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WSTĘP

Strategia Rozwoju Miasta Brzeziny na lata 2014 - 2020 jest
kluczowym dokumentem, który poprzez swoją zawartość,
a także sposób dochodzenia do zawartych w nim rozwiązań
systematyzuje wiedzę o Mieście, wyznacza długofalowe
kierunki jego rozwoju oraz wskazuje główne działania,
do realizacji.

CEL I METODOLOGIA OPRACOWANIA DOKUMENTU
STRUKTURA
Strategia rozwoju Miasta Brzeziny na lata 2014-2020 jest dokumentem kierunkowym, który określa
nadrzędne cele długoterminowe, priorytety rozwoju oraz możliwe kierunki działań władz Miasta.
Wyznacza stan, do którego Miasto powinno dążyć w kolejnym okresie planowania, zarysowuje ramy
działań prowadzących do osiągnięcia wyznaczonych celów oraz prezentuje przykłady inicjatyw, jakie
można podjąć w ramach każdego strategicznego kierunku rozwoju.
Uchwalenie Strategii nie zamyka możliwości wprowadzania zmian, prowadzenia konsultacji
społecznych i składania propozycji działań inwestycyjnych, zgodnie z pojawiającymi się uzasadnionymi
1

potrzebami lokalnymi . Strategia jest równolegle narzędziem, które wyznacza ogólne ramy
racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami oraz stanowi kluczowy element planowania
rozwoju lokalnego.
W trakcie prac nad tym dokumentem przeprowadzone zostały rozmowy z reprezentantami Urzędu
Miasta, a w celu zebrania opinii od mieszkańców i kluczowych interesariuszy (radnych oraz
przedstawicieli funkcjonujących na terenie Miasta instytucji i jednostek) przeprowadzone zostały ankiety
i wywiady telefoniczne.
Niniejsza strategia składa się z sześciu rozdziałów oraz bibliografii.

1

Domański T., Strategiczne Planowanie Rozwoju gospodarczego gminy, Agencja Rozwoju Komunalnego,
Warszawa 1999
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We Wstępie przedstawiono cel i strukturę dokumentu oraz zastosowane podejście metodologiczne.
Rozdział pierwszy obejmuje krótkie podsumowanie całego dokumentu,

zawiera informacje

o kluczowych założeniach i wnioskach wynikających ze strategii.
Rozdział drugi przedstawia opis stanu obecnego Miasta. Zawiera diagnozę zasobów Miasta
pod kątem informacji na temat zagospodarowania przestrzennego oraz sytuacji gospodarczej.
Rozdział trzeci jest podsumowaniem rozdziału drugiego w postaci analizy SWOT, czyli wskazanymi
mocnymi i słabymi stronami Miasta oraz szansami i zagrożeniami dla jego dalszego rozwoju.
W rozdziale czwartym zawarto wyniki badania sondażowego przeprowadzonego wśród mieszkańców
miasta.
W rozdziale piątym zdefiniowano misję i wizję Miasta Brzeziny, wskazano ogólne kierunki jego
rozwoju stanowiące zarówno wyraz aspiracji władz Miasta, jak i pozostałych interesariuszy strategii.
Nakreślono cele strategiczne, które posłużyły jako konstrukcja realizacji celów operacyjnych.
W rozdziale uwzględniono prezentację przykładowych działań i inicjatyw, które władze Miasta mogą
podejmować w ramach realizacji poszczególnych celów strategicznych. Na zakończenie zamieszczono
opis możliwych źródeł finansowania zadań zdefiniowanych w ramach niniejszej strategii.
Szósta część dokumentu jest poświęcona wytycznym dla proponowanego systemu wdrażania,
monitorowania i ewaluacji strategii. Zamieszczono w niej przykłady wskaźników efektywności procesu
realizacji wytycznych zawartych w niniejszym dokumencie.
Ostatni rozdział przedstawia powiązanie zaproponowanych kierunków rozwoju Miasta z celami
strategicznymi wskazanymi w dokumentach wyższego rzędu.
Bibliografia - zawiera spis dokumentów i materiałów wykorzystanych przy opracowaniu tekstu strategii
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Rysunek 1. Schemat dokumentu Strategia rozwoju Miasta Brzeziny na lata 2014-2020

Źródło: Opracowanie własne
Jak już wyżej wspomniano najważniejszy punkt strategii stanowi lista celów strategicznych
wyznaczających docelowe, długofalowe kierunki rozwoju Miasta. Kierunki te zostały określone m.in.
w oparciu o wyniki diagnozy zasobów i otoczenia Miasta.
Prace nad tekstem strategii rozpoczęto od analizy zasobów, uwarunkowań lokalnych i specyfiki
otoczenia w oparciu o dane uzyskane z Urzędu Miasta, dane Głównego Urzędu Statystycznego
oraz ogólnie dostępne źródła informacji wymienione w bibliografii dokumentu. W celu uzupełnienia tych
5

informacji przeprowadzono badanie ankietowe wśród mieszkańców Miasta oraz wywiady telefoniczne
ze wskazanymi przez Urząd Miasta głównymi interesariuszami strategii. Następnie zgodnie z metodyką
SWOT opracowano listę mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla rozwoju Miasta. Kolejnym
krokiem było określenie na podstawie wniosków z przeprowadzonej diagnozy, misji i wizji Miasta. W
efekcie wskazano kierunki działań proponowanych do podjęcia przez władze Miasta.
Strategia rozwoju została opracowana w określonych warunkach i na określonym etapie rozwoju
Miasta, które są zmiennymi dynamicznymi, dlatego zbioru wskazanych celów nie należy traktować jako
zamkniętego. Ich osiąganie wymaga systematycznego monitorowania zmian zachodzących wewnątrz
Miasta, jak i uwarunkowań zewnętrznych. W celu usystematyzowania i kontroli przebiegu tego procesu
zaproponowano koncepcję docelowego systemu wdrażania, monitorowania i ewaluacji założeń
strategii. W koncepcji uwzględniono przykładowe wskaźniki efektywności procesu realizacji założeń
i celów strategicznych, jakie postawione zostały przed Miastem.
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1. PODSUMOWANIE STRATEGII ROZWOJU
MIASTA BRZEZINY NA LATA 2014 - 2020
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA BRZEZINY NA LATA 2014-2020 JEST OPRACOWANIEM, KTÓRE
WYZNACZA DŁUGOFALOWE KIERUNKI ROZWOJU REGIONU.
Na potrzeby strategii rozwoju Miasta Brzeziny na lata 2014-2020 sformułowano następującą wizję
Miasta:

W 2020 ROKU BRZEZINY MIASTEM NOWOCZESNYM, INTELIGENTNYM, NIEZALEŻNYM
I ŚWIADOMYM SWOJEJ TOŻSAMOŚCI I WARTOŚCI HISTORYCZNO-KULTUROWEJ
ORAZ MIEJSCEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO.

Misja Miasta Brzeziny brzmi następująco:

MISJA:

WYKORZYSTANIE POŁOŻENIA GEOGRAFICZNEGO ORAZ POTENCJAŁU HISTORYCZNOKULTUROWEGO, CELEM STWORZENIA MIASTA PRZYJAZNEGO MIESZKAŃCOM,
INWESTOROM I TURYSTOM.

W celu realizacji wizji i misji Miasta, zdefiniowano katalog kluczowych dla jego rozwoju celów
strategicznych oraz służących ich osiąganiu celów operacyjnych. Łącznie zdefiniowano trzy cele
strategiczne oraz dziewięć przyporządkowanych im celów operacyjnych, które prezentuje tabela 1.
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Tabela 1. Podsumowanie celów strategicznych i celów operacyjnych Miasta
Lp.

Cele strategiczne

Cele operacyjne
1.1 Promocja przedsiębiorczości

1.

Rozwój nowoczesnej

1.2 Przyciąganie inwestorów

gospodarki

1.3 Stworzenie zintegrowanej i unikatowej
oferty turystycznej opartej o dziedzictwo
regionu
2.1 Modernizacja przestrzeni publicznej

Rozwój przestrzenny
2.

i ochrona środowiska
naturalnego

2.2 Uporządkowanie systemu
komunikacyjnego miasta
2.3 Zrównoważone środowisko
3.1Wspieranie osób wykluczonych

Poprawa jakości życia w
3.

mieście
i zwiększenie jego
atrakcyjności

i zagrożonych wykluczeniem społecznym
3.2 Rozwój kapitału społecznego
3.3 Podnoszenie atrakcyjności miasta dla
mieszkańców i inwestorów zewnętrznych

Źródło: Opracowanie własne
Pierwszym celem strategicznym rozwoju Miasta Brzeziny jest rozwój nowoczesnej gospodarki poprzez
promocję przedsiębiorczości – ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw,
przyciąganie inwestorów oraz stworzenie zintegrowanej i unikatowej oferty turystycznej opartej
o dziedzictwo regionu.
Drugim celem strategicznym do realizacji w okresie planowania do 2020 roku jest rozwój przestrzenny
i ochrona środowiska naturalnego. Cel ten zostanie osiągnięty przez modernizację przestrzeni
publicznej, uporządkowanie systemu komunikacyjnego Miasta, a także dbałość o środowisko naturalne.
Wyodrębniony cel strategiczny stanowią działania na rzecz poprawy jakości życia w Mieście oraz
zwiększenie jego atrakcyjności. Cel ten częściowo realizowany również w ramach dwóch poprzednich
celów strategicznych.

8

2. DIAGNOZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU
MIASTA

2.1. PODSTAWOWE INFORMACJE
Administracyjnie Miasto Brzeziny należy do powiatu brzezińskiego, graniczy z następującymi
powiatami: od północy z powiatem łowickim, od wschodu z powiatem skierniewickim, od południa
z powiatem tomaszowskim i łódzkim wschodnim, od zachodu z powiatem łódzkim wschodnim
oraz od północnego – zachodu z powiatem zgierskim. Podział administracyjny Powiatu Brzezińskiego,
na terenie którego znajduje się Miasto Brzeziny przedstawia rysunek 2.

Rysunek 2. Podział administracyjny Powiatu Brzezińskiego.

Źródło: www.gminypolskie.pl

2.1.1. POŁOŻENIE I UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE
Miasto Brzeziny zlokalizowane jest w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim, 20 km na wschód
od Miasta Łodzi, na krawędzi Wysowszczyzny Łódzkiej, w dolinie rzeki Mrożycy. W pobliżu Brzezin
mieści się Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich.
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Rysunek 3. Położenie powiatu brzezińskiego w woj. łódzkim.

Źródło: http://www.lojagiellonczyk.pl

2.1.2. WIELKOŚĆ MIASTA
Miasto Brzeziny zaliczyć można do mniejszych ośrodków miejskich. Na koniec 2012 roku
zamieszkiwało je 12 587 osób (w tym 6 653 kobiety i 5 934 mężczyzn). Przy całkowitej powierzchni
wynoszącej 2 158 ha, Miasto – pod względem gęstości zaludnienia – uplasowało się na 18 pozycji
2)

w województwie łódzkim (583 osób na 1 km . Około 3,5 % całkowitego obszaru Miasta zajmują grunty
leśne, których powierzchnia w 2012 roku wynosiła 75,9 ha.

2.1.3. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE MIASTA
Historia Miasta Brzezin sięga wczesnego średniowiecza, ale pierwsze potwierdzone wzmianki
o Brzezinach pochodzą z 1139 r. i dotyczą istniejącej tu już wówczas parafii. W XIII i XIV stuleciu
Brzeziny były już siedzibą kasztelanii i znaczącym ośrodkiem handlu. Na rozwój Brzezin szczególnie
korzystny wpływ miało położenie przy ważnych traktach handlowych, łączących Wielkopolskę
i Pomorze z Mazowszem, Podlasiem i Rusią oraz Litwę z Małopolską. Prawa miejskie Brzeziny
otrzymały przed rokiem 1329. W XV stuleciu Miasto przeszło w ręce rodziny Lasockich,
którzy pozostawali ich właścicielami przez kolejne 330 lat.
Szczególny rozkwit Brzezin przypadł na XVI stulecie - Miasto liczyło wtedy już 2,5 tys. mieszkańców,
stanowiąc jeden z największych ośrodków sukienniczych w Polsce – funkcjonowało tu wówczas ponad
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300 warsztatów. Z wysokiego poziomu nauczania słynęła brzezińska szkoła miejska, której uczniem był
m.in. Maciej Stryjkowski herbu Leliwa (1547 – 1586/93) - znany historyk, poeta, kronikarz i dyplomata,
autor pierwszej drukowanej historii Europy Wschodniej „Kronika Polska, Litewska, Żmudzka i wszystkiej
Rusi”. Z Brzezin pochodził także wybitny pisarz ariański i ideolog reformacji Grzegorz Paweł (1525 1591), założyciel drugiej w Polsce szkoły protestanckiej oraz Adam Burski (1560 - 1611) - filozof i rektor
Akademii Zamojskiej. Z miasteczkiem 20 lat swojego życia związał również najwybitniejszy pisarz
i publicysta polityczny epoki renesansu Andrzej Frycz Modrzewski (1503 - 1572).
Dzięki korzystnej koniunkturze gospodarczej w XIX w. Brzeziny stały się dużym ośrodkiem produkcji
odzieżowej. Dużą część wyrobów eksportowano na rynek rosyjski. Liczba ludności Brzezin wzrosła
w 1885 roku do 6 tys. Podczas I wojny światowej, doszło w pobliżu Brzezin do krwawej bitwy (Bitwa
łódzka, 17.11-06.12.10914) w wyniku której armia rosyjska została zmuszona do wycofania się na linię
Bzury, Rawki i Pilicy. Walki zrujnowały zabudowę Miasta, a działania wojenne odcięły linią frontu drogę
eksportu produkowanych w Brzezinach towarów. Brak pracy, pogarszające się warunki bytowe, głód
i epidemie chorób zakaźnych

spowodowały znaczne wyludnienie obszaru. Po odzyskaniu

niepodległości i w okresie dwudziestolecia międzywojennego Miasto Brzeziny nadal funkcjonowało jako
„stolica krawiectwa”. Kolejne pokolenie miejscowych krawców starało się przywrócić mu dawną
świetność, pomimo trudności związanych z utratą wschodniego rynku zbytu. W tym czasie rozwija się
w Brzezinach rozwój produkcji krawieckiej w systemie nakładczo – chałupniczym. W latach
dwudziestych szyciem ubrań trudniło się ponad tysiąc 1300 osób na 10,5 tys. mieszkańców, co
oznacza, że z krawiectwa żyła co czwarta rodzina w mieście. Kolejną ciężką próbą dla miasta był
kryzys gospodarczy lat trzydziestych – zmalały gwałtownie zamówienia, spadały stawki (zarobki
czeladników zmalały o 50%, wynosząc zaledwie 25% ówczesnej średniej krajowej), a pogłębiające się
2

zubożenie powodowało migrację wielu bezrobotnych osób na Zachód . Czas II wojny światowej
i okupacji niemieckiej dopełniły degradacji społeczno – gospodarczej. Brzeziny zostały zbombardowane
(60% zabudowy Miasta uległo zniszczeniu m.in. budynek starostwa, inspektorat szkolny, szpital i wiele
obiektów mieszkalnych), mieszkańców pozbawiono własnych warsztatów pracy, a ludność pochodzenia
żydowskiego (stanowiąca przed wojną połowę mieszkańców) została przez Niemców przymusowo
wysiedlona i wywieziona do łódzkiego getta lub obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem. Po zakończeniu
II wojny światowej odradza się przemysł odzieżowy – w 1945 roku otworzona została Pierwsza
Mechaniczna Placówka Krawiecka, przekształcona później w Szwalnię Mechaniczną nr 8 będącą
częścią Łódzkiej Fabryki Konfekcyjnej. Przedsiębiorstwo od 1948 roku zaczęło funkcjonować jako
Brzezińskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego, znane później pod nazwą DAMINA. Okres transformacji
ustrojowej to czas upadku dużych zakładów i ponownego rozwoju krawiectwa prywatnego.

2

ŻIH, Dział Dokumentacji Zabytków, Brzeziny. Historia i Zabytki, Muzeum Regionalne w Brzezinach 1986, s. 11
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2.2. ZASOBY MIASTA

2.2.1. ZASOBY LUDZKIE
Miasto Brzeziny na koniec 2012 roku zamieszkiwało ogółem 12 587 osób. Zmiany dotyczące liczby
ludności w Mieście na przestrzeni lat 2006 - 2012 obrazuje poniższa tabela.
Tabela 2. Liczba ludności zamieszkującej w Mieście Brzeziny.
Rok
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety

osób
osób
osób

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

12 323

12 303

12 331

12 289

12 559

12 544

12 587

5 875

5 852

5 861

5 833

5 965

5 937

5 934

6 448

6 451

6 470

6 456

6 594

6 607

6 653

2013

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych.

Według danych prezentowanych w tabeli nr 2 widać, iż na przestrzeni badanych lat 2006 – 2012 liczba
ludności utrzymuje się na podobnym poziomie nieprzekraczającym 13 tys. osób. W latach 2006 – 2009
można zauważyć niewielkie wahania liczby mieszkańców Miasta, natomiast lata 2010 - 2012 przynoszą
już 2% i 2,4% wzrost w stosunku do roku 2009.
Analizując liczbę ludności Brzeziny według płci, możemy zaobserwować, iż przeważającą liczbę
mieszkańców Miasta stanowią kobiety (53%).
Strukturę demograficzną mieszkańców Miasta Brzeziny pod względem liczby osób w wieku
przedprodukcyjnym (kobiety i mężczyźni poniżej 18 roku życia), produkcyjnym (kobiety w wieku 18 – 59
lat i mężczyźni w wieku 18 – 64 lat) oraz poprodukcyjnej (kobiety od 60 roku życia i po wyżej oraz
mężczyźni od 65 roku życia i po wyżej) przedstawiają wykresy 4 - 6.
Rysunek 4. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym w latach 2006 – 2012.
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Rysunek 5. Liczba ludności w wieku produkcyjnym w latach 2006 – 2012.
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Rysunek 6. Liczba ludności poprodukcyjnej w latach 2006 – 2012.
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Podsumowując dane przedstawione na wykresach, w latach 2006 – 2012, odnotowano zmniejszanie
się udziału liczby osób młodych (w wieku przedprodukcyjnym) w strukturze ludności Miasta. O ile
w roku 2006 stanowiły one blisko 19% ogółu mieszkańców, to już sześć lat później poziom ten obniżył
się do 17,5%. Systematycznie – pomimo jednorazowego wzrostu liczby osób w 2010 roku – zmniejsza
się również procentowy udział osób będących w wieku produkcyjnym (z 67,2% w roku 2006 do 65,1%
w roku 2012) w liczbie wszystkich mieszkańców. Wzrasta natomiast systematycznie udział ludności
w wieku starszym (poprodukcyjnym) w strukturze ludności ogółem – z 14,1% w 2006 roku do 17,4%
w roku 2012. Wskaźnik obciążenia ludnością w wieku poprodukcyjnym wyniósł w tym czasie 26,6 osób
na 100 osób w wieku produkcyjnym.
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Wykres poniżej przedstawia dynamikę urodzeń i zgonów w latach 2006 – 2012. W analizowanym
okresie można zaobserwować wahania liczby zgonów w latach 2006 – 2009. W roku 2010 liczba
zgonów spadła i zrównała się z liczbą narodzonych dzieci. Największy spadek liczby urodzeń
i przewagę zgonów odnotowano w roku 2011. Tendencja ta uległa zmianie w roku kolejnym, kiedy
w roku 2012, po raz pierwszy od sześciu lat, liczba urodzeń przewyższyła liczbę zgonów, choć nie
przekroczyła rekordowej w tym okresie liczby 146 urodzeń z roku 2009.
Rysunek 7. Liczba urodzeń i zgonów w latach 2006 – 2012.
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Źródło: Urząd Miasta Brzeziny.

Zmiany demograficzne, charakterystyczne dla całego regionu łódzkiego, stanowią poważne wyzwanie
zarówno dla polityki społecznej, jak i gospodarczej. Stąd szczególny nacisk powinien być położony na
działania

włączające

osoby

starsze

do

społeczeństwa

oraz

poprawę

warunków

pracy

(np. monitorowanie stanu zdrowia), a także ułatwianie startu zawodowego osobom młodym i szeroko
rozumianą politykę prorodzinną.
Rysunek 8. Bezrobotni zarejestrowany według płci w latach 2006 – 2012.
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Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych.

Poziom bezrobocie w Brzezinach zmniejszał się na przestrzeni lat 2007 – 2008, natomiast
w latach 2009 – 2012 odnotowano z niewielkimi wahaniami znaczący już wzrost liczby
zarejestrowanych osób bezrobotnych. Od 2009 do 2012 roku udział zarejestrowanych osób
bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym wzrósł z 10% do 11%. Wg danych
Powiatowego Urzędu Pracy, rozpatrując bezrobocie wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy,
najwięcej osób pochodziło z przetwórstwa przemysłowego (24,6%) i handlu hurtowego i detalicznego:
naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle (18%), działalności w zakresie usług
administrowania i działalności wspierającej (11,6%), budownictwa (9,5%), administracji publicznej
i obrony narodowej (5,5%), transportu i gospodarki magazynowej (4%), działalności związanej z kulturą,
rozrywką i rekreacją (3,2% osoby). Osoby nowo zarejestrowane najczęściej posiadały zawód
sprzedawcy, szwacza, krawca technika żywienia i technika ekonomisty

3

2.2.2. ZASOBY PRZYRODNICZE
Miasto Brzeziny, według regionalizacji przyrodniczo – leśnej, znajduje się na granicy Krainy
Mazowiecko – Podlaskiej, w podziale na dzielnice należy do Równiny Warszawsko – Kutnowskiej,
Krainy Małopolskiej oraz dzielnicy Łódzko – Opoczyńskiej. Miasto położone jest na granicy zasięgu
buka, jodły europejskiej oraz świerka. W Brzezinach występują następujące rodzaje zieleni: roślinność
leśna i nadrzeczna, park miejski, pracownicze ogródki działkowe, zieleń w obrębie cmentarza oraz
zieleń przy zabudowaniach mieszkalnych.
W dolinach rzek tworzą się zbiorowiska leśne oraz zarośla łozowe, ziołorośla i zespoły łąkowe.
Ziołorośla rozwinęły się na obrzeżach wilgotnych łąk, okrajek lasów łęgowych. Najczęściej
występującym gatunkiem ziół są tu wiązówka błotna, bodziszek błotny i tojeść pospolita. Wilgotne łąki
występują w kilku miejscach na glebach mineralnych i organicznych, odnaleźć można na nich
najczęściej takie gatunki jak kupkówka zwyczajna, wiechlina łąkowa oraz krwawnik pospolity. Od
czerwca do sierpnia kwieciste kobierce muraw kserotemnicznych możemy obserwować po prawej
stronie doliny rzeki, na stokach żwirowych.
Na terenie Miasta wzdłuż ul. Piłsudskiego rozciąga się Park miejski. Został on założony w 1961 roku
nad stawem, w dolinie rzeki Mrożycy, na terenach wcześniejszego XVIII i XIX wiecznego zespołu
parkowo – ogrodowego rodziny Lasockich. Znajduje się w nim wiele ciekawych gatunków drzew,
z przewagą gatunków liściastych takich jak: lipy, topole, klony i wierzby.
Najcenniejsze okazy drzew (głównie lipy) w mieście zlokalizowane są na terenie cmentarza
parafialnego. Wiele z nich zostało objętych jako pomniki przyrody ochroną prawną. Północną część
Miasta zamieszkują rzadkie i chronione gatunki zwierząt, takie jak: grzebiuszka ziemna, rzekotka
drzewna i ropucha zielona.
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Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzezińskim za rok 2012, PUP Brzeziny
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2.2.2.1. OBSZARY PRAWNIE CHRONIONE NA TERENIE MIASTA
Północne obrzeża Miasta Brzeziny położone są w granicy otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień
Łódzkich o charakterystycznym krajobrazie strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich z czytelnymi
formami geomorfologicznymi, powstałymi w skutek działalności lądolodu, o dużej różnorodności
zbiorowisk roślinnych.
Na terenie Miasta Brzeziny nie występują obszary prawnie chronione ani obszary ochrony specjalnej,
znajdują się natomiast następujące pomniki przyrody:
Lipa szerokolistna – 485 cm w obwodzie i około 26,5 m wysokości – znajdująca
się przy budynku parafialnym na działce o numerze 2228.
Klon pospolity – 335 cm w obwodzie i około 13 m wysokości – znajdujący się na cmentarzu
parafialnym, na działce o numerze 2241.
Kasztanowiec biały – 375 cm w obwodzie i około 17,5 m wysokości – znajdujący
się na cmentarzu parafialnym, na działce o numerze 2241.
Lipa drobnolistna – 340 cm w obwodzie i około 8,85 m wysokości – znajdująca
się na cmentarzu parafialnym, na działce o numerze 2241.
Lipa drobnolistna – 325 cm w obwodzie i około 8,25 m wysokości – znajdująca
się na cmentarzu parafialnym, na działce o numerze 2241.
Lipa drobnolistna – 255 cm w obwodzie i około 14,5 m wysokości – znajdująca
się na cmentarzu parafialnym, na działce o numerze 2241.
Lipa szerokolistna – 315 cm w obwodzie i około 14,5 m wysokości – znajdująca
się na cmentarzu parafialnym, na działce o numerze 2241.
Lipa szerokolistna – 370 cm w obwodzie i około 19,5 m wysokości – znajdująca
się na cmentarzu parafialnym, na działce o numerze 2241.
Lipa drobnolistna – 415 cm w obwodzie i około 19 m wysokości – znajdująca się przy budynku
4

Muzeum Regionalnego, na ul. Piłsudskiego 49, na działce o numerze 2668 .

4

Dane na temat Pomników Przyrody pochodzą z Urzędu Miasta Brzezin z dnia 9 lipca 2010 roku
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2.2.2.2. LASY
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec roku 2012, powierzchnia wszystkich
terenów leśnych w Mieście Brzeziny wynosiła 75,9 ha, zaś wskaźnik lesistości 3,5%. Lasy na terenie
Brzezin mają zwarty charakter, tworząc kompleksy głównie w północnej części Miasta oraz w obrębie
doliny rzeki Mrożycy. Do granicy Miasta, od strony północnej, północno-zachodniej i zachodniej
przylegają znaczne zalesienia, o łącznej powierzchni 100 ha. Przeważającym typem siedliskowym na
terenie Miasta jest bór świeży oraz bór świeży mieszany. Brzeziny leżą na granicy zasięgu buka, jodły
europejskiej i świerka.
Tabela 3. Lesistość w Mieście Brzeziny w latach 2006 – 2012.
2006
2007
2008
2009
Ogółem
Lesistość
Grunty leśne publiczne
Grunty leśne publiczne
należące do skarbu Państwa
Grunty leśne prywatne

ha

104,9

104,9

75,8

75,8

2010

2011

2012

75,8

75,8

75,9

%

4,9

4,9

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

ha

10,9

10,9

10,9

10,9

10,9

10,9

10,9

ha

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

ha

94,0

94,0

64,9

64,9

64,9

64,9

65,00

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych.

2.2.2.3. RZEŹBA TERENU
Brzeziny znajdują się na krawędzi Wysoczyzny Łódzkiej, będącej najbardziej wysuniętym na północ
półwyspem wyżyny południowej Polski (Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej). Obszar ten zwany
również Garbem Łódzkim zaliczany jest do pasma Wielkich Dolin. Przez środek obszaru biegnie główny
dział wodny Polski, między rzekami Odrą i Wisłą, z którego niewielkie rzeki i strumienie promieniście
spływają we wszystkich kierunkach. Brzeziny ulokowane są w dolinie Mrożycy (dopływie Mrogi,
prawostronnym dopływie Bzury), która ma swój początek w południowo - zachodniej części Miasta.

2.2.2.4. WODY PODZIEMNE I POWIERZCHNIOWE
Wody podziemne
Obszar Miasta Brzeziny zaliczony jest do VIII kutnowskiego regionu hydrologicznego. W obrębie tego
regionu, występują wodonośne utwory prawo – szczelinowe jury dolnej i środkowej oraz szczelinowo –
krasowe utwory jury górnej. Miejscowo, powyżej utworów jury występują osady trzeciorzędowe,
tworzące lokalne zbiorniki wód podziemnych. Miasto leży w obrębie dwóch Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych: zbiornika Koluszki – Tomaszów, w którym woda ujmowana jest ze szczelinowych
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utworów jury górnej oraz zbiornika- międzymorenowego Brzeziny – Lipce Reymontowskie, w którym
5

główny poziom wodonośności stwierdzono w utworach czwartorzędu .
Wody czwartorzędowe mogą być ujmowane na głębokości od 20 do 40 m pod poziomem terenu (p.p.t.)
3

i cechują się wydajnością od 30 do 70 m . Jakość wód podziemnych określana jest jako dobra.
Zawartość w wodach żelaza ogólnego i jonu magnezu jest pochodzenia neogenicznego i nie
przekracza

stężenia

określonego

w

przepisach

sanitarnych,

dotyczących

wód

pitnych

6

i przemysłowych .
Największe znaczenie obok piętra czwartorzędowego ma jurajskie piętro wodonośne. Tworzą
je głównie spękane i kawerniste utwory węglanowe. Wody jurajskie znajdują się pod dużym ciśnieniem
hydrostatycznym. Średnia głębokość ujęć wynosi 200 m, a wydajność około 100 m. Ośrodki
hydrologiczne mają charakter szczelinowo – kresowy i wykazują niski stopień odporności naturalnej
na zanieczyszczenie. Wody górno jurajskie mają przeciętnie odczyn obojętny, są dość twarde,
o przewadze twardości węglanowej. W ujęciu komunalnym dla Miasta eksploatowane są wody poziomu
7

jurajskiego i czwartorzędowego .
Wody gruntowe w obrębie Miasta drenowane są przez rzekę Mrożycę i jej dopływy. W jej dolinie
głębokość do wód o zwierciadle swobodnym jest najmniejsza i waha się w granicy od 0 do 2 metrów
(istnieje więc zależność czystości wód gruntowych od składu i jakości wód w rzece). Na terenie
występowania osadów lodowcowych (glin piaszczystych i pylastych), znajdujących się w południowej
części Miasta, wody gruntowe występują lokalnie na różnych głębokościach, uzależnionych od systemu
spękań w glinie i przewarstwień piaszczystych. Mają one najczęściej charakter sączeń i występują
na głębokości od 1,5 do 4 m p.p.t. W okresie susz wiele tych sączeń wysycha, a w okresach wilgotnych
zasięg występowania wód śródglinowych znacznie się rozszerza. Na terenach występowania osadów
fluwioglacjalnych (piaski, żwiry znajdujących się w północnej części miasta) zwierciadło wody gruntowej
8

utrzymuje się w wyższych partiach terenu w zasadzie głębiej niż 4,5 m .
Wody powierzchniowe
Obszar Miasta Brzeziny położony jest w granicach zlewni Mrogi i jej lewobrzeżnego dopływu - Mrożycy.
Granica działu wodnego pomiędzy rzekami Mrogą, a rzeką Mrożycą przebiega przez południową,
a następnie wschodnią część miasta. Rzeka Mrożyca bierze swój początek na obszarze przylegającym
od południowego zachodu, do granic miasta na wysokości około 190 m n.p.m. Początkowo płyną dwa
cieki, ukształtowane z młak i wysięków, które na terenie miasta łączą się w jedną rzekę. Obszar
źródłowy nie jest zurbanizowany, pozostaje w użytkowaniu rolniczym, co jest korzystne z punktu
widzenia zachowania istotnych stosunków wodnych. Mrożyca wpada do Mrogi poza granicami Miasta.
Zlewnia rzeki Mrożycy charakteryzuje się dużym odpływem podziemnym. Współczynnik zasilania
podziemnego wynosi około 60%, jest to niewątpliwie efekt występowania tu dużej liczby źródeł,
charakteryzujących się niewielką zmiennością wydajności. Wiele z tych źródeł zasilają wody poziomu
międzymorenowego, występującego pod gliną stadium radomki. Mrożyca posiada znacznie więcej
lewobrzeżnych bezimiennych dopływów, które w większości roku wysychają. Sama Mrożyca wylewa
jedynie co parę lat, w okresie wysokich wodostanów.
5

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Brzeziny, maj
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Po południowej stronie ulicy Kościuszki, na terenie parku miejskiego, rzeka tworzy duże rozlewisko
(staw miejski), które uatrakcyjnia miejsce wypoczynku mieszkańcom Miasta. Mrożyca prowadzi wody
pozaklasowe, (wg. danych za 1996 r.- punkt badawczy w Tadzine) gdyż jest ona odbiornikiem
nieseparowonych ścieków deszczowych i częściowo sanitarnych z terenu Miasta. O klasyfikacji ogólnej
zadecydowały głównie ponadnormatywne stężenia wskaźników grupy substancji organicznych,
związanych z biogennymi oraz stan sanitarny. W ostatnich latach stan wód ulega systematycznej
9

poprawie, ze względu na uruchomienie miejskiej oczyszczalni ścieków .

2.2.2.5. KLIMAT
Klimat Wyżyny Łódzkiej – łódzkiej dzielnicy klimatycznej – dzięki znacznemu wyniesieniu nad poziom
morza jest chłodniejszy i wilgotniejszy niż na Nizinie Mazowieckiej. Klimat ten jest określany jako klimat
umiarkowany – przejściowy. Na tym obszarze zaczyna się postępujący ku zachodowi stopniowy wzrost
cech oceanicznych, który łagodzi temperatury w zimę, zmniejszając jednocześnie wartości rocznych
amplitud. W okolicy Brzezin nie ma większych kompleksów leśnych, niewielkie lasy rozrzucone
są wkoło miasta. Na obszarze miasta odnotowano jedną z wyższych rocznych sum promieniowania
słonecznego, wynoszącą 86,3 kcal/cm

2

(kilokalorii na centymetr kwadratowy), średnie dzienne

nasłonecznienie wynosi 4,6 godziny. Najczęściej występujące wiatry to zachodnie, ale podczas wiosny
i jesienią występują na tym terenie również wiatry wschodnie. Przeważnie są to wiatry o słabym
nasileniu, które sprzyjają utrzymywaniu się mgieł i agregacji zanieczyszczeń w

warstwie

przypowierzchniowej atmosfery.

2.2.3. ZASOBY KULTUROWE
Brzeziny są miastem o szczególnie interesującej przeszłości. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi
już z 1332 roku. Prawa miejskie Brzezin potwierdził w 1364 roku król Kazimierz Wielki. Wiek XV to
czas, w którym powstał sądowy powiat brzeziński z Brzezinami, jako głównym ośrodkiem sądowniczym.
Ze skromnej osady Brzeziny przekształciły się, na początku XVI w., w kwitnący ośrodek gospodarczy
i kulturalny. W tym czasie Brzeziny stanowiły także ważny ośrodek arianizmu w Polsce (synody,
szkoła). Stąd pochodzili wspominani już wcześniej Paweł Grzegorz – pisarz i ideolog reformacji i Adam
Burski – filolog, filozof, wydawca, profesor i rektor Akademii Zamojskiej, na której objął w 1597 roku
katedrę filozofii moralnej. Przez pewien czas w Brzezinach przebywał także pisarz polityczny – Andrzej
Frycz Modrzewski. Od początku XVI w. do końca XIX w. Brzeziny były także znanym w kraju ośrodkiem
piwowarstwa, wyrobu sukna oraz krawiectwa chałupniczego. Jakość wyrobów sukienniczych była tak
wysoka, że określenie „brzezińskie sukno” stało się synonimem sukna przewyższjącego jakość innych
sukien polskich. Gospodarczy rozkwit miasta w drugiej połowie XIX w, czego następstwem
był ożywiony ruch budowlany, spowodował wymianę drewnianej zabudowy miejskiej na murowane
budynki i kamienice czynszowe z oficynami. Spowodowało to istotne zmiany w przestrzeni
centrum, przy Rynku i głównych ulicach Miasta, gdzie rozbierano drewniane domy i zastępowano
je obiektami murowanymi. Zabudowa drewniana zachowała się przy ulicach podrzędnych i niektórych
9

Ibidem
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drogach wylotowych. Historycznie ukształtowana zabudowa Miasta zajmuje niemal całą centralną
10

część jego obecnego obszaru w granicach administracyjnych .
Do najcenniejszych zabytków Brzezin należą:
Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego – gotycka, murowana świątynia parafialna,
ufundowana w 1321 r., a wzniesiona w pierwszej połowie XIV w., później wielokrotnie
przebudowywana,

z

renesansową

kaplicą

Lasockich

(1534),

w

której

znajduje

się późnorenesansowy ołtarz z poł. XVII stulecia oraz płyty nagrobne Lasockich.
Drewniany kościół p.w. św. Anny – wzniesiony w 1719 r. W świątyni warto zobaczyć cenny
obraz w ołtarzu głównym, przedstawiający Świętą Trójcę, pochodzący z I połowy XVII wieku,
a także obrazy św. Walentego i św. Barbary, gotycką kropielnicę oraz rzeźby nieznanej świętej
z I połowy XVII wieku oraz Anioła z chustą św. Weroniki.
Zespół klasztoru Reformatów – pierwotnie drewniany, ufundowany przez Adama i Teofila
Lasockich, w 1627 r., obecnie murowany, składający się z kościoła p.w. św. Franciszka z Asyżu
wzniesionego w 1754 r. i klasztoru, wzniesionego w początkach XVIII stulecia. Kościół i klasztor
wielokrotnie niszczone i odbudowywane, odrestaurowano w latach 1947 - 52.
Kościół p.w. Ducha Świętego - murowany, barokowy kościół ss. Bernardynek, ufundowany
w 1737 r. przez Józefa. Lasockiego. Świątynia posiada późnobarokowy wystrój wnętrza.
W ołtarzu znajduje się cenny obraz z XVII stulecia, przedstawiający Matkę Boską.
Będąc w Brzezinach warto również obejrzeć miejscowe cmentarze: ewangelicki i żydowski
oraz odwiedzić Muzeum Regionalne mieszczące się w neogotyckim budynku.

10

Gminny program opieki nad zabytkami dla Miasta Brzeziny, Listopad 2005
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2.3. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

2.3.1. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I TRANSPORT PUBLICZNY

Publiczny transport zbiorowy (do 2011 roku zwany lokalnym transportem zbiorowym), świadczony jest
na terytorium Miasta Brzeziny poprzez gminne przewozy pasażerskie (na podstawie Ustawy z 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym oraz zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym
transporcie drogowym), a także dzięki przewozom regularnym (zgodnie z ustawą o z dn. 6 września
2001 roku o transporcie drogowym). W ramach gminnych przewozów pasażerskich, będących
zadaniem własnym gminy, od 1 grudnia 2011 roku uruchomione zostało połączenie Łódź – Brzeziny –
Łódź przez Lipiny i Nowosolną. Połączenie realizowane jest na podstawie międzygminnego
porozumienia z dn. 25 listopada 2011 roku w/s międzygminnej komunikacji autobusowej. Stronami
porozumienia są Gmina Miasto Łódź, Miasto Brzeziny, gmina Brzeziny i gmina Nowosolna.
Organizatorem gminnych przewozów pasażerskich jest Gmina Miasto Łódź, a operatorem Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Sp. z o.o. w Łodzi. Obecnie funkcjonuje na tej trasie jedna linia
autobusowa nr 53. Na podobnej zasadzie zaplanowano, na koniec 2013 roku, uruchomienie kolejnego
połączenia między Brzezinami i Łodzią przez Andrespol.
W kwietniu 2013 roku burmistrz Miasta i Gminy Stryków wystąpił z propozycją zawarcia
międzygminnego porozumienia w/s połączenia autobusowego pomiędzy Brzezinami i Strykowem.
Zainteresowani i obecni na spotkaniu przedstawiciele gmin oraz powiatu brzezińskiego wyrazili chęć
zaangażowania się w projekt rozwoju połączeń komunikacyjnych.
W ramach inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej w 2014 roku planowany jest remont ulic
Przedwiośnie i Głowackiego. Przy dwóch, z dziewiętnastu istniejących obecnie, przystankach mają
powstać nowe zatoki przystankowe, z których jedna (przy ul. Głowackiego) dostosowana zostanie do
potrzeb przystanku końcowego (pętli).
Kolejną formą publicznego transportu zbiorowego na terenie Brzezin są przewozy regularne,
realizowane są przez 7 przedsiębiorców. Zapewniają oni systematyczne połączenia autobusowe
pomiędzy Brzezinami, a Łodzią, Jeżowem, Koluszkami, Skierniewicami i Grójcem. Przewozy stałe nie
stanowią zadania własnego gminy i inaczej niż w przypadku gminnych przewozów pasażerskich, nie
11

mogą być finansowane lub dofinansowane ze środków Miasta Brzeziny .

11

Opracowanie na podstawie danych Urzędu Miasta Brzeziny
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Sieć drogową na terenie Miasta stanowi 40 km dróg publicznych, których wykaz zawarto poniżej
w formie tabelarycznej.
Tabela 4. Wykaz ulic w Brzezinach – wg rodzaju i długości.
Lp.

Nazwa ulicy

Długość (mb)

Rodzaj drogi/numer

1.

Andersa

125

DG / 121203E

2.

Berlinga

190

DG / 121204E

3.

Bohaterów Warszawy

600

DG / 121202E

4.

Brzozowa

175

wewnętrzna – prywatna

5.

Burskiego

70

DG / 121205E

6.

Cegielniana

60

DG / 121206E

7.

Cicha

152

DG / nu / 121263E

8.

Chopina

231

DG / 121207E

9.

Chryzantem

255

DG / 1211208E

10.

Czartoryskiego

255

DG / 121260E

11.

Daliowa

230

DG / 121210E

12.

Dąbrowskiego

648

DG / 121211E

13.

Dekerta

70

DG/nu / 121212E

14.

Droga Młyńska

250

wewnętrzna – gruntowa

15.

Fredry

594

DG / 121203E

16.

Głowackiego

840

DG / 121213E

17.

Irysowa

185

DG / 212214E

18.

Jarzębinowa (1694/5, 1695/6,
1695/12)

476

wewnętrzna – prywatna

19.

Jasińskiego

75

DG / 121216E

20.

Joselewicza

60

DG / 121215E

21.

Kardynała Wyszyńskiego (dz.
3727/103)

165

wewnętrzna

22.

Kilińskiego

740

DG / 121254E

23.

Klonowa (dz. 1995/4)

270

wewnętrzna – prywatna
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Lp.

Nazwa ulicy

Długość (mb)

Rodzaj drogi/numer

24.

Kołłątaja

170

DG/nu / 121217E

25.

Konopnickiej

351

DG / 121218E

26.

Konstytucji 3-go Maja

465

DG / 121222E

27.

Konwaliowa

185

DG / 121219E

28.

Kopernika

125

DG / 121004E

29.

Korczaka

155

DG/nu / 121221E

30.

Kordeckiego

1060

DG utwardzona na odc. od ul. Kościuszki do ul. Słonecznej
(422mb), DG/nu / 121220E

31.

Kosmonautów

171

DG / 121202E

32.

Kosynierów

146

DG/nu / 121265E

33.

Krakówek

483

DG / 121225E

34.

Krasickiego

2100

DG /nu/121224E

35.

Kulczyńskiego

405

DG / 121204E

36.

Lasockich

405

DG / 121226E

37.

Leśna

700

DG/nu / 121227E

38.

Ludowa

2150

DG/nu / 121004E

39.

Łąkowa

150

DG/nu / 121228E

40.

1 Maja

135

DG / 121229E

41.

Madalińskiego

190

DG / 121231E

42.

Malownicza

345

wewnętrzna

43.

Małachowskiego

160

DG/nu / 121232E

44.

Matuszewskiego

158

DG / 121229E

45.

Mickiewicza

230

DG / 121226E

46.

Moniuszki

690

DG / 121230E

47.

Mrocka

2575

DG / 121233E

48.

Nadrzeczna

80

DG/nu / 121235E

49.

Niemcewicza

415

DG od. ul. Waryńskiego do
ul. Sejmu Wielkiego –utwardzona, DG/nu / 121234E

50.

Nowa

90

DG / 121236E
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Lp.

Nazwa ulicy

Długość (mb)

Rodzaj drogi/numer

51.

Ogrodowa (897/7, 897/19,
897/30, 897/44)

708

wewnętrzna – gruntowa

52.

Okrzei

510

DG/nu / 121259E

53.

Orląt Lwowskich
(dz. 699/3 i 698)

372 (289)

wewnętrzna – gruntowa

54.

Orzeszkowej

350

DG / 121237E

55.

Partyzantów

620

DG /nu / 121239E

56.

Piłsudskiego

1413

DG / 121248E

57.

Pileckiego (dz. 3778)

311

wewnętrzna – gruntowa

58.

pl. Jana Pawła II (bez strony
zach.)

180

DG / 121240 E

59.

Polna

1114

DG, DG / nu
od ul. Okrzei do ul. Dąbrowskiego utwardzona / 121241E

60.

Południowa

750

DG / 121242E

61.

Potockiego

225

DG /nu / 121238E

62.

Północna

425

DG / 121243E

63.

Prusa

445

DG /nu /121244E

64.

Przechodnia

180

DG /nu / 121245E

65.

Przedwiośnie

408

DG / 121246E

66.

Przemysłowa

276

DG, DG/nu na odc. 140 m / 121247E

67.

Racławicka

255

DG / 121250E

68.

Reymonta

410

DG i DG/nu, od ul. Kilińskiego
do ul. Racławickiej - utwardzona / 121249E

69.

Różana

125

DG / 121214E

70.

Sasanek

125

DG / 121251E

71.

Sejmu Wielkiego

1950

DG /nu / 121209E

72.

Sikorskiego (dz. 3779)

362

wewnętrzna – gruntowa

73.

Składowa

635

DG / 121211E

74.

Skłodowskiej Curie

305

DG / 121249E

75.

Skośna (1661)

ok. 875

wewnętrzna

76.

Słodowa (dz. 865, 3749)

ok. 1400

wewnętrzna

77.

Słoneczna

500

DG/nu na odc. przy
ul. Kordeckiego / 121207E
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Lp.

Nazwa ulicy

Długość (mb)

Rodzaj drogi/numer

78.

Słowackiego

873

DG / 121223E

79.

Sosnowa

105

wewnętrzna – gruntowa

80.

Spacerowa

183

DG / 121253E

81.

Spokojna

158

DG/nu / 121264E

82.

Sportowa

412

DG / 121241E

83.

Staszica

114

DG / 121248E

84.

Stryjkowskiego

275

DG / 121252E

85.

Szarych Szeregów (dawna
Armii Czerwonej)

175

DG / 121202E

86.

Św. Anny

2315

DG / 121201E

87.

Traugutta

110

DG / 121255E

88.

Tulipanowa

659

DG / 121213E

89.

Uniwersału Połanieckiego

270

DG / 121261E

90.

Wesoła

202

DG /nu / 121262E

91.

Wodociągowa

254

DG / 121256E

92.

93.

Woj. Polskiego - odc.
od ul. Lasockich
do ul. Modrzewskiego
Woj. Polskiego – odc.
do Rozworzyna
odc.do lasu Szymaniszki –
droga gruntowa

110

DG / 121226E

1860

DG /nu / 121226E

94.

Wspólna

506

wewnętrzna – prywatna

95.

Zawilcowa

280

DG / 121257E

96.

Zdrowie

279

DG / 121256E

97.

Źródlana (dz. 1327/2
i 1328/2)

ok. 136

wewnętrzna – prywatna

98.

Żeromskiego

659

DG/nu na dł. 200 m / 121229E, 121258E

99.

Czartoryskiego

255

DG / 121260E

Razem:

46 836 m

DG, DG/nu, wewnętrzne, prywatne

Źródło: Dane Urzędu Miasta w Brzezinach

Legenda:
DG - droga gminna utwardzona
DG/nu – droga gminna nieutwardzona
Drogi publiczne gminne- 40,463 km
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Drogi wewnętrzne – 4,810 km
Drogi prywatne – 1.563 km

2.3.2. GOSPODARKA WODNA I ŚCIEKOWA
Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) – przedsiębiorstwa wodociągowo –
kanalizacyjne opracowują wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w ich posiadaniu. Określają one w szczególności:
planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych;
przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków;
nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
sposoby finansowania planowanych inwestycji.
W zakresie planowanych usług wodociągowo-kanalizacyjnych celem ZUK Sp. z o.o. w Brzezinach
zgodnie z aktem założycielskim jest wykonywanie zadań bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania
potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru oraz oczyszczania ścieków na terenie Brzezin, a w
szczególności:
zaopatrywanie ludności, przemysłu i innych odbiorców;
odbiór ścieków do kanalizacji oraz ich oczyszczanie posiadanymi urządzeniami;
eksploatacja i utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń wodociągowokanalizacyjnych, służących ochronie wód przed zanieczyszczeniem;
racjonalna i oszczędna gospodarka wodna oraz dyspozycja zasobami wodnymi w ramach
określonych pozwoleniami wodno-prawnymi;
prognozowanie i programowanie działań w zakresie rozwoju i eksploatacji urządzeń
wodociągowo-kanalizacyjnych oraz realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w wyżej
wymienionym zakresie;
prowadzenie badań oraz analiz jakości wody w całym procesie technologicznym, celem
uzyskania określonych prawem parametrów jakościowych;
kontrola parametrów ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków;
wykonywanie usług w zakresie podłączeń do sieci wodociągowo - kanalizacyjnych oraz innych
usług w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.
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Proces oczyszczania ścieków realizowany jest w oparciu o istniejącą oczyszczalnię ścieków,
zlokalizowaną przy ul. Waryńskiego w Brzezinach. W ramach wymienionego zakresu usług,
ZUK Sp. z o.o. będzie prowadzić działania w obrębie utrzymania i eksploatacji urządzeń wodociągowo
– kanalizacyjnych obejmujące:
urządzenia służące do ujmowania i uzdatniania wody;
urządzenia służące do oczyszczania ścieków;
sieć wodociągową, będącą w posiadaniu przedsiębiorstwa;
sieć kanalizacyjną, którą dysponuje przedsiębiorstwo, do pierwszej studzienki licząc
od strony budynku, a w przypadku jej braku, do granicy nieruchomości;
zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do
realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem; zapewnienie dostaw
wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny;
zagwarantowanie dostaw wody i odprowadzenia ścieków w sposób ciągły i niezawodny;
dostarczanie należytej jakości wody oraz odprowadzanie ścieków do odbiornika.
Ponadto spółka będzie prowadzić usługi w zakresie montażu wodomierzy, wydawania technicznych
warunków przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz uzgadniania dokumentacji projektowej w
tym zakresie, wykonywania odbiorów technicznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz
przyłączy domowych.
Ze względu na rozwój miasta systematycznie rośnie zapotrzebowanie ilościowe i jakościowe na usługi
w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej. Prowadzi to do
działań, mających na celu rozbudowę układu sieci wodociągowej oraz działań służących zwiększeniu
dostępności usług w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków. Stąd działania rozwojowo –
modernizacyjne w ramach których zrealizowane zostały:
budowa sieci wodociągowej w ul. Mrockiej, Głowackiego, Hallera, Pileckiego, Sikorskiego;
budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okrzei;
budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przyczyniająca się w szczególności do poprawy
jakości dostarczanej mieszkańcom wody, polepszenia warunków życia i gospodarowania oraz
udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych.
W ramach działań modernizacyjnych przewidziano również wymianę niezbędnych urządzeń
na sieciach wodociągowych (zasuw, hydrantów), które ze względu na technologię wykonania i zużytych
materiałów, ulegają awariom oraz są przyczyną kosztów i ubytków wody.
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Istotny problem w gospodarce wodno – kanalizacyjnej stanowią nieuniknione straty wody podawanej do
sieci. Wynikają one zwłaszcza z awaryjności

sieci, niezinwentaryzowanych i nieopomiarowanych

poborów (w tym kradzieży wody). Celem racjonalizacji zużycia wody i zmniejszenia strat
powodowanych ww. czynnikami podejmowana jest:
bieżąca kontrola wodomierzy;
remonty, konserwacja oraz wymiana nieszczelnych hydrantów i zasuw w ramach remontu i
sieci wodociągowej;
monitorowanie opłat za pobór wody oraz egzekucja nieuregulowanych należności.
Czynności racjonalizujące wprowadzanie ścieków do kanalizacji, to:
bieżące kontrole jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej przez zakłady i
podmioty gospodarcze;
uszczelnienie studni kanalizacji sanitarnej celem wyeliminowania zjawisk infiltracji;
poprawa ściągalności opłat za odprowadzanie ścieków oraz egzekucja należności;
rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków celem dostosowania efektów jej działania do
wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 28 stycznia 2009
r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U .Nr 27, poz.
169 z 2009 r.).
Efektem w/w działań ma być obniżenie kosztów wynikających z opłat za szczególne korzystanie ze
środowiska oraz znaczne polepszenie jakości ścieków oczyszczonych, wprowadzonych do rzeki.
Na realizację inwestycji w latach 2012 – 2013 zarezerwowane zostały środki z różnych źródeł
finansowania, wśród których główną rolę odgrywały środki Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1. środki Unii Europejskiej:
w 2012 r.: 475 785, 57 zł
w 2013 r.: 3 640 441, 57 zł
2. środki WFOŚiGW:
w 2012 r.: 972 945,16 zł
w 2013 r.: 3 266 876, 54 zł
3. środki własne:
w 2012 r.: 898 563, 67 zł
w 2013 r.: 868 681, 89 zł
Inwestycje przyjęte na lata 2012 – 2013 zostały przedstawione poniżej w tabeli:
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Tabela 5. Inwestycje oraz ich źródła finansowania w latach 2012 – 2013

Lp.

Nazwa inwestycji

Średnica

Długość

Kwota
przeznacz
ona
na 2012 r.
[w zł]

Kwota
przeznaczona
na 2013 r.

Źródła
finansowania

[w zł]

1.

Budowa sieci wodociągowej
w ulicy Mrockiej

Ø 110

110

4 000

-

środki własne

2.

Budowa sieci wodociągowej
w ulicy Głowackiego

Ø 160

80

16 400

-

środki własne

3.

Budowa sieci kanalizacyjnej
w ulicy Okrzei

Ø 200
Ø 160
Ø 63

844,54
362,90
128,46

1 274 364, 23

-

środki własne,
kredyt
z WFOŚiGW

4.

Budowa sieci wodociągowej
w ulicy Sikorskiego

Ø 160

364

39 276, 38

-

środki własne

5.

Budowa sieci wodociągowej
w ulicy Pileckiego

Ø 160

364

-

8 000

środki własne

1 334 040, 61

16 000,00

Łącznie

Lp.

Nazwa inwestycji

2012

2013

Źródła
finansowania

1.

Rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni
ścieków

792 827, 79

7 700 000, 00

środki własne,
środki unijne,
kredyt z WFOŚiGW

2.

Remont II° ciśnień – montaż
dwóch układów regulacji
poziomu wody

-

60 000, 00

środki własne

3.

Zakup ciągnika

152 121,00

-

środki własne,
kredyt z WFOŚiGW

4.

Remont dwóch odżelaziaczy

68 305,00

-

środki własne

1 013 253,79

7 760 000

Razem

Źródło: UM Brzeziny

Analizując dane dotyczące Miasta Brzeziny widać, że zdecydowana większość jego mieszkańców ma
dostęp zarówno do sieci wodociągowej (95,4%), jak i kanalizacyjnej (75.2%). W latach 2006 – 2012
rosła liczba przyłączy oraz długość sieci rozdzielczej, jak i liczba korzystających z sieci wodociągowej
osób. Zauważyć można również spadające zużycie wody w gospodarstwach domowych – o ile w 2006
3

roku średnie zużycie wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiło 33,1 m , to już pięć lat
3

później spadło o 4,3 m . Może to być związane z podejmowanymi przez ZUK działaniami
nakierowanymi na ograniczenie strat i racjonalizację zużycia wody.
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Szczegóły dotyczące parametrów wodociągów oraz kanalizacji na terenie Miasta Brzeziny w latach
2006 – 2012 przedstawione zostały w tabelach nr 6 i 7:
Tabela 6. Wodociągi i kanalizacja na terenie Brzezin w latach 2006-2012
Jednostka
miary

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Urządzenia sieciowe – wodociągi
długość czynnej sieci

km

50,1

52,3

55,2

55,6

56,3

56,4

56,8

szt.

1 480

1 502

1 516

1 560

1 585

1 622

1 656

dam³12

410,0

357,1

465,9

370,0

385,8

360,9

357,2

osoba

11 717

11 701

11 730

11 696

11 964

11 964

11964

rozdzielczej
połączenia prowadzące
do budynków mieszkalnych
i zbiorowego zamieszkania

woda dostarczona
gospodarstwom domowym

ludność korzystająca
z sieci wodociągowej

Kanalizacja
długość czynnej sieci

km

16,3

16,3

16,3

16,3

16,3

16,3

17,7

szt.

1 088

1 088

1 312

1 324

1 331

1 356

1 365

iścieki
zbiorowego
zamieszkania
odprowadzone

dam³

400,0

399,7

540,0

468,5

471

487

451

ludność korzystająca z sieci

osoba

9114

9175

9260

9270

9294

9300

9301

kanalizacyjnej
połączenia prowadzące
do budynków mieszkalnych

kanalizacyjnej
Korzystający z instalacji w % ogółu ludności
wodociąg

%

kanalizacja

%

95,1
74.1

95,1

95,1

95,2

95,3

95,4

74.1

74.8

74.8

74.8

75.2

257,6

260,9

261,4

95.4
75.2

Sieć rozdzielcza na 100 km²
sieć wodociągowa

km

232,2

242,4

255,8

brak
danych

sieć kanalizacyjna

km

75,5

75,5

75,5

75,5

75,5

75,5

brak
danych

Zużycie wody w gospodarstwach domowych
woda z wodociągów
na 1 mieszkańca

m³

33,1

29,0

37,8

30,0

30,8

28,8

brak
danych

na 1 korzystającego

m³

35,0

30,5

39,7

31,6

32,2

30,2

brak
danych

Woda dostarczona do wodociągu na terenie Miasta w czasie doby w badanym roku
12

Dekametr sześcienny
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Jednostka
miary
woda dostarczana do

dam³

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

-

1,4

1,1

1,1

1,1

wodociągu
woda sprzedana z

brak
danych

dam³

-

-

1,4

1,1

1,1

1,1

wodociągu ogółem
woda sprzedana z

2012

brak
danych

dam³

-

-

1,3

1,0

wodociągu gospodarstwom

1,1

1,0

brak
danych

domowym
Źródło:
GUS, Bank Danych Lokalnych

Jak wynika z danych GUS, długość sieci rozdzielczej wynosiła w 2006 roku 50,1 km, a w 2012 roku
56,8 km, w związku z tym zwiększyła się o 6,7 km. W analizowanym okresie o 176 sztuk wzrosła
również liczba połączeń prowadzących do budynków - w 2006 roku wynosiła ona 1 480, a w 2012 roku
– 1 656. Długość sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o 1,4 km w porównaniu z rokiem bazowym 2006.
Liczba połączeń kanalizacji prowadzących do budynków mieszkalnych zwiększyła się w przeciągu 6 lat
o 277 sztuk. W 2012 roku dostęp do sieci wodociągowej miało już 95,4% ogółu mieszkańców, zaś
75,2% lokalnej społeczności korzystało w tym samym czasie z kanalizacji.
W latach 2006-2012 funkcjonowała na terenie Brzezin 1 oczyszczalnia ścieków z podwyższonym
usuwaniem biogenów. Jej przepustowość wynosiła 5 000 m³/dobę. Największa ilość ścieków
oczyszczanych w ciągu roku wyniosła 540,0 dam³ w 2008 roku, najmniejsza natomiast przypadła
na 2007 rok i wyniosła 399,7 dam³. Na przestrzeni lat 2006 – 2012 wzrosła ilość zużycia wody na
potrzeby przemysłu. W 2012 roku wartość ta wyniosła 29 dam³. Zwiększyła się również blisko
dwukrotnie ilość ścieków przemysłowych, odprowadzanych w ciągu roku – z 18 dam³ w 2008 roku do
wartości 31 dam³ w 2012 roku.
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Tabela 7. Komunalne
w latach 2006 - 2012

i

przemysłowe

Jednostka

Wielkość (przepustowość)
oczyszczalni
wg projektu –
z podwyższonym
usuwaniem biogenów
Równoważna liczba
mieszkańców13 (RLM)
ogółem

ścieków

na

terenie

Brzezin

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

szt.

1

1

1

1

1

1

1

m³/dobę

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

osoba

12 846

14 228

14 999

14 999

14 999

14 999

14 999

miary
Komunalne
i przemysłowe
oczyszczalnie ścieków
(z podwyższonym
usuwaniem biogenów)

oczyszczalnie

Ścieki oczyszczane w ciągu roku
odprowadzone ogółem

dam³

400,0

399,7

540,0

468,5

471,0

487,0

451,0

odprowadzane
w czasie doby do
kanalizacji

dam³

-

-

1

1

1

1

1,2

oczyszczane łącznie z
wodami infiltracyjnymi
i ściekami dowożonymi

dam³

968

993

989

1 087

1 251

1 115

955

oczyszczane razem

dam³

400

390

390

458

471

487

451

oczyszczane
z podwyższonym
usuwaniem biogenów

dam³

400

390

390

458

471

487

451

%

100,0

97,6

72,2

97,8

100,0

100,0

100,0

osoba

12 300

12 303

12 310

11 250

11 300

12 250

12 550

oczyszczane biologicznie
i z podwyższonym
usuwaniem biogenów w
% ścieków ogółem
Ludność korzystająca
z oczyszczalni14

Ścieki przemysłowe odprowadzane w ciągu roku
Ścieki odprowadzane
ogółem

dam³

0

0

18

18

25

31

31

Ścieki odprowadzane do
sieci kanalizacyjnej

dam³

0

0

18

18

25

29

29

Ścieki odprowadzane
bezpośrednio do wód lub
do ziemi

dam³

0

0

0

0

0

2

2

13

„Obciążenie oczyszczalni ścieków wyrażone równoważną liczbą mieszkańców, zwane dalej „RLM", od którego zależą
wymagania dotyczące oczyszczania ścieków, oblicza się na podstawie maksymalnego średniego tygodniowego ładunku
zanieczyszczenia wyrażonego wskaźnikiem BZT5 (pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu) dopływającego do
oczyszczalni w ciągu roku, z wyłączeniem sytuacji nietypowych, w szczególności wynikających z intensywnych opadów;
obciążenie oczyszczalni ścieków nowo budowanej, rozbudowywanej lub przebudowywanej przyjmuje się na podstawie założeń
projektowych”. [Za:] GUS, Informacje o podgrupie.
14
Dane w liczbach bezwzględnych
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Jednostka
miary

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ścieki odprowadzane
bezpośrednio do wód lub
do ziemi wymagające
oczyszczania

dam³

0

0

0

0

0

2

2

Ścieki nieoczyszczane

dam³

0

0

0

0

0

2

2

Zużycie wody i oczyszczalnie ścieków
Zużycie wody na
potrzeby gospodarki
narodowej i ludności - w
ciągu roku ogółem

dam³

429,0

394,1

529,3

422,0

442,4

424,1

417,2

Przemysł

dam³

0

0

18

18

23

29

29

Eksploatacja sieci
wodociągowej

dam³

429,0

394,1

511,3

404,0

419,4

395,1

388,2

Eksploatacja sieci
wodociągowej –
gospodarstwa domowe

dam³

410,0

357,1

465,9

370,0

385,8

360,9

357,2

Wielkość oczyszczalni
komunalnych w RLM15

osoba

12 846

14 228

14 999

14 999

14 999

14 999

14 999

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

W związku z rosnącymi potrzebami społecznymi, jak również kwestiami ochrony środowiska w najbliższych latach
przewiduje się konieczność realizacji następujących zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem sieci
wodociągowej oraz kanalizacji:
1.

Budowa kanalizacji sanitarnej + przepompownia w ul. Małczewskiej (Ø 300- 1.630 mb, Ø 200- 294 mb,
Ø 300- 180 mb);

2.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Południowej (Ø 200- 1.069 mb);

3.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego (Ø 200- 337 mb);

4.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego + przepompownia (Ø 250- 2.756 mb);

5.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. M.C. Skłodowskiej (Ø 200- 135 mb);

6.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta (Ø 200- 312 mb);

7.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej (Ø 200- 650 mb);

8.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego+ przepompownia (Ø 350- 670 mb);

9.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Składowej (Ø 200- 560 mb);

15

„Wielkość oczyszczalni charakteryzują dwa wskaźniki: wskaźnik objętości ścieków możliwych do oczyszczenia w ciągu doby
(przepustowość oczyszczalni) i umowny wskaźnik tzw. „równoważna liczba mieszkańców (RLM)". „Równoważna liczba
mieszkańców (RLM)" jest to liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń zawartych w ściekach w stosunku
do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby. Za jednostkowy
ładunek zanieczyszczeń pochodzący od jednego mieszkańca przyjęto 60 g O 2 na dobę. Jeśli np. dla pozycji RLM wpisana jest
liczba 1000 oznacza to, że ta oczyszczalnia może oczyścić ścieki wytworzone przez 1000 osób (patrz objaśnienia do formularza
OS-5 - formularz dostępny na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl). RLM jest zatem przypisane do miejscowości, na terenie
której oczyszczalnia się znajduje i dotyczy wszystkich ścieków, które oczyszczalnia oczyszcza (niezależnie czy ścieki pochodzą
z jednej miejscowości czy też z wielu miejscowości - tzw. oczyszczalnie zbiorcze oczyszczające ścieki z kilku miejscowości)”.
[Za:] GUS, Informacje o podgrupie.
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10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej (Ø 200- 925 mb);
11. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego (Ø 200- 264 mb);
12. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika (Ø 200- 112 mb);
13. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej + przepompownia (Ø 200- 2.156 mb);
14. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki (Ø 200- 454 mb);
15. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowa (Ø 200- 300 mb);
16. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego (Ø 200- 102 mb);
17. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ludowa (Ø 200- 840 mb, Ø 200- 280 mb);
18. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sejmu Wielkiego (Ø 300- 1.300 mb);
19. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strykowska + przepompownia (Ø 200- 1.450 mb);
20. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej (Ø 200- 75 mb);
21. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krasickiego + przepompownia (Ø 200- 1.700 mb);
22. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cicha, Spokojna, Wesoła (Ø 300- 412 mb);
23. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej + przepompownia (Ø 200- 150 mb);
24. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kordeckiego (Ø 200- 200 mb);
25. Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej (Ø 100- 287 mb);
26. Budowa sieci wodociągowej w ul. Krasickiego (Ø 100- 300 mb, Ø 150- 1.700 mb);
27. Budowa sieci wodociągowej w ul. Łódzkiej (Ø 150- 840 mb);
28. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ludowej (Ø 150- 840 mb);
29. Strefa ciśnień ul. Strykowska- 1 szt;
30. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mrockiej (Ø 200- 450 mb);
31. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego(Ø 200- 400 mb);
32. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pileckiego (Ø 200- 400 mb);
33. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skośnej (Ø 200- 150 mb);

Pozostałe niezbędne inwestycje do wykonania z zakresu infrastruktury
1. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mrocka (420mb),
2. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Głowackiego (350mb),
3. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa i Brzozowa (350mb),
4. Budowa sieci wodociągowej ul. Rejtana,
5. Budowa sieci wodociągowej ul. Piłsudskiego,
6. Budowa sieci wodociągowej ul. Orzeszkowej, Kościuszki,
7. Budowa sieci wodociągowej ul. Łąkowa,
8. Budowa sieci wodociągowej ul. Krasickiego,
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9. Budowa sieci wodociągowej ul. Łódzka, Ludowa,
10. Budowa sieci wodociągowej ul. Krakówek ,
11. Budowa sieci wodociągowej ul. Sejmu Wielkiego,
12. Budowa sieci wodociągowej ul. Jarzębinowa,
13. Budowa sieci wodociągowej (Ø 300) w ul. Dąbrowskiego, Przedwiośnie, Kulczyńskiego (1800 mb).
Koszt ww. inwestycji ok. 30.000.000,00 PLN środki będą pochodzić z funduszy UE , Urzędu Miasta Brzeziny oraz
środków własnych.
Ze względu na liczne awarie oraz małą przepustowość z punktu widzenia obecnych i docelowych przepływów do
modernizacji przewiduje się również następujące odcinki sieci kanalizacyjnej:
1.

Kolektor ogólnospławny odc. od ul. Lasockich do ul. Kilińskiego (przebudowa na kanał Ø 800),

2.

Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza (z Ø 200 na Ø400o dł. 610 mb),

3.

Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Głowackiego na odcinku od ul. Kulczyńskiego do ul. Modrzewskiego
(z Ø 200 na Ø 300 o dł. 400 mb),

4.

Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tulipanowej na odc. ul. Chryzantem do ul. Sienkiewicza (z Ø150 na Ø
250 o dł 350 mb).
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2.3.3. GOSPODARKA ODPADAMI
Od 1 lipca 2013 roku uległ modyfikacji system odbierania odpadów stałych – zgodnie z „Ustawą z dnia
25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach”. Od tego czasu
w Mieście Brzeziny odpady komunalne od mieszkańców odbiera firma, która została wyłoniona w
ramach postępowania przetargowego. Mieszkańcy wnoszą opłaty na konto Urzędu Miasta. Kwoty
zależne są od wybranej możliwości odbierania odpadów – segregowanych (niższa stawka) bądź
niesegregowanych (wyższa stawka).
Dane dotyczące gospodarowania odpadami w Mieście Brzeziny za lata 2006-2011 zostały
przedstawione w poniższej tabeli oraz dodatkowo opisane.
Tabela 8. Gospodarowanie odpadami w latach 2006-2011 w Mieście Brzeziny
Jednostka
miary

2006

2007

2008

2009

odpady komunalne – zmieszane odpady w ciągu roku

2010

2011

16

ogółem

t

2 435,17

1 968,76

2 361,35

2 750,87

4 234,51

4 393,59

z gospodarstw
domowych

t

1 797,09

1 423,96

1 909,12

2 314,92

3 494,62

3 164,39

udział odpadów
zdeponowanych na
składowiskach, w ilości
odpadów zebranych
zmieszanych

%

100,00

100,00

100,00

-

-

-

budynki mieszkalne
objęte zbieraniem
odpadów z gospodarstw
domowych

szt.

-

-

-

901

917

917

odpady z gospodarstw
domowych
przypadające na 1
mieszkańca

kg

145,2

115,7

155,0

187,4

278,6

252,5

jednostki odbierające
odpady w badanym
roku wg obszaru
działalności

szt.

-

-

-

3

2

2

dzikie wysypiska
powierzchnia - stan w
dniu 31 XII

m²

-

-

0

40

30

0

istniejące - stan
w dniu 31 XII

szt.

-

-

0

2

1

0

zlikwidowane

szt.

-

-

10

2

1

9

16

„Zmieszane odpady komunalne, to odpady zebrane w ciągu roku bez odpadów zebranych selektywnie i wyselekcjonowanych z
frakcji suchej. Wskaźnik odnoszący się do liczby ludności od 2010 roku został przeliczony zgodnie z bilansem przygotowanym w
oparciu o wyniki NSP 2011”. [Za:] GUS, Bank Danych Lokalnych
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Jednostka
miary

2006

2007

2008

2009

2010

2011

odpady komunalne
zebrane podczas
likwidacji dzikich
wysypisk

t

-

-

75

3

2

95,4

Dzikie wysypiska na
100 km² powierzchni
ogółem

szt.

-

-

0

9

5

0

powierzchnia dzikich
wysypisk na 100 km²
powierzchni ogółem

m²

-

-

0

182

136

0

gromadzenie i wywóz nieczystości ciekłych

17

zbiorniki bezodpływowe

szt.

-

-

600

690

690

690

stacje zlewne

szt.

-

-

1

1

1

1

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Najmniejszą ilość odpadów zebrano w 2007 roku (1 968,76 ton), główną część stanowiły odpady
z gospodarstw domowych (1 423,96 ton). Jednak już w cztery lata później ilość ta wzrosła o ponad
200% i wyniosiła 4 393,59 ton, z czego aż 3 164,39 ton stanowiły odpady pochodzące z gospodarstw
domowych. Analogicznie największą masę odpadów z gospodarstw domowych przypadających na
jednego mieszkańca odnotowano w 2010 roku (278,6 kg). W 2009 roku na terenie Miasta Brzeziny
działały trzy jednostki odbierające odpady, natomiast rok później były to już tylko dwa przedsiębiorstwa.
Zbiórkę elektrosmieci prowadzą niektóre funkcjonujące na terenie Miasta firmy. Z wyeksploatowanym
sprzętem elektronicznym (np. AGD, RTV) mieszkańcy mogą zgłaszać się do:
sklepu „Eldom" ul. Staszica 8 (świetlówki, akumulatory, baterie);
PPHU plac Jana Pawła II 9/10 (świetlówki, akumulatory, baterie);
18

„Motozbyt" - ul. św. Anny 3/11(akumulatory) .
sklepu „Elektronik" ul. Staszica 1 (telefony komórkowe).
Zużyte baterie oraz akumulatory można również składować w punktach znajdujących się w szkołach
oraz w holu Urzędu Miasta. Ponadto Urząd Miasta Brzeziny organizuje dwa razy do roku zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego na placu przy TBS ul. Św. Anny 57. Informacje o terminach zbiórek
ukazują się w lokalnej prasie. Kwestia utylizacji przeterminowanych leków została rozwiązana poprzez
uruchomienie punktów zbiórki w wyznaczonych aptekach. Przeterminowane leki oraz opakowania po
nich należy wyrzucać do specjalnie przeznaczonych pojemników znajdujących się w 3 aptekach (przy
ul. św. Anny 16, ul. Konstytucji 3 Maja 4, przy placu Jana Pawła II 2). Ze zużytymi oponami mieszkańcy
Brzezin mogą zgłaszać się do punktów wulkanizacji i serwisu opon, z których przetransportowane
zostają później do specjalnych spalarni.

17

„Zbiorniki bezodpływowe (szamba), czyli instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych
w miejscu ich powstania. Stacje zlewne - instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej
lub przy oczyszczalniach ścieków służących do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi
z miejsca ich gromadzenia”. [Za:] GUS, Bank Danych Lokalnych
18
Opracowanie na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej: http://www.ekologia.brzeziny.pl/
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2.3.4. ENERGETYKA
Dostawcą energii elektrycznej na terenie Miasta Brzeziny jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Szczegóły dotyczące zaopatrywania miasta w energię elektryczną zostały przedstawione w tabeli
poniżej.
Tabela 9. Ilość odbiorców oraz zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu
Energia elektryczna w
gospodarstwach domowych
odbiorcy energii elektrycznej
na niskim napięciu
zużycie energii elektrycznej na
niskim napięciu

Jednostka
miary

2006

2007

2008

2009

2010

2011

szt.

4 966

4 995

5 021

5 033

5 050

5 130

MWh19

9 982,00

10 132,63

10 295,61

10 297

10 451

10 108

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Analizując dane GUS zauważyć można systematyczny wzrost liczby odbiorców energii elektrycznej.
W roku 2011 liczba odbiorców zwiększyła się w stosunku do roku 2006 o 3%. Jednocześnie w tym
samym czasie nastąpił 4% spadek zużycia energii elektrycznej na niskim napięciu, który dotychczas
rósł systematycznie i odpowiadał wzrostowi liczby odbiorców w latach 2006 - 2010.

2.3.5. CIEPŁOWNICTWO I GAZOWNICTWO
Na terenie Brzezin za wytwarzanie oraz dystrybucję ciepła odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., które funkcjonuje w mieście od 1 lipca 1996 roku jako jednoosobowa
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Brzeziny. Sieci ciepłownicze odznaczają
się wysokimi parametrami, wykonane są w 74% w technologii rur preizolowanych. Wszystkie węzły są
wyposażone w automatykę pogodową, racjonalizującą dostawy ciepła w zależności od temperatury
zewnętrznej. Ciepło dostarczane jest do budynków mieszkalnych, zakładów pracy, instytucji oraz
obiektów użyteczności publicznej w oparciu o jedną, centralną kotłownię węglową, o mocy 14,5 MW,
zlokalizowaną w Brzezinach przy ul. Modrzewskiego 12. W kotłowni zainstalowane są kotły
wysokoprężne wodne typu WR opalane miałem węglowym.
Długość sieci ciepłowniczej w Mieście wynosi 6,770 km. Obsługiwane są 53 węzły ciepłownicze, w tym
9 grupowych i 44 indywidualne. 35 węzłów stanowi własność PEC Sp. z o.o.
Mając na celu modernizację i rozwój PEC Sp. z o.o. przewiduje realizację następujących inwestycji:
modernizację instalacji odpylającej za kotłami nr 1, 2, 3 i 4 (trwająca już inwestycja –
na etapie budowy) mającą na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska
zgodnie z wymogami Unii Europejskiej,

19

Megawatogodzina
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wizualizację i telemetrię całej sieci węzłów wraz z archiwizacją procesów, działania
prowadzone celem usprawnienia nadzoru nad produkcją ciepła – mają spowodować lepsze
wykorzystanie mocy cieplnej, przenoszonej na gorącą wodę, a także zmniejszenie strat
ciepła. Obecnie wszystkie węzły są wyposażone w automatykę pogodową, racjonalizującą
dostawy ciepła w zależności od temperatury zewnętrznej,
wymianę sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Bohaterów Warszawy,
wymianę przyłącza do obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,
remont węzła grupowego osiedle Kulczyńskiego,
remont węzła indywidualnego ul. Modrzewskiego 10,
wymianę pomp obiegowych w węzłach grupowych,
remont instalacji centralnego ogrzewania w ciepłowni,
adaptację, modernizację części pomieszczenia zmiękczalni wody, na potrzeby socjalnobytowe i administracyjne,
modernizację ściany zachodniej w budynku kotłowni.
Sieci ciepłownicze budowane są w systemie rur preizolowanych, co pozwala zachować parametry
czynnika grzewczego na całej jego drodze do odbiorcy. Ponadto technologia rur preizolowanych tłumi
hałas, a wysokiej jakości izolacyjność powoduje znikomą utratę ciepła.
Kolejna z planowanych inwestycji – izolacja termiczna budynków kotłowni i zmiękczalni –
ma spowodować zmniejszenie zużycia ilości energii do ich ogrzewania w taki sposób, aby osiągnąć
i utrzymać komfortową temperaturę. Modernizacja istniejącego i instalacja nowego oświetlenia na
terenie przedsiębiorstwa, a w tym świetlówek, zmniejszających ilość zużytej energii do uzyskania tego
samego poziomu oświetlenia, jak w przypadku użycia tradycyjnych żarówek.
Celem zapewnienia mocy dla przyszłych odbiorców, został zaplanowany rozwój źródła ciepła poprzez
20

zastosowanie wydajniejszych technologii, jak również procesów produkcyjnych, w tym dywersyfikacji
źródeł ciepła, poprzez zastosowanie: kongeneracji

21

gazowej; dokończenie budowy kotła nr 4 WR-5.

W zamyśle zapewnienia podłączenia nowych odbiorców oraz zwiększenia mocy cieplnej, istnieje
konieczność wymiany najstarszych kotłów energetycznych na nowe jednostki. Jednakże ze względu
na wielkość kosztów modernizacji sieci ciepłowniczej PEC Sp. z o.o., wykonanie planowane jest
22

etapami .
Obecnie

Miasto

Brzeziny

nie

posiada

sieci

gazowej,

podejmowane

są

jednak

działania

i projekty doprowadzenia sieci gazowniczej do miasta. Obecnie prowadzone są negocjacje z Gazownią
Łódzką w związku z analizą popytu i warunkami przyłączeniowymi. Planowana inwestycja
przebiegałaby od strony Strykowa. Polepszyłaby nie tylko warunki życia mieszkańców, ale także
zwiększyłaby atrakcyjność miasta w oczach potencjalnych inwestorów.
20

„Różnicowanie asortymentu produkcji lub usług w celu zmniejszenia ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej”.
„Równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym - zapewnia wzrost sprawności
energetycznej i prowadzi do znacznie mniejszego zużycia paliwa niż w procesach rozdzielonych”.
[Za:] http://cieplodlapoznania.pl/jak-powstaje-cieplo/co-jest-kogeneracja/ data dostępu: 09.09.2013 r.
22
Opracowanie na podstawie: http://bip.pec-brzeziny.pl/ oraz danych Urzędu Miasta Brzeziny
21
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2.4. OCHRONA ŚRODOWISKA
Jak wspominano już wcześniej na terenie Miasta nie ma obszarów podlegających ochronie specjalnej.
Natomiast niewątpliwym walorem przyrodniczym jest bliskość parków krajobrazowych i licznych
rezerwatów, takich jak Wiączyń, Struga Dobieszkowska czy Parowy Janowskie. Zasoby naturalne
Miasta – ze szczególnym uwzględnieniem istniejących na jego terenie pomników przyrody zostały
uwzględnione w opisie punktu 2.2.2.”Zasoby przyrodnicze”.

Rysunek 9. Lokalizacja Miasta na tle obszarów chronionych, w tym obszarów NATURA 2000

Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Planu gospodarki Odpadami dla Gminy Miasto
Brzeziny 2008 – 2012

Bliskość Aglomeracji Łódzkiej oraz przebiegające przez teren Miasta szlaki komunikacyjne będące
bodźcami dla rozwoju gospodarczego, stanowią jednocześnie główne przyczyny wzrastającego
zanieczyszczenia powietrza. Na terenie Brzezin ze względu na wzrastającą liczbę pojazdów przy
jednoczesnym braku radykalnej i szybkiej przebudowy sieci dróg utrzymuje się tendencja wzrostowa
stężenia dwutlenku azotu (NO2), który negatywnie oddziałuje m.in. na układ oddechowy człowieka.
W większych stężeniach prowadzi do uszkodzenia płuc, może też powodować podrażnienia skóry
i oczu. Jest składnikiem kwaśnych deszczy i smogu. Istniejąca w województwie sieć dróg nie jest
40

przystosowana do obecnego natężenia ruchu, brak obwodnic i autostrad powoduje, że ruch tranzytowy
przebiega bezpośrednio przez ośrodki miejskie, zaś mała przepustowość dróg w miastach oraz stara
i gęsta zabudowa ograniczają przewietrzanie obszaru przyczyniając się do wzrostu stężenia
zanieczyszczeń w powietrzu. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym jego wzrostowi są remonty dróg,
które przyczyniają się do zmniejszenia średniej prędkości poruszających się pojazdów. Problem
wysokich stężeń NO2, szczególnie przy drogach, istnieje w Brzezinach od wielu lat. Pomiary

23

3

dokonywane w 2009 roku wskazywały, iż średnie roczne stężenie NO2 wynosiło 62,4 μg/m i stanowiło
156% jego wartości dopuszczalnej. W roku 2012 wartość ta uległa zmniejszeniu i przy 54,9 μg/m

3

24

przekraczała wartość dopuszczalną o 37,3% .
25

W 2012 roku, na podstawie rocznej oceny jakości powietrza w województwie łódzkim , Miasto Brzeziny
wskazane zostało jako obszar do działań naprawczych ze względu na przekroczenie dopuszczalnych
wartości stężenia pyłu. Pył jest zanieczyszczeniem bardzo zróżnicowanym zarówno przez swój skład
chemiczny jak i skład frakcyjny. W zależności od źródła pył może zawierać metale ciężkie, pierwiastki
promieniotwórcze, toksyczne związki organiczne tj. węglowodory aromatyczne, fluorowcopochodne
węglowodorów Może być również nośnikiem bakterii i wirusów. Dominujący udział w emisji pyłu PM10
w województwie ma emisja powierzchniowa z indywidualnych systemów ogrzewania (67,7%). Ruch
drogowy emituje 19,5% pyłu, emitory punktowe 6,7%, a rolnictwo 6%. Analogicznie do pyłu PM10
głównym źródłem pyłu PM2,5 jest emisja powierzchniowa (87,3%). Z emisji komunikacyjnej pochodzi
7,8% PM2,5, z emisji punktowej 3,7%, a z rolnictwa 1,2%. W Mieście Brzeziny przekroczone zostały:
roczna wartość poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM10. Wartość średniego
rocznego stężenia pyłu PM10 sięgała w centrum miasta aż 42,9μg/m

3 26

. Obszar przekroczeń

rocznej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia PM10 wyznaczony na podstawie wyników
matematycznego modelowania jakości powietrza obejmował swym zasięgiem obszar południowowschodniej części centrum miasta,
24 godzinna wartość poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM10. Wartość
3

stężenia 24-godzinnego sięgała w centrum miasta 82,0μg/m . Obszar przekroczeń dobowej
wartości poziomu dopuszczalnego stężenia PM10 obejmował swym zasięgiem niewielki obszar we
wschodniej części centrum miasta,
poziom docelowy benzo(a)pirenu w pyle PM10. Stężenie roczne B(a)P w centrum miasta wyniosło
3

10,5ng/m . Obszar przekroczenia poziomu docelowego wykraczał poza granice miasta, obejmując
swym zasięgiem obszary graniczne ościennych gmin wiejskich.
Zwiększający się ruch drogowy jest również głównym źródłem hałasu i pogorszenia klimatu
akustycznego Miasta, przez które przebiegają drogi o statusie krajowym, wojewódzkim i powiatowym.
Wyniki analiz, przeprowadzanych w 2012 roku, wskazują, iż klimat akustyczny zależy w dużym stopniu od
ilości samochodów ciężkich w strumieniu pojazdów. Można więc mieć na dzieję, że po powstaniu dróg
objazdowych, kierujących tranzyt pojazdów ciężkich poza zabudowę mieszkaniową poziom hałasu ulegnie
zmniejszeniu. 27

23

Punkt pomiarowy na ul. Sienkiewicza na wysokości Bohaterów Wolności
Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2012 r., WIOŚ, Łódź 2013
25 Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2012 r., WIOŚ, Łódź 2013
26 μg/m3 – mikrogram na metr sześcienny
27 Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2012 r., WIOŚ, Łódź 2013
24
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Podejmując działania związane z ochroną środowiska naturalnego, Miasto Brzeziny obok inicjatyw
nakierowanych

na

ograniczenie

liczby

odpadów,

ich

segregację,

a

także

zmniejszanie

zanieczyszczenia powietrza np. poprzez termomodernizację budynków, przeprowadza programy
mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej oraz wykształcenie nawyków dbałości
o środowisko. Działania prowadzone np. w ramach Programu Edukacji Ekologicznej skierowane są do
wszystkich mieszkańców Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. W programie
uwzględniono m.in.:
VIII Miejski Bieg Eko – Brzeziny,
Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca nowego systemu gospodarki odpadami,
Sprzątanie Świata 2012,
Zbiórka makulatury – Drzewko za makulaturę,
Konkurs: Pożyteczne wykorzystanie odpadów,
Konkurs: Moja torba ekologiczna,
Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca zakazu palenia odpadów w piecach domowych.
Na realizację programu Miasto otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
28

i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Kwota dotacji wynosi 63 674,00zł, udział własny miasta 7 100,22 zł .

2.5. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

2.5.1. EDUKACJA
Na terenie Miasta Brzeziny opiekę nad dziećmi młodszymi świadczą dwa przedszkola – Przedszkole
nr 1 w Brzezinach oraz Przedszkole nr 3 w Brzezinach. Bazę edukacyjna stanowią trzy szkoły
podstawowe, w tym jedna specjalna, dwa gimnazja, szkoła zawodowa przysposabiająca do pracy
(specjalna), jedno technikum, szkoła artystyczna, dwa licea ogólnokształcące i dwa dla dorosłych oraz
jedna szkoła policealna.
Szkoły podstawowe i gimnazjum to jednostki podlegające Miastu Brzeziny. Pozostałe, czyli Zespół
Szkół Specjalnych (w skład którego wchodzą: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przysposabiająca
do

pracy),

Zespół

Szkół

Ponadgimnazjalnych

(obejmujący

licea,

technika)

oraz

Liceum

Ogólnokształcące podlegają Starostwu Powiatowemu w Brzezinach. Podobnie jak funkcjonująca na
terenie Miasta Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.
W Szkole Podstawowej nr 1 im. Wincentego Matuszewskiego w Brzezinach w bieżącym roku szkolnym
2013/14 kształconych jest 350 uczniów, w 15 oddziałach, w tym 49 dzieci w dwóch grupach
przedszkolnych, 147 dzieci w klasach nauczania wczesnoszkolnego oraz 154 dzieci w klasach IV – VI.
28

http://www.ekologia.brzeziny.pl/program_edukacji_ekologicznej1.php data dostępu: 26.08.2013 r.
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach to najstarsza istniejąca placówka oświatowa w mieście.
Wykształciła już kilka pokoleń miejscowej ludności. Uroczystego poświęcenia szkoły dokonano 23
września 1934 r., ważnym historycznie momentem było nadanie sztandaru oraz imienia, a także
odsłonięcie pamiątkowej tablicy wieloletniego kierownika szkoły – Władysława Janusza. W swojej
historii placówka odnosiła również sukcesy sportowe jak np. wicemistrzostwo wojewódzkie w lekkiej
atletyce. Dwukrotnie szkoła uzyskała tytuł mistrzów województwa w piłce nożnej, a potwierdzeniem
doskonałej kondycji był tytuł wicemistrzów województwa w biegach przełajowych. Wyróżnieniem stało
się nagrodzenie szkoły w dziedzinie najaktywniej działających samorządów uczniowskich. Dzięki
funduszom uzyskanym od władz miasta, przeprowadzono generalną modernizację budynku. Obecnie
na terenie szkoły funkcjonuje także kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”. Dzięki doskonałemu
usytuowaniu, warunkom lokalowym i bogatej bazie dydaktycznej, szkoła stwarza warunki dla rozwoju
dzieci aktywnych, otwartych i komunikatywnych. Atutem szkoły jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
rozwijających zainteresowania uczniów. Uczniowie mają możliwość korzystania z sali gimnastycznej,
biblioteki i centrum multimedialnego, nowoczesnej sali informatycznej, pracowni multimedialnej
i audiowizualnej. Bazę komputerową szkoły stanowią 22 stanowiska komputerowe (w tym 11
w pracowni informatycznej, 6 w ramach projektu „Okno na świat”, 4 w bibliotecznym centrum
multimedialnym). Dodatkowo placówka dysponuje 5 laptopami, tablicą multimedialną i 2 projektorami
multimedialnymi. Szkoła kształci w duchu uniwersalnych wartości, przygotowuje młodego człowieka do
samodzielnego

odbioru

współczesnej

rzeczywistości.

Imprezami,

które

na

stałe

wpisały

się już do kalendarza szkolnych uroczystości są tradycyjne „Bogusy” oraz organizowany corocznie
z wielkim rozmachem Dzień Rodziny. Celem szkoły jest wspieranie rodziców w procesie wychowania
dzieci, propagowanie partnerstwa oraz zdobywanie pracą i osiągnięciami uznania i szacunku
społeczności lokalnej. „Jedynka” to szkoła tworząca zintegrowane środowisko, miejsce, gdzie
społeczność jest twórcza i przede wszystkim przyjazna, hołdująca tradycji i nowoczesności
jednocześnie.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Brzezinach jest szkołą publiczną
z klasami integracyjnymi. W roku szkolnym 2013/2014 do szkoły uczęszcza 476 uczniów
zgrupowanych w 21 oddziałach. „Dwójka” to szkoła nowoczesna, otwarta na ludzi, idąca z duchem
czasu, postępem cywilizacji i techniki, a jednocześnie zakorzeniona w tradycji i hołdująca uniwersalnym
wartościom, tak ważnym w życiu każdego człowieka. W szkole funkcjonują oddziały integracyjne,
w których uczą się zarówno dzieci z normą intelektualną, jak i dzieci niepełnosprawne. Integracja daje
szanse wyrównywania opóźnień i braków poprzez wzbogacenie procesu nauczania terapią
prowadzoną przez specjalistów. Budynek szkoły jest zmodernizowany, estetyczny i funkcjonalny,
dostosowany również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wysoką jakość kształcenia w szkole
potwierdzają sukcesy uczniów, odnoszone w konkursach przedmiotowych i sportowych. Sprawność
fizyczną rozwijają również uczniowie w klasach o rozszerzonym programie pływania. Sukcesy uczniów
są możliwe również dzięki rozwijaniu ich pasji, zainteresowań i talentów podczas zajęć dodatkowych kół zainteresowań. Szkoła posiada bogatą i interesującą ich ofertę. Aktywnie działają koła:
polonistyczne, teatralne, matematyczne, modelarskie, przyrodnicze, ekologiczne, informatyczne,
fotograficzne, chór szkolny, SKS. Placówka szczyci się wysoko wykwalifikowaną i profesjonalną kadrą
nauczycielską, która wciąż podnosi swoje umiejętności w procesie kształcenia uczniów oraz doskonali
metody wychowawcze. Szkoła posiada salę komputerową wyposażoną w 10 stanowisk. Oprócz tego
43

sprzęt

udostępniony

jest

w

bibliotece

szkolnej

(4

zestawy

multimedialne)

i

pracowniach

przedmiotowych. Na bazę sportowa szkoły składają się boisko trawiaste do piłki nożnej, kompleks
sportowy „ORLIK” oraz sala gimnastyczna.
Gimnazjum w Brzezinach powstało w 1999 roku. W bieżącym roku szkolnym 2013/2014 do placówki
uczęszcza 318 uczniów. Gimnazjum posiada pracownię komputerową z dostępem do Internetu (10
komputerów z 2005 r.), sprzęt udostępniony jest również w bibliotece (4 komputery z 2006 r.). Ponadto
szkoła posiada 5 komputerów stacjonarnych oraz 5 komputerów przenośnych do wykorzystania przez
nauczycieli i pracowników administracji do pracy. Szkoła ma dostęp do Orlika przy SP nr 2, boiska
trawiastego, sali gimnastycznej. Młodzież korzysta także z miejskiej pływalni Centrum Kultury Fizycznej
29

w Brzezinach .
Poniżej zostały przytoczone średnie wyniki punktowe sprawdzianu szóstoklasisty dla szkół Miasta
Brzeziny, miasta wojewódzkiego Łodzi, województwa łódzkiego oraz średniej krajowej. Wyniki dotyczą
uczniów bez dysfunkcji i uczniów z dysleksją rozwojową. Tabela obejmuje dane za 2012 rok:
Tabela 10. Porównanie wyników sprawdzianu szóstoklasisty uczniów Dane za 2012 rok [średni
wynik punktowy].
Miasto
Brzeziny

Łódź

województwo

średnia

różnica

łódzkie

krajowa

[do krajowej]

Czytanie

6,17

6,50

6,22

6,25

-0,08

Pisanie

5,80

6,21

6,07

5,88

-0,08

Rozumowanie

4,10

4,23

4,11

4,11

-0,01

2,79

2,88

2,79

2,79

0

3,72

3,76

3,72

3,72

0

22,58

23,58

22,90

22,75

-0,17

Korzystanie
z informacji
Wykorzystywanie
wiedzy
w praktyce
Wynik ogólny

Źródło: OKE, CKE

Średnie oceny uzyskiwane przez brzezińskich uczniów nie odbiegają w znaczący sposób od ocen
uzyskiwanych przez ich rówieśników z terenu województwa łódzkiego, ani średniej krajowej. Różnica
w stosunku do średniej krajowej wyniosła jedynie 0,17 punktów procentowych

29

Opracowanie na podstawie Danych Urzędu Miasta w Brzezinach
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Kolejna tabela przedstawia wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów uczęszczających do szkół na
terenie Miasta Brzeziny porównane do osiągnięć uczniów miasta wojewódzkiego Łodzi, średniego
wyniku województwa łódzkiego oraz wyniku krajowego (wyniki uczniów bez dysfunkcji i uczniów
z dysleksją rozwojową). Dane obejmują 2012 rok.

Tabela 11. Porównanie wyników egzaminu gimnazjalnego
Miasto
Brzeziny

Łódź

województwo

średnia

różnica

łódzkie

krajowa

[do krajowej]

Część humanistyczna
Z zakresu historii
i wiedzy o

56,3

62,7

61,0

61

-4,7

60,6

66,0

65,1

65

-4,4

społeczeństwie
Z zakresu języka
polskiego
Część matematyczno-przyrodnicza
Z zakresu
przedmiotów

49,3

52,2

50,3

50

-0,7

43,8

49,8

48,0

47

-3,2

przyrodniczych
Z zakresu matematyki

Źródło: OKE, CKE

Jeśli idzie o wyniki egzaminu gimnazjalnego, wyniki ogólne z każdego z zakresów były w 2012 roku
słabsze niż średnia krajowa. Wyniki uczniów brzezińskich szkół były słabsze również w porównaniu
z osiągnięciami uczniów uczęszczających do łódzkich szkół oraz w porównaniu z średnim wynikiem
województwa łódzkiego.

2.5.2. OPIEKA ZDROWOTNA
Opiekę zdrowotną, na terenie Miasta Brzeziny, świadczą cztery ośrodki zdrowia, w tym trzy
Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Działalność tych jednostek uzupełniają jednostki funkcjonujące
w ramach Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.
Sektor ochrony zdrowia przechodził w ostatnich latach ważne procesy reorganizacyjne dotyczące
struktury szpitala powiatowego zlokalizowanego na terenie Miasta Brzeziny. W 2009 roku ze struktury
organizacyjnej SP ZOZ wyłączona została przychodnia, na bazie której utworzono spółkę pn.
Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o., a w 2010 powołany został NZOZ Szpital
Powiatowy w Brzezinach, który przejął działalność likwidowanego SPZOZ. W celu pozyskania
niezbędnych do modernizacji źródeł finansowania w styczniu 2013 roku podjęta została decyzja
o wyborze nowego inwestora.
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Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Brzezinach w ramach kontraktu z Łódzkim Oddziałem
Narodowego Funduszu Zdrowia realizuje przychody ze sprzedaży usług leczniczych na poziomie
34 mln złotych rocznie. W systemie otwartym i zamkniętym przyjmuje kilkanaście tysięcy pacjentów
rocznie, dysponuje 170 łóżkami szpitalnymi. W strukturze spółki funkcjonują:
Szpital Powiatowy, który w swojej strukturze posiada następujące oddziały: Oddział
chirurgiczny; Oddział urazowo – ortopedyczny; Oddział chorób wewnętrznych wraz
z pododdziałami kardiologicznym i neurologicznym; Oddział i intensywnej terapii; Oddział
ginekologiczno

–

położniczy;

Oddział

pediatryczno

wraz

z pododdziałem

neonatologicznym; Szpitalny Oddział Ratunkowy z Centralną Izbą Przyjęć.
Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska, w której funkcjonują:
-

przychodnie

specjalistyczne

–

chirurgiczna,

ortopedyczna,

neurologiczna,

dermatologiczna, osteoporozy, poradnia „K“, okulistyczna, laryngologiczna, zdrowia
psychicznego i leczenia uzależnień,
-

Podstawowa Opieka Zdrowotna(w ramach działalności Przychodni Rejonowej
w Brzezinach), w tym medycyna szkolna oraz transport sanitarny dla POZ-tu spółki,

-

Zakład rehabilitacji leczniczej,

-

Nocna i świąteczna pomoc lekarska,

-

Przychodnia stomatologiczna, w tym stomatologia w szkołach i w gabinetach
gminnych,

-

30

Pracownia diagnostyki obrazowej oraz zakład diagnostyki laboratoryjnej.

Od 2006 roku systematycznie wzrasta liczba funkcjonujących na terenie miasta przychodni, jak również
liczba udzielanych w nich porad lekarskich. Według danych GUS, w Brzezinach w 2012 roku
funkcjonowało łącznie 11 przychodni i w stosunku do roku 2006 zwiększyła się o ponad połowę.
W 2012 roku łącznie udzielonych zostało mieszkańcom 69 406 porad. Dla porównania – w 2006 r. w
ramach POZ odnotowano 52 342 porady (wzrost o 43%). Na stałym poziomie pozostaje natomiast
liczba działających w Mieście aptek.
Szczegółowe informacje na temat opieki zdrowotnej zostały zamieszczone w tabeli poniżej:
Tabela 12. Ochrona zdrowia na terenie Brzezin w latach 2006 – 2012
Jednostka

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

obiekt

7

7

8

9

9

11

11

publiczne

obiekt

3

3

3

3

0

0

brak danych

niepubliczne

obiekt

4

4

5

6

9

11

brak danych

miary
przychodnie
ogółem31

30

Informacje nt. struktury PZC sp. z o.o. przekazane przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach
Przychodnia może być zakładem opieki zdrowotnej lub jego częścią, udziela świadczeń zdrowotnych, które mogą obejmować
swoim zakresem świadczenia podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, w
miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń.
31
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Jednostka

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

jd.

52 342

57 998

65 519

63 339

77 261

74 904

69 406

jd.

-

-

-

-

-

-

14 0599

Apteki

obiekt

6

6

6

7

6

6

6

Mgr farmacji

osoba

11

18

13

18

17

14

14

osoba

2 054

2 051

2 055

1 756

2 093

2 091

2 098

miary
podstawowa opieka
zdrowotna – porady
ogółem
Ambulatoryjna
opieka zdrowotna –
porady lekarskie

Ludność
na aptekę
ogólnodostępną

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

2.5.3. POMOC SPOŁECZNA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizując ustawę o pomocy społecznej, wspiera osoby i rodziny
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach
odpowiadających godności człowieka. Działania MOPS zmierzają do życiowego usamodzielnienia osób
i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Według danych MOPS, w 2012 roku w Brzezinach, wnioski
o pomoc złożyło 547 rodzin, przy czym najczęstszym powodem przyznania pomocy rodzinom było
ubóstwo – problem ten dotyczył aż 446 rodzin. Kolejną trudnością, z jaką borykają się mieszkańcy
miasta jest bezrobocie, występujące w 314 rodzinach. Dość liczną grupę korzystających z zasobów
finansowych MOPS są rodziny, w których występuje problem niepełnosprawności – dotyczy to 248
rodzin. Dane ilościowe według kryterium powodów udzielenia pomocy i wsparcia przedstawione zostały
w tabeli nr 13.
Tabela 13. Rodziny, którym udzielono pomocy i wsparcia przez MOPS
Wyszczególnienie

2011

2012

Osoby i rodziny, z którymi przeprowadzono wywiad środowiskowy
Liczba rodzin
Liczba osób w rodzinach

537

547

1 158

1 167

Powody udzielenia pomocy i wsparcia:
Ubóstwo
Liczba rodzin

454

446

1 014

991

Liczba rodzin

268

314

Liczba osób w rodzinach

519

785

Liczba osób w rodzinach
Bezrobocie

47

Niepełnosprawność
Liczba rodzin
Liczba osób w rodzinach

253

248

484

385

Długotrwała lub ciężka choroba
Liczba rodzin

71

74

Liczba osób w rodzinach

144

160

Liczba rodzin

364

187

Liczba osób w rodzinach

784

478

38

36

69

53

Liczba rodzin

2

2

Liczba osób w rodzinach

5

3

11

16

Liczba rodzin

14

16

Liczba osób w rodzinach

14

20

3

4

3

9

Liczba rodzin

1

0

Liczba osób w rodzinach

2

0

Bezradność (problemy)

Alkoholizm
Liczba rodzin
Liczba osób w rodzinach
Narkomania

Potrzeba ochrony macierzyństwa
Liczba rodzin
Bezdomność

Opuszczenie zakładu karnego
Liczba rodzin
Liczba osób w rodzinach
Zdarzenia losowe

Przemoc w rodzinie – ofiary przemocy
Liczba rodzin

0

5

Liczba osób w rodzinach

0

16

Źródło: Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Spośród osób, którym udzielono wsparcia w 2012 roku przeważali mężczyźni. Pomocy finansowej
udzielono 170 mężczyznom w wieku od 0 do 17 lat, 406 w wieku produkcyjnym oraz 18 w wieku
emerytalnym. Wśród kobiet objętych pomocą znalazło się 150 pań w wieku od 0 do 17 lat, 359 w wieku
produkcyjnym i 18 w wieku emerytalnym. Zasiłek stały wypłacono w 2012 roku 133 osobom ogółem,
a liczba udzielonych świadczeń wyniosła wówczas 1 300. Kwota świadczeń wyniosła blisko 0,5 mln zł.
Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących wypłacono 99 osobom w kwocie 412 201 zł. Liczba
świadczeń w 2012 roku wyniosła 988. Pozostałe, szczegółowe dane zostały zawarte w tabeli poniżej.
Dla porównania zostały umieszczone informacje za 2011 rok.
Tabela 14. Kategorie wg których udzielono wsparcia w latach 2011-2012 oraz rodzaje wsparcia
Wyszczególnienie

2011

2012

150

150

150

150

338

359

Wybrane kategorie osób, którym udzielono pomocy i wsparcia
Kobiety
Wiek 0-17
Liczba osób
W tym: osoby długotrwale korzystające
Wiek produkcyjny
Liczba osób
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Wyszczególnienie

2011

2012

338

359

Liczba osób

58

18

W tym: osoby długotrwale korzystające

58

18

172

170

172

170

Liczba osób

418

406

W tym: osoby długotrwale korzystające

418

406

Liczba osób

22

18

W tym: osoby długotrwale korzystające

22

18

W tym: osoby długotrwale korzystające
Wiek emerytalny

Mężczyźni
Wiek 0-17
Liczba osób
W tym: osoby długotrwale korzystające
Wiek produkcyjny

Wiek emerytalny

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej
Zasiłek stały
Liczba osób
Liczba świadczeń
Kwota świadczeń w złotych

140

133

1 337

1 300

482 750

490 665

102

99

W tym:
Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących
Liczba osób
Liczba świadczeń
Kwota świadczeń w złotych

1 032

988

414 374

412 201

Zasiłek stały dla osoby w rodzinie
Liczba osób

38

34

Liczba świadczeń

305

312

68 386

78 464

Liczba osób

141

159

Liczba świadczeń

515

524

138 661

152 439

Liczba osób

121

143

Liczba świadczeń

472

493

129 499

145 469

Liczba osób

12

4

Liczba świadczeń

25

9

6 418

3 128

Liczba osób

8

12

Liczba świadczeń

18

22

2 744

3 842

302

263

334 731

342 108

Kwota świadczeń w złotych
Zasiłek okresowy

Kwota świadczeń w złotych
W tym:
Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia

Kwota świadczeń w złotych
Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby

Kwota świadczeń w złotych
Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności

Kwota świadczeń w złotych
Zasiłek celowy ogółem
Liczba osób
Kwota świadczeń w złotych

Źródło: Dane MOPS w Brzezinach
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Poza wsparciem finansowym, MOPS oferuje także tzw. świadczenia niepieniężne w ramach pomocy
społecznej, a należą do nich: zapewnienie posiłku, w tym posiłku dla dzieci, schronienia, ubrania,
sprawienie pogrzebu, odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Ponadto MOPS świadczy
usługi opiekuńcze oraz prowadzi poradnictwo specjalistyczne, pracę socjalną. Szczegóły wsparcia
udzielonego w latach 2011 – 2012 zostały przedstawione w tabeli nr 15. Porównując dane z lat 2011 –
2012, widać, że w 2012 roku zarówno liczba udzielonych świadczeń, jak również ich koszty. Wyjątek
stanowiły podejmowane interwencje kryzysowe oraz zasiłek pogrzebowy. Na uwagę zasługuje fakt
zwiększania wydatków związanych z kontraktami socjalnymi zawieranymi z osobami bezrobotnymi oraz
funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej, będącego jedną z istotnych form reintegracji społeczno –
zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Tabela 15. Kategorie wg których udzielono wsparcia w latach 2011-2012 oraz rodzaje wsparcia
Wyszczególnienie

2011

2012

Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej
Posiłek
Liczba osób

185

188

Liczba świadczeń

25 540

29 212

Kwota świadczeń w złotych

143 019

179 013

W tym: dla dzieci
Liczba osób
Liczba świadczeń
Kwota świadczeń w złotych

133

130

15 707

17 021

88 938

111 963

Sprawienie pogrzebu
Liczba osób

1

0

Liczba świadczeń

1

0

2 356

0

Kwota świadczeń w złotych

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Liczba osób
Liczba świadczeń
Kwota świadczeń w złotych

26

30

296

312

506 105

566 764

Usługi pomocy społecznej
Usługi opiekuńcze ogółem
Liczba osób
Liczba świadczeń
Kwota świadczeń w złotych

22

25

8 855

12 017

97 405

132 187

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Liczba osób

3

6

Liczba świadczeń

2 104

1 845

Kwota świadczeń w złotych

31 560

27 675

Poradnictwo specjalistyczne
Liczba rodzin
Liczba osób w rodzinach

260

220

650

531

Praca socjalna
Liczba rodzin
Liczba osób w rodzinach

729

767

1 694

1 715

Interwencja kryzysowa
Liczba rodzin

33

21
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Wyszczególnienie
Liczba osób w rodzinach

2011

2012

85

47

Kontrakt socjalny
Liczba osób ogółem z zawartym

54

106

kontraktem
W
tym: liczba osób z kontraktem

0

20

w Klubie Integracji Społecznej

Źródło: Dane MOPS w Brzezinach

Inną formą wsparcia ze strony pomocy społecznej jest pomoc udzielana w postaci świadczeń
rodzinnych, wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W zakres świadczeń rodzinnych
wchodzą: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne,
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
W 2011 roku liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków wynosiła
łącznie 771, zaś kwota świadczenia wyniosła 1 598 204 zł. W 2012 roku liczba rodzin, którym
przysługiwał zasiłek wyniosła 781, a łączna kwota wypłaconych świadczeń stanowiła 887 390 zł. Liczba
świadczeń pielęgnacyjnych wyniosła w 2011 roku 594, w łącznej kwocie 307 823 zł, zaś w 2012 roku
udzielono 624 świadczenia, których łączna kwota wzrosła do 322 036 zł.
Szczegółowe dane dotyczące tego zakresu świadczeń znajdują się w tabeli nr 16.
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Tabela 16. Inne rodzaje pomocy i świadczeń (lata 2011 – 2012 )
Wyszczególnienie

2011

2012

Liczba rodzin

771

781

Kwota świadczeń (zł)

1 598 204

887 390

Liczba świadczeń

594

624

Kwota świadczeń (zł)

307 823

322 036

Liczba świadczeń

3 735

3 798

Kwota świadczeń (zł)

571 455

581 094

Liczba świadczeń

62

56

Kwota świadczeń (zł)

62 000

56 000

Liczba świadczeń

124

130

Kwota świadczeń (zł)

124 000

130 000

Liczba rodzin

66

68

Kwota świadczeń (zł)

341 740

370 728

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych

Świadczenia opiekuńcze, w tym świadczenie
pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny

Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się
dziecka

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Źródło: Dane MOPS w Brzezinach

Dom Pomocy Społecznej znajdujący się na terenie Brzezin podlega powiatowi brzezińskiemu. Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach jest jednostką finansowaną ze środków zleconych
(wojewody) lub środków własnych. Ze względu na fakt, że społeczeństwo staje się coraz bardziej
ubogie, a co za tym idzie, warunki życia znacznie pogarszają się, coraz więcej osób z terenu Brzezin
zgłasza się po udzielenie pomocy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Taka sytuacja prowadzi
do tego, że zwiększa się ilość środków przeznaczanych na realizację zadań pomocy społecznej
w zakresie zadań własnych, czyli zapewnienia ciepłego posiłku dla osób potrzebujących, zapewnienia
schronienia dla osób pozbawionych mieszkania, zasiłki celowe, usługi opiekuńcze lub pokrycie kosztów
pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób, które wymagają całodobowej opieki.
Szczegóły na temat przeznaczenia środków na określone cele przedstawione zostały w formie
tabelarycznej – tab. Nr 17.
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Tabela 17. Środki finansowe przeznaczone na wydatki pomocy społecznej
Ź
r

Wyszczególnienie

2011

2012

6 518 485 zł

6 829 612 zł

0

0

817 632 zł

532 669 zł

3 082 164 zł

3 046 162 zł

50 421 zł

50 606 zł

191 956 zł

234 778 zł

482 760 zł

490 665 zł

843 031 zł

1 069 725 zł

635 071 zł

726 626 zł

2 500 zł

0

412 950 zł

678 381 zł

liczba projektów EFS

2

3

łączna kwota środków EFS

792 000 zł

772 420 zł

ó
d

ogółem (działy)

ł 851 –
o ochrona
:

zdrowia

85153 – przeciwdziałanie narkomanii
85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi
852 – pomoc społeczna

Dświadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
a oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
n

z ubezpieczenia społecznego

e składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

M

i zasiłki i pomoc w naturze
e

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

j zasiłki stałe
s
k

Ośrodek Pomocy Społecznej

i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
e usuwanie skutków klęsk żywiołowych
g
pozostała działalność, w tym: klub integracji społecznej, warsztat

o terapii zajęciowej, prace społecznie użyteczne, program „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”, wkład własny jednostki
samorządu terytorialnego

O

inne –
środki
r EFS na
projekty

ś

o

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, czyli żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie,
rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zespoły orzekania o niepełnosprawności,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostała działalność w zakresie polityki
społecznej – wyniosła zarówno za 2011 r., jak i 2012 r. – w każdej z kategorii 0 zł. Podobnie – działanie
32

edukacyjna opieka wychowawcza: pomoc materialna dla uczniów – wyniosła 0 zł za lata 2011-2012 .

32

Opracowanie na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach
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2.5.4. PORZĄDEK PUBLICZNY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Przedstawione dane dot. Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach zostały sporządzone na podstawie
Krajowego Systemu Informacji Policji, Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji oraz SAP. Analizując
dane dotyczące przestępstw można zauważyć, że ich liczba znacząco spadła w roku 2012 (213
incydentów) w stosunku do roku poprzedniego, kiedy odnotowanych zostało aż 260 przestępstw. Widać
również pozytywne tendencje zmniejszania się liczby wypadków mających miejsce na terenie miasta –
o ile w 2010 r. odnotowano 17 wypadków, to już rok później było ich tylko 10, zaś w roku 2012 – 11.
Ochronę przeciwpożarową na terenie Brzezin zapewniają Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej oraz Ochotnicza Straż Pożarna. W 2010 r. Straż Pożarna interweniowała do 36 pożarów oraz
245 miejscowych zagrożeń (takich jak wypadki, usuwanie gniazd owadów, pompowanie wody), w 2011
r. odnotowano 45 pożarów oraz 157 interwencji w przypadku miejscowych zagrożeń. Za 2012 r.
zarejestrowano taką samą ilość pożarów, jak w 2011 r. oraz o 5 więcej przypadków miejscowych
zagrożeń. Na przestrzeni lat 2010 - 2012, najwięcej pożarów, jak również miejscowych zagrożeń,
odnotowano w 2010 r.
Obok jednostek policji i straży pożarnej na terenie Brzezin funkcjonuje również straż miejska. Została
powołana zgodnie z Uchwałą Nr X/70/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2011 r. z dniem
1 sierpnia 2011 r. Straż działa jako samorządowa, umundurowana formacja, mająca na celu
wykonywanie czynności administracyjno-porządkowych w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa
publicznego, określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Straż Miejska działa
w strukturze Urzędu Miasta Brzeziny jako wydział tego urzędu. Straż posiada do dyspozycji służbowy,
osobowy samochód oraz urządzenia samoczynnie rejestrujące przekroczenie dozwolonej prędkości,
alkomat z czujnikiem elektrotechnicznym i inne urządzenia, potrzebne do pracy strażnika miejskiego.
Do ustawowych kompetencji oraz funkcji Straży Miejskiej należą przede wszystkim:
ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa oraz spokoju na terenie miasta,
działania prewencyjne – patrolowanie ulic, osiedli oraz realizacja zgłoszonych interwencji,
działania społeczno-administracyjne – czyli współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa
i porządku publicznego z Komendą Powiatową Policji w Brzezinach oraz innymi instytucjami
samorządowymi i społecznymi,
profilaktyczne – zapobieganie przestępstwom, wykroczeniom i zjawiskom kryminogennym.
Do ochrony spokoju i porządku publicznego na terenie Miasta Brzeziny w 2012 roku zostało
wystawionych do służby 231 patroli, z tego 50 samodzielnych patroli dwuosobowych. W ramach
realizowanych

służb

patrolowych

podejmowano

interwencje

na

zgłoszenia

mieszkańców,

a w szczególności na wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. W omawianym
okresie funkcjonariusze w szczególności prowadzili kontrolę rejonów placówek oświatowych, miejsc
gromadzenia się nieformalnych grup młodzieżowych, nieruchomości pod względem utrzymania
54

czystości i porządku, targowiska miejskiego, cmentarza, lasów i parku celem wyeliminowania
powstawania dzikich wysypisk.
Straż Miejska w 2012 roku przyjęła 84 zgłoszenia, a do 31 sierpnia 2013 r. 53 zgłoszenia
od mieszkańców i innych instytucji z prośbą o interwencję. Wymienione zgłoszenia dotyczyły m.in.:
zaśmiecenia, utylizacji odpadów, bezdomnych psów, naruszania przepisów ruchu drogowego, palenia
papierosów przez młodzież wokół szkół oraz spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem.
Dane na temat wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji odnotowanych przez
straz miejska przedstawione zostały w tabeli poniżej.
Tabela 18. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
podsumowanie –
1.08-31.12.2011 r.

1.01-31.12.2012 r.

1.01-31.12.2013 r.

1.08.2011-31.12.
2013 r.

liczba osób, które otrzymały
mandat
z tego mieszkańcy Brzezin
% ogólnej liczby osób ukaranych
pouczenia
z czego dot. mieszkańców
Brzezin
% ogólnej liczby spraw
wnioski skierowane do sądu
z czego dot. mieszkańców
Brzezin

254

14 501

3 623

18 322

80

236

26

353

31,50%

1,63%

0,72%

1,93%

26

1 263

658

1 993

16

82

37

144

61,54%

6,49%

-

7,23%

1

108

224

339

0

1

35

10

-

0,93%

15,63%

2,95%

dot. mieszkańców Brzezin i
stanowi % wszystkich wniosków
do sądu

Źródło: Dane Straży Miejskiej w Brzezinach

Podsumowując, w okresie od 1 sierpnia 2011 roku do 31 sierpnia 2013 r., funkcjonariusze Straży
Miejskiej w Brzezinach, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nałożyli 18 322
mandaty karne. Z tego blisko 2% stanowiły mandaty nałożone na mieszkańców Miasta Brzeziny.
W zakresie kontroli ruchu drogowego zostały zastosowane środki oddziaływania wychowawczego
w 1 993 sprawach, z czego 144 spraw dotyczyło mieszkańców Brzezin, co z kolei stanowiło 7,23%
ogólnej liczby spraw. Sporządzono 339 wniosków do sądu o ukaranie, z czego 10 dotyczyło
mieszkańców Brzezin – a to stanowiło 2,95% liczby wszystkich wniosków o ukaranie.
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2.5.5. SPORT I REKREACJA
Ważnym ośrodkiem zajmującym się propagowaniem kultury fizycznej i sportu w Mieście jest Centrum
Kultury Fizycznej. Od 1 czerwca 2011 w skład Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach wchodzi Kryta
Pływalnia i Stadion Miejski. CKF jest jednostką budżetową Miasta Brzeziny. Centrum działa na
obszarze Brzezin, jednak dla właściwej realizacji celów, istnieje możliwość prowadzenia działalności
poza granicami miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Celem funkcjonowania Centrum
jest realizowanie na rzecz mieszkańców Brzezin 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. Do zadań
Centrum należą m.in.:
prowadzenie działalności w zakresie wychowania fizycznego i sportu, a także rekreacji na
podległych obiektach;
udostępnianie bazy sportowej, rekreacyjnej i szkoleniowej do organizacji imprez sportowych
i rekreacyjnych;
prowadzenie i rozwijanie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i rehabilitacji
dla społeczeństwa Miasta Brzeziny i okolic, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci,
młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
tworzenie warunków do rozwoju sportu kwalifikowanego;
organizowanie masowych imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, handlowych,
turystycznych oraz wystaw;
prowadzenie działalności, w szczególności usługowej,
wypożyczalni sprzętu sportowego i wyposażenia oraz innej;

handlowej,

gastronomicznej,

prowadzenie działalności informacyjnej, marketingowej i reklamowej w zakresie działania
Centrum;
realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie budowy nowych obiektów i urządzeń sportowych
oraz rozbudowa i modernizacja już istniejących;
współpraca z innymi podmiotami z kraju i zagranicy, celem realizacji wspólnych przedsięwzięć
sportowo-rekreacyjnych;
współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami sportowymi i placówkami
oświatowymi, o zasięgu gminnym, regionalnym i ogólnopolskim, w zakresie realizacji zadań
statutowych Centrum;
eksploatacja, konserwacja obiektów i urządzeń sportowych, bieżące remonty, utrzymanie
33
porządku i czystości w obiektach oraz na terenach administrowanych przez Centrum .
Do zasobów Centrum Kultury Fizycznej należy kryta pływalnia i stadion miejski. Kryta pływalnia
dysponuje sportowym basenem o wymiarach 25 x 12,5 m, basenem rekreacyjnym oraz zjeżdżalnią.
W obrębie obiektu znajduje się również zewnętrzne boisko do piłki siatkowej plażowej. Centrum Kultury
Fizycznej oferuje swoim klientom korzystanie z pływali krytej, w której zawiera się 25-metrowy, 6-torowy
basen sportowy (temperatura wody wynosi 26-27°C), korzystanie z basenu rekreacyjnego
33

Na podstawie: http://www.ckfbrzeziny.pl/profil_dzialalnosci.php data dostępu: 19.09.2013 r.
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o temperaturze wody ponad 30°C, 42-metrowej zjeżdżalni oraz suchej sauny fińskiej. Ponadto istnieje
możliwość wypoczynku i relaksu w grocie solnej. Na zewnątrz budynku – do dyspozycji miłośników gier
zespołowych – boisko do piłki siatkowej plażowej. Oferta usług dodatkowych obejmuje również naukę
oraz doskonalenie pływania dla dzieci i młodzieży, naukę i doskonalenie pływania dla dorosłych, wodny
aerobik, ćwiczenia korekcyjne w wodzie, a także zajęcia z niemowlętami oraz dziećmi w wieku
34

przedszkolnym z uczestnictwem rodziców .
Miejski stadion posiada 3 boiska. Dwa spośród nich to pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej i hokeja
na trawie. Boisko trawiaste do piłki nożnej jest otoczone pełnowymiarową bieżnią lekkoatletyczną.
Boisko do hokeja na trawie posiada sztuczną nawierzchnię trawiastą (trawa wodna), spełniającą normy
wymagane do rozgrywania zawodów o najwyższej randze. Jest to jedyne tego typu boisko, znajdujące
się na terenie województwa łódzkiego. Pomiędzy boiskami mieszczą się trybuny (po stronie boiska
piłkarskiego – na 465 miejsc, a od strony boiska hokejowego 75 miejsc). Stadion miejski posiada
również boisko trawiaste treningowe o wymiarach: 70m x 50 m. Do przyległej infrastruktury boisk
należą kontenery szatniowe.
W celu rozwoju działalności Centrum planowana jest realizacji inwestycji obejmujących:
modernizację urządzeń na terenie pływalni krytej – urządzeń mających wpływ na zużycie
energii, w związku z tym przewidziana wymiana centrali wentylacyjnych i zainstalowanie
narzędzi odzyskujących energię z odprowadzanych ścieków oraz zastosowanie kolektorów
słonecznych, do podgrzewania wody użytkowej i basenowej;
na obszarze stadionu miejskiego planowana jest przebudowa budynku wyłączonego
z użytkowania na potrzeby działalności statutowej stowarzyszeń kultury fizycznej i CKF
oraz modernizacja nawierzchni ciągów komunikacyjnych;
budowę hali sportowej w bliskim otoczeniu pływalni krytej – plan utworzenia kompleksu
35

sportowo-rekreacyjnego .

34
35

Opracowanie na podstawie: http://www.ckfbrzeziny.pl/plywalnia_kryta.php data dostępu: 19.09.2013 r.
Opracowanie na podstawie danych Urzędu Miasta Brzeziny

57

Tabela 19. Kluby sportowe łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS
Kluby sportowe łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS

Jednostka

2008

2010

2012

szt.

3

2

5

członkowie

osoba

83

75

209

ćwiczący ogółem

osoba

119

65

267

ćwiczący - mężczyźni

osoba

18

50

170

ćwiczący - kobiety

osoba

101

15

97

ćwiczący do lat 18 ogółem

osoba

90

42

199

ćwiczący do lat 18 chłopcy

osoba

4

32

142

ćwiczący do lat 18 dziewczęta

osoba

86

10

57

szt.

4

4

6

trenerzy

osoba

1

1

4

instruktorzy sportowi

osoba

6

2

6

inne osoby prowadzące zajęcia sportowe

osoba

0

1

3

kluby

sekcje sportowe

miary

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Jak wynika z danych zawartych w powyższej tabeli w 2012 roku na obszarze Brzezin znajdowało się
łącznie 5 klubów sportowych, których członkami było 209 osób. Ogółem ćwiczyło w nich 267
ochotników, z czego zdecydowaną większość stanowili mężczyźni (170 osób). W grupie wszystkich
ćwiczących przeważały osoby młode – aż 74% osób odwiedzających kluby to dzieci oraz młodzież do
18 roku życia. Analogicznie do zwiększającej się liczby osób ćwiczących, wzrosła również liczba osób
prowadzących zajęcia i trenerów.
Na szczególną uwagę zasługuje działająca w mieście od 1974 roku kobieca drużyna hokeja na trawie.
Obecnie drużyna działa w ramach klubu Hokej – Start Brzeziny, a jej zawodniczki od lat są
niekwestionowanymi mistrzyniami – w sumie 13 razy zdobyły tytuł Mistrza Polski na boiskach
otwartych, a 5 – krotnie w mistrzostwach halowych.
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2.5.6. KULTURA
Główne instytucje promujące kulturę na terenie Brzezin, to:
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,
Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima,
Muzeum Regionalne w Brzezinach.
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach powołano na mocy uchwały nr VII/42/2011 Rady Miasta
Brzeziny, z dnia 28 kwietnia 2011 r. Zadania realizowane przez Centrum to animacja życia kulturalnego
w mieście, promocja Miasta i Gminy Brzeziny, redakcja samorządowego tygodnika „Brzeziński
Informator Samorządowy”. Ponadto Centrum zajmuje się organizowaniem następujących imprez:
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
Dni Brzezin;
powitania wakacji;
warsztatów muzycznych dla dzieci w ramach Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej
„Kolory Polski”;
dożynek Miejsko-Powiatowych;
jubileuszu tygodnika BIS.
W 2012 roku został powołany do życia program „Dom Kultury w Przestrzeni”. W ramach programu
odbyły się m.in. warsztaty rękodzieła, kulinarne (kuchnie świata), turystyczne, modelarskie,
i fotograficzne. W zajęciach udział wzięło łącznie ponad 100 osób.
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach podejmuje również inicjatywy o charakterze promocyjnym np.
Zintegrowany Program Promocji, łączący promocję projektów realizowanych przez Miasto Brzeziny;
opracowanie nowego portalu Miasta; uruchomienie konta Miasta na Facebooku, aktywowanie systemu
36

powiadamiania sms dla mieszkańców .
Kolejnym miejscem istotnym na mapie życia kulturalnego Brzezin jest Miejska Biblioteka Publiczna im.
Juliana Tuwima. W 2011 roku, podobnie jak w poprzednich latach, placówka pełniła zadania biblioteki
powiatowej, koordynując m.in. pracę pięciu bibliotek gminnych działających na terenie powiatu
brzezińskiego. Na realizację tego zadania przeznaczono 7 000 zł, z budżetu powiatu brzezińskiego,
działającego w porozumieniu z Miastem Brzeziny. Na specjalne potrzeby czytelników, w ramach
wypożyczeń międzybibliotecznych, sprowadzono książki z zasobów bibliotek uniwersyteckich z Łodzi,
Warszawy, Torunia, Krakowa, Lublina. Dotychczas biblioteka współpracowała m.in. ze szkołami,
przedszkolami,

Muzeum

Regionalnym,

Stowarzyszeniem

Rodziców

i

Opiekunów

Dzieci

Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”, Szkołą Muzyczną, Świetlicą Środowiskową - „Świetlik”.
W placówce funkcjonowały także Punkt Informacji Turystycznej oraz Punkt Informacji Europejskiej.
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http://brzeziny.pl/centrum_promocji_i_kultury_w_brzezinach.php
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Na terenie biblioteki organizowane są również wystawy np. promujące działalność artystyczną ludzi
niepełnosprawnych, upamiętnianie wydarzeń kulturalnych i literackich, rocznic narodzin i śmierci
pisarzy. Biblioteka organizuje spotkania mieszkańców ze znanymi osobami m.in. aktorami i pisarzami,
angażuje się w akcje ogólnopolskie takie jak „Cała Polska czyta dzieciom”, jak również przygotowuje
własne liczne konkursy plastyczne, poetyckie i okolicznościowe. Przy bibliotece działał również Klub
37

Słoneczko, kierujący swoją ofertę do najmłodszych czytelników .
Ważną instytucją promującą historię miasta oraz bogactwo lokalnych tradycji jest Muzeum Regionalne.
Placówka powstała w 1972 roku z inicjatywy działaczy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brzezińskiej.
Zalążki zbiorów muzealnych zaczęły być zbierane przez członków Towarzystwa już około 1965 r.
Siedziba Muzeum Regionalnego w Brzezinach mieści się w pałacu neogotyckim. W placówce znajdują
się głównie zbiory związane z krawiectwem: maszyny do szycia z przełomu XIX i XX w., żelazka
oraz nożyce krawieckie. W Muzeum utworzono wystawę pt. „Zaginione miasto”. Przedstawiające
legendę o dawnych Brzezinach. Poza wystawami stałymi i czasowymi, na terenie Muzeum
38

organizowane są w także warsztaty artystyczne oraz imprezy okolicznościowe .

37
38

http://brzeziny.pl/miejska_biblioteka_publiczna_im_juliana_tuwima.php data dostępu: 26-27.08.2013 r.
http://brzeziny.pl/muzeum_regionalne_w_brzezinach.php
data dostępu: 27.08.2013 r.
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2.6. SFERA GOSPODARCZA

2.6.1. PRZEMYSŁ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I STRUKTURA PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH
Do największych podmiotów w Brzezinach należą: Wytwórnia Umundurowania Strażackiego
w Brzezinach oraz szpital powiatowy. Działania prowadzone na rzecz przyciągania inwestorów,
to udostępnianie informacji na temat terenów inwestycyjnych, pomoc de minimis kierowana
do przedsiębiorców

tworzących

nowe

miejsca

pracy,

stworzenie

„Programu

Rozwoju

Przedsiębiorczości Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013-2017” (przewidującego m.in. utworzenie
nowych miejsc spotkań młodzieży z przedsiębiorcami, powołanie rady konsultacyjno-doradczej ds.
przedsiębiorczości, dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy na obszarze
województwa, organizowanie praktycznej nauki zawodu oraz kursów i szkoleń kwalifikacyjnych,
przekazywanie

informacji

o

aktualnych

działaniach

władz

Miasta,

promowanie

lokalnych

przedsiębiorców poprzez odrębną stronę internetową, dostosowanie planów zagospodarowania
przestrzennego do potrzeb przedsiębiorczości, wsparcie potencjalnych inwestorów w kontakcie
39

z prywatnymi właścicielami gruntów, do wykorzystania pod inwestycje gospodarcze) .
Analizując dane GUS, za lata 2006 – 2012, można zauważyć zmniejszającą się liczbę podmiotów
funkcjonujących w sektorze prywatnym (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą),
a jednocześnie wzrost aktywności gospodarczej podmiotów trzeciego sektora (stowarzyszeń
i organizacji społecznych). W 2012 r. odnotowano łącznie 1 333 funkcjonujące na terenie Brzezin
podmioty gospodarki, z czego 81 należących do sektora publicznego, a 1 252 – do sektora prywatnego.
Dla porównania – w 2006 r. ogółem było zarejestrowanych 1 422 podmiotów, w tym 86
reprezentujących sektor publiczny i 1 336 z sektora prywatnego. Szczegółowe dane dot. liczebności
podmiotów zawarte zostały w tabeli 21.
Tabela 20. Podmioty gospodarki narodowej na terenie Brzezin w latach 2006-2012
Podmioty gospodarki
narodowej wpisane do
REGON

40

Jednostka
miary

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1 305

1 362

1 328

1 333

Podmioty wg sektorów własnościowych
podmioty gospodarki narodowej
ogółem41

jed. gosp.

1 422

1 452

1 410

39

Dane Urzędu Miasta Brzeziny
„Nie są prezentowane wszystkie formy prawne podmiotów dlatego dane liczbowe nie sumują się na sektor ogółem”.
[Za:] GUS, Informacje o podgrupie
41
„Nie są prezentowane wszystkie formy prawne podmiotów dlatego dane liczbowe nie sumują się na sektor ogółem. Dla pozycji
„podmioty gospodarki narodowej ogółem" oraz „sektor publiczny - ogółem" jednostki łącznie z gospodarstwami pomocniczymi”.
[Za:] GUS, Informacje o podgrupie
40
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Podmioty gospodarki

Jednostka

narodowej wpisane do
REGON

2006

miary

40

sektor publiczny - ogółem

jed. gosp.

86

2007

2008

2009

2010

2011

2012

87

87

85

81

82

81

sektor publiczny - państwowe
i samorządowe jednostki prawa

jed. gosp.

36

36

35

35

31

31

30

jed. gosp.

3

3

4

4

4

4

4

jed. gosp.

1 336

1 365

1 323

1 220

1 281

1 246

1 252

jed. gosp.

1 148

1 180

1 153

1 047

1 095

1 054

1 055

jed. gosp.

41

40

41

41

44

50

50

jed. gosp.

10

10

9

9

9

9

9

sektor prywatny - spółdzielnie

jed. gosp.

12

12

12

12

12

12

12

sektor prywatny - fundacje

jed. gosp.

1

1

1

1

0

0

0

jed. gosp.

19

21

21

23

24

24

25

budżetowego
sektor publiczny - spółki
handlowe
sektor prywatny - ogółem
sektor prywatny - osoby fizyczne
prowadzące działalność
gospodarczą
sektor prywatny - spółki
handlowe
sektor prywatny - spółki
handlowe z udziałem kapitału
zagranicznego

sektor prywatny - stowarzyszenia
i organizacje społeczne

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

2.6.2. ROLNICTWO
Według danych GUS, sporządzonych na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego 2010, na terenie
Brzezin działało się 511 gospodarstw rolnych. Większość stanowiły gospodarstwa małe, posiadające do
1 ha powierzchni. Łączna powierzchnia gospodarstw rolnych w 2010 roku wynosiła 1218,10 ha, w tym
o powierzchni do1 ha włącznie - 120,42 ha oraz gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 ha liczyły
1097,68 ha. Szczegółowe dane na ten temat zostały zawarte w tabeli poniżej:
Tabela 21. Gospodarstwa rolne na terenie Miasta Brzeziny
Gospodarstwa rolne według grup obszarowych użytków rolnych

Jednostka miary

2010

gospodarstwa rolne ogółem

szt.

511

do 1 ha włącznie

ha

244

1 - 5 ha

ha

222

5 - 10 ha

ha

30
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Gospodarstwa rolne według grup obszarowych użytków rolnych

Jednostka miary

2010

10 -15 ha

ha

8

15 ha i więcej

ha

7

ogółem

szt.

259

do 1 ha włącznie

ha

40

1 - 5 ha

ha

176

5 - 10 ha

ha

28

10 -15 ha

ha

8

15 ha i więcej

ha

7

gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (Powszechny Spis Rolny 2010)

2.6.3. TURYSTYKA I REKREACJA
Dla osób preferujących aktywny sposób spędzania wolnego czasu, ciekawą ofertę przygotowało
Centrum Kultury Fizycznej (pływalnia, grota solna, hokej). Region miasta bogaty jest w różnorodne
formy przyrodnicze. Główną atrakcję okolicy stanowi Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich z lasami,
fragmentami borów, zalewami wodnymi na rzece Mrodze. Przez miasto przebiega szlak łącznikowy
Brzeziny – Tadzin (rozpoczynający się przy pl. Jana Pawła II <dawniej Jedności Narodowej>, następnie
ul. Traugutta, ul. Wysockich, ul. Skłodowskiej – Curie, po pokonaniu skrzyżowania dochodzi do ul.
Reymonta i biegnie dalej w kierunku północnym Tuż za skrzyżowaniem, po lewej stronie ulicy
Reymonta znajduje się, ogrodzony niewysokim murkiem cmentarz żydowski. Po pokonaniu trasy
wzdłuż doliny Mrożycy na odcinku ok. 3 km szlak dociera do lasu w Tadzinie, który zbiega się ze
szlakiem pieszym po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Na terenie Parku Krajobrazowego na
uwagę zasługują trzy rezerwaty przyrody: Parowy Janinowskie, Struga Dobieszkowska oraz Las
Łagiewnicki, zaś w oddalonej zaledwie o 6 km od miejscowości Rochna znajdują się tereny idealne dla
grzybiarzy i osób lubiących wędkarstwo.
Miłośnicy historii mogą m.in. odwiedzić Muzeum Regionalne w Brzezinach oferujące nie tylko stałe
ekspozycje (prezentujące wielokulturowe tradycje miasta – miasto krawców, zaginione miasto), ale
również wystawy czasowe, jak i bogaty kalendarz imprez takich jak koncerty plenerowe, pikniki,
jarmarki, seanse kina letniego. Wśród eksponatów na szczególną uwagę zasługuje największy
w Polsce zbiór kilkuset żelazek – przedstawiający rozwój tego urządzenia od początku XIX wieku, po
okres dwudziestolecia międzywojennego, a także bogata kolekcja maszyn do szycia (najstarsze
egzemplarze pochodzą z XIX wieku). Bogata i wielokulturowa historia miasta pozostawiła po sobie
także zabytki architektury sakralnej, takie jak XIV w. gotycki kościół pw. Podwyższenia św. Krzyża, czy
Zespół Klasztoru oo. Reformatorów – początkowo drewniany (XVII w.), a później murowany zespół
budynków (XVIII w.), odrestaurowany w latach 50-tych XX w. Warte uwagi są również pozostałości
XVI w. Cmentarza Żydowskiego zniszczonego przez hitlerowców, a uporządkowanego w latach 90-tych
XX w., na którym odnaleźć można kilkadziesiąt zabytkowych macew.
Szansą dla rozwoju turystyki może się stać w przyszłości wpisane do rejestru zabytków stanowisko
archeologiczne „Osada Krakówek”. Osada zlokalizowana jest po zachodniej stronie ul. Waryńskiego
63

przy skrzyżowaniu z ul. Kościuszki, na północnym brzegu Mrożycy (rys. 9). Jej charakterystycznym
elementem jest zrekonstruowana dębowa studnia zrębowa z XIV w.
Jak wynika z rozmów z przedstawicielami urzędu miasta oraz muzeum miasta, na terenie osady
planowane są inicjatywy związane z powołaniem archeologicznego parku kulturowego. Pierwsze
badania archeologiczne na tym terenie przeprowadzone zostały w latach 80-tych XX wieku. Odkryto
wówczas fragment przedmieścia Brzezin z okresu późnośredniowiecznego oraz wczesnonowożytnego
– elementy zabudowy, w tym fragment ulicy brukowanej i liczne zabytki.
Zrekonstruowanie dawnej osady może obok celów turystycznych być wykorzystane także jako atrakcja
edukacyjna poprzez stworzenie ścieżek dydaktycznych, opartych na nowoczesnych technologiach np.
animacjach 3D itp. ukazujących życie w średniowiecznych Brzezinach (przykładem podobnych
zrealizowanych już inicjatyw może być projekt „Podziemia Rynku Krakowskiego”).

Rysunek 10. Lokalizacja stanowiska archeologicznego Osada Krakówek.

Źródło: https://maps.google.pl/

Podstawowe zaplecze gastronomiczne, dla potencjalnego turysty, zapewniają funkcjonujące na terenie
miasta

bary

i

restauracje,

wśród

których

wymienić

można

m.in.:

bar

„MA.NI.ER”,

bar

„U Budziewskiego”, jadłodajnię „Delikatesy Centrum”, jadłodajnię „Smakosz”, pizzerię „DaGrasso”,
pizzerię pub „A’L Gusto”, restaurację „Parkowa”.
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2.6.4. ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA MIASTA
Miasto Brzeziny położone na obrzeżach Łodzi w samym centrum Polski, w rejonie bezpośredniego
oddziaływania sieci TEN-T, jest miejscem o tradycjach przemysłowych (głównie przemysł odzieżowy),
posiadającym jednocześnie położenie ciekawe pod względem krajobrazowym (otulina Parku
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich). Istotną dla jego atrakcyjności gospodarczej kwestią jest również
umiejscowienie i powiązanie funkcjonalne miasta ze stolicą województwa w ramach Łódzkiego Obszaru
Metropolitalnego (ŁOM). ŁOM to wg Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 obszar spójny,
dynamiczny i konkurencyjny, wpisujący się w proces rozwoju bipolarnego układu metropolitalnego Łódź
– Warszawa. Stowarzyszenie się łódzkich samorządów w ramach ŁOM przełoży się w najbliższych
latach na realizację wspólnych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), które odpowiadając na
najważniejsze wyzwania rozwojowe regionu, zwiększą jego atrakcyjność na tle kraju. Skupiono się na:
1. Funkcjach metropolitalnych opartych na gospodarce innowacyjnej i sektorze kreatywnym,
zgodnie z unikatowym potencjałem rozwojowym ŁOM,
2. Zdegradowanych technicznie, społecznie i gospodarczo obszarach miejskich ŁOM,
3. Transporcie publicznym, integrację którego uznano za konieczny warunek kształtowania funkcji
42

metropolitalnych ŁOM i jego spójności przestrzennej .
Rysunek 11 Miejski Obszar Funkcjonalny Łodzi

Źródło: Stan prac w regionie dotyczący ZIT, prezentacja Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

42

Filary rozwoju ŁOM podane za Studium Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
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Konkurencyjność miasta została dostrzeżona i podkreślona m.in. w raporcie „Atrakcyjność inwestycyjna
regionów 2012”, sporządzonym przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie, który
wymienił Brzeziny wśród 20 najlepiej ocenionych, pod kątem potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej,
43

gmin (miejskich i wiejskich) w województwie .
Brzeziny, jako „miasto otwarte, posiada ciekawą ofertę inwestycyjną skierowaną zarówno do
przedsiębiorców krajowych, jak i zagranicznych. Do zasobów zagospodarowania przestrzennego na
terenie Brzezin przygotowano:
1,5 ha gruntów do zainwestowania obiektami produkcyjnymi w terenie uzbrojonym,
10 ha gruntów do zagospodarowania pod usługi turystyczne i rekreacyjne,
14 ha gruntów pod budownictwo mieszkaniowe nieintensywne z usługami.
W planie zagospodarowania przestrzennego Brzezin znajdują się wydzielone, przeznaczone na cele
inwestycyjne przemysłowe oraz usługowe, obszary:
obszar oznaczony w planie miejscowym symbolem 15 PE/UT,RL położony w północnej części
miasta, obejmujący dz. nr 216/1 oraz 216/2 o powierzchni 10,8747 ha. Jest to teren
eksploatacji powierzchniowej surowców mineralnych – kopalin pospolitych wraz z potrzebną
infrastrukturą techniczną. Teren docelowo przeznaczony jest do zlokalizowania na nim Strefy
Inwestycyjnej
W ramach

44

w Brzezinach. Inwestycja znajduje się wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 708.

przedmiotowej

projektu

planuje

się

wykonanie

m.

in.

drogi

dojazdowej

oraz infrastruktury około drogowej. Oprócz tego tereny inwestycyjne zostaną uzbrojone
w kanalizację deszczową, sanitarną, elektroenergetykę oraz zostaną zwodociągowane.
W rezultacie Strefa Inwestycyjna zostanie przygotowana pod obsługę przyszłych inwestorów
zarówno tych produkcyjnych jak i usługowych. Stworzenie Strefy Inwestycyjnej przyczyni
się ponadto, do znaczącego podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Brzeziny.
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Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2012, SGH, Warszawa 2012
Por. rys. nr 12
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Rysunek 12 Lokalizacja Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach

Lokalizacja inwestycji

Źródło: https://maps.google.pl/

obszar oznaczony w planie miejscowym symbolem 48 Mu obejmujący dz. nr 8-3727/114
o pow. 1,5832 ha z możliwością powiększenia terenu o dz. nr 8-3726 o pow. 1,1096 ha. Jest
to teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, niskiej, a także usług nieuciążliwych
wraz z zielenią towarzyszącą oraz izolacyjną i wszelkimi niezbędnymi dojazdami, dojściami.
Istnieje możliwość adaptacji zabudowy (wraz z jej rozbudową i przebudową) oraz adaptacji
układu komunikacyjnego;
obszar oznaczony w planie miejscowym symbolem 73 PUm obejmujący dz. nr 8-2958/24
o pow. 0,2878 ha, dz. nr 8-1857/6 o pow. 0,3137 ha, dz. 8-1857/6 o pow. 0,2695 ha i dz. nr
8-1857/8 o pow. 0,3760 ha. Jest to teren produkcji, usług oraz produkcyjno-usługowy
nieuciążliwy, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej niskiej, jednorodzinnej wraz z zielenią
towarzyszącą i izolacyjną. Teren posiada niezbędne drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy,
parkingi. Częściowo położony w zasięgu oddziaływania istniejących linii energetycznych
średniego napięcia oraz planowanej linii energetycznej wysokiego napięcia. Dopuszcza
się adaptację istniejących obiektów oraz realizację nieuciążliwych sieci, instalacji, urządzeń
infrastruktury technicznej i obsługi komunalnej oraz obiektów obsługi turystyki i transportu.
obszar oznaczony w planie miejscowym symbolem 77 Ok, U, KS, EE obejmujący działkę
nr 8-2960/2 o pow. 0,6270 ha i działkę nr 8-1857/5 o pow. 0,1612 ha. Przeznaczenie terenu:
teren obsługi komunalnej (w tym urządzeń zaopatrzenia w wodę), usług, obsługi transportu
zbiorowego oraz urządzeń elektroenergetycznych (planowany GPZ Brzeziny) i gazownictwa,
o ewentualnej uciążliwości ograniczonej do granic działki. Realizacja wraz z zielenią
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towarzyszącą i izolacyjną oraz niezbędnymi drogami (ulicami) wewnętrznymi, dojściami,
dojazdami i parkingami.
Dopuszcza się adaptację istniejących obiektów oraz realizację nieuciążliwych obiektów obsługi turystyki
i transportu w sposób zgodny z przepisami odrębnymi i innymi ustaleniami planu.
Jednocześnie Miasto podejmuje liczne inicjatywy i projekty będące szansą na wzbogacenie jego
walorów i zasobów inwestycyjnych, które uwzględnione zostały w rozdziale 2.7.7 niniejszego
opracowania.
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2.7. SYTUACJA FINANSOWA MIASTA
Poniższe zestawienie prezentuje wartości głównych źródeł dochodów i pozycji wydatków Brzezin
na przestrzeni ostatnich siedmiu lat.
Rysunek 13. Dochody budżetu Miasta Brzeziny w latach 2006 – 2012 r.
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Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Rysunek 14. Wydatki budżetu Miasta Brzeziny w latach 2006 – 2012 r.
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Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych
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Rysunek 15. Porównanie dochodów do wydatków Miasta Brzeziny w latach 2006 – 2012.
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Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

W 2012 roku dochody ogółem Miasta Brzeziny wynosiły 34,4 mln zł, natomiast wydatki ogółem ponad
36,3 min zł. Ponad 47,7% dochodów uzyskanych przez Miasto Brzeziny, to dochody własne. Wydatki,
to środki będące w posiadaniu Miasta, w 2012 roku były wykorzystane przede wszystkim na cele
bieżące, w ponad 73,6% ogólnych wydatków. Koszty na inwestycje wynosiły w 2012 roku ponad 8,7
mln zł, co stanowi 24,1% ogólnych wydatków. Stosunek dochodów, do wydatków Miasta Brzeziny
obrazuje wykres numer 8.
Tabela 22. Dochody (w zł) ogółem według działów Klasyfikacji Budżetowej w latach 2008 – 2012.
2008
Dochody ogółem
Rolnictwo i łowiectwo

2009

25 424 859.06 23 907 612.08

2010

2011

2012

31 484 876.01

31 063 442.33

34 438 420.27

12 362.94

19 325.25

19 523.76

19 579.40

22 443.38

4 948.76

4 142.40

3 723.00

13 643.80

6 927.90

energię elektryczną, gaz i wodę

0.00

0.00

0.00

98 000.00

92 335.10

Transport i łączność

0.00

15 364.20

330 5261.27

2 865 846.21

1 907 958.46

Górnictwo i kopalnictwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w

Gospodarka mieszkaniowa

1 587 738.49

680 036.30

1 727 293.73

938 890.13

517 991.05

Działalność usługowa

714 100.04

738 438.79

771 296.96

722 870.10

673 589.39

Administracja publiczna

94 515.68

102 798.33

171 245.92

163 715.06

112 177.30

2 043.29

18 661.88

66 018.28

29 075.23

2 884.75

2 300.00

2 400.00

791 920.30

27 900.00

2 000 765.77

związane z ich poborem

9 595 077.38

9 621 143.84

9 516 651.91

10 894 225.54

11 253 736.00

Różne rozliczenia

6 375 202.27

6 427 209.98

7 601 750.40

6 944 705.04

7 372 281.47

Oświata i wychowanie

532 679.64

501 254.49

1 377 065.89

1 577 804.57

594 113.10

Ochrona zdrowia

162 381.77

175 842.56

318 276.11

919 632.09

507 788.75

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
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Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza

4 192 640.57

4 298 265.91

4 709 012.34

4 387 114.44

4 872 072.57

232 352.24

136 071.15

137 768.26

128 460.67

125 519.77

1 320 244.45

443 219.99

342 478.63

351 148.46

1 713 612.83

6 000.00

10 914.25

14 136.78

12 645.08

51 303.59

590 271.54

712 523.48

611 452.47

968 186.51

2 610 919.09

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna i sport

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Tabela numer 21 obrazuje dochody Miasta Brzeziny na przestrzeni badanych lat 2008 – 2012,
w większości działów odnotowane są wzrosty dochodów. Jak widać zwiększyły się dochody w dziale
„bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” z 2 300 zł w 2008 roku na 2 000 765.77 zł
w roku 2012, w projekcie budżetowym na 2013 rok zakładane wpływy w tym dziale są na poziomie 2
502 500.00 zł. W sekcji „transport i łączność” można zauważyć znaczny wzrost dochodu, bo z 15
364.20 zł w 2009 roku, na 1 907 958.46 w roku 2012. Kolejnym działem, w którym widać wzrost
dochodów jest „Kultura fizyczna i sport”, bo dochody w 2008 roku były na poziomie 590 271. 54 zł,
a w 2012 roku już na poziomie 2 610 919.09 zł. W sektorze „dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanych z ich
poborem” został odnotowany wzrost na przestrzeni badanych lat 2008 – 2012 z 9 595 077.38 zł na 11
253 736.00 zł, daje nam to wzrost w tym dziale o 17,3%. „Gospodarka mieszkaniowa”, to jedyny dział
w dochodach w jakim odnotowano spadek o 67,7%, na przestrzeni badanych lat w 2008 roku dochód
w tym dziale wynosił 1 587 738.49 zł, a w 2012 roku 517 991.05 zł.
Tabela 23. Dochody budżetu Miasta Brzeziny według działów w latach 2009 – 2011 (w %)
2009
Dochody ogółem
Rolnictwo i łowiectwo

100.0
0.1

2010

2011

100.0

100.0

0.1

0.1

Transport i łączność

0.1

10.5

9.2

Gospodarka mieszkaniowa

2.8

5.5

3.0

Administracja publiczna

0.4

0.5

0.5

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0.0

2.5

0.1

Różne rozliczenia

26.9

24.1

22.4

Oświata i wychowanie

2.1

4.4

5.1

Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

18.0

15.0

14.1

Edukacyjna opieka wychowawcza

0.6

0.4

0.4

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.9

1.1

1.1

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0.0

0.0

0.0

Kultura fizyczna

3.0

1.9

3.1

Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych

40.2

30.2

35.1

Pozostałe

3.9

3.7

5.7

Źródło: GUS, Statystyczne Vademecum Samorządowca

Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego, najwyższy udział w dochodach Miasta Brzeziny
w roku 2011 (na podobnym poziomie na przestrzeni badanych lat 2009 – 2011) uzyskał dochód z tytułu
„dochody od osób prawnych i od osób fizycznych” i stanowi on ponad 35%.
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Tabela 24. Wydatki (w zł) ogółem według działów Klasyfikacji Budżetowej w latach 2008 – 2012.
2008
2009
2010
2011
2012
Wydatki ogółem

25 522 550.77

26 934 715.43

34 609 335.70

31 037 203.93

36 384 626.19

4689734.60

4 524 732.48

9 401 653.73

4 907 950.29

9 599 595.89

inwestycyjne

4 139 486.64

4 324 732.48

9 401 653.73

4 857 950.29

8 769 395.89

wydatki bieżące ogółem

20 832 816.17

22 409 982.95

25 207 681.97

26 129 253.94

26 785 030.30

8 027 581.45

8 768 430.55

9 815 620.22

10 342 532.32

10 608 328.64

1 425 911.33

1 528 292.57

1 627 510.36

1 724 830.65

1 975 418.53

4 900 155.99

5 796 834.19

6 512 483.14

6 421 478.42

6 171 059.80

811 402.12

898 313.66

898 907.84

1 040 588.18

1 285 896.24

4 426 431.85

4 446 594.22

4 906 319.98

4 819 412.12

4 925 678.99

15 291 148.26

16 848 250.20

18 915 271.56

19 476 817.87

19 733 535.44

300 917.35

214 625.21

460 851.55

755 389.64

791 159.57

wydatki majątkowe ogółem
wydatki majątkowe

wydatki bieżące na
wynagrodzenia
wydatki bieżące na pochodne
od wynagrodzeń
wydatki bieżące na zakup
materiałów i usług
dotacje ogółem
świadczenia na rzecz osób
fizycznych
wydatki bieżące jednostek
budżetowych ogółem
wydatki na obsługę długu
(obsługa długu publicznego
bez wypłat z tytułu gwarancji i
poręczeń)

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Tabela numer 25 przedstawia wydatki z budżetu Miasta Brzeziny na przestrzeni badanych lat 2008 –
2012. W każdym roku największy udział w budżecie stanowią środki przeznaczone na bieżące wydatki
z 15 291 148.26 zł w 2008 roku na 19 733 535.44 zł w roku 2012 oraz na „wynagrodzenia”, które
w 2008 roku wynosiły 8 027 581.45 zł, a w 2012 roku 10 608 328.64 zł.
Tabela 25. Wydatki budżetu Miasta Brzeziny według działów w latach 2009 – 2011 (w %)
2009

2010

2011

100.0

100.0

100.0

Rolnictwo i łowiectwo

0.1

0.1

0.1

Transport i łączność

5.2

16.6

15.4

Gospodarka mieszkaniowa

2.0

2.4

1.6

Administracja publiczna

12.8

8.9

9.6

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0.5

2.9

1.3

Różne rozliczenia

0.1

0.0

X

Oświata i wychowanie

40.9

35.3

32.0

Pomoc społeczna

21.4

17.9

19.6

Edukacyjna opieka wychowawcza

1.0

1.1

1.0

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.6

5.1

4.3

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.6

2.8

4.0

Wydatki ogółem
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2009

2010

2011

Kultura fizyczna i sport

5.5

4.0

5.4

Działalność usługowa

0.6

0.3

0.3

Ochrona zdrowia

0.8

0.9

2.9

Pozostałe

1.0

1.6

2.6

Źródło: GUS, Statystyczne Vademecum Samorządowca

Jak wynika z danych GUS, najwyższy udział w wydatkach Miasta w roku 2011 (podobnie jak w latach
poprzednich), wynosząca 32% ogółu wydatków, miała pozycja „oświata i wychowanie” oraz „pomoc
społeczna” na poziomie 19,6% ogólnych wydatków.
Prognozowane zadłużenie Miasta na przestrzeni lat 2014 - 2018 będzie systematycznie spadać.
Przewiduje się, iż w 2018 roku osiągnie ono najniższy poziom – 11,18%.
Tabela 26. Prognozowane zadłużenie Miasta Brzeziny(w %)
2014
Zadłużenie/ dochody

2015
37,61

30,46

2016

2017

2018

23,84

17,41

11,18

Źródło: Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Brzeziny, załącznik nr 1

2.8. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO REALIZACJI W LATACH 2014-2020
Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 2 do Uchwały nr XLIII/203/2013 dotyczącej
Wieloletniego Planu Finansowego oraz w oparciu o dodatkowe informacje, Miasto Brzeziny
w najbliższych latach planuje kontynuację już rozpoczętych już przedsięwzięć:
1.

Realizacja projektu Przedszkole oknem na świat (realizacja od 2012 r.);

2.

Realizacja projektu Okno na świat- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście

Brzeziny (realizacja od 2012 r.);
3.

Realizacja projektu Druga młodość z komputerem- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

dla osób 50+ w Brzezinach (realizacja od 2013 r.);
4.

Realizacja projektu Brzeziny- miasto otwarte na ekonomię społeczną;

5.

Realizacja projektu Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej

w Brzezinach (w realizacji);
6.

Realizacja projektu Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum

w Brzezinach.
7.

Realizacja projektu Pewny start.

8.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

9.

Udział w tworzeniu Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego;

10. Realizacja projektu Rozwój miasta Brzeziny, poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum
w Brzezinach;
Jednocześnie podejmowane są kolejne działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy
komfortu

życia

mieszkańców

(m.in.

poprzez

rewitalizację

miasta,

modernizację

systemów

ciepłowniczych, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, rozbudowę systemu
dróg transportowych, ścieżek rowerowych, wprowadzanie rozwiązań energetycznych związanych z
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OŹE itp.) oraz przyciągnięciem inwestorów. Propozycje projektów przewidywanych do realizacji w
okresie najbliższych sześciu lat przedstawione zostały w tabeli nr 27.
Tabela 27. Propozycje projektów
Tytuł projektu

Szacunkowy koszt

Podmiot odpowiedzialny

Budowa systemu dróg rowerowych na terenie
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i
lasów spalsko-rogowskich.

10 000 000 zł

Budowa małego gazoportu LNG wraz z
infrastrukturą towarzyszącą szansą rozwoju społgosp Miasta Brzeziny
Brzeziny - miasto samowystarczalne w oparciu o
koncepcję
SMART
CITY
(Kompleksowe
zaopatrzenie miasta w energię z OZE przy
wykorzystaniu słońca, wiatru i wody (pompy
ciepła), redukcja emisji gazów cieplarnianych)
Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach
fotowoltaicznych w Mieście Brzeziny

15 000 000 zł

Miasto Brzeziny
w partnerstwie z
powiatem i gminami z
terenu powiatu
brzezińskiego
Miasto Brzeziny

15 000 000 zł

Miasto Brzeziny

1 025 978,27 zł

Miasto Brzeziny

Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej
w Brzezinach

2 000 000 zł

Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w
Brzezinach
(Kompleksowa
modernizacja
energetyczna budynków użyteczności publicznej i
budynków mieszkaniowych wraz z wymianą
wyposażenia tych obiektów na energooszczędne)

5 000 000 zł

Modernizacja
Brzezinach

w

40 000 000 zł

perła historyczna Miasta

6 000 000 zł

systemu

Zaginione Miasto Brzeziny

ciepłowniczego

Miasto Brzeziny
w partnerstwie
z podmiotem własnym
Miasto Brzeziny
w partnerstwie
z podmiotami z terenu
miasta (jednostki
podległe, kościoły,
wspólnoty mieszkaniowe)
Miasto Brzeziny

Utworzenie Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach

15 000 000 zł

Miasto Brzeziny
w partnerstwie
z podmiotami podległymi
Miasto Brzeziny

Rewitalizacja rynku miejskiego w Brzezinach

3 000 000 zł

Miasto Brzeziny

Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w Brzezinach
(Renowacja i modernizacja budynków i obiektów
na terenie miasta)

23 000 000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociągowej, strefa ciśnień oraz modernizacja
wybranych
odcinków
istniejącej
sieci
45
kanalizacyjnej
Budowa farmy fotowoltaicznej w Brzezinach

30 000 000 zł

Miasto Brzeziny
w partnerstwie
z podmiotami z miasta
(TBS, wspólnoty
mieszkaniowe)
Miasto Brzeziny

40 000 000 zł

Miasto Brzeziny

Wszystkie wyżej wymienione przedsięwzięcia planuje się realizować przy udziale środków
zewnętrznych (dofinansowania UE i WFOŚiGW) oraz środków własnych Miasta.

45

Szczegółowe informacje nt. planowanych inwestycji znajdują się w podrozdziale 2.3.1.1. Gospodarka wodna i ściekowa
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3. ANALIZA SWOT MIASTA BRZEZINY
3.1. ZASOBY MIASTA BRZEZINY
Tabela 28. Analiza SWOT zasobów Miasta Brzeziny
Mocne strony

Słabe strony

Historia Miasta 650 lecie nadania Praw Miejskich,
wielokulturowość Miasta, „Mały Krakówek” – Miasto
Tkaczy

Niewystarczająco rozwinięta baza noclegowa

Sakralne obiekty historyczne

Niewystarczająco rozbudowana sieć turystyki
jednodniowej

Słabo rozwinięta sieć gastronomiczna

Potencjał przyrodniczy: dolina rzeki Mrożycy, Otulina
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich

Bezrobocie

Szpital

Duży ruch samochodowy w centrum Miasta

Dom Pomocy Społecznej

Niewystarczające fundusze na odnowienie kamienic w
Mieście

Placówki Oświatowe i Wychowawczo – Opiekuńcze
Instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie
Miasta: Policja, Straż Miejska, Ochotnicza Straż
Pożarna
Centrum Promocji i Kultury

Niewystarczające fundusze na badania archeologiczne
związanych z „Zaginionym Miastem”
Mało czytelna strona internetowa (brak informacji
o wydarzeniach w mieście, brak powiązań między
stronami internetowymi)

Infrastruktura sportowo – rekreacyjna: basen kryty, 2
Orliki, 2 boiska trawiaste, grota solna
Dodatni przyrost naturalny
Duża liczba gruntów inwestycyjnych

Szanse
Położenie w pobliżu Parku Krajobrazowego Wzniesień
Łódzkich

Wyzwania
Migracja ludzi do większych miast

Bliskie położenie głównych szlaków komunikacyjnych
Bliskie położenie Łodzi i Strykowa
Rozwój turystyki jednodniowej i weekendowej
Pozyskanie środków zewnętrznych na rozwój Miasta

Źródło: Opracowanie własne

75

3.2. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE MIASTA BRZEZINY
Tabela 29. Analiza SWOT- zagospodarowanie przestrzenne Miasta Brzeziny
Mocne strony

Słabe strony

Położenie przy głównych szlakach komunikacyjnych

Brak sieci gazowej

Transport publiczny Łódź – Brzeziny, Brzeziny – Łódź

Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura drogowa i
okołodrogowa

Transport prywatny – busy
Sieć wodociągowa, kanalizacyjna i ciepłownicza na
terenie Miasta
Inwestycje, mające na celu podniesienie jakości życia
na terenie Miasta: budowa sieci wodociągowej,
rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, remont
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
Duży wybór placówek oświatowych
Dostęp do opieki zdrowotnej i konkurencyjność
Aktywne oraz skuteczne działanie Straży Miejskiej
Bogata oferta spędzenia czasu wolnego dzięki Centrum
Kultury Fizycznej, Muzeum, Miejskiej Bibliotece
oraz Centrum Promocji i Kultury
Atrakcyjne położenie Miasta
Duża liczba gruntów inwestycyjnych
Propagowanie Ekonomii Społecznej – współpraca z NGO

Szanse
Bliskość autostrad
Bliskie położenie Łodzi i Strykowa
Budowa obwodnicy (zmniejszenie ruchu drogowego
w mieście)
Możliwość pozyskania środków zewnętrznych na rozwój
infrastruktury drogowej i okołodrogowej

Wyzwania
Duża konkurencja w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych
Wzmożony ruch drogowy (degradacja zabytkowych
budynków, hałas, zanieczyszczenie powietrza)
Budowa obwodnicy Miasta może spowodować
zamieranie handlu i usług

Budowa sieci wodociągowej
Budowa farmy solarnej

Źródło: Opracowanie własne
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3.3. SFERA GOSPODARCZA MIASTA BRZEZINY
Tabela 30. Analiza SWOT – strefa gospodarcza Miasta Brzeziny
Mocne strony
Pełna infrastruktura gospodarcza jako udogodnienie
dla przedsiębiorców: US, Sąd, ZUS, GUS, Wydział
Ksiąg Wieczystych, Wydział Komunikacji.

Słabe strony
Brak sieci gazowej
Migracja młodych wykształconych ludzi do większych
miast

Budownictwo mieszkaniowe: TBS i Bloki Deweloperskie
Bliskie położenie Łodzi i Strykowa
Duża liczba ludności w wieku produkcyjnym, mogących
stanowić dla obecnych lub przyszłych pracowników
kadrę pracowniczą
Władze Miasta przychylne dla nowych inwestorów
Duża liczba gruntów inwestycyjnych

Szanse
Przyciągnięcie do Miasta nowych inwestorów

Wyzwania
Duża konkurencja w postaci Strykowa pod kątem
gruntów inwestycyjnych i dogodniejszego położenia

Źródło: Opracowanie własne
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4. WYNIKI SONDAŻU OPINII SPOŁECZNEJ
Badanie przeprowadzone zostało w dniach 5 - 6 października 2013 roku przez firmę Pheno Sp. z o.o.,
na zlecenie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Miejscem badania było centrum miasta
(okolice Placu Jana Pawła II, ulic Sienkiewicza, Modrzewskiego i w okolicy targowiska),
zaś respondenci zostali dobrani drogą losową. W badaniu udział wzięło 200 osób, w tym 99 kobiet i 101
mężczyzn. Badanie w Brzezinach zostało przeprowadzone bez większych problemów. Ankietowani byli
raczej chętni do współpracy, część osób podeszła z ciekawości widząc inne osoby wypełniające
kwestionariusz, natomiast osoby, które odmówiły wzięcia udziału w badaniu, tłumaczyły się brakiem
czasu. Respondenci byli pozytywnie nastawieni do badania. Najliczniejszą grupą wiekową biorącą
udział w badaniu stanowiły osoby w wieku 19 - 29 lat. (53 respondentów) Następnie 40 - 59 lat
(42 respondentów) i kolejno, 60 i powyżej, (39 respondentów) 30 - 39 (34 respondentów) i do 18 lat.
(32 respondentów)
Jeśli chodzi o status zawodowy, to najwięcej respondentów zatrudnionych było w sektorze prywatnym,
(65 osób) następne w kolejności były osoby uczące się, (46 osób), potem emeryci i renciści
(37 osób) i kolejno bezrobotni, (22 osoby) zatrudnieni w sektorze publicznym, (21 osób) przedsiębiorcy
( 7 osób) i najmniej liczna grupa, czyli rolnicy (tylko dwie osoby)
Wykształcenie osób biorących udział w badaniu przedstawiało się następująco: najwięcej było
respondentów z wykształceniem średnim, (aż 87 osób) następnie z wyższym (47 osób) i kolejno
z podstawowym (36 osób) oraz z zawodowym (30 osób)
W pytaniu pierwszym ankietowane osoby zostały poproszone o wskazanie trzech (z dziewięciu
wskazanych poniżej) najistotniejszych obszarów, na których powinny skupić swoją uwagę władze
Miasta.
Obszar 1 (Rozwój kultury, oświaty i nauki),
Obszar 2 (Rozwój rozrywki i sportu),
Obszar 3 (Rozwój infrastruktury i transportu),
Obszar 4 (Rozwój potencjału społeczno - gospodarczego),
Obszar 5 (Rozwój potencjału turystycznego),
Obszar 6 (Poprawa jakości środowiska naturalnego),
Obszar 7 (Poprawa jakości systemu ochrony zdrowia),
Obszar 8 (Poprawa bezpieczeństwa),
Obszar 9 (Poprawa jakości obsługi mieszkańców przez władze).
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Najwięcej spośród osób biorących udział w badaniu wskazało na rozwój rozrywki i sportu
(113 badanych) Na drugim miejscu z podobną częstością wskazywano na rozwój infrastruktury
i transportu (97 osób) oraz na rozwój kultury, oświaty i nauki. (94 osoby) Następną również ważną,
często wskazywaną odpowiedzią był rozwój potencjału społeczno gospodarczego (83 osoby) 61
badanych wskazało na rozwój potencjału turystycznego, 58 na poprawę jakości systemu ochrony
zdrowia. 39 na poprawę bezpieczeństwa, 28 na poprawę jakości środowiska naturalnego. Najmniej,
tylko 19 wskazań zyskała kwestia poprawy jakości obsługi mieszkańców przez urząd miasta.
Na wykresie poniżej przedstawiono procentowy rozkład odpowiedzi udzielanych przez ankietowanych
mieszkańców.

Opracowanie: Źródło własne
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najważniejszych inicjatyw, które zdaniem respondentów powinny zostać podjęte przez władze miasta.
Każdy z respondentów miał możliwość wskazania więcej niż jednego działania w wybranym
przez siebie

obszarze

–

wszystkie

głosy

zostały

uwzględnione

w

analizie.

Zostały

one przyporządkowane do zdefiniowanych w ramach obszaru ogólniejszych kategorii i odnotowane
w poniższym tekście jako „wskazania”.
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Dla respondentów, którzy wskazali na rozwój kultury, oświaty i nauki, najważniejszą inicjatywą powinna
być organizacja imprez i wydarzeń o charakterze kulturalnym (51 osób wskazało tę odpowiedź). Kilku
respondentów dopisało, że powinny to być koncerty. Drugą najczęściej wybieraną odpowiedzią
w tej kategorii była modernizacja istniejących placówek oświatowo - kulturalnych (39 wskazań).
Na trzecim miejscu najczęstszych odpowiedzi pojawiła się organizacja dodatkowych zajęć dla dzieci
i młodzieży. Pozostałe odpowiedzi były rzadko wskazywane. 9 osób zwróciło uwagę na zwiększenie
liczby miejsc w przedszkolach, 7 osób na doposażenie placówek oświatowo - kulturalnych w niezbędny
sprzęt, 9 osób wymieniło inne pomysły, najczęściej sugerowano stworzenie Domu Kultury. Najmniej,
bo tylko 4 osoby wskazały na modernizację placówek przedszkolnych. Poniższy wykres pokazuje
jak rozkładały się odpowiedzi.

Opracowanie: Źródło własne

Najbardziej istotnym dla ankietowanych obszarem, który powinien stanowić priorytet dla władz miasta
na najbliższe lata jest rozwój rozrywki i sportu, przede wszystkim organizacja imprez masowych
i festynów. (75 osób wskazało na tę odpowiedź.).Jeśli chodzi o rozwój rozrywki i sportu dość ważnym
pomysłem okazała się budowa skateparku -34 ankietowanych wskazało na tę odpowiedź, byli
to głównie respondenci w wieku do 18 roku życia. Obok tych dwóch odpowiedzi dosyć często pojawiało
się również wskazanie na organizację zawodów sportowych (29 osób). Innymi odpowiedziami były:
wspieranie działalności klubów i drużyn sportowych (23 osoby), rozbudowa basenu (21 osób), 15 osób
wskazało na budowę hali sportowej, 13 na modernizację istniejącego zaplecza sportowo rekreacyjnego, 11 na budowę placów zabaw dla dzieci i młodzieży, 10 na zagospodarowanie miejsc
pod organizację imprez masowych i najmniej, bo tylko 7 osób na budowę boisk. Poniższy wykres
pokazuje jak rozkładały się pozostałe odpowiedzi.
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Opracowanie: Źródło własne

Kolejnym obszarem był rozwój infrastruktury i transportu. Tutaj zdecydowanie najczęściej wybieraną
odpowiedzią była poprawa stanu dróg (78 osób wybrało tę odpowiedź) Mężczyźni częściej niż kobiety
wskazywali na tę kwestię. Z podobną do siebie liczbą wskazań spotkał się pomysł budowy obwodnicy
(29 osób) oraz poprawy stanów chodników i poboczy (28 osób). Ważną kwestią okazał się rozwój sieci
ścieżek rowerowych (20 wskazań) Następnymi ważnymi w kolejności działaniami powinny być według
ankietowanych: rewitalizacja przestrzeni miejskiej (14 osób), poprawa stanu oświetlenia ulic i poprawa
połączeń komunikacyjnych z większymi ośrodkami miejskimi (po 13 wskazań). Najczęściej wymieniano
Łódź i Zgierz, wśród propozycji miast z jakimi warto by poprawić połączenia. Na poprawę dostępu
do Internetu wskazało 12 osób. Po kilka wskazań uzyskały też pozostałe odpowiedzi, takie jak rozwój
sieci gazowej (6 osób), utworzenie miejsc parkingowych (5 osób) , przejścia dla pieszych, sygnalizacja
świetlna (2 osoby). Jedna osoba wskazała na rozwój sieci wodociągowej.
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Opracowanie: Źródło własne

Często wybieranym obszarem priorytetowym okazał się również rozwój potencjału społeczno –
gospodarczego. Najczęściej wybieraną odpowiedzią w tym obszarze były działania przyciągające
inwestorów (47 wskazań), następnie przebudowa targowiska w centrum miasta ( 37 osób wskazało
na tą odpowiedź), szkolenia dla osób poszukujących pracy (30 wskazań),działania wspierające wejście
na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem(20 osób), podobną ilość głosów uzyskał pomysł
działań wspierających rozwój lokalnej przedsiębiorczości (18 wskazań) i działań aktywizujących lokalną
społeczność (17 osób). Mniej wybieranymi odpowiedziami były organizacja prac interwencyjnych
i wspieranie działalności stowarzyszeń, klubów (po 7 wskazań) Żaden z respondentów nie wskazał
na utworzenie całorocznej noclegowni. Warto zauważyć, że na złą sytuację zawodową wskazywały
głównie osoby w wieku 40 - 59 lat.
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Opracowanie: Źródło własne

Jeśli chodzi o kwestię rozwoju potencjału turystycznego, najwięcej respondentów wskazywało
na potrzebę rewitalizacji przestrzeni miejskiej (38 osób) oraz na drugim miejscu równomiernie rozłożyły
się głosy w sprawie promocji miasta oraz organizacji imprez masowych (po 24 osoby wskazały
te odpowiedzi), dosyć często wybieraną odpowiedzią okazał się rozwój sieci ścieżek rowerowych
(16 osób udzieliło takiej odpowiedzi), rzadziej wybieranymi odpowiedziami były pomysły rozwoju
infrastruktury wypoczynkowo - rekreacyjnej (11 osób), rozwoju sieci szlaków tematycznych (7 osób)
i rozwoju bazy noclegowej (5 osób). Najmniej respondentów, bo tylko dwóch, wskazało na budowę
parku archeologicznego.

Opracowanie: Źródło własne
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Kolejnym z możliwych do wyboru obszarów działań miejskich była poprawa jakości środowiska
naturalnego. Tutaj najczęściej wskazywaną kwestią było zwiększenie powierzchni obszarów zielonych
na terenie miasta (14 respondentów wskazało na tę odpowiedź.) na drugim miejscu znalazły
się wskazane po 12 razy, następujące odpowiedzi: dbałość o czystość przestrzeni miejskiej, dbałość
o czystość zbiorników wodnych oraz rozwój energetyki odnawialnej (solary, elektrownie wiatrowe itp.)
Odpowiedzi związane z jakością środowiska naturalnego najczęściej wskazywane były przez osoby
młode do 30 roku życia. Najrzadziej wybieraną odpowiedzią był pomysł budowy/ modernizacji
oczyszczalni ścieków. (tylko 4 wskazania) Nikt z respondentów nie wskazał na organizację akcji
podnoszących świadomość ekologiczną.

Opracowanie: Źródło własne

Mając do wyboru kwestie związane z poprawą jakości systemu ochrony zdrowia respondenci
najczęściej wskazywali na zapewnienie podstawowej opieki lekarskiej (35 osób) oraz na zapewnienie
dostępu do lekarzy specjalistów (28 osób) kolejną ważną odpowiedzią było wskazanie na organizację
bezpłatnych badań profilaktycznych (17 osób), poza tym 13 osób zasugerowało modernizację
istniejących placówek opieki zdrowotnej. Tylko jedna osoba odpowiedziała, że chciałaby, aby liczba
aptek się zwiększyła. Ten obszar działań miejskich był wybierany najczęściej przez grupę
respondentów w wieku 60 lat i powyżej.

84

Opracowanie: Źródło własne

Na pytanie dotyczące szpitala w Brzezinach odpowiedziało tylko 10 respondentów, z czego 9 z nich
wyraziło opinię, mówiącą o tym, że szpital powinien być ogólny, posiadać trzy podstawowe oddziały.
Tylko jeden z respondentów wskazał na odpowiedź o szpitalu specjalistycznym.

Opracowanie: Źródło własne

W kwestii poprawy bezpieczeństwa respondenci wskazywali głównie na odpowiedź mówiącą
o zwiększeniu liczby patroli policyjnych na terenie miasta (25 wskazań) oraz na poprawę stanu
oświetlenia ulic (22 wskazania) Dość często wybieraną odpowiedzią było również zwiększenie
aktywności działań straży miejskiej (17 osób). Po 4 respondentów wskazało na odpowiedzi dotyczące
ograniczenia działań straży miejskiej oraz na wspieranie działalności straży pożarnej.
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Opracowanie: Źródło własne

Jedynie 19 respondentów postanowiło ocenić jakość obsługi mieszkańców przez Urząd Miasta.
Sprawność obsługi została oceniona jako dobra przez 6 osób, po 4 osoby określiły ją jako bardzo dobrą
lub dostateczną, 3 osoby wskazały, że jest słaba. Atmosfera (uprzejmość i kultura osobista) zostały
ocenione przez 7 respondentów jako dostateczne, przez czterech jako bardzo dobre lub słabe i przez
dwóch jako dobre. Kompetencje i fachowość urzędników przez 9 respondentów zostały określone
jako dobre, przez trzech jako bardzo dobre lub dostateczne i przez dwóch jako słabe. Dostęp do usługi
i informacja o niej przez 6 respondentów została określona jako dobra, przez trzech jako dostateczna
lub słaba. Żaden z respondentów nie wskazał na bardzo dobrą.

86

Dostęp do usługi i informacja o niej
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Ze sformułowań jakie kojarzą się z Miastem Brzeziny zdecydowanie najczęściej wybieranym było
tkactwo i krawiectwo, (aż 138 respondentów wskazało na tę odpowiedź). 60 ankietowanych wskazało
na osadę Krakówek, a 18 na projekt Zaginione Miasto. Odpowiedzi takie jak ekonomia społeczna
czy miasto energii solarnej nie uzyskały ani jednego wskazania.

Opracowanie: Źródło własne

Osoby biorące udział w badaniu jako kluczowe mocne strony Brzezin wymieniały najczęściej obiekty
sportowe, takie jak basen czy orlik (77 wskazań) Kolejną często wybieraną odpowiedzią był plac Jana
Pawła II (39 wskazań), a także park, który jest w trakcie odnawiania (35 wskazań) W dalszej kolejności
respondenci wymieniali też takie aspekty jak położenie miasta i bezpieczeństwo (po 29 wskazań),
następnie historię, tradycję (22 wskazania) oraz kościół (6 wskazań). Na historię i tradycję zwracały
uwagę

głównie
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starsze,

w

wieku

60

lat

i

powyżej.

Wśród

innych
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nie zakwalifikowanych do powyższej klasyfikacji, pojawiały się takie jak: sympatyczni mieszkańcy, dużo
zieleni czy spokój.
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Opracowanie: Źródło własne

Jako kluczowe słabe strony najczęściej wymienianą odpowiedzią okazał się brak rozrywek, zarówno dla
osób młodych, w wieku do 30 lat (63 wskazania), jak i dla osób starszych, w wieku od lat 50
(33 wskazania) Młodsze osoby wskazywały na brak kina, dyskoteki czy McDonalda, a starsi po prostu
na brak miejsca, w którym mogliby odpocząć i się zrelaksować. Kolejną często wymienianą słabą
stroną miasta okazała się niezadowalająca jakość dróg (46 odpowiedzi) oraz ciężka sytuacja
zawodowa, szczególnie dla osób w wieku 50 lat i więcej (41 wskazań). Innymi pojawiającymi się często
minusami były odpowiedzi takie jak: brak atrakcyjności dla inwestorów (39 wskazań), komunikacja
miejska
(20 wskazań) i ruch uliczny (9 wskazań). Wśród innych odpowiedzi, nie zakwalifikowanych
do powyższej klasyfikacji, pojawiały się: brzydki wygląd zaniedbanych kamienic czy fakt, że przez
miasto dosyć często przejeżdżają tiry.
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Opracowanie: Źródło własne

W ankiecie znalazło się pytanie odnośnie pomysłu na hasło reklamowe dla Miasta Brzeziny. Niestety
niewielu respondentów zdecydowało się na wymyślenie takiego hasła, jest jednak kilka propozycji:
Blisko do Łodzi, ale tu będą pracować młodzi
Życie w Brzezinach lepsze niż w kinach
Odpocznij pod Brzozą
Tylko Brzeziny
Nasze Brzeziny, lepsze niż Chiny
Brzeziny wzniosą się nad kominy
Krawieckie Brzeziny z najlepszej tkaniny
Miasto krawiectwa
Brzeziny - tu narodziło się krawiectwo
Miasto bezpieczne
Brzeziny - miasto przyjazne dla każdego
Małe miasto, w którym wiele się dzieje
Brzeziny - miasto ekologiczne
Podsumowując dla mieszkańców Brzezin biorących udział w badaniu największym problemem jest brak
rozrywek (dyskoteki, kawiarnie), szczególnie dla osób młodych. Starsze osoby wskazują natomiast
na trudną sytuację na rynku pracy oraz brak działań przyciągających inwestorów. Najmniej istotne
dla badanych okazały się zagadnienia związane z poprawą jakości środowiska naturalnego, obsługą
mieszkańców przez Urząd Miasta oraz z tematyką miejskiego szpitala. Ankietowani najchętniej szczycą
się obiektami sportowymi (basen, Orlik) oraz historią miasta związaną z tkactwem i krawiectwem.
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5. MISJA I WIZJA MIASTA
Misja i wizja porządkują przyszłość Miasta, wyznaczają ramy, w których ma być realizowana strategia
oraz stanowią wzorzec określający jej tożsamość, charakter oraz sposób postępowania. Określenie
misji i wizji Miasta pozwala stworzyć fundamenty dla zamierzonych działań i opcji.
Analiza sytuacji obecnej Miasta na podstawie m.in. dostarczonych przez Urząd Miasta informacji oraz
badania przeprowadzonego wśród mieszkańców oraz kluczowych reprezentantów, pozwoliło
na zebranie danych i informacji niezbędnych do opracowania misji i wizji Miasta Brzeziny na najbliższe
lata. Formułując misję i wizję rozwoju Miasta Brzeziny do roku 2020, wzięto pod uwagę następujące
czynniki:
uwarunkowania zewnętrzne – czynniki niezależne od działań podejmowanych przez władze
Miasta,
uwarunkowania wewnętrzne – potencjał i problemy endogeniczne Miasta,
aktualne dokumenty strategiczne na poziomie regionalnym i krajowym,
wnioski z badania sondażowego wśród mieszkańców i kluczowych reprezentantów społecznych.
Celem wyznaczenia misji i wizji jest określenie optymalnego kierunku rozwoju Miasta w przyszłości
oraz ram dla działań realizowanych w strategii. Wizja określa stan docelowy, do osiągnięcia którego
Miasto będzie dążyć w kolejnych latach, do 2020 roku. Wizja rozwoju powinna więc odpowiedzieć
na pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja społeczno – gospodarcza Miasta po upływie danego okresu
czasu, uwzględniając realizację planowanych działań strategicznych. Natomiast misja określa sposób
osiągnięcia stanu docelowego. Zdefiniowanie misji i wizji jest kluczowym elementem strategii, któremu
podporządkowane są wszystkie cele realizowane przez Miasto oraz działania podejmowane w ramach
tych celów.
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5.1. WIZJA I MISJA ORAZ STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU

ISTOTĄ ZDEFINIOWANIA MISJI JEST WSKAZANIE ROLI, JAKĄ WŁADZE POWINNY PEŁNIĆ
W DĄŻENIU DO NAJBARDZIEJ POŻĄDANEGO PRZYSZŁEGO KSZTAŁTU MIASTA BRZEZINY
(WIZJI) W OPARCIU O POSIADANE ZASOBY Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB MIESZKAŃCÓW
I KLUCZOWYCH INTERESARIUSZY. SFORMUŁOWANA WIZJA DAJE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
KIERUNKU I SPOSOBU DZIAŁANIA WŁADZ MIASTA PRZYJĘTEGO NA OKRES DO 2020 ROKU.

Kierunek
rozwoju

WIZJA:

W 2020 ROKU BRZEZINY MIASTEM NOWOCZESNYM, INTELIGENTNYM,
NIEZALEŻNYM I ŚWIADOMYM SWOJEJ TOŻSAMOŚCI I WARTOŚCI
HISTORYCZNO-KULTUROWEJ
ORAZ MIEJSCEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO.

Osiągnięcie powyżej określonego stanu docelowego, będzie możliwe dzięki realizacji misji Miasta,
którą jest:

Sposób
realizacji

MISJA:

WYKORZYSTANIE POŁOŻENIA GEOGRAFICZNEGO ORAZ POTENCJAŁU
HISTORYCZNO - KULTUROWEGO, CELEM STWORZENIA MIASTA
PRZYJAZNEGO MIESZKAŃCOM, INWESTOROM I TURYSTOM

Tak sformułowana przyszła wizja i misja Miasta uwzględnia szereg istotnych elementów:
korzystne położenie w granicach aglomeracji łódzkiej (Łódzki Obszar Metropolitalny)
wysoki potencjał społeczny i kulturowy powiązany z tradycjami miasta i dziedzictwem historycznym
regionu
nakierowanie działań Miasta na zrównoważony rozwój przestrzenny, gospodarczy i społeczny
(przyciąganie inwestorów, turystów, oferowanie atrakcyjnych warunków bytowych).
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5.2. STRATEGICZNE ORAZ OPERACYJNE CELE MIASTA

ZIDENTYFIKOWANE CELE STRATEGICZNE WYZNACZAJĄ DOCELOWE, DŁUGOTERMINOWE
KIERUNKI ROZWOJU MIASTA BRZEZINY. NASTĘPNYM KROKIEM JEST PRZEŁOŻENIE
KIERUNKÓW ROZWOJU NA POZIOM SZCZEGÓŁOWYCH DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH, POPRZEZ
OKREŚLENIE I SFORMUŁOWANIE CELÓW OPERACYJNYCH.

Biorąc pod uwagę określoną w poprzednich rozdziałach misję i wizję miasta oraz wyniki oceny jej
potencjału,

sprecyzowano

zbiór

poszczególnych

celów

strategicznych

i

operacyjnych.

Cele

strategiczne, koncentrując się na oczekiwanych rezultatach, wskazywać będą określony na najbliższe
lata kierunek rozwoju Miasta.
Dla każdego celu strategicznego zdefiniowano grupę celów operacyjnych, których realizacja umożliwi
osiągnięcie oczekiwanego stanu docelowego. Cele operacyjne koncentrują się na sprecyzowanych
działaniach, jakie powinny zostać podjęte przez władze Miasta.
W trakcie przygotowania strategii dla trzech wypracowanych celów strategicznych, określono dziewięć
celów na poziomie operacyjnym. W ramach każdego z wymienionych celów operacyjnych,
zaproponowano katalog działań, które może realizować Miasto aby realizować zamierzony cel.
Przedstawiona w tym dokumencie lista celów i działań operacyjnych stanowi jedynie propozycję
i nie należy jej traktować jako zbioru wyczerpującego wszystkie możliwości stojące przed władzami
Miasta. W zależności od potrzeb Miasta sugerowany katalog może i powinien być uzupełniany
o kolejne elementy.
Miasta jako obszary cechujące się największą zdolnością do kreowania wzrostu gospodarczego pełnią
coraz istotniejszą rolę w prowadzeniu polityki Rozwoju, na poziomie krajowym jak i europejskim.
Również na poziomie europejskim coraz częściej dostrzegane jest znaczenie obszarów miejskich
dla rozwoju całej Unii. Polityka regionalna UE, która początkowo nie doceniała znaczenia miast,
z czasem dedykowała tym obszarom kolejne instrumenty wspierające ich rozwój.
W celu wspomagania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz zwiększenia zaangażowania
miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu środkami strukturalnymi Unii Europejskiej, a także
mając na uwadze ich efektywne wykorzystanie Miasto Brzeziny wspólnie z Miastem Łódź i innymi
jednostkami samorządowymi z terenu województwa łódzkiego utworzyło Stowarzyszenie Łódzki Obszar
Metropolitalny, które w perspektywie finansowej 2014-2020 decydować będzie o wydatkowaniu na
terenie ŁOM środków w wysokości 217 mln euro. Środki te zostaną wykorzystane na realizację tzw.
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w ramach których będzie można realizować przedsięwzięcia
m.in. z zakresu:
- rozwoju zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny;
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- przywracania funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru
funkcjonalnego;
- poprawy stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta;
- wspierania efektywności energetycznej;
- wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji.
Osiągnięcie strategicznych i operacyjnych celów Miasta Brzeziny w dużym stopniu będą mogły
zapewnić ZIT-y realizowane w ramach ŁOM-u.
Istotne jest aby pamiętać, że przedstawione w strategii główne kierunki rozwoju oddziałują na siebie
wzajemnie i są kołami zamachowymi rozwoju całego Miasta. Dlatego działania podejmowane np.
w ramach uporządkowania systemu komunikacyjnego (takie jak: rozwój systemu transportowego,
infrastruktury drogowej) czy zrównoważonego środowiska (takie jak: rozwój zaopatrzenia miasta
w energię OZE) będą bezpośrednio wpływały zarówno na podniesienie atrakcyjności gospodarczej
(pojawienie się nowych inwestorów, wzrost lokalnej przedsiębiorczości), jak i atrakcyjności społecznej
(jako miejsca do zamieszkania, pracy, założenia rodziny) Miasta będącego częścią Łódzkiego Obszaru
Metropolitalnego.

Przy wyznaczaniu kierunków rozwoju starano się uwzględnić podstawowe wymiary składające się
46

w literaturze przedmiotu na koncepcje miasta inteligentnego . Zaś władze lokalne, dążąc do
osiągnięcia stanu określonego w Wizji, powinny prowadzić politykę zarządzania koordynującą te
wszystkie wymiary:

46

D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez, M. Turała, Koncepcja Smart City jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z
funkcjonowaniem i rozwojem miasta, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 721, Studia Informatica nr 29, 2012
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gospodarkę

–

zwiększanie

produktywności,

wprowadzanie

klimatu

innowacyjności

oraz

elastyczności na rynku pracy,
transport i komunikację – miasto powinno być siecią powiązań sieci o dużej szybkości łączących
wszystkie zasoby miasta, ze szczególnym uwzględnieniem Brzezin na plamie aglomeracji łódzkiej,
środowisko – optymalizowanie zużycia energii, m.in. poprzez wykorzystywanie OŹE, prowadzenie
do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska (np. ekologiczny transport zbiorowy
indywidualny), gospodarka zasobami oparta na zasadzie zrównoważonego rozwoju,
ludzi – inicjatorami zmian powinni być także mieszkańcy miasta, którzy przy odpowiednim
wsparciu technicznym są w stanie zapobiegać nadmiernemu zużyciu energii, zanieczyszczeniu
środowiska oraz dążyć do poprawy jakości życia,
jakość życia – miasto powinno zapewniać swoim mieszkańcom przyjazne środowisko,
w szczególności poprzez zapewnienie szerokiego dostępu do usług publicznych, infrastruktury
technicznej i społecznej, wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz dzięki odpowiedniej ofercie
kulturalno – rozrywkowej, a także dbałości o środowisko naturalne,
inteligentne zarządzanie – rozwój w tym aspekcie wymaga stworzenia odpowiedniego systemu
zarządzania miastem, wypracowania procedur wymagających współdziałania władz lokalnych
i

pozostałych

użytkowników

miasta

oraz

wykorzystywania

nowoczesnych

technologii

w funkcjonowaniu miasta.
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5.2.1. CEL STRATEGICZNY I
ROZWÓJ NOWOCZESNEJ GOSPODARKI
CEL OPERACYJNY I.1
PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Jak wynika z analizy danych dot. poziomu bezrobocia w Mieście Brzeziny zwiększa się w ostatnich
latach liczba osób pozbawionych pracy, zagrożonych z tego względu wykluczeniem społecznym.
W związku z tym pilne wydaje się podejmowanie inicjatyw nakierowanych na rozwój postaw
przedsiębiorczych wśród mieszkańców i promocja wszelkiego rodzaju aktywności gospodarczej. Warto
skupić

się

tu

na

promowaniu

zarówno

indywidualnej

działalności

gospodarczej

(mikro przedsiębiorstwa), jak również idei zrzeszeń (spółdzielczość) i kooperacji różnych istniejących
już podmiotów. W tej perspektywie każde nowe miejsce pracy to nie tylko efekt ekonomiczny,
ale również rozwiązany, chociaż w malej skali, problem społeczny.
Realizując działania związane z rozwojem lokalnego życia gospodarczego Miasto powinno uwzględniać
zadania zaproponowane w Programie Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Brzeziny na lata 2013 –
2020, opracowanym w ramach projektu „Decydujmy Razem”. Dokument ten zwraca szczególną uwagę
na istotną rolę partycypacji społecznej w procesie rozwoju przedsiębiorczości. Wymiar społeczny
powinien stanowić podstawę wszystkich działań podejmowanych w ramach tego celu operacyjnego –
zarówno na poziomie informacyjnym, jak i gospodarczym. Z tego względu kontynuować należy rozwój
sektora ekonomii społecznej, której Miasto Brzeziny jest

liderem na skalę całego województwa

łódzkiego (pierwsza jednostka samorządowa będąca członkiem spółdzielni socjalnej). Szczególnie
chodzi tu o wsparcie finansowe, konieczne dla rozpoczęcia działalności, jak również system szkoleń
i staży przygotowujących osoby wykluczone do powrotu na rynek pracy.
Kolejnym krokiem, ku rozwojowi postaw przedsiębiorczych w regionie, powinno stać się rozpoznanie
potrzeb szkoleniowych i informacyjnych mieszkańców, a następnie organizacja kursów i punktów
konsultacyjnych. Doradztwo podzielone na bloki tematyczne uwzględniałoby m.in. konsultacje
z zakresu poradnictwa zawodowego, a także obejmowałoby wsparcie w kwestiach zakładania
i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (z uwzględnieniem ich różnych form), jak również
pomoc w pozyskiwaniu środków niezbędnych do jej funkcjonowania (informacje o dofinansowaniach).
Z punktami konsultacyjnymi, organizowanymi pod patronatem Miasta, mogliby współpracować m.in.
przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców, urzędu pracy oraz szkół. Działanie takie
pozwoli także na monitorowanie lokalnego rynku pracy i elastyczne reagowanie oraz przystosowywanie
planów rozwoju miasta i jednostek funkcjonujących na jego terenie.
Oprócz procesu informacji i doradztwa warto zastanowić się nad podjęciem działań na rzecz poprawy
konkurencyjności sektora MŚP np. poprzez stworzenie systemu oferującego pomoc finansową
w postaci zniżek dla lokalnych przedsiębiorców (ze szczególnym uwzględnieniem np. osób młodych,
rozpoczynających dopiero swoją karierę zawodową). Wymagałoby to skoordynowania działań różnych
instytucji działających na rynku lokalnym i przygotowania spójnej ich oferty. Przykładem takiej
inicjatywy, która sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości i zatrzymaniu osób młodych w regionie, może
być uruchomiona w powiecie nyskim Karta Młodego Przedsiębiorcy.
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Proponowane inicjatywy:
Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości np. poprzez system zniżek, pożyczek,
poręczeń
Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej
Przygotowanie „okienka” dla osób chcących założyć/ prowadzących działalność
Informacje o dofinansowaniach, pożyczkach – punkt konsultacyjny
Wspieranie tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości, start-up’ów
Poradnictwo zawodowe

CEL OPERACYJNY I.2
PRZYCIĄGANIE INWESTORÓW
Powyższy cel operacyjny ukierunkowany jest na pełne wykorzystanie potencjału drzemiącego
w zasobach posiadanych przez Miasto Brzeziny, a związanych bezpośrednio z możliwościami
inwestowania na jego terenie. Cel ten skupia się przede wszystkim na tworzeniu infrastruktury
oraz zachęt do inwestowania, ale także na przygotowaniu odpowiedniej kadry pracowniczej celem
zwiększenia atrakcyjności miasta, jako miejsca do życia i osiedlania się.
Przeprowadzona na terenie Miasta diagnoza społeczno – gospodarcza potwierdziła, iż Miasto posiada
wszelkie walory, aby być atrakcyjnym miejscem dla potencjalnych inwestorów. Miasto Brzeziny jest
otwarte zarówno na inwestorów krajowych jak i zagranicznych. O dużej atrakcyjności Miasta
dla potencjalnych inwestorów świadczy przede wszystkim jego dogodne położenie przy znaczącym
szlaku komunikacyjnym (DK 72). Fakt ten, w dużym stopniu wpływa na dostępność komunikacyjną
terenów inwestycyjnych oferowanych przez Miasto. Ponadto, właśnie oferowane przez Miasto tereny
są niewątpliwie znaczącym elementem, który w istotny sposób wpływa na zwiększenie jego
atrakcyjności inwestycyjnej. Miasto podejmuje również działania zmierzające do zwiększenia swojej
atrakcyjności inwestycyjnej głównie poprzez dostosowywanie swoich usług oraz oferty do potrzeb
potencjalnych inwestorów. Dużym wyzwaniem stojącym przed Miastem w kwestii związanej
z przyciąganiem inwestorów jest dalszy rozwój i właściwa promocja terenów inwestycyjnych na terenie
Miasta. Władze Miasta powinny skupić się również na przygotowaniu kompleksowej oferty
inwestycyjnej dla przedsiębiorców chcących rozpocząć swoją działalność na terenach dostępnych
w Mieście. Oferta to powinna być odpowiednio sprofilowana oraz skierowana do przedstawicieli branż
kluczowych z punktu widzenia dalszego rozwoju Miasta. Jednocześnie oferta ta powinna być na tyle
kompleksowa, iż obok informacji nt terenów, zasobów kadrowych zawierać mogłaby preferencyjne
warunki dla podmiotów zainteresowanych włączeniem się w proekologiczną i prospołeczną politykę
władz Miasta.
Jak wynika z przeprowadzonych na potrzeby niniejszej Strategii badań, tereny inwestycyjne posiadane
przez Miasto stanowią jedną z głównych mocnych stron Miasta. Właściwe zagospodarowanie
oraz rozdysponowanie tych terenów stanowi natomiast dużą szansę, ale również wyzwanie dla Miasta
w nadchodzącym okresie. Dużym wyzwaniem dla Miasta będzie również zbalansowanie skutków
degradacji środowiska wynikających ze wzrostu liczby inwestycji i inwestorów w Mieście.
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W opinii mieszkańców Miasta Brzeziny w ramach rozwoju społeczno- gospodarczego najważniejszym
elementem jest właśnie przyciąganie na teren Miasta jak największej liczby nowych inwestorów
i inwestycji.
Ważnym aspektem w tym zakresie są również działania mające na celu poprawę atrakcyjności Miasta,
zarówno w oczach mieszkańców, turystów jak i potencjalnych inwestorów. W związku z tym istnieje
konieczność aktywnej promocji terenów inwestycyjnych oraz samego miasta. Przyciągnięcie
odpowiedniej liczby inwestorów zwiększy dostępną na brzezińskim rynku ilość miejsc pracy,
przez co przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia na terenie Miasta.
Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego LORIS 2030 wskazuje kluczowe branże, które mają
stymulować rozwój całego województwa. Wśród tych branż znajdują się branże zlokalizowane
i rozwijane na terenie Miasta Brzeziny. LORIS 2030 duży nacisk kładzie na rozwój branży
energetycznej, w tym z odnawialnych źródeł energii (np. fotowoltaika), medycznej, a także związanej
z materiałami funkcjonalnymi. Na terenie Miasta funkcjonuje już jedna z 18 dopuszczonych w Polsce
do takiej produkcji firma zajmująca się wytwarzaniem odzieży specjalnej – ZOSP RP Wytwórnia
Umundurowania Strażackiego. Ponadto, w nowej perspektywie finansowej przewiduje jest wzrost
środków przeznaczanych na gospodarkę niskoemisyjną, poprawiającą efektywność energetyczną,
co wynika z zapisów Strategii Europa 2020. UE kładzie nacisk na zrównoważony transport i ochronę
klimatu, ale samorząd powinien już teraz przygotowywać się do sytuacji, jaka zaistnieje po 2020 roku
(np. prywatni inwestorzy, formuła PPP).
Dogodne położenie oraz posiadane tereny inwestycyjne są istotnymi czynnikami rozwojowymi, których
promocja i właściwe wykorzystanie, jako zasobu może być przewaga konkurencyjna wykorzystywana
na rynku konkurencji miast.

Proponowane inicjatywy:
Przygotowanie kompleksowej oferty inwestycyjnej (w tym dla podmiotów zainteresowanych
realizacją działań związanych z OZE, turystyką)
Przygotowanie terenów inwestycyjnych (w tym uzbrojenie, budowa i modernizacja układu
komunikacyjnego terenów)
Rozwój systemów zaopatrzenia w gaz (np. budowa małego gazoportu LNG z infrastrukturą
towarzyszącą)
Utworzenie Strefy Inwestycyjnej
Promocja oferty podczas wydarzeń zewnętrznych (o wymiarze krajowym i międzynarodowym)

CEL OPERACYJNY I.3
STWORZENIE ZINTEGROWANEJ I UNIKATOWEJ OFERTY TURYSTYCZNEJ OPARTEJ
O DZIEDZICTWO REGIONU
Kolejny cel operacyjny skupia się na pełnym wykorzystaniu potencjału turystycznego Miasta Brzeziny,
który w dużej mierze opiera się na dziedzictwie kulturowym i historycznym regionu.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego Miasto Brzeziny wymieniane
jest, jako ośrodek mający obsługiwać sferę mieszkaniowo- rekreacyjną z zachowaniem walorów
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kulturowo- krajobrazowych, w ramach uzupełniania funkcji metropolitalnych Łodzi. Działania te mają
być przeprowadzane łącznie z rewitalizacją historycznych struktur miasta.
W badaniach ESPON 2013
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Miasto Brzeziny (podobnie jak region łódzki) na tle innych regionów UE

należą do terenów problematycznych pod względem ich atrakcyjności. W związku z powyższym
zalecane jest radykalne podniesienie atrakcyjności głównie turystycznej poprzez m. in. organizację serii
wydarzeń oraz wypromowanie produktu turystycznego. Działania podejmowane przez Miasto w ramach
podnoszenia atrakcyjności turystycznej powinny opierać się głównie czynniki endogenicznedziedzictwo historyczne regionu. Cennym zasobem w przypadku Brzezin jest niewątpliwie stanowisko
archeologiczne osada Krakówek – uwzględnione w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Łódzkiego, uznane za jedno z 21 miejsc w województwie łódzkim typowanych do
utworzenia parków kulturowych w tym wypadku parku o charakterze archeologicznym.
W przeprowadzonych na terenie Miasta badaniach ankietowych wśród mieszkańców bardzo ważnym
tematem okazał się rozwój potencjału turystycznego. Mieszkańcy liczą głównie na rewitalizację
przestrzeni miejskiej, a także odpowiednią i kompleksową promocję oferty turystycznej Miasta.
Ponadto, mieszkańcy dużą wagę przykładali do zapewnienia możliwości aktywnego spędzania wolnego
czasu przez organizację większej ilości imprez masowych czy rozbudowę infrastruktury wypoczynkowo
– rekreacyjnej.
Miasto Brzeziny, jako lider ekonomii społecznej w województwie łódzkim (aktywność gospodarcza
trzeciego sektora, podmioty ekonomii społecznej) celem stworzenia unikatowej oferty turystycznej,
może rozpocząć realizację działań z zakresu turystyki odpowiedzialnej społecznie. Jednym
z elementów wyróżniających ten typ turystyki jest zaangażowanie lokalnej społeczności np. osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym do prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie.
Takie inicjatywy mają oddolny, obywatelski charakter, są zakorzenione w lokalnych społecznościach
oraz tworzone w oparciu o ich zasoby. W efekcie budują kapitał społeczny, przyczyniają się do poprawy
sytuacji ekonomicznej mieszkańców, ograniczają bezrobocie, podnoszą jakość życia oraz integrują
wspólnoty lokalne.
Ważnym aspektem w tym zakresie są również działania Miasta związane z poprawą stanu zaplecza –
noclegowo – gastronomicznego na terenie Miasta oraz oprócz promocji stworzenie kompleksowej
oferty turystycznej również we współpracy z ościennymi gminami.
Proponowane inicjatywy:
Realizacja inwestycji polegającej na wykorzystaniu potencjału „osady Krakówek” – park
kulturowy, szlak turystyczny („Zaginione Miasto – perła historyczna Miasta Brzeziny”)
Rozwój zaplecza noclegowo-gastronomicznego (hostel, potrawy regionalne)
Łączenie oferty turystycznej z ofertami sąsiednich gmin, wspólna promocja
Organizacja aktywnych „gier miejskich”
Stworzenie zintegrowanego systemu informacji turystycznej, karty turysty
Wykorzystanie potencjału miasta „pięciu kultur” – polskiej, żydowskiej, niemieckiej, rosyjskiej
oraz szkockiej (np. przez produkty regionalne oparte na ich tradycjach kulinarnych) – promocja
produktów i usług
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5.2.2. CEL STRATEGICZNY II
ROZWÓJ PRZESTRZENNY I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
CEL OPERACYJNY II.1
MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Znaczącym czynnikiem, który wpływa na stopień rozwoju Miasta jest m. in. stan zagospodarowania
przestrzeni publicznej oraz zlokalizowanych tam

instytucji publicznych. W związku z powyższym,

w celu podniesienia poziomu życia mieszkańców, a także przyspieszenia rozwoju społecznogospodarczego, bardzo ważne jest zapewnienie równomiernego dostępu do podstawowej infrastruktury
publicznej m.in. w dziedzinie kultury.
Obecny stan infrastruktury kulturalnej w Mieście jest niewystarczający. Mając na uwadze znaczenie
kultury dla życia mieszkańców, głównym działaniem proponowanym do zrealizowania w okresie
programowania 2014-2020 jest rozwój i poprawa infrastruktury kulturalnej dostępnej na terenie Miasta.
Dodatkowo, w ramach niniejszego celu podejmować należy działania w zakresie rewitalizacji zabytków
oraz terenów zielonych zlokalizowanych na terenie Miasta.
Oferta kulturalna i rozrywkowa Miasta jest różnorodna i dlatego potrzebny jest spójny system informacji
i promocji działań instytucji kultury. Taki system pozwoli pokazać szeroki wachlarz działań
oraz skoordynować efekty prowadzonych działań, przez co działania podejmowane w zakresie kultury
i rozrywki będą bardziej miarodajne. Ponadto, efektywne działania, w zakresie kultury wykorzystujące
lokalne zasoby przyczyniają się w dużym stopniu do budowania tożsamości lokalnej mieszkańców.
Zapewnienie bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych zadań władz Miasta. Jednocześnie
działania zabezpieczające nie powinny naruszać warunków podstawowych swobód obywatelskich
czy wkraczać nadmiernie w sferę życia prywatnego i rodzinnego. Władze Miasta w celu zapewnienia
bezpieczeństwa

swoich

mieszkańców

powinny

koncentrować

się

głównie

na

zapobieganiu

przestępstwom oraz utrzymaniu i modernizacji infrastruktury zapewniającej m.in. bezpieczeństwo
przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe. Działania te są bardzo ważne biorąc pod uwagę kwestie
związane

ze

zwiększeniem

poczucia

bezpieczeństwa

mieszkańców

Miasta. W

odniesieniu

do powyższych obowiązków władz Miasta proponuje się m. in. rozbudowę systemu monitoringu
miejskiego.
Jak wskazują wyniki przeprowadzonych wśród mieszkańców badań ankietowych bardzo istotną kwestią
pozostaje rewitalizacja przestrzeni miejskiej, a przede wszystkim wyposażanie jej w elementy małej
architektury takie jak: ławki czy kosze na śmieci. Właściwe i kompleksowe zagospodarowanie
przestrzeni publicznej Miasta przyczyni się nie tylko do zwiększenia komfortu życia mieszkańców
Miasta, ich identyfikacji oraz poczucia przynależności lokalnej, ale także sprawi, iż Miasto stanie
się bardziej atrakcyjne dla turystów czy inwestorów.
Super- i hipermarkety funkcjonują już nie tylko w dużych miastach, lecz także w mniejszych gminach,
a nawet na wsiach. Niemniej jednak, tradycyjne miejsca handlowe, w postaci bazarów czy targowisk
powracają do popularności w całej Europie. Jednym z głównych czynników sukcesu targowisk jest
przekonanie, iż produkty oferowane na bazarach i targowiskach są postrzegane, jako produkty bardziej
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naturalne i o wyższej jakości niż te sprzedawane w supermarketach. Dodatkowo nabywca ma poczucie
znajomości źródła pochodzenia produktu. Atrakcyjny jest również aspekt turystyczny bazarów
i targowisk. Bardzo często można na nich znaleźć, tradycyjne wyroby czy pamiątki. Coraz częściej
są również spotykane targi tematyczne np. wielkanocne czy bożonarodzeniowe. Przykładem słynnego
targu jest np. targ w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. W związku z powyższym uzasadnionym wydają
się być działania Miasta nakierowane na modernizację targowiska znajdującego się na terenie Miasta
Brzeziny.
Wiele miast w Polsce ma ambicje posiadania własnego systemu oznakowania, co świadczy o wzroście
świadomości społecznej i wymagań mieszkańców. Dobrze zaprojektowane systemy miejskie podnoszą
bezpieczeństwo i komfort życia, a przede wszystkim ułatwiają komunikację. Takie działania w nowej
perspektywie finansowania planowane są do podjęcia na terenie Miasta Brzeziny.
Proponowane inicjatywy:
Rozwój i modernizacja infrastruktury kulturalnej (centrum kultury) – adaptacja i modernizacja
budynków wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną
Rewitalizacja zabytków, prace konserwatorskie
Rewitalizacja terenów zielonych (np. parku miejskiego)
Modernizacja targowiska, rewitalizacja rynku miejskiego
Stworzenie systemu informacji miejskiej
Ławki, kosze na śmieci, toalety (mała infrastruktura)
Rozwój monitoringu miejskiego

CEL OPERACYJNY II.2
UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO MIASTA
Podobnie jak w większości regionów Polski, także w Mieście Brzeziny zidentyfikowano potrzeby
związane z koniecznością rozwoju infrastruktury drogowej, okołodrogowej oraz transportowej. Obszar
dotyczący rozwoju infrastruktury drogowej i transportu znalazł się na drugim miejscu spośród
priorytetowych obszarów dla rozwoju najczęściej wskazywanych przez mieszkańców Miasta.
Stan infrastruktury drogowej ma niebagatelny wpływ na jakość życia mieszkańców danego obszaru,
ale także na atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną. Miasta. W związku z tym, uzasadnionym jest
zwrócenie uwagi na zrównoważony rozwój infrastruktury drogowej, obejmujący zarówno tereny
atrakcyjne inwestycyjnie i turystycznie, jak również pozostałe części Miasta Brzeziny. Bardzo ważnym
aspektem w opinii mieszkańców jest budowa obwodnicy Miasta oraz rozbudowa infrastruktury
okołodrogowej takiej jak parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe czy oświetlenie ulic. Kluczowym aspektem
wydaje się też być konieczność wyprowadzenia transportu ciężkiego z centrum – budowa obwodnicy
Miasta, co poprawi nie tylko kwestię bezpieczeństwa, ale również problem rosnącego zanieczyszczenia
powietrza spalinami oraz poziomu hałasu.
Kolejnym wyzwaniem dla władz Miasta są działania związane z rozwojem transportu publicznego
i zbiorowego oraz zwiększenie liczby połączeń komunikacyjnych z większymi ośrodkami miejskimi
takimi jak Łódź i Zgierz. Rozwój transportu publicznego w Mieście Brzeziny powinien opierać
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się o nowoczesne

i

proekologiczne

rozwiązania.

Tego

typu

transport

zbiorowy

przyczyni

się do wypełnienia oczekiwań pasażerów oraz zwiększenia atrakcyjności i przyjaznego wizerunku
Miasta. Oprócz rozbudowy i modernizacji systemu transportu zbiorowego koniecznymi do podjęcia
działaniami będą również te, o charakterze promocyjnym i informacyjnym na rzecz korzystania
z różnych form komunikacji publicznej. Pomimo niewielkiej odległości Brzezin od stolicy województwa
niedostatecznie rozwinięte połączenia komunikacyjne mogą skutkować peryferyzacją Miasta.
Poprawa
z

infrastruktury

uwzględnieniem

drogowej

potrzeb

osób

okołodrogowej
starszych

i

i

transportowej

niepełnosprawnych

powinna
poprzez

być

prowadzona

likwidację

barier

architektonicznych. Działania zmierzające do uzupełnienia braków w w/w zasobach infrastrukturalnych
powinny być prowadzone również w obszarze turystyki. Miasto powinno być przygotowane na przyjęcie
i obsługę zwiększonego ruchu turystycznego W tym zakresie powinno się zadbać odpowiednią liczbę
miejsc parkingowych, ścieżek rowerowych oraz szlaków tematycznych na terenie Miasta i w okolicach
występowania atrakcji turystycznych.
Proponowane inicjatywy:
Rozwój systemu transportowego
System monitoringu
Budowa obwodnicy
Budowa systemu ścieżek/dróg rowerowych i szlaków tematycznych (z uwzględnieniem
kierunku Parku Krajobrazowego Wniesień Łódzkich oraz lasów spalsko – Rogowskich)
Modernizacja infrastruktury drogowej oraz jej rozbudowa
Budowa parkingów

CEL OPERACYJNY II.3
ZRÓWNOWAŻONE ŚRODOWISKO
Stan infrastruktury ochrony środowiska może wpłynąć w przyszłości na atrakcyjność obszaru Miasta,
zarówno pod względem gospodarczym, turystycznym jak i społecznym.
Ważnym obszarem rozwoju infrastruktury Miasta, który wiąże się równocześnie z ochroną środowiska
i zachowaniem posiadanych zasobów naturalnych jest stworzenie efektywnego systemu zarządzania,
m. in. siecią wodociągową, kanalizacyjną czy ciepłowniczą.
Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wskazują, iż duże znaczenia dla mieszkańców Miasta
ma sfera związana z poprawą jakości środowiska naturalnego. Najczęściej pojawiające się odpowiedzi
dotyczyły konieczności powiększenia terenów zielonych oraz rozwój energetyki odnawialnej takiej, jak:
solary (fotowoltaika) czy elektrownie wiatrowe. Biorąc pod uwagę sferę społeczną, dobrze rozwinięta
infrastruktura ochrony środowiska wpływa pozytywnie na jakość życia mieszkańców oraz może stać się
czynnikiem

przyciągającym

nowych

osadników,

jak

również

potencjalnych

inwestorów

zainteresowanych ograniczeniem kosztów zużycia energii. Dlatego najistotniejsze powinny być
w przyszłości działania mające na celu ograniczanie niskiej emisji i podnoszeniem efektywności
energetycznej oraz wykorzystaniem kogeneracji i odnawialnych źródeł energii oraz wdrażanie
systemów mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacji
miejskiej. PZPWŁ 2020 kładzie nacisk na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii celem
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przywrócenia zasięgu oddziaływania przestrzennego małych i bardzo małych miast województwa
łódzkiego poprzez wspieranie działań ukierunkowanych na wytwarzanie materiałów energetycznych.
PZPWŁ 2020 daje również rekomendacje dla operatora gazowych sieci przesyłowych związane
z budową gazociągu wysokiego ciśnienia na linii Brzeziny – Koluszki. Działania takie przyczynią się do
rozwoju miejskiego systemu zaopatrzenia w gaz.
Wyzwaniem dla władz Miasta w nowej perspektywie finansowania powinno być także podjęcie działań
informacyjno – promocyjnych, dotyczących korzyści wynikających z wykorzystania odnawialnych źródeł
energii zarówno dla samych mieszkańców jak i całego Miasta.
Proponowane inicjatywy:
Wspieranie i rozwój przedsięwzięć z zakresu wykorzystania OŹE (np. budowa farmy
fotowoltaicznej, uruchomienie stacji dla pojazdów o napędzie elektrycznym, oświetlenie uliczne
z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych)
Inwestycje związane z rozwojem ekologicznego transportu
Promocja energii odnawialnej wśród mieszkańców (jako potencjalnych prosumentów) –
np. poprzez konferencje, kampanie edukacyjne, informacje o dofinansowaniach, zachęty
Rozwój sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Tworzenie systemu zarządzania siecią wodociągową/ciepłowniczą itp.
Modernizacja systemu ciepłowniczego
Modernizacja

energetyczna

budynków

użyteczności

publicznej

i

mieszkaniowych

(w tym termomodernizacja)
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5.2.3. CEL STRATEGICZNY III
POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE I ZWIĘKSZENIE JEGO ATRAKCYJNOŚCI
CEL OPERACYJNY III.1
WSPIERANIE OSÓB WYKLUCZONYCH I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
Ekonomia społeczna to jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie
cele społeczne i ekonomiczne. Inaczej określana jest również jako gospodarka społeczna
lub przedsiębiorczość społeczna. Wyzwaniem władz Miasta Brzeziny, jako lidera ekonomii społecznej
w województwie łódzkim jest podejmowanie działań w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania te mogą przybierać formę wsparcia
dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej takich jak: spółdzielnie socjalne, centra
integracji społecznej, kluby integracji społecznej czy zakłady aktywności zawodowej. Ponadto, władze
powinny zadbać o odpowiednią liczbę kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie czy też
zmianę kwalifikacji kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku pracy. Oprócz tego
powinno

się

rozważyć

wprowadzenie

nowych

form

i

metod

wsparcia

indywidualnego

i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej np. środowiskowa praca socjalna, centra
aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu czy coachingu. Bardzo ważnym elementem
w ramach wspierania osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym jest
propagowanie oraz promocja wolontariatu w tym zakresie.
Konieczność wspierania działań zwiększających aktywność lokalnej społeczności oraz działań
wspierających wejście na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dostrzegają
również ankietowani mieszkańcy Miasta
Wsparciem w w/w zakresie powinny zostać objęte również dzieci i młodzież szkolna. Wśród aktywności
do podjęcia przez władze Miasta znajduje się wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych
form integracji społecznej, takich jak świetlice środowiskowe czy kluby środowiskowe w połączeniu
z działaniami w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej czy poradnictwa zawodowego.
Bardzo ważnym aspektem związanym ze wsparciem osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym jest budowa lokali socjalnych, noclegowni czy mieszkań chronionych
dla tych potrzebujących. Brak odpowiedniego zaplecza lokalowego spycha na margines życia
społecznego wiele osób. Można temu skutecznie zapobiegać budując nowe budynki z przeznaczeniem
dla tych osób nie lokując ich w ruinach, które zagrażają często ich zdrowiu lub życiu.
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Proponowane inicjatywy:
Rozwój sektora ekonomii społecznej z uwzględnieniem jej funkcji reintegracyjnej (wspieranie
powstawanie i funkcjonowania spółdzielni socjalnych, firm społecznych)
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury pomocy społecznej
Wdrażanie programu wychodzenia z bezdomności
Rozwój systemu usług opiekuńczych

CEL OPERACYJNY III.2
ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO
Zgodnie z priorytetami władz Miasta dotyczącymi aktywnego rozwijania postaw związanych z ekonomią
społeczną wśród mieszkańców Brzezin, kolejny cel operacyjny skupia się na rozwoju kapitału
społecznego Miasta. Działania władz Miasta w tym zakresie powinny skupiać się w dużej mierze
na wspieraniu powstawania i funkcjonowania organizacji pozarządowych celem aktywizacji lokalnej
społeczności. Ponadto, promocja tworzenia i angażowania się mieszkańców w działalność tego typu
organizacji, może pozytywnie wpłynąć na rozwój „ducha przedsiębiorczości” oraz realizację projektów
służących wspólnemu dobru mieszkańców. Władze Miasta oraz organizacje pozarządowe powinny
wypracować wspólny system oraz zasady współpracy, które pozwolą im na efektywne działanie.
Organizacje pozarządowe powinny zostać zaangażowane w proces tworzenia planów, programów
i

strategii

zaspokajania

potrzeb

obywateli

i

rozwiązywania

problemów

społecznych

na jak najwcześniejszym etapie. Mogą służyć pomocą w zakresie diagnozowania potrzeb społecznych
czy inicjowania i tworzenia konkretnych polityk. Zwiększa to szansę na przygotowanie takich polityk
lokalnych, które będą bardziej adekwatne do potrzeb i problemów różnych grup mieszkańców. Polityki
tworzone w partnerstwie pobudzają zainteresowanie społeczności współudziałem w ich planowaniu
i realizacji.
Rozwój i wzmacnianie poziomu tożsamości regionalnej to kolejne wyzwanie stojące przed władzami
Miasta Brzeziny. Do tego celu należy wykorzystać zasoby i potencjał już istniejący w Mieście, między
innymi związany z działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej, muzeum czy centrum kultury.
Kluczowym jej elementem poczucia tożsamości lokalnej jest stopień indywidualnej identyfikacji
z regionem, jego społecznością i kulturą. Ta identyfikacja wyraża się często w gotowości
48

do altruistycznych działań na rzecz regionu i jego społeczności czy zbiorowości . Tożsamość
regionalna w perspektywie socjologicznej opiera się głównie na poczuciu pewnej odrębności
czy odmienności mieszkańców danego obszaru. Podobnie w przypadku perspektywy geograficznej,
gdzie tożsamość regionalna powiązana jest bezpośrednio z przypisaniem się (jako społeczności
lokalnej) do danego terytorium, czyli miejsca i przestrzeni.
W obecnym czasie można dostrzec ogólnokrajową tendencją do coraz mniejszego stopnia identyfikacji
mieszkańców

z

zamieszkiwanym

przez

siebie

obszarem,

co

w

dużej

mierze

przekłada

się na zmniejszającą się aktywność na rzecz swojej społeczności lokalnej.
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Dostęp oraz wykorzystanie potencjału kulturowego odgrywa niezwykle ważną rolę w budowaniu
tożsamości oraz więzi lokalnych. Poznanie wspólnego dziedzictwa, a także rozwijanie wspólnych
doświadczeń przyczynia się do budowania i wzmacniania więzi społecznych oraz pozytywnej
identyfikacji ze swoją społecznością. Władze lokalne powinny zatem przyczyniać się do ułatwiania
swoim mieszkańcom podejmowania działań ukierunkowanych na wzmacnianie i rozwijanie tejże
tożsamości. Koniecznym jest tworzenie warunków sprzyjających aktywności obywateli, a nie odgórne
narzucanie modelu tożsamości regionalnej. Przykładem mogą być działania wspierające oddolne
inicjatywy mieszkańców, w zakresie tworzenia lub odtwarzania elementów kultury, które budują tę
tożsamość. Podstawowe działania władz lokalnych powinny skupiać się na wypracowaniu instrumentów
wsparcia obywateli w inicjatywach dotyczących poszukiwania i popularyzowania wiedzy i umiejętności
związanych bezpośrednio z tradycja, dziedzictwem kulturowym oraz historią regionu.
Ważnym aspektem w zakresie rozwijania kapitału ludzkiego jest podniesienie ogólnej świadomości
regionalnej i umiejętności dostrzegania wartości i potencjału w lokalnym dziedzictwie. Tym samym
wzrasta konieczność profesjonalnie prowadzonej edukacji regionalnej, a także zachęcanie społeczności
do

angażowania

się

w

sprawy

własnej

lokalności

i

własnego

dziedzictwa

kulturowego,

w tym do korzystania z zasobów kulturowych i przyrodniczych.
Działania wzmacniające lokalną tożsamość wśród osób dorosłych są ważne również z perspektywy
ekonomicznej – pozwalają m.in. na podnoszenie własnych kwalifikacji lub rozwój lokalnej
przedsiębiorczości opartej na wiedzy o lokalnym dziedzictwie. Mieszkańcy identyfikujący się ze swoją
społecznością mogą być inicjatorami różnego typu wydarzeń (np. artystycznych), które przyczynią
się do wyłonienia produktów i marek regionalnych promujących lokalne rękodzieło czy tradycje.
Działania w tym zakresie sprzyjają również rozwojowi turystyki kulturowej i przyrodniczej w połączeniu
z elementami edukacji regionalnej.
Zapisy Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego
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Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego podkreślają, iż ważne jest, aby w strategicznych planach rozwoju poszczególnych
jednostek samorządu terytorialnego kwestie związane ze wzmacnianiem tożsamości lokalnej nie były
marginalizowane.
Przywracanie walorów dziedzictwa kulturowego, m. in. poprzez włączanie miast w sieć unikatowych
ośrodków historycznych znaczenia regionalnego oraz lokalnego znajdują swoje odzwierciedlenie
w zapisach Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego do 2020 roku.
W ramach działań sprzyjających rozwojowi kapitału społecznego Miasta bardzo ważnym elementem
jest przygotowanie i wzmacnianie efektywnego systemu edukacyjnego zarówno w zakresie kreowania
postaw przedsiębiorczych jak również dostosowywania oferty do potrzeb lokalnego rynku pracy.
Realizacja niniejszego celu operacyjnego skupiać się będzie na podjęciu szeregu działań „miękkich”
polegających np. na identyfikacji potrzeb informacyjno - szkoleniowych mieszkańców, jak również
przedsiębiorców działających już na terenie miasta oraz organizacji adekwatnych szkoleń i doradztwa.
Wykształceniu postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży służyć może natomiast organizacja spotkań
z przedsiębiorcami, organizacja konkursów stymulujących rozwijanie postaw przedsiębiorczych,
działalność

informacyjna

na

temat

perspektyw

na

lokalnym

rynku

pracy,

edukacji

w mieście, wolontariatu oraz wsparcie doradcze i szkoleniowe nauczycieli odpowiedzialnych
za realizację zajęć z zakresu podstaw przedsiębiorczości w szkołach na terenie Brzezin.
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Proponowane inicjatywy:
Wspieranie powstawania i funkcjonowania organizacji pozarządowych, lokalnych grup
obywatelskich (aktywizacja lokalnej społeczności, zwiększenie partycypacji społecznej)
Rozwój i wzmacnianie poziomu tożsamości regionalnej (przy wykorzystaniu potencjału MBP,
muzeum, centrum kultury), który może być podstawą do obsługi ruchu turystycznego
Wzmacnianie efektywnego systemu edukacyjnego (m.in. poprzez doskonalenie kadr,
doposażenie jednostek, modernizację istniejącej infrastruktury)
Wspieranie aktywizacji społeczno – zawodowej (promocja kształcenia ustawicznego,
podnoszenie kwalifikacji, wsparcie mobilności)
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CEL OPERACYJNY III.3
PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI MIASTA DLA MIESZKAŃCÓW I INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH
Kolejnym celem operacyjnym wyznaczonym w ramach przedmiotowego opracowania jest konieczność
podnoszenia ogólnej atrakcyjności Miasta w oczach zarówno jego obecnych i przyszłych mieszkańców
jak i potencjalnych inwestorów.
Wspomniane już wcześniej badania przeprowadzone w ramach Programu ESPON 2013
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zalecają

radykalne podniesienie atrakcyjności Miasta Brzeziny oraz regionu łódzkiego, również w zakresie
zapewnienia dogodnych warunków edukacyjnych i mieszkalnych dostępnych na ich terenie.
Miasto Brzeziny ze względu na dobre skomunikowanie drogowe ze stolicą województwa łódzkiego jest
atrakcyjną lokalizacją do osiedlania się i życia. Działania związane ze wsparciem budownictwa
mieszkaniowego w tym szczególnie budownictwa socjalnego mogłyby wzmocnić atrakcyjność Brzezin,
zadecydować o wzmocnieniu dodatniego trendu migracyjnego i zapewnić Miastu wpływy wynikające
np.

z

podatku

od

nieruchomości.

W

tym

zakresie

władze

Miasta

powinny

zadbać

o zabezpieczenie infrastruktury niezbędnej do rozwoju osadnictwa. Powyższa infrastruktura to nie tylko
infrastruktura techniczna taka jak drogi, kanalizacja czy wodociągi, ale również infrastruktura społeczna,
czyli dostęp do kompleksowej oferty edukacyjnej, medycznej, sportowo- rekreacyjnej czy rozrywkowej.
Tylko zapewnienie kompleksowych usług dla potencjalnych mieszkańców przyczyni się do zwiększenia
atrakcyjności Miasta Brzeziny.
Bardzo ważnym aspektem w postrzeganiu miasta, jako atrakcyjnego jest jego dostępności w Internecie.
W związku z tym wyzwaniem dla władz Miasta jest z jednej strony zaistnienie Brzezin w przestrzeni
wirtualnej, a z drugiej zapewnienie dostępu do tej przestrzeni dla wszystkich zainteresowanych.
Stworzenie

interaktywnego

portalu

informacyjnego

umożliwi

mieszkańcom

oraz

turystom

współuczestniczenie w życiu Miasta oraz zapewni rozwój e- usług, które w znacznym stopniu ułatwią
życie turystom odwiedzającym region brzeziński. Portal taki przyczyni się również do efektywnej
promocji Miasta na zewnątrz.
Przed władzami Miasta stoi również wyzwanie przygotowania wielofunkcyjnej karty miejskiej, która
byłaby komplementarna z kartą aglomeracji łódzkiej.

Proponowane inicjatywy:
Przygotowanie oferty wielofunkcyjnej karty miejskiej dla mieszkańców wpisującej się w kartę
aglomeracji łódzkiej
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej
Rozwój budownictwa socjalnego – wspieranie zrównoważonego osadnictwa
Rozwój oferty edukacyjnej i opiekuńczej
Oferta sportowa i rekreacyjna/rozrywkowa
Modernizacja miejskiej pływalni
Zapewnienie dostępu do Internetu (np. strefy wi-fi)
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Rozwój e-usług (e-administracji, zw. z turystyką m.in. weekendową, e-kultury, e-edukacji) np.
platformy umożliwiające współuczestniczenie w życiu miasta, digitalizacji zasobów kulturowych
i edukacyjnych
Promocja zewnętrzna miasta
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5.3. PODSUMOWANIE
Poniżej w zestawieniu tabelarycznym zaprezentowano streszczenie założeń misji, wizji oraz celów
strategicznych i operacyjnych określonych dla Miasta Brzeziny na lata 2014 – 2020.
Tabela 31. Podsumowanie analizy strategicznej
WIZJA

W 2020 ROKU BRZEZINY MIASTEM NOWOCZESNYM, INTELIGENTNYM, NIEZALEŻNYM I ŚWIADOMYM
SWOJEJ TOŻSAMOŚCI I WARTOŚCI HISTORYCZNO-KULTUROWEJ
ORAZ MIEJSCEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO.
MISJA

WYKORZYSTANIE POŁOŻENIA GEOGRAFICZNEGO ORAZ POTENCJAŁU HISTORYCZNO KULTUROWEGO, CELEM STWORZENIA MIASTA PRZYJAZNEGO MIESZKAŃCOM,
INWESTOROM I TURYSTOM.
CELE STRATEGICZNE

1.
ROZWÓJ NOWOCZESNEJ
GOSPODARKI

2.
ROZWÓJ PRZESTRZENNY
I OCHRONA ŚRODOWISKA
NATURALNEGO

3.
POPRAWA
JAKOŚCI
ŻYCIA
W
MIEŚCIE
I
ZWIĘKSZENIE
JEGO
ATRAKCYJNOŚCI

CELE OPERACYJNE

1.1
PROMOCJA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

2.1
MODERNIZACJA
PRZESTRZENI
PUBLICZNEJ

3.1
WSPIERANIE
OSÓB
WYKLUCZONYCH
I
ZAGROŻONYCH
WYKLUCZENIEM
SPOŁECZNYM

1.2
PRZYCIĄGANIE
INWESTORÓW

2.2
UPORZĄDKOWANIE
SYSTEMU
KOMUNIKACYJNEGO
MIASTA

3.2
ROZWÓJ
KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO

1.3
ZINTEGROWANA
I UNIKATOWA OFERTA
TURYSTYCZNA OPARTA O
DZIEDZICTWO REGIONU

2.3
ZRÓWNOWAŻONE
ŚRODOWISKO

3.3
PODNOSZENIE
ATRAKCYJNOŚCI MIASTA
DLA
MIESZKAŃCÓW
I
INWESTORÓW
ZEWNĘTRZNYCH
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Zestawienie tabelaryczne wskazuje zbiór celów strategicznych i operacyjnych, które Miasto powinno
realizować, w okresie programowania 2014 - 2020, w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu rozwoju
społeczno – gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców. Ponieważ realizacja wszystkich
działań mogłaby znacznie obciążyć budżet jednostki, będzie ona w wysokim stopniu uzależniona od
możliwości pozyskania zewnętrznego dofinansowania – czy to w postaci dotacji, czy zaangażowania
inwestorów prywatnych. Dlatego na etapie wdrożenia i wykonania zapisów strategii należy ocenić, które
cele

operacyjne

są

w

danym

momencie

dla

Miasta

najistotniejsze,

i

które

w pierwszej kolejności należy realizować.

5.4. SPOSOBY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁAŃ
Zadania miast w Polsce realizowane są głównie z dochodów własnych i subwencji należnych z tytułu
prawa oraz innych źródeł finansowania, których pozyskanie zależy od inwencji i zaangażowania
włodarzy Miasta.
Sformułowane w niniejszej strategii i stanowiące podstawę do podejmowania i realizacji konkretnych
projektów, cele strategiczne i operacyjne, mogą być finansowane zarówno z dochodów własnych
Miasta, jak i środków zewnętrznych, takich jak np.:
środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,
środki z programów krajowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego,
środki

z

Narodowego

Funduszu

Ochrony

Środowiska

i

Gospodarki

Wodnej

(np. program Prosument),
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (np. program KAWKA),
pożyczki i kredyty bankowe,
instrumenty zwrotne – JESSICA, JEREMIE,
środki inwestorów prywatnych, w tym w formule PPP,
środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
środki z Powiatowego Urzędu Pracy.
W momencie przygotowywania niniejszego dokumentu, w związku z nadchodzącym nowym okresem
programowania 2014 - 2020, określenie szczegółowego katalogu możliwych źródeł finansowania ze
środków UE nie jest możliwe z uwagi na trwającą fazę projektową prac nad określeniem zakresu
i wymiaru wsparcia. Wykorzystanie możliwości nowego okresu programowania w istotnym stopniu
uzależnione jest od aktywności władz Miasta i jego udziału w procesie konsultacji założeń do okresu
nowej perspektywy finansowej, definiowanej przez dokumenty programowe.
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6. WDRAŻANIE, MONITOROWANIE I EWALUACJA
STRATEGII
STWORZENIA

EFEKTYWNYCH

KONSEKWENTNE

WDRAŻANIE,

MECHANIZMÓW

MONITOROWANIE

I

GWARANTUJĄCYCH
EWALUACJĘ

EFEKTÓW

STRATEGII

Strategia rozwoju Miasta Brzeziny na latach 2014-2020 jest dokumentem otwartym, a w związku
z tym musi dynamicznie reagować na potrzeby wynikające ze zmieniających się uwarunkowań
wewnętrznych i zewnętrznych. Aby elastycznie reagować na nowe sytuacje oraz oceniać
czy planowane i realizowane działania przynoszą, w zastanych warunkach, zamierzone rezultaty należy
systematycznie monitorować i przeprowadzać ewaluację wdrażania planów strategicznych.

6.1. WDRAŻANIE STRATEGII
Wdrażanie strategii to proces, w którym sformułowane w dokumencie długoterminowe cele i kierunki
działań przekłada się na poziom programów i działań operacyjnych. Elementem procesu wdrażania
są również działania związane z propagowaniem i upowszechnianiem informacji na temat jej założeń
oraz zawartości. Działania te mają na celu w szczególności aktywizację wybranych organizacji
i środowisk do współudziału w realizacji Strategii.
Strategia stanowi dokument o charakterze kierunkowym i koncepcyjnym. W celu wdrożenia Strategii
na poziomie operacyjnym opracowane zostaną dokumenty o charakterze proceduralnym (np. programy
operacyjne), które szczegółowo wskażą sposób realizacji poszczególnych celów strategicznych
oraz podział odpowiedzialności w tym zakresie. Część z nich zostanie oparta o już istniejące
dokumenty, co w uzasadnionych przypadkach wymagał będzie ich dostosowania do nowych celów
strategicznych.

6.2. MONITOROWANIE STRATEGII
Monitorowanie strategii to proces polegający na analizie postępów w osiąganiu zakładanych celów
strategicznych. Proces ten składa się z szeregu działań m.in. zbierania danych i informacji, analizy
uzyskanych danych, wyznaczania wartości określonych wskaźników efektywności (ang. KPIs – key
performance indicators) oraz ich porównania z przyjętymi celami efektywnościowymi, oceny finalnych
wyników i przygotowywania cyklicznych raportów z oceny realizacji zapisów strategii.
W przypadku negatywnej oceny procesu realizacji określonych celów strategicznych, należy
zidentyfikować

źródła

ewentualnych

odchyleń

od

ustalonych

celów

efektywnościowych

oraz wypracować założenia działań korekcyjnych, a następnie je wdrożyć.
Rysunek 16. System monitorowania Strategii rozwoju Miasta Brzeziny
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Źródło: opracowanie własne
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W praktyce proces monitorowania strategii warto przeprowadzać w cyklach corocznych, a do jego
realizacji oddelegować osobę lub zespół osób reprezentujący władze Miasta. Ich główną funkcją będzie
pozyskiwanie informacji na temat realizowanych działań/projektów oraz ocena dotychczasowych
rezultatów wdrażania strategii wraz z rekomendacjami niezbędnych działań naprawczych.

6.3. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ I EWALUACJA STRATEGII
Proces monitorowania realizacji założeń strategii powinien być co roku podsumowywany ewaluacją
efektów realizacji Strategii, obejmującą zestawienia wartości zdefiniowanych i monitorowanych
w danym

okresie wskaźników efektywności realizacji poszczególnych celów strategicznych

i operacyjnych. Proponuje się coroczną ewaluację wyników wdrażania strategii, na podstawie efektów
zadań i projektów, będących w fazie realizacji lub tych, które zostały w danym roku zakończone.
Poniżej w zestawieniach tabelarycznych przedstawiono przykłady wskaźników efektywności (KPIs),
zdefiniowane dla poszczególnych celów operacyjnych wskazanych w strategii. Zaproponowane
wskaźniki efektywnościowe (KPIs) stanowią zbiór otwarty, tj. w trakcie realizacji celów strategicznych,
operacyjnych i poszczególnych działań mogą ulegać one zmianom, korektom, rozszerzeniom
o dodatkowe wskaźniki.
Wartość bazowa wskaźnika (ang. baseline value) to pierwszy pomiar monitorowanego wskaźnika
tzw. punkt startowy oceny całej strategii w okresie bazowym. Jako punkt startowy monitorowania
strategii przyjęto początek roku 2014.
Wartość docelowa wskaźnika (ang. target) to skwantyfikowany cel, oczekiwany do osiągnięcia
w określonych ramach czasowych przy wykorzystaniu istniejących zasobów. Ustanowienie wartości
docelowych umożliwia monitorowanie w kontekście terminowości osiągania zamierzonych celów,
motywuje do działania oraz zapewnia odpowiedzialność i transparentność działań. Jako punkt
docelowy w pomiarze wskaźnika przyjęto koniec roku 2020. Wartości bazowe powinny być ambitne,
jednak realne do osiągnięcia w określonym czasie i przy zaangażowanych zasobach. Wartości
docelowe mogą ulegać zmianom w trakcie realizacji strategii. Zmiana taka musi jednak wynikać
z ważnych przesłanek np. zmniejszenia funduszy na dany cel.
Okres monitorowania i ewaluacji strategii obejmuje zatem czas od stycznia 2014 do grudnia 2020.
Jest on tożsamy z nowym okresem programowania UE.
Poniższa tabela stanowi przykład sposobu monitorowania celów operacyjnych strategii.
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Tabela 32. Tabela monitorowania celów operacyjnych – przykładowe wskaźniki
Wskaźnik

Źródło

Jednostka

danych

miary

Trend

Wartość

Wartość

Wartość

Wartość

Częstotliwość

Stanowisko/

bazowa

oczekiwana

alarmowa

docelowa

monitorowania

komórka

(rok 2014)

(rok 2018)

(rok 2018)

(rok 2020)

odpowiedzialna za
monitoring

1.1 Promocja przedsiębiorczości
1.

Opracowany/wdrożony system
wsparcia finansowego dla lokalnych
przedsiębiorców

2.

Liczba udzielonych porad

3

Liczba wspartych
podmiotów ES

MŚP,

w

tym

sprawozdania UM
sprawozdania
referatu
sprawozdania z
wykonania
budżetu
sprawozdania UM
sprawozdania
referatu
sprawozdania UM
sprawozdania
referatu

szuka

rosnący

0

1

0

1

Raz do roku

Burmistrz
Miasta/Sekretarz

szuka

rosnący

0

25

10

50

Raz do roku

Burmistrz
Miasta/Sekretarz

szuka

rosnący

1

5

2

15

Raz do roku

Burmistrz
Miasta/Sekretarz

1.2 Przyciąganie inwestorów
1

Liczba nowo uzbrojonych terenów pod
inwestycje

2

System obsługi inwestora

3

Działania promocyjne o wymiarze
krajowym i międzynarodowym

sprawozdania UM
sprawozdania
referatu
sprawozdania z
wykonania
budżetu
sprawozdania UM
sprawozdania
referatu

szuka

rosnący

0

4

1

6

Raz do roku

Burmistrz Miasta/
Kierownik Referatu
Rozwoju,
Infrastruktury
i
Mienia

szuka

rosnący

0

1

0

1

Raz do roku

sprawozdania UM
sprawozdania
referatu

szuka

rosnący

2

4

1

6

Raz do roku

Burmistrz Miasta/
Kierownik Referatu
Rozwoju,
Infrastruktury
i
Mienia
Burmistrz Miasta/
Kierownik Referatu
Promocji i Kultury
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1.3 Stworzenie zintegrowanej i unikatowej oferty turystycznej opartej o dziedzictwo regionu
1

Nowo utworzony park kulturowy

2

Liczba zorganizowanych gier miejskich

sprawozdania UM
sprawozdania
referatu
sprawozdania z
wykonania
budżetu
sprawozdania UM
sprawozdania

szuka

rosnący

0

1

0

1

Raz do roku

Burmistrz Miasta/
Kierownik Referatu
Centrum Promocji i
Kultury

szuka

rosnący

0

1

0

1

Raz do roku

szuka

rosnący

0

1

0

1

Raz do roku

Burmistrz Miasta/
Kierownik Referatu
Centrum Promocji i
Kultury
Burmistrz Miasta/
Kierownik Referatu
Centrum Promocji i
Kultury

referatu
3

Nowo utworzona marka turystyczna
regionu

sprawozdania UM
sprawozdania
referatu

2.1 Modernizacja przestrzeni publicznej
1

Liczba zmodernizowanych budynków

2

System informacji miejskiej

3

Zmodernizowane
targowiskowe

centrum

sprawozdania UM
sprawozdania
referatu
sprawozdania z
wykonania
budżetu
sprawozdania UM
sprawozdania
referatu
sprawozdania z
wykonania
budżetu
sprawozdania UM
sprawozdania
referatu
sprawozdania z
wykonania
budżetu

szuka

rosnący

0

6

2

10

Raz do roku

Burmistrz Miasta/
Kierownik Referatu
Rozwoju,
Infrastruktury
i
Mienia

szuka

rosnący

0

1

0

1

Raz do roku

Burmistrz Miasta/
Kierownik Referatu
Rozwoju,
Infrastruktury
i
Mienia

szuka

rosnący

0

1

0

1

Raz do roku

Burmistrz Miasta/
Kierownik Referatu
Rozwoju,
Infrastruktury
i
Mienia

4

20

Raz do roku

Burmistrz Miasta/
Kierownik Referatu
Rozwoju,
Infrastruktury
i
Mienia

2.2 Uporządkowanie systemu komunikacyjnego miasta
1

Zmodernizowane drogi

sprawozdania UM
sprawozdania
referatu
sprawozdania z
wykonania
budżetu

km

rosnący

0

10
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2

Zmodernizowana/rozbudowana
infrastruktura w pasie drogi

3

Nowe punkty systemu monitoringu
miejskiego

sprawozdania UM
sprawozdania
referatu
sprawozdania z
wykonania
budżetu
sprawozdania UM
sprawozdania
referatu
sprawozdania z
wykonania
budżetu

km

rosnący

0

5

0

10

Raz do roku

Burmistrz Miasta/
Kierownik Referatu
Rozwoju,
Infrastruktury
i
Mienia

szuka

rosnący

0

2

0

5

Raz do roku

Burmistrz Miasta/
Kierownik Referatu
Rozwoju,
Infrastruktury
i
Mienia

Burmistrz Miasta/
Kierownik Referatu
Rozwoju,
Infrastruktury
i
Mienia
Burmistrz Miasta/
Kierownik Referatu
Rozwoju,
Infrastruktury
i
Mienia
Burmistrz Miasta/
Kierownik Referatu
Rozwoju,
Infrastruktury
i
Mienia

2.3 Zrównoważone środowisko
1

Liczba farm fotowoltaicznych na terenie
miasta

sprawozdania UM
sprawozdania

szuka

rosnący

0

1

0

1

Raz do roku

szuka

rosnący

0

1

0

1

Raz do roku

szuka

rosnący

0

2

0

5

Raz do roku

referatu
2

Nowo wybudowana sieć gazowa

sprawozdania UM
sprawozdania
referatu

3

Liczba wydarzeń/akcji
wykorzystywanie OZE

promujących

sprawozdania UM
sprawozdania
referatu

3.1 Wspieranie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
1

Zmodernizowane
społecznej

obiekty

pomocy

2

Liczba stworzonych na terenie miasta
noclegowni

sprawozdania UM
sprawozdania
referatu
sprawozdania z
wykonania
budżetu
sprawozdania UM
sprawozdania
referatu
sprawozdania z
wykonania
budżetu

szuka

rosnący

0

2

0

5

Raz do roku

Burmistrz Miasta/
Kierownik Referatu
Rozwoju,
Infrastruktury
i
Mienia

szuka

rosnący

0

1

0

1

Raz do roku

Burmistrz Miasta/
Kierownik Referatu
Rozwoju,
Infrastruktury
i
Mienia

118

3

Liczba osób objętych wsparciem w
ramach
działań
aktywizujących
zawodowo

sprawozdania UM
sprawozdania

szuka

rosnący

0

50

20

100

Raz do roku

Burmistrz Miasta/
Kierownik Referatu
Spraw
Społecznych

referatu
3.2. Rozwój kapitału społecznego

1

Liczba objętych wsparciem organizacji
pozarządowych

sprawozdania UM
sprawozdania

szuka

rosnący

0

5

2

10

Raz do roku

Burmistrz Miasta/
Sekretarz

szuka

rosnący

0

4

2

6

Raz do roku

5

Raz do roku

Burmistrz
Miasta/Referat
księgowości
oświaty
Burmistrz Miasta/
Kierownik Referatu
Rozwoju,
Infrastruktury
i
Mienia

referatu
2

Liczba
inicjatyw
kształcenie ustawiczne

promujących

sprawozdania UM
sprawozdania
referatu

3

Liczba
zmodernizowanych/doposażonych
placówek edukacyjnych

rosnący
0
3
1
sprawozdania UM szuka
sprawozdania
referatu
sprawozdania z
wykonania
budżetu
3.3 Podnoszenie atrakcyjności miasta dla mieszkańców i inwestorów zewnętrznych

1

Wielofunkcyjna karta miejska

2

Wdrożone e-usługi

sprawozdania UM
sprawozdania
referatu
sprawozdania z
wykonania
budżetu
sprawozdania UM
sprawozdania

szuka

rosnący

0

1

0

1

Raz do roku

Burmistrz Miasta/
Kierownik Referatu
Rozwoju,
Infrastruktury
i
Mienia

szuka

rosnący

0

4

1

6

Raz do roku

szuka

rosnący

0

4

0

8

Raz do roku

Burmistrz Miasta/
Kierownik Referatu
Rozwoju,
Infrastruktury
i
Mienia
Burmistrz
Miasta/Referat
księgowości
oświaty

referatu
3

Liczba
nowych
edukacyjnych/opiekuńczych

inicjatyw

sprawozdania UM
sprawozdania
referatu
sprawozdania z
wykonania
budżetu

Źródło: opracowanie własne
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7. SPÓJNOŚĆ ZAŁOZEŃ STRATEGICZNYCH Z DOKUMENTAMI WYŻSZEGO
RZĘDU
Tabela 33. Spójność założeń strategicznych z dokumentami wyższego rzędu
1. ROZWÓJ NOWOCZESNEJ GOSPODARKI
1.1 Promocja przedsiębiorczości
1.2.Przyciąganie inwestorów
1.3 Stworzenie zintegrowanej i unikatowej oferty turystycznej opartej o dziedzictwo regionu
Polska 2030
Trzecia fala nowoczesności
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju.

Strategia Rozwoju Kraju 2020
Aktywne Społeczeństwo, Konkurencyjna
Gospodarka, Sprawne Państwo.
Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030.

Strategia Rozwoju
Województwa Łódzkiego 2020.

Obszar konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.
Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna.
Cel 4. Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki
Kierunek interwencji: zwiększenie dostępności powszechnych programów kształtowania postaw
przedsiębiorczych i wspierania przedsiębiorczości, opartej o postawy proinnowacyjne,
kreatywne, umiejętność współpracy.
Obszar równoważenia potencjału rozwojowego regionów.
Cel 8. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i
pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych.
Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka.
Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki.
II.2.4. Poprawa warunków ramowych dla prowadzenia działalności gospodarczej
Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.
2.5. Tworzenie korzystnych warunków dla działalności gospodarczej.
Filar 1: Spójność gospodarcza
Cel operacyjny 2: Nowoczesny kapitał ludzki i rynek pracy
2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla gospodarki innowacyjnej
2.1.3. Kształtowanie proinnowacyjnych postaw przedsiębiorców.
2.2. Kształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy
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Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Łódzkiego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego 2014-2020
[projekt, stan po konsultacjach na dzień
30.04.2014]

Cel operacyjny 3: Zintegrowane środowisko przedsiębiorczości dla rozwoju gminy
3.1. Kształtowanie innowacyjnego środowiska przedsiębiorczości i powiązań sieciowych
3.1.1 Tworzenie klastrów gospodarczych.
3.1.2 Tworzenie platform informatycznych dla przedsiębiorczości.
3.1.4. Prowadzenie kompleksowej polityki „przyciągania” inwestorów
3.2. Rozwój MŚP i sektora rolnego
3.2.1. Poprawa konkurencyjności MŚP
Sfera działań: Powiązania środowiskowe i kulturowe
Cel główny: Kształtowanie tożsamości regionalnej z wykorzystaniem walorów
przyrodniczych, kulturowych i turystycznych regionu
Kierunek działań 2: Zachowanie i ochrona materialnych i niematerialnych zasobów dziedzictwa
kulturowego oraz krajobrazu kulturowego województwa poprzez
Świadome kształtowanie tożsamości regionalnej i promocja wartości niematerialnych
województwa
Objęcie ochroną najcenniejszych obszarów i obiektów w formie pomników historii i
parków kulturowych
Kierunek działań 3: Wzrost atrakcyjności turystycznej województwa poprzez
kształtowanie systemu pasm turystycznych w nawiązaniu do układu pasm kulturowych i
systemu obszarów chronionych województwa (pasmo obszaru kształtowania powiązań
funkcjonalnych Aglomeracji Łódzkiej); kształtowanie 31 wielofunkcyjnych stref
turystycznych
Kształtowanie systemu szlaków turystycznych
Oś priorytetowa I – Innowacyjność i konkurencyjność:
Cel tematyczny 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora
rybołówstwa i akwakultury
Priorytet inwestycyjny 3.1. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez
ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu
nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości
Priorytet inwestycyjny 3.2. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w
szczególności w celu umiędzynarodowienia
Priorytet inwestycyjny 3.3. Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w
zakresie rozwoju produktów i usług
Priorytet inwestycyjny 3.4. Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych,
krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji
Oś priorytetowa V – Zatrudnienie i włączenie społeczne:
Cel tematyczny 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników
Priorytet inwestycyjny 8.5. dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych
zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez
lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników
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Priorytet inwestycyjny 8.7. pracę na własny rachunek, przedsiębiorczość, i tworzenie
przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Priorytet inwestycyjny 9.4. aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans
oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
Oś priorytetowa VI – Kompetencje i adaptacyjność:
Cel tematyczny 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników
Priorytet inwestycyjny 8.8. równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp
do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie
równości wynagrodzeń za taką samą pracę
Priorytet inwestycyjny 8.9. przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do
zmian
Strategia Rozwoju Powiatu
Brzezińskiego na lata 2014 – 2020
[projekt]

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru
Metropolitalnego
[projekt, stan na dzień 08.05.2014]

Cel strategiczny II Rozwój komunikacji, współpracy, partnerstwa:
Cel operacyjny II.1 Partnerstwo lokalne Powiat – Gminy, Miasto
Cel operacyjny II.3 Partnerstwo społeczne Powiat – Mieszkańcy Powiatu
Cel strategiczny Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na rzecz budowy przyjaznych i
bezpiecznych przestrzeni publicznych, sprzyjających włączeniu społecznemu i
podniesieniu aktywności gospodarczej
Cel szczegółowy 1.2 Wspieranie przedsiębiorczości i aktywizacji gospodarczej na obszarach
rewitalizowanych
Cel szczegółowy 1.4 Wspieranie efektywnego wykorzystania potencjału dziedzictwa
kulturowego
Cel strategiczny Rozwój nowoczesnego kapitału ludzkiego i społecznego oraz silnego
informacyjnego społeczeństwa obywatelskiego
Cel szczegółowy 4.1 Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników oraz przedsiębiorczości
Cel strategiczny Wzmocnienie funkcji metropolitalnych i spójności Łódzkiego Obszaru
Metropolitalnego
Cel szczegółowy 5.1 Integracja i koordynacja polityk publicznych na rzecz podniesienia
efektywności realizacji zadań i projektów
Cel szczegółowy 5.3 Ochrona i budowanie tożsamości ŁOM oraz kreowanie wizerunku w
oparciu o silne dziedzictwo kulturowe
Cel szczegółowy 5.4 Podnoszenie wewnętrznej i zewnętrznej atrakcyjności ŁOM poprzez
odpowiednio ukierunkowany marketing terytorialny
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2. Rozwój przestrzenny i ochrona środowiska naturalnego

Strategia Rozwoju
Województwa Łódzkiego 2020

Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Łódzkiego.

2.1 Modernizacja przestrzeni publicznej
2.2 Uporządkowanie systemu komunikacyjnego miasta
2.3 Zrównoważone środowisko
Filar 3: Spójność przestrzenna
Cel operacyjny 7: Wysoka jakość o dostępność infrastruktury transportowej i technicznej
7.1. Wzmocnienie i rozwój systemów transportowych i teleinformatycznych
7.1.1. rozwój drogowych, kolejowych, lotniczych powiązań zewnętrznych i wewnętrznych o
znaczeniu strategicznym
7.1.4. Poprawa dostępności do sieci informatycznych i usług teleinformatycznych
7.1.5. zabezpieczenie zaplecza infrastruktury transportowej i teleinformatycznej oraz sprzętu dla
potrzeb obronności i bezpieczeństwa publicznego.
7.2. Wzmocnienie i rozwój systemów infrastruktury technicznej
7.2.1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, w tym elektroenergetyka, ciepłownictwo,
gazownictwo
7.2.2. Rozwój systemów wodno – kanalizacyjnych.
Sfera działań: System osadniczy
Cel główny: Równoważenie systemu osadniczego i poprawa spójności terytorialnej
regionu
Kierunek działań 2: Rozwój obszaru kształtowania powiązań funkcjonalnych Aglomeracji
Łódzkiej poprzez:
Integrację wewnętrzną obszaru kształtowania powiązań funkcjonalnych Aglomeracji Łódzkiej
Kształtowanie ścisłych funkcjonalnych i infrastrukturalnych powiązań „równoległych”
pomiędzy miastami
Kształtowanie w wybranych ośrodkach miejskich funkcji wyspecjalizowanych, które
uzupełniałyby się wzajemnie i uzupełniałyby funkcje metropolitalne Łodzi (Brzeziny jako
ośrodek wielofunkcyjny, obsługujący podmiejskie strefy mieszkaniowo – rekreacyjne)
Realizacja powyższych działań wymaga ponadto przeprowadzenia rewitalizacji historycznych
struktur miejskich (Pabianice, Zgierz, Brzeziny) oraz jednoczesnego uporządkowania struktur
funkcjonalno-przestrzennych na terenach pozamiejskich
Sfera działań: Powiązania infrastrukturalne
Cel główny: Zwiększenie dostępności województwa poprzez rozwój ponadlokalnych
systemów infrastruktury
Kierunek działań 1: Wzmocnienie i rozwój systemu powiązań drogowych zewnętrznych i
wewnętrznych poprzez:
Eliminację uciążliwego ruchu tranzytowego i ciężkiego z terenów o intensywnej zabudowie
Realizację obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich (DW 704, 708, 715)
Rozwój układu regionalnego i wzmocnienie powiązań międzyregionalnych
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Kierunek działań 5: Bezpieczeństwo energetyczne województwa poprzez:
Wzmocnienie systemu energetycznego regionu poprzez budowę stacji
elektroenergetycznych, modernizację linii elektroenergetycznych
Poprawę zaopatrzenia województwa w gaz
Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych
Sfera działań: Powiązania środowiskowe i kulturowe
Cel główny: Kształtowanie tożsamości regionalnej z wykorzystaniem walorów
przyrodniczych, kulturowych i turystycznych regionu
Kierunek działań 2: Zachowanie i ochrona materialnych i niematerialnych zasobów dziedzictwa
kulturowego oraz krajobrazu kulturowego województwa poprzez
Świadome kształtowanie tożsamości regionalnej i promocja wartości niematerialnych
województwa
Stworzenie sieci unikatowych ośrodków historycznych i poddanie ich działaniom
rewitalizacyjnym i rewaloryzacyjnym
Objęcie ochroną najcenniejszych obszarów i obiektów w formie pomników historii i
parków kulturowych
Kierunek działań 3: Wzrost atrakcyjności turystycznej województwa poprzez
kształtowanie systemu pasm turystycznych w nawiązaniu do układu pasm kulturowych i
systemu obszarów chronionych województwa (pasmo obszaru kształtowania powiązań
funkcjonalnych Aglomeracji Łódzkiej); kształtowanie 31 wielofunkcyjnych stref
turystycznych
Kształtowanie systemu szlaków turystycznych
Oś priorytetowa II – Transport:
Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich
sektorach
Priorytet inwestycyjny 4.5. promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące
na zmiany klimatu
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego 2014-2020
[projekt, stan po konsultacjach na dzień
30.04.2014]

Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów
przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych
Priorytet inwestycyjny 7.2. zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów
drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi
Priorytet inwestycyjny 7.3 rozwój i usprawnienie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej
emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i
transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w
celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej
Oś priorytetowa III – Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska:
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Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich
sektorach
Priorytet inwestycyjny 4.1.wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych
Priorytet inwestycyjny 4.3 wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania
energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w
budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym
Priorytet inwestycyjny 4.5. promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące
na zmiany klimatu
Cel tematyczny 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności
wykorzystania zasobów
Priorytet inwestycyjny 6.1. inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia
zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia
wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa
członkowskie
Oś priorytetowa IV – Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa:
Cel tematyczny 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności
wykorzystania zasobów
Priorytet inwestycyjny 6.5. podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu
jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów
poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i
propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu

Strategia Rozwoju Powiatu
Brzezińskiego na lata 2014 – 2020
[projekt].

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru
Metropolitalnego
[projekt, stan na dzień 08.05.2014]

Cel strategiczny III Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej dla zwiększenia
atrakcyjności regionu
Cel operacyjny III.1 Poprawa infrastruktury drogowej i okołodrogowej
Cel operacyjny III.2 Rozbudowa infrastruktury energetycznej
Cel operacyjny III.3 Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej
Cel strategiczny Budowa zintegrowanego i zrównoważonego systemu transportu
metropolitalnego
Cel szczegółowy 2.1 Integracja, modernizacja i rozwój sieci metropolitalnego transportu
zbiorowego
Cel szczegółowy 2.2 Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej
Cel strategiczny Rozwój gospodarki zasobooszczędnej i niskoemisyjnej oraz ochrona
środowiska przyrodniczego
Cel szczegółowy 3.1 Podniesienie efektywności energetycznej i wzrost znaczenia odnawialnych
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źródeł energii
Cel szczegółowy 3.2 Zintegrowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury komunalnej oraz
innowacji organizacyjnych i technologicznych w ochronie środowiska
Cel szczegółowy 3.3 Wspieranie efektywnego wykorzystania zasobów przyrodniczych
Cel strategiczny Wzmocnienie funkcji metropolitalnych i spójności Łódzkiego Obszaru
Metropolitalnego
Cel szczegółowy 5.1 Integracja i koordynacja polityk publicznych na rzecz podniesienia
efektywności realizacji zadań i projektów
3. Poprawa jakości życia w mieście i zwiększenie jego atrakcyjności
3.1 Wspieranie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
3.2 Rozwój kapitału społecznego
3.3 Podnoszenie atrakcyjności miasta dla mieszkańców i inwestorów zewnętrznych
Obszar konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.
Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna.
Cel 3. Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie
konkurencyjności nauki.
Polska 2030
Kierunek interwencji: poprawa jakości i efektywności kształcenia i szkolenia zawodowego na
Trzecia fala nowoczesności
wszystkich poziomach, połączona ze zwiększeniem jego atrakcyjności poprzez silniejsze
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju.
powiązanie z rynkiem pracy.
Kapitał Ludzki.
Cel 6 - Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfarestate”.
Kierunek interwencji: promocja dzietności poprzez zmniejszenie kosztów związanych z opieką
oraz wychowaniem dzieci, szczególnie wynikających z łączenia kariery zawodowej z życiem
rodzinnym

Strategia Rozwoju
Województwa Łódzkiego 2020

Filar 1. Spójność gospodarcza
Cel operacyjny 2. Nowoczesny kapitał ludzki i rynek pracy.
2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla gospodarki innowacyjnej.
2.1.2. Rozwój szkolnictwa zawodowego.
2.2. Kształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy.
2.2.1. Aktywizacja zawodowa ludności.
Filar 2: Spójność społeczna
Cel operacyjny 4: Wysoki poziom kapitału społecznego i silne społeczeństwo
obywatelskie
4.1. Rozwój społeczności lokalnych
4.1.1. Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego
4.1.2. Rozwój sektora organizacji pozarządowych
4.2. Wzmacnianie tożsamości regionalnej
4.2.2. Wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych
Cel operacyjny 5: Wysoki standard do usług publicznych
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5.1. Rozwój usług i poprawa dostępu do sektora edukacji
5.1.1. rozwój bazy żłobków i przedszkoli
5.1.2. podniesienie standardu placówek edukacyjnych na wszystkich etapach kształcenia
5.1.3. rozwój kompetencji i technik cyfrowych w procesie edukacji na wszystkich etapach
kształcenia
5.2. Rozwój usług i poprawa dostępu do sektora ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz
pieczy zastępczej
5.2.1. rozwój i racjonalizacja bazy ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej
5.2.2. rozwój usług i programów profilaktyki zdrowotnej oraz innych z zakresu pomocy
społecznej i pieczy zastępczej
5.3. Rozwój usług i poprawa dostępu do sektora kultury, sportu, turystyki i rekreacji
5.3.1. rozwój bazy kultury, sportu, turystyki i rekreacji
5.3.2. rozwój usług kultury, sportu, turystyki i rekreacji
5.4. Rozwój cyfryzacji i usług cyfrowych w sektorze publicznym
5.4.1. rozwój e - administracji i upowszechnienie elektronicznej obsługi ludności
5.4.2. interaktywne narzędzia komunikacji samorządów z mieszkańcami
Cel operacyjny 6: Reintegracja społeczna grup wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym
6.1. Przeciwdziałanie ubóstwu ekonomicznemu
6.1.1. przeciwdziałanie wyuczonej bezradności
6.1.2. wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej
6.2. Reintegracja zawodowa oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wkluczeniom społecznym
6.2.1. rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej
6.2.2. aktywizacja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
6.2.3. zapobieganie i przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego
Filar 3: Spójność przestrzenna
Cel operacyjny 7: Wysoka jakość o dostępność infrastruktury transportowej i technicznej
7.1. Wzmocnienie i rozwój systemów transportowych i teleinformatycznych
7.1.1. rozwój drogowych, kolejowych, lotniczych powiązań zewnętrznych i wewnętrznych o
znaczeniu strategicznym
7.1.4. Poprawa dostępności do sieci informatycznych i usług teleinformatycznych
7.1.5. zabezpieczenie zaplecza infrastruktury transportowej i teleinformatycznej oraz sprzętu dla
potrzeb obronności i bezpieczeństwa publicznego.
7.2. Wzmocnienie i rozwój systemów infrastruktury technicznej
7.2.1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, w tym elektroenergetyka, ciepłownictwo,
gazownictwo
7.2.2. Rozwój systemów wodno – kanalizacyjnych.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Łódzkiego.

Sfera działań: System osadniczy
Cel główny: Równoważenie systemu osadniczego i poprawa spójności terytorialnej
regionu
Kierunek działań 8: Wzrost jakości i standardów życia mieszkańców województwa poprzez:
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Wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do
potrzeb regionalnego rynku pracy
Wzrost dostępności do usług kultury oraz sportu i rekreacji
Rozwój budownictwa mieszkaniowego

Sfera działań: Powiązania środowiskowe i kulturowe
Cel główny: Kształtowanie tożsamości regionalnej z wykorzystaniem walorów
przyrodniczych, kulturowych i turystycznych regionu
Kierunek działań 2: Zachowanie i ochrona materialnych i niematerialnych zasobów dziedzictwa
kulturowego oraz krajobrazu kulturowego województwa poprzez
Świadome kształtowanie tożsamości regionalnej i promocja wartości niematerialnych
województwa
Oś priorytetowa IV – Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa:
Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno - komunikacyjnych
Priorytet inwestycyjny 2.3. wzmacnianie zastosowań TIK dla e- administracji, e-uczenia się, ewłączenia społecznego, e-kultury i e- zdrowia
Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Priorytet inwestycyjny 9.1. inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają
się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu
zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych,
kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych usługi na poziomie
społeczności lokalnych
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego
2014-2020
[projekt, stan po konsultacjach na dzień
30.04.2014]

Cel tematyczny 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie
Priorytet inwestycyjny 10.4. inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej
Oś priorytetowa V – Zatrudnienie i włączenie społeczne:
Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Priorytet inwestycyjny 9.4. aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans
oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
Priorytet inwestycyjny 9.7. ułatwianie dostępu do przystępnych celowo, trwałych oraz wysokiej
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
Priorytet inwestycyjny 9.8. wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w
przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu
do zatrudnienia
Oś priorytetowa VI – Kompetencje i adaptacyjność:
Cel tematyczny 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie
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Priorytet inwestycyjny 10.1. ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki
szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej
oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem
formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne
podjęcie kształcenia i szkolenia
Priorytet inwestycyjny 10.3. wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o
charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych,
poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności, i kompetencji siły roboczej oraz promowanie
elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie
nabytych kompetencji
Priorytet inwestycyjny 10.3. BIS lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do
potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz
wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez
mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczanie oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami
Cel strategiczny Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na rzecz budowy przyjaznych i
bezpiecznych przestrzeni publicznych, sprzyjających włączeniu społecznemu i
podniesieniu aktywności gospodarczej
Cel szczegółowy 1.3 Rozwój funkcji społecznie użytecznych na obszarach rewitalizowanych

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru
Metropolitalnego [projekt, stan na dzień
08.05.2014]

Cel strategiczny Rozwój nowoczesnego kapitału ludzkiego i społecznego oraz silnego
informacyjnego społeczeństwa obywatelskiego
Cel szczegółowy 4.2 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Cel szczegółowy 4.3 Podnoszenie standardów i dostępu do usług w zakresie oświaty i opieki
zdrowotnej oraz do e-usług publicznych
Cel szczegółowy 4.4 Zwiększenie szans na rynku pracy poprzez dostosowanie efektów
kształcenia do potrzeb gospodarki
Cel strategiczny Wzmocnienie funkcji metropolitalnych i spójności Łódzkiego Obszaru
Metropolitalnego
Cel szczegółowy 5.2 Transfer i komercjalizacja wiedzy na potrzeby nowoczesnej,
konkurencyjnej gospodarki i społeczeństwa
Cel szczegółowy: Ochrona i budowanie tożsamości ŁOM oraz kreowanie wizerunku w oparciu o
spójne dziedzictwo kulturowe
Cel szczegółowy 5.4 Podnoszenie wewnętrznej i zewnętrznej atrakcyjności ŁOM poprzez
odpowiednio ukierunkowany marketing terytorialny

Źródło: opracowanie własne
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