej granitowej, budowa 176 mb chodników z kostki kamiennej 

granitowej, przebudowa 6 zjazdów indywidualnych do posesji, montaż w obrębie 2 przejść dla 

pieszych 2 latarni oświetleniowych, montaż dwóch znaków aktywnych oraz oznakowania 

poziomego w postaci kocich oczek. 

 

Ul. Traugutta (źródło: materiały własne) 
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Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosiła 899 947,95 zł, kwota zewnętrznego dofinansowania 

447 043,00 zł, natomiast wkład własny opiewał na kwotę 452 904,95 zł. 

3.4.6. Przebudowa ciągu dróg w ul. Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja  

w Brzezinach 

Projekt polega na przebudowie ul. Bohaterów Warszawy i ul. Konstytucji 3-go Maja  

w granicach istniejącego pasa drogowego. 

W ramach zadania w ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Modrzewskiego do  

ul. Bohaterów Warszawy wykonano jezdnię o szerokości 7,0 m z dowiązaniem się do stanu 

istniejącego za skrzyżowaniem. Na przedmiotowym odcinku również wykonano chodnik 

lewostronny o szerokości od 2,0m do 3,6m a prawostronny o szerokości od 1,6m do 4,5m. Ponadto 

projekt obejmował wykonanie zatok parkingowych równoległych do jezdni o wymiarach 2,5m x 

6,0m i prostopadłe do jezdni o wymiarach 2,5m x 5,0m oraz 3,6m x 5,0m (dla osób 

niepełnosprawnych). W ul. Bohaterów Warszawy, na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. 

Głowackiego wykonano jezdnię o szerokości 7,0 m, natomiast na dojeździe do skrzyżowania  

z drogą krajową nr 72 w ul. Sienkiewicza 9,2 m (z uwagi na dodatkowy pas do lewoskrętu) 

obustronnego chodnika o szerokości od 1,5 m do 5,2 m i miejscowego zwężenia do szerokości 

1,25m. Ponadto projekt przewidywał wykonanie zatok parkingowych równoległych do jezdni  

o wymiarach 2,5m x 6,0m i prostopadłych do jezdni o wymiarach 2,5m x 5,0m oraz 3,6m x 5,0m 

(dla osób niepełnosprawnych), jak również wykonanie zatoki autobusowej o szerokości 3,00 m  

i długości 20,00 m. 

 

Wkłąd własny 
50%

Dofinansowanie
50%

Procentowy udział kwoty dofinansowania i wkładu 
własnego w pozyskanych środkach na realizację projektu 

"Przebudowa drogi gminnej nr 121255E - ul. Traugutta
w Brzezinach"
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Ul. Bohaterów Warszawy ( źródło: materiały własne) 

 

 

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosiła 1 813 580,56 zł, kwota zewnętrznego 

dofinansowania 1 360 185,00 PLN, natomiast wkład własny opiewał na kwotę 453 395,56 zł. 

3.4.7. Przebudowa ciągu dróg w ul. Dąbrowskiego i ul. Polnej w Brzezinach 

W ramach przedsięwzięcia przewidziano przebudowę ul. Dąbrowskiego i ul. Polnej  

w granicach istniejącego pasa drogowego. 

W ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Okrzei wykonano jezdnię  

o szerokości 7,2 m wraz z chodnikiem o szerokości od 2,0 m i długości 327 m. Ponadto jezdnię 

Dofinansowanie 
75%

Wkład własny 
25%

Procentowy udział kwoty dofinansowania i wkładu własnego 
w pozyskanych środkach na realizację projektu 

"Przebudowa ciągu dróg w ul. Bohaterów Warszawy
i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach" 
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ograniczono krawężnikami oraz od strony wschodniej wykonano opaskę z kostki betonowej 

ograniczonej obrzeżem. Odwodnienie drogi zrealizowano poprzez budowę kanalizacji deszczowej 

o długości 309 m z jednoczesnym zasypaniem rowów. 

W ul. Polnej na odcinku od ul. Okrzei do ul. Dąbrowskiego została wybudowana jezdnia  

o szerokości 6,0 m, a za skrzyżowaniem włączenie się do stanu istniejącego. Na przedmiotowym 

odcinku wykonany zostanie chodnik lewostronny o szerokości od 2,0 m i długości 230 m, zjazdy 

do posesji właścicieli działek, kanalizacja deszczowa o długości 179,7 m. z jednoczesnym 

zasypaniem rowów. 

 

Ul. Dąbrowskiego -źródło: materiały własne 

 

 

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosiła 2 182 391,18 zł, kwota zewnętrznego 

dofinansowania 1 636 793,00 zł, natomiast wkład własny opiewał na kwotę 545 598,18 zł. 

Dofinansowanie
75%

Wkład własny 
25%

Procentowy udział kwoty dofinansowania i wkładu 
własnego w pozyskanych środkach na realizację 

projektu 
"Przebudowa ciągu dróg w ul. Dąbrowskiego 

i ul. Polnej w Brzezinach" 
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3.4.8. Program Edukacji Ekologicznej pn. „Nasze rady na odpady” realizowany  

w Przedszkolu nr 3 w Brzezinach 

Projekt obejmował zakup pomocy dydaktycznych, organizację wycieczek, warsztatów 

terenowych, zajęć stacjonarnych oraz konkursów z dziedziny edukacji ekologicznej dla dzieci  

z Przedszkola Nr 3 w Brzezinach. 

Projekt miał na celu podniesienie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej u przedszkolaków  

i zaangażowanie środowiska lokalnego – rodziców przedszkolaków poprzez zachęcanie ich do 

udziału w konkursach ekologicznych, zbiórce żywności dla Łódzkiego Banku Żywności oraz 

zbiórce makulatury i plastiku, które zostaną przekazane na cele charytatywne.  

 

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosiła 35 021,00 zł, kwota zewnętrznego dofinansowania 

27 518,00 zł, natomiast wkład własny opiewał na kwotę 7 503,00 zł. 

3.4.9. Budowa nowego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu 

Samopomocy wraz z zakupem wyposażenia – etap II 

Inwestycja w całości sfinansowana ze środków budżetu Województwa Łódzkiego. Projekt 

stanowił kontynuację prac wykonanych w 2017 r. związanych z wykonaniem obiektu (domu)  

o powierzchni zabudowy 349,77 m2 dla 30 uczestników i obejmował wykonanie przyłącza 

wodociągowego, przyłącza kanalizacyjno - sanitarnego, roboty wykończeniowe wewnętrzne 

(posadzki z płytek gresowych, ułożenie glazury w pomieszczeniach mokrych, instalacja 

wentylacji), roboty wykończeniowe zewnętrzne (budowa schodów wraz z pochylnią), chodnik  

z kostki betonowej, instalację odwodnieniową budynku oraz wyposażenie sal i gabinetów.  

Dofinansowanie 
79%

Wkład własny 
21%

Procentowy udział kwoty dofinansowania i wkładu 
własnego w pozyskanych środkach na realizację 

projektu "Program Edukacji Ekologicznej pn. „Nasze 
rady na odpady” realizowanego w Przedszkolu nr 3 

w Brzezinach"
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W ramach zadania został zakupiony również sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt do treningu 

podopiecznych, doposażenie kuchni w ramach treningu gotowania, materiały edukacyjne, meble, 

urządzenia klimatyzacyjne oraz materiały i akcesoria terapeutyczne. 

Środowiskowy Dom Samopomocy  (źródło: materiały własne) 

 

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosiła 658 891,84 zł, natomiast poziom dofinansowania 

wynosi 100%. 

Dofinansowanie 100 %

Procentowy udział kwoty dofinansowania i wkładu 
własnego w pozyskanych środkach na realizację 

projektu 
"Budowa nowego budynku na potrzeby 

Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zakupem 
wyposażenia" 
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3.4.10. Utworzenie w 2019 roku 43 nowych miejsc opieki w żłobku w Brzezinach 

przy ul. Moniuszki 15 

Inwestycja polegała na budowie nowego obiektu – żłobka miejskiego wraz  

z zagospodarowaniem terenu w tym: 

 roboty ogólnobudowlane i kanalizację sanitarną (roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, 

fundamenty, izolacje, mury zewnętrzne i wieńce, stropy (bez montażu sufitów 

podwieszanych), dachy, podłogi, wycieraczki systemowe, stolarka (bez montażu kabin 

sanitarnych do toalet dla dzieci), wyposażenie sanitarne, docieplenie ścian zewnętrznych, 

instalację kanalizacji sanitarnej i technologicznej zewnętrznej, instalację kanalizacji 

sanitarnej i technologicznej wewnętrznej), 

 roboty instalacyjne i budowlano-adaptacyjne (montaż sufitów podwieszanych, ścianki 

działowe, posadzki, tynki i roboty wykończeniowe ścian wewnętrznych, montaż kabin 

sanitarnych do toalet dla dzieci, instalację wodociągową, instalację c.o., cwu oraz linię 

kablową zasilającą rozdzielnice elektryczne, trasy kablowe elektryczne i przewody, 

oprawy oświetleniowe, osprzęt instalacyjny, instalację odgromową), 

 zagospodarowanie terenu (roboty zewnętrzne - wejścia, opaska, niezbędne wyburzenie 

pomieszczeń gospodarczych, ogrodzenie, drogi wewnętrzne, chodniki). 

Rezultatem zadania było stworzenie dostępności do 43 miejsc opieki nad dziećmi wieku do lat 

3-ch w postaci instytucjonalnej – w żłobku w Brzezinach. Wymiernym efektem realizacji zadania 

było również stworzenie zatrudnienia dla 14 osób (w tym opiekunowie dzieci, pielęgniarka, 

pracownicy kuchni). Realizacja zadania przyczyniła się do stworzenia dogodnych warunków 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy jednoczesnym zwiększeniu aktywizacji zawodowej osób 

sprawujących funkcje opiekuńcze i zmniejszeniu wydatków budżetu państwa z tytułu świadczeń 

wypłacanych w ramach zasiłku macierzyńskiego i wychowawczego. 
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Żłobek   (źródło: materiały własne) 

 

 

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosiła 2 622 913,03 zł, kwota zewnętrznego 

dofinansowania 1 290 000,00 zł, natomiast wkład własny opiewał na kwotę 1 332 913,03 zł. 

3.4.11. Zakup środka transportu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych 

”Dowóz osób niepełnosprawnych” z udziałem środków PFRON 

26 lutego 2019r. Miasto Brzeziny złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic 

między regionami III” na zakup środka transportu służącego do przewozu osób 

Dofinansowanie
49%

Wkład własny
51%

Procentowy udział kwoty dofinansowania i wkładu własnego 
w pozyskanych środkach na realizację projektu 

"Utworzenie w 2019 roku 43 nowych miejsc opieki 
w żłobku w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15"
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niepełnosprawnych  - „Dowóz uczniów niepełnosprawnych”. Po pozytywnej weryfikacji wniosku 

28 lipca 2019 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu przyznająca refundację do 70% 

wartości zakupu. 

W dniu 6 września 2019 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na zakup autobusu,  

w jego wyniku wyłoniono dostawcę - firmę Truck Export – Import sp. z o.o. z Warszawy na kwotę 

288 804,00 zł brutto. W dniu 15 października 2019 r. zakończono procedurę odbioru pojazdu  

i przekazano go do użytkowania. Kwota dofinansowania z PFRON wyniosła 202 162,00 zł.  
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Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosiła 288 804,00 zł, kwota zewnętrznego dofinansowania 

202 162,00 zł, natomiast wkład własny opiewał na kwotę 86 642,00 zł. 

Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych przynosi miastu wiele korzyści nie tylko  

w aspekcie finansowym, lecz także społecznym i gospodarczym, ułatwia zaspokajanie potrzeb 

mieszkańców i prowadzi do rozwoju miasta. Na realizację projektów przez miasto Brzeziny  

w 2019 roku, pozyskano łącznie 13 826 665,14 zł ze źródeł zewnętrznych, z czego 8 114 097,11 

zł stanowiły środki unijne, natomiast 5 712 568,03 zł środki rządowe, co przedstawia poniższy 

wykres.   

 

W 2019 roku miasto Brzeziny realizowało projekty, które były współfinansowane ze środków 

zewnętrznych. Dla projektów pn. „Zaginione Miasto - stworzenie systemu efektywnego 

wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny” oraz „Zwiększenie produkcji energii ze 

źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny”, poziom dofinansowania wynosił 85 %. 

Dofinansowanie
70%

Wkład własny
30%

Procentowy udział kwoty dofinansowania i 
wkładu własnego w pozyskanych środkach na 

realizację projektu 
"Dowóz osób niepełnosprawnych”
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Przedsięwzięcia pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant rozszerzony – 1 obiekt”  

i „Przebudowa drogi gminnej nr 121255E - ul. Traugutta w Brzezinach” otrzymały 

dofinansowanie na poziomie 50 % kosztów kwalifikowanych. 75 % otrzymały projekty pn. 

„Przebudowa ciągu dróg w ul. Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach”  

i „Przebudowa ciągu dróg w ul. Dąbrowskiego i ul. Polnej w Brzezinach”. „Edukacja 

Ekologiczna” współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej była finansowana na poziomie 79 %. Dotacja ze środków Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego na „Budowę nowego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy 

wraz z zakupem wyposażenia – etap II” wynosiła 100 % kosztów kwalifikowanych. 

Dofinansowanie na realizację projektu pn. „Utworzenie w 2019 roku 43 nowych miejsc opieki w 

żłobku w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15” miasto Brzeziny otrzymało w formie kwotowej tj. 30 

tysięcy na utworzenie jednego miejsca w żłobku. Projekt „Zakup środka transportu - „Dowóz 

uczniów niepełnosprawnych” także został dofinansowany w formie kwotowej. 

 

Realizowane projekty w 2019 roku można podzielić na 5 dziedzin, które zostały 

dofinansowane w ramach środków zewnętrznych. Starania o ochronę środowiska wsparły 

następujące projekty: „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta 

Brzeziny” oraz „Edukacja Ekologiczna”. Do rozwoju infrastruktury drogowej przyczyniła się 

realizacja zadań pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 121255E - ul. Traugutta w Brzezinach”, 

„Przebudowa ciągu dróg w ul. Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach”  

i „Przebudowa ciągu dróg w ul. Dąbrowskiego i ul. Polnej w Brzezinach”. Potrzeby społeczne  

w postaci konieczności zapewnienia opieki żłobkowej, opieki nad osobami starszymi oraz 

niepełnosprawnymi, zaspokoiła realizacja projektów społecznych takich jak: „Utworzenie  

2 2

1 1

2 2

85% 75% 79% 100% 50% dotacja
kwotowa

Liczba projektów realizowanych w 2019 roku, 
współfinansowanych ze środków zewnętrznych przy określonym 

poziomie dofinansowania
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w 2019 roku 43 nowych miejsc opieki w żłobku w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15” oraz „Budowa 

nowego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zakupem wyposażenia 

– etap II” i „Zakup środka transportu - „Dowóz uczniów niepełnosprawnych”. Realizacja projektu 

pn. „Zaginione Miasto - stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych 

Miasta Brzeziny” pozwoliła na dynamizację popularyzacji kultury wśród mieszkańców Miasta 

Brzeziny.  

 

Poniższa tabela przedstawia kwotowy udział pozyskanych środków zewnętrznych  

w poszczególnych dziedzinach wsparcia.  
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Dla porównania przedkładamy informację dotyczącą nakładów na realizację zadań 

infrastrukturalnych z lat poprzednich: 

 

Projekty złożone w 2019 r. do dofinansowania i przewidziane do realizacji, na które nie 

zawarto w 2019 r. umowy o dofinansowanie:   

Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo-gaśniczego  

z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Poddziałania V.1.2. Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Inwestycja polega na zakupie ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz  

z wyposażeniem na potrzeby OSP w Brzezinach. 

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń środowiskowych  

w mieście Brzeziny i województwie łódzkim, a także zmniejszanie ich skutków. 

Do celów szczegółowych projektu zaliczyć należy: 

 szybką i skuteczną likwidację skutków klęsk żywiołowych, 

 skuteczne prowadzenie działań z zakresu ratownictwa drogowego, technicznego, 

ekologicznego i itp.,  

 likwidacja miejscowych zagrożeń,  

 zwiększenie bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy, powiatu 

oraz województwa, w tym osób niepełnosprawnych. 
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Realizacja projektu przyczyni się do lepszego zabezpieczenia terenu miasta i regionu przed 

zagrożeniami. Dzięki zakupowi profesjonalnego sprzętu jednostka OSP w Brzezinach będzie 

mogła efektywnie przeciwdziałać zagrożeniom dla środowiska. Skróceniu ulegnie czas działania 

jednostki w obliczu zaistniałych zdarzeń,  co za tym idzie zwiększy się bezpieczeństwo wszystkich 

mieszkańców miasta i regionu. 

Okres realizacji: do 31.12.2020 

Całkowita wartość projektu: 1 170 000,00 zł 

Dofinansowanie z EFRR: 982 800,00 zł 

Wkład własny:   187 200,00 zł 

Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

W ramach projektu zaplanowano utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  

w żłobku w Brzezinach (jedna placówka) poprzez zapewnienie bieżącego funkcjonowania 

placówki przez 23 miesiące (02.2020-12.2021), zakup wyposażenia oraz dostosowanie bazy 

lokalowej do potrzeb dzieci.  

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia  

i utrzymania zatrudnienia u 43 osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez 

utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach, 

zapewnienie przez 23 miesiące (01.02.2020-31.12.2021) bieżącego funkcjonowania placówki, co 

ułatwi rodzicom/opiekunom prawnym dzieci wejście / powrót na rynek pracy lub aktywne jej 

poszukiwanie. 

Całkowita wartość projektu: 1 972 666,19 zł 

Kwota dofinansowania: 1 795 126,20 zł 

Wkład własny:   177 539,99 zł 

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzeziny  

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego 

SOWA – oświetlenie zewnętrzne. 

Projekt obejmuje zakup, dostawę i montaż z instalacją 1104 opraw oświetleniowych (w tym 

wymiana: 1019 szt., dobudowa nowych: 85 szt.) typu LED o łącznej mocy nie większej niż  

53,85 kW wraz z nadzorem inwestorskim, zakupem, dostawą i montażem wysięgników, wymianą 

bezpieczników słupowych, przewodów wysięgnikowych, zacisków prądowych, gniazd i wkładek 
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bezpiecznikowych, montażem pozostałego osprzętu linii NN, modernizacją szaf oświetleniowych, 

malowaniem słupów oświetleniowych wraz z wymianą poszczególnych słupów, demontażem  

i utylizacją wymienianych elementów. Przedsięwzięcie przewiduje montaż wyłącznie nowych 

urządzeń.  

Głównym celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie 

oszczędności energii elektrycznej. 

Całkowita wartość projektu: 1 234 428,00 zł. Dofinansowanie w formie pożyczki 100 %  

z możliwością jej częściowego umorzenia. 

Inwestycje zrealizowane z budżetu Miasta Brzeziny 

Zakup unitu stomatologicznego  

W ramach zadania zakupiono dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach kompletny unit 

stomatologiczny – zestaw do leczenia zębów, składający się z w pełni wyposażonego fotela 

dentystycznego, szafki organizacyjnej oraz siedziska dla lekarza za kwotę 29 600,00 zł. 

 

Unit stomatologiczny  (źródło: materiały własne) 

Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego  

Zadanie polegało na budowie nowego placu zabaw w Parku Miejskim w Brzezinach  

w miejscu, gdzie funkcjonował poprzedni zlikwidowany. W ramach robót budowlanych 

wykonano: 

 nawierzchnię bezpieczną z piasku na geowłókninie, 

 dojścia utwardzone z kostki betonowej, 
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 nawierzchnię trawiastą -  ok. 120m2 

 zamontowano nowe wyposażenie: duży zestaw zabawowy, huśtawkę metalową potrójną 

(zawiesie gumowe proste, gumowy koszyk, bocianie gniazdo), ważkę na podstawie 

metalowej, karuzelę tarczową, sprężynowiec żaba, sześciokąt pajęczyna, namiot linowy, 

ławki - 2 szt., kosz na śmieci - 2 szt., tablicę informacyjną, piaskownicę oraz ławkę  

z przewijakiem dla niemowląt. 

Całość została otoczona ogrodzeniem panelowym z furtką. Koszt zadania 115 454,20 zł. 

 

Plac zabaw w Parku Miejskim (źródło: materiały własne) 

Rewitalizacja infrastruktury stadionu miejskiego – Etap I 

W ramach zadania zostało wykonane ogrodzenie panelowe zewnętrzne stadionu wraz z bramą 

wjazdową oraz ogrodzenie wewnętrzne panelowe, oddzielające płytę stadionu od ciągów 

komunikacyjnych. Wykonano nowe schody wejściowe na trybuny z kostki brukowej wraz  

z podjazdem dla wózków oraz ciągi piesze z kostki brukowej wraz z obrzeżami w obrębie 

schodów. Rozebrano ogrodzenie oraz wykonano niwelację terenu. Na trybuny boiska głównego 

zostały zakupione siedziska plastikowe.  

Zamontowano nowe oprawy oświetleniowe na istniejących słupach w obrębie boiska głównego 

i bocznego. Koszt zadania 149 909,83 zł   
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3.5. Pozyskane środki zewnętrzne 

W 2019 roku Miasto Brzeziny pozyskało środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć 

opisanych w pkt 3.4. raportu, aplikując o środki między innymi z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Funduszu Dróg Samorządowych oraz  Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej. Łączna wartość pozyskanych środków zewnętrznych wyniosła  

13 826 665,14 zł, z czego 8 114 097,11 zł stanowiły środki unijne, natomiast 5 712 568,03 zł 

środki rządowe, przy całkowitej wartości inwestycji wynoszącej 19 645 841,24 zł.  

Z uwagi na fakt, że niektóre inwestycje realizowane były i są realizowane w cyklu dwu- lub 

trzyletnim wpływ środków zewnętrznych do budżetu miasta w roku 2019 wynosił: 

- środki unijne w wysokości 1 646 134,90 zł, 

- z Funduszu Dróg Samorządowych oraz dotacje w wysokości 3 572 173,90 zł. 
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IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

4.1. Gospodarka komunalna 

I. Wartość całego mienia Miasta Brzeziny wynosi 105.569.614,987 zł,(stan na 31 grudnia 2019 r.) 

w tym:  

 działki gruntu stanowiące własność Miasta Brzeziny (bez dróg, które są wykazane 

 w Środkach Trwałych w grupie 2)                                                        - 20 710 389,04 zł 

 nieruchomości stanowiące własność Miasta Brzeziny oddane w dzierżawę  

                                                                                                                     -3 785 317,00 zł 

 nieruchomości stanowiące własność Miasta Brzeziny oddane w użytkowanie wieczyste 

                   - 5 508 258,18 zł 

 budynki i lokale               - 27 212 854,18 zł 

 obiekty inżynierii lądowej i wodnej             - 43 757 455,82 zł 

 kotły i maszyny energetyczne                    - 40 302,77 zł 

 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                          - 677 686,90 zł 

 specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty                                      - 422 573,00 zł 

 urządzenia techniczne                                                                      - 1 443 963,98 zł 

 środki transportu                                                                                  - 1 480 033,50 zł 

 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                                      - 530 780,61 zł 

II. Miasto Brzeziny posiadało udziały w trzech spółkach – stan na 31 grudnia 2019r.: 

 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Brzezinach Sp. z o.o. o wartości  

                                                                                 3 547  000,00zł  (7 094,00 po 500,00 zł) 

 w Zakładzie Usług Komunalnych  Sp. z o.o. w Brzezinach o wartości 17 355.000,00 zł 

                                                                                                          (17 355 po 1 000,00 zł) 

 w Towarzystwie  Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. o wartości  

                                                                                    8 830 000,00 zł (17 660 po 500,00 zł)  

III. W 2019 r. w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany: 

 Miasto Brzeziny sprzedało 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 3849 m² i wartości  

                                                                                                                         202 498,00 zł  

 nabyto 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 149 m² i wartości                  13 856,70 zł 
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 skomunalizowano 2 nieruchomości  o łącznej powierzchni 1038 m² i wartości  

                                                                                                                           31 140,00 zł 

 sporządzono operat szacunkowy nieruchomości, która z mocy prawa przeszła na Miasto 

Brzeziny pod drogi na kwotę                                                                          300 300,00 zł 

 przekształcono decyzją prawo użytkowania wieczystego w prawo własności  

8 nieruchomości  o łącznej powierzchni 215 m² i wartości                              19 273,00 zł 

 w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów przekształcono prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych 

na cele mieszkaniowe w prawo własności o łącznej wartości                      5 297 388,00 zł 

IV. W 2019 r. Miasto Brzeziny osiągnęło następujące przychody z tytułu gospodarowania mieniem:  

 dzierżawa                                                                                                       –  96 986,96 zł 

 najem                                                                                                            –  297 917,78 zł 

 wieczyste użytkowanie gruntów                                                                    –  91 963,63 zł 

 sprzedaż  mienia                                                                                           –  143 060,52 zł 

 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego z mocy prawa                   –  32 707,45 zł 

6. Trwały zarząd                                                                                                    –  10 876,00 zł  

V. W zasobie miasta w 2019 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne: 

 4 hale magazynowe, które wydzierżawiono jednostkom i osobom prywatnym, 

 41 m2  – przy ul. św. Anny 57 (Zakład Usług Komunalnych), 

 53,6 m2  – przy ul. św. Anny 57 (Gaz Piotr Loba), 

 36,9 m2  – przy ul. św. Anny 57 (Global-Eko), 

 96 m2  – przy ul. św. Anny 57 (Walczak – Ryś Bus), 

oraz 1 budynek o powierzchni 142 m2  wynajęty na rzecz Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata 

Alberta.  

DROGI 

W skład infrastruktury drogowej w mieście na 31 grudnia 2019 roku drogi gminne stanowiły 

46,263 km, w tym drogi wewnętrzne 6,031 km. Drogi asfaltowe stanowią 54,61% ogółu dróg 

gminnych.  

Długość ścieżek rowerowych na 31 grudnia 2019 r. wynosiła 1,7155 km. 

Ponadto na terenie Miasta Brzeziny występują drogi następujących kategorii: 

 droga krajowa 72 Konin – Turek – Uniejów – Łódź – Brzeziny – Rawa Mazowiecka,  

o długości 5,160 km,  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Konin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Turek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniej%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rawa_Mazowiecka


 

52 | S t r o n a  

 drogi wojewódzkie: 704, 708 i 715 o łącznej długości 7,312 km, 

 drogi powiatowe: Nr 2912 E ul. Rejtana, ul. Małczewska, 5100 E ul. Strykowska  

o łącznej długości 4,53 km, 

 drogi prywatne o łącznej długości 2,963 km. 

Drogi gminne na terenie miasta ze względu na rodzaj nawierzchni dzielimy na:  

 drogi o nawierzchni twardej ulepszonej (z kostki kamiennej, betonu, płyt kamienno-

betonowych, bitumu), 

 twardej nieulepszonej (o nawierzchni tłuczniowej),  

 drogi gruntowe (o nawierzchni z gruntu rodzimego oraz utrwalone w wyniku specjalnych 

zabiegów i preparacji gruntu rodzimego przy pomocy mieszanin wykonanych z gliny, 

żwiru, kruszywa łamanego itp.). 

W roku 2019 na remonty dróg gminnych, utrzymanie i eksploatację pasów drogowych 

wydatkowano kwotę 566 803,26 zł – plan 604 500,00 zł. Na omiatanie ulic i ciągów pieszych 

wydatkowano kwotę 69 131,70 zł. 

4.2. Gospodarka mieszkaniowa 

W roku 2019 decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego została wyłączona  

z użytku frontowa części kamienicy przy ul. Kościuszki 18 w której znajdowało się 8 lokali 

mieszkalnych o łącznej pow. 270,54 m2.  

W związku z powyższym na dzień 31.12.2019 r. ilość lokali będąca w mieszkaniowym zasobie 

miasta wynosiła 101 szt. o łącznej powierzchnia 3.949,74m2 . 

 przy ul. Kościuszki 18 , 4 lokale, o pow.180,72m2, jednoizbowy, 

 przy ul. Krakówek  5, 14 lokali, o pow. 591,04 m2, dwuizbowy, 

 przy ul. Lasockich 20, 14 lokali, o pow. 552,98 m2, dwuizbowy, 

 przy ul. Modrzewskiego 11, 6 lokali, o pow. 160,37 m2, jednoizbowy, 

 przy ul. Piłsudskiego 12, 6 lokali, o pow. 230,41m2, dwuizbowy, 

 przy ul. Piłsudskiego 24, 2 lokale, o pow. 87,36 m2, dwuizbowy, 

 przy ul. Reformacka 12, 2 lokale, o pow. 83,83 m2, dwuizbowy, 

 przy ul. Świętej Anny 14, 10 lokali, o pow. 445,85 m2, jednoizbowe/dwuizbowe, 

 przy ul. Świętej Anny 30, 5 lokali, o pow. 279,06 m2, dwuizbowe, 

 przy ul. Świętej Anny 35A, 19 lokali, o pow. 723,69 m2, jednoizbowe/dwuizbowe, 

 przy ul. Waryńskiego 3, 10 lokali, o pow. 346,07 m2, jednoizbowe/dwuizbowe, 
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 przy ul. Wojska Polskiego 75, 8 lokali, o pow. 268,36 m2, jednoizbowe/dwuizbowe. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 39,11 m2 , a ogółem, w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca lokalu  w zasobach miasta  – 16,87 m2. 

W 2019 r. 5 rodzinom zostały przyznane lokale z mieszkaniowego zasobu miasta. 4 rodziny 

wystąpiły o zamianę mieszkania i po pozytywnym zaopiniowaniu przez Społeczną Komisję 

Mieszkaniową zamiana została dokonana. Zasady przyznawania mieszkań określa uchwała nr 

XIV/89/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 15 września 2015 r. zmienionej uchwałą 

XLVIII/350/2018 z 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  Miasta Brzeziny.  

Decyzje w sprawie przydziału lokali były opiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową 

powołaną zarządzeniem Burmistrza Miasta Brzeziny  

W 2019 r. nie  dokonano sprzedaży  mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie miasta. 

W 2019 r. nie wszczęto  postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych, 

będących w zasobach miasta.  

Na dzień 1 stycznia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie miasta 

wynosiły łącznie 164 831,25 zł., a na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły182 702,33 zł.  

W 2019 r. dokonano remontu i napraw w 15 lokalach znajdujących się w mieszkaniowym 

zasobie  miasta Brzeziny oraz budynkach przynależnych; 

 ul. Krakówek 5 - wymiana okien i drzwi  w dwóch lokalach, wymiana inst. elektrycznej  

w jednym lokalu, wykonanie wylewki na podłodze w dwóch izbach mieszkalnych, 

rozpoczęto prace związanych z uszczelnieniem i modernizacją 28 kominów  

w przedmiotowym budynku mieszkalnym. Ponadto zostały wykonane prace remontowe 

na komórkowcu i toalecie przynależnych do w/w budynku, 

 ul. Lasockich 20 – wymiana drzwi wejściowych w jednym lokalu, wymiana całego dachu 

na kamienicy wraz z orynnowaniem, oraz  zakup materiału na remont i ocieplenie ściany 

jednego lokalu, 

 ul. Św. Anny 30 – wymiana inst. elektrycznej w jednym lokalu, wymiana dachu  

z orynnowaniem na budynku mieszkalnym , wyrównanie i wyłożenie kostki w prześwicie 

bramy w w/w kamienicy,  
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 ul. Woj. Polskiego 75 - naprawa i uszczelnienie tarasu, wymiana inst. elektrycznej, 

wymiana 2 okien oraz otynkowanie pomieszczenia przeznaczonego na dodatkowy lokal 

mieszkalny, 

 ul. Św. Anny 14 – naprawa tynków w lokalu mieszkalnym, oraz doprowadzenie instalacji 

elektrycznej  i naprawa dachu na komórkowcu przynależnym do w/w kamienicy, 

 ul.  Kościuszki 18 – wym. inst. elektrycznej w jednym lokalu. 

Ponadto dokonano zakupu piecyków grzewczych, oraz materiałów budowlanych do drobnych 

napraw remontowych. 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. w 22 % mieszkań, będących w zasobie miasta, nie było toalet i na 

dzień 31 grudnia 2019 r. odsetek zmalał z uwagi na wyłączoną z użytku część kamienicy, w której 

nie było toalety w mieszkaniu.  

W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 224 462,13 zł, których 

beneficjentami było 252 osoby. Podstawą ich przyznania było spełnienie przez beneficjentów 

wymogów określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Kwota 

najniższego dodatku wynosiła ok. 22,00 zł, zaś kwota najwyższego dodatku – ok. 450,00 zł.  

Na początku 2019 r. na mieszkanie z zasobu miasta oczekiwało 5 rodzin, 21 na lokale socjalne 

oraz 11 po wyrokach eksmisyjnych, natomiast na  koniec 2019 r. było 5 rodzin  oczekujących na 

lokale mieszkalne, 27 na lokale socjalne oraz 9 osób po wyrokach eksmisyjnych. Nie można 

określić średniego czasu oczekiwania na przydzielenia mieszkania z uwagi na niewielką ilość 

lokali w zasobie miasta  oraz z uwagi na różną sytuację życiową osób zgłaszających do Miasta  

potrzebę wynajmu lokalu.   
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V. OŚWIATA 

W mieście Brzeziny w 2019 r. funkcjonowały podległe miastu Brzeziny dwa przedszkola tj. 

Przedszkole nr 1 Brzeziny ul. Konstytucji 3-go Maja i Przedszkole nr 3 Brzeziny ul. Moniuszki 

15 oraz trzy szkoły podstawowe tj. Szkoła Podstawa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, Brzeziny  

ul. Moniuszki 21, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Brzeziny  

ul. Sienkiewicza 17 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława St. Reymonta Brzeziny  

ul, Bohaterów Warszawy 4. Posiłki dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych na 

podstawie 3- letniej umowy przygotowywane są w pomieszczeniach kuchennych Przedszkola nr 

1 przez zewnętrzną firmę i dostarczane do pozostałych placówek. Miejskie przedszkola i szkoły 

podstawowe corocznie realizują m.in. programy edukacyjne, programy dotyczące sprawności 

fizycznej i wiedzy o bezpieczeństwie, dotyczące zdrowego stylu życia, kształtujące postawy 

tolerancji i empatii wobec osób starszych. Ponadto w ramach priorytetów polityki oświatowej 

państwa dotyczących kształtowania postaw obywatelskich, korzystania z technologii 

komunikacyjnych oraz profilaktyki uzależnień przedszkola i szkoły dbając o bieżące podnoszenie 

wiedzy wśród dzieci, uczniów i rodziców oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych wśród 

członków rad pedagogicznych organizowane są szkolenie prowadzone przez instytucje 

zewnętrzne. Szczegółowe sprawozdanie z ich działalności zwarte jest poniżej.  

