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1.

WSTĘP

Raport o stanie Gminy Brody przygotowany został na podstawie art.28aa Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2019r. poz.
606) przy współpracy pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek
podległych i przedstawia sytuację panującą w podstawowych obszarach
funkcjonowania Gminy Brody w 2018r.
2. CHARAKTERYSTYKA GMINY
2.1. INFORMACJE OGÓLNE
Gmina Brody położona jest w powiecie żarskim w województwie lubuskim. Jest ona
jedną z najdalej na zachód położonych gmin Polski otoczona lasami, które
są pozostałością dawnej puszczy oraz od strony jeziora południowo-zachodniej
i północno-wschodniej wzgórzami moreny czołowej na pograniczu Dolnego Śląska
i Łużyc.
Nazwa pochodzi od brodu znajdującego się wśród bagien niecki, który był nieznany
ludom germańskim.

Powierzchnia gminy wynosi 240 km2. Na jej terenie żyje około 3,5 tys. mieszkańców,
Prawie 65% powierzchni gminy zajmują lasy, które wraz z rolnictwem (najżyźniejsze
gleby na pograniczu) i stanowią, w głównej mierze, o potencjale ekonomicznym
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regionu. 26% powierzchni stanowią użytki rolne zaś pozostałe 8% drogi, stawy, tereny
zabudowane i tereny różne. W strukturze użytków rolnych 58% stanowią grunty orne.
Klimat gminy charakteryzują niezbyt upalne lata i łagodne zimy oraz stosunkowo
długi okres wegetacyjny (223-240 dni)
Obszar krajobrazu chronionego obejmuje ponad 51% obszaru gminy. Są to lasy i łąki
śródleśne, jeziora i stawy rybne.
Gmina Brody położona jest nad Nysą Łużycką, będącą granicą polsko-niemiecką,
„Nadgraniczność” jest szczególnym atutem, który może stać się decydującym
czynnikiem do lokowania tu swoich kapitałów przez potencjalnych inwestorów
i powstawania nowych miejsc pracy. Bogactwo lasów, obfitość runa leśnego oraz
rozwój gospodarki rolnej stanowią doskonałe warunki do powstania i rozwoju np.
branży przetwórstwa rolno – spożywczego, handlu i usług.
Na terenie gminy Brody istnieją dwa przejścia graniczne w ciągu drogi A-18
w Olszynie oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 289 Zasieki – Forst(Sacro) oraz
przejście kolejowe Zasieki – Forst w ciągu linii kolejowej nr 14 Forst – Zasieki –
Żagań – Łódź Kaliska.
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Gmina Brody sąsiaduje z gminami: Gubin, Lubsko, Tuplice i Trzebiel oraz poprzez
rzekę graniczną – Nysę z miastem Forst po stronie niemieckiej.
2.2. SOŁECTWA W GMINIE
Na terenie gminy funkcjonuje 16 sołectw.
Nazwy sołectw oraz nazwiska sołtysów* przedstawia tabela poniżej:
Lp.

Imię i nazwisko sołtysa

Sołectwo
Biecz
Brody
Datyń
Grodziszcze
Jałowice
Janiszowice
Jasienica
Jeziory Dolne
Jeziory Wysokie
Koło
Kumiałtowice
Marianka
Nabłoto
Suchodół
Wierzchno
Zasieki, Brożek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jarosław Gnyp
Roksana Sowa
Agnieszka Moszczyńska
Lech Kossak
Waldemar Momot
Zbigniew Bejnarowicz
Tadeusz Żychliński
Patrycja Smykał
Dorota Demczak
Wacław Drobek
Marek Tracz
Paweł Morski
Sylwia Zając
Justyna Bojko Wita
Marta Śledź
Roman Janczewsk

*) W tabeli podano nazwiska sołtysów wyłonionych na nową kadencję w wyborach,
które odbyły się na początku bieżącego roku.
2.3. DEMOGRAFIA
Gminę Brody zamieszkuje 3. 394 osoby (stan na 31.XII.2018 r), z czego 3.309 są to
mieszkańcy zamieszkujący gminę na stałe, a 85 osób zamieszkuje w gminie Brody na
zasadzie pobytu czasowego.
Liczba urodzeń 2018 – 33 osoby
Liczba zgonów 2018 – 30 osób
Saldo przyrostu naturalnego: +2
Zameldowania / Wymeldowania – 208
Szczegółowe dane dotyczące demografii przedstawia poniższa tabela:
Lp.
1 W
2 W
3 W

Wiek
000000-002
003

Stali
1639
50
12

Mężczyźni
Czasowi
31
0
0

Razem
1670
50
12
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Stali
1670
44
8

Kobiety
Czasowi
54
3
1

Razem
1724
47
9

Stali
3309
94
20

Wszyscy
Czasowi
85
3
1

Razem
3394
97
21

Lp.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Wiek
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Stali

004-005
006
007
008-012
013-015
016-017
018
019-065:019-060
066-:061000-017
018000-006
007-015
016-019
020-065:020-060

30
19
18
104
42
31
20
1153
160
306
1333
111
164
66
1138

Mężczyźni
Czasowi
1
0
2
1
1
0
0
21
5
5
26
1
4
0
21

Razem

Stali

31
19
20
105
43
31
20
1174
165
311
1359
112
168
66
1159

Kobiety
Czasowi

42
14
17
100
59
35
15
957
379
319
1351
108
176
63
944

3
0
0
5
0
0
0
39
3
12
42
7
5
0
39

Razem
45
14
17
105
59
35
15
996
382
331
1393
115
181
63
983

Stali

Wszyscy
Czasowi

72
33
35
204
101
66
35
2110
539
625
2684
219
340
129
2082

Razem

4
0
2
6
1
0
0
60
8
17
68
8
9
0
60

3. SYTUACJA FINANSOWA GMINY
Finanse Gminy Brody realizowane są w oparciu o uchwałę budżetową, corocznie
uchwalaną przez Radę Gminy Brody. Uchwała budżetowa jest rocznym planem
dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Uchwała określa źródła
dochodów oraz kierunki wydatkowania środków, w tym inwestycji ujętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w załączniku do uchwały budżetowej
o zadaniach inwestycyjnych. Zgodnie z przepisami prawa uchwałę budżetową organ
stanowiący podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach- nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.
Budżet Gminy Brody na 2018 rok został uchwalony 29 grudnia 2017 r. Uchwałą Rady
Gminy Brody Nr XXXII/211/17 i w ciągu roku budżetowego wprowadzono do niego
mniejsze lub większe zmiany.
3.1.1. Dochody Gminy Brody.
Źródłami dochodów Gminy Brody są dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje
celowe z budżetu państwa.
W skład dochodów własnych wchodzą:
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku
dochodowego od osób prawnych;
b) wpływy z podatków i opłat;
c) dochody z majątku gminy;
d) pozostałe dochody m.in. odsetki, dotacje z budżetów innych jst, inne dochody
należne na podstawie odrębnych przepisów.
Z analizy wykonania dochodów Gminy Brody za 2018 r. wynika, iż dochody ogółem
zrealizowane zostały w wysokości 18 413 576,69 zł, w tym najwyższy udział miały
dotacje i środki pozyskane z innych źródeł tj. 45% , dochody własne Gminy stanowiły
35% wykonanych ogółem dochodów oraz 20% stanowiła subwencja ogólna.
Poniższa tabela przedstawia źródła dochodów 2018 roku.
Rok 2018
Lp.

Źródła dochodów

Plan

5

Wykonanie

%
wykonania

%
struktura

76
33
37
210
102
66
35
2170
547
642
2752
227
349
129
2142

planu
I
1.

DOCHODY OGÓŁEM
Z tego : DOCHODY WŁASNE

18 406 540,69
6 296 438,91

18 413 576,69
6 440 907,78

100,04
102,29

100
35

a

w tym: udziały w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa
Z tego: - podatek dochodowy od osób
fizycznych
- podatek dochodowy od osób prawnych

1 880 889,00

1 999 616,91

106,31
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1 847 889,00

1 965 321,00

106,35

33 000,00

34 295,91

103,93

3 060 593,09
1 514 111,00
490 717,00
458 000,00
39 000,00
10 000,00
52 000,00
700,00
7 074,00
4 000,00
13 400,00
123 873,09

3 100 568,69
1 529 165,51
490 151,60
457 855,95
45 313,80
13 139,00
54 660,10
680,00
7 093,62
3 778,33
13 806,20
123 916,84

101,31
100,99
99,88
99,97
116,19
131,39
105,12
97,14
100,28
94,46
103,03
100,04

2,00
10 000,00

6,69
10 473,00

334,50
104,73

5 603,00

5 607,78

100,09

324 044,00

336 576,51

103,87

8 069,00

8 343,76

103,41

1 288 592,82
7 286,00

1 273 517,74
9 058,22

98,83
95,47

8 719,00

7 452,29

85,47

563 472,00

606 311,53

107,60

47 115,00
8 024,00

47 115,24
8 903,61

100
110,96

21 961,00
71 733,82
452 192,00

23 214,59
6 240,91
451 057,36

105,71
8,70
99,75

108 090,00
66 364,00
66 364,00

114 163,99
67 204,44
67 204,44

105,62
101,29
101,29

b

Podatki i opłaty
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
podatek od spadków i darowizn
podatek od czynności cywilnoprawnych
wpływy z opłaty targowej
wpływy z różnych opłat
wpływy z opłaty od posiadania psów
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
wpływy z opłaty produktowej
wpływy
z
opłat
za
korzystanie
z wychowania przedszkolnego
wpływy z opłat z tyt. użytkowania
wieczystego nieruchomości
wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jst na podstawie
odrębnych ustaw
Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze
.i koszty upomnień

c

Pozostałe dochody
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
pozostałe odsetki
inne dochody ( wpływy z usług)
Dotacje z budżetów innych jst
dochody jst związane z realizacją zadań
zleconych
wpływy z różnych dochodów
wpływy z otrzymanych darowizn
wpływy ze zwrotów z dotacji i wpływy
z rozliczeń z lat ubiegłych

d

dochody z najmu i dzierżawy
Dochody majątkowe
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży
składników majątkowych

2.

