
Informacja nt. przygotowanych inwestycji komunalnych 

Gmina Brenna przygotowała kolejne inwestycje w zakresie komunalnej infrastruktury technicznej 

związanej z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę.  

 

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków – Etap III w Górkach Wielkich (Wymoliny, 
Parszywiny, Zebrzydka) 
Obszar zaplanowanej inwestycji ta obejmuje ulice Pod Zebrzydkę, L. Żagana, L. Skrzypka, Przełom, 
Zagłoby, Kmicica, Rocha, Działową, Jasną, Długą, Radosną, Pogodną, Szczęśliwą, część ul. Olszyna oraz 
ul. Topolową. Projekt budowlany sieci wodociągowej przewiduje również budowę hydroforni wraz ze 
zbiornikiem wody 50 m3 przy ul. Olszyna i hydroforni wraz ze zbiornikiem wody 100m3 przy ul. 
Przełom (Pod Zebrzydkę).  Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej z rur PE HD 100 SDR11 
o średnicach ø 40÷140 mm to 15,63 km. W ramach zadania przewiduje się podłączenie 236 
budynków.  
W lutym 2016 r. Gmina Brenna uzyskała ostateczną (prawomocną) decyzję o pozwoleniu na budowę 
ww. sieci wodociągowej.  
 
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, hydrofornią i zbiornikiem wody w Brennej  
ul. Leśnica w Brennej  
Planowana inwestycja polega na zabezpieczeniu sieci wodociągowej na ul. Trowniki, Klonowej, 

Kasztanowej, Lipowej i Dębowej. Zaprojektowano wodociąg łączący sieć z ujęcia w Hołcynie z siecią 

na wspomnianym osiedlu na Leśnicy wraz z budową hydroforni i zbiornikiem wody 20m3. Łączna 

długość projektowanej sieci wodociągowej z rur PE HD 100 SDR11 o średnicach ø 40÷110 mm to 3,87 

km. Przewiduje się wykonanie przyłączy do 28 budynków. W październiku 2015 r. Gmina Brenna 

uzyskała ostateczną (prawomocną) decyzję o pozwoleniu na budowę ww. sieci wodociągowej. 

 

Infrastruktura edukacyjna 

Rozbudowa przedszkola w Górkach Małych 

Gmina Brenna planuje rozbudowę przedszkola publicznego nr 1 w Górkach Małych o dwa oddziały 

przedszkolne zlokalizowane w nowoprojektowanym skrzydle budynku które będzie powiązane 

komunikacyjnie z istniejącym przedszkolem. Projekt obejmuje budowę skrzydła o trzech 

kondygnacjach (piwnice, parter i I piętro). Bryła budynku opierać się będzie na sześcianie 

prostokątnym – bryła prosta nawiązująca do istniejącej części przedszkola. Projekt przewiduje 

wykonanie nad częścią projektowaną dachu dwuspadowego dostosowując nachylenie połaci do 

istniejącej zabudowy oraz zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Łącznik 

części istniejącej przedszkola z projektowanym skrzydłem stanowić będzie klatka schodowa – 

komunikacja pionowa całego przedszkola po rozbudowie. Łącznie projekt rozbudowy zakłada 

zwiększenie powierzchni użytkowej przedszkola z 447,62 do 873,17 m2. Zakres realizacji inwestycji 

obejmuje również wykonanie nowych schodów wejściowych zewnętrznych w celu dostosowania 

komunikacji do projektowanej rozbudowy, oraz wykonanie ciągów komunikacyjnych z kostki 

brukowej betonowej jako infrastruktury towarzyszącej rozbudowanego obiektu. Planowany termin 

rozpoczęcia robót budowlanych wyznaczono na 2 kwartał 2016, a odbiór i oddanie do użytkowania w 

3 kwartale 2017 r. 

 



 

 

 

 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2  w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii 

Gmina Brenna planuje wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Prace 

termomodernizacyjne w ramach projektu będą dotyczyć budynku szkoły i obejmą: 

 częściową wymianę stolarki zewnętrznej, 

 docieplenie ścian poniżej terenu, 

 docieplenie cokołu ponad terenem, 

 modernizacja instalacji c. o. wraz z wymianą grzejników oraz instalacji, 

 modernizacja instalacji c. o. sali gimnastycznej, 

 modernizacja kotłowni gazowej, 

 wykonanie instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła (powietrze – woda) wspomagających 

układ c. o. i c. w. u. 

Pozyskanie funduszy zewnętrznych 

Całość prac nad pozyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację następujących projektów: 

- Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna poprzez rozbudowę 

Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych (EFRR), 

- Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna (EFS), 



- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2  w Brennej z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii (EFRR), 

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna (EFRR), 

została rozpoczęta w 2013r., wówczas Rada Gminy Brenna uchwałą nr XXV/275/13 wyraziła zgodę na 

rozpoczęcie współdziałania naszej gminy w ramach Subregionu Południowego i utworzenie 

strategicznego dokumentu, jakim jest Program Rozwoju Subregionu Południowego/Strategia 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Powyższe projekty w bezpośredni sposób wpisują się w 

założenia tej Strategii i wpływają na zaplanowane w niej cele i wskaźniki. 

W 2015 r. uchwałą nr III/28/15 Rada Gminy Brenna wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Brenna do 

współpracy w ramach RIT Subregionu Południowego i zawarcie Porozumienia o współpracy w 

sprawie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w 

ramach RPO WSL na lata 2014-2020. 

W oparciu o zawiązane porozumienie oraz kryteria wyboru projektów ustalone w ramach RPO WSL 

na lata 2014-2020, prowadzone są przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nabory 

projektowe pozwalające na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Subregionu 

Południowego. 

Powyższe projekty, ze względu na formułę RIT realizują założenia Strategii Subregionu Południowego 

oraz RPO WSL na lata 2014-2020. 

Zgodnie z obowiązującymi harmonogramami naborów wniosku oraz ustaleniami z Liderem 

Porozumienia, jakim jest Miasto Bielsko Biała, Gmina Brenna złożyła w dniu 29.10.2015r. w ramach 

naboru RPSL.12.01.02-IZ.01-24-020/15 wniosek o dofinansowanie realizacji projektu: Podniesienie 

jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola 

Publicznego nr 1 w Górkach Małych. Projekt wpisuje się Oś Priorytetową XII: Infrastruktura 

Edukacyjna, Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego RPO WSL na lata 2014-

2020. 

Należy nadmienić, że dofinasowanie projektów infrastrukturalnych składanych w ramach Osi 

priorytetowej XII: Infrastruktura Edukacyjna, jest uzależnione od komplementarnych projektów 

nieinwestycyjnych składanych do konkursów ogłaszanych w ramach Osi Priorytetowej XI: 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Poddziałanie 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej RPO WSL na lata 2014-2020. Ogłoszenie konkursu dla tego 

poddziałania przypada na kwiecień br. Gmina zaplanowała zgłoszenie do dofinansowania projektu 

p.n.: Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna, który dotyczyć 

będzie działań związanych z rozszerzeniem oferty edukacyjnej Przedszkola Publicznego w Górkach 

Małych. Oba projekty (inwestycyjny i nieinwestycyjny) pozwolą przede wszystkim na zwiększenie o 

50 liczby miejsc przedszkolnych na terenie Gminy. 

Kolejne wnioski tj. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2  w Brennej z 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, będą składane do konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-

047/15 w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, 

odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna 

i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, którego zamknięcie 

zaplanowano na 31 marca 2016r. 

Natomiast ogłoszenie konkursu, w ramach którego będzie składany projekt p.n.: Rozbudowa sieci 

wodociągowej na terenie Gminy Brenna, zaplanowano na maj – lipiec br. Projekt wpisuje się w Oś 

Priorytetową V: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Poddziałanie 5.1.2. 

Gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL na lata 2014-2020. 

Ponadto Gmina Brenna, w odpowiedzi na konkursy ogłaszane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, planuje składać do dofinansowania zadania 



dotyczące Termomodernizacji i Rozbudowy wodociągu, w celu zwiększania absorbcji środków 

zewnętrznych współfinansujących ww. inwestycje.  