Ponadto na terenie Brzezin funkcjonowały dwa niepubliczne żłobki tj. „Uśmiech Malucha” 

(Brzeziny ul. Słowackiego 8) utworzony 4 października 2018 r. na 15 dzieci, który w 2019 roku 

zwiększył liczbę miejsc do 25 oraz „Żłobek dziecięcy Akademii Myszki Miki” utworzony 12 lipca 

2019 r. (Brzeziny ul. Łódzka 19) na 25 miejsc (obydwa żłobki w 2019 r. nie otrzymały żadnej 

dotacji z budżetu miasta) oraz jedno niepubliczne Marisol Edu Care Akademia Malucha (Brzeziny, 

ul. Moniuszki 14/16), które  w 2019 r. otrzymało dotację. 

6 września 2019 r. procedurę rejestracyjną rozpoczęło Przedszkole Niepubliczne Akademia 

Myszki Miki (Brzeziny ul. Łódzka 19), ale z uwagi na nieuzupełnienie wniosku o niezbędne 

dokumenty 25 października 2019 r. Burmistrz Miasta Brzeziny wydał decyzję odmowną.   

W 2019 r. w szkołach podstawowych podległych miastu Brzeziny 5 uczniów korzystało  

z nauczania indywidualnego, spośród których  jeden uczeń korzystał w roku 2018 i 2019. Liczba 

uczniów objętych nauczaniem indywidualnym zwiększyła się w stosunku do roku 2018, w którym 

objętych było 3 uczniów.  
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W 2019 r. miasto Brzeziny poniosło koszty związane z zapewnieniem dowozu 12 uczniów 

niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli tj.:  

 6 niepełnosprawnych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego dowożonych było do przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno- wychowawczych 

w Łodzi samochodem stanowiącym własność miasta Brzeziny, nad którymi opiekę 

sprawował pracownik Urzędu Miasta,   

 2 niepełnosprawnych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego dowożonych było do szkół w Brzezinach samochodem stanowiącym własność 

miasta Brzeziny, nad którymi opiekę sprawował rodzic,   

 2 uczniów niepełnosprawnych (rodzeństwo) na podstawie zawartych umów miało 

zapewniony zwrot środków do wysokości poniesionych kosztów na środki komunikacji 

publicznej w przypadku gdy nie pasuje godzina dowozu, lub gdy nie ma dla nich miejsca 

w samochodzie,  

 1 niepełnosprawny uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

dowożony był przez rodzica do szkoły z internatem na podstawie zawartej umowy do 

wysokości poniesionych kosztów na środki komunikacji publicznej (Rabka koło Zakopanego),  

 1 niepełnosprawny uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

dowożony był przez rodzica do przedszkola w Głownie na podstawie zawartej umowy 

prywatnym samochodem.  

Dla porównania w 2018 roku łącznie dowożonych było 10 dzieci. 

Warto dodać, że w 2019 roku Miasto Brzeziny otrzymało dofinansowanie ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pochodzących z „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III” w wysokości 202 162,00 zł. na zakup środka 

transportu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych. Za kwotę 288 804,00 zł brutto 

dokonano zakupu autobusu Mercus MB Sprinter (21 miejsc) dostosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, w tym jednego na wózku inwalidzkim w ramach realizacji zadania pn. Zakup 

środka transportu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych „Dowóz uczniów 

niepełnosprawnych”, którym pod koniec 2019 roku rozpoczęto realizację dowozu uczniów 

niepełnosprawnych do szkół.  

W 2019 r. 29 nauczycieli czynnych i emerytów otrzymało pomoc zdrowotną w formie 

jednorazowego zasiłku pieniężnego w wysokości od 200,00 do 1 000,00 zł na łączną kwotę 

15 850,00 złotych. W 2018 r. pomoc tego typu otrzymało 24 nauczycieli na łączną kwotę 

13 700,00 złotych.  
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W 2019 r. w Urzędzie Miasta Brzeziny odbyły się 4 postępowania egzaminacyjne na stopień 

nauczyciela mianowanego. W drodze postępowań egzaminacyjnych przed komisją powołaną 

Zarządzeniami Burmistrza Miasta Brzeziny stopień nauczyciela mianowanego uzyskały: 

wychowawca świetlicy w Szkole Podstawowej nr 3 w Brzezinach, nauczyciel chemii w Szkole 

Podstawowej nr 3 w Brzezinach, nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej nr 2  

w Brzezinach oraz nauczyciel przedszkola w  Przedszkolu nr 3 w Brzezinach. Dla porównania w 

2018 r. odbyły się 2 postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.  

W 2019 r. Burmistrz Miasta Brzeziny udzielił pomocy materialnej 113 uczniom w formie 

stypendium szkolnego oraz 3 uczniom w formie zasiłku szkolnego (uczeń liczony jest tylko raz) 

na łączną kwotę 124 611,00 zł, z których 99 688,80 zł pochodziło z dotacji, a 24 933,20 zł 

stanowiły środki własne. Nie mniej niż 20 % środków stanowił udział własny. Wysokość 

przyznanego stypendium uzależniona była od dochodu w rodzinie ucznia, otrzymanych środków 

od wojewody oraz okresu, na który stypendium zostało przyznane. W I półroczu 2019 r. wysokość 

stypendium wynosiła od 435,00 zł do 450,00 zł jednorazowo w przypadku stypendium 

przyznanego na okres 3 miesiąca, 580,00 zł jednorazowo w przypadku stypendium przyznanego 

na okres 4 miesięcy, oraz 870,00 zł, 900,00 zł i 930,00 zł jednorazowo w przypadku stypendium 

przyznanego na okres 6 miesięcy, a od września do grudnia 2019 r. wysokość jednorazowej kwoty 

na jednego ucznia wynosiła od 163,00 zł w przypadku stypendium przyznanego na okres  

1 miesiąca, 326,00 zł w przypadku stypendium przyznanego na okres 2 miesięcy oraz 652,00 zł  

i 680,00 zł w przypadku przyznania na okres 4 miesięcy. Wysokość zasiłku przyznanego na 3 

spośród 4 złożonych wniosków wynosiła od 400,00 zł do 600,00 zł i uzależniona była od zdarzenia 

losowego mającego wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej rodziny oraz posiadanych środków 

finansowych, których nie można wydatkować więcej niż 5 % dotacji otrzymanej od wojewody.  

W 2019 r. na zasiłki szkolne wydatkowano 1 600,00 zł. Dla porównania w 2018r. udzielono 

pomocy materialnej 141 uczniom w formie stypendium szkolnego oraz 8 w formie zasiłku 

szkolnego na łączną kwotę 131 141,00 zł, z których 104 912,60 zł pochodziło z dotacji,  

a 26 228,40 zł stanowiły środki własne. Wysokość stypendium wynosiła od 600,00 do 660,00 zł 

jednorazowo za w/w okres, a od września do grudnia 2018r. jednorazowo od 668,00 do 708,00 zł 

za w/w okres. Wysokość zasiłku wynosiła od 233,00 zł do 600,00 złotych.     

W 2019 roku ramach programu w „Wyprawka szkolna” adresowanego do uczniów 

niepełnosprawnych wydatkowano 2 170,00 złotych z przeznaczeniem na zakup podręczników   

i materiałów edukacyjnych dla 9 uczniów z dwóch szkół: Zespołu Szkół  Specjalnych (Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy) - 8 uczniów oraz Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach –  

1 uczeń. Dla porównania w ramach programu „Wyprawka szkolna” realizowanego w 2018 r. 
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wydatkowano 1 822,00 złotych z przeznaczeniem dla 7 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych 

(Szkoły Przysposabiającej do Pracy) oraz 1 ucznia Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach.  

Na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego Miasto Brzeziny otrzymało dotację 

przedszkolną w wysokości 439 139,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących na 

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz na dzieci 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. W 2019 r. wysokość dotacji przedszkolnej 

na 1 dziecko do 5 roku wyniosła 1 403,00 zł rocznie. Z przyznanej kwoty Miasto Brzeziny 

wydatkowało i rozliczyło wszystkie otrzymane środki, ponieważ zwiększyła się liczba dzieci do 5 

lat wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2018 r,. (SIO.09.2018) 

z 313 do 338 wykazanych w SIO.09.2019. Dla porównania w 2018 roku  Miasto Brzeziny 

otrzymało dotację przedszkolną w wysokości 475 390,00 zł z których wydatkowano 459 867,90 

złotych (15 522,10 zł zwrócono z uwagi na zmniejszenie się liczby dzieci wykazanych w Systemie 

Informacji Oświatowej we wrześniu 2018r.  w porównaniu do września 2017). 

W ramach tzw. dotacji podręcznikowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz 

ćwiczeń Miasto Brzeziny w 2019 roku otrzymało dotacje w wysokości 96 121,00 zł, z których 

wykorzystało 92 881,56 zł. Zwrot w wysokości 3 238,80 zł wynikał z zakupu tańszych 

podręczników i ćwiczeń niż zakładał ministerialny program i zmniejszenia liczby uczniów 

(2 287,14 zł) oraz 951,66 zł z uwagi na niewykorzystanie 1% przeznaczonego na obsługę 

programu. W wyniku realizacji programu 1009 uczniów z trzech szkół podstawowych otrzymało 

bezpłatnie podręczniki i ćwiczenia. Dla porównania w 2018 roku w ramach dotacji 

podręcznikowej Miasto Brzeziny wydatkowało 117 995,60 zł, a  programem objęto 1132 uczniów 

z trzech szkół podstawowych.  

W 2019 roku 2 pracodawców otrzymało dofinansowanie z tytułu nauki zawodu  młodocianego 

pracownika w łącznej wysokości 16 162,00 zł. Dofinansowanie dotyczyło zwrotu kosztów 

kształcenia młodocianych dokonane 2 pracodawcom (w kwocie 8 081,00 zł) za naukę zawodu 

pobieraną przez 2 młodocianych pracowników przez okres po 3 lata każdy. Dla porównania  

w 2018 roku 3 pracodawców otrzymało dofinansowanie z tytułu nauki zawodu  młodocianego 

pracownika i przyuczenia do wykonywania określonej pracy w łącznej wysokości 25 560,00 zł. 

Dofinansowanie  dotyczyło zwrotu kosztów dokonane 2 pracodawcom za naukę zawodu 

pobieraną przez 2 młodocianych pracowników przez okres po 3 lata oraz 1 pracodawcy – 

ochotniczego hufca pracy za przyuczanych 2 młodocianych do wykonywania określonej pracy 

przez okres odpowiednio 17 i 20 pełnych miesięcy. 
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5.1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzezinach 

Szkoła dysponuje 19 salami lekcyjnymi, w tym przedmiotowymi: polonistyczną, 

matematyczną, przyrodniczą, historyczną, fizyczno – chemiczną, języków obcych, komputerową. 

Uczniowie szkoły mają także do dyspozycji świetlicę, bibliotekę, salę gimnastyczną, salę gier  

i zabaw, plac zabaw, kompleks boisk sportowych Orlik oraz miasteczko ruchu drogowego.  

W styczniu 2019 roku zatrudnionych było 45 nauczycieli (33 pełnozatrudnionych i 12 

niepełnozatrudnionych), w tym 3 nauczycieli stażystów, 9 nauczycieli kontraktowych, 25 

nauczycieli mianowanych,  8 dyplomowanych. W związku z reformą oświatową zwolniono 5 

nauczycieli (3 pełne etaty) i zatrudniono 5 nauczycieli, lub przedłużono z dotychczasowymi 

nauczycielami umowy, które wygasły (3 pełne etaty). Od września 2019 r. szkoła zatrudniała 42 

nauczycieli  (35 pełnozatrudnionych i 7 niepełnozatrudnionych), w tym 4 nauczycieli stażystów, 

4 nauczycieli kontraktowych, 22 nauczycieli mianowanych,  12 dyplomowanych. Ponadto szkoła 

zatrudnia 6 pracowników obsługi, 1 pracownika administracji (7 pełnych etatów). 

W szkole utworzone zostały pracownie fizyczno – chemiczna oraz geograficzno – biologiczna, 

których szkoła nie posiadała przed wprowadzeniem reformy edukacji. Nowo wprowadzone, 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne z fizyki, chemii, geografii i biologii wiążą się z koniecznością 

wykonywania podczas lekcji doświadczeń, eksperymentów i pokazów, które przyczyniają się do 

opanowania przez dzieci czynności praktycznych. W 2019 roku szkoła na pomoce dydaktyczne  

z poszczególnych przedmiotów przeznaczyła następujące środki: geografia: 18 754,91 zł, 

biologia: 28 040,75 zł, fizyka: 20 504, 30 zł, chemia: 21 569,70 zł. 

W styczniu 2019 roku naukę w szkole kontynuowało 443 uczniów, w tym 23 w oddziale 

przedszkolnym. We wrześniu 2019 r. naukę w szkole rozpoczęło 481 uczniów, w tym 25  

w oddziale przedszkolnym. Do jednej klasy uczęszczało średnio 22 uczniów. Najliczebniejszy 

oddział liczył 25 uczniów, a najmniej liczebny 18.  

W styczniu 2019 roku naukę kontynuowało 2 uczniów legitymujących się orzeczeniami 

poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. 1 uczeń korzysta  

z nauczania indywidualnego. W szkole nie funkcjonują oddziały integracyjne. Od września liczba 

uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwiększyła się do 3.  

W roku szkolnym 2019/2020: 4 uczniów legitymuje się orzeczeniami poradni psychologiczno 

– pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, a 1 uczeń korzysta z nauczania 

indywidualnego. W szkole nie funkcjonują oddziały integracyjne. 

W roku 2019 w szkole  w związku z założeniami wdrożonej reformy oświaty, uczniowie klas 

VIII przystąpili do obowiązkowych egzaminów zewnętrznych. W klasie VIII a do egzaminu 

przystąpiło 20 uczniów, w klasie VIII b – 23 uczniów. Jedna uczennica korzystała z arkuszy dla 
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cudzoziemców, dwoje uczniów skorzystało z dostosowań ze względu na dysleksję. Zadania we 

wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne 

i szczegółowe określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu 

edukacyjnego.  

Egzaminy z języka polskiego i matematyki zostały w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza 

Wielkiego ocenione nieznacznie niżej w skali kraju i województwa łódzkiego, co ilustruje 

poniższa tabela. 

 Polska Woj. łódzkie Szkoła Podstawowa nr 1 

Język polski 63% 63% 58% 

Matematyka 45% 45% 42% 

Język angielski 59% 58% 64% 

Na uwagę zasługuje fakt, że uczniowie legitymujący się opiniami poradni psychologiczno – 

pedagogicznej o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości indywidualnych, 

rozwiązywali standardowe arkusze egzaminacyjne. Sukcesem jest natomiast wynik procentowy 

szkoły z języka angielskiego, placówka odnotowała procentową punktację znacznie wyższą od 

średniej osiągnięć województwa łódzkiego i skali ogólnopolskiej. 

W 2019 roku w szkole działały następujące koła zainteresowań: koło historyczne, koło 

dziennikarskie, koło ppoż., koło fotograficzne, koło plastyczne, koło czytelnicze, koło 

przyrodnicze, koło dziennikarskie, koło  języka polskiego, koło  języka angielskiego,  szkolne koło 

sportowe, koło informatyczne, chór, koło miłośników książki, koło teatralne, koło matematyczne, 

koło pierwszej pomocy, szkolne koło Caritas oraz organizacje: Liga Ochrony Przyrody, Polski 

Czerwony Krzyż , Samorząd Szkolny. 

Wśród najważniejszych i największych sukcesów szkoły w 2019 roku wymienić należy: 

dwóch laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z Historii i Języka Angielskiego,  

I miejsce w finale wojewódzkim Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa oraz III miejsce  

w konkursie wojewódzkim „Jem smacznie, zdrowo i kolorowo”. 

Szkoła osiąga sukcesy w rywalizacji sportowej oraz konkursach na różnych szczeblach m.in. 

kwalifikacja do etapu rejonowego Kuratoryjnych Konkursów Przedmiotowych Języka 

Angielskiego, Historii i Matematyki oraz IV  miejsce w finale Archidiecezjalnego Konkursu 

Biblijnego „Ewangelia według św. Łukasza”. Do największych sukcesów na zawadach  

i konkursach powiatowych zaliczyć należy:  I miejsce w konkursie wiedzy ogólnej  

z bezpieczeństwa i sprawności fizycznej „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”, I miejsce  

w indywidualnych biegach przełajowych – kategoria dziewczęta (klasy IV – VI), I miejsce  

w indywidualnych biegach przełajowych – kategoria chłopcy (klasy VII – VIII), I miejsce IMS  
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w koszykówce dziewcząt, I miejsce w sztafetowych biegach przełajowych – kategoria chłopcy 

(klasy IV – VI i VII – VIII), II miejsce IMS w siatkówce dziewcząt, II miejsce w Powiatowych 

Zawodach Koszykówki – kategoria chłopcy (klasy IV – VI), II miejsce indywidualnie w pływaniu 

– kategoria chłopcy, II miejsce indywidualnie w pływaniu – kategoria dziewczęta, II miejsce  

w Powiatowych Zawodach Piłki Siatkowej – kategoria chłopcy (klasy IV – VI i VII – VIII), III 

miejsce IMS w koszykówce chłopców, III miejsce w Powiatowych zawodach piłki siatkowej – 

kategoria dziewczęta (klasy IV – VI), III miejsce w sztafetowych biegach przełajowych – kategoria 

dziewczęta (klasy IV – VI i VII – VIII), III miejsce w indywidualnych biegach przełajowych – 

kategoria dziewczęta (klasy VII – VIII).  

Początkowy plan budżetu Szkoły Podstawowej nr 1 na 2019 r. wynoszący 3 279 569,00 zł  

w czasie roku zwiększony do kwoty 3 419 999,00 zł został wykonany w 99,87 %. Wydatki szkoły 

w 2019 r. wyniosły 3 415 482,41 zł. Dla porównania wydatki szkoły  w 2018 r. zamknęły się kwotą 

2 803 448,14 zł.  

5.2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzezinach 

Szkoła dysponuje 20 salami lekcyjnymi, w tym przedmiotowymi: polonistyczną, 

matematyczną, przyrodniczą, historyczną, fizyczno – chemiczną, języków obcych, 2 pracownie 

komputerowe. Uczniowie szkoły mają także do dyspozycji świetlicę, bibliotekę, salę 

gimnastyczną, salę gier i zabaw, 4 sale do pracy indywidualnej z uczniem, plac zabaw, kompleks 

boisk sportowych Orlik.  

W styczniu w szkole zatrudnionych było 52 nauczycieli (44 pełnozatrudnionych i 8 

niepełnozatrudnionych), w tym, 5 nauczycieli kontraktowych, 33 nauczycieli mianowanych, 14 

dyplomowanych. Ponadto szkoła zatrudnia 6 pracowników obsługi, 1 pracownik administracji  

(7 pełnych etatów). Na koniec 2019 roku liczba nauczycieli nie zmieniła się, ale jeden nauczyciel 

kontraktowy w wyniku zdanego egzaminu uzyskał tytuł nauczyciela mianowanego i tym samym 

powiększył grupę nauczycieli mianowanych do 34, a liczba pracowników obsługi zwiększyła się 

o 1 osobę - szatniarkę.  

W styczniu 2019 roku w szkole naukę kontynuowało 514 uczniów kl. I-VIII i 24 uczniów 

oddziału przedszkolnego. Razem 538 uczniów. Nauczaniem indywidualnym objętych było 2 

uczniów (kl. III i VI ). Ponadto dla 1 ucznia przybyłego z Ukrainy zorganizowano dodatkowe 

lekcje nauki języka polskiego. W szkole funkcjonowały 2 klasy integracyjne, w których do 

organizacji nauczania specjalnego zatrudnieni są nauczyciele wspomagający. Kształceniem 

specjalnym objętych było 12 uczniów, z których 6 uczyło się w klasach integracyjnych. W grudniu 
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2019 r. liczba uczniów zmniejszyła się do 480, a uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego do 6.  

W szkole odbywa się nauka języka angielskiego w klasach 0 – VIII - łącznie dla 538 uczniów, 

w tym 264 dziewczynek, w klasach VII i VIII  odbywa się nauka języka niemieckiego - łącznie 

dla 135 uczniów, w tym 69 dziewcząt. Średnia ilość uczniów na klasę w roku 2019 wniosła 22 

uczniów. Najliczebniejszy oddział liczył 27 uczniów, najmniej liczebny 18 uczniów.  

W dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. 67 uczniów  przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty. 

Egzamin obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego i składał się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i języka 

obcego nowożytnego. 

 Polska Woj. łódzkie Szkoła Podstawowa nr 2 

Język polski 63% 63% 72% 

Matematyka 45% 45% 54% 

Język angielski 59% 58% 62% 

Język niemiecki  42% 47% 70% 

Osiągnięcia uczniów klasy IV-VIII w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, rejonowych 

i powiatowych (miejsca I-III): „Olimpus” – konkurs z  języka angielskiego, Konkurs 

polonistyczny ,,Poprawna polszczyzna”, Konkurs ortograficzny „Ortografia na co dzień”, 

Konkurs matematyczny „Z Pitagorasem na TY”, Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy  

z Matematyki, „Olimpus” – konkurs matematyczny, ,,Wielka Liga Czytelników”, Zawody 

pierwszej pomocy, Konkurs matematyczno-informatyczny „Infomat”, Wojewódzki Konkurs 

Przedmiotowy z Języka Niemieckiego, Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii, 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy  z Języka Angielskiego, Powiatowy Konkurs Talentów, 

Konkurs kolęd, Konkurs Pieśni Patriotycznych „Na  biało-czerwoną nutę”, Wojewódzki Festiwal 

Piosenki Włoskiej, Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” oraz zawodach 

sportowych o zasięgu wojewódzkim i powiatowym piłka siatkowa dziewcząt, piłka koszykowa 

chłopców, piłka nożna dziewcząt, sztafety biegowe, zawody pływackie, indywidualne biegi 

przełajowe w Uniejowie. 

Osiągnięcia uczniów klasy I- III w konkursach powiatowych, rejonowych i miejskich (miejsca 

I-III): Konkurs recytatorski - „Kocham Cię Polsko”, Konkurs „ Mali czytelnicy”, Konkurs 

„Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”, Konkurs kolęd , Konkurs „ Dobre rady na odpady”.  

Początkowy plan budżetu Szkoły Podstawowej nr 2 na 2019 r. wynoszący 3 944 773,00 zł  

w czasie roku zwiększony do kwoty 4 186 180,36 zł został wykonany w 99,93 %. Wydatki szkoły 
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w 2019 r. wyniosły 4 183 388,76 zł. Dla porównania wydatki szkoły  w 2018 r. zamknęły się kwotą 

3 730 922,71 zł.  

5.3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzezinach 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach jest publiczną 

ośmioletnią szkołą dla dzieci i młodzieży, której działalność została zainaugurowana 1 września 

2017 roku i została utworzona w rezultacie wdrożenia przez państwo polskie reformy oświatowej 

polegającej m.in. na likwidacji gimnazjum. Od 1999 r. funkcjonowała jako gimnazjum, a od 2017 

roku jako szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi, dlatego szkoła kontynuuje misję 

oświatową i wychowawczą, jak również korzysta z osiągnięć infrastrukturalnych Gimnazjum  

w Brzezinach funkcjonującego w latach 1999 - 2017.  

Szkoła dysponuje 13 salami lekcyjnymi, w tym pracowni komputerowej, a także 3 świetlicami, 

biblioteką, salą gimnastyczną, salą gier i zabaw, salę do pracy indywidualnej z uczniem oraz 

boisko trawiaste. 

W styczniu 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 ogółem było zatrudnionych 31 nauczycieli  

w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 4 w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wraz z zakończeniem 

działalności gimnazjum i rozpoczęciem działalności szkoły podstawowej zatrudniono nauczycieli 

edukacji wczesnoszkolnej. Od września 2019 roku w szkole ogółem zatrudnionych jest 18 

nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 7 w niepełnym wymiarze czasu pracy (łącznie 

25), w tym 5 nauczycieli kontraktowych, 9 minowanych, 11 dyplomowanych. W szkole jest 

zatrudnionych 6 pracowników obsługi, w administracji zatrudniona 1 osoba.  

W styczniu 2019 roku naukę w szkole kontynuowało 84 uczniów kl. I-II szkoły podstawowej 

i 112 uczniów klasy III oddziału gimnazjalnego oraz 24 uczniów oddziału przedszkolnego. Razem 

220 uczniów. Kształceniem specjalnym na bazie Indywidualnego Programu Edukacyjno-

Terapeutycznego objętych było 2 uczniów (klasa III gimnazjalna). Ponadto dla 1 uczennicy 

przybyłej z Ukrainy zorganizowano dodatkowe lekcje nauki języka polskiego. W związku  

z zakończeniem działalności gimnazjum naukę w Szkole Podstawowej nr 3 od września 2019 

rozpoczęło 132 uczniów klas I-III i 23 dzieci w oddziale przedszkolnym. W szkole odbywa się 

nauka języka angielskiego w klasach 0 – V - łącznie dla 156 uczniów, w tym 77 dziewczynek. 

Średnia ilość uczniów na klasę w roku 2019 – 22 uczniów. Najliczebniejszy oddział liczy 25 

uczniów, najmniej liczebny 19 uczniów. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 ze względu na przedział wiekowy 5 -11 lat nie biorą 

udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi, 

jednak nauczyciele wychowawcy i specjaliści angażują dzieci w rozmaite konkursy edukacyjne, 
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profilaktyczne i artystyczne wewnątrzszkolne, regionalne i ogólnopolskie, wśród których można 

wymienić: Konkurs recytatorski „Jesień w poezji”, Konkurs: „Najpiękniejsza bombka 

bożonarodzeniowa”, Konkurs fotograficzny „Zimowe widoki”, Profilaktyczny konkurs 

plastyczny „Wiem co jem, więc chętnie i szybko uczę się”, Profilaktyczny konkurs plastyczny  

„Dzień bez papierosa”, Konkurs plastyczny „Portret rodziny – Drzewo genealogiczne”, 

Regionalny konkurs kolęd, „P jak planeta czy P jak plastik” – konkurs ekologiczny, „Zdrowo jem, 

więc chętnie i szybko uczę się” – konkurs sprawności fizycznej oraz  wiedzy o bezpieczeństwie- 

udział (Komenda Powiatowa Policji), „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina 

Caratheodory'ego – greckiego matematyka" – I miejsce uczennicy kl. IVa w ogólnopolskim 

konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

W styczniu 2019 r. troje uczniów szkoły, w tym jeden z oddziału gimnazjalnego posiadało 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Od września liczba uczniów z orzeczeniem  

o potrzebie kształcenia specjalnego pozostała na tym samym poziomie. Dla tych uczniów 

zorganizowano zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z opracowanymi 

Indywidualnymi Programami Edukacyjno-Terapeutycznymi.  

Początkowy plan budżetu Szkoły Podstawowej nr 3 na 2019 r. wynoszący 2 472 200,00 zł  

w czasie roku zwiększony do kwoty 2 651 986,00 zł został wykonany w 99,87 %. Wydatki szkoły 

w 2019 r. wyniosły 2 648 597,09 zł. Dla porównania wydatki szkoły w 2018 r. zamknęły się kwotą 

2 592 840,08 zł.  

5.4. Przedszkole Nr 1 w Brzezinach 

Przedszkole nr 1 w Brzezinach jest przedszkolem publicznym, realizującym bezpłatne 

nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach 630 -1700. 

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym 

wieku. W placówce działa 8 oddziałów. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustala 

organ prowadzący. Nieodpłatne świadczenie udzielane przez przedszkole w wymiarze 5 godzin 

dziennie realizowane jest w godzinach od 8.00 do 13.00 i obejmuje pobyt dziecka w przedszkolu 

w wyżej wymienionych godzinach. 

Placówka posiada 6 sal dydaktycznych, salę gimnastyczną i sypialnię (zaadoptowane na sale  

zajęć), szatnię, bibliotekę, pracownię psychologiczno – logopedyczną, pracownię, w której są 

prowadzone warsztaty dla dzieci i pokój nauczycielski. Do dyspozycji dzieci są przestronne, 

kolorowe sale, wyposażone w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne 

zabawki.  
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Stan kadrowy przedszkola 

na dzień Liczba 

dzieci 

Liczna 

oddziałów 

Etaty pedagogiczne Etaty obsługi  

i administracji 

 1 stycznia 2019 r. 200 8 19 ( w tym 1 na urlopie bezpłatnym)  13 

31 grudnia 2019 r. 196 8 22 ( w tym 1 na urlopie bezpłatnym,  

2 na urlopie rodzicielskim) 

13 

Od września 2019 r. zwiększyło się zatrudnienie, gdyż zatrudniono 3 nauczycieli, dwóch 

na zastępstwo za nauczycielki przebywające na urlopach rodzicielskich, 1 nauczyciela 

wspomagającego. Personel administracji i obsługi stanowi 13 osób, w tym: 8 woźnych 

oddziałowych, 1 woźny- dozorca, 2 robotników do prac lekkich (niania), 1 pracownik biurowy 

(sekretariat utworzony od 1.09.2019) – ½ etatu, 1 pracownik bhp na 1/10 etatu, 1 konserwator 

zatrudniony na umowę zlecenie. W 2019 roku zostały zatrudnione po odbytym stażu z PUP 

Brzeziny 2 woźne oddziałowe. 

Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu wg stopni awansu zawodowego 

na dzień nauczyciele 

stażyści 

Nauczyciele 

kontraktowi 

Nauczyciele 

mianowani 

Nauczyciele 

dyplomowani 

Razem 

 1 stycznia  2019r. 0 4 13 2 19 

31 grudnia 2019r. 1 5  13 3  22 

W 2019 r. na ścieżce awansu zawodowe było 5 nauczycieli w tym 1 na nauczyciela kontraktowego, 

3 na nauczyciela mianowanego i 2 na nauczyciela dyplomowanego. 

 Liczba dzieci wg grup wiekowych Liczba 

oddziałów 

Ogółem           

liczba 

dzieci 

na dzień 3 – 

latki  

3 – 

latki 

4 – 

latki 

4 – 

latki 

5 – 

latki 

5 – 

latki 

5 - 6 

latki 

6  -

latki 

 1 stycznia  

2019r. 

25 25 25 25 25 25 25 25 8 200 

31 grudnia 

2019r. 

25 25 25 25 25 25 23 25 8 198 

Dzieci uczestniczyły w wycieczkach na Targowisko Miejskie, do parku, na skrzyżowanie, do 

sadu i ogrodu, na pocztę, do biblioteki, do Teatru w Łodzi, pod pomnik z okazji Święta 

Niepodległości, do Przychodni Rejonowej, Centrum Promocji i Kultury, zakładu fryzjerskiego, 

Szkoły Muzycznej, sklepu spożywczego, na łąkę, do miasteczka ruchu drogowego w Szkole 

Podstawowej NR 1, do kina w Koluszkach, przedszkola w Rogowie. 

Przedszkolaki brały udział w spotkaniach ze strażakiem, dentystą,  ratownikiem medycznym, 

kucharzem, pielęgniarką. 
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Przedszkole brało udział w akcjach i konkursach, których celem było podniesienie 

świadomości ekologicznej polegającej na dbałości o stan środowiska i oszczędnego korzystania   

z jego zasobów m.in. zbiórka makulatury – Drzewko za makulaturę, zbiórka baterii we współpracy 

z firmą Reeba, sprzątanie świata, zostań Super Zakrętakiem oraz w innych akcjach: wyraźni na 

drodze, dzień bezpiecznego Internetu, góra grosza, zbiórce karmy oraz innych potrzebnych rzeczy 

dla psów ze schroniska w Jasionce. Dzieci z przedszkola raz w miesiącu uczestniczyły  

w koncertach muzycznych. Tradycją przedszkola stały się uroczystości m.in. Dzień 

Przedszkolaka, Bal Jesieni, Dzień Komisji Edukacji Narodowej, 100 Rocznica Odzyskania 

Niepodległości, Święto Pluszowego Misia, Polska Moją Ojczyzną – Święto 11 listopada, 

Mikołajki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Bal Wiosny. Dzieci brały również  

udział  w warsztatach bożonarodzeniowych. 

Przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną dzieciom ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi powodowanymi różnymi czynnikami. Na zajęcia specjalistycznych 

uczęszczają dzieci zakwalifikowane po diagnozie wstępnej. W przypadku dzieci posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mających trudności w realizacji wymagań 

programowych, wynikających ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego (np. 

niższe niż przeciętne możliwości intelektualne) przedszkole zapewnia tym dzieciom specjalne 

wsparcie realizowane w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowany 

przez specjalistów z udziałem rodziców. W programie tym są wskazane zajęcia rewalidacyjne.  

Od stycznia 2019r. z tego typu pomocy korzystało 2 dzieci przewlekle chorych, zaś od września 

poza 2 przewlekle chorymi 3 posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.   

W 2019r. dzieci z przedszkola uczestniczyły m.in. w  regionalnym konkursie kolęd a także  

konkursie pt: „Moja ulubiona postać z bajki”, konkursie zdrowotnym pt: „Czyściochowe 

przedszkole” i konkursie recytatorskim pt: „Wiersze na wesoło” 

Początkowy plan budżetu Przedszkola nr 1 na 2019 r. wynoszący 1 467 300,00 zł w czasie 

roku zwiększony do kwoty 1 476 900,00 zł został wykonany w 99,67 %. Wydatki przedszkola w 

2019 r.  wyniosły 1 471 970,40 zł. Dla porównania wydatki przedszkola w 2018 r. zamknęły się 

kwotą 1 395 028,38  zł.  
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5.5. Przedszkole Nr 3 w Brzezinach 

Przedszkole zlokalizowane jest w budynku z dwoma wejściami od ulicy Moniuszki. 

W budynku znajdują się: 4 duże sale zajęć przeznaczone dla 25 dzieci każda,  mała sala zajęć na 

15 – 17 dzieci (zaadaptowana z lokalu mieszkalnego), biblioteka, niewielka sala gimnastyczna 

(zaadaptowana od 1 września 2012 r. na potrzeby zajęć dla grupy dzieci, sypialnia), od 1 września 

2016 r. zaadoptowana na potrzeby grupy oraz dawny blok kuchenny. Wyposażenie sal zajęć  

i innych pomieszczeń jest wystarczające dla prawidłowego funkcjonowania placówki. W roku 

2019 r. w przedszkolu nie prowadzono generalnych remontów, gdyż placówka została 

unowocześniona w 2018 roku. W ramach posiadanych środków budżetowych odnowiono 

pomieszczenie w piwnicy budynku z przeznaczeniem na łazienkę dla personelu. Ponadto w salach 

zajęć od strony południowej zamontowano rolety. 

Stan kadrowy przedszkola 

na dzień Liczba 

dzieci 

Liczna 

oddziałów 

Etaty pedagogiczne Etaty obsługi i 

administracji 

 1 stycznia  2019 r. 175 7 17, w tym: 14 – pełen etat 

4/25 - religia 

4/22 - tyflopedagog 

5/22 - psycholog  

9 

31 grudnia 2019 r. 163 7 17, w tym: 14 – pełen etat 

3/25 - religia 

4/22 - tyflopedagog 

3/22 -  psycholog 

9 + ½ etatu 

(sekretarka) 

 

Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu wg stopni awansu zawodowego 

na dzień nauczyciele 

stażyści 

Nauczyciele 

kontraktowi 

Nauczyciele 

mianowani 

Nauczyciele 

dyplomowani 

Razem 

 1 stycznia  2019 r. 1 5 8 - 14 

31 grudnia 2019r. 1 6 7 -  22 

 

 Liczba dzieci wg grup wiekowych Liczba 

oddziałów 

Ogółem           

liczba dzieci wiek dzieci 3 – 

latki 

4 – 

latki 

6 – 

latki 

6 – 

latki 

5 - 6 – 

latki 

3 – 4 

- latki 

5– 

latki 

na dzień 1 

stycznia  2019 r. 

25 25 25 25 25 25 25 7 175 

wiek dzieci 3 – 

latki 

4– 

latki 

5– 

latki 

5-6– 

latki 

4-5– 

latki 

3-4– 

latki 

3– 

latki 

  

na dzień 31 

grudnia 2019 r. 

22 25 25 25 21 20 23 7 161 
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Przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną dzieciom ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi powodowanymi różnymi czynnikami. Na zajęcia specjalistycznych 

uczęszczają dzieci zakwalifikowane po diagnozie wstępnej. W przypadku dzieci posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mających trudności w realizacji wymagań 

programowych, wynikających ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego (np. 

niższe niż przeciętne możliwości intelektualne) przedszkole zapewnia tym dzieciom specjalne 

wsparcie realizowane w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowany 

przez specjalistów z udziałem rodziców. Od stycznia 2019 r. z tego typu pomocy korzystało 4 

dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaś od września 2019 r. liczba 

tych dzieci zmniejszyła się do 2.   

Dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola prowadzona jest nauka języka 

angielskiego. 

W przedszkolu realizowana była podstawa programowa wychowania przedszkolnego  

i programy wychowania przedszkolnego zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W roku 

2019 realizowany był projekt „Nasze rady na odpady” współfinansowany ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Kwota 

dofinansowania wyniosła 27 518,00 zł.  

Początkowy plan budżetu Przedszkola nr 3 na 2019 r. wynoszący 1 426 600,00 zł w czasie 

roku zmniejszony do kwoty 1 389 294,00 zł został wykonany w 99,99 %. Wydatki przedszkola  

w 2019 r.  wyniosły 1 389 219,70 zł. Dla porównania wydatki przedszkola w 2018 r. zamknęły się 

kwotą 1 374 183,81 zł.  
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VI. POMOC SPOŁECZNA 

6.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach 

Ogólny budżet MOPS w 2019 r. wyniósł :     18 686 800,64 zł 

 zadania zlecone        14 462 307,25 zł 

 zadania własne          4 224 493,39 zł 

W ramach budżetu wydatkowano m.in. na:  

 świadczenie wychowawcze „500+”      - 9 871 381,00 zł 

 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe z ubezpieczenia społecznego     - 4 102 903,89 zł 

 wspieranie rodziny           - 629 364,86 zł 

 Ośrodek Pomocy Społecznej      - 1 359 477,17 zł 

 Domy Pomocy Społecznej          - 813 600,38 zł 

 zasiłki okresowe, celowe i  pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne  

i rentowe            - 236 996,65 zł 

 zasiłki stałe            - 494 455,10 zł 

 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze      - 299 004,00 zł 

 pomoc w zakresie dożywiania         - 350 105,00 zł 

 pozostała działalność (Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+, „Wspomaganie 

bezdomnych” …)           - 266 856,47 zł 

 przeciwdziałanie alkoholizmowi         - 180 824,73 zł 

Środki finansowe przekazane z budżetu Miasta  na realizację zadań statutowych Ośrodka 

przedstawia poniższa tabela.  

Rok  2018 2019 

Dotacja z budżetu Miasta 2 582 339,60 zł 3 011 640,30 zł 

W roku 2019 wpłynęły 962 wnioski o objęcie pomocą, sporządzono 1243 wywiady 

środowiskowe (w tym dla potrzeb innych organizacji np. OPS, ZUS, PCPR, Sądów, Policji) oraz 

dotacji do czynszu – 138 wywiadów. W stosunku do roku 2018 spadek o 12 %  złożonych 

wniosków o pomoc. 
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W rok 2019 w stosunku do roku 2018 nastąpił 7% spadek liczby rodzin korzystających  

z pomocy społecznej, zaznacza się jednak trudna sytuacja materialna i konieczność udzielania 

różnego rodzaju wsparcia. 

Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zadania zlecone 

Ośrodek w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizował następujące 

świadczenia obligatoryjne: usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi dla 4 osób  

w 4 rodzinach w wymiarze 2008 godzin, na ogólną kwotę 44 176,00 zł. Usługi te świadczył Łódzki 

Oddział Okręgowy PCK w Łodzi wyłoniony w drodze przetargu. 

Ponadto wypłacał wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej 

przez Sąd dla 3 osób na ogólną kwotę  -  2 706,20 zł. 

Usługi opiekuńcze – zadania własne 

Osobom samotnym (które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają 

pomocy innych osób, a są jej pozbawione), udzielano pomocy w formie usług opiekuńczych. 

Usługami opiekuńczymi świadczonymi w domu chorego objęto 43 osoby w wymiarze 13 412 

godzin. Koszt tej formy usługi zleconej Łódzkiemu Oddziałowi Okręgowemu PCK w Łodzi 

wyłonionemu w drodze przetargu wyniósł 254 828,00 zł.  

Usługi opiekuńcze na przestrzeni lat 2018 -2019, utrzymały się na porównywalnym poziomie. 

Zasiłki 

W roku sprawozdawczym udzielano pomocy w formie: 

 zasiłków stałych, którymi objęto 97 rodzin, 99 osób (125 osób w tych rodzinach) to jest 

935 świadczeń na ogólną kwotę 494 455,10 zł. W roku 2019 zaznaczył się nieznaczny 

wzrost o 12 % liczby rodzin pobierających zasiłek stały w  porównaniu do roku 2018.  

 zasiłków okresowych, którymi objęto 116 rodzin, 116 osób (279 osób w tych rodzinach) 

to jest 552 świadczenia na ogólną kwotę 176 997,65 zł. W porównaniu do roku 2018,  

w 2019 r  nastąpił wzrost o 16%  liczby rodzin korzystających z zasiłku okresowego. 

 zasiłki celowe i w naturze, w tym zasiłki celowe realizowane w ramach programu „Posiłek 

w szkole i w domu”, którymi objęto 228 rodziny -  489 osób w tych rodzinach na kwotę  

294 570,74 zł. W porównaniu do roku 2018, w 2019 r. nastąpił  wzrost o 10%  liczby rodzin 

korzystających z zasiłków celowych. 

Dożywianie dorosłych 

Formą wsparcia w postaci gorącego posiłku objęto 30 osób, co stanowi 6 330 świadczeń na 

ogólną kwotę 38 034,16 zł. Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie dla dorosłych 

świadczona była przez Stowarzyszenie Seniorów „Integracja” z siedzibą w Brzezinach 
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prowadzące stołówkę „Smakosz”,  które zostało wyłonione w trybie postępowania o udzielenie 

zamówień publicznych. Koszt jednego posiłku wynosił 6,00 zł. Były to osoby samotne, chore, 

starsze, bezrobotne, bezdomne oraz niepełnosprawne. 

W roku  2019 liczba osób korzystających z dożywiania jest na tym samym poziomie w stosunku 

do roku 2018. 

Dożywianie dzieci 

W roku 2019 prowadzono dożywianie dzieci w szkołach. Tą formą wsparcia objętych zostało 

112 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum, wydatkowano kwotę 102 500,10  zł. Na 

kwotę tę składały się środki: 

 własne gminy w kwocie - 49 718,04 zł, 

 finansowane ze środków z MPPiRPA w wysokości - 25 000,00 zł, 

 dotacja z rezerwy z budżetu państwa przyznana przez Wojewodę - 27 782,06 zł. 

W roku 2019 liczba dzieci korzystających z dożywiania jest na tym samym poziomie w stosunku 

do roku 2018. 

Domy pomocy społecznej 

W roku sprawozdawczym wpłynęło 6 podań o umieszczenie w DPS. Wydano 5 decyzji 

kierujących. W 2019 roku w DPS umieszczono 4 osoby, 3 osoby zmarły, z czego 1 oczekująca na 

umieszczenie, złożono 2 rezygnacje z pobytu i 1 osoba zakończyła pobyt zgodnie z wydaną 

decyzją. 

Rok 
Liczba 

osób 

Liczba 

świadczeń 

Koszt 

całkowity 

Średni miesięczny koszt pobytu 

ponoszony przez Miasto 

2019 31 318 813 600,38 zł 2 187,10 zł 

2018 34 319 745 209,98 zł 1 826,50 zł 

Odpłatność osób obowiązanych (dzieci, wnuki, rodzice, dalsi krewni) do partycypacji  

w kosztach pobytu członka rodziny w DPS za rok 2019 wyniosła 106 762,30 zł. W 2019 roku 

MOPS w Brzezinach zobowiązał na podstawie zawartych umów i wydanych decyzji 20 osób do 

ponoszenia kosztów pobytu za 9 osób umieszczonych w DPS, z czego w 3 przypadkach 12 osób 

zobowiązanych pokryło całkowity koszt pobytu osób umieszczonych w DPS (11 osób - DPS 

Brzeziny, 1 osoba - DPS Głowno), a w 6 przypadkach osoby zobowiązane pokryły częściowy 

koszt pobytu osób umieszczonych w DPS (5 osób - DPS Brzeziny, 2 osoby - DPS Dąbrowa,  

1 osoba - DPS Kutno).  
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Bezdomność 

W dniu 14.12.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Brzeziny a Towarzystwem 

im. Św. Brata Alberta, reprezentowanym przez Koło Brzezińskie na realizację zadania z zakresu 

pomocy społecznej ,,Wspomaganie bezdomnych”, polegającego na zapewnieniu w okresie 

zimowym, tj. od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. całodobowego schronienia bezdomnym 

mężczyznom z terenu Miasta Brzeziny oraz zaspokojeniu ich potrzeb bytowych i społecznych. 

Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w Noclegowni i Ogrzewalni w okresie od 

października do listopada 2019 r. zostało zawarte umową z dnia 23.09.2019 r. W 2019 r. koszt 

zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom w formie Noclegowni stanowiła kwota 5 

500,00 zł miesięcznie, a koszt schronienia w Ogrzewalni wyniósł 4 000,00 zł miesięcznie.  

W ww. okresie w schronisku przebywało 10 osób bezdomnych. Łączny koszt poniesiony na 

Ogrzewalnię i Noclegownię w 2019 roku stanowiła kwota 66 500,00 zł.  

W dniu 27.09.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Brzeziny a Stowarzyszeniem 

„Panaceum” prowadzącym schronisko dla osób bezdomnych w Piotrkowie Trybunalskim na 

zapewnienie schronienia bezdomnemu mężczyźnie w ww. schronisku na okres od 01.10.2019 r. 

do 31.12.2019 r. Łączny koszt poniesiony w 2019 roku stanowiła kwota 1 776,00 zł.  

W dniu 23.10.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Brzeziny, a Stowarzyszeniem 

„Czarnocińskie Centrum Pomocy” prowadzącym schronisko dla osób bezdomnych w Dalkowie 

na zapewnienie schronienia bezdomnemu mężczyźnie, który został skierowany do ww. schroniska 

na okres od 01.11.2019 r. do 31.12.2019 r. Łączny koszt poniesiony na to schronisko dla 

Bezdomnych w Dalkowie w 2019 roku stanowiła kwota 1 342,00 zł.  

Powody przyznania pomocy przedstawia poniższa tabela. 

Przyczyny trudnej sytuacji 

życiowej 

2018 2019 

liczba % liczba % 

Ubóstwo 302 79,26 255 72,65 

Bezdomność 8 2,10 14 3,99 

Potrzeba ochrony macierzyństwa,  

w tym: 
14 3,67 9 2,56 

- wielodzietność 4 1,50 4 1,14 

- bezrobocie 135 35,43 115 32,76 

- niepełnosprawność 166 43,57 166 47,29 

- długotrwała lub ciężka choroba 138 36,22 130 37,04 

Bezradność w prowadzeniu gosp. 

domowego, w tym: 
345 90,55 216 61,54 

- rodziny niepełne 59 15,49 63 17,95 

- rodziny wielodzietne 22 5,77 22 6,27 

Przemoc w rodzinie  4 1,05 9 2,56 

Alkoholizm 43 11,29 32 9,12 

Narkomania 5 1,31 3 0,85 
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Trudności w przystosowaniu do 

życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego 

3 0,79 3 0,85 

Zdarzenie losowe 0 0 10 2,85 

Sytuacja kryzysowa 46 12,07 60 17,09 

Ogółem w ramach zadań własnych udzielono pomocy na rzecz 348 rodzin i 705 osób w tych 

rodzinach na kwotę 1 433 402,75 zł (w tym: środki własne gminy 551 846,00 zł, dotacja na 

dofinansowanie dożywiania – 210 105,00 zł, dotacja na zasiłki okresowe w części finansowanej  

z budżetu państwa – 176 996,65 zł, dotacja na zasiłki stałe – 494 455,10 zł).  

Główne powody przyznania pomocy utrzymują się na podobnym poziomie, wpływ na tę 

sytuację ma wiele czynników, które nie zawsze leżą po stronie klienta (długotrwała choroba, 

niepełnosprawność, sytuacja gospodarcza regionu). 

Ośrodki wsparcia 

W 2019 r. zostało wydanych 47 decyzji kierujących do Środowiskowego Domu Samopomocy 

Brzezinach, z czego 39 decyzji dla osób z Miasta Brzeziny, 3 decyzje dla osób z Gminy Jeżów na 

mocy porozumienia, 3 decyzje dla osób z Gminy Brzeziny na mocy porozumienia oraz 2 decyzje 

dla osób z Gminy Dmosin na mocy porozumienia. 

Poradnictwo specjalistyczne 

Formy pomocy przedstawia poniższa tabela. 

 2018 2019 

Poradnictwo specjalistyczne (prawne, 

psychologiczne, rodzinnym) 
210 rodzin 118 rodzin 

Interwencja kryzysowa 46 rodzin 26 rodzin 

Praca socjalna 499 rodzin 490 rodzin 

Klienci Ośrodka mają możliwość korzystania z nieodpłatnych porad prawnych świadczonych 

przez zatrudnionego prawnika. Z porad prawnych skorzystało 37 osób. 

W roku 2019 odbyło się 1158 porad psychologicznych i spotkań terapeutycznych w tym : 

 Dzienny Dom Senior+ – 656, 

 Świetlica Środowiskowo – Terapeutyczna „Świetlik” – 102, 

 poradnictwo dla dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin z terenu miasta Brzezin – 400 . 

Świetlica Środowiskowo-Terapeutycznej „Świetlik” 

W 2019 roku do Świetlicy uczęszczało 24 dzieci, w wieku od 6 do 16 lat.  
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W czasie roku szkolnego świetlica działała od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 

1800. W czasie ferii zimowych i wakacji szkolnych zajęcia w świetlicy odbywały się od godz. 800 

do godz. 1600. 

W świetlicy kontynuowana była współpraca z rodzinami, nauczycielami, pedagogami szkolnymi, 

pracownikami socjalnymi, kuratorami, psychologiem oraz asystentem rodziny. 

Ponadto uczestnicy korzystali z dożywiania. Wydatki poniesione na działalność przedstawia 

poniższa tabela. 

Rok Wydatki ponoszone na działalność Świetlicy 

Środowiskowo-Terapeutycznej „Świetlik” 

Liczba 

dzieci 

2019 155 824,73 24 

2018 150 365,69 32 

Świadczenia  rodzinne 

Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych przedstawia poniższa 

tabela. 

Rok 2019 
Okres zasiłkowy 2018/2019 – 293 wnioski 

Okres zasiłkowy 2019/2020-  479 wniosków 

Rok 2018 
Okres zasiłkowy 2017/2018 – 291 wniosków 

Okres zasiłkowy 2018/2019-  544 wniosków 

Rok 2017 
okres zasiłkowy 2016/2017 – 317 wniosków 

okres zasiłkowy 2017/2018 – 391 wnioski 

W okresie sprawozdawczym wydano 926 decyzji w sprawach o świadczenia rodzinne. 

Rok 2017 2018 2019 

Kwota odzyskanych nienależnie 

pobranych świadczeń  

 

10 123,00 

 

14 147,00 

 

11 502,00 

Fundusz alimentacyjny 

Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego. 

Rok 2019 
okres świadczeniowy 2018/2019 – 11 wniosków 

okres świadczeniowy 2019/2020 – 65 wniosków 

Rok 2018 
okres świadczeniowy 2017/2018 – 9 wniosków 

okres świadczeniowy 2018/2019 – 63 wniosków 

Rok 2017 
okres świadczeniowy 2016/2017 – 14 wniosków 

okres świadczeniowy 2017/2018 – 80 wniosków 

 



 

75 | S t r o n a  

W okresie sprawozdawczym wydano 115 decyzji w sprawach dotyczących funduszu 

alimentacyjnego. 

Rok 2017 2018 2019 

Kwota odzyskanych 

świadczeń 

944,00 1 815,00 2 041,00 

Z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych Ośrodek odzyskał w 2019 roku świadczenia 

na kwotę (łącznie z odsetkami) 163 782,25 zł z czego: 60% tj. 52 975,91 zł stanowi dochód 

budżetu państwa, odsetki 75 488,98 zł, a pozostała części jest dochodem własnym gminy – 

35 317,36 zł. 

W roku 2019 Ośrodek odzyskał 9 355,11 zł z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. 

Z czego 4 677,57 zł stanowi dochód budżetu państwa, a 4 677,54 zł stanowi dochód własny gminy.  

Pomoc  państwa  w  wychowywaniu  dzieci  500+ 

Świadczenie przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia. W 2019 roku wpłynęły 1622 

wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego. 

W okresie sprawozdawczym wydano 1590 decyzji w sprawach o świadczenia wychowawcze. 

W okresie sprawozdawczym 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na nie dopełnienie 

formalności związanych ze złożeniem wniosku.  

„Za  życiem” 

W roku 2019 wypłacono 2 świadczenia z tego tytułu. 

„Dobry start” 

Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia 

przez nie 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia. 

Świadczenie przysługuje w wysokości 300,00 zł jednorazowo.  W 2019 roku do Ośrodka wpłynęło 

1071 wniosków. Świadczenie otrzymało 1388 dzieci. Wydano 2 decyzje odmowne. Program 

zrealizowano za kwotę 430 110,76 zł  

6.2. Środowiskowy Dom Samopomocy 

Środowiskowy Dom Samopomocy typu „ABC” w Brzezinach im. 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości Polski jest pierwszy i jedyny w mieście oraz powiecie brzezińskim.  

Z dniem 01.11.2018 r. placówka rozpoczęła działalność. W 2019 roku Środowiskowy Dom 

Samopomocy prowadził działalność w oparciu o Statut, Program Działalności, Regulamin 

Organizacyjny, Plan Pracy na 2019 rok, tygodniowy harmonogram treningów i zajęć wspierająco 

– aktywizujących oraz realizował wszystkie założone w ofercie cele ogólne i szczegółowe. 
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Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach wykorzystane 

zostały środki finansowe w wysokości 522 946,00 zł. Są to środki finansowe pochodzące  

z budżetu państwa. Wysokość dotacji na jednego uczestnika ustalona została przez Wojewodę 

Łódzkiego i w 2019 r. wyniosła 1 752,50 zł miesięcznie. Na podstawie Programu „Za Życiem” dla 

każdego uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi przekazywane były dodatkowe środki 

finansowe pochodzące także z budżetu państwa w wysokości 525,75 zł miesięcznie. 

Wysokość przekazanych środków finansowych uzależniona była od frekwencji. Średnia 

miesięczna frekwencja w miesiącu styczniu 2019 r. wyniosła 17 osób na 29 wydanych decyzji. 

Natomiast w miesiącu grudniu 2019 r. średnia miesięczna frekwencja wyniosła 24 osoby na 29 

wydanych decyzji. 

Zatrudnienie personelu ŚDS przez cały 2019 rok kształtowało się na poziomie 7 i 1/5 etatu. 

Pracę personelu merytorycznego w całym 2019 roku wspierali wolontariusze. Pracownicy 

merytoryczni w celu utrzymania wysokiego standardu świadczonych usług, podnosili swoje 

kompetencje i kwalifikacje, uczestnicząc w 20 szkoleniach, 2 konferencjach oraz 2 kampaniach 

antydyskryminacyjnych. 

Na 2019 rok personel opracował tygodniowy rozkład zajęć oraz treningów: funkcjonowania 

w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności 

spędzania wolnego czasu, umiejętności praktycznych, kulinarny, gimnastyka 

ogólnousprawniająca dostosowana do możliwości i potrzeb fizycznych uczestników, trening 

higieniczny, umysłu, twórczości, cyfryzacji, zajęcia wokalno-muzyczne i plastyczne oraz 

poradnictwo i inne działania. 

W zależności od potrzeb odbywały się indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, trening 

lekowy, budżetowy, konsultacje psychologiczne, pracownika socjalnego dla uczestników  

i członków ich rodzin. Odbywały się zajęcia z zakresu integracji sensorycznej, doskonalenia 

umiejętności czytania i pisania, liczenia oraz rozwiązywania zadań i łamigłówek, ćwiczenia 

usprawniające procesy poznawcze, rozwój percepcji wielozmysłowej, niwelowania deficytów 

emocjonalno-społecznych. 

Ponadto uczestnicy, których stan zdrowia tego wymagał, korzystali z usługi transportowej 

zapewnionej przez ŚDS.  

Każdy uczestnik Środowiskowego Domu Samopomocy typu „ABC” realizował Indywidualny 

Plan Postępowania Wspierająco-Aktywizującego, który opracowany został przez personel  

w oparciu o wstępną diagnozę zasobów i deficytów oraz 3 miesięczną obserwację uczestnika ŚDS. 

Indywidualne Plany określały cele długo oraz krótkoterminowe i opierały się na deklaracji 

współpracy podopiecznego z personelem. Plany powstały, były realizowane i ewaluowane we 

współpracy z rodzinami uczestników. W szczególnych przypadkach i sytuacjach tworzone były 
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dodatkowe indywidualne plany terapeutyczne, realizowane przez wskazanego specjalistę 

zatrudnionego w ŚDS. Formy pomocy dostosowane były do indywidualnych potrzeb i możliwości 

każdej z osób uczestniczącej w zajęciach. Każdy uczestnik rozwijał się we własnym tempie, bez 

presji czasu.  Raz w tygodniu odbywały się zebrania społeczności uczestników ŚDS i personelu, 

na których omawiane były bieżące sprawy dotyczące życia ośrodka. Bardzo istotnym elementem 

pracy terapeutycznej personelu była praca z rodzinami uczestników w zakresie: ustalenia, 

realizacji IPP-WA i oceny efektów podejmowanych działań, pracy nad akceptacją choroby  

i niepełnosprawności, budowania lub odbudowywania właściwych relacji uczestnika  

z najbliższymi, nauki stopniowego nabywania przez uczestników coraz większej samodzielności 

w życiu codziennym, rozwiązywania problemów, wytyczania planów i brania odpowiedzialności 

za swoje czyny, udzielania wsparcia psychologicznego i socjalnego rodzinom podopiecznych 

ŚDS, włączania rodzin uczestników w zajęcia/spotkania/wydarzenia o charakterze okazjonalnym 

zorganizowane przez ŚDS oraz takie, w których społeczność ŚDS uczestniczyła.  

W indywidualnych przypadkach, na wniosek członków rodziny uczestników, sporządzane 

były i wydawane opinie psychologiczne.  

Środowiskowy Dom Samopomocy organizował wydarzenia o charakterze integracyjno-

aktywizującym i kulturalnym. W 2019 r. odbyło się w sumie 31 imprez okolicznościowych 

zorganizowanych przez personel dla uczestników ŚDS, ich rodzin i zaproszonych gości oraz 

imprez, w których społeczność ŚDS brała udział. 

Uczestnicy ŚDS, którzy zakończyli aktywny udział w zajęciach oferowanych przez ŚDS  

z powodu podjęcia aktywności zawodowej (3 osoby podjęły pracę, 1 staż zawodowy), podpisali 

kontrakt i stali się Klubowiczami ŚDS.  

Miasto Brzeziny w okresie czerwiec-lipiec 2019 r. podpisało porozumienia z Gminami: 

Brzeziny, Rogów, Jeżów i Dmosin, umożliwiając osobom kwalifikującym się otrzymanie decyzji 

kierujących do ŚDS. Uczestnikom z ww. gmin powiatu ŚDS również zapewnił transport.  

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” (jako organizacja pożytku publicznego), 

realizator niniejszego zadania publicznego, zawarł porozumienie z Federacją Polskich Banków 

Żywności, na mocy którego w okresie luty – grudzień 2019 r.  Środowiskowy Dom Samopomocy 

typu „ABC” w  Brzezinach, odbierał z wyznaczonych przez Bank sklepów żywność. Produkty te 

wykorzystywane były do sporządzania potraw, które uczestnicy spożywali w ośrodku w ramach 

treningu kulinarnego lub zabierali do domu.   
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VII. KULTURA 

7.1. Miejski Dom Kultury 

Rok 2019 był dla Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach trudnym rokiem ze względu 

na częste zmiany na stanowisku dyrektora. W ciągu 12 miesięcy tę funkcję pełniły 4 osoby. Stan 

zatrudnienia na koniec roku 2019 wyniósł 6 pracowników etatowych.  
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Działania kulturalno-edukacyjne 

W ramach realizacji działań statutowych Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach zorganizowało następujące wydarzenia kulturalne: 

Lp. Nazwa imprezy Data 

realizacji 

Miejsce realizacji Rodzaj imprezy i krótki jej opis 

1. „VI Regionalny 

Konkurs Kolęd” 

11.01.2019 Sala konferencyjna UM 

Brzeziny 

Konkurs kolęd zorganizowany dla dzieci w czterech kategoriach wiekowych: przedszkola, 

szkoły podstawowe I-III, szkoły podstawowe IV-VI oraz szkoły podstawowe VII-VIII, 

gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. 

Współorganizatorzy: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Brzezinach, Miasto Brzeziny, 

Powiat Brzeziny, Gmina Brzeziny 

2. Przedstawienie 

„Zaplątani w sieci” 

30.01.2019 Duża sala CPiK w 

Brzezinach 

Przedstawienie poruszające problemy cyberprzemocy, bezpieczeństwa w Internecie 

przygotowane przez grupę teatralną z Torunia dla dzieci z młodszych klas szkół 

podstawowych. 

3. „Ferie Fest!” 11.02/15.02 

2019 

Duża sala CPiK, Muzeum 

Zabawek w Zgierzu, 

Kręgielnia „Ballandia” 

we Wiączyniu Dolnym 

Ferie organizowane dla dzieci z miasta Brzeziny, w programie pojawiły się m.in. warsztaty 

kreatywne, pokaz iluzjonisty, zajęcia pokazowe ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” i dwie 

wycieczki wyjazdowe. Wszystkie zajęcia były bezpłatne.  

4. „Randka z historią” 13.02.2019 Duża sala CPiK  

w Brzezinach 

Podczas spotkania odbył się wykład dr Marka Jedynaka: „Ponury, Nurt, Robot – 

Cichociemna elita Armii Krajowej” oraz pokaz filmu „Robot- niezwykła historia 

Waldemara Szwieca” 

Współorganizator: Patriotyczne Brzeziny. 

5. „Pokaz pieczenia 

pączków 

wiedeńskich” 

28.02.2019 Duża sala CPiK  

w Brzezinach 

Podczas pokazu można było spróbować świeżych pączków wiedeńskich oraz hiszpańskich 

churros podawanych z czekoladą.  Duża sala CPiK zamieniła się tego popołudnia w 

kawiarenkę. 

Współorganizator: Babeczki Chili ze Stowarzyszenia „Młodzi Duchem” 

6. Koncert „Tyle słońca 

w całym mieście” 

06.03.2019 Sala konferencyjna UM 

Brzeziny 

Z okazji Dnia Kobiet, odbył się koncert wspominający pierwszą płytę i największe przeboje 

Anny Jantar, w wykonaniu Pauliny i Michała Makulskich 

7. Konkurs „Ale Jajo!” 01-17 

04.2019 

Konkurs dla dzieci ze SP Konkurs na jajko wielkanocne, kierowany do dzieci ze Szkół Podstawowych. 

8. Warsztaty z 

dekorowania jajek 

wielkanocnych 

metodą decoupage. 

17.04.2019 Duża sala CPiK 

w Brzezinach 

Warsztaty dla dzieci z dekorowania jajek wielkanocnych metodą decoupage, Dla 

uczestników została przygotowana fontanna czekoladowa ze świeżymi owocami. 

9. „CPiK czyta 

dzieciom” 

26.04.2019 Duża sala CPiK 

w Brzezinach 

Czytanie książek dla dzieci (spotkania cykliczne) 

10. Święto Konstytucji 3-

go Maja 

03.05.2019 Pochód przez Miasto 

Brzeziny 

Organizacja; kierowanie zgromadzeniem; promocja. 
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11. Międzynarodowy 

Dzień Tańca 

10.05.2019 

 

Duża sala CPiK w 

Brzezinach 

 

Krótkie warsztaty z tańca towarzyskiego dla dzieci ze SP nr 1/2/3; Zespół Szkół 

Specjalnych, prowadzący Grzegorz Rybiński. 

12. Piknik rodzinny 12.05.2019  Park Miejski w Brzezinach Dzięki wsparciu Dni otwartych Funduszy Europejskich. Piknik dla mieszkańców Miasta 

Brzeziny. Dla dzieci przygotowano dmuchaną zjeżdżalnię, animacje, darmowy popcorn i 

watę cukrową. 

13. „CPiK czyta 

dzieciom.” 

27.05.2019  Ogród Miejskiej Biblioteki 

Publicznej  

w Brzezinach. 

Kolejne z cyklu spotkanie z serii „CPiK czyta dzieciom”. 

14. Dzień Matki, 

„Spotkanie z 

gwiazdą” - Katarzyną 

Skrzynecką. 

31.05.2019 Sala konferencyjna Urzędu 

Miasta w Brzezinach 

W ramach Dnia Matki, spotkanie z Katarzyną Skrzynecką. 

15. „Brzeziny Fest 2019” 08.06.2019 Stadion KS Start 

w Brzezinach 

Dni Miasta Brzeziny. Organizacja oraz nadzór. W ramach obchodów koncerty, atrakcje dla 

dzieci, Tańcząca Fontanna, stoiska wystawowe. 

16. Piknik Rodzinny 23.06. 2019 Park Miejski w Brzezinach Piknik połączony z projekcją filmu „Gotowi na wszystko. Exterminator”. 

Współorganizator: Fundacja Życie 

17. Dzień Ojca, 

„Spotkanie z 

gwiazdą”, - z 

Arturem Barcisiem 

28.06.2019 Sala konferencyjna Urzędu 

Miasta w Brzezinach 

Z okazji Dnia Ojca, spotkanie z Arturem Barcisiem. 

 

18. „Cześć wakacje!” 

Warsztaty letnie dla 

dzieci i młodzieży 

08/11.07.2019 Duża sala CPiK Warsztaty przyrodnicze dla dzieci; przedstawiciele Nadleśnictwa Brzeziny, Lasy Państwowe 

opowiadali o ptakach zamieszkujących lasy; warsztaty z wolontariuszką Fundacji 

Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!, która przybyła na miejsce razem ze swoją 

gąską Pamelą(uczestnicy dowiedzieli się o prawach zwierząt); zajęcia sportowe na Orliku 

przy Szkole Podstawowej nr. 2 w Brzezinach; lekcja o piramidzie żywieniowej oraz 

tajnikach przetrwania w terenie; wycieczka do Bolimowa do Warsztatu Garncarskiego 

Rodziny Konopczyńskich (dzieci uczestniczyły w praktycznych zajęciach i tworzyły swoje 

własne dzieła z gliny); zajęcia praktyczne ze Związkiem Strzeleckim "Strzelec" - JS 1201 

Brzeziny. 
19. „Parkowanie na 

ekranie” 

14.07.2019  Park Miejski w Brzezinach Kino letnie dla mieszkańców, film pt. „Dwie Ireny”  w reżyserii Fabio Meira. 

20. Marsza dla życia i 

rodziny. 

27.08.2019 r. Marsz ulicami Miasta 

Brzeziny 

Marsz ulicami Miasta Brzeziny, zakończony uroczystą mszą świętą.  

21. „Mamuśki rządzą!” 02.08.2019 Duża sala Centrum Promocji 

i Kultury  w Brzezinach 

Szafing dziecięcy. 

22. „Cześć wakacje!” 

warsztaty letnie dla 

dzieci i młodzieży 

05/09.08.2019  Centrum Promocji i Kultury 

w Brzezinach 

Zajęcia sportowe; warsztaty pszczelarskie  z pomocą Rejonowego Koła Pszczelarzy  

w Brzezinach; wycieczka do rezerwatu przyrody Niebieskie Źródła oraz Grot Nagórzyckich; 



 

81 | S t r o n a  

warsztaty ornitologiczne, zajęcia z Fundacją Green Live Daria; warsztaty z Pierwszej 

pomocy oraz strzeleckie; warsztaty ekologiczne.  

23. „Podwieczorek z 

gwiazdą: Blue Cafe.” 

19.08.2019 Sala konferencyjna UM 

Brzeziny 

Spotkanie z zespołem Blue Cafe. 

24. „Parkowanie na 

ekranie.” 

23.08. 

2019  

Park Miejski w Brzezinach Kino letnie film pt. „Pół żartem, pół serio” reż. Billy Wilder 

25. Kolor Fest Brzeziny 01.09.2019 Park Miejski w Brzezinach Festiwal kolorów i baniek mydlanych dla mieszkańców Brzezin połączony z Piknikiem 

ekologicznym. 

26. Mikser Regionalny 07.09.2019 Łęczyca Promocja Miasta Brzeziny oraz Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach. 

Współorganizator: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  

27. I Bieg Dzika Dyszka 22.09.2019 Stadion Miejski  

w Brzezinach 

Bieg dla mieszkańców Miasta Brzeziny. 

Współorganizator: Klub Biegacza Brzezińskie Dziki 

28. Brzeziny kodują 18.10.2019 Duża sala Centrum Promocji 

i Kultury w Brzezinach 

Zajęcia z robotyki dla dzieci i młodzieży, zajęcia dla rodziców: aplikacje mobilne dla dzieci.  

Współorganizator: AZ Robot łódzka szkoła robotyki. 

29. Konkurs plastyczny 

„Anioł mojego 

miasta.”  

24.10./ 

29.11. 

2019 

Duża sala Centrum Promocji 

i Kultury w Brzezinach 

VI edycja konkursu plastycznego na Anioła Miasta, konkurs dla wszystkich mieszkańców 

Miasta Brzeziny 

30. Szafing dziecięcy 25.10.2019 Duża sala Centrum Promocji 

i Kultury w Brzezinach 

Szafing dziecięcy i zajęcia sportowe dla dzieci. 

Współorganizator: Green Live Daria 

31. Spektakl „Prezesi” 27.10.2019 Duża sala Centrum Promocji 

i Kultury w Brzezinach 

Spektakl „Prezesi” reż. Zbigniew Pacura, wstęp wolny. 

Współorganizator Teatr Mały. 

32. Zbiórka krwi dla 

Oliwiera 

Jastrzębskiego 

15.11.2019 Duża sala Centrum Promocji 

i Kultury w Brzezinach 

Zbiórka krwi dla młodego mieszkańca Brzezin. 

33. Pudełko radości 18.11.2019 Centrum Promocji i Kultury 

w Brzezinach,  

Przedszkole nr 3  

w Brzezinach 

Zbiórka materiałów plastycznych dla dzieci z ODDZIAŁU PEDIATRII, ONKOLOGII I 

HEMATOLOGII DZIECI MŁODSZYCH,SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego, 

Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. Marii Konopnickiej w Łodzi. 

Współorganizator: Przedszkole nr 3 w Brzezinach 
34. Tapas Music Festival 23.11.2019 Sala konferencyjna UM 

Brzeziny 

„Domek bez adresu, gramy Niemena” Koncert muzyki Czesława Niemena 

35. Moto Mikołajki 06.12.2019 Duża sala Centrum Promocji 

i Kultury w Brzezinach 

Warsztaty dla dzieci; wykonywanie kartek świątecznych. stroików; wręczanie kartek 

podopiecznym DPS Brzeziny.  

Współorganizator: Stowarzyszenie Klub Motocyklowy „EBeeRy” 
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W ramach programu Halokultura zostało zorganizowanych 9 wyjazdów. W każdym  

z wyjazdów wzięło udział średnio 18 osób. 

 29 stycznia 2019 r. - Koncert kameralny w Filharmonii Łódzkiej,  

 2 lutego 2019 r. - Opera „Don Kichot” w Teatrze Wielkim w Łodzi,  

 20 lutego 2019 r. – Spektakl "Testament Szekspira" w Teatrze Nowym,  

 17 lutego 2019 r. – Koncert w Filharmonii Łódzkiej, 

 15 marca 2019 r. - Widowisko „Poczekalnia Kaczmarski-Tymański” w Teatrze Nowym,  

 21 marca 2019 r. - Sztuka dyplomowa "Anioły w Ameryce. O miłości w czasach zarazy",  

 14 kwietnia 2019 r. – Opera „Turandot” w Teatrze Wielkim w Łodzi, 

 17 maja 2019 r. - Sztuka pt. „Czego nie widać” w Teatrze Nowym w Łodzi,  

 16 października 2019 r. – Sztuka pt. „Kto zabił Kaspara Hausera” w Teatrze Stefana 

Jaracza w Łodzi.  

Centrum w ramach stałej oferty proponuje mieszkańcom udział w płatnych zajęciach; szachy, 

Music Body, Stretching, plastyka dla dorosłych, taniec współczesny, balet, taniec dla dzieci, 

robotyka, music body dla dzieci, plastyka dla dzieci, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 

2-4 lata, samoobrona, warsztaty teatralne, warsztaty dziennikarskie, zajęcia ogólnorozwojowe, 

rytmika dla smyka.  

Działalność Brzezińskiego Informatora Samorządowego w 2019 r. 

W 2019 r. zostało wydanych 36 numerów gazety BIS, nakład gazety wynosi 1600 egz. 

Przychód wyniósł 165 331,41 zł, w tym z kolportażu 33 865,00 zł, ze sprzedaży ogłoszeń  

131 466,41 zł. Przychód  ze sprzedaży ogłoszeń w 2018 r wyniósł 135 129,44 zł.  

Koszty wyniosły 209 990,49 zł w tym, koszt kolportażu 4 554,49 zł, druku gazety 

54 518,40 zł, wynagrodzenia 148 427,60 zł (w tym dziennikarzy 41 180,50 zł), skład gazety 

(zastępstwo) 2 490 zł. 

Zestawienie dotyczące wykorzystywania pomieszczeń w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach 

w 2019 r. 

Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach ma powierzchnię użytkową 1480,98 m2. Na własne 

cele biurowe  wykorzystywało 49,05 m2 (w tym redakcja BIS zajmowała powierzchnię 18,05 m2).  

 Sale widowiskowe oraz szkoleniowa użyczane są nieodpłatnie na cele niezwiązane  

z działalnością zarobkową organizacjom społecznym i stowarzyszeniom. 

 Pomieszczenia wynajmowane są również na zasadach komercyjnych.  

Kwota za najem sal 11 558,25 zł. Dla porównania kwota za najem w roku 2018 wyniosła 

19 486,25 zł, 2017 r. – 17 808,00 zł. 
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 W 2019 r. zostały oddane w najem pomieszczenia o łącznej powierzchni 386,77 m2 oraz 

garaże o powierzchni 262,5 m2 

 Łączna kwota z tytułu wynajmowanych sal i pomieszczeń wyniosła 182 037,93 zł. Kwota 

zwrotu za media wyniosła 35 205,79 zł. 

Finanse Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach 

 W planie finansowym na rok 2019 zaplanowano przychód i koszty na poziomie 

1 095 600,00 zł. Prawie połowa kosztów związana jest z wynagrodzeniami między innymi dla 

pracowników etatowych, instruktorów prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży, artystów, 

dziennikarzy, obsługi technicznej. Na wysokość kosztów mają wpływ wydarzenia organizowane 

dla mieszkańców m.in. Brzeziny Fest, koncerty, pikniki w parku miejskim. W 2019 r. w budynku 

Centrum wykonano naprawę oświetlenia awaryjnego, odmalowanie sali widowiskowej oraz 

remont części dachu. 

 Od września 2019 r. zespół Centrum intensywnie zaczął składać wnioski o środki 

zewnętrzne. W okresie 4 miesięcy złożono 3 wnioski: 

- Fundacja Orlen „Moje miejsce na ziemi” - wnioskowana kwota dotacji 10 000,00 zł, 

- „Niepodległa” - wnioskowana kwota dotacji 47 000,00 zł 

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura domów kultury” - 

wnioskowana kwota dotacji 500 000,00 zł. Centrum pozyskało kwotę 290 000,00 zł na remonty 

oraz zakup wyposażenia sal zajęciowych. Projekt realizowany będzie w latach 2020 - 2021. 

Porównanie przychodów w latach 2017-2019. 
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Porównanie kosztów w latach 2017-2019. 

 

7.2. Miejska Biblioteka Publiczna 

MBP w Brzezinach jest samorządową, samodzielną instytucją kultury, wpisaną do rejestru 

instytucji kultury, otwartą na współpracę z instytucjami i organizacjami w środowisku, a także 

poza nim. Do jej podstawowych zadań należy: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie 

zbiorów, materiałów bibliotecznych, opracowywanie i udostępnianie bibliografii regionalnej  

i tworzenie bazy danych z tego zakresu, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, 

sprawowanie opieki merytorycznej nad bibliotekami gminnymi powiatu brzezińskiego, 

współdziałanie z samorządem lokalnym i innymi bibliotekami w kraju, a to wszystko w celu 

zaspokajania potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców 

naszego regionu.  

Powiat brzeziński, działając w porozumieniu z Miastem Brzeziny, w 2019 r. przeznaczył na 

realizację zadania w postaci powierzenia MBP w Brzezinach funkcji biblioteki powiatowej 

12.000,00 zł. Biblioteka sprawowała nadzór merytoryczny nad 5 bibliotekami gminnymi  

w powiecie brzezińskim.  

W 2019 r. kadrę merytoryczną biblioteki tworzyły 4 osoby na stanowiskach bibliotekarskich. 

W bibliotece funkcjonują w sumie cztery działy: Administracji i Obsługi, Gromadzenia, 
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Opracowywania i Udostępniania Zbiorów, który służy w szczególności dorosłym czytelnikom, 

Informacyjno-bibliograficzny w ramach, którego funkcjonuje Czytelnia dla Dorosłych, gdzie 

organizowane są także wystawy i prelekcje oraz Oddział dla Dzieci, prowadzący liczne zajęcia  

dla najmłodszych.  

W porównaniu do 2018 roku wzrosła ogólna liczba odwiedzin z 26 637 do 33 594. Przyczyniły 

się do tego nie tylko nowe zakupy książek, ale także wystawy i imprezy, których biblioteka była 

organizatorem lub współorganizatorem. Były to często znaczące ekspozycje, jak wystawa 

laureatów Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w Łodzi, spotkanie z miłośnikami gier 

planszowych, którzy zorganizowali dla dzieci i młodzieży dzień gry w naszej placówce. Bardzo 

dużym zainteresowaniem cieszyła się również wystawa „Lalka w kulturze Japonii” oraz w pokaz 

kaligrafii japońskiej i prelekcji „Japońskie kanony piękna”. 

Wydarzenia takie jak inauguracja ogólnopolskiego cyklu z "Muzyką przez Polskę", czy 

projektu Instytutu Książki "Mała książka - wielki człowiek" były dla nas szczególnym 

wyróżnieniem, ponieważ w tych dwóch ogólnopolskich projektach osobiście uczestniczył Pan 

Wicepremier i Minister Kultury Pan Prof. Piotr Gliński. W ramach akcji "Mała książka - wielki 

człowiek" otrzymaliśmy za darmo do rozdania 80 książek. 

W 2019 roku czytelnicy podarowali bibliotece 427 książek, a w 2018 roku tylko 14. Pod koniec 

2019 roku biblioteka założyła swój profil na portalu Facebook i mimo, że od tego czasu upłynęło 

niewiele czasu ten fanpage ma już ponad 1300 polubień. 

Placówka otrzymała w 2019 r. 6 500,00 zł – z programu Biblioteki Narodowej, Priorytet 1 – 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych realizowany w ramach Programu 

Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek publicznych został stworzony z myślą o wzmocnieniu aktywności czytelniczej  

w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz 

wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych.  

Za te środki zakupiono 844 woluminy, z tego 417 dla dorosłych i 427 dla dzieci. Kupowane 

były tytuły nominowane do Nike, Paszportów Polityki. Posiadamy bogatą ofertę dla dzieci  

w zakresie beletrystyki. Podstawę działania biblioteki stanowią jej zbiory biblioteczne, które są 

systematycznie odnawiane. Z zasobów ubytkowane były na bieżąco książki zniszczone. 

Zubytkowano w sumie 413 zniszczonych egzemplarzy. Pozyskiwanie nowych wydawnictw 

następowało poprzez zakup ze środków budżetowych placówki, dotacji celowych z Ministerstwa 

oraz drogą darów przekazywanych na rzecz biblioteki. Na dzień 31.12.2019 r. biblioteka posiadała 

66 016 woluminy w tym w Oddziale dla Dzieci – 17 411.  

W 2019 r. w brzezińskiej bibliotece było prenumerowanych 29 tytułów czasopism. 
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W Dziale Regionalia wprowadzane były także dane do Bibliografii Regionalnej, gdzie 

wpisywane są szczegółowe informacje na temat publikacji dotyczących Brzezin i ziemi 

brzezińskiej, szczególnie w oparciu o gazetę BIS i inne czasopisma regionalne. Program nadzorują 

pracownicy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi. W MBP w Brzezinach prace 

nad tworzeniem bibliografii regionalnej rozpoczęły się w 2004 r. Każdy z wprowadzonych 

artykułów jest opisany i wskazany jest numer gazety, gdzie go można znaleźć. Obecnie baza ta 

liczy 9974 rekordy. Biblioteka posiada też inne materiały prasowe na temat Brzezin począwszy od 

1963 r. 

W 2019 r. promocja książki i biblioteki przebiegała wielotorowo: poprzez wycieczki, lekcje 

biblioteczne dla uczniów szkół i przedszkoli z całego powiatu brzezińskiego w tym Zespołu Szkół 

Specjalnych, głośne czytanie, spotkania autorskie i pogadanki. Biblioteka współpracuje  

z miejskimi przedszkolami oraz młodszymi klasami szkół podstawowych. Często odwiedzają nas 

także uczęszczający do świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Świetlik”, podopieczni 

brzezińskiego Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów 

Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie”. Oddział dla Dzieci w ramach prelekcji, lekcji bibliotecznych, 

zwiedzania wystaw i innych wydarzeń kulturalnych odwiedziło w sumie 4015 osób. 

Organizowane są również wystawki i wystawy w placówce. Mają one charakter tematyczny i są 

poświęcone konkretnemu tematowi. 

Zbiory biblioteczne w placówce 

Rok Książki W tym Oddział dla Dzieci 

2018 65135 16836 

2019 66016 17411 

Struktura zakupów książek w 2019 r. 

Nazwa biblioteki, 

filii 

Literatura piękna dla 

dzieci 

Literatura piękna dla 

dorosłych 

Literatura z innych 

działów 
Razem 

ogółem w tym  

z dotacji 

MKiDN  

ogółem w tym  

z dotacji 

MKiDN 

ogółem w tym  

z dotacji 

MKiDN 

ogółem w tym  

z dotacji 

MKiDN 

MBP w 

Brzezinach 

- - 308 110 290 132 1130 564 

w tym: Oddział dla 

Dzieci 

90 200 - - 56 139 485 339 

Czasopisma - prenumerata 

Rok Ilość prenumerowanych 

czasopism 

W tym Oddział 

dla Dzieci 

Ogółem 

wydatkowana 

kwota 

2018 26 3 7 202,27 zł 

2019 29 3 7 311,25 zł 



 

87 | S t r o n a  

Czytelnicy ogółem 

 2018 2019 Różnica 

ogółem 2347 2252 -95 

w tym: Oddział dla Dzieci 1126 1120 -6 

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz  

 książki 

Ogółem 2018 rok 31277 

w tym: Oddział dla Dzieci 10224 

Ogółem 2019 rok 30302 

w tym: Oddział dla Dzieci 9970 

Udostępnienie zbiorów na miejscu  

 książki czasopisma razem 

Ilość udostępnień 2018 4353 6420 10773 

w tym: Oddział dla Dzieci 2994 440 3434 

Ilość udostępnień 2019 3782 6519 10301 

w tym: Oddział dla Dzieci 2619 470 3089 

Odwiedziny w bibliotece  

 
Odwiedziny 

ogółem 
Wypożyczalnia 

Czytelnia 

Imprezy  

w bibliotece 
ogółem w tym ilość osób 

korzystających  

z Internetu 

2018 rok  26637 13980 6204 3862 2591 

w tym: 

Oddział dla 

Dzieci 

15197 5911 2826 3355 3105 

2019 rok  33594 20733 5636 1033 6192 

w tym: Oddział 

dla Dzieci 
18935 6240 7990 690 4015 

 

Budżet placówki: 

- 2018 rok – plan 539 411,00 zł 

                  - wykonanie 537 580,76zł ( 99,66%) 

- 2019 rok – plan 543 500,00zł 

                  - wykonanie 535 526,50zł (98,53%) 
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7.3. Muzeum Regionalne 

Informacje ogólne 

Muzeum Regionalne w Brzezinach istnieje od 1972 roku. Instytucja działa w sferze 

upowszechniania kultury, oświaty i wiedzy historycznej. 

Zadania 

Muzeum Realizuje swoje cele określone w Statucie w szczególności przez: 

 gromadzenie, opracowywania i przechowywanie wszelkich zasobów muzealnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek naszego regionu, 

 katalogowanie i naukowe opracowywanie zbiorów, 

 przechowywanie zgromadzonych dóbr kultury w warunkach zapewniających im właściwy 

stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów 

naukowych, 

 zabezpieczenie i konserwację muzealiów, 

 udostępnianie zbiorów poprzez organizację wystaw stałych i czasowych, 

 upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Ziemi Brzezińskiej poprzez warsztaty, lekcje 

muzealne, odczyty, 

 upowszechnianie kultury poprzez projekcje filmowe, koncerty, spektakle i imprezy 

plenerowe. 

Kadra. 

Na dzień 31 grudnia 2019r. zatrudnionych było 9 pracowników – 5 etatów. 

Sposoby pozyskiwania zbiorów 

Muzeum realizuje swoje cele poprzez: gromadzenie dóbr kultury w zakresie archeologii, 

historii, militariów, numizmatyki, rzemiosła artystycznego, sztuki, sztuki ludowej, techniki oraz 

materiałów ikonograficznych i dokumentacyjnych.   

W 2019 r. powiększono zbiory dzięki darowiznom osób prywatnych: (maszyna do szycia 

Łucznik z lat 50-tych oraz archiwalne fotografie) i anonimowej osobie z Warszawy, która przesłała 

do muzeum elektryczną siatkę krawiecką marki Singer do zbierania miary z modelu. 

Działalność wystawiennicza. 

Wystawy stałe 

W 2019 r. w Muzeum Regionalnym w Brzezinach funkcjonowały następujące wystawy stałe:   

 Budynek główny: 
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 Zaginione miasto  - wystawa archeologiczne prezentująca historię Brzezin i okolic od 

pradziejów po XVII wiek współfinansowana z programu Urzędu Marszałkowskiego w 

Łodzi w ramach konkursu przeprowadzonego przez Łódzki Dom Kultury.  

 Wielokulturowe Miasto Krawców – ekspozycja prezentująca rozkwit miasta od końca XIX 

w. po II wojnę światową związany z rozwojem krawiectwa nakładczego. 

 Salonik mieszczański z przełomu XIX i XX w. Obok wystroju wnętrz na wystawie zapoznać 

można się z wybitnymi brzezinianami – mieszkańcami pałacyku - obecnej siedziby 

Muzeum. 

 Oficyna: 

 W warsztacie mistrza Ambrozińskiego - warsztat krawiecki zrekonstruowany na podstawie 

reportażu  Konrada Wrzosa opublikowanego w książce Oko w oko z  kryzysem: reportaż z 

podróży po Polsce (Warszawa 1933 r.). Zgromadzono tam również najważniejsze 

urządzenia użytkowane w brzezińskim krawiectwie nakładczym przed 1939 r.,(wilk, 

dziurkarka, nóż krajczy, prasulce). 

 Wiejska izba  z początku XX w. 

Wystawy czasowe 

W 2019 roku w muzeum ze względu na remont placówki funkcjonowała jedynie jedna 

wystawa czasowa pt. "Brzezińskie drogi do niepodległości"  -  ekspozycja wieńcząca obchody 100. 

rocznicy odzyskania niepodległości.  

Działalność kulturalno-oświatowa. 

1) w 2019 roku kontynuowano działalność Dziecięcej Akademii Muzealnej. Ten projekt 

realizowany jest od czterech  lat przy współpracy z SP 1 im. Kazimierza Wielkiego. Od 

września 2018 do maja 2019 r. w zajęciach Akademii uczestniczyło pięć klas SP 1. Dzieci 

raz w miesiącu brały udział w całodziennych warsztatach, których tematyka związana jest  

z historią kraju i regionu oraz z historią sztuki. 

2) poza tym działalność kulturalno-oświatowa Muzeum została ograniczona do imprez 

plenerowych i warsztatów, których organizacja nie kolidowała z pracami 

rewitalizacyjnymi. 

 13 stycznia - pomoc w organizacji finału WOŚP w Brzezinach. 

 2 marca - współpraca ze stowarzyszeniem "Patriotyczne Brzeziny" przy organizacja "Dnia 

Żołnierzy Wyklętych", który miał miejsce w muzeum. 

 5 marca -Brzezińskie Bogusy, cykliczna impreza ostatkowa, w ramach której odbył się 

konkurs na najlepiej przebranego Bogusa w dwóch kategoriach: dla dzieci i dorosłych 
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(zwycięzcy otrzymali puchary dla najlepszego Bogusa i Boguska) oraz  pierwszy stand up 

show w Brzezinach. 

 16 czerwca - we współpracy z klasztorem oo. Franciszkanów zorganizowaliśmy  

w Amfiteatrze Jana Pawła II pokaz tańca dawnego w wykonaniu kutnowskiej grupy tańca 

"La Danse" połączony z prelekcją na temat historii brzezińskiego klasztoru. 

 27-28 czerwca - sesja naukowa pt. "Brzeziny - dzieje miasta i regionu. Przeszłość  

w narracji interdyscyplinarnej." Sesję zorganizowaliśmy przy współpracy z Instytutem 

Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały z sesji stały się podstawa publikacji 

wydanej na koniec 2019 roku w ramach promocji projektu "Zaginione miasto…"  

 1 września - Jubileuszowy X "Koncert u Zbyszka na podwórku". W tym roku 

prezentowany był spektakl Hommage a Blues Brother" w wykonaniu Zbigniewa 

Zamachowskiego, Macieja Miecznikowskiego i Jolanty Szczepaniak-Przybylińskiej. 

 28 września - brzezińska edycja projektu Domu Literatury w Łodzi "Ojczyzna - 

polszczyzna. Tuwim - dodaj do ulubionych". W ramach projektu zorganizowano spotkanie 

z językoznawcą dr. Henrykiem Rudzińskim z UŁ, spotkanie z brzezińską pisarką Ewą 

Mają Maćkowiak z okazji promocji jej kolejnej powieści "To nie koniec świata", dyktando 

konkursowe oraz koncert zespołu "hethet". 

 8 listopada - współorganizacja wystawy malarstwa Bogusławy Tyralskiej "Iconavera"  

w Muzeum Historii Zduńskiej Woli.  

 9 listopada - finał  XI Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Lirycznej im. A. Babaryko. 

"Świat Niedopowiedziany" organizowany we współpracy z Domem Literatury w Łodzi.  

Działalność informacyjna i promocyjna. 

W 2019 roku kontynuowano promocję przez stronę internetową Muzeum Regionalnego oraz 

profil na Facebooku. O wydarzeniach w muzeum systematycznie pisał BIS. Z imprez 

organizowanych przez muzeum wyemitowano audycję w Radiu Łódź i Radiu RSC (m.in.  

o koncercie Zbigniewa Zamachowskiego, kolejnych wystawach, pracach rewitalizacyjnych). 

Pracownicy muzeum od lat uczestniczą w konferencjach muzeów województwa łódzkiego 

organizowanych przez ŁDK.  

Prace związane z infrastrukturą placówki.    

W drugiej połowie 2019 roku rozpoczęły się prace związane z realizacją projektu "Zaginione 

miasto…". Trwały do końca roku.  Zakres prac przy budynku główny Muzeum Regionalnego  

w Brzezinach – opisane w pkt. 3.4.1 niniejszego opracowania.   
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VIII. SPORT I REKREACJA 

8.1. Centrum Kultury Fizycznej  

Zatrudnienie. 

Na koniec 2019 roku - zatrudnionych było 19 osób -  18 etatów 

Majątek i stan nieruchomości 

W skład majątku CKF wchodzi pływalnia kryta oraz stadion miejski, na którego terenie 

znajdują się: boisko trawiaste główne z bieżnią, trybuny, boisko boczne trawiaste z nowo powstałą 

trybuną, boisko ze sztuczną nawierzchnią trawiastą do hokeja na trawie, korty tenisowe  

o nawierzchni z mączki ceglanej, budynek szatniowo-sanitarny użytkowany podczas treningów  

i rywalizacji sportowej, budynek wielofunkcyjny składający się z  części przeznaczonej na 

rehabilitację, z domu dziennego pobytu dla osób starszych Senior+ oraz wydzielonej części 

piwnic, gdzie znajdują się urządzenia grzewcze oraz pomieszczenia magazynowe dla 

stowarzyszeń kultury fizycznej. 

W roku 2019 zmniejszyła się powierzchnia terenu CKF przy ul. Sportowej (stadion miejski). 

Wydzielono działkę pod Środowiskowy Dom Samopomocy. 

Cel i przedmiot działania CKF 

Zgodnie ze statutem głównym celem działalności Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach 

jest realizowanie na rzecz mieszkańców miasta Brzeziny zadań z zakresu szeroko pojętej kultury 

fizycznej, tworzenie warunków do rozwoju sportu, organizowanie i wspomaganie turystyki  

i aktywnego wypoczynku, oraz utrzymywanie obiektów, terenów rekreacyjnych i urządzeń 

sportowych.  

 Stadion miejski   

Z obiektów stadionu  korzystały następujące stowarzyszenia sportowe z naszego miasta: BKS 

„Start”, K.S. „Hokej–Start–Brzeziny”, „Rekord Brzeziny”, „Brzezińskie Stowarzyszenie 

Tenisowe”.  Korzystanie odbywało w oparciu o umowy barterowe min. w zamian za wykonywanie 

prac obsługowych na obiektach, co zawierały zapisy umowne. Stowarzyszenia te prowadziły na 

stadionie treningi i przeprowadzały rozgrywki zgodnie z przedłożonymi harmonogramami. 

Uruchomione zostały komercyjnie korty tenisowe.  

W wielofunkcyjnym budynku znajduje się Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych Senior+ oraz 

miejsce do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych. Jedno z pomieszczeń jest udostępnione na 
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prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji. W podpiwniczeniu budynku znajdują się 

pomieszczenia magazynowe udostępnione stowarzyszeniom. 

W 2019 roku na terenie stadionu wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja 

infrastruktury stadionu miejskiego – Etap I”. Opisane w punkcie 3.4  

 Kryta pływalnia 

W 2019 roku z pływalni oprócz klientów komercyjnych (około 90 tys. klientów), których  

z roku na rok przybywa, korzystały okoliczne i brzezińskie szkoły. CKF pomagało aplikować 

szkołom o środki zewnętrzne m.in.  w ministerialnym programie „Umiem pływać", który był  

w ubiegłym roku realizowany na obiekcie krytej pływalni od września do grudnia. 

Na pływalni krytej prowadzone były zajęcia komercyjne nauki i doskonalenia pływania  

w różnych grupach wiekowych, zajęcia z dziećmi do 5 roku życia, zajęcia rekreacyjne w formie 

wodnego aerobiku, zajęcia zapoznania z nurkowaniem oraz zajęcia z osobami niepełnosprawnymi, 

indywidualnie uzgadniane z instruktorami. 

Rozkład tygodniowy na pływalni prowadzony był w ponad 35 grupach ćwiczebnych.  

Na pływalni prowadzone były również zajęcia sekcji pływackiej stowarzyszenia "Nautilus", 

którego podopieczni osiągają coraz lepsze wyniki w czołówce krajowej, co jest zauważane  

i doceniane w środowisku pływackim. 

W 2019 roku na krytej pływalni podczas przerwy technologicznej wyremontowano generalnie 

saunę aranżując od nowa pomieszczenie saunowe. Przed okresem zimowym wykonano prace 

remontowe poszycia dachowego na budynku pływalni w części szatniowej oraz remont 

oświetlenia zewnętrznego parkingu wraz z oświetleniem i zmonitorowaniem nowo powstałego 

placu zabaw.  

 Imprezy sportowe, rekreacja 

Centrum Kultury Fizycznej również  organizuje, współorganizuje i wspiera inne 

przedsięwzięcia sportowe. 

W 2019 roku m.in. współorganizowaliśmy „Brzeziny Fest”, organizowaliśmy zawody 

pływackie, siatkówki plażowej oraz zawody biegowe „Dzika dyszka” na stadionie miejskim.  

W okresie ferii zimowych i wakacji udostępnialiśmy pływalnię dzieciom i młodzieży 

uczęszczającym do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Brzeziny na preferencyjnych 

warunkach nieodpłatnie raz dziennie przez 90 min.  

Wpływy i wydatki CKF 

Przychody netto z usług podstawowych pływalni krytej bez najmów i innych przychodów 

wyniosły w 2019 roku  netto: 980 175,52 zł. W porównaniu do lat ubiegłych uzyskiwane wyniki 



 

93 | S t r o n a  

są podobne i oscylują na poziomie 1 018 269,71 zł netto. Obowiązujące badanie wody  

i pojawiające się coraz częściej awarie urządzeń, zużycie elementów wyposażenia 17 letniego 

obiektu z niewydolnym systemem wentylacji, nieodizolowanym dachem, generującymi ogromne 

straty energii przekłada się niestety na wydatki, które w 2019 roku wyniosły 1 836 801,58 zł  

(z remontami i usługami związanymi z inwestycjami w infrastrukturę) brutto. Stadion miejski 

generuje również przede wszystkim koszty (około 130 tys. zł rocznie w tym: koszty pracownicze, 

obsługa boisk w tym podlewanie, koszenie, nawożenie, zakup opału do ogrzania budynku, energia 

elektryczna, woda i ścieki i inne bieżące wydatki) ale jest to związane z aspektem misyjnym 

działalności CKF, która w założeniu jako jednostka budżetowa nie jest nastawiona tylko na zysk. 

Diagram przedstawia wpływy z usług netto i wydatki bieżące brutto (bez inwestycyjnych)  

w złotych w latach 2017-2019 

 

Kryta pływalnia jest obiektem generującym najwyższe koszty, ale z drugiej strony 

wypracowuje 99% dochodów jednostki. Konieczne są zmiany modernizacyjne, aby zmniejszyć 

koszty zużycia energii cieplej i elektrycznej (podwyżka ceny energii elektrycznej o około 12 %  

w 2019 roku). Dla osiągnięcia bardziej korzystnych wyników finansowych konieczna jest 

modernizacja obiektu krytej pływalni, a także poszerzenie oferowanych usług komercyjnych CKF 

w oparciu o skupienie w miejscu pływalni krytej alternatywnych w stosunku do pływania form 

aktywności fizycznej np. kompleksu fitness ze SPA, który stanowiłby wzbogacenie oferty, a co za 

tym idzie zwiększył by wpływy.  

Zestawienie dochodów i wydatków placówki  

Rok 2019  

 wydatki 1 986 711,41 zł  

 dochody 1 18 269,71 zł 

Rok 2018  

 wydatki 1 694 992,74 zł  

 dochody 1 021 367,53 zł 

2017 2018 2019

Porównanie wpływów i wydatków w latach 
2017-2019

Wpływy Wydatki
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IX. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STATEGII 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brzeziny na lata 2014-2020 przyjęty uchwałą Nr LIX 

/316/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 października 2014r.i Gminny Program Rewitalizacji 

dla miasta Brzeziny przyjęty uchwałą Nr LLV /319/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 

października 2017 roku. 

Z przyjętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Brzeziny planowanych działań 

przestrzennych na obszarze rewitalizacji zrealizowano w 2019 r. w części Zaginione Miasto – 

perła historyczna Miasta Brzeziny. Zadanie zrealizowano pod nazwą Zaginione Miasto – 

stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny a jego 

szczegółowy opis znajduje się w Rozdziale III raportu Informacje finansowe i inwestycyjne pkt. 

3.4.1. 

Wskaźnikami osiągnięcia celu było: 

 zwiększenie ilości firm lokalnych, 

 zwiększenie ilości miejsc pracy, 

 poprawa wizerunku Miasta.  

W Gminnym Programie Rewitalizacji dla miasta Brzeziny przedstawiono przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne, których realizacja ma doprowadzić do zniwelowania lub ograniczenia 

występowania zjawisk kryzysowych na terenie obszaru rewitalizacji. 

W roku 2019 zrealizowano następujące inwestycje wpisujące się w projekty podstawowe 

zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji: 

 przebudowa ciągu dróg w ul. Dąbrowskiego i ul. Polnej w Brzezinach, 

 budowa nowego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz  

z zakupem wyposażenia – etap II, 

 rewitalizacja infrastruktury stadionu miejskiego – Etap I. 

Powyższe inwestycje zostały szczegółowo opisane w Rozdziale III raportu Informacje 

finansowe i inwestycyjne pkt.3.4. 

W ramach zadania pn. Lokalizacja nowych terenów zieleni i rekultywacji obecnych  - 

wykonano następujące nowe nasadzenia: 

 skwer przy ul. 1-go Maja – jarząb pospolity na powierzchni ok. 200 m2, 

 teren przed Urzędem Miasta Brzeziny – magnolia na powierzchni ok. 50 m2, 

 róg ul. Okrzei i Sportowej – jarząb pospolity i magnolia na powierzchni ok. 500 m2, 

 Park Miejski – jarząb pospolity, klon i lipa na powierzchni ok. 1000 m2. 
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W ramach zadania pn. Usuwanie wyrobów azbestowych dokonano usunięcia  

i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu miasta Brzeziny a szczegóły tych 

działań opisano w przedmiotowym dziale w Programie usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest dla Miasta Brzeziny. 

Z ramach ujętych w Gminnym programie rewitalizacji zadań wybudowano sieć kanalizacji 

sanitarnej w ul. Dąbrowskiego (odcinek od ul. Sienkiewicza do ul. Okrzei) – inwestycja opisana 

w poniżej w Planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 

2018-2021 z dnia 22 lutego 2018 r. zatwierdzony uchwałą Nr. XLIX/358/2018 Rady Miasta 

Brzeziny, jak również w Rozdziele XII Spółki komunalne pkt.12.1. 

W związku z funkcjonowaniem GPR-u wydano 22 zaświadczenia potwierdzające położenie 

nieruchomości w obszarze rewitalizacji bądź stwierdzające brak położenia nieruchomości w tym 

obszarze.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny zatwierdzony został 

Uchwałą Nr XXVII/120/04 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2005r. Nr 51, poz. 534) i w roku 2019 obowiązywał wraz z następującymi zmianami: 

- Uchwała Nr XLVI/236/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie 

uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla 

działek z obrębu nr 7, położonych między ulicami Głowackiego i Sienkiewicza (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2014 r. poz. 1315), 

- Uchwała Nr XXV/158/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla 

jedenastu obszarów położonych na terenie miasta (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 3178), 

-  Uchwała Nr XXXI/199/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 października 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla 

jedenastu obszarów położonych na terenie miasta w części dotyczącej obszaru nr 8 (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2016 r. poz. 4769). 

Ponadto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2004 r. utrzymał w mocy prawnej 

zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny  

 z 1994 r., przyjęte poniżej wymienionymi uchwałami, obowiązującymi na dzień sporządzenia 

przedmiotowej informacji w całości lub w części: 

- Uchwała Nr XXIII/37/96 Rady Miejskiej w Brzezinach z dnia 31 maja 1996 r. w sprawie zmiany 

miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny (Dz. Urz. Woj. 
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Skierniewickiego z 1996 r. Nr 13, poz. 110), (uchwała oznaczona na rysunku planu z 2004 r. jako 

obszar „B”), 

- Uchwała Nr XXXII/24/97 Rady Miejskiej W Brzezinach z dnia 18 kwietnia 1997 r. w sprawie 

zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny (Dz. 

Urz. Woj. Skierniewickiego z 1997 r. Nr 14, poz. 71), (uchwała oznaczona na rysunku planu  

z 2004 r. jako obszar „A”). 

- Uchwała Nr XXIII/60/2000 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 października 2000 r. w sprawie 

zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny (Dz. 

Urz. Woj. Łódzkiego z 2001 r. Nr 7, poz. 63) (uchwała oznaczona na rysunku planu z 2004 r. jako 

obszar „C”). 

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęty jest obszar całego miasta.  

W roku sprawozdawczym wydano: 

 121 wypisów z planu,  

  67 wyrysów z planu. 

Obowiązujące plany były również podstawą do wydawania zaświadczeń o zgodności 

zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do orzekania o podziałach 

nieruchomości. 

Ponadto wskazać należy, że wszyscy zainteresowani planami zagospodarowania przestrzennego 

obowiązującymi w mieście Brzeziny mieli możliwość korzystania z portalu mapowego 

dostępnego pod adresem http://mapa.inspire-hub.pl/#/brzeziny, który prezentuje obowiązujące 

plany miejscowe w sposób czytelny i przejrzysty. Portal pozwala m.in. na sprawdzenie sposobu 

zagospodarowania wyszukanej działki, sprawdzenie powierzchni działek, czy pobranie rysunków 

i tekstów uchwał obowiązujących dokumentów planistycznych. 

W roku 2019 trwały procedury na zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na 

podstawie następujących uchwał Rady Miasta Brzeziny:  

- Uchwała Nr XXV/161/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek  

z obrębu nr 6 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Kościuszki, Św. Anny, Żeromskiego, 

projektowanej drogi KDZ/KDG, Małczewskiej, Fredry i Piłsudskiego zmienionej uchwałą 

Nr XLI/277/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2017 r. 

- Uchwała Nr XXV/162/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek  

z obrębu nr 7 położonych w rejonie ulic: Sienkiewicza, Mickiewicza, Okrzei, Dąbrowskiego, 

Polnej, projektowanej drogi KDG oraz południowo-wschodniej granicy miasta zmienionej 
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uchwałami Rady Miasta Brzeziny: Nr XLI/278/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.  

i Nr XLIV/309/2017 z dnia 28 września 2017 r. 

- Uchwała Nr XXV/163/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek  

z obrębu nr 1, obrębu nr 2 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Sejmu Wielkiego, 

Waryńskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kopernika i Strykowskiej zmienionej uchwałą Rady 

Miasta Brzeziny Nr XLI/279/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. 

- Uchwała Nr XXV/164/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek  

z obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Lasockich, Mickiewicza i Modrzewskiego zmienionej 

uchwałami Rady Miasta Brzeziny: Nr XLI/280/2017 z dnia 29 czerwca 2017r. i Nr L/366/2018  

z dnia 28 marca 2018 roku 

- Uchwała Nr XLI/281/2017 z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek  

z obrębu nr 3 położonych przy ulicy Wojska Polskiego 

- Uchwała Nr XLIV/310/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek 

z obrębu nr 8 położonych przy ulicy Lasockich zmienionej uchwałą Rady Miasta Brzeziny 

Nr L/367/2018 z dnia 28 marca 2018 roku 

- Uchwała Nr XLIV/311/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działki  

z obrębu nr 8 położonej przy ulicy Głowackiego 

- Uchwała Nr XLIV/312/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek 

z obrębu nr 5 położonych przy ulicy Małczewskiej. 

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021  

z dnia 22 lutego 2018r. zatwierdzony uchwałą Nr. XLIX/358/2018 Rady Miasta Brzeziny.  

W ramach zadań wpisanych do realizacji w 2019 r. ZUK sp. z o.o. wykonała inwestycje 

opisane w Rozdziele XII Spółki komunalne pkt.12.1. 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla  Miasta Brzeziny 

W ramach zadań wpisanych do realizacji w programie, w 2019 r. dokonano usunięcia  

i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu miasta Brzeziny w zakresie: 

 demontaż pokrycia dachowego, zapakowanie, transport i składowanie z 2 nieruchomości, 

w ilości 1,980 Mg,  
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 zapakowanie, transport i składowanie z 10 nieruchomości, w ilości 24,260 Mg.  

Wyroby pochodziły z pokryć budynków mieszkalnych i gospodarczych. Łącznie usunięto  

z terenu miasta 24,24 Mg wyrobów zawierających azbest. 

Zadanie wykonano przy wsparciu finansowym w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dotacja wyniosła 8 860,00 zł, koszt własny 

to 1 585,11 zł.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Brzeziny na lata 2015-2020, przyjęty uchwałą Nr 

XL/268/2017 Rady Miasta z dnia 19 czerwca 2017 r.  

W ramach zadań określonych w Planie, w 2019 r. realizowano zadania związane  

z podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej (5 nieruchomości), zwiększono 

ilość przejazdów komunikacją miejską (trasa 53B), zmodernizowano nawierzchnie dróg miejskich 

poprzez wymianę nawierzchni na ul. Traugutta o długości 0,43 km. oraz prowadzono bieżące 

naprawy dróg nieutwardzonych.  

Ponadto realizowano projekt pn. „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na 

terenie Miasta Brzeziny”, dofinansowanego w ramach RPO WŁ 2014-2020 Poddziałanie IV.1.1 

Odnawialne źródła energii – ZIW ramach projektu wykonanych zostanie 149 instalacji 

fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych 

w Brzezinach w okresie nie krótszym niż 25 lat. Dodatkowo w 79 gospodarstwach domowych 

zamontowane zostaną pompy ciepła typu powietrze-woda, niewymagające montażu 

wymienników gruntowych, przeznaczone zarówno do ogrzewania budynków, jak i przygotowania 

ciepłej wody użytkowej. Planowane zakończenie projektu w 2020 roku.  

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Brzeziny na lata 2018-2022 z perspektywą do 2025 r. 

zatwierdzony uchwałą nr IV/32/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2018 r. 

W ramach programu prowadzono następujące działania:  

 modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej ul. 

Dąbrowskiego, ul. Przemysłowej, ul. Hallera, ul Słodowa-Mrocka, ul. Słowackiego, ul. 

Wojska Polskiego, ul. Traugutta, ul. Żeromskiego),  

 wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (np. kolektory słoneczne, pompy ciepła) 

poprzez realizację Projektu „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na 

terenie Miasta Brzeziny”, 

 kontrola gospodarstw domowych w zakresie spalania odpadów (6 kontroli), 

 modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej poprzez realizacje Projektu pn.: 

„Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzeziny” w ramach, którego zostanie 

wykonany montaż z instalacją 1104 opraw oświetleniowych (w tym wymiana: 1019 szt. 
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dobudowa: 85 szt.) typu LED o łącznej mocy nie większej niż 53,85 kW wraz z nadzorem 

inwestorskim,  montażem wysięgników, wymianą bezpieczników słupowych, przewodów 

wysięgnikowych, zacisków prądowych, gniazd i wkładek bezpiecznikowych, montażem 

pozostałego osprzętu linii NN, modernizacją szaf oświetleniowych, malowaniem słupów 

oświetleniowych, wraz z wymianą poszczególnych słupów, demontażem i utylizacją 

wymienianych elementów.  

 bieżąca likwidacja dzikich wysypisk odpadów oraz utrzymanie czystości na terenach 

publicznych, 

 organizacja odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z obszaru gminy  

w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i ograniczenia 

składowania bioodpadów, 

 systematyczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, 

 prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska. 

Program Ochrony Powietrza 

Miasto Brzeziny zostało włączone do Programu Ochrony Powietrza uchwałą Nr LIII/945/14 

Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie programu 

ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle 

zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: Strefa łódzka. Kod 

strefy: PL1002 (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 11 grudnia 2014 r. poz. 

4557) oraz uchwałą Nr LIII/964/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 

r. w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej w celu zmniejszenia ryzyka 

wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego oraz 

ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń (Dziennik Urzędowy 

Województwa Łódzkiego z dnia 9 grudnia 2014 r. poz. 4487). 

Działania Miasta w 2019 r. w ramach Programu: 

 realizacja projektu pn."„Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie 

Miasta Brzeziny”: opracowanie dokumentacji, 

 kontrole nieruchomości w zakresie właściwego gospodarowania odpadami (6 kontroli), 

 transport publiczny- linia autobusowa 53B, 90, 

 czyszczenie ulic na mokro (25,683 km), 

 przebudowa drogi gminnej Nr 121255E- ul. Traugutta (0,43 km.), 

 akcyjna zbiórka makulatury, poza systemem odbioru odpadów komunalnych (700 kg.), 
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 działania edukacyjne, 

 działania informacyjne. 

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Miasta 

Brzeziny na lata 2018 - 2033”. zatwierdzone uchwałą Nr IV/31/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.  

W ramach zadań określonych w ww. dokumencie w 2019 r. zrealizowano:  

 realizacja Projektu: „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzeziny”- etap 

dokumentacji, 

 wsparcie dla prowadzonych na terenie miasta przez Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. 

działań związanych z budową sieci gazowej na terenie miasta. Burmistrz Miasta działając 

w ramach swoich kompetencji wydał wszelkie potrzebne uzgodnienia i zgody,  

w celu realizacji inwestycji przez PSG Sp. z o.o.  

Plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 

2023-2028. 

Miasto Brzeziny w 2019 r. poprzez prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych, 

realizowało cele wskazane w Planie, polegające na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na 

temat należytego gospodarowania odpadami komunalnymi, wdrożyło odpowiedni system 

selektywnego zbierania i odbierania odpadów u źródła. 

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 realizowany był w roku 2019 na 

podstawie uchwały Nr LVIII/422/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 18 października 2018 r.  

w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. 

W ramach programu realizowano zadania publiczne poprzez udzielanie dotacji z budżetu miasta.  

W roku sprawozdawczym ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ustawie  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Wpłynęło 14 ofert. Wsparcie uzyskało 12 ofert złożonych przez 10 oferentów.   

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu zadań publicznych na terenie Miasta 

Brzeziny w 2019 r. ogłoszony był w zakresie upowszechniania kultury.  

Zadanie I „Upowszechnianie kultury” – 40 000,00 zł 

Zadanie II „Współpraca w zakresie polityki społecznej” – 30 000,00 zł 

Zadanie III „Współpraca w zakresie pomocy społecznej dotyczącej wspomagania bezdomnych  

i osób najuboższych” – 20 000,00 zł 

Zadanie IV „Ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna” – 15 500,00 zł
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Lp. Rodzaj zadania Nazwa wnioskodawcy 
Przyznana kwota 

dotacji w złotych 

I  OTWARTY KONKURS OFERT 

1. Upowszechnienie kultury 

1a 

Upowszechnianie kultury poprzez 

tworzenie warunków dla prowadzenia 

chórów i orkiestr oraz innych zespołów 

muzycznych, wokalnych i wokalno- 

muzycznych  

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach 25 000,00 zł 

Brzezińskie Stowarzyszenie Klub Seniora „Młodzi Duchem” 1 550,00 zł 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy  

z siedzibą w Brzezinach  
8 450,00 zł 

 Ogółem 1a: 35 000,00 zł 

1b 
Upowszechnianie kultury poprzez 

organizację imprez kulturalnych  

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy z 

siedzibą w Brzezinach 
3 750,00 zł 

Ogółem 1b: 3 750,00 zł  

1. Ogółem (1a + 1b) :  38 750,00 zł 

2. Współpraca w zakresie polityki społecznej, a w tym: 

2a 

Wspieranie działań zmierzających do 

zapewnienia mieszkańcom miasta 

aktywnych form spędzania wolnego 

czasu  

Brzezińskie Stowarzyszenie Klub Seniora „Młodzi Duchem” 1 500,00 zł 

Stowarzyszenie Klub Motocyklowy EBeeRy Brzeziny 0,00 zł 

Stowarzyszenie Wsparcie Inicjatyw Lokalnych „Pro Bono” 2 500,00 zł  

Ogółem 2a: 4 000,00 zł 
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2b 

Współdziałanie w zakresie 

organizowania czasu wolnego dla dzieci, 

młodzieży i osób niepełnosprawnych  

 

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych 

„Naszym Dzieciom” 
10 000,00 zł 

ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Brzeziny 10 000,00 zł 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 1 500,00 zł 

Stowarzyszenie INNI 4 500,00 zł 

Ogółem 2b: 26 000,00 zł 

2.Ogółem (2a+2b): 30 000,00 zł 

3. Współdziałanie w zakresie pomocy społecznej dotyczącej wspomagana bezdomnych i osób najuboższych (pomoc żywnościowa) 

3 
W zakresie pomocy żywnościowej dla 

osób najuboższych 
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Brzezińskie 20 000,00 zł 

3.Ogółem: 20 000,00 zł 

4. Ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna 

4 

W zakresie przeciwdziałania patologiom 

społecznym i uzależnieniom oraz 

łagodzenie ich skutków  

 

Stowarzyszenie Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „VIOLA” 15 500,00 zł 

Stowarzyszenie Grupa Kolarska Strefa Rowerowa Brzeziny 0,00 zł  

4.Ogółem: 15 500,00 zł 

Całkowita kwota przyznanych dotacji w pierwszym konkursie ofert: 104 250,00zł 
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Burmistrz Miasta Brzeziny zlecił realizację zadań poza konkursem niżej wymienionym 

organizacjom pozarządowym za kwotę 26 417,90 zł (tzw. Małe granty): 

Art.  19a.  [Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu] 

Lp. Nazwa wnioskodawcy 

Wnioskowana  

i przyznana 

kwota dotacji 

1. Stowarzyszenie Grupa Kolarska Strefa Rowerowa Brzeziny 5 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie Klub Motocyklowy EBeeRy Brzeziny 5 000,00 zł 

3. Stowarzyszenie „Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej” 7 947,00 zł 

4. Brzezińskie Stowarzyszenie Tenisowe 2 970,00 zł 

5. Klub Biegacza Brzezińskie Dziki 1 500,00 zł  

6. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Łódź 

Oddział Brzeziny 

4 000,00 zł 

Ogółem: 26 417,00 zł 

Ponadto Miasto Brzeziny współpracuje z klubami sportowymi w zakresie wspierania 

rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny.  

Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny w 2019 r. zostały 

określone w uchwałach Rady Miasta Brzeziny w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny. 

Przedmiot dotacji obejmował wsparcie działań klubów sportowych w zakresie organizacji  

i udziału w rywalizacji sportowej w określonej dyscyplinie sportu oraz szkolenia zawodników lub 

drużyn dziecięcych i młodzieżowych.  

W roku sprawozdawczym ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań 

publicznych Miasta Brzeziny w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta 

Brzeziny.  

Wpłynęło 8 ofert - 7 ofert otrzymało wsparcie, które przedstawią poniższe tabele.  
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 I OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE WSPIERANIA ROZWOJU 

SPORTU 

Lp. Nazwa Oferenta 

Zabezpieczona 

kwota dotacji w 

złotych 

Przyznana 

kwota dotacji 

w złotych 

1. Akademia Sztuk Walki Fight and Win 

170 000,00 zł 

6 000,00  

2. Klub Sportowy REKORD BRZEZINY 5 000,00 

3. Brzeziński Klub Sportowy „START” 55 000,00 

4. Uczniowski Klub Sportowy „Inter-Solar” 15 000,00 

5. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy  
21 000,00 

6. Klub Sportowy „Hokej – Start – Brzeziny” 55 000,00 

7. Stowarzyszenie Sportowe Nautilus 4 000,00 

8. Fundacja Piotra Reissa 0,00 

Ogółem: 170 000,00 161 000,00 

 

 

 II OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE WSPIERANIA 

ROZWOJU SPORTU 

1. Akademia Sztuk Walki Fight and Win 

50 000,00 zł 

3 000,00  

2. Klub Sportowy „Hokej – Start – Brzeziny” 16 040,00 

3. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy  

6 000,00 

4. Brzeziński Klub Sportowy „START” 15 000,00 

5. Klub Sportowy REKORD BRZEZINY 7 500,00 

Ogółem: 50 000,00 47 540,00 

 

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania w/w  zadań regulowały 

umowy zawarte pomiędzy organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi. 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzony był 

uchwałą Nr IV/33/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2018 r. W ramach programu 

udzielano wsparcia edukacyjnego, emocjonalnego, prawnego dla osób z problemem alkoholowym 

oraz pijących szkodliwie, poprzez poradnictwo pracowników socjalnych - MOPS, członków 

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, udział w spotkaniach oferowanych 
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przez stowarzyszenia abstynenckie. Motywowano osoby uzależnione i współuzależnione do 

podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego poprzez finansowanie Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Świadczono pomoc dzieciom z rodzin z problemem 

alkoholowym wraz z zindywidualizowaną i kompleksową pracą z dzieckiem i jego rodziną 

poprzez finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowo- Terapeutycznej „Świetlik”  

w Brzezinach. Przeprowadzono poradnictwo i udzielano wsparcia dla członków rodzin, w których 

występowały problemy alkoholowe poprzez finansowanie działalności Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tworzono dodatkowe formy spędzania wolnego 

czasu dla dzieci i młodzieży poprzez finansowanie obozu/kolonii z programem profilaktycznym 

dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Przeprowadzono na terenie szkół i innych 

placówek oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych programy profilaktyczne dla dzieci  

i młodzieży. Udzielono wsparcia merytorycznego, rzeczowego i finansowego Stowarzyszeniu 

Abstynenckiemu Klubu Wzajemnej Pomocy Viola w Brzezinach działającemu na rzecz 

utrzymania więzi wśród społeczności abstynenckiej. MKRPA skontrolowała 10 punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych w związku z ewentualnym naruszeniem przepisów ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości. Ze środków uzyskanych przez Miasto z tytułu udzielonych zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r. uzyskano kwotę – 229 301,78 zł, a koszty całego 

programu wyniosły-253 217,41 zł. Wydatki budżetowe Miejskiego Programu  Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  za rok 2019 (część ww. programu realizowano przez 

Miasto Brzeziny) plan – 77 600,00 zł, wykonanie – 76 013,41 zł, w tym: dotacja celowa dla: 

Stowarzyszenia Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy ,,VIOLA’’ w Brzezinach - 15 500,00 

zł, dla Stowarzyszenia Grupa Kolarska Strefa Rowerowa Brzeziny,, Rowerem w sercu miasta’’, 

piknik z elementami profilaktyki uzależnień oraz mural – 5 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe  

wykonanie- 20 430,00 zł, plan - 20 980,00 zł, wynagrodzenie biegłego sądowego (lekarza 

psychiatry) – 2 880,00 zł, wynagrodzenia 4 członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych - 17 550,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 1 229,00 zł, zakup 

głośników Blaupunkt do pomieszczeń terapeutycznych- 1 100,00 zł, zakup naświetlacza Led  

z czujnikiem ruchu do pomieszczeń terapeutycznych - 99,00 zł, zakup antyram  do pomieszczeń 

terapeutycznych – 30,00 zł, zakup energii elektrycznej - 614,60 zł (do pomieszczeń 

terapeutycznych miasta). 

Zakup usług pozostałych: wykonanie 18 539,98 zł , plan- 19 660,00 zł. 

Wynagrodzenie biegłego sądowego psychologa - 2 880,00 zł. Umieszczono 8 nietrzeźwych 

mieszkańców w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi, koszt umieszczenia 

osób wyniósł - 2 320,00 zł. Zorganizowano obóz letni z programem profilaktyki zagrożeń 

społecznych dla 15 dzieci i młodzieży w dniach 20 - 29 lipca 2019 r w Białce Tatrzańskiej, koszt 
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– 11 600,00 zł Koszty delegacji -106,98 zł, koszty przeprowadzenia programu ,,Debata’’ dla 11 

klas szkół podstawowych - 1 633,00 zł. Poniesiono koszty czynszu za pomieszczenia 

terapeutyczne miasta - 13 629,36 zł. Koszty postępowania sądowego 760,00 zł - pokrycie kosztów 

sądowych związanych z postępowaniami w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego- 

16 osób.  

Wydatki poniesione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach na kwotę 

187 204,00 zł, w tym:  dożywianie dzieci w szkołach – 25 000,00 zł, koszty działalności Świetlicy 

terapeutycznej „Świetlik” - 155 824,73 zł.  

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii zatwierdzony był uchwałą Nr IV/34/2018 Rady 

Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2018 r. a realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Udzielano wsparcia edukacyjnego, emocjonalnego i prawnego dla rodzin i osób  

z problemem narkotykowym przez poradnictwo pracowników socjalnych i psychologa. Ponadto 

udzielano świadczenia z pomocy społecznej rodzinom osób z problemem narkotykowym, 

organizowano i dofinansowywano wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych 

uzależnieniem oraz prowadzono działania informacyjne dotyczące możliwości otrzymania 

pomocy specjalistycznej.  

Na realizację programu w roku 2019, przeznaczone było 6 000,00 zł, wydano 5 817,70 zł w tym: 

na zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów szkolnych na happening - 613,00 zł, zakup 

naklejek - 128,70 zł, koszty ulotek profilaktycznych ,,Postaw na Rodzinę’’ - 1 476,00 zł, zakup 

biletów do kina/nagrody w konkursie wiedzy o narkomanii – 600, zł, zakup usług pozostałych: 

koszty szkolenia 2 osób MKRPA- 660,00 zł, współfinansowano obóz dla dzieci – 1 150,00 zł, 

koszty przeprowadzenia programu rekomendowanego (w 11 klasach, 275 uczniów),,Debata’’– 

1 190,00 zł.  

Plan działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny na lata 2019-2021 zatwierdzony 

uchwałą Nr VII/53/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia 

,,Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny na lata 2019- 2021’’ 

Na realizację zadań Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców miasta Brzeziny 

przeznaczone było 10 000,00 zł,  wydano w sumie: 8 469,28 zł, z których na zakup materiałów  

i wyposażenia - 4 698,28 zł, w tym: koszty konferencji – PSSE i miasta Brzeziny - 824,33 zł, 

zakup kijków/par do Nordic Walking - 45 szt. - 3 873,95 zł.  

Zakupiono usługi pozostałe w tym: koszty produkcji koszulek na bieg ,,Dzika Dyszka’’, który 

odbył się w dn. 22 IX 2019 r. dla dzieci i dorosłych - 3 321,00 zł, koszty zabezpieczenia 

medycznego biegu - 300,00 zł.  Zakup pucharu na IX Powiatowe Zawody Pierwszej Pomocy - 1 

szt. - 150,00 zł. 



 

107 | S t r o n a  

Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 zatwierdzony uchwałą Nr 

XLVI/329/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia 

,,Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022’’. Na przedmiotowy 

program w budżecie miasta Brzeziny na 2019 rok nie przeznaczono środków finansowych. 

Psycholog wraz z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Brzezinach upowszechniali wiedzę na temat zdrowia psychicznego poprzez kształtowanie 

odpowiednich zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego oraz rozwijanie 

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. W ramach pomocy klienci korzystali ze 

specjalistycznych usług opiekuńczych oraz byli kierowani do Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Brzezinach. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w ramach zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej, realizował w 2019 r. następujące świadczenia 

obligatoryjne -  usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi dla 4 osób w 4 rodzinach 

w wymiarze 2008 godzin,  na ogólną kwotę 44 176,00 zł. Usługami opiekuńczymi świadczonymi 

w domu chorego objęto 43 osoby w łącznym wymiarze 13412 godzin. Koszt tej formy usługi 

zleconej Łódzkiemu Oddziałowi Okręgowemu PCK w Łodzi, wyłonionemu w drodze przetargu, 

wyniósł 254 828,00 zł . 

W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Brzeziny  

Realizatorem strategii były instytucje i jednostki z terenu miasta Brzeziny oraz Komenda 

Powiatowa Policji w Brzezinach, Komenda Państwowa Straży Pożarnej w Brzezinach, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach i Sanepid. Określone cele i zadania w obowiązującej 

Strategii były realizowane efektywnie. Pozyskiwano zewnętrzne dofinansowania na ich realizację, 

aby obniżyć udział środków własnych. 

W Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie głównym realizatorem zadań był 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinach. W skład Zespołu 

wchodzą przedstawiciele kluczowych instytucji i organizacji działających na rzecz pomocy 

ofiarom, izolacji sprawców, a także profilaktyki przemocy w rodzinie, którzy w ramach swoich 

obowiązków służbowych i zawodowych  wykonują przedmiotowe zadania na rzecz mieszkańców 

Brzezin. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi 17 osób z instytucji działających na 

terenie miasta. Od maja 2018 r. do składu  Zespołu dołączył prokurator z Prokuratury Rejonowej 

w Brzezinach. 

Miejski Program Wspierania Rodziny był adresowany do rodzin z dziećmi, które przeżywają 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, a jego celem jest przywrócenie 

rodzinom zdolności do prawidłowego wypełniania tej funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz 
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zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Do realizacji ww. programu został w MOPS 

zatrudniony asystent rodziny, który pracował z 14 rodzinami. Zawarte w programie zadania, 

sformułowane jako cele zostały w 2019 r. zrealizowane. Forma i stopień realizacji był 

zróżnicowany w zależności od potrzeb i charakterystyki środowisk. Zintegrowane działania 

jednostek współpracujących na rzecz rodziny służyły osiągnięciu zamierzonych w programie 

celów. Głównym celem programu było prawidłowe psychospołeczne funkcjonowanie rodzin  

i stworzenie optymalnych możliwości wychowawczych. 

Celem programu Posiłek w szkole i w domu było ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci  

i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób 

dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób 

niepełnosprawnych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach realizował program 

wsparciem rzeczowym w postaci  gorącego posiłku dla dzieci i dorosłych oraz zasiłków celowych 

na zakup posiłku lub żywności. Wydatki poniesione na dożywianie w 2019 r. opisano w pkt. 6.1. 

Program Aktywizacja i Integracja „PAI” jest innowacyjnym narzędziem, które łączy znane  

i stosowane prace społecznie użyteczne stanowiących element integracji zawodowej z intensywną 

integracją społeczną. Program skierowany był do grupy bezrobotnych najbardziej oddalonych od 

rynku pracy. Celem programu była poprawa sytuacji osób bezrobotnych poprzez kształtowanie 

aktywnej postawy uczestników w życiu społecznym i zawodowym oraz nabycie zdolności do 

poruszania się na rynku pracy w celu podjęcia zatrudnienia bądź innej formy aktywności 

zawodowej lub edukacyjnej. Program realizowany był we współpracy z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Brzezinach. 

Karta Dużej Rodziny - w 2019 roku wpłynęło 19 wniosków od nowych rodzin, posiadających 

przynajmniej trojkę nieletnich dzieci na utrzymaniu, które stały się posiadaczami Karty Dużej 

Rodziny. Ponadto złożono 37 wniosków przez nowe rodziny, które składały się wyłącznie  

z rodziców, które kiedykolwiek miały na utrzymaniu trójkę dzieci.  W 2019 roku 3 złożone wnioski 

dotyczyły przyznania karty dla osób, które były już jej posiadaczami, a karta utraciła ważność np. 

karta została przyznana do 18 roku życia, a dziecko kontynuowało naukę w szkole. Łączny koszt 

obsługi programu związanego z Kartą Dużej Rodziny zwrócony przez ministerstwo wyniósł 

471,86 zł.   
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta Brzeziny – zrealizowano następujące cele : 

 uruchomiono i prowadzono w Urzędzie Miasta punkt informacyjny ds. interwencji w 

sprawach zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Przyjmowano zgłoszenia 

całodobowo w Biurze Inżyniera Miasta, pod numerem telefonu 509 677 382, 

 podpisano umowę ze schroniskiem dla zwierząt (Jasionka) pod nazwą „ŻWIR-MAX 

FIRMA PRZEMYSŁAW SKUPIŃSKI”, Pogodna 37, Dąbrówka Strumiany, 95-100 

Zgierz. 

W 2019 r. 

 do schroniska trafiło 40 psów i 15 kotów, 

 adoptowano ze schroniska 15 psów i 6 kotów, 

 odebrano ze schroniska 4 psy, 

 ilość zgonów – 1 pies. 

W 2019 r. na dożywotnią opiekę schroniska przeszło 49 zwierząt : 14 kotów i 35 psów. 

Łącznie za współpracę ze schroniskiem w ubiegłym roku Miasto Brzeziny wydało 116 605,48 zł. 

Zapewniono opiekę lekarko – weterynaryjną, zwierzętom z terenu Miasta Brzeziny. 

Za pomocą portali społecznościowych poszukiwano właścicieli odłowionych zwierząt  

Opieką objęto również koty wolno żyjące, poprzez dokarmianie i monitorowanie największych 

skupisk zwierząt. 

Na pomoc w dokarmianiu wolno żyjących kotów w 2019 r. Miasto Brzeziny przeznaczyło 

2 150,00 zł. 

W 2019 r. Miasto przeprowadziło akcję bezpłatnego znakowania zwierząt właścicielskich, 

podczas której zaczipowanych zostało 132 zwierząt. 

Miasto przeprowadziło akcję finansowania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt 

właścicielskich. Z możliwości bezpłatnej sterylizacji/kastracji mógł skorzystać każdy 

mieszkaniec, którego zwierzę na stałe przebywa na terenie Miasta Brzeziny. W 2019 r. zabiegom 

zostało poddane 136 zwierząt na kwotę 19 479,10 zł. 

Wydatki Miasta na realizację programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt 

(wyłapywanie, dożywotnia opieka, opieka powypadkowa, sterylizacja/ kastracja itp.) w 2019 r. 

wyniosły 138 234,58 zł.       
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X. OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI 

Ochrona środowiska  

Działania Miasta w zakresie ochrony środowiska polegają na ciągłym monitorowaniu stanu 

środowiska w następujących obszarach: 

 jakość powietrza: monitorowanie informacji na stronie www.wios.lodz.pl/Brzeziny-

Reformacka_1,212,13, na której podawane są wyniki z manualnej stacji pomiarowej 

jakości powietrza (kod stacji: LdBrzeziWIOSMReforma; położenie: dł.: 19°45'20,77'', 

szer.: 51°47'52,13'') należąca do WIOŚ w Łodzi, w której prowadzone są pomiary pyłu 

zawieszonego PM 10 oraz benzo(a)pirenu oraz ciągła obserwacja rozmieszczonych  

w różnych punktach miasta czujników monitorującyh stan powietrza (m.in. w zakresie 

pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10) w czasie rzeczywistym za pomocą mapy online 

zamieszczonej na stronie https://airly.eu/map/pl/. 

Z przeprowadzonych pod kątem ochrony zdrowia badań wynika, że: 

 24 godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10 w 2019 roku przekraczały poziom 

dopuszczalny D24=50 µg/m3 z częstotliwością wyższą od dozwolonej (35 razy w roku) -  

w punkcie przy ul. Reformackiej. 

Najważniejszy problem środowiskowy z zakresu jakości powietrza atmosferycznego na 

terenie miasta Brzeziny stanowi wyznaczenie obszaru przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla 

pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10 oraz poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu. 

Najistotniejszy wpływ na wysokie stężenie B(a)P oraz pyłów zawieszonych na terenie miasta 

wywiera tzw. niska emisja powodowana ogrzewaniem gospodarstw domowych paliwami stałymi 

– głównie węglowymi. W obszarach występowania przekroczeń stężeń pyłów zawieszonych oraz 

benzo(a)pirenu konieczne do przeprowadzenia są działania zmierzające do redukcji emisji ze 

źródeł sektora komunalno-bytowego. Związane jest to z likwidacją lub wymianą systemów 

grzewczych na niskoemisyjne, (w tym podłączanie budynków do sieci ciepłowniczej oraz 

gazowniczej). Działanie to przeprowadzane było głównie poprzez stworzenie systemu zachęt 

finansowych do likwidacji lub wymiany indywidualnych systemów grzewczych na takie, które 

ograniczają znacząco emisję zanieczyszczeń do powietrza (np. kotły 5 klasy na paliwa stałe lub 

kondensacyjne) oraz poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii, m.in. pompy ciepła, 

instalacje solarne, termomodernizacje budynków. Czynnikiem, który wpłynie na poprawę jakości 

powietrza na terenie miasta Brzeziny jest planowana gazyfikacja jednostki.  

 

http://www.wios.lodz.pl/Brzeziny-Reformacka_1,212,13
http://www.wios.lodz.pl/Brzeziny-Reformacka_1,212,13
https://airly.eu/map/pl/
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Wody Powierzchniowe  

Obszar miasta Brzeziny położony jest w obrębie zlewni rzeki Mrogi, należącej do zlewni 

Bzury. Głównym naturalnym ciekiem jest lewobrzeżny dopływ Mrogi – Mrożyca, przepływająca 

przez miasto. Jej ujście do rzeki Mrogi, znajduje się poza obszarem administracyjnym miasta. 

Przez obszar miasta wzdłuż kulminacji wzgórz w południowo-wschodniej i wschodniej części 

miasta przebiega dział wodny między Mrożycą i Mrogą. Miasto Brzeziny położone jest w obrębie:  

 JCWP Mrożyca oraz JCWP Mroga od źródeł do Mrożycy bez Mrożycy; 

 JCWPd nr 63. 

Działania miasta w tym obszarze polegają na obserwacji stanu czystości rzeki, usuwaniu 

powalonych drzew i innych zanieczyszczeń, powodujących wzrost zagrożeń.  

Hałas 

Działania miasta polegają na ograniczeniu hałasu na terenie dróg gminnych poprzez 

modernizację ich nawierzchni. Ponadto Miasto Brzeziny czyniło w 2019 roku usilne działania  

w kierunku wprowadzenia do realizacji w latach kolejnych budowy obwodnicy drogi krajowej nr 

72. Decyzją władz rządowych budowa tej strategicznej dla Miasta drogi została wprowadzona do 

planu rządowego „Budowa 100 obwodnic”.  

Pola elektromagnetyczne 

Działania miasta w tym zakresie to przed wszystkim skrupulatność przy procedurze oceny 

odziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć w tych obszarach, jeśli 

przedsięwzięcia te wymagają takiego procedowania, 

Wody podziemne 

Miasto Brzeziny w całości położone jest w obrębie dwóch głównych zbiorników wód 

podziemnych (GZWP): 

 GZWP nr 403 Zbiornik międzymorenowy Brzeziny–Lipce Reymontowskie; 

 GZWP nr 404 Zbiornik Koluszki – Tomaszów. 

Corocznie dokonywana jest ocena stanu jakości wód. Burmistrz Miasta Brzeziny informował  

2 - krotnie w 2019 r. o wynikach kontroli prowadzonej przez Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Brzezinach, które wykazały, że woda z nadzorowanego wodociągu na terenie Miasta 

Brzeziny nadaje się do spożycia.  

Ponadto działania Miasta w tym obszarze to zwrócenie uwagi na pojawiające się zjawisko suszy. 

Zgodnie z opracowanym przez dyrektora RZGW w Warszawie „Planem przeciwdziałania skutkom 

suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły” (Warszawa, 2017) obszar miasta Brzeziny  
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w najwyższym stopniu zagrożony jest suszą rolniczą (100 % powierzchni gminy silnie zagrożone) 

oraz hydrogeologiczną (100 % powierzchni gminy bardzo zagrożone). 

Na terenie Miasta Brzeziny w 2019 roku nie nastąpiły żadne zmiany ilościowe w zakresie 

występowania form ochrony przyrody. Na terenie miasta Brzeziny znajdują się następujące 

pomniki przyrody: 

 Klon pospolity (Acer platanoides) rosnący w Brzezinach przy ul. Ludowej 2a, 

 Kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum) rosnący w Brzezinach przy ul. Ludowej 2a, 

 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) rosnąca w Brzezinach przy ul. Ludowej, 

 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) rosnąca w Brzezinach przy ul. Ludowej 2a,  

 Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) rosnąca w Brzezinach przy ul. Ludowej 2a, 

 Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) rosnąca w Brzezinach przy ul. Ludowej 2a,  

 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) rosnąca w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego 49. 

W mieście funkcjonują następujące zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska:  

 zakłady zwiększonego ryzyka – ZZR – 1 (PHU „Eko- Gaz” Jatczak sp.j. Brzeziny), 

 stacje recyklingu pojazdów – 1.  

Działania Miasta Brzeziny w zakresie ochrony środowiska w 2019 roku.  

 promocja niskoemisyjnych środków transportu (w tym transportu publicznego  

i rowerowego, 

 promocja niskoemisyjnych paliw i źródeł grzewczych oraz działań 

termomodernizacyjnych, 

 uwzględnianie w MPZP zapisów dotyczących stosowania ekologicznych systemów 

grzewczych w tym OZE, 

 kontrola gospodarstw domowych w zakresie spalania odpadów, 

 uwzględnianie w MPZP zapisów dotyczących ochrony akustycznej terenów, 

 uwzględnianie w MPZP zapisów dot. ochrony przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym, 

 kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych (wraz  

z częstotliwością opróżniania), 

 kontrola podmiotów korzystających ze środowiska (w zakresie oczyszczania  

i wprowadzania ścieków), 

 monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia, 

 prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych z zakresu ochrony środowiska, 

 sporządzanie corocznych analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi, 
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 dostosowywanie funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi do zmieniających się warunków ekonomicznych i prawnych poprzez 

podejmowanie aktów prawa miejscowego, 

 wnikliwe prowadzenie postępowań dotyczących wycinki drzew, 

 budowa, modernizacja, przebudowa infrastruktury sieciowej (dróg, gazociągów, 

ciepłociągów, wodociągów i kanalizacji), 

 modernizacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych, 

 budowa i przebudowa dróg miejskich, 

 rozpoczęcie projektu zmierzającego do wymiany oświetlenia ulicznego, 

 bieżąca likwidacja dzikich wysypisk odpadów oraz utrzymanie czystości na terenach 

publicznych, 

 prowadzenie nasadzeń na terenie miasta, 

 usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest.  

Z zakresu edukacji ekologicznej w 2019 r. prowadzono następujące działania: 

 organizacja stanowisk ekologicznych podczas Pikniku w dniu 01.09.2019 r. i punktu 

informacji ekologicznej, gdzie można było uzyskać cenne informacje z zakresu szeroko 

pojętej ekologii oraz wziąć udział w licznych konkursach, 

 zakupiono 1220 sztuk sadzonek drzew i krzewów przeznaczonych na akcję „Drzewko za 

makulaturę”,  

 zakup gadżetów promocyjnych w ilości 590 szt., które stanowiły nagrody dla uczestników 

gier i zabaw o tematyce ekologicznej, prowadzonych w ramach Pikniku, 

 opracowano projekt graficzny oraz wydrukowano i rozdysponowano 5000 szt. ulotek 

edukacyjno- informacyjnych dotyczących problemu spalania odpadów w paleniskach 

domowych,  

 opracowano projekt graficzny oraz wydrukowano i rozdysponowano 300 szt. plakatów 

edukacyjno - informacyjnych dotyczących problemu spalania odpadów w paleniskach 

domowych, 

 opracowano oraz przekazano do placówek oświatowych na terenie miasta Brzeziny 

materiałów edukacyjnych w postaci broszury/książeczki dotyczącej problemu spalania 

odpadów w paleniskach domowych, 

 opublikowano na stronie www.Ecorower.pl informacje o prowadzonej kampanii,  

 przekazano do publikacji w lokalnej gazecie BIS informacje o prowadzonej kampanii, 

zakupiono 2 sztuki dystrybutorów na woreczki foliowe wraz z koszem na nieczystości- 

psia stacja Dora i umieszczono w nowych lokalizacjach na terenie miasta.   
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Gospodarka odpadami 

W 2019 roku: 

 zaczęła działać baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami 

(BDO). Miasto Brzeziny złożyło wniosek do Marszałka Województwa Łódzkiego  

o rejestrację Miasta Brzeziny w BDO. Uzyskano stosowny wpis i numer rejestrowy,  

 w oparciu o ustawę z dnia o utrzymaniu czystości i porządku w gminach organizowało 

system gospodarowania odpadami komunalnymi, 

 systemem gospodarowania odpadami objęto wszystkie nieruchomości znajdujące się  

w granicach administracyjnych miasta Brzeziny tj. nieruchomości zamieszkałe oraz 

nieruchomości niezamieszkałe. 

Usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny, w tym odbioru odpadów 

wielkogabarytowych w okresie od 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. wykonywała w 2019 r., firma 

wyłoniona w drodze przetargu. 

Właściciele nieruchomości umieszczali poszczególne frakcje odpadów komunalnych  

w pojemnikach lub odpowiedniego koloru workach, wedle ich przeznaczenia.  

Selektywnie zbierane odpady komunalne w okresie od stycznia 2019 r. do sierpnia 2019 r. 

trafiały na sortownię odpadów, która zlokalizowana była w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35. 

Wykonawca przekazywał odebrane, zmieszane odpady komunalne przeznaczone do składowania 

do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych właściwej dla Regionu III  

w WPGO- ZGO Pukinin 120, Rawa Mazowiecka.  

Częstotliwość odbioru odpadów od początku powstania systemu nie uległa zmianie i różniła się  

w zależności od zabudowy. W zabudowie wielorodzinnej odpady odbierane były 2 razy  

w tygodniu. Natomiast w zabudowie jednorodzinnej każda frakcja odpadów odbierana była 1 raz 

na 2 tygodnie.  

Ponadto 2 razy w roku przeprowadzana była zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny odbierany był bezpośrednio z każdej nieruchomości po uprzednim 

zgłoszeniu i ustaleniu terminu odbioru pod wskazanymi numerami telefonów, bez względu na 

ustalone terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych. 

Odpady z nieruchomości wielorodzinnych gromadzone były w pojemnikach przeznaczonych 

oddzielnie na każdą frakcję, ustawionych w wyznaczonych miejscach śmietnikowych. Odpady 

selektywne na nieruchomościach jednorodzinnych gromadzone były w workach, natomiast 

pozostałości z segregacji gromadzone były w pojemniku. Od początku działania systemu firma 

realizująca usługę odbioru odpadów dostarczała na nieruchomości pojemniki i worki na odpady. 

Również nieruchomości niezamieszkałe wyposażone były w pojemniki na pozostałości  
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z sortowania przez firmę realizującą usługę, natomiast w worki do segregacji odpadów właściciel 

nieruchomości musiał zaopatrzyć się we własnym zakresie.   

Odpady z nieruchomości zamieszkałych odbierane były w każdej ilości, natomiast  

z nieruchomości niezamieszkałych odpady odbierane były z pojemników o określonej, 

zadeklarowanej pojemności. 

Drugi filar zbiórki odpadów stanowił punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. 

PSZOK zlokalizowany w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35, który był otwarty codziennie. Do 

PSZOK przyjmowane były odpady wytworzone w gospodarstwie domowym, odpady budowlane 

i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych, zużyte baterie, akumulatory, zużyte 

opony, odpady biodegradowalne, przeterminowane leki i chemikalia. Prowadzenie PSZOK  

w okresie od stycznia 2019 r. do sierpnia 2019 r. zostało powierzone Spółdzielni Socjalnej 

Communal Service.   

Ponadto na terenie Miasta Brzeziny w 4 punktach aptecznych można oddać zużyte lekarstwa oraz 

artykuły medyczne. 

Odpady z placów i ulic zbierane były w pojemnikach rozstawionych przy chodnikach, ulicach  

i placach. Na terenie Miasta Brzeziny ustawione są kosze uliczne betonowe, tworzywowe  

i metalowe. W 2019 r. opróżnianiem koszy ulicznych zajmowała się Spółdzielnia Socjalna 

Communal Service. 

Od dnia 1 września 2019 r. zmianie uległa koncepcja prowadzenia gospodarki odpadami 

komunalnymi. Odpady komunalne zebrane z terenu miasta trafiały bezpośrednio do wybranego w 

drodze przetargu zakładu gospodarowania odpadami prowadzonego prze firmę - EKO-REGION 

sp. z o.o. Instalacja w Jukowie. 

Natomiast prowadzenie PSZOK powierzono zakładowi Usług Komunalnych spółka z o.o.  

w Brzezinach.   

Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku: 

 koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta 

Brzeziny, w tym również koszt prowadzenia PSZOK:  

 odbiór odpadów - 991 249,00 zł, 

 zagospodarowanie - 1 144 534,15 zł, 

 PSZOK: 12 900,00 zł, 

 koszt działań z zakresu edukacji ekologicznej - 47 599,59 zł, 

 koszty obsługi administracyjnej, w tym - 77 871,64 zł.  

Łączny koszt systemu zagospodarowania dla wszystkich odpadów komunalnych w 2019 roku 

będzie wynosił: 2 274 154,38 zł. 
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W roku 2019 obowiązywały następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi: 

 nieruchomości zamieszkałe – opłaty miesięczne przedstawia poniższa tabela:   

Do 30.09.2019r.  Od 1.10 – do 31.12.2019r. 

9,00 zł - segregowane 17,70 zł – zbierane selektywnie   

18,00 zł niesegregowane 35,40 zł – zbierane nieselektywnie  

 nieruchomości niezamieszkałe opłaty miesięczne wynosiły: 

Odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny od właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych 

Pojemność pojemnika w 

litrach  

Stawka w zł od 1.01- 

do 30.08.2019 

Stawka w zł od 1.10 – 

do 31.12.2019 

120 12,60 25,00 

240 25,20 50,00 

1100 115,50 229,17 

5000 525,00 1041,67 

7000 735,00 1458,33 

 

Odpady zbierane i odbierane w sposób nie selektywny od właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych 

Pojemność pojemnika w 

litrach  

Stawka w zł od 1.01- 

do 30.08.2019 

Stawka w zł od 1.10 – 

do 31.12.2019 

120 25,20 50,00 

240 50,40 100,00 

1100 231,00 458,34 

5000 1050,00 2083,34 

7000 1470,00 2916,66 

Domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

wykorzystywane jedynie przez część roku – opłata roczna wynosiła: 

 selektywny zbierane i odbierane odpady - w wysokości 113,40 zł,  

 nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane odpady - w wysokości 226,80 zł.  
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XI. WYKONANIE UCHWAŁ 

W 2019 r. Rada Miasta Brzeziny podjęła ogółem 119 uchwał. Do wykonania przez 

Burmistrza Miasta były 75 uchwały, w tym 33 uchwały dotyczyły finansów Miasta Brzeziny 

(budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej) szczegółowo opisanych w Rozdziale III niniejszego 

opracowania, 3 powołania i odwołania  Skarbnika Miasta, 2 zaciągnięcia pożyczki w NFOŚiGW.  

Wykonanie pozostałych uchwał przedstawia się następująco: 

Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie 

uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Brzeziny 

ze zmianą regulaminu  Uchwałą Nr X/70/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 kwietnia 2019 roku 

Uchwała realizowana. Przepisy określone w przyjętym regulaminie regulują zasady dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Brzeziny. Regulamin określał prawa i obowiązki 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego działającego na terenie Miasta Brzeziny oraz 

odbiorców usług korzystających na tym terenie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. W Regulaminie określono: minimalny poziom 

usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków, szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług, 

sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach, warunki przyłączania do 

sieci, techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 

sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego 

przyłącza, sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich 

parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, standardy 

obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji 

dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków, warunki 

dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.    

Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia 

warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

Uchwała jest stosowana w przypadku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zapłatę opłaty 

przekształceniowej jednorazowo. 

Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek  w szkole i w domu" na lata 2019 – 

2023”. Uchwała realizowana przez MOPS Brzeziny poprzez udzielenie pomocy rodzinom  
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o niskich dochodach. Wsparcie rzeczowe w postaci gorącego posiłku lub zasiłku rzeczowego na 

zakup żywności. 

Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego 

rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Uchwała realizowana przez 

MOPS Brzeziny. Wsparciem w ramach programu były objęte osoby i rodziny spełniające warunki 

otrzymania pomocy spełniające kryterium dochodowe. Adresatami w/w Programu są: dzieci do 

czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia szkoły 

ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnzjalnej, osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji 

materialnej, w szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne. Uchwała została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, poz.668 i zamieszczona na 

stronie BIP Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. 

Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zasad 

zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek  w szkole 

i w domu" na lata 2019 – 2023. Uchwała realizowana. Stosuje się zasady zwrotu wydatków za 

świadczenia z pomocy społecznej określone w uchwale. Została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego poz.1024 i zamieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. 

Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia 

Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny na lata 2019- 2021. Uchwała 

weszła w życie z dniem podjęcia. Cele uchwały były wykonywane przez cały rok 2019, są opisane 

w Rozdziale IX raportu. 

Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany 

uchwały Nr XLIX/360/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli wpisanych do ewidencji 

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Brzeziny, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji. Uchwała 

realizowana. Dostosowano sposób rozliczenia otrzymanych środków z dotacji przez niepubliczne 

przedszkola na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych do przepisów wynikających z ustawy  

o finansowaniu zadań oświatowych. Uchwała została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta Brzeziny. Uchwała została opublikowana w Dzieniu Urzędowym Województwa 

Łódzkiego pod poz. 1025.  
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Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego roku w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia Miastu Brzeziny realizacji 

zadania publicznego Gminy Brzeziny, Gminy Rogów, Gminy Jeżów i Gminy Dmosin w zakresie 

pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia 

dziennego- Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzezinach, dla mieszkańców Gminy Brzeziny, 

Gminy Rogów, Gminy Jeżów i Gminy Dmosin. Zawarto  porozumienia międzygminne; z dnia 27 

czerwca 2019 r. z Gminą Dmosin,  z dnia 22 lipca 2019 r., dnia 22 lipca 2019 r. z Gminą Brzeziny,  

z dnia 24 lipca 2019 r. z Gminą Jeżów, których celem było przyjęcie do ŚDS osób zamieszkujących 

poza terenem Miasta Brzeziny. Porozumienia nie pociągają za sobą skutków finansowych dla 

budżetu Miasta Brzeziny, gdyż prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez 

miasto. 

Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia 

Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021. Uchwała była realizowana przez 

MOPS Brzeziny. Uchwała została opublikowana na BIP oraz na tablicy Urzędu Miasta Brzeziny 

i została opisana w Rozdziale IX niniejszego opracowania. 

Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia przez 

Miasto Brzeziny w 2019 roku powierzonego przez Radę Powiatu w Brzezinach zadania 

publicznego z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego. Uchwała 

zrealizowana. Porozumienie zostało przesłane do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Porozumienie zostało opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2019 r. poz. 3329. 

Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie miasta Brzeziny”. Wykonanie uchwały zostało opisane w Rozdziale IX. 

Uchwała Nr X/69/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć przedszkola i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 

Uchwała była zrealizowana. Wprowadziła tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w wysokości 22 

godzin, a wiec w tej samej wysokości w jakiej Karta Nauczyciela określiła wymiar godzin dla 

nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6- letnich. Uchwała została wywieszona na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny i przekazana szkołom oraz przedszkolom. Uchwała została 

opublikowana w Dzieniu Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 2941 i miała 
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zastosowanie do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze od 1 września 2019.  

Uchwała Nr XII/79/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie udzielenia 

dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiekcie zabytkowym  

z wyposażenia Kościoła pw. Św. Anny, położonego przy ul. Św. Anny 51 w Brzezinach. Uchwała 

wykonana. Prace polegały na remoncie konserwatorskim ołtarza głównego - etap III (predella  

i tabernakulum ołtarza). Udzielono dotacji w wysokości 14 500,00 zł i ją rozliczono. 

Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie udzielenia 

dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - 

Kościele pw. Podwyższenia Św. Krzyża, przy ul. Kościuszki 48 w Brzezinach. Uchwała wykonana. 

Prace polegały na kontynuacji remontu konserwatorskiego elewacji kościoła – etap II. Udzielono 

dotacji w wysokości 10 000,00 zł i ją rozliczono. 

Uchwała Nr XII/81/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu zabudowanych nieruchomości oznaczonych w 

ewidencji gruntów jako działki nr: 2792/6, 2792/7, 2792/8 i 2792/9, położonych w Brzezinach przy 

ul. Reformackiej. Uchwała wykonana. Aktem notarialnym Rep. A Nr 2386/2019 z 25 lipca 2019 r. 

sprzedano działkę  nr 2792/8 za kwotę 1°700,00 zł, aktem notarialnym Rep. A Nr 2378/2019 z 25 

lipca 2019 r. sprzedano działkę  nr 2792/7 za kwotę 1 800,00 zł.  

Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmiany 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. 

Uchwała wykonana. Dokonano zmian w preliminarzu budżetowym ww. programu w części zadań 

realizowanych przez Świetlicę Środowiskowo- Terapeutyczną „ Świetlik” według poniższej 

klasyfikacji: Dział 851, Rozdział 85154, §4300 Zakup usług pozostałych- zmniejszono o 131,00 

zł, w §4440 Odpis na ZFŚS zwiększono o 131,00 zł. Zmiany w preliminarzu spowodowane były 

wzrostem w 2019 rok stawek odpisów na ZFŚS w stosunku do 2018 roku. Uchwała weszła  

w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny. 

Uchwała Nr XIV/90/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu. Uchwała wykonana. Została zawarta umowa na 

udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Brzezińskiego i przekazano 

środki w wysokości 1°000,00 zł  z przeznaczeniem na wykonanie tablicy pamiątkowej w hołdzie 

pomordowanym Policjantom II Rzeczypospolitej, w związku z obchodami 100. Rocznicy 

powstania Policji Państwowej i przygotowanie uroczystości jej odsłonięcia.  Powiat Brzeziński  

w dniu 30 października 2019 r. złożył rozliczenie kwoty dotacji  Uroczyste odsłonięcie tablicy 

odbyło się z udziałem wicepremiera Piotra Glińskiego.  
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Uchwała Nr XIV/91/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.  

Uchwała wykonana. Zwiększono planowane wydatki na realizację zadań określonych  

w preliminarzu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok 2019 o kwotę 2 000,00 zł.  

Uchwała Nr XIV/92/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniającą uchwałę 

Nr XLI/275/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia 

Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach zadań własnych Miasta Brzeziny z zakresu 

gospodarki komunalnej. Z uwagi na zmianę koncepcji prowadzenia gospodarki odpadami na 

terenie Miasta Brzeziny wyłączono z powierzenia zadań własnych działania związane 

zagospodarowaniem odpadów. 

Uchwała Nr XIV/93/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia 

planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Brzeziny oraz określenia 

granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. Uchwała 

wykonana. Został określony nowy plan sieci publicznych szkół podstawowych, adresy siedziby 

szkół, adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych oraz granice obwodów, które obowiązują od 1 września 2019 r. Zachowano 

dotychczasową sieć szkół podstawowych oraz dotychczasowe granice obwodów tych szkół 

uporządkowując jedynie nazwy ulic po dokonaniu sprostowania i ujednolicenia pisowni 

istniejących nazw ulic na terenie Miasta Brzeziny. Uchwała została przekazane szkołom.. Uchwała 

została opublikowana w Dzieniu Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 4142. 

Uchwała Nr XIV/94/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na uchwałę Nr 

XXVII/120/04 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Brzeziny. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 14 listopada 2019 r. sygn. akt II SA/Łd 543/19 oddalił 

skargę. Orzeczenie jest nieprawomocne. 

Uchwała Nr XVI/105/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 sierpnia 2019 roku zmieniającą 

uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Miasto Brzeziny”. Weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od 1 września 2019 r. Wszyscy 

wychowawcy od 1 września 2019 r. otrzymali dodatek za wychowawstwo w tej samej 300 

złotowej wysokości. 
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Uchwała Nr XVI/106/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie 

określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta 

Brzeziny oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Miasta Brzeziny. Została zwiększona liczby zezwoleń - nowe limity w 

ilości 45 zezwoleń, dotychczas było 38- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, w ilości 38 

zezwoleń, dotychczas było 32,- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

w ilości 40 zezwoleń, dotychczas było 32 - powyżej 18% zawartości alkoholu. Uchwała została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 4707.  

Uchwała Nr XVI/107/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Brzezińskiego zadania publicznego zarządzania 

odcinkiem drogi powiatowej Nr 2912 E Brzeziny – Bedoń – Andrespol – Wola Rakowa – Romanów 

– Tuszyn. Uchwała niewykonana. Wniosek o dofinansowanie remontu ul. Małczewskiej znalazł 

się na liście rezerwowej. Porozumienie z Powiatem nie zostało zawarte. 

Uchwała Nr XVII/110/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 roku zmieniająca 

uchwałę XIV/92/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniającą uchwałę Nr 

XLI/275/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia Spółdzielni 

Socjalnej Communal Service w Brzezinach zadań własnych Miasta Brzeziny z zakresu gospodarki 

komunalnej. Z uwagi na wyłączenie z powierzenia zadań związanych z gospodarką odpadami 

należało zweryfikować załącznik, w którym określono przekazanie sprzętu do wykonywania 

powierzonych zadań.  

Uchwała Nr XVII/111/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie 

powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych Spółce z o.o.  w Brzezinach zadań własnych Miasta 

Brzeziny z zakresu gospodarki komunalnej. Zadania z zakresu prowadzenia PSZOK w Brzezinach 

powierzono Zakładowi Usług Komunalnych Spółka z o.o. 

Uchwała Nr XVII/112/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany 

uchwały nr XXXIX/263/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnym. W celu zminimalizowania kosztów prowadzenia 

gospodarki odpadami na terenie miasta i z koniecznością rozpisania przetargu na wykonywanie 

tego zadania w 2020 roku, postanowiono o zmianach w sposobie segregacji odpadów. Zmiany te 

obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 r.  

Uchwała Nr XVII/113/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wyboru 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty 
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oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Uchwała wykonana. 

Zwiększeniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi weszły w życie.   

Uchwała Nr XVII/114/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie 

sprzedaży niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 216/6, położonej  

w Brzezinach w rejonie ul. Waryńskiego. Nieruchomość w trakcie podziału. Potencjalny inwestor 

jest zainteresowany powierzchnią ok. 3 ha. 

Uchwała Nr XVII/115/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie 

sprzedaży niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako działki nr 2958/23 i 1857/9, 

położonych  w Brzezinach przy ul. Wodociągowej. Ogłoszone były dwa przetargi, które zakończyły 

się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium. Przygotowywane jest ogłoszenie 

o trzecim przetargu. 

Uchwała Nr XVII/116/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie 

udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków - Kościele S.S. Bernardynek p.w. Św. Ducha w Brzezinach przy ul. Kościuszki 1/3. 

Uchwała wykonana. Prace konserwatorskie przy zachodnim przęśle sklepienia i ścian nawy 

zabytkowego kościoła prowadzone na podstawie Programu prac konserwatorskich prezbiterium 

 i nawy kościoła klasztornego SS. Bernardynek w Brzezinach oprac. Tomasz Ostaszewski. 

Udzielono dotacji  w wysokości 25 000,00 zł i ją rozliczono. 

Uchwała Nr XIX/125/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 października 2019 roku w sprawie 

zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2019. Uchwała wykonana. Zwiększono planowane wydatki na realizację zadań określonych  

w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019  

o kwotę 7 154,00 zł.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała Nr XIX/126/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 października 2019 roku w sprawie 

przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. Uchwała 

opublikowana na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny. Przyjęty „Roczny programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2020” będzie podstawą do przeprowadzenia otwartych konkursów 

ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizacje zadań publicznych Miasta 

Brzeziny w 2020r. 

Uchwała Nr XIX/127/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 października 2019 roku  w sprawie 

odrzucenia w całość stanowiska NSZZ „Solidarność” Międzyregionalnej Sekcji Oświaty  
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i Wychowania Ziemi Łódzkiej  dotyczącej zaopiniowania projektu  uchwały Rady Miasta Brzeziny 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,  

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz 

specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Miasto Brzeziny na rok 2019. Uchwała została wywieszona na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny. Projekt został przesłany do zaopiniowania do związków 

zawodowych. NSZZ „Solidarność” Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Ziemi 

Łódzkiej wniosła opinię negatywną, dlatego przed podjęciem uchwały należało odrzucić w całość 

stanowisko NSZZ „Solidarność” Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi 

Łódzkiej.  

Uchwała Nr XIX/128/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 października 2019 roku w sprawie 

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form 

kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto 

Brzeziny na rok 2019. Uchwała została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Uchwała 

została opublikowana w Dzieniu Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 5991.  

W budżecie miasta Brzeziny na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyodrębniono środki  

w wysokości 56 909,60 zł. Została powołana miejska komisja do spraw zaopiniowania wniosków 

na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 roku, która 17 

grudnia 2019 r. zaopiniowała wnioski. Wobec braku wydatków na szkolenie rad pedagogicznych, 

kwota z tytułu opłat za kształcenie nauczycieli pobierana przez uczelnie oraz za kursy 

kwalifikacyjne prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli dla nauczycieli 

skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola przeznaczona na wypłaty w roku 2019 

wyniosła 33 902,90 zł i wszyscy nauczyciele otrzymali zwrot w pełnej wysokości wydatków 

poniesionych w 2019r. tj. do 3 tys. złotych. Z dofinansowania skorzystało 50 nauczycieli.  

Uchwała Nr XIX/129/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 października 2019 roku w sprawie 

zmiany nazwy Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach i jego statutu. Uchwała wykonana. 

Została opublikowana na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny oraz w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego pod poz. 5992. Zmiana nazwy od 1 stycznia 2020 r. z Centrum Promocji 

i Kultury w Brzezinach na Miejski Dom Kultury w Brzezinach. Na podstawie uchwały w dniu 31 

grudnia 2019 r. wprowadzono zmiany w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Miasto 

Brzeziny.  

Uchwała Nr XIX/130/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 października 2019 roku w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub  
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w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Uchwałą zostały ustalone 

szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych  

i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W uchwale określono procentowo 

granice, w których uprawniony organ ustalił konkretny wymiar ponoszonej odpłaty za pobyt  

w schronisku w decyzji administracyjnej. Odpłatność uzależniona jest od dochodu danej osoby 

lub rodziny. Określenie odpłatności według przedstawionych zasad pozwala ustalić wysokość 

odpłatności z uwzględnieniem możliwości finansowych osób/rodzin zobowiązanych do jej 

wnoszenia. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 

pod poz. 5993, zamieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta. 

Uchwała Nr XIX/131/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 października 2019 roku  w sprawie 

nadania nazwy ulicy. Uchwała wykonana. Nadano nazwę nowopowstałej ulicy „Letnia”. Uchwała 

opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Nazwa ulicy 

obowiązuje. 

Uchwała Nr XX/136/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020. Uchwalone stawki mają 

zastosowanie do naliczenia podatku od nieruchomości w roku 2020 r. 

Uchwała Nr XX/137/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok. Uchwalone stawki 

mają zastosowanie do naliczenia podatku od środków transportowych. w roku 2020 r. 

Uchwała Nr XX/138/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2019 roku zmieniającą 

uchwałę Nr XVII/111/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia 

Zakładowi Usług Komunalnych Spółce z o.o. w Brzezinach zadań własnych Miasta Brzeziny 

 z zakresu gospodarki komunalnej. Uchwałą rozszerzono powierzenie ZUK sp. z o.o. zadań 

własnych miasta o zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w mieście- opróżniania 

koszy ulicznych.  

Uchwała Nr XX/139/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zamiaru 

połączenia samorządowych instytucji kultury. Uchwała została przekazana do właściwych 

instytucji kultury w celu zaopiniowania połączenia CPiK i MBP w Brzezinach. Odstąpiono od 

połączenia placówek. 

Uchwała Nr XX/141/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2019 roku zmieniającą 

uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Uchwałą zmieniono  
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w załączniku do uchwały Nr XI/81/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie 

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania, skreślono ust. 1 pkt 5, ust 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 6 

rozdziału 2 t.j. zapisy wykraczające poza przepisy ustawy. Uchwała weszła w życie po 14 dniach 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego (poz. 7300). 

Ostatecznie uchwała została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny na wniosek 

prokuratora. 

Uchwała Nr XXI/145/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2020–2023. Uchwała 

obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. 

Uchwała Nr XXI/146/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. 

Uchwała Nr XXI/147/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie 

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2020. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku  

i została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny.  

Uchwała Nr XXI/148/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie 

uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. Uchwała weszła  

w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i została wywieszona na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny.   

Uchwała Nr XXI/149/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie 

utworzenia  Żłobka Miejskiego w Brzezinach „Maluch”  oraz nadania statutu. Na podstawie w/w 

uchwały z dniem 1.02.2020 r. została utworzona  nowa jednostka budżetowa, której jednocześnie 

nadano statut. Żłobek Miejski został  wpisany do rejestru żłobków. 

Uchwała Nr XXI/150/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie 

uchylenia uchwały Nr XLI/275/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia  29  czerwca 2017r. w sprawie 

powierzenia Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach zadań własnych Miasta 

Brzeziny z zakresu gospodarki komunalnej wraz z uchwałami zmieniającymi. 

Uchwała Nr XXI/151/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie 

możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na gospodarowaniu odpadami przez Zarząd 

Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach niezgodnie z pozwoleniem wydanym przez 

Marszałka Województwa Łódzkiego i obowiązującymi przepisami. Uchwała została przekazana 

właściwym organom. 
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XII. SPÓŁKI KOMUNALNE 

12.1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

KRS 000185398. 

Spółka realizuje strategię rozwoju miasta w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków. Celem Spółki jest systematyczne poprawianie usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych wraz z rozbudową i modernizacją sieci i urządzeń wod-kan na 

terenie Miasta Brzeziny. Przedsiębiorstwo przeprowadza inwestycje mające na celu poprawę 

jakości świadczonych usług, bezpieczeństwa wody i ścieków oraz rozbudowy sieci wodociągowo-

kanalizacyjnej w celu umożliwienia coraz większej liczbie mieszkańców dostępu do mediów,  

a tym samym poprawy jakości życia.  

W oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Brzeziny  wieloletni plan rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

w Brzezinach w 2019 r. wybudował: 

Lp. WYBUDOWANE SIECI ŚREDNICA DŁUGOŚĆ mb 

1 Wodociąg ul. Słodowa-Mrocka 

160 

110 

90 

 98,95 

301,65 

    5,75 

2 
3 hydranty p-poż na wodociągu w ul. Słodowa - 

Mrocka 

  

3 Wodociąg ul. Słowackiego  225 332,1 

4  2 hydranty nadziemne w ul. Słowackiego 80  

5 1 hydrant podziemny w ul. Słowackiego 80  

6 Wodociąg ul. Okrzei – działki prywatne 

110 

63 

40 

111 

8,43 

5 

7 1 hydrant nadziemny w ul. Okrzei 80  

8 Wodociąg w ul. Mrockiej 
160 

110 

50,2 

111 

9 1 hydrant nadziemny w ul. Mrockiej 80  

10 
Przyłącze wodociągowe do Parku przy ul. 

Piłsudskiego 

110 

40 

84,7 

7 
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11 1 hydrant podziemny w ul. Piłsudskiego 80  

12 1 studnia wodomierzowa w ul. Piłsudskiego  100  

13 
Kanalizacja ul. Dąbrowskiego (odcinek od ul. 

Sienkiewicza do ul. Okrzei) 

200 

160 

491,15 

80,55 

14 
Kanalizacja w ul. Słowackiego (od skrzyżowania 

ul. Słoneczna/Kordeckiego w stronę zachodnią) 

250 

200 

97,3 

204,9 

15 Kanalizacja ul. Traugutta  
200 

160 

123,75 

18,3 

16 
Przyłącze kanalizacyjne do Parku przy ul. 

Piłsudskiego 

160 9,9 

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2019 r. wynosiła 62,73 km, a na koniec 63,90 

km. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco: 23,65 km na początku 

2019r.  oraz 24,67 km na koniec roku. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada ok.  96% 

mieszkań, zaś do sieci kanalizacyjnej  ok. 80 % 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. istniało 1453 przyłączy do sieci kanalizacyjnej a na 31 grudnia 

2019 r. 1493  przyłączy. 

W 2019 r. doszło do 86 awarii sieci kanalizacyjnej z powodu niewłaściwego użytkowania 

kanalizacji przez odbiorców mimo zamieszczanych i przekazywanych informacji przez 

przedsiębiorstwo. 

Realizując cele związane z zabezpieczeniem jakości i ciągłości świadczenia usług zaopatrzenia  

w wodę i odbioru ścieków podjęto inwestycje w infrastrukturę wodociągową oraz wyposażenie 

Spółki w nowe maszyny i urządzenia. W 2019 r. Spółka  zakupiła: 

 przyczepę specjalną z zamontowaną sprężarką, 

 urządzenie przeciskowe pneumatyczne. 

W celu zabezpieczenia posiadanego taboru samochodowego i sprzętu wyremontowano oraz 

zmodernizowano w 2019 r. garaże przy ul. Przemysłowej.  

W celu usprawnienia procesów oczyszczania ścieków oraz podniesienia wydajności 

zagospodarowania osadów  zakupiono na Oczyszczalnię ścieków w Brzezinach: 

 deszczownice do rozbijania kożucha na reaktorze biologicznym, 

 stopień sprężający do dmuchawy, 

 ciągnik rolniczy CASE, 

 koparkę kołową DOOSAN. 

Dodatkowo na Oczyszczalni ścieków zmodernizowano pomieszczenie suszarni w budynku 

administracyjno-magazynowym. 
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W 2019 r. kontynuowano wdrażanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy. Zamontowano 268 

nakładek radiowych na wodomierze główne i 44 na podliczniki  wody do podlewania ogrodu. 

Inwestycje poczynione przez Spółkę wykonywane były w oparciu o zatwierdzone przez Radę 

Miasta uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZUK Sp. z o.o. oraz w celu unowocześnienia 

Spółki i dostosowania jej do potrzeb współczesnego konsumenta. 

Wszystkie inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania 

środkami finansowymi. 

Budynki i budowle są własnością Spółki. Grunty o wartości 147 102,00 zł i obszarze 6.457m2  

stanowią własność Spółki , grunty o wartości 3 097,20 zł. i obszarze 1.548 m2 oznaczone  

w ewidencji gruntów jako działka nr 509/2 są w samoistnym posiadaniu natomiast pozostałe 

grunty o obszarze 21.279 m2 i wartości 33 769,00 zł są w wieczystym użytkowaniu – Spółka jako 

wieczysty użytkownik do 31.12.2096 r.  

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17 355 000,00 zł i dzieli się na 17.355 udziałów po  

1 000,00 zł. każdy. Kapitał został wniesiony w 100% przez Miasto Brzeziny. 

Kapitał zapasowy Spółki na 31.12.2019 r. wynosi 3 542 455,59 zł. 

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. wynosi  952 456,98 zł. 

 

Rzeczowe aktywa trwałe: 

Środki trwałe brutto – stan na 01.01.2019 r.                                            41 634 633,22 zł, 

 zwiększyły się o inwestycje zrealizowane w 2019 r.                  + 2 017 878,89 zł. 

Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2019 r.                                  43 652 512,11 zł. 

Umorzenie na 31.12.2019 r.                                                                    -12 282 633,79 zł.  

Wartość netto środków trwałych na 31.12.2019 r.                                   31 369 878,32 zł. 
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Środki trwałe zakupione i wybudowane w 2019r.     

 

Lp. Nazwa środka trwałego  

Nakłady inwestycyjne zrealizowane 

Razem wartość 

środka 

trwałego 

Grupa 

KŚT 

w poprzednich latach w bieżącym roku 

środki 

własne 

dofinansowanie 

z UE FS 

pożyczka z 

WFOŚiGW 

 środki 

własne 

wkład 

pieniężny 

Miasto 

Brzeziny 

pożyczka z 

WFOŚiGW 

z umorzenia 

pożyczki 

1. 

Deszczownice do rozbijania 

kożucha na reaktorze 

biologicznym 

— — — 17 710,00 — — — 17 710,00 VI 

2. 

Pomieszczenie suszarni w 

budynku administracyjno-

magazynowym na 

oczyszczalni ścieków 

— — — 7 000,00 — — — 7 000,00 I 

3. 

Przebudowa sieci 

wodociągowej w ul. 

Przemysłowej 

5 153,88 — — 6 278,73 — — — 11 432,61 II 

4. 
Sieć wodociągowa w ul. 

Słodowa –Mrocka 
5 000,00 — — 31 245,70 — — — 36 245,70 II 

5. 
Ciągnik rolniczy CASE IH 

MAXXIMUM 150 
— — — 121,50 — 294 000,00 — 294 121,50 VII 

6. 
Sieć wodociągowa w ul. 

Słowackiego 
520,00 — — 53 227,13 — — — 53 747,13 II 

7. 
Sieć kanalizacyjna w ul. 

Słowackiego 
780,00 — — 43 756,49 — — — 44 536,49 II 

8 
Stopień sprężający do 

dmuchawy ES-65/2P 
— — — 14 000,00 — — — 14 000,00 IV 

9 
Sieć wodociągowa w ul. 

Mrockiej 
— — — 15 829,10 — — — 15 829,10 II 

10. 
Sieć kanalizacji sanitarnej w 

ul. Traugutta 
— — — 44 820,59 — — — 44 820,59 II 

11. 

Sieć kanalizacji sanitarnej w 

ul. Dąbrowskiego (odcinek 

od ul. Sienkiewicza do ul. 

Okrzei) 

— — — 0,00 292 996,40 — 72 000,00 364 996,40 II 
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12. 
Koparka kołowa DOOSAN 

DX160W-5 
— — — 83 650,00 — 500 000,00 — 583 650,00 V 

13. 
System teledozoru przy ul. 

Łódzkiej 35 w Brzezinach 
— — — 16 000,00 — — — 16 000,00 VI 

14. 
Fontanna – odkupienie  ½ 

udziału z Communal Service 
— — — 13 495,93 — — — 13 495,93 II 

15. 
Przyłącze wodociągowe do 

Parku przy ul. Piłsudskiego 
— — — — 14 956,23 — — 14 956,23 II 

16. 
Przyłącze kanalizacyjne do 

Parku przy ul. Piłsudskiego 
— — — — 6 204,13 — — 6 204,13 II 

17. 
Sieć wodociągowa w ul. 

Okrzei – działki prywatne 
— — — 25 663,95 — — — 25 663,95 II 

18. 

Przyczepa specjalna z 

zamontowaną sprężarką Atlas 

nCopca XAS88 

— — — 54 000,00 — — — 54 000,00 IV 

19. 

Modernizacja budynku 

garażowego na działce o nr 

2948/10 

14 300,00 — — 346 179,13 — — — 360 479,13 I 

20 
Urządzenie przeciskowe 

MAX K 160S pneumatyczne  
— — — 38 990,00 — — — 38 990,00 V 

Razem 25 753,88 0,00 0,00 811 968,25 314 156,76 794 000,00 72 000,00 2 017 878,89   
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Wartości niematerialne i prawne brutto stan na 01.01.2019 r.                             42 608,84 zł 

Zwiększenie wartości w 2019 r.                                                                                     0,00zł 

Zmniejszenie wartości w 2019 r.                                                                                   0,00 zł 

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2019 r.               42 608,84 zł 

Umorzenie na 31.12.2019 r.                                                                                 25 461,22 zł 

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2019 r.                 17 147,62 zł 

Środki trwałe w budowie – stan na 01.01.2019 r.                                                57 903,78 zł 

Zwiększenia wartości w 2019 r.                                                                      1 246 620,29 zł 

Zmniejszenia wartości w 2019 r.                                                                     1 280 032,96 zł 

Środki trwałe w budowie – stan na 31.12.2019 r.                                                 24 491,11 zł 

Lp. Treść 2018 2019 

1 Środki trwałe – netto 30 338 378,91 31 369 878,32 

2 
Wartości niematerialne i prawne- 
netto 

23 069,62 17 147,62 

3 Środki trwałe w budowie 57 903,78 24 491,11 

4 Zapasy 127 466,79 102 429,27 

5 Należności z tytułu dostaw i usług 621 711,21 621 372,43 

6 
Należności z tytułu podatków, 
ubezpieczeń i pozostałe 

 141 956,00 182 436,00 

7 Inwestycje krótkoterminowe 1 137 890,24 952 456,98 

8 
Zobowiązania długoterminowe -
Kredyty i pożyczki i inne 

5 156 565,75 4 791 244,98 

9 
Zobowiązania krótkoterminowe -
Kredyty i pożyczki 

617 640,00 616 440,00 

10 Rezerwy na zobowiązania -  590 325,10 

11 
Zobowiązania z tytułu dostaw  
i usług 

183 986,36 110 225,01 

12 
Zobowiązania z tytułu podatków, 
ubezpieczeń, wynagrodzeń i 
pozostałe, 

323 657,10 506 157,83 

13 Fundusze specjalne 14 276,06 9 503,42 

14 
Czynne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów krótkoterminowe 

126 936,30 133 802,37 

15 
Czynne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów długoterminowe 

2 132 888,59 2 149 395,46 

16 
Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów 7 879 202,63 7 676 133,72 

17 Udziały (akcje) własne -  - 

18 Kapitał własny 20 532 873,54 21 253 523,50 
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Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku przedsiębiorstwa. 

Spółka ma zobowiązanie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi, wynikające z umów o dofinansowanie projektów: 

 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Brzeziny” w wysokości 

9 151 929,85 zł -kwota realnego dofinansowania,  

 „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią w ulicy 

Polnej w Brzezinach” – odcinek między ul. Okrzei a ul. Dąbrowskiego” w wysokości 

107 830,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1 178,75 zł, 

 „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią w ulicy 

Polnej w Brzezinach – odcinek między ul. Okrzei a ul. Dąbrowskiego” w wysokości 

105 186,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1 472,52 zł, 

 „Zakup wraz z dostawą ładowarki teleskopowej do ładowania osadu na oczyszczalni 

ścieków w Brzezinach”  w wysokości 72 000,00 zł, 

 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Małczewskiej i Leśnej w Brzezinach”  

w wysokości 1 569 600,00 zł, 

 „Zakup wraz z dostawą nowego ciągnika do transportu odpadów powstałych w wyniku 

oczyszczania ścieków na Oczyszczalni ścieków” w wysokości 294 000,00 zł. 

Zabezpieczeniem spłat pożyczek wraz z odsetkami stanowią: 

 hipoteki zwykłe obejmujące nieruchomości spółki, 

 cesja wierzytelności z Umowy zawartej dnia 5.01.2004 r. z Brzezińską Spółdzielnią 

Mieszkaniową, 

 weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową,  

 nieodwołalne pełnomocnictwa do rachunku bankowego spółki prowadzonego przez Bank 

Spółdzielczy w Andrespolu Oddział Brzeziny, 

 Zastaw rejestrowany na pojeździe specjalnym wyposażonym w urządzenia ssąco – 

płuczące. 

12.2. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o 

KRS 0000187263 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzezinach jest przedsiębiorstwem 

użyteczności publicznej. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki, wynikającym  

z Umowy Spółki i wpisu do właściwego rejestru jest: 

 wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorąca wodę i powietrze do układów 

klimatycznych, 
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 roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 

 roboty budowlane z wiązane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 

 pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nieskalsyfikowane, 

 wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatycznych, 

 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

 działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 

 pozostałe badania i analizy techniczne, 

 pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nieklasyfikowana. 

Kapitały:  

Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

bilansowy 2018 r. 

Stan na dzień 

bilansowy 2019 r. 

Kapitał (fundusz) własny         6 927 392,11 7 214 962,87 

Kapitał (fundusz) podstawowy 3 347 000,00 3 547 000,00 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy 

(wielkość ujemna)  
 0,00  0,00 

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)   0,00  0,00 

Kapitał (fundusz) zapasowy 826 809,74 595 798,87 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  0,00 0,00 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  3 098 912,74 3 098 912,74 

Zysk (strata) z lat ubiegłych  -114 319,50  -114 319,50 

Zysk (strata) netto  -231 010,87   87 570,76 

Kapitał podstawowy w kwocie 3 547 00,00 zł. dzieli się na 7 094 niepodzielnych udziałów, po 

500,00 zł każdy. Jedynym udziałowcem jest  Miasto Brzeziny. Dla realizacji wymienionych wyżej 

celów jednostka zatrudniała w roku 2019 średnio 21 osób (po przeliczeniu na pełne etaty). 

Stan i struktura posiadanego majątku na 31.12.2019 r. 

PEC Sp. z o.o. prowadzi działalność na nieruchomości o pow. ok 2 ha zlokalizowanej  

w Brzezinach przy ul.  Modrzewskiego 12. Działka widnieje w ewidencji gruntów pod numerem 

3072/7 w księdze wieczystej nr LD1B.00021068/0. Jednostka posiada prawo wieczystego 

użytkowania gruntów, o których mowa. Pozostały majątek stanowi własność Spółki. 

Podsumowaniem struktury własności majątku jest poniższa tabela. 

 

 

 



 

135 | S t r o n a  

Sposób użytkowania majątku Spółki na dzień 31.12.2019 r. 

Nazwa Sposób użytkowania 

Grunty użytkowanie wieczyste 

Budynki własność 

Place własność 

Drogi własność 

Wiaty własność 

Tereny zielone własność 

Komin stalowy własność 

Stan ilościowy oraz procent umorzenia majątku 

Nazwa Ilość/długość % umorzenia 

Sieci 7803,5 km 37% 

Kanały ciepłownicze 8/840 szt. 100 % 

Przyłącza 2 731,0 m 16% 

Kotły 3 szt. 96 % 

Węzły wymiennikowe 59 szt. 100% 

Węzły cieplne 15 szt. 92% 

Pompy 80 szt. 100 % 

Komin 1 szt. 85 % 

Majątek trwały i obrotowy 

Lp. Treść 2018 2019 

1 Środki trwałe netto 7 271 468,61 7 143 048,31 
2 Wartości niematerialne i prawne- netto 0 15 606,55 

3 Środki trwałe w budowie 1 394 229,25 1 422 615,80 

4 Zapasy 933 705,45 1 099 914,86 
5 Należności z tytułu dostaw i usług 884 821,15 736 983,30 

6 
Należności z tytułu podatków, 

ubezpieczeń i pozostałe, 
502 713,37 55 111,14 

7 Inwestycje krótkoterminowe 38 325,10 180 192,24 

8 
Zobowiązania długoterminowe -  

Kredyty i pożyczki i inne 
197 430,66 1 160 101,00 
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9 
Zobowiązania krótkoterminowe - 

Kredyty i pożyczki 
394 856,52 390 780,66 

10 Rezerwy na zobowiązania  78 267,58 121 879,20 
11 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 887 783,83 1 300 220,56 

12 
Zobowiązania z tytułu podatków, 

ubezpieczeń, wynagrodzeń i pozostałe, 
294 610,17 339 307,49 

13 Fundusze specjalne 36 094,31 32 251,75 

14 
Czynne rozliczenia międzyokresowe 

kosztów krótkoterminowe 
6 173,43 5 450,10 

15 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 276 575,81 222 403,06 

16 Kapitał własny 6 927 392,11 7 214 962,87 

Wynik finansowy netto roku 2019 

Wynik finansowy netto w roku 2019 wykazał wartość dodatnią 87 570,76 zł. 

Osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego w 2019 r. było możliwe w Spółce dzięki zwiększeniu 

przychodów ze sprzedaży oraz obniżeniu kosztów:  

 usług obcych,  

 materiałów,  

 wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia,  

 pozostałych kosztów rodzajowych,  

 pozostałych kosztów operacyjnych.  

PEC Sp. z o.o. w Brzezinach ograniczył w 2019 r. przede wszystkim wydatki na fundusz 

reprezentacyjny oraz promocję Spółki, nie ponosił również wydatków na promocję Miasta.  

Niestety w ostatnich latach można zaobserwować niekorzystną tendencję wzrostu kosztów danin 

publicznych, szczególnie podatku od nieruchomości oraz opłat za efektywność energetyczną  

i umorzenie świadectw efektywności energetycznej. Wzrost obciążeń publicznych wpływa na 

zwiększenie kosztów funkcjonowania Spółki, a co za tym idzie na opłaty za ciepło. 

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.  

Spółka ma zobowiązanie wobec Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie: 

 wynikające z umowy o kredyt inwestycyjny na rozbudowę systemu ciepłowniczego, 

umowa z 26.11.2014 r. do dnia 30.06.2020 r. Na zabezpieczenie kredytu ustanowiono 

weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, przelew wierzytelności z umowy 

ubezpieczenia nieruchomości, oraz hipotekę umowną na nieruchomości - kwota 

zabezpieczenia 4 686 000,00 zł. 

 w dniu 30.01.2019 r. spółka podpisała umowę o kredyt inwestycyjny na finansowanie 

rozbudowy sieci ciepłowniczej w mieście w wysokości 1 450 126,00 zł na okres do 
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31.12.2026 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, oddz. w Warszawie na zabezpieczenie 

wykonania wyżej wymienionej umowy ustanowiono weksel in blanco wraz z deklaracją 

wekslową, cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, oraz hipotekę umowną na 

nieruchomości do wysokości 2 175 000,00 zł. 

Informacje techniczne dot. funkcjonowania Spółki 

Teren ciepłowni jest ogrodzony, z powierzchniami zielonymi oraz utwardzonymi placami 

składowymi węgla i odpadów paleniskowych oraz ciągami komunikacyjnymi, z wjazdem z ulicy 

Modrzewskiego. Wzdłuż dużej części ogrodzenia, a także na wewnątrz terenu, przy placu 

składowym węgla, występują nasadzenia drzew i krzewów tworzące ochronne pasy zieleni, 

korzystne dla występującej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, w szczególności przy ul. 

Kosmonautów. Powierzchnia działki zajmowanej przez ciepłownię wynosi 2,1 ha i jest ona 

zabudowana obiektami: 

 budynek ciepłowni, 

 budynek zmiękczalni wody, 

 budynek administracyjny, 

 wiata zadaszona i obudowana.   

Ciepłownia miejska został oddana do użytkowania w 1981 r. Została wybudowana dla 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta Brzeziny jako budynek wolnostojący murowany,  

z czterema stanowiskami na kotły typu WR. W obecnej chwili zainstalowane są 3 kotły: 

 kocioł WR 2,5 o mocy 2,91 MW, 

 kocioł WR 5 o mocy 5,82 MW, 

 kocioł WR 5 o mocy 5,82 MW, 

 kocioł WR 5 w budowie, 

o łącznej mocy źródła ciepła 14,55MW, z czego na potrzeby własne źródła przeznaczone jest 

0,15MW. 

Infrastruktura techniczna 

Informacje o posiadanej infrastrukturze technicznej w latach 2017-2018. 

Rok Długość sieci 

w m /wysoki 

parametr/ 

Długość sieci 

w m /niski 

parametr/ 

Ilość 

węzłów 

Ilość 

obiektów 

Ilość                                                                                                  

liczników 

2017 8 502 930 77 + 15 90 93 

2018 9 557,5 930 92 + 15 105 108 

2019 9 605 930 97 + 15 110 113 
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W skład systemu sieci ciepłowniczej miasta Brzeziny wchodzą: 

 sieć ciepłownicza wysokich parametrów, 

 zewnętrzne instalacje odbiorcze co i cw za grupowymi węzłami ciepłowniczymi, 

 indywidualne węzły  ciepłownicze, 

 grupowe węzły ciepłownicze, 

 ciepłownicze węzły rozdzielcze. 

Do realizacji powierzonych zadań PEC wykorzystywało w 2019 roku 9 605 m sieci 

wysokoparametrowej oraz 930 m sieci o niskich parametrach. 

Jednostka obsługiwała 112 węzłów cieplnych i 113 liczników, czyli ich liczba wzrosła 

odpowiednio o 5 szt. W porównaniu do roku 2018 długość przyłączy zwiększyła się o ok. 47 m, 

podłączono 4 nowych odbiorców. 

Moc zamówiona w MW 

PEC Sp. z o.o. obsługuje 4 grupy taryfowe. Poniższa tabela prezentuje moc zamówioną w MW 

w poszczególnych grupach taryfowych w latach 2017-2019. 

Informacje o mocy zamówionej w MW w latach 2017-2019 wg. grup taryfowych. 

Grupa taryfowa XII 2017 XII 2018 XII 2019 

I 6,35 6,45 6,33 

II 4,8 5,0 5,05 

III 1,13 1,13 1,13 

IV 2,02 2,02 2,02 

Ilość mocy zamówionej w MW  

2017 2018 2019 

14,30 14,60 14,53 

Cena energii cieplnej 

Obowiązująca w 2019 r. cena energii cieplnej w PEC określona została w decyzji Nr 

OŁO.4210.32.2018.2017.BG Prezesa URE z dnia 1 marca 2019 r.  

Od dnia 01.04.2019 r. PEC Sp. z o.o. wprowadził do rozliczeń z odbiorcami nową taryfę dla ciepła.  

Zaopatrzenie w opał 

Podstawowym paliwem energetycznym w Spółce jest węgiel kamienny typ 32.1. Zużycie 

opału w 2019 r. wynosiło 6 055 tysięcy ton. Dostawy miału w 2019 r. były realizowane przez dwie 

firmy wyłonione w drodze przetargu. 
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Produkcja i sprzedaż energii w latach 2017-2019 w GJ. 

Rok Produkcja Sprzedaż 

2017 100 298 88 492 

2018 100 850 87 068 

2019 103 412 86 749 

PEC Sp. z o.o. w Brzezinach w roku 2019 dostarczał ciepło dla 81 odbiorców w mieście Brzeziny. 

W 2019 r. Spółka wyprodukowała 103,412 GJ energii cieplnej, co stanowiło 104,29% produkcji 

w 2018 r. Sprzedaż w roku 2019 stanowiła 83,9% energii wyprodukowanej i była mniejsza o 0,5%   

w porównaniu do roku 2018. 

Zapotrzebowanie na energię cieplną wynika z warunków atmosferycznych, co wiąże się  

z długością sezonu grzewczego. Średnia temperatura w roku 2019 była o ok. 0,5°C wyższa niż  

w roku poprzednim, a sezon grzewczy trwał 242 dni. 

Inwestycje ogółem 

Nakłady na zakończone w 2019 r. inwestycje w infrastrukturę techniczną wynosiły 444,4 tys. 

zł. Spółka w 2019 r. wykonała w własnym zakresie przyłącza do 2 odbiorców na łączna kwotę  

69,8 tys. zł oraz zamknęła i rozliczyła modernizację kotła na kwotę 374,6 tys. zł. Informację  

o stopniu realizacji inwestycji w 2019 r.  przedstawia poniższa tabela. 

L.p. Zadanie Nakłady w tys. zł 

1 sieć cieplna 69,8 

2 węzeł cieplny 374,6 

Razem 444,4 

Realizacja remontów 

Na koszty niezbędnych remontów PEC sp. z o.o. wydatkowało w 2019 r. kwotę 63,1 tys. zł. 

Dokonywano wyłącznie niezbędnych remontów kotła oraz stacji uzdatniania wody. 

Przewidywany rozwój jednostki 

Planowane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przedsięwzięcia w zakresie 

inwestycji, modernizacji i remontów, zostały nakreślone w „Planie rozwoju w zakresie 

zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię cieplną w latach 2018 -2020”. 

PEC Sp. z o.o. w Brzezinach na początku 2020 r. dokonał weryfikacji zakładanych planów 

inwestycyjnych i remontowych, ze względu na bieżące potrzeby oraz obecna sytuację finansową 

Spółki.  Na 2020 rok zostały przyjęte następujące zadania: 
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Inwestycyjne 

 budowa przyłączy ciepłowniczych do Wspólnot Mieszkaniowych, 

 wykonanie koncepcji modernizacji PEC Sp. z o.o. w aspekcie utrzymania mocy oraz 

wymagań, 

 ochrony środowiska w zakresie dopuszczalnych zanieczyszczeń w spalinach, 

 projekt instalacji reedukacji zanieczyszczeń w spalinach, 

 zakup spycharki gąsiennicowej. 

Remontowe 

PEC Sp. z o.o. w Brzezinach w 2020 r.  zaplanowała szereg bieżących napraw oraz remontów 

mających na celu zapewnienie bezawaryjnej pracy. Spółka zaplanowała również poniesienie 

kolejnych nakładów  na dokończenie prac remontowych kotła nr 2 prowadzonych w roku 2019, 

m.in. remont wozu rusztowego i automatyki, co umożliwi zakończenie generalnego remontu w/w 

kotła i zapewni możliwość jego eksploatacji przez kolejne lata. 

Plan rozwoju stawia za główny cel zapewnienie dostaw ciepła dla odbiorców, z którymi Spółka 

ma podpisane umowy. Spółka prowadzi uzgodnienia w zakresie wykonania koncepcji 

modernizacji źródła ciepła, z uwzględnieniem możliwości zastosowaniem nowego paliwa, czyli 

gazu ziemnego. W 2020 r. Spółka PEC Sp. z o.o. zakłada możliwość podłączenia nowych 

odbiorców, którym wydano już warunki do przyłączenia do sieci ciepłowniczej i mają to być 

przyłącza na mniej obciążonych odcinkach sieci.  

12.3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o 

KRS - 0000051195 

Kapitały 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku kapitał podstawowy stanowi 8 830 000,00 zł i dzieli się na 

17.660 udziałów po 500,00 zł, w  100%  objęty przez Miasto Brzeziny. Zestawienie porównawcze 

za lata  2018-2019 przedstawia poniższa tabela.  

Lp Wyszczególnienie: 2018 2019 

1 Kapitał fundusz własny 8 830 000,00 8 830 000,00 

2 Kapitał zapasowy 245 144,10 245 144,10 

3 Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 200 000,00 

4 Zysk(strata) z lat ubiegłych -4 421 195,68 -4 416 461,66 

5 Zysk(strata) netto 4 734,02 9 074,34 
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Zatrudnienie na 31 grudnia 2019 roku przedstawiało się następująco: 

 pracownicy na stanowiskach administracyjnych 9 (w tym jedna osoba na urlopie 

macierzyńskim) 

 pracownicy na stanowiskach fizycznych – 15 osób, łącznie 23 ¼ etatu. 

Wprowadzonym z dniem 1 sierpnia 2019 roku Regulaminem organizacyjnym dokonano zmian 

w strukturze organizacyjnej Spółki - utworzono  jako wyodrębnioną komórkę organizacyjną Dział 

Księgowości z kierującym nią Głównym Księgowym. We wcześniejszym okresie w Spółce było 

jedno stanowisko ds. finansowych - samodzielne stanowisko specjalista ds. administracyjno-

finansowych, funkcja Głównego Księgowego wykonywana była na umowę zlecenie.  

W 2019 roku wypłacono trzem pracownikom nagrody jubileuszowe, dwie osoby odeszły na 

emeryturę. 

W 2019 roku, w celu odciążenia kosztów wynagrodzeń, korzystaliśmy z dofinansowania 

Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach zatrudniając jedną osobę w ramach prac 

interwencyjnych (na okres półroczny) oraz jedną osobę na staż (okres półroczny). Na 31 grudnia 

2019 roku osoby te zatrudnione były zgodnie z wymogami programów na kolejny okres na czas 

określony.  

Przedmiot działalności  

Budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.  

Spółka może również:  

 nabywać budynki mieszkalne, 

 przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb 

mieszkaniowych na zasadach najmu, 

 wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki, 

 sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi  

i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności z tym, że powierzchnia zarządzanych 

budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych 

budynków mieszkalnych  

oraz prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą 

towarzyszącą polegającą na: 

 sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz 

infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym, 

 budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków 

przyszłych właścicieli,  



 

142 | S t r o n a  

 budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem 

zasobu mieszkaniowego,  

 przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością 

Towarzystwa, 

 sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Spółki, nie 

wybudowanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach 

realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego. 

Spółka zarządza zasobami własnymi oraz na podstawie umów wykonuje usługę zarządzania 

na rzecz podmiotów zewnętrznych oraz wspólnot mieszkaniowych, działa na terenie Miasta 

Brzeziny i nie jest jedynym podmiotem z branży mieszkaniowej działającym na lokalnym rynku. 

Majątek Spółki na 31 grudnia 2019 roku 

Spółka jest właścicielem siedemnastu nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi oraz współwłaścicielem w 41 wspólnotach mieszkaniowych. TBS w Brzezinach 

Spółka z o.o. zarządza łącznie 68 nieruchomościami, w tym nieruchomości własne, budynki 

wspólnot mieszkaniowych, w których jest współwłaścicielem oraz na podstawie umów z innymi 

podmiotami. W dwóch budynkach wspólnot zarządzanych przez inne podmioty Spółka jest 

właścicielem 38587/112082 udziałów (Mickiewicza 14/16) i 687450/3501412 udziałów (Świętej 

Anny 2/6).   

Łącznie na 31 grudnia 2019 roku własność TBS w Brzezinach Spółka z o.o. stanowiły: 

 552 lokale mieszkalne, 

 49 lokali użytkowych, 

 obiekt siedziby Spółki, 

 działki gruntu i udziały w działkach gruntu pod budynkami mieszkalnymi.   

W 2019 roku, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, wydane zostały decyzje  

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z obowiązkiem spłaty 

rozłożonej na raty opłaty przekształceniowej. Wg stanu na 31 grudnia 2019 roku w użytkowaniu 

wieczystym pozostały jedynie trzy nieruchomości niezabudowane i działka gruntu przy ul. Świętej 

Anny 57 (baza). Aktywa Spółki za lata 2018-2019 przedstawia poniższa tabela: 

Lp Wyszczególnienie: 2018 2019 

1 

Rzeczowe aktywa trwałe- netto w tym: 7 501 531,83 7 360 678,57 

a) środki trwałe 7 497 331,83 7 327 885,91 

b) środki trwałe w budowie 4 200,00 32 792,66 

2 Należności krótkoterminowe -netto w tym: 515 291,88 548 697,26 
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a) z tytułu dostaw i usług 162 966,01 171 586,66 

b) z tytułu podatków 14 205,07 76 960,26 

c) inne min. kaucja zabezpieczająca 338 120,80 300 150,34 

3 Inwestycje krótkoterminowe 433 469,51 706 205,96 

4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 299,21 273,20 
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Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – 2019 rok 

Rok 2019 

Grunty i 

prawo 

użytkowania 

wieczystego 

Budynki, lokale i 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

Urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

Środki 

transportu 

Inne środki 

trwałe 

Środki trwałe 

razem Oprogramowania 

Wartość brutto na 

początek okresu 910 870,58 8 179 650,48 68 353,84 67 106,45 21 993,62 9 247 974,97 58108,73 

Zwiększenia w tym: 0,00 22 436,70 3 468,87 0,00 0,00 25 905,57 0,00 

przyjęcie 

bezpośrednio z 

zakupu 0,00 0,00 3 468,87 0,00 0,00 3 468,87 0,00 

ulepszenia 0,00 22 436,70 0,00 0,00 0,00 22 436,70 0,00 

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zmniejszenia w tym: 9 090,96 106 370,43 2 298,10 28 918,00 0,00 146 677,49 0,00 

Sprzedaż 9 090,96 106 370,43 1 661,00 28 918,00 0,00 146 040,39 0,00 

Likwidacja 0,00 0,00 637,10 0,00 0,00 637,10 0,00 

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartość brutto na 

koniec  okresu 901 779,62 8 095 716,75 69 524,61 38 188,45 21 993,62 9 127 203,05 58 108,73 

Umorzenie na 

początek okresu 0,00 1 646 722,64 56 274,64 33 527,26 14 118,60 1 750 643,14 58 108,73 

amortyzacja bieżąca 

w  tym 0,00 65 548,63 3 446,93 -22 071,52 1 749,96 48 674,00 0,00 

amortyzacja za okres 0,00 91 401,75 5 745,03 6 846,48 1 749,96 105 743,22 0,00 

Sprzedaż 0,00 -25 853,12 -1 661,00 -28 918,00 0,00 -56 432,12 0,00 

Likwidacja 0,00 0,00 -637,10 0,00 0,00 -637,10 0,00 

Skumulowana 

amortyzacja 0,00 1 712 271,27 59 721,57 11 455,74 15 868,56 1 799 317,14 58 108,73 

Wartość netto  901 779,62 6 383 445,48 9 803,04 26 732,71 6 125,06 7 327 885,91 0,00 
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Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania porównawczo za 2018 i 2019 rok 

Lp Wyszczególnienie: 2018 2019 

1 Rezerwy 0,00 297 000,00 

2 

Zobowiązania długoterminowe w tym: 2 291 202,95 2 214 790,87 

a) kredyty 1 323 205,89 1 222 637,92 

b) kaucje i partycypacje 967 997,06 992 152,95 

3 

Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 1 214 300,67 955 390,85 

a) kredyty 95 059,77 99 485,88 

b) z tytułu dostaw i usług 1 067 271,82 793 740,31 

c) z tytułu podatków, wynagrodzeń i innych 51 792,61 59 384,57 

d) fundusze specjalne 176,47 2 780,09 

5 Rozliczenia międzyokresowe 286 406,37 280 916,49 

Zobowiązania krótkoterminowe 

W 2019 roku nastąpiło zmniejszenie kwoty zobowiązań krótkoterminowych z 1 214 300,67 zł 

na 31 grudnia 2018 roku (2 096 971,56 zł na 31 grudnia 2017 roku) do  955 390,85 zł na 31 grudnia 

2019 roku, co wynikało głównie ze spłaty części zadłużenia z tytułu zaliczek na koszty zarządu 

należnych wspólnotom mieszkaniowym (w 2019 roku spłata w wysokości 197 563,93 zł), których 

Spółka jest członkiem. Działanie to pozytywnie wpłynęło na możliwości remontowe wspólnot 

mieszkaniowych, ich zdolność kredytową oraz poprawę płynności finansowej.  

Umowy kredytowe. 

Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych (kapitał) na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły: 

 - 636 350,95 zł kredyt zaciągnięty na budowę budynku mieszkalnego w Brzezinach przy 

ul. Bohaterów Warszawy  5A umowa kredytowa 12002902/71/2003;   

 - 685 772,85 zł kredyt zaciągnięty na budowę bloku mieszkalnego w Brzezinach przy ul. 

Bohaterów Warszawy 5B umowa kredytowa 12002902/6/2011).  

Kredyty spłacane są w wysokościach i terminach określonych harmonogramami.  

Z innych kredytów, w tym obrotowych, Spółka nie korzysta. 

Wykorzystanie majątku innych podmiotów. 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. nie posiadało i nie 

posiada  udziałów w innych Spółkach. 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. nie ma zawartych umów 

najmu i dzierżawy z innymi podmiotami gospodarczymi oprócz umowy dzierżawy terenu 

targowiska miejskiego. 
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Informacje finansowe za rok 2019 

Wynik finansowy  

Spółka zakończyła rok 2019 zyskiem w wysokości         9 074,34 zł  

Zysk  netto                    9 074,34 zł 

Zysk brutto               84 952,34 zł 

Podatek                     75 878,00 zł 

Wartość środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 roku była wyższa do wartości  

z końca roku 2018 i 2017 roku, co przy zmniejszeniu kwoty zobowiązań krótkoterminowych 

korzystnie wpłynęło na wskaźniki płynności Spółki. 

Przychody   

Przychody spółki w 2019 roku w stosunku do danych za rok poprzedni zwiększyły się  

o 7,1 % z tym, że zmniejszyły się o ponad 4% przychody ze sprzedaży produktów, znaczny wzrost 

odnotowano w zakresie pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych, co 

było głównie wynikiem sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym nie zrealizowanej w 2018 roku 

sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców oraz sprzedaży w drodze przetargów 

nieograniczonych.  

Koszty  

Koszty ogółem za 2019 rok w stosunku do kosztów roku 2018 wzrosły o 6,98%, co wynikało 

z niewielkiego (o ok.6%) obniżenia w stosunku do roku ubiegłego kosztów finansowych i kosztów 

działalności operacyjnej (o 2,3%). Wzrost wartości pozostałych kosztów operacyjnych wynikał 

głównie z utworzenia rezerwy w szczególności w celu zabezpieczenia środków na przyszłe 

remonty.  

Działalność: 

Najem lokali mieszkalnych i użytkowych.  

Lokale mieszkalne 

W trakcie roku 2019 zasiedlono 10 lokali mieszkalnych, w tym: 6 jako lokale socjalne dla 

najemców budynku przy ul. Kościuszki 18 (wysiedlanych wobec decyzji Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego), 3 lokale dla najemców budynku przy ul. Sienkiewicza 4 (oficyna lewa 

do remontu), 1 lokal w wyniku zamiany. 

Lokale mieszkalne niezasiedlone stan na 31 grudnia 2019 roku: 

Ogółem 27 lokali w tym:  

 7 lokali w budynku przy ul. Sienkiewicza 4 (oficyna lewa) przeznaczone do remontu,  

 4 lokale przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu, 

 16 lokali przeznaczonych do remontu. 
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Lokale użytkowe  

W wyniku przetargu  w 2019 roku wynajęto jeden lokal użytkowy. 

Wolne lokale użytkowe wg stanu na 31 grudnia 2019 roku. 

Ogółem 6 lokali, w tym:  

 4  lokale do remontu, 

 1 lokal do wynajęcia, 

 lokal w trakcie postępowania o opróżnienie.  

Obecnie Spółka wynajmuje 43 lokale użytkowe.   

Stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych na 31 grudnia 2019 roku. Budynki 

wybudowane bez udziału środków z Banku Gospodarstwa Krajowego. Stawka bazowa wynosi 

4,00 zł/m²/m-c, która obowiązuje od 1 maja 2012 roku. 

Wysokość stawki czynszu za 1 m2 ustalana indywidualnie dla każdego lokalu w odniesieniu do 

stawki bazowej uzależniona jest od wyposażenia technicznego lokalu. Wyliczenia dokonuje się 

zgodnie z uchwałą nr 31/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z 22 grudnia 2011 roku. 

Budynki wybudowane z udziałem kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego: 

 przy ul. Boh. Warszawy 5a  stawka 8,49 zł/ m² (łącznie ze spłatą kredytu), która  

obowiązywała od 1 marca 2012 roku, 

 przy ul. Boh. Warszawy 5b  stawka 10,35 zł/ m² (łącznie ze spłatą kredytu) obowiązująca 

od  23 grudnia 2011 roku. 

Od stycznia 2020 roku w ww. budynkach obowiązują stawki, odpowiednio 9,63 zł i 11,49 

zł/m2/m-c. 

Sprzedaż lokali 

W 2019 roku sprzedanych zostało osiem lokali mieszkalnych: 

 3 lokale w drodze przetargu, 

 5 lokali na rzecz Najemców; 

zgodnie z Regulaminami sprzedaży lokali opracowanymi i wprowadzonymi w 2019 roku.  

TBS w Brzezinach spółka z o.o. nie sprzedaje lokali użytkowych.  

Windykacja  

Ugody dotyczące spłat należności czynszowych: 

na dzień 1 stycznia 2019 roku – 32 ugody 

w 2019 roku: 

 podpisano 18 nowych ugód, 

 zakończono spłaty z 14 ugód. 

Na dzień 31 grudnia 2019  roku pozostało do realizacji 36 ugód. 
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W 2019 roku z tytułu wpłat wynikających z podpisanych umów ugód wpłynęło 93 133,77 zł.  

Wezwania do zapłaty 

W 2019 roku wysłano 112  wezwań do zapłaty na łączną kwotę 468 562,71 zł. 

Postępowania sądowe 

W 2019 roku przygotowano i złożono pozwy w postępowaniu upominawczym: 

ogółem  -  26, w tym: 

 czynsz za lokale użytkowe    6, z czego zakończono 3 postępowania, 

 zaliczki od właścicieli           4, z czego zakończono 4 postępowania,          

 czynsz za lokale mieszkalne  6, z czego zakończono 15 postępowań; 

uzyskując 22 nakazy zapłaty. 

Skierowano dwie sprawy do egzekucji komorniczej, w dwóch sprawach toczy się postępowanie 

eksmisyjne. 

Przeprowadzono postępowania w celu ustalenia spadkobierców zmarłego właściciela lokalu 

mieszkalnego (zadłużenie na lokalu na 31.12.2019 roku 10.900 zł) oraz ustalenia pobytu osoby, 

która wstąpiła w stosunek najmu, nie przebywa w lokalu (na którym zaległość na 31.12.2019 roku 

wynosiła 13 300,00 zł). 

Działalność remontowa 

W budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. jest współwłaścicielem zrealizowane zostały siłami 

własnymi oraz zlecone wykonawcom zewnętrznym prace remontowe i modernizacyjne: 

Lp Wm Adres Wartość brutto Udział TBS Koszty TBS 

1 WM 1 ul. Św. Anny 1 7 980,50 zł 58,40% 4 660,61 zł 

2 WM 4 ul. Św. Anny 8/12 1 010,32 zł 45,81%   462,83 zł 

3 WM 8 ul. Reformacka 16 54 784,76 zł 28,41% 15 564,35 zł 

4 WM 9 ul. Reformacka 6/8 bl. I 4 460,40 zł     37,98% 1 694,06 zł 

5 WM 11 ul. Staszica 6 5 408,78 zł 77,38% 4 185,31 zł 

6 WM 12 ul. Staszica 7 3 603,00 zł 48,11% 1 733,40 zł 

7 WM 13 ul. Staszica 8D 4 822,80 zł 75,05% 3 619,51 zł 

8 WM 15 ul. Staszica 12 12 210,68 zł   88,43% 10 797,90 zł 

9 WM 17 ul. Sienkiewicza 2 9 757,80 zł 92,80% 8 098,97 zł 

10 WM 18 ul. Sienkiewicza 6 7 125,00 zł 70,31% 5 009,59 zł 

11 WM 19 ul. Sienkiewicza 8 4 387,50 zł 64,16% 2 815,02 zł 

12 WM 20 ul. Sienkiewicza 13 8 640,00 zł 46,33% 4 002,91 zł 

13 WM 21 ul. Mickiewicza 10 855,00 zł 83,03%      709,91 zł 
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14 WM 22 ul. Mickiewicza 12 4 644,00 zł 81,02%    3 762,57 zł 

15 WM 24 ul. Mickiewicza 24 1 046,57 zł 80,84% 846,05 zł 

16 WM 25 pl. Jana Pawła II 6 4 087,50 zł 71,43% 2 921,75 zł 

17 WM 27 ul. Piłsudskiego 1/9 3 973,11 zł 34,25% 1360,79 zł 

18 WM 28 ul. Piłsudskiego 12 829,83 zł 34,34% 284,96 zł 

19 WM 30 ul. Traugutta 3 4 105,60 zł 57,84% 2 374,68 zł 

20 WM 32 ul. Kościuszki 20 18 878,40 zł 85,48% 16 137,26 zł 

21 WM 33 ul. Przechodnia 1/3 388,80 zł 70,45% 273,91 zł 

22 WM 34 ul. Okrzei 3 5 658,00 zł 40,47% 2 289,79 zł 

23 WM 35 ul. Staszica 8B  3 075,00 zł 75,22% 2 313,02 zł 

24 WM 36 ul. Mickiewicza 3 4 221,06 zł 81,01% 3 419,48 zł 

25 WM 37 ul. Kościuszki 2 92,25 zł 77,35% 71 36 zł 

26 WM 38 ul. Św. Anny 13 6 476,65 zł 88,86% 5 755,15 zł 

27 WM 39 ul. Mickiewicza 6/8 5 394,00 zł 87,77% 4 734,31 zł 

28 WM 41 ul. Traugutta 9A 204,91 zł 49,46% 101,35 zł 

  RAZEM WM   188 122,22 zł   110 000,80 zł 

Ponadto TBS w Brzezinach spółka z o.o. poniosło wydatki na fundusz remontowy 

wspólnot mieszkaniowych, w których Spółka posiada udziały, a zarządzanych przez inne 

podmioty: 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętej Anny 2/6    -    6 106,80 zł, 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 14/16 - 14 948,21 zł. 

We własnych zasobach mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach 

Spółka z o.o. zrealizowano roboty remontowe dotyczące budynków i poszczególnych lokali,  

w tym remonty w lokalach mieszkalnych TBS w Brzezinach Spółka z o.o. znajdujących się  

w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Prace te realizowane były przez pracowników własnych 

oraz firmy zewnętrzne. 

L.p. Zakres prac  Kwota w zł 

brutto 

1. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w 16 lokalach 

mieszkalnych 
38 294,70 

2.  Wymiana instalacji elektrycznej na ledową z czujnikami ruchu na 

klatce schodowej ( ul. Świętej Anny 25) 
   1 763,13 

3.  Remont 8 lokali mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia    51 803,37 
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4. Remont 3 lokali użytkowych przeznaczonych do zasiedlenia    20 501,73 

5. Dobudowa przewodu  wentylacyjnego  i dymowego w 2 lokalach 

mieszkalnych 
12 409,20 

6. Miejscowe krycie dachu 7 komórkowców     5 454,95 

7. Wymiana 9 szt. okien w lokalach mieszkalnych  8 046,00     

8. Przebudowa 4 pieców kaflowych i wymiana 8 pieców węglowych 

w lokalach mieszkalnych 
13 309,56 

9. Remont nawierzchni chodnika – Baza Św. Anny 57   11 636,70 

 Ogółem 163 219,34   

Łączne nakłady na prace remontowe i modernizacyjne zrealizowane w 2019 roku 

poniesione przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. to kwota 

294 275,15 zł. 

Działania mające na celu poprawę kondycji finansowej Spółki. 

Ograniczenie kosztów ogólnych 

 w zakresie wynagrodzeń poprzez korzystanie z form zatrudnienia dofinansowanych przez: 

Powiatowy Urząd Pracy,  

 kosztów utrzymania obiektu:  

 remont kotła w celu ograniczenia kosztów zużycia opału,  

 zmniejszenie mocy zamówionej - zmiana umowy z dostawcą energii elektrycznej. 

Zwiększanie przychodów z działalności podstawowej i pomocniczej poprzez:  

 remonty i przeznaczenie do wynajmu lokali mieszkalnych (pustostanów), w tym w ramach 

projektu realizowanego przy udziale środków z podwyższenia kapitału przez Miasto 

Brzeziny,  

 remonty i przeznaczenie do wynajmu lokali użytkowych (pustostanów),   

 pośredniczenie w zakresie zamian lokali (w tym lokali zadłużonych w celu spłaty 

zadłużenia), 

 przeznaczanie zwalnianych lokali mieszkalnych TBS w Brzezinach Spółka z o.o.  

w budynkach wspólnot mieszkaniowych do sprzedaży w drodze przetargu, 

 zastosowanie preferencji przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców  - 

zniżki wprowadzone Regulaminem, 

 zmiana stawki czynszu najmu lokali w zasobach wybudowanych z udziałem środków 

Banku Gospodarstwa Krajowego. 
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Aktualizacja  uregulowań i procedur wewnętrznych  

W 2019 roku po zmianie w składzie Zarządu Spółki podjęto działania mające na celu 

uporządkowanie zasad funkcjonowania podmiotu wprowadzając: Regulamin najmu sali 

konferencyjno-bankietowej; Regulamin udzielania zamówień wykonywanych na rzecz Spółki, 

który stosowany jest również w postępowaniach dotyczących zamówień na rzecz wspólnot 

mieszkaniowych; Regulamin oddawania w najem lokali użytkowych; Regulamin umieszczania 

nośników reklamowych; Regulamin porządku domowego dla budynków TBS w Brzezinach 

Spółka z o.o. 

Powołano komisje do: likwidacji zbędnych składników majątkowych; oznaczenia i dokonania 

spisu pozostałych środków trwałych na wyposażeniu biura i obiektu oraz spisu środków trwałych 

niskocennych.  

Wprowadzono nowy Regulamin przyznawania lokali mieszkalnych w zasobach 

mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. oraz 

powołano Komisję Mieszkaniową do kwalifikowania osób ubiegających się o najem lokali 

mieszkalnych oraz wobec wprowadzenia nowego Regulaminu organizacyjnego opracowane 

zostały i wdrożone  Instrukcja obiegu dokumentów pozaksięgowych oraz Instrukcja obiegu  

i kontroli dokumentów księgowych dostosowane do nowej struktury organizacyjnej. 

Wprowadzono nowe zasady (politykę) rachunkowości oraz ustalono zasady umarzania 

cywilnoprawnych należności pieniężnych z tytułu zaległości czynszowych i innych opłat 

zawiązanych zużytkowaniem lokali lub z tytułu zajmowania lokali mieszkalnych bez tytułu 

prawnego. 

Ponadto podjęto działania mające na celu szczegółową weryfikację zaległości z tytułu zaliczek 

przypadających od właścicieli oraz zaległości czynszowych, w tym przedawnionych, a także  

przypadających od osób zmarłych, w wyniku czego podjęto postępowania mające na celu ustalenie 

spadkobierców i odzyskanie należności. 

Podejmowano również działania mające na celu ustalenia miejsca pobytu zobowiązanych, co 

skutkowało w dwóch przypadkach zdaniem w 2020 roku zadłużonych lokali. 

Opracowane przez Zarząd i zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. Regulaminy: sprzedaży samodzielnych lokali 

mieszkalnych stanowiących własność TBS w Brzezinach spółka z o.o. w drodze przetargu oraz 

sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. na rzecz najemców  przyjęte zostały przez 

Zgromadzenie Wspólników, odpowiednio, uchwałą nr 2/2019 z dnia 30 maja 2019 roku oraz 

uchwałą nr 15/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku, co pozwoliło na realizację na korzystniejszych 

zasadach wniosków złożonych przez najemców, a także przeprowadzenie przetargów na zbycie 
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lokali mieszkalnych na nowych zasadach. Powyższe skutkowało, opisaną w części 5 sprzedażą 

lokali, co miało wpływ na wynik finansowy Spółki.  

Na poprawę sytuacji finansowej Spółki wpłynąć również powinna, wprowadzona z dniem  

1 stycznia 2020 roku zmiana stawki czynszu w budynkach przy ul. Bohaterów Warszawy 5 a i 5b.  

12.4. Spółdzielnia Socjalna Communal Service w Brzezinach 

KRS - 0000362868 

Przedmiot działalności Spółdzielni Socjalnej: 

Głównym odbiorcą usług wykonywanych przez Spółdzielnię Socjalną było Miasto Brzeziny. 

Do takich usług należało prowadzenie PSZOK-u, przyjmowanie odpadów na sortownię 

składowiska przy ul. Łódzkiej 35, remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych oraz remonty 

chodników, odśnieżanie zimowe, zamiatanie ciągów pieszych i jezdni, utrzymanie zieleni 

miejskiej. Gmina Rogów zlecała Spółdzielni drobniejsze prace takie jak np. koszenie rowów. 

Dodatkowo Spółdzielnia Socjalna wykonywała mniejsze zlecenia od innych podmiotów oraz osób 

fizycznych takie jak sprzątanie budynku MDK, budynku Szkoły Muzycznej, sprzątanie  

w prywatnych mieszkaniach itp. 

Miasto Brzeziny wraz z Gminą Rogów działała w Spółdzielni Socjalnej Communal Service 

od marca 2012r do 31.12.2019 r. Spółdzielnia Socjalna Communal Service w Brzezinach w 2019 

roku wykonywała zadania własne Miasta Brzeziny z zakresu gospodarki komunalnej - na mocy 

uchwał Rady Miasta Brzeziny w przedmiotowej sprawie. Do 30.08.2019 roku Spółdzielnia 

Socjalna Communal Service zajmowała się prowadzeniem składowiska odpadów. W związku  

z licznymi nieprawidłowościami prowadzenie składowiska odpadów zostało Uchwałą Rady 

Miasta przekazane Zakładowi Usług Komunalnych w Brzezinach.  

Z dniem 31 grudnia 2019 r. Gmina Rogów wystąpiła ze spółki. 

Stan zatrudnienia na 31.12.2019r 

 pracownicy na stanowiskach administracyjnych – 4,  

 pracownicy na stanowiskach fizycznych – 19.  

W porównaniu z rokiem 2018 stan zatrudnienia uległ zmianie ze względu na proces 

restrukturyzacji, który miał na celu ograniczenie kosztów w obszarze wynagrodzeń.  

Ponad to w roku 2019 znacznie zmniejszyła się liczba zleceń dla Spółdzielni, co spowodowało 

konieczność zmniejszenia liczby pracowników.  

Spółdzielnia wykonywała prace do 31.12.2019 r. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę 

otrzymali 3-miesieczne wypowiedzenia ze skutkiem na 31.03.2020 r. 
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Majątek Spółdzielni: 

W skład majątku spółki wchodzi: laweta, 2 traktorki, odśnieżarka, ubijarka do kostki, siewnik 

ręczny, 2 kosiarki, 2 traktory, 3 przyczepy, 3 zamiatarki, posypywarka, pług, zamiatarka,  

5 samochodów, wózek widłowy, oraz inny drobny sprzęt. 

Istotne czynniki ryzyka 

 wzrost konkurencji, 

 nieosiągnięcie założonych przez Spółdzielnię celów strategicznych, 

 ryzyko zmiany przepisów prawnych, 

 utrata płynności finansowej, 

 nieterminowe regulowanie płatności, 

 utrata dotychczasowych klientów, 

 niepozyskanie nowych klientów, 

 kredyty i inne zobowiązania. 

Sytuacja finansowa 

Na dzień 31.12.2019 r. sporządzone sprawozdanie finansowe wykazało stratę w wysokości 

677 970,44 zł. 

Zmiana Zarządu w grudniu 2019 r. spowodowała ujawnienie nieprawidłowości i niegospodarności 

w zarządzaniu spółdzielnią.  
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Sytuacja finansowa Spółdzielni dramatycznie się pogorszyła już w pierwszej połowie 2019 r. 

gdzie utraciła płynność finansową. W poprzednich latach Spółdzielnia zaciągała kredyty  

i pożyczki, które nie były regularnie spłacane. Nie były również płacone zobowiązania w stosunku 

do ZUS, Urzędu Skarbowego, wynagrodzenia pracowników czy nawet bieżące opłaty typu najem 

lokali, energia elektryczna, telefony itp. Sprzęt będący w posiadaniu Spółdzielni częściowo został 

sprzedany.  

Umowy kredytowe:  

Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych na dzień 31.12.2019 r. wynosiły ca. 242 000,00 zł. 

Inne zobowiązania finansowe: 

Spółdzielnia Socjalna Communal Service posiada inne zobowiązania finansowe: 

 z tytułu wynagrodzeń około 80 000,00 zł, 

 z tytułu niezapłaconych rachunków oraz faktur około 420 000,00 zł. 

Po dogłębnym rozeznaniu się w sytuacji  finansowej za rok 2019 oraz analizie finansowej 

sporządzonej przez biegłego sądowego w zakresie ekonomii jasno wskazuje się na upadłość 

finansową Spółdzielni. Zarząd ocenia perspektywę dalszego funkcjonowania Spółdzielni jako 

nierealną. Spółdzielnia utraciła płynność finansową, jakąkolwiek zdolność kredytową oraz stała 

się niewiarygodna wśród potencjalnych zleceniodawców. Podjęto uchwałę o postawieniu 

Spółdzielni w stan upadłości oraz zobowiązano Zarząd do złożenia wniosku do sądu 

gospodarczego w tym zakresie.  
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XIII. STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

Na terenie Miasta Brzeziny swoją siedzibę ma Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach, 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach oraz Ochotnicza Straż Pożarna 

w Brzezinach. 

Priorytetem codziennej służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach 

jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w miejscach publicznych. W tym też celu w roku 

2019 podejmowanych było szereg przedsięwzięć zmierzających do realizacji tego celu. Rok 2019 

był kolejnym, w którym na szeroką skalę prowadzono starania propagujące zasady i cele działania 

Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako nowatorskiego kanału wymiany informacji ze 

społeczeństwem. Celem wspomnianej inicjatywy było zachęcania społeczeństwa do współpracy  

z Policją oraz podniesienia poziomu poczucia bezpieczeństwa obywateli. Nakreślono  

i wdrożono do realizacji sposób postępowania funkcjonariuszy realizujących, stanowiące 

codzienny punkt zadaniowy przedsięwzięcia w ramach weryfikacji zgłoszeń obywatelskich. 

Realizacja naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa zgłoszeń zarejestrowanych 

na przestrzeni 12 miesięcy roku 2019 r. przedstawia się następująco: 

 stan zgłoszeń ogółem - 294, tj. 100 %, 

 zgłoszenia potwierdzone - 124, tj. 42,18 %, 

 zgłoszenia niepotwierdzone - 93, tj. 31,63 %, 

 zgłoszenia potwierdzone wyeliminowane -53, tj. 18,02 %, 

 pomyłka, żart - 16, tj. 5,44 %, 

 zgłoszenia potwierdzone, przekazane do innych organów - 8, tj. 2,72 %, 

 w realizacji - 0, tj. 0,0 %. 

Brzezińscy policjanci wciąż utrzymują na bardzo dobrym poziomie wykrywalność w kategorii 

przestępczości ogólnej jak i kryminalnej, która na przestrzeni 2019 roku wyniosła : 

 dla przestępczości ogólnej - 83,00 % (Miasto Brzeziny - 88,07 %)- (średnia wojewódzka 

69,98 %),  

 dla przestępczości kryminalnej 81,34 % (Miasto Brzeziny - 85,96 %) - (średnia 

wojewódzka 59,78 %). 

W okresie 12 miesięcy 2019 roku wszczęto 545 postępowań przygotowawczych (Miasto 

Brzeziny 324 p-stwa stwierdzone) z których 346 czynów stanowiły przestępstwa kryminalne 

(Miasto Brzeziny - 226 p-stw stwierdzonych). Ujawniono 285 sprawców, którym udowodniono 

popełnienie 493 przestępstw.  
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Od kilku lat jednym z priorytetów Policji jest wykrywalność sprawców w wyodrębnionych 7 

kategoriach przestępstw kryminalnych, uznanych za najbardziej uciążliwe społecznie, do których 

zaliczono: przestępstwa rozbójnicze, bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu,  kradzież, kradzież 

pojazdów, kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia. 

Ilość wybranych, stwierdzonych przestępstw kryminalnych zaistniałych na terenie Miasta Brzeziny  

L.P Przestępstwa przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu Rok 2018 Rok 2019 

1 Uszkodzenie mienia  5 11 

2 Kradzież z włamaniem 10 33 

3 Bójka i pobicie  0  0 

4 Uszczerbek na zdrowiu  2  2 

5 Kradzież samochodu   2  0 

6 Kradzież cudzej rzeczy 17 32 

7 Przestępstwa rozbójnicze  0  0 

8 Zabójstwo  0  0 

9 Zgwałcenie  0  0 

W 2019 roku prowadzono także działania przeciwko przestępczości narkotykowej. Wykryto 8 

sprawców, którym udowodniono 9 czynów dotyczących posiadania, rozprowadzania narkotyków, 

środków odurzających. Z uwagi na stałe zagrożenie tego typu przestępczością na terenie całego 

kraju, także na terenie powiatu brzezińskiego w tym też zakresie są i będą prowadzone 

wszechstronne działania, ukierunkowane głównie na dilerów narkotykowych. 

Ilość zdarzeń drogowych na przestrzeni roku 2019 łącznie z zabitymi i rannymi w powiecie 

brzezińskim. 

ROK OKRES Wypadki Zabici Ranni Kolizje Zdarzeń ogółem 

2018 styczeń - grudzień 45 3 58 436 482 

2019 styczeń - grudzień 33 6 40 487 520 

Dynamika % 73,3 200 68,9 111,7 108,1 
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Główne przyczyny zaistniałych zdarzeń drogowych na przestrzeni 2019 r. w powiecie brzezińskim 

Lp. Przyczyny Ilość 

1 nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu 75 

2 obiekty, zwierzęta na drodze 74 

3 niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 72 

4 niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami 79 

5 niewłaściwy stan drogi 38 

Ujawnieni kierujący pojazdami mechanicznymi  w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka 

o podobnym działaniu w roku 2019. 

L.P  Rodzaj  przestępstwa  Razem w 2018 r. Razem w 2019 r. 

1 Art.178a §1KK  43 56 

Ponadto na podstawie porozumienia z dnia 02 kwietnia 2019 r. Miasto Brzeziny przekazało 

dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach w łącznej wysokości 53.080,00 zł  

z przeznaczeniem na zapewnienie służb ponadnormatywnych. Zorganizowano 239 dodatkowych 

służb ośmiogodzinnych, 2 służby po dziewięć godzin i pięćdziesiąt osiem minut oraz 4 służby 

dziewięciogodzinne. 

Na terenie Miasta Brzeziny swoją siedzibę ma Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Brzezinach. W 2019 r. na terenie Miasta Brzeziny powstało 210 zdarzeń (nastąpił 

spadek  o 3 w porównaniu do 2018 r.), w tym:  

 152 miejscowe zagrożenia, co stanowi spadek o 13 w stosunku do roku 2018,  

 38 pożarów, co stanowi wzrost o 12  w stosunku do roku 2018,  

 20 alarmów fałszywych (spadek o 2),  

 37 powstałych pożarów zaliczono do grupy pożarów małych, 1 zakwalifikowano do grupy 

pożarów średnich, natomiast pożarów dużych i bardzo dużych nie odnotowano.  

W przypadku miejscowych zagrożeń do grupy małych zaliczono – 18, do lokalnych – 132, 

do średnich – 1. Większość alarmów fałszywych zgłoszono w dobrej wierze 11 razy,  

9 z Systemów Sygnalizacji Pożaru.  

W zdarzeniach na terenie miasta rannych zostało 19 osób i odnotowano 1 ofiarę śmiertelną.  

Straty spowodowane miejscowymi zagrożeniami szacuje się na kwotę 192,6 tys. złotych, 

natomiast mienie uratowane na kwotę 708 tys. zł. Straty spowodowane pożarami wyniosły 156,6 

tys. złotych. Strażacy uratowali mienie o łącznej wartości przekraczającej 6 mln. 259 tys. złotych.  

Ww. zadania realizowane są na terenie Miasta Brzeziny i Powiatu Brzezińskiego przez 

komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach gdzie  
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stan etatowy to 2 pracowników cywilnych i 44 strażaków, w tym 36 w systemie zmianowym  

i 8 w systemie codziennym. Dyżur całodobowy pełni co najmniej 7 strażaków, w tym  

1 w Stanowisku Kierowania.   

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Brzezinach przyjmuje zgłoszenia 

na numer alarmowy „998” z telefonów stacjonarnych i komórkowych. Funkcjonuje również 

numer 609 105 571 do zgłaszania wiadomości SMS o zagrożeniach przez osoby głuchonieme. 

Natomiast zgłoszenia na numer „112” wpływają do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego w Łodzi. Do działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie miasta,  

w zależności od potrzeby, może być dysponowana Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza przy 

Komendzie Powiatowej PSP, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach oraz inne 

jednostki OSP z terenu Powiatu Brzezińskiego. Poprzez Stanowisko Kierowania Łódzkiego 

Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi, do działań specjalistycznych oraz pomocniczych, 

można dysponować inne siły i środki z terenu województwa łódzkiego.   

Na podstawie porozumienia z dnia 30.10.2019 r. Miasto Brzeziny przekazało dotację na 

dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu typu mikrobus w ramach Funduszu Wsparcia 

Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 40 000,00 zł. 

W roku 2019 w ramach dofinansowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

przydzielono Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach kwoty:   

 w ramach wydatków bieżących na wyposażenie osobiste i ochronne 2 110,00 zł,   

 w ramach wydatków bieżących na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej 2 358,00 zł,  

 w ramach środków inwestycyjnych 80 000 zł. na zakup średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego.  

W minionym roku po raz pierwszy wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych  

z terenu powiatu brzezińskiego otrzymały dofinansowanie w wysokości po 5 000,00 zł dla każdej 

jednostki w ramach wydatków bieżących na realizację zadania „Dofinansowanie jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych”. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Brzezinach w ramach dotacji 5000+ przydzieliła Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach 

kwotę 5 000,00 zł i dodatkowo kwotę 4 150,00 zł na działalność orkiestry. Środki te zostały 

przeznaczone na zorganizowanie przedsięwzięć z zakresu oświatowo-kulturalnych, 

propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej m.in. na 

propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski 

żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz na działalność orkiestry OSP.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach uczestniczyła w 2019 roku w działaniach ratowniczo-

gaśniczych podczas 128 zdarzeń (39 pożarów, 78 miejscowych zagrożeń i 11 alarmów 

fałszywych). W przypadku wyjazdu pełnego stanu JRG KP PSP w Brzezinach do długotrwałych 
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działań poza teren miasta, OSP jest  dysponowana do zabezpieczenia terenu Miasta Brzeziny. 

Strażacy ochotnicy z jednostki OSP w Brzezinach z dużym zaangażowaniem uczestniczyli  

w kursach szkoleniowych organizowanych przez Komendę Powiatową PSP, podnosząc w ten 

sposób swoją wiedzę i umiejętności ratownicze.   

Wyposażenie sprzętowe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach:  

 samochód średni ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN z napędem uterenowionym,   

 samochód średni ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN z napędem miejskim,  

 samochód lekki ratownictwa technicznego na podwoziu FORD,  

 samochód kwatermistrzowski na podwoziu LUBLIN,   

 samochód specjalny podnośnik hydrauliczny SH-18 na podwoziu STAR,  

 dwa zestawy narzędzi hydraulicznych Lucas i Weber, 

 sprzęt do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy,  

 defibrylator automatyczny,  

 piły spalinowe, agregat prądotwórczy, sprzęt ochrony dróg oddechowych,  

 motopompy i pompa pływająca, pompa do wody zanieczyszczonej,  

 sprzęt do wykrywania gazowych substancji chemicznych,  

 agregat oddymiający,  

 ubrania pszczelarskie. 

W dniu 18 stycznia 2019 r. Miasto Brzeziny podpisało umowę z Ochotniczą Strażą Pożarną  

w Brzezinach celem wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach, w tym w szczególności na umundurowanie członków 

ochotniczej starzy pożarnej, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej 

straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej, ponoszenie kosztów okresowych badań 

lekarskich, o których mowa w art. 28 ust. 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Na ten cel 

Miasto Brzeziny przekazało środki finansowe w formie dotacji w wysokości 75 000,00 zł. 

W dniu 25 września 2019 r. Miasto Brzeziny przekazało Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Brzezinach dotację w wysokości 200 000,00 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego. 
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XIV. TRANSPORT 

Na terenie Miasta Brzeziny usytuowane są 33 przystanki, z których tylko 14 jest własnością 

lub znajduje się pod zarządem Miasta. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest 

nieodpłatne i jest możliwe  po wydaniu, na wniosek operatora lub przewoźnika, zgody na 

korzystanie z przystanku. Wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywać się może tylko na 

przystankach komunikacyjnych lub dworcach określonych w rozkładzie jazdy. Powyższe nie 

dotyczy przewozów specjalnych. W ramach gminnych przewozów pasażerskich w Brzezinach od 

1 grudnia 2011 r. uruchomiono połączenie Łódź – Brzeziny – Łódź przez Lipiny i Nowosolną, 

które realizowane jest na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 25 listopada 2011 r.  

w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej. Stronami ww. porozumienia są: Miasto  

Łódź, Miasto Brzeziny, Gmina Brzeziny i Gmina Nowowsolna. Organizację gminnych 

przewozów pasażerskich na ww. linii komunikacyjnej powierzono Miastu Łodzi, które jako 

operatora wskazało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Sp. z o. o. w Łodzi. Od 15 

maja 2015 r. uruchomiono kolejne połączenie autobusowe na trasie Łódź – Brzeziny – Łódź przez 

Andrespol. Realizowane jest ono na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 11 maja 

2015 r. w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej. Stronami tego porozumienia są: 

Miasto  Łódź, Miasto Brzeziny, Gmina Brzeziny i Gmina Andrespol. Obecnie w ramach 

porozumień międzygminnych na tych trasach funkcjonują dwie  linie komunikacyjne. Jedna 

oznaczona numerem 53 B. Długość trasy dla kierunku Brzezin wynosi 11,958 km. Natomiast 

długość trasy dla kierunku Łodzi wynosi 12,930 km. Druga linia Łódź – Brzeziny – Łódź przez 

Andrespol oznaczona jest numerem 90 C. Długość trasy w kierunku Brzezin wynosi 17,772 km. 

Natomiast w kierunku Łodzi 17,321 km. Miasto Brzeziny na funkcjonowanie obu linii w 2019 r. 

poniosło koszt 349 425,95 zł plus 4 800,00 zł za wynajem pomieszczenia socjalnego dla 

kierowców MPK (zgodnie z porozumieniami). 

Dodatkowo na terenie miasta działają dwaj przewoźnicy prywatni, którzy zapewniają 

komunikację autobusową miasta z Łodzią i Koluszkami.  

Ponadto od 2 września 2019 r. w ramach przywracania połączeń autobusowych pomiędzy 

Tomaszowem Mazowieckim a Brzezinami oraz pomiędzy Brzezinami a Dmosinem uruchomiono 

nowe połączenia, dofinansowane z budżetu państwa. Połączenia te organizuje powiat brzeziński  

i PKS Tomaszów Mazowiecki.  

W Brzezinach funkcjonuje 8 586,5 m2 ogólnodostępnych parkingów, które znajdują się w pasie 

drogowym dróg gminnych oraz na działce o nr ew. 2572/2 obręb 8 usytuowanej przy ul. Bohaterów 

Warszawy. 
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XV. PODSUMOWANIE 

Rok 2019 był dla miasta Brzeziny rekordowy, jeżeli chodzi o liczbę inwestycji, przede 

wszystkim tych z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych. To efekt aktywności  

i skuteczności miasta w aplikowaniu o pieniądze z Unii Europejskiej i źródeł krajowych. Rozwój 

infrastruktury, bardziej niż przytoczone w Raporcie liczby i nakłady finansowe obrazują zmiany 

naocznie obserwowane przez mieszkańców i przyjezdnych w miejskiej przestrzeni niemal na 

każdym kroku.  

Wśród priorytetów były i są projekty twarde – infrastrukturalne. Poziom wydatków 

inwestycyjnych Miasta w 2019 r. wynosił 10 727 693,52 zł (stanowił ok.18% wydatków budżetu) 

i był zbliżony do ubiegłorocznego. Wzrost nakładów inwestycyjnych wynika z wejścia w fazę 

realizacji wielu zadań inwestycyjnych, co istotne, wielkość ta będzie utrzymywała tendencję 

wzrostową w najbliższych latach. W 2019 roku rozpoczęła się przebudowa dwóch ważnych 

ciągów komunikacyjnych w centrum Miasta – ul. Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3-go Maja 

oraz ul. Dąbrowskiego i Polna. Dzięki ich realizacji poprawi się wizerunek i dostępność 

komunikacyjna centrum miasta. W Parku Miejskim powstał bezpieczny i atrakcyjny dla dzieci 

plac zabaw, przy pasażu ul. Konstytucji 3-go Maja oraz przy ul. Hetmana wybudowano otwarte 

strefy aktywności – miejsca do zabawy dla dzieci wraz z siłowniami zewnętrznymi i przestrzenią 

rekreacyjno-wypoczynkową. Po zakończeniu prac remontowo-budowlanych w Muzeum 

Regionalnym przy ul. Piłsudskiego miejsce to stało się perełką Miasta i ważnym ośrodkiem 

kulturalnym. Zakończono budowę pierwszego żłobka miejskiego w Brzezinach, inwestycji bardzo 

oczekiwanej, która pomoże młodym rodzicom w powrocie na rynek pracy. 

Miasto Brzeziny ma dobrą sytuację finansową. Zadłużenie miasta na koniec 2019 roku było 

dużo niższe od średniego zadłużenia samorządów w Polsce. 

Miasto Brzeziny ze spokojem i rozsądkiem poradziło sobie z reformą szkolnictwa. 

Miasto Brzeziny wspiera finansowo policję oraz straż pożarną, co przekłada się na zwiększenie 

bezpieczeństwa mieszkańców. 

Zorganizowaliśmy szereg wydarzeń zarówno przez Miasto, jak i jednostki podległe opisanych 

w niniejszym Raporcie, aby zapewnić mieszkańcom ofertę kulturalną, sportową rekreacyjną, 

skierowaną do zróżnicowanych grup odbiorców. Oprócz Dni Brzezin, odbywały się mniejsze 

przedsięwzięcia, jak warsztaty, spektakle, pikniki itp. 

W propagowanie aktywności i zdrowego stylu życia, wpisują się wydarzenia sportowe te 

skierowane do mieszkańców, w tym zajęcia na basenie, boisku sportowym. 
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Dołożymy wszelkich starań, aby nasze Miasto rozwijało się i było atrakcyjne dla mieszkańców 

i przyjezdnych. 

 