SUBWENCJA OGÓLNA

3 787 200,00

6

3 787 200,00

100

17
8
3
2

1

2

7

20

z tego:
część oświatowa subwencji ogólnej

2 916 588,00

część wyrównawcza subwencji ogólnej
3.

870 612,00

2 916 588,00
870 612,00

DOTACJE I ŚRODKI
POZYSKANE Z INNYCH ŹRODEŁ
z tego:
celowe z budżetu państwa na zadania
zlecone z zakresu adm. rządowej

8 322 901,78

8 185 468,91

4 675 552,78

4 557 284,22

celowe z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących

662 759,00

645 053,05

celowe z budżetu państwa na realizację
zadań inwestycyjnych
Środki i dotacje pozyskane z innych
źródeł na zadania bieżące
dotacje i środki na finansowanie
wydatków
na
realizację
zadań
finansowanych z udziałem środków
unijnych z tego:
na zadania bieżące
na zadania inwestycyjne

29 922,00

29 922,25

16 038,00

98,35

45

15 218,00

2 938 630,00

2 937 991,39

96 495,00
2 842 135,00

100 780,16
2 837 211,23

3.1.2. Dochody Gminy Brody na przełomie lat 2015-2018.
Rok

Dochody
ogółem

w tym:
dochody własne

subwencja
ogólna

dotacje i środki
pozyskane z innych
źródeł

środki unijne

2015

12 760 962,90

5 354 078,49

3 488 659,00

3 167 575,86

750 649,55

2016

14 074 251,28

5 645 104,07

3 576 837,00

4 852 310,21

0,00

2017

14 742 595,69

5 500 633,39

3 544 631,00

5 697 331,30

0,00

2018

18 413 576,69

6 440 907,78

3 787 200,00

5 247 477,52

2 937 991,39
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7 000 000,00 zł

6 000 000,00 zł

5 000 000,00 zł

4 000 000,00 zł

3 000 000,00 zł

2 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

dochody własne
-

subwencja ogólna

zł
2015

2016

2017

dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

2018

środki unijne

Dochody budżetu Gminy Brody roku 2018 w odniesieniu do lat wcześniejszych
wykazują tendencję wzrostową.
Dochody własne corocznie wzrastają, a znaczny wzrost zauważalny jest w 2018 r.
spowodowany wyższymi udziałami z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
zwrotem odzyskanego podatku VAT za lata poprzednie.
Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy Brody od 2018 r. obejmuje tylko cześć
wyrównawczą i część oświatową, a od roku 2018 Gmina Brody nie otrzymuje części
równoważącej subwencji ogólnej. W podanym okresie zauważalny jest niewielki
wzrost subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymywana
z budżetu państwa nie pokrywa wydatków na oświatę.
Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł –zauważalny wzrost od 2017 roku, w tym
znaczące są dotacje na programy rządowe oraz w 2018 r. zwrot środków unijnych za
zrealizowane inwestycje.
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3.1.3. Dochody z podatku od nieruchomości na przełomie lat 2015-2018.
2 000 000,00 zł
1 900 000,00 zł
1 800 000,00 zł
1 700 000,00 zł
1 600 000,00 zł
1 500 000,00 zł
1 400 000,00 zł
1 300 000,00 zł
1 200 000,00 zł
1 100 000,00 zł
1 000 000,00 zł
900 000,00 zł
800 000,00 zł
700 000,00 zł
600 000,00 zł
500 000,00 zł
400 000,00 zł
300 000,00 zł
200 000,00 zł
100 000,00 zł
-

zł
2015

wysokosć wymiaru

2016

2017

2018

dochody wykonane

zaległości

Najwyższy udział dochodów własnych w gminie ma podatek od nieruchomości.
W dużej mierze wpływ tego dochodu do budżetu uzależniony jest od sytuacji
ekonomiczno-społecznej w kraju oraz i sytuacji na rodzimym rynku. Wszelkie zmiany
w przepisach prawnych dotyczących podatku od nieruchomości skutkują wpływami
do budżetu. Wysoki wskaźnik wykonania w roku 2015 spowodowany był tzw.
samoopodatkowaniem się Gminy. Spadek w roku 2017 spowodowany był likwidacją
działalności gospodarczej na terenie Gminy. Wzrost w 2018 r. spowodowany był
opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości gruntów pod liniami przesyłowymi.
Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości nie wykazują tendencji wzrostowej.
3.1.4. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w latach 2015-2018.
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w Gminie Brody są bardzo
niestabilne i uwarunkowane są głównie zainteresowaniem potencjalnych nabywców.
Od 2017 roku zauważalny znaczny spadek dochodów ze sprzedaży składników
majątkowych. Wysokość wpływów z tego tytułu kształtuje się w latach 2015-2018 na
poziomie:
rok 2015 kwota 429 119,68 zł
rok 2016 kwota 282 851,29 zł
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rok 2017 kwota 76 069,53 zł
rok 2018 kwota 67 204,44 zł
1 000 000,00 zł
900 000,00 zł
800 000,00 zł
700 000,00 zł
600 000,00 zł
500 000,00 zł

dochody ze sprzedaży majątku

400 000,00 zł
300 000,00 zł
200 000,00 zł
100 000,00 zł
-

zł
2015

2016

2017

2018

3.1.5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach
2015 – 2018.
2 500 000,00 zł

2 000 000,00 zł

1 500 000,00 zł

1 000 000,00 zł

500 000,00 zł

-

zł
2015

2016

podatek dochodowy od osób prawnych

2017

2018

podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykazują tendencję wzrostową.
W roku 2018 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych były wyższe od
założeń wpłynęło więcej o 117 432,00 zł.
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3.2.1. Wydatki Gminy Brody.
Gmina realizuje wydatki, zgodnie z planami ujętymi w uchwale budżetowej na dany
rok oraz zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Realizacja wydatków w 2018
roku na poszczególne działy przedstawia poniższa tabela.
Dział
Nazwa
010 Rolnictwo i łowiectwo
020 Leśnictwo
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
600 Transport i łączność
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Działalność usługowa
750 Administracja publiczna
751 Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa.
752 Obrona narodowa
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie
3 456 530,36
2 045,15
237 770,75

% struktura
18,17
0,01
1,25

127 918,79
99 644,92
28 842,71
1 782 664,44
42 936,27

0,67
0,52
0,15
9,37
0,23

1 000,00
90 182,25

0,01
0,47

147 176,14

0,77

0,00

0,00

6 090 219,70

32,01

758

Różne rozliczenia

801

Oświata i wychowanie

851

Ochrona zdrowia

126 712,80

0,67

852

Pomoc społeczna

1 159 284,08

6,09

854

Edukacyjna Opieka wychowawcza

127 067,60

0,67

855

Rodzina

4 133 764,25

21,73

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

833 832,65

4,38

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

364 656,17

1,92

925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody
Kultura fizyczna

5 056,50

0,03

167 715,96

0,88

926

Ogółem wydatki 2018 roku

19 025 021,49

100%

Największe wydatki stanowią wydatki na zadania oświatowo-wychowawcze, w tym
realizacja inwestycji pn. „Przebudowa istniejącego budynku Przedszkola
Samorządowego w Brodach” oraz wydatki na realizację programu rządowego
„Rodzina 500+”. Kolejne pozycje wydatkowe stanowi dział Rolnictwo i łowiectwo,
w tym inwestycja wodno-kanalizacyjna pn.„ Budowa sieci wodociągowej oraz
kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tłocznej wraz z przyłączami i pompowniami
ścieków w miejscowości Datyń”.
Wydatki budżetu na 1 mieszkańca na dzień 31.12.2018 r. (wg. danych z ewidencji
ludności liczba mieszkańców wynosi 3 394 osoby) wynoszą w wysokości 5 605,49 zł.
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kultura i ochrona dziedzictwa
ogrody botaniczne i
narodowego
zoologiczne oraz naturalne
1,92%
obszary i obiekty chronionej
przyrody
gospodarka komunallna i
0,03%
ochrona środowiska

kultura fizyczna
0,88%
Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczn a, gaz i
wodę
1,25%

4,38%

Rolnictwo i łowiectwo
18,17%

Leśnictwo
0,01%

gospodarka mieszkaniowa
0,52%

rodzina
21,73%

Transport i lączność
0,67%

Działalność usługowa
0,15%
Administracja publiczna
9,37%
bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
0,47%

edukacyjna opieka
wychowawcza
0,67%
pomoc społeczna
6,09%

obrona narodowa
0,01%
ochrona zdrowia
0,67%

oświata i wychowanie
32,01%
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej
0,23%

obsługa długu publicznego
0,77%

Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczn a, gaz i wodę
Transport i lączność
gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
obrona narodowa
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
obsługa długu publicznego
oświata i wychowanie
ochrona zdrowia
pomoc społeczna
edukacyjna opieka wychowawcza
rodzina
gospodarka komunallna i ochrona środowiska
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
kultura fizyczna
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3.2.2. Dynamika wydatków w latach 2015-2018.

19 500 000,00 zł
18 500 000,00 zł
17 500 000,00 zł
16 500 000,00 zł
15 500 000,00 zł
14 500 000,00 zł
13 500 000,00 zł
12 500 000,00 zł
11 500 000,00 zł
10 500 000,00 zł
9 500 000,00 zł
8 500 000,00 zł
7 500 000,00 zł
6 500 000,00 zł
5 500 000,00 zł
4 500 000,00 zł
3 500 000,00 zł
2 500 000,00 zł
1 500 000,00 zł
500 000,00 zł

wydatki ogółem
wydatki majątkowe
wydatki majątkowe w
ramach programów unijnych

2015

2016

2017

2018

W latach 2015-2018 nastąpił znaczny wzrost wydatków, a w szczególności w okresie
2017-2018 w którym Gmina realizowała wydatki inwestycyjne w ramach programów
unijnych.
Wydatki ogółem roku 2015 osiągnęły poziom 11 178 879,40 zł, w tym realizacja
wydatków majątkowych 620 579,97 zł.
Wydatki ogółem roku 2016 osiągnęły poziom 13 674 243,47 zł, w tym realizacja
wydatków majątkowych 664 939,79 zł.
Wydatki ogółem roku 2017 osiągnęły poziom 17 747 888,46 zł, w tym realizacja
wydatków majątkowych 3 940 467,99 zł z tego 3 414 211,58 zł stanowiły środki
unijne.
Wydatki ogółem roku 2018 osiągnęły poziom 19 025 021,49 zł, w tym realizacja
wydatków majątkowych 4 882 513,70 zł z tego 4 564 518,88 zł stanowiły środki
unijne.
3.2.3. Dynamika wydatków na oświatę ogółem w ujęciu wszystkich jednostek
w gminie Brody w latach 2015-2018 według źródeł finansowania.
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Wydatki zrealizowane
Źródła finansowania

2015

z subwencji oświatowej

2018

2 781 881,00

2 716 830,00

2 916 588,00

373 621,72

218 338,34

194 213,01

198 494,87

1 358 392,29

1 177 286,43

1 408 491,18

1 826 942,11

0,00

0,00

0,00

1 275 262,32

4 465 560,01

4 177 505,77

4 319 534,19

6 217 287,30

Środki unijne

Ogółem wydatki

2017

2 733 546,00

z dotacji celowych

z budżetu gminy Brody

2016

Źródła finansowania wydatków na oświatę
w Gminie Brody w latach 2015-2018
4000000
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2000000
1500000
1000000
500000
0
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subwencja oświatowa

2017
dotacje celowe

14

2018
budżet gminy

środki unijne

3.2.4 Przedsięwzięcia – wydatki z udziałem środków unijnych w latach
2017-2018
➢ INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 (dofinansowanie ze
środków EFRR)
Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia- Polska 2014-2020 „ BEZ
GRANIC-część 1/Grenzenlos –Teil 1 Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą
techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Pl. Zamkowego”.
Całkowity koszt inwestycji 3 432 743,58 zł w tym: środki unijne 2 917 832,05 zł
i wkład własny 514 911,53 zł
Źródła finansowania:
Środki unijne EFRR: 2 917 832,05 zł - tj. 85%
Środki z budżetu gminy Brody: 514 911,53 zł - tj. 15%

➢ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Inwestycja pn.:„ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
tłocznej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Datyń”
Całkowity koszt inwestycji 2 953 751,97 zł,
w tym:
1) w ramach projektu 2 942 789,70 zł z tego: środki unijne 1 257 670,00 zł i wkład
własny 1 685 119,70 zł
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2) koszt poza projektem: 10 962,27 zł
Źródło finansowania:
Środki unijne EFROW: 1 257 670,00 zł - tj. 42,58%
Środki z budżetu gminy Brody: 1 696 081,97 zł - tj. 57,42%
W wyniku zrealizowanej inwestycji wybudowano zbiorowy system zaopatrzenia
w wodę o długości 1,619 km i system kanalizacji dla ścieków komunalnych o długości
2,939 km oraz oddano 1 przydomową oczyszczalnię ścieków.

➢ Europejski Rozwój Regionalny w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego - Lubuskie 2020.
Inwestycja pn. „Przebudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w
Brodach”
Całkowity koszt inwestycji 1 759 443,13zł ,
w tym:
1) w ramach projektu 1 691 893,13 zł z tego: środki unijne 1 275 262,32 zł i wkład
własny: 416 630,81 zł
2) wydatki poza projektem: 67 550,00 zł
Źródło finansowania:
Środki unijne EFS: 1 275 262,32 zł - tj. 72,48%
Środki z budżetu gminy Brody: 484 180,81 zł - tj. 57,42%
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➢ Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna na
lata 2014-2020.
Realizacja projektu pn.: „ Potencjał miejsca kapitałem społecznym – Rewitalizacja
obszarów zmarginalizowanych w gminie Brody” przy udziale środków
Całkowity koszt przedsięwzięcia w ramach operacji: 84 306,50 zł,
w tym: środki unijne 64 494,46 zł oraz wkład własny: 19 812,04 zł.
3.2.5. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w latach 2010-2018.
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego realizowane są w gminie Brody od samego
początku tj. od dnia 01 kwietnia 2009 r. na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2009 r.
„O funduszu sołeckim”.
Środki z funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych
we wniosku sołectwa, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków
17

życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Wydatki w ramach
funduszu sołeckiego wykazują tendencję wzrostową.
Lp.

Rok

Wydatki zrealizowane

Zwrot z budżetu
państwa w formie
dotacji

z tego:
bieżące

majątkowe

1.

2010

123 674,16

123 674,16

0,00

24 734,83

2.

2011

135 994,41

79 106,37

56 888,04

27 198,88

3.

2012

151 112,63

112 826,48

38 286,15

45 333,79

4.

2013

153 679,64

126 391,28

27 288,36

46 103,86

5.

2014

166 280,02

134 530,95

31 749,07

62 910,38

6.

2015

178 842,15

120 638,98

58 203,17

53 652,65

7.

2016

207 687,08

98 989,10

108 697,98

55 537,60

8.

2017

214 454,72

100 313,00

114 141,72

56 219,30

9.

2018

253 097,20

157 659,39

95 437,89

54 226,09

300 000,00
250 000,00
200 000,00
wydatki w ramach
funduszu soleckiego

150 000,00
100 000,00
50 000,00

20
18

20
16

20
14

20
12

20
10

0,00

3.3. Zadłużenie Gminy.
Celem zrealizowania inwestycji Gmina Brody zaciągnęła zobowiązania w postaci
kredytów długoterminowych i pożyczek. Na dzień 31.12.2018 r. zadłużenie Gminy
Brody wynosi 5 823 356,00 zł, w tym wyłączenia (środki unijne) 2 470 000,00 zł.
Poniższa tabela ukazuje stan zadłużenia Gminy Brody wobec poszczególnych
instytucji finansujących.
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Lp.

Instytucja
finansująca

Kwota w zł

Rodzaj
zobowiązania

Data
udzielenia
zobowiązania

Termin
ostatniej
spłaty

1.

Gospodarczy Bank
Spółdzielczy

373 000,00

kredyt

2014-09-04

2022-12-31

2.

Bank PKO BP
Fundacja
Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej

410 000,00

kredyt

2014-12-22

2024-12-31

123 000,00

pożyczka

2014-10-27

2019-09-30

4.

Bank BGK

490 000,00

kredyt

2017-07-24

2026-12-30

5.

Bank BGK

3 197 356,00

kredyt

2018-04-20

2034-12-20

6.

Bank BGK

1 230 000,00

pożyczka

2018-04-24

2019 rok

3.

3.3.1. Dynamika zadłużenia w latach 2006-2018
7000000
6000000
5000000
4000000

Zadłużenie

3000000
2000000
1000000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

W latach 2017-2018 nastąpił wzrost zadłużenia Gminy spowodowany realizacją
nowych inwestycji z udziałem środków unijnych. Zaciągnięcie nowych zobowiązań
w roku 2017 w wysokości 3 320 000,00 zł- na realizację zadania pn.: „ Przebudowa
dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic Wolności, Szkolnej i Pl. Zamkowego” oraz
w roku 2018 w wysokości 4 427 356,00 zł na budowę sieci wodociągowej oraz
kanalizacji w miejscowości Datyń i remont Przedszkola w Brodach spowodowały
wyższy wskaźnik zadłużenia. Wskaźnik indywidualny zadłużenia w latach 2018-2034
jest spełniony, niemniej jednak należy go monitorować ze względu na kwotę długu.
Poziom wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych wynosi 1 073 428,06 zł.
3.3.2 Wieloletnia prognoza finansowa.
Wieloletnia Prognoza Finansowa, obejmująca kwotę długu na lata 2018-2034 obrazuje
podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki.
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Na dzień 31 grudnia 2018 r. wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
gminy Brody i w budżecie zgodne są w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim
kwot przychodów rozchodów oraz długu. Założenia przyjęte w WPF na 2018 rok
zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach.

Wyszczególnienie

L.p.

Prognoza 2018

Wykonanie

Dochody ogółem, z tego:

18 406 540,69

18 413 576,69

dochody bieżące, w tym

15 468 119,69

15 479 238,77

1 847 889,00

1 965 321,00

33 000,00

34 295,91

3 060 593,09

3 100 568,69

1.1.3.1 z podatku od nieruchomości

1 514 111,00

1 529 165,51

1.1.4

subwencja ogólna

3 787 200,00

3 787 200,00

1.1.5

dotacje i środki na cele bieżące

5 494 581,78

5 319 724,43

dochody majątkowe, w tym

2 938 421,00

2 934 337,92

66 364,00

67 204,44

2 872 057,00

2 867 133,48

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.2

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
prawnych
podatki i opłaty, w tym:

1.2.1

ze sprzedaży majątku

1.2.2

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

2

wydatki ogółem, z tego:

19 870 011,69

19 025 021,49

2.1

wydatki bieżące, w tym:

14 832 990,91

14 142 507,79

157 052,00

147 176,14

157 052,00

147 176,14

2.1.1

wydatki na obsługę długu, w tym:

2.1.1.1 odsetki i dyskonto
2.2

wydatki majątkowe

5 037 020,78

4 882 513,70

3.

wynik budżetu (1-2)

- 1 463 471,00

-611 444,80

4.

Przychody budżetu z tego:

4 506 471,00

5 500 784,06

4.1

wolne środki, w tym:

79 115,00

1 073 428,06

4.1.1

Na pokrycie deficytu

0,00

0,00

kredyty, pożyczki, w tym:

4 427 356,00

4 427 356,00

na pokrycie deficytu

1 463 471,00

611 444,80

5.

Rozchody budżetu, z tego:

3 043 000,00

3 043 000,00

5.1

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek

3 043 000,00

3 043 000,00

w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych
wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

2 830 000,00

2 830 000,00

6.

Kwota długu

5 823 356,00

5 823 356,00

7.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

635 128,78

1 336 730,98

8.

Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki

714 243,78

2 410 159,04

9.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki

0,00

0,00

10.

w tym: na spłatę kredytów i pożyczek

0,00

0,00

4.2
4.2.1

5.1.1
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Wyszczególnienie

L.p.

Prognoza 2018

Wykonanie

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH WYDATKACH BUDŻETOWYCH
wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 579 034,10

5 500 479,97

wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu
terytorialnego

1 617 453,20

1 597 516,88

wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy, z tego:

4 737 642,00

4 668 212,59

114 142,00

103 693,71

majątkowe

4 623 500,00

4 564 518,88

wydatki inwestycyjne kontynuowane

4 758 798,20

4 697 953,58

244 612,58

165 950,12

wydatki majątkowe w formie dotacji

33 610,00

18 610,00

dochody bieżące na programy, projekty z udziałem środków unijnych, w tym:

96 495,00

100 780,16

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

85 114,00

89 398,78

dochody majątkowe na programy, projekty z udziałem środków unijnych, w
tym:

2 842 135,00

2 837 211,23

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

2 842 135,00

2 837 211,23

114 142,00

103 693,71

bieżące

nowe wydatki inwestycyjne

wydatki bieżące na programy, projekty z udziałem środków unijnych, w tym:
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

88 965,75

80 973,57

wydatki majątkowe na programy z udziałem środków unijnych, w tym:

4 623 500,00

4 564 518,88

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy

2 472 379,00

2 470 052,45

W związku z możliwością pozyskania środków unijnych na realizację zadań
inwestycyjnych Gmina Brody w roku 2019 zaciągnie nowe zobowiązanie w postaci
kredytów na kwotę 1 764 314,00 zł i w roku 2020 na kwotę 750 000,00 zł.
Planuje się przedsięwzięcie pn.: „ Zachować i rozwijać – różany most hrabiego
Brühla” – przebudowa budynku (po byłej świetlicy w Brodach) na cele Centrum
Kulturalno – Turystycznego. Realizacja projektu w ramach Programu INTERREG V
A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020. Inwestycja zrealizowana będzie z udziałem
środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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W roku 2019 planuje się budżet nadwyżkowy, a prognozowaną nadwyżkę
budżetową gmina przeznaczy na spłatę kredytów i pożyczek.
Na rok 2020 planuje się budżet deficytowy w wysokości 1 005 000,00 zł, a źródłami
pokrycia deficytu będą wolne środki w wysokości 255 000,00 zł oraz kredyt w
wysokości 750 000,00 zł
W latach 2019-2020 zobowiązania planuje się spłacać z wolnych środków.
W latach 2021-2034 gmina planuje budżety nadwyżkowe, a prognozowaną nadwyżkę
przewiduje przeznaczyć na spłatę zobowiązań.
4. MIENIE KOMUNALNE
Gmina Brody dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni
przy pomocy podległych 3 jednostek budżetowych oraz 1 samorządowej instytucji
kultury.
Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. przedstawiona tabela poniżej:

L.p.
Jednostka

Wartość –

Grunty

stan

(

na

tym:

Urządzenia

Środki

Inne

lokale

techniczne

transport

trwale

i maszyny

u

dzień

prawo

i inne obiekty

/Zmiany

użytkowania

inżynierii

wieczystego)

lądowej

Stan

1.

w

Budynki,

środki

1 961 534,59

i wodnej
37 522 975,97

353 191,42

687 580,18

473 585,99

0,00

5 983 202,66

0,00

29,79

53,129,00

1 961 534,59

43 506 178,63

353 191,42

687 609,97

526 714,99

0,00

0,00

14 406,05

0,00

9 076,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 406,05

0,00

9 076,80

na
01.01.2018

w

ciągu

roku
Stan
na
31.12.2018
Stan
na
01.01.2018
Zmiany
w

ciągu

roku

w Brodach

2.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Urząd Gminy Brody

Zmiany

Stan
na
31.12.2018
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Stan

3.

0,00

1 803 413,03

568 246,17

0,00

262 794,07

0,00

1 699 915,90

-12 479,08

0,00

0,00

0,00

3 503 328,93

555 767,09

0,00

262 794,07

0,00

121 537,86

4 210,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121 537,86

4 210,22

0,00

0,00

1 961 534,59

39 447 926,86

940 053,86

687 580,18

745 456,86

0,00

7 683 118,56

-12 479,08

29,79

53 129,72

1 961 534,59

47 131 045,42

927 574,78

687 609,97

798 585,86

na
01.01.2018
Zmiany

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
W Brodach

w

ciągu

roku
Stan
na
31.12.2018
Stan

4.

Gminna Biblioteka Publiczna

na
01.01.2018
Zmiany
w

ciągu

roku
Stan
na
31.12.2018
Stan

OGÓŁEM

na

GMINA

01.01.2018

BRODY

Zmiany
w

ciągu

roku
Stan
na
31.12.2018

Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 51 506 350,62 zł
w tym:
(grupa 0) grunty 1 961 534,59 zł
(grupa 1-2) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 47 131 045,42 zł
(grupa 3-6) urządzenia techniczne i maszyny 927 574,78 zł
(grupa 7) środki transportu 687 609,97 zł
(grupa 8) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia 798 585,86 zł
Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 23 513 635,67 zł
w tym:
(grupa 0) grunty 0,00 zł
(grupa 1-2) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 21 617 373,98 zł
(grupa 3-6) urządzenia techniczne i maszyny 818 329,31 zł
(grupa 7) środki transportu 660 553,67 zł
(grupa 8) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia 417 378,71 zł
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Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 27 992 714,95 zł
w tym:
(grupa 0) grunty 1 961 534,59 zł
(grupa 1-2) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 25 513 671,44 zł
(grupa 3-6) urządzenia techniczne i maszyny 109 245,47 zł
(grupa 7) środki transportu 27 056,30 zł
(grupa 8) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia 381 207,15 zł

4.1. Zmiana wartości środków trwałych w ciągu roku.
Ogółem zwiększono o wartość 7 723 798,27 zł
w tym:
(grupa 0) grunty 0,00 zł
(grupa 1-2) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7 683 118,56 zł
(grupa 3-6) urządzenia techniczne i maszyny – 12 479,08 zł
(grupa 7) środki transportu 29,79 zł
(grupa 8) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia 53 129,72 zł
Zwiększenia:: + 8 188 061,40 zł, w tym:
remont dachu świetlicy w Jałowicach: 48 491,16 zł
przyczepa asenizacyjna ( przyjęcie z leasingu): 29,79 zł
remont fontanny: 53 129,00 zł
przebudowa dróg ulic: Wolności, Szkolna i Pl. Zamkowego: 3 432 743,58 zł
ulepszenie budynku przedszkola 1 616 143,90 zł
ulepszenie budynku Szkoły: 83 772,00 zł (remont toalet i pomieszczeń sanitarnych, szatni
i korytarzy).
sieć wodociągowo-kanalizacyjna w miejscowości Datyń: 2 953 751,97 zł
Zmniejszenia: -464 263,13 zł
likwidacja kotła c.o. 3 800,00 zł- rozchód
likwidacja komputera 8 679,08 zł- rozchód
zmniejszenie wartości początkowej środka trwałego z tytułu zwrotu podatku VAT
za lata ubiegłe 451 784,05 zł- rozchód.
Powierzchnia ogólna gruntów gminnych 878.7577 ha
w tym m.in. powierzchnia gruntów:
- oddana w trwały zarząd: 2,4578 ha,
- oddana w użytkowanie wieczyste: 3,1689 ha,
- sklasyfikowanych jako las: 386,0303 ha
- sklasyfikowanych jako drogi: 196,7198 ha,
Powierzchnia ogółem dróg będących własnością Gminy 196,7198 ha, w tym powierzchnia
dróg gminnych publicznych: 39,1367 ha

4.2. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości
gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste:
Na dzień 1 stycznia 2019 r. Gmina Brody dysponuje nieruchomościami stanowiącymi
jej własność o powierzchni ogólnej: 878,7577 ha.
w tym:
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Wykaz działek w rozbiciu na obręby
L.p. Nazwa obrębu
Ilość działek
1
Biecz
100
2
Brody
179
3
Brożek
19
4
Datyń
87
5
Grodziszcze
31
6
Jałowice
95
7
Janiszowice
54
8
Jasienica
43
9
Jeziory Dolne
68
10 Jeziory Wysokie
132
11 Koło
50
12 Kumiałtowice
21
13 Nabłoto
58
14 Suchodół
39
15 Wierzchno
42
16 Zasieki
222
Razem
1240

Pow. w ha
36,0103
31,7282
6,6893
31,2190
7,1381
35,9317
16,4054
15,0404
18,9934
425,8111
16,6889
8,5930
17,8184
10,9679
7,6737
192,0489
878,7577

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2019 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.)
ilość oddanych gruntów w użytkowanie wieczyste uległa zmniejszeniu.
Na dzień 1 stycznia 2019 r. Gmina Brody posiada grunty oddane w użytkowanie
wieczyste (nie podlegające przekształceniu w oparciu o przepisy ww. ustawy)
o łącznej powierzchni 0,9888 ha.
Na dzień 1 stycznia 2019 r. Gmina Brody posiada grunty oddane w trwały zarząd
o łącznej powierzchni 2,4578 ha, położone w obrębie Brody na rzecz następujących
jednostek organizacyjnych: Przedszkola Samorządowego w Brodach (dz. nr 162/2)
oraz Zespołu Szkół w Brodach (dz. nr 48/9).
Ponadto Gmina Brody posiada w bezpłatnym użytkowaniu nieruchomości, wchodzące
w skład parku przypałacowego w Brodach (bez prawa własności) o łącznej
powierzchni 146,4023 ha.
Wykaz nieruchomości w posiadaniu gminy Brody
L.p. Nr działki
Pow. w ha
Położenie
1
241
3,2423
Park brodzki
2
257
11,2000
Park brodzki
3
258
79,9100
Park brodzki
4
260
1,1000
Park brodzki
5
261
20,6600
Park brodzki
6
264
30,2900
Park brodzki
Razem
146,4023
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4.3. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych
Gmina posiada udziały w spółce pod nazwą Zakład Zagospodarowania Odpadów
sp. z o. o. z siedzibą Żary ( 6 448 udziałów po 50 zł tj. 322 400,00 zł).

5. GOSPODARKA
W gminie Brody, ze względu na jej charakter, dominującymi działami gospodarki jest
produkcja leśna i rolna (w tym rybołówstwo). Na terenie gminy znajduje się wiele
podmiotów handlowych. Dominują małe sklepy, markety i stacje paliw. W ciągu
ostatnich lat rozwinął się również sektor usług.
5.1. Ilość podmiotów działających na obszarze gminy Brody zarejestrowanych
w CEIDG w 2018 r.
Na podstawie danych CEiDG wg stanu na 31.12.2018r. w Gminie Brody
zarejestrowanych było 149 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Liczba wpisów sekcji działalności gospodarczej wg PKD dla gminy Brody jest
następująca:
Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - 6 podmiotów
Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe – 20 podmiotów,
Sekcja F – Budownictwo – 30 podmiotów
Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów – 55 podmiotów
Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa – 10 podmiotów
Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniami, sługami gastronomicznymi
- 3 podmioty
Sekcja J – Informacja i komunikacja – 2 podmioty
Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 2 podmioty
Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 8 podmiotów
Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca – 3 podmioty
Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 6 podmiotów
Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 1 podmiot,
Sekcja S – Pozostała działalność usługowa – 3 podmioty
Ilość gospodarstw rolnych w gminie: 347
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5.2. Bezrobocie
W gminie Brody na 1000 mieszkańców pracuje 62 osób. 66,0% wszystkich
pracujących ogółem stanowią kobiety, a 34,0% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane
w gminie Brody wynosiło w 2017 r. 14,0% (19,6% wśród kobiet i 9,4% wśród
mężczyzn). W 2018 na 957 kobiet w wieku produkcyjnym 108 jest zarejestrowanych
jako osoby bezrobotne, co daje 11,29%, a wśród 1153 mężczyzn w wieku
produkcyjnym – 46 jest zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, co daje 3,99%.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Brody wynosiło 4 067,66 PLN,
co odpowiada 89.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.
Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Brody 251 osób wyjeżdża do pracy
do innych gmin, a 49 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo
przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi „-202”. 14,1% aktywnych zawodowo
mieszkańców gminy Brody pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo), 44,6% w przemyśle i budownictwie, a 15,6% w sektorze
usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia,
informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność
finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
6.

OPIEKA SPOŁECZNA

6.1. Opracowane programy i strategie.
➢ Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020.
➢ Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Brody na lata 2011 –
2020.
➢ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020.
Od 1.01.2019r. powyższy program został zamieniony na „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019 – 2023
➢ Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na 2018r.
➢ Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
6.2. Liczba osób, które skorzystały ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej
z podziałem na świadczenia w ramach zadań własnych i zadań zleconych:
6.2.1. Świadczenia w ramach zadań zleconych:
➢ Świadczenia wychowawcze (500+).
• Liczba rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych
w 2018r. wynosiła – 238
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• Liczba wypłaconych świadczeń dla osób uprawnionych do świadczeń
wychowawczych w 2018r. – 3. 697,00 zł.
➢ Świadczenia rodzinne (ŚR).
• Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w 2018r. –
257
• Liczba wypłaconych świadczeń dla osób uprawnionych do świadczeń
rodzinnych w 2018r. – 6. 502,00 zł.
➢ Fundusz alimentacyjny (FA).
• Liczba rodzin korzystających ze świadczeń z funduszu
alimentacyjnego w 2018r. – 21
• Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób
uprawnionych w 2018r. – 417
➢ Zasiłek dla opiekuna.
• Liczba wypłaconych świadczeń dla osób uprawnionych do świadczeń
z tytułu zasiłku dla opiekuna w 2018r. – 110
➢ Dobry Start (300+).
• Liczba rodzin korzystających ze świadczeń Dobry Start w 2018r. –
277
• Liczba wypłaconych świadczeń dla osób uprawnionych do świadczeń
Dobry Start w 2018r. – 401
➢ Karta Dużej Rodziny
w roku 2018 wydano kart:
• w formie tradycyjnej – 24
• w formie elektronicznej – 18
➢ Wspieranie rodziny i piecza zastępcza - Asystent Rodziny
• W roku 2018 z usług asystenta rodziny skorzystało 15 rodzin
➢ Specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO) – opłacane ze środków budżetu
państwa (dotacja):
• Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 1
• Liczba świadczeń – 102
• Kwota świadczeń – 8. 063,00 zł
6.2.2. Świadczenia w ramach zadań własnych:
➢ Zasiłek stały (wypłacany ze środków budżetu państwa).
• Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie w 2018r. – 47
• Liczba rodzin – 46
• Liczba świadczeń – 480
w tym :
• dla osób samotnie gospodarujących – 38
- liczba świadczeń – 385
• dla osób pozostających w rodzinie – 9
- liczba świadczeń - 95
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➢ Zasiłek okresowy (wypłacany ze środków budżetu państwa).
• Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie w 2018r. – 50
• Liczba rodzin – 49
• Liczba świadczeń – 266
➢ Zasiłek celowy ogółem :
• liczba osób, którym przyznano decyzja świadczenie – 69 (liczba
rodzin – 67) w tym:
- zasiłek celowy przyznany w ramach programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” – dla 59 osób, którym przyznano
decyzją świadczenie (liczba rodzin – 57)
▪ ze środków budżetu gminy na kwotę – 18. 564,00 zł
▪ ze środków budżetu państwa (dotacja) – 28. 438,00 zł
➢ Posiłek dla dzieci
• liczba osób korzystająca z posiłku w 2018r. – 17
• liczba świadczeń – 782
• ze środków budżetu gminy na kwotę – 1. 436,00 zł
• ze środków budżetu państwa (dotacja) – 1. 562,00 zł
➢ Sprawienie pogrzebu – 1 osoba na kwotę 3. 000,00 zł (ze środków
budżetu gminy).
➢ Pobyt w domu pomocy społecznej (opłacane ze środków budżetu gminy)
liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 15.
➢ Praca socjalna – udzielono dla 133 rodzin.
➢ Usługi opiekuńcze (opłacane ze środków budżetu gminy)
• liczna osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 2
• liczna świadczeń – 702
• kwota świadczeń – 11. 302,00 zł
➢ Składki na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały)
•
liczba świadczeniobiorców za których jest opłacana składka
zdrowotna – 43
•
liczba składek – 445
•
koszt składek – 21. 587,00 zł (ze śr. budżetu państwa – dotacja)
6.3. Od sierpnia 2018r. - jest realizowany Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa
Żywność jest wydawana jest dla 229 osób.
6.4. Liczba osób długotrwale korzystająca ze świadczeń.
Na podstawie posiadanej dokumentacji (wywiady środowiskowe) długotrwale ze
świadczeń korzystają – ok. 104 osoby.
6.5. Główne Powody udzielania świadczeń w roku 2018:
➢ ubóstwo – dla 93 rodzin (osób w rodzinach 143)
➢ bezrobocie – dla 50 rodzin ( osób w rodzinach 95)
➢ niepełnosprawność – dla 61 rodzin (osób w rodzinach 79)
➢ długotrwała lub ciężka choroba – dla 70 rodzin (osób w rodzinach 94)
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➢ alkoholizm – dla 29 rodzin ( osób w rodzinach 31)
7.

KOMUNIKACJA I TRANSPORT

Gmina Brody położona jest przy granicy z Niemcami. Na jej terenie zlokalizowane są
trzy przejścia graniczne. Dwa drogowe w ciągu Autostady A18 (Olszyna) i DW 289
(Zasieki – Forst) oraz kolejowe (Zasieki – Forst). Dobre skomunikowanie z drogą S3
powoduje, że z gminy Brody łatwo można przemieszczać się nie tylko kierunku
Wschód – Zachód ale również Północ – Południe. Odsetek miejscowości w gminie
objętych komunikacją zbiorową wynosi 70 %.
Największą bolączką mieszkańców jest brak połączeń autobusowych
w komunikacji zbiorowej ze stolicą gminy jak i powiatu oraz sąsiednimi miastami
takimi jak Gubin i Lubsko w okresie wakacji i dni wolnych od nauki szkolnej.
Przez gminę Brody przebiegają drogi następujących kategorii:
7.1. Drogi krajowe i autostrady:
➢ DK 18 (nitka północna) po przebudowie spełniająca parametry autostrady.
7.2. Drogi wojewódzkie:
➢ DW 289 Nowogród Bobrzański – Zasieki/Forst (PL/DE). Droga w granicach
gminy w stanie technicznym bardzo dobrym minus.
➢ DW 285 Jasienica(skrzyżowanie) – Gubin. Droga w granicach gminy w stanie
technicznym dostatecznym i złym. Wymaga pilnej przebudowy szczególnie
w obrębie miejscowości Jasienica i Wierzchno.
➢ DW 286 Biecz(skrzyżowanie) – Gubin. Droga w granicach gminy w stanie
technicznym dobrym i dostatecznym. Wymaga przebudowy w szczególności
w obrębie miejscowości Grodziszcze.
7.3. Drogi powiatowe:
➢ DP 1098F Koło – Datyń – Brody – Nabłoto – Gręzawa – Tuplice. Droga
w granicach gminy w stanie technicznym dostatecznym i złym. Wymaga pilnej
przebudowy i poszerzenia na całej długości (skrzyżowanie z DW 289 –
Gręzawa. szczególnie w obrębie miejscowości Jasienica i Wierzchno.
➢ DP 1106 F Zasieki – Janiszewice – granica powiatu. Droga w granicach gminy
w stanie technicznym dostatecznym. Wymaga przebudowy.
➢ DP 1107 F Zasieki – Brożek – Olszyna. Droga w granicach gminy w stanie
technicznym dostatecznym i złym. Wymaga przebudowy szczególnie na
odcinku Brożek – Olszyna.
➢ DP 1133 F Koło – Kumiałtowice – Datyń. Droga w granicach gminy w stanie
technicznym dobrym i dostatecznym. Wymaga przebudowy w szczególności na
odcinku Koło – Kumiałtowice.
➢ DP 1134 F Granica powiatu – Kumiałtowice. Droga w granicach gminy
w stanie technicznym bardzo dobrym. Przebudowana ze środków Starostwa
Powiatowego w 2018 r.
7.4. Drogi gminne:
➢ Długość dróg gminnych: 41,235 km.
➢ Procentowy udział nawierzchni asfaltowych/utwardzonych: 12,49 km
tj. ok. 30 %
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➢ liczba kilometrów wyremontowanych dróg gminnych w 2018 r. - 0,7 km
(Brody).
7.5. Ścieżki rowerowe:
Długość dróg rowerowych na terenie gminy: około 19 km (asfaltowe) 15 km
(szutrowe).
7.6. Linie kolejowe:
➢ Przez gminę Brody przebiega również linia kolejowa nr 14: (Łódź Kaliska –
Tuplice – Forst)
7.7.

Odległości i czas dojazdu z Brodów do najbliższych lotnisk w regionie:
➢ Babimost – 97 km, ok. 1.5 godz. (DW 289/DK27/S3/DK32/DW304)
➢ Berlin (Schönefeld) – 150 km , ok.1.5 godz. (DW289/A15/A13)
➢ Wrocław – 202 km, ok. 2.0 godz. (DK18/A4/A8)
➢ Poznań – 214 km, ok, 2.5 godz. (DW289/DK27/S3/A2).

8.
PLANOWANIE PRZESTRZENNE.
W roku 2018 Gmina nie podejmowała żadnych działań w zakresie ładu
przestrzennego. Miało to związek m.in. z wydanym Zarządzeniem Zastępczym
Wojewody Lubuskiego z 19 lutego 2014 r.
8.1. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania
Gminy Brody.
Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy Brody
zostało przyjęte Uchwałą Nr XIII/62/99 Rady Gminy Brody w dn. 04.08.1999 r.
Zmiany:
- Uchwała Nr XXXVIII/271/06 Rady Gminy Brody z 5.10.2006 r. (APEXIM Zasieki),
- Uchwała Nr XXX/239/13 Rady Gminy Brody z 15.07.2013 r. (węzeł Olszyna)
- ostatnia ocena aktualności – nie była dokonywana.
8.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody.
Obszar gminy objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego wynosi zaledwie – 2,79 %
- ostatnia ocena aktualności – nie była dokonywana,
8.3. Decyzje o warunkach zabudowy.
Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości nieobjętych
planem:
➢ wnioski osób fizycznych – 6,
➢ wnioski instytucji – 2,
➢ liczba decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 2.
9.
USŁUGI KOMUNALNE.
9.1. Sieć wodociągowa.
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Mieszkańcy Gminy Brody posiadają możliwość przyłączenia się do sieci
wodociągowej, która pokrywa Gminę w 92 %. Z takiej możliwości nie mogą jedynie
skorzystać mieszkańcy: Lasek, Proszowa, Suchodołu oraz Żytniego Młyna. Co
stanowi 8% populacji gminy. Eksploatacją sieci wodociągowych, oczyszczalni
ścieków i kanalizacji sanitarnej zajmuje się Gmina poprzez Referat Gospodarki
Komunalnej w Urzędzie Gminy, zatrudniający do tych zadań 6 pracowników.
Gmina Brody zarządza czterema Stacjami Uzdatniania Wody w miejscowościach:
➢ SUW Brody – zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Brody, Nabłoto,
Datyń, Jeziory Dolne i Jeziory Wysokie.
➢ SUW Biecz – zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Biecz,
Grodziszcze, Jałowice, Jasienica, Wierzchno i Koło.
➢ SUW Marianka – zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Marianka.
➢ SUW Zasieki – zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Zasieki, Brożek
i Janiszowice.
➢ Mieszkańcy miejscowości Kumiałtowice są zaopatrywani w wodę z wodociągu
należącego do gminy Gubin (Węgliny).
.
W roku 2018 wodociągi zasilające gminę w wodę wyprodukowały łącznie: 175.318
m3 wody, tj. średnio 480,32 m3 wody na dobę. Na terenie gminy Brody liczba
ludności zaopatrywanej w wodę wodociągową wynosi szacunkowo 997 gospodarstw
domowych.
➢ Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi: 63,6 km
➢ Stopień zwodociągowania gminy: 92%
➢ Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci: 1563
➢ Sieć wodociągowa w gminie w 100% wykonana jest z rur PCV.
➢ Dla wszystkich ujęć wody zostały ustanowione strefy ochronne.
W 2018 r. na bieżąco dokonywana była kontrola jakości dostarczanej
mieszkańcom wody. W wyniku badań przeprowadzonych przez inspektorów PPIS
w nie stwierdzono niezdatności wody do spożycia. Stwierdzano jedynie sporadyczne
przekroczenia parametrów (głównie żelaza i manganu), nieskutkujące jednak
koniecznością zamknięcia wodociągów.
Wyniki badań jakości wody są na bieżąco publikowane na bip.brody.pl w zakładce
analiza jakości wody.
W roku 2018 odnotowano 15 awarii na sieci wodociągowej. Największą była awaria
sieci na wodociągu „Biecz” , której zlokalizowanie trwało blisko miesiąc (26.07 –
20.08).
Ponadto ze względu na upalny i suchy rok pojawiały się często problemy
z wystarczającą podażą wody z SUW Brody. Ze względu na wiek stacji ( budowa lata 70) oraz stan techniczny podjęto decyzję o budowie nowej, bardziej wydajnej
Stacji Uzdatniania Wody w Brodach.
9.2. Sieć kanalizacyjna.
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Stopień skanalizowania gminy Brody wynosi ok. 52%, a łączna długość sieci
kanalizacyjnej to ponad 17,88 km. Liczba gospodarstw podłączonych do sieci
kanalizacyjnej – 430. Na terenie gminy działa zbiorcza oczyszczalnia ścieków
w miejscowości Jeziory Dolne o przepustowości 412 m3/dobę. Do oczyszczalni
kanalizacją zbiorczą odprowadzane są ścieki bytowe z następujących miejscowości:
Brody, Nabłoto, Jeziory Wysokie, Jeziory Dolne oraz Datyń. Zdecydowana
większość ścieków na terenie gminy (bez gromadzona jest w zbiornikach
bezodpływowych, tzw. szambach. Zbiorniki opróżnia się okresowo, a ścieki są
wywożone beczką asenizacyjną do oczyszczalni ścieków w J. Dolnych. Bez dostępu
do sieci kanalizacyjnej pozostaje 48 % populacji gminy.
Na podstawie opracowanego „Programu gospodarki wodno – ściekowej dla gminy
Brody” wprowadzono uchwałą Rady Gminy Brody program dofinansowania budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków.
W roku 2018 z dofinansowania skorzystało 1 gospodarstwo domowe. Kwota
przyznanej dotacji – 5.000 zł.
➢ Całkowita długość sieci kanalizacyjnej wynosi: 17,88 km
➢ Stopień skanalizowania gminy: 52%
➢ Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci: 430.
➢ Ilość awarii sieci kanalizacyjnej w 2018 r. – 250
9.3. Inwestycje w sieć wodno – kanalizacyjną w roku 2018.
W roku 2018 gmina Brody przeprowadziła jedną inwestycję w obszarze gospodarki
wodno – ściekowej. Była nią budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz
z przepompowniami w miejscowości Datyń.
Ogólna wartość inwestycji wyniosła: 2 953 751,97 zł w jej wyniku powstało:
➢ 1.627 mb sieci wodociągowej,
➢ 3.100 mb sieci kanalizacyjnej,
➢ 50 przyłączy wodnych i kanalizacyjnych.
➢ 1 przydomowa oczyszczalnia ścieków.
9.4. Gospodarka odpadami.
Gospodarka odpadami na obszarze gminy Brody zorganizowana jest na podstawie
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz podjętych przez Radę
Gminy Brody na jej podstawie Uchwałach.
➢ Liczba mieszkańców ujętych w deklaracjach w 2018 r. – 2.491;
➢ Liczba mieszkańców uiszczających opłatę za odbiór odpadów (osoby, które
złożyły deklarację) – 1.069 ;
➢ Wysokość stawek za odbiór odpadów obowiązujących w 2018r.
• 10 zł za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny od osoby
/miesiąc
• 17 zł za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny od osoby
/miesiąc
➢ Przychody (dochody) Gminy z tytułu gosp. odpadami w 2018 r.: 391.742,79 zł
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➢ Uzyskany poziom odpadów poddanych recyklingowi w 2018r. (szkło, plastik,
papier) wynosi 31%
➢ Odsetek odpadów zebranych selektywnie 42%
➢ Kwota zaległości w opłatach z tytułu gospodarowania odpadami na dzień
31.XII.2018 r. wynosiła:
• 61. 219, 46 zł - 190 podatników (zaległość obejmuje lata poprzednie).
• 27. 024, 81 zł - 167 podatników (zaległość 01.01 – 31.12.2018 r)
9.5. Gospodarka mieszkaniowa.
Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy odbywa się w oparciu o Uchwałę Rady
Gminy Brody Nr XXXIV/224/18 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody
w latach 2018 – 2022.
Mieszkaniowy zasób Gminy obejmuje 20 lokali mieszkalnych, w tym 5 lokali
socjalnych, o łącznej powierzchni użytkowej: 977,90 m2.
Wykaz lokali mieszkalnych i socjalnych gminnego zasobu mieszkaniowego:
Łazienk
a
Tak

Wc

C.O.

Uwagi

1. Jałowice 11/1

Pow.
uż.
62,00

Tak

Brak

2. Jałowice 11/2

31,00

Tak

Tak

Brak

3. Jasienica 30/2

53,00

Brak

Brak

Brak

Suchodół 16/4

48,33

Tak

Tak

Brak

Marianka 7/3

83,74

Tak

Tak

Brak

6. Brody- Polna 1 m 1.
7. Brody- Polna 1 m 2.
8. Brody- Polna 1 m 3.
Brody- Kilińskiego 6 m 3.
9.

63,89
63,33
46,87
55,00

Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
Brak

Brody- 1 Maja 1 m 1.

40,42

Tak

Tak

Brak

Brody- Rynek 3 m 1.

69,38

Brak

Brak

Brak

Brody- Górna 5/4 m 1.

57,30

Tak

Tak

Brak

Brody- Pl. Zamkowy 7 m 2.

35,23

Tak

Tak

Brak

Brody-Pl. Zamkowy 14 m 2

57,56

Tak

Tak

Brak

Brody – Wolności 1A m 4

20,77

Tak

Tak

Brak

55,88
43,40

Tak
Tak

Tak
Tak

Brak
Brak

Nie nadaje się do
zam.
Nie nadaje się do
zam.
Nie nadaje się do
zam.
Komunalny, przezn.
do sprzedaży
Komunalny, przezn.
do
sprzedaży
Wyłącz. ze sprzedaży
Wyłącz. ze sprzedaży
Wyłącz. ze sprzedaży
Komunalny, przezn.
do
sprzedaży
Komunalny, przezn.
do
sprzedaży
Komunalny, przezn.
do sprzedaży
Komunalny, przezn.
do
sprzedaży
Komunalny, przezn.
do
sprzedaży
Komunalny, przezn.
do
sprzedaży
Komunalny, przezn.
do
sprzedaży
Socjalny
Socjalny

Lp.

4.
5.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Adres

16 Brody- Wolności 1C
17. Zasieki 27 m 1.
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18. Zasieki 27 m 2.
19. Zasieki 27 m 3.
20. Zasieki 27 m 4.

23,70
43,40
23,70

Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak

Brak
Brak
Brak

Socjalny
Socjalny
Socjalny

➢ liczba osób oczekujących na mieszkanie komunalne – 15,
➢ liczba niezamieszkałych lokali:
• komunalnych – 1,
• socjalnych – 1,
➢ Kwota zaległości z tytułu opłat i czynszów na dzień 31.XII.2018 r. wynosiła:
• 29. 979, 46 zł - 25 podatników (zaległość obejmuje lata poprzednie).
• 12. 495, 99 zł - 17 podatników (zaległość 01.01 – 31.12.2018 r)

10. OŚWIATA
10.1. Stan organizacji placówek oświatowych.
W roku szkolnym 2017/2018 gmina Brody była organem prowadzącym dla :
1 przedszkola publicznego, 1 szkoły podstawowej, do której włączone zostały dwa
oddziały Gimnazjum. Z dniem 1 września 2018r. placówki te tworzą Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Brodach.
Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów roku szkolnym 2017/18 i 2018/19:
Uczniowie w bieżącym
roku szkolnym wg klas Klasy

2017/18
Liczba
oddziałów

2017/18
Liczba
uczniów

2018/19
Liczba
oddziałów

2018/19
Liczba
uczniów

spadek –
wzrost liczby
uczniów

I

2

34

2

32

-2

II

1

15

2

32

+17

III

2

49

1

15

-34

IV

2

50

2

53

+3

V

2

41

2

47

+6

VI

2

33

2

40

+7

VII

2

33

2

35

+2

2

30

+30

VIII
Ogółem Szkoła
Podstawowa

13

255

15

284

II

1

19

0

0

-19

III

2

28

1

19

-9

ogółem Gimnazjum

3

47

1

19

-28

Poniżej „O”

3

77

3

62

-15

„0”

2

29

2

41

+12

ogółem przedszkole

5

106

5

103

-3

35

+29

W roku szkolnym 2018/2019r. w stosunku do roku szkolnego 2017/2018 sieć
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
uległa zmianie. W Szkole
Podstawowej wzrosła liczba dzieci o 30 w stosunku do poprzedniego roku szkolnego
natomiast zmniejszyła się liczba dzieci w gimnazjum z tego względu iż następuje
wygaszanie gimnazjów a uczniowie pozostają w ośmioklasowej szkole podstawowej.
Sieć szkół podstawowych i gimnazjów w Brodach zabezpieczała w pełni aktualne
potrzeby mieszkańców, a sieć publicznych przedszkoli stwarzała możliwość
korzystania z usług przedszkoli dla wszystkich dzieci 5 i 6 letnich i odpowiadała
obserwowanemu popytowi. Jednakże rodzice zdecydowali posłać swoje dzieci do
przedszkoli w innych gminach (Lubsko). Z tego tytułu zobowiązani byliśmy pokrywać
koszty utrzymania tych dzieci z budżetu gminy. W naszym przedszkolu też przebywa
dwoje dzieci z terenu Gminy Gubin.
W roku szkolnym 2017/18 nasi uczniowie kontynuowali naukę w placówkach poza
terenem gminy :
➢ Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku – 13 uczniów z tego
8 uczniów było dowożonych przez gminę w dni nauki szkolnej a 5 przebywało
w internacie. Taki stan jest też w roku szkolnym 2018/2019.
➢ Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Gubinie – 3 dzieci. Koszty
dowozu pokrywała gmina. Obecnie do SOSW w Gubinie uczęszcza 2 dzieci.
Z przedłożonych przez dyrekcję szkoły projektów organizacyjnych wynika, że liczba
dzieci w wieku obowiązku szkolnego zamieszkałych w obwodzie szkoły na rok
szkolny 2018/19 wynosi 331 uczniów z tego tylko 273 uczy się w tej szkole a 58
uczniów w innej szkole z tego 30 w szkołach powszechnych, 8 w Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, 20 poza granicami kraju
W gimnazjum uczy się 16 uczniów a 1 w innej szkole.
Z innych obwodów szkolnych w naszych szkołach uczy się 14 uczniów.
W szkołach prowadzonych przez gminę Brody naukę pobierali uczniowie
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego według zestawienia.
Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (o orzeczonej jednej
niepełnosprawności:
Z kol.1 - w oddziałach

Rodzaj niepełnosprawności

Ogółem

słabowidzący

6

0

0

6

słabosłyszący

0

0

0

0

6

0

0

6

z niepełnosprawnością ruchową w
1
tym z afazją

0

0

1

z autyzmem w tym z zespołem 2

0

0

2

niepełnosprawność
w stopniu lekkim

intelektualna

specjalnych integracyjnych ogólnodostępnych

36

Aspergera

Razem

15

0

0

15

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (o orzeczonej jednej
niepełnosprawności)
Z kol.1 - w oddziałach
Rodzaj niepełnosprawności Ogółem
specjalnych integracyjnych ogólnodostępnych
słabowidzący

1

0

0

1

Razem

1

0

0

1

Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych i innych:
Rodzaj zajęć
Liczba uczniów
Rewalidacyjne

14

Dydaktyczno-wyrównawcze

120

Specjalistyczne

korekcyjno-kompensacyjne

55 + 4

logopedyczne

64 + 24

socjoterapeutyczne

0

inne o charakterze terapeutycznym

0

rozwijające
społeczne

10 + 1

kompetencje

emocjonalno-

specjalistyczne razem

129 + 29

Ogółem

263 + 29

Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych:
Rodzaj zajęć
Liczba uczniów

Liczba kół

przedmiotowe

15

1

artystyczne

36

2

sportowe

32

2

Ogółem

83

5

Uczniowie korzystający z posiłków organizowanych przez szkołę/placówkę:
Z
kol.1
Liczba uczniów Z kol.1 - korzystający z
korzystający
z
Wyszczególnienie
korzystających z posiłków
posiłków
posiłków
pełnopłatnych
dofinansowanych
Śniadanie

100

96

4

Drugie

100

96

4

37

śniadanie/podwieczorek
Obiad

100+57

96 + 58

4+ 4

Niepełny obiad

108

108

0

Uczniowie/wychowankowie według odległości miejsca zamieszkania od szkoły oraz
dowożeni
Uprawnieni Dowożeni Z kol.2 - posiadający
Placówka
do
na
koszt orzeczenie
o
potrzebie
dowożenia gminy
kształcenia specjalnego
Gimnazjum

16

6

0

Szkoła podstawowa

188

186

10

Przedszkole

37

63

0

10.2. Baza do działalności oświatowej.
Placówki oświatowe prowadzone przez gminę Brody funkcjonowały w 3 budynkach
komunalnych.
Budynek przy ul. Traugutta 9, w którym mieści się przedszkole został poddany
kapitalnemu remontowi, dzięki czemu dzieci oraz pracownicy uzyskali lepsze
warunki do pracy i nauki. Powstał też nowy plac zabaw.
W budynku przy ul. Kilińskiego 11, w którym mieści się szkoła podstawowa
dokonano remontu pomieszczeń sanitarnych, szatni, korytarzy oraz przebudowy
toalet.
10.3. Kadra i system doskonalenia zawodowego.
W roku szkolnym 2017/18 i 2018/19 stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach
obrazuje tabela:
Zatrudnienie w placówkach oświatowych.
➢ Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego
stan na 31.12.2018
pełnozatrudnieni
niepełnozatrudnieni
bez stopnia awansu
stażysta
kontraktowy
mianowany
dyplomowany
ogółem

0
3
5
10
18
36

0
0
1
1
3
5

38

➢

Staż pracy nauczycieli zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2018r. obrazuje
tabela
lata pracy
liczba nauczycieli w przedziale
do 5 lat
6
od 5 do 10 lat
2
od 10 do 15 lat
10
od 15 do 20 lat
4
od 20 do 30 lat
11
powyżej 30 lat
8

➢ Pracownicy administracji i obsługi:
Stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi na 31 grudnia 2018r.
wynosi- 17 osób.
Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku 2018, zgodnie
z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia
zawodowego nauczycieli.

matematyka

język angielski
poziom
rozszerzony

język niemiecki
poziom
podstawowy

64,94

53,73

48,71 65,94

53,31

54,44

64,89

55,83

49,79 66,96

57,17

59,46
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język angielski
poziom
podstawowy

przedmioty
przyrodnicze

wynik
56,63
województwa
wynik
59,36
powiatu

język polski

historia wos

10.4. Poziom nauczania.
Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu
zależą od zdolności i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów
edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to
sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe.
Wynik z egzaminu gimnazjalnego przedstawia się następująco :
• Język polski – stanin średni
• Historia i wiedza o społeczeństwie: stanin średni
• Matematyka-stanin wyżej średni
• Przedmioty przyrodnicze – stanin wyżej średni
• Język angielski poziom podstawowy – stanin średni
• Język niemiecki poziom podstawowy –stanin wysoki
Wyniki egzaminacyjne uczniów na tle powiatu i województwa:

wynik gminy

53,25

69,79

55,38

49,92 63,25

46,25

60,75

10.5. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.
Z informacji przekazanej przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Brodach wynika, że uczniowie zdobyli tytuły finalistów konkursów
przedmiotowych : język angielski, fizyka, przyroda.
10.6. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół.
W roku 2018 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków
gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem Gminy
Brody było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom
prowadzonym przez gminę środków finansowych na prowadzenie działalności ,w tym
na wynagrodzenia pracowników i eksploatację budynków komunalnych.
Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono
uczniów do szkoły i dzieci do przedszkola oraz refundowano rodzicom 3 uczniów
z Proszowa koszty dowozu do Brodów oraz dowożono na koszt gminy uczniów do
Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Lubsku i Gubinie.
Zgodnie z dyspozycją art.90b i art.90m ustawy o systemie oświaty wspomagano
uczniów w formie stypendiów szkolnych . Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjów ale także szkół ponadgimnazjalnych którzy
zamieszkują w Gminie Brody.
Formy pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy:
Liczba uczniów w
Wyszczególnienie
kalendarzowym 2018

poprzednim

roku

Stypendium szkolne - uczniowie szkół
84
podstawowych
Stypendium szkolne - uczniowie gimnazjów 11
Stypendium szkolne - uczniowie szkół
27
średnich

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu
podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji celowej. Z tej formy pomocy skorzystało
301 uczniów – ćwiczenia na kwotę 9.499,05 oraz 129 uczniów – podręczniki na kwotę
21.547,84zł.
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Brody rozpatrywano zgodnie
z dyspozycją art. 122 ustawy prawo oświatowe, wnioski pracodawców o zwrot
kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie
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zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie
kwalifikacji zawodowych.
Liczba złożonych i rozpatrzonych pozytywnie wniosków, oraz poniesione wydatki
z tego tytułu:
Liczba
pracodawców
którzy
otrzymali
dofinansowani
e

Kwota jaką w 2018r.
Liczba
wypłacono
Liczba
uczniów
którzy
decyzji
pracodawcom
w
ukończyli naukę zawodu
odmownyc
ramach
h
dofinansowania

3

6

0

46.764

Ważnym zadaniem realizowanym w roku 2018 była kontrola obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 6 lat do
ukończenia gimnazjum(16 lat) ,a obowiązkowi nauki uczniowie w wieku 16 - 18 lat
życia. Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół
w obwodach, w których zamieszkują uczniowie, a obowiązku nauki gmina .
Podstawowe informacje w zakresie spełniania obowiązku nauki zawarto w tabeli:
Urodzeni w urodzeni
w urodzeni w 2003r.
2001r.
2002r.
liczba urodzonych
38
28
25
podlegających
obowiązkowi szkolnemu
podlegający obowiązkowi
nauki
z tego uczący się
technika i licea oraz szkoły
zawodowe w kraju
za granicą
w szkole podstawowej w
Brodach lub gimnazjum
w szkole specjalnej
nie uczy się

23
28

28

2

27
25

28
22

2

2

1
3
2

1
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10.7. Finansowanie zadań oświatowych.
Metryczka gminy
Liczba ludności gminy
Budżet gminy - dochody
Otrzymana subwencja oświatowa

Dane z roku 2018
3394
18 406 540,69zł
2.916 588,00zł

Otrzymana dotacja celowa
198 494,87zł
Subwencja oświatowa w przeliczeniu na jednego 9.657,58zł
ucznia
dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko
1.370,00 zł
Wydatki na oświatę i wychowanie z budżetu 1 826 942,11zł
gminy
Środki unijne przeznaczone na oświatę
1 275 262,32zł
11. OCHRONA ZDROWIA I SPORT
11.1.1. Ośrodek zdrowia i inne formy ochrony zdrowia.
W 2018 r. do dnia 31 marca, w Brodach, przy ul. Polnej 1, funkcjonowała filia
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego w Lubsku.
Od dnia 1 października 2018 r. przy ul. Polnej 1, funkcjonuje Ośrodek Zdrowia Bro –
Medica. Celem Ośrodka jest udzielanie podstawowych świadczeń opieki zdrowotnej,
profilaktyka oraz promocja zdrowia. Ośrodek udzielał świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom
uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za
częściową lub całkowitą odpłatnością. Opiekę medyczną zapewniali: lekarz
rodzinny/chirurg, specjalista medycyny rodzinnej/diabetolog, położna oraz
pielęgniarka. Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej wykonywane były w dni
robocze od poniedziałku do piątku, przez cztery godziny dziennie.
11.1.2. Pielęgniarka szkolna.
W 2018 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Brodach, przy ul. Kilińskiego 11,
sprawowana była opieka pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.
11.1.3. Opieka stomatologiczna.
Opiekę stomatologiczną na terenie gminy zapewniała indywidualna praktyka lekarska
- lekarza stomatologa, która obejmowała świadczenia ogólnostomatologiczne, w tym
przeprowadzanie zabiegów profilaktycznych i badań kontrolnych dzieci i młodzieży
szkolnej. Gabinet stomatologiczny zlokalizowany jest w Ośrodku Zdrowia przy
ul. Polnej 1 w Brodach.
11.1.4. Opieka psychologiczno – psychiatryczna.
W 2018 r. na terenie Gminy Brody zapewniona była również, w ramach działania
punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, pomoc psychologiczna i psychiatryczna,
z której skorzystało 28 osób, w tym osoby uzależnione i osoby z problemami
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alkoholowymi oraz osoby z rodzin, w których występuje przemoc, problemy
wychowawcze, kryzysowe sytuacje rodzinne.
11.1.5. Świetlice: socjoterapeutyczna oraz dla dzieci dotkniętych autyzmem.
Na terenie Gminy Brody, w 2018 r. działały dwie świetlice: socjoterapeutyczna przy
Zespole Szkolno - Przedszkolnym oraz świetlica terapeutyczna dla osób
z autyzmem, zlokalizowana w Ośrodku Zdrowia przy ul. Polnej 1 w Brodach.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” prowadziło zajęcia
terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.
Programy zdrowotne realizowane przez gminę
11.1.6. Programy zdrowotne i kampanie edukacyjne.
Gmina Brody przy współpracy z Mobilnym Centrum Diagnostyki Osteoporozy Sp.
z o.o. przeprowadziła, w 2018 r. bezpłatne profilaktyczne badania słuchu dla
mieszkańców gminy.
Istniała również możliwość wykonania bezpłatnego badania w ramach programu
profilaktyki raka piersi refundowanego przez NFZ. Badanie było bezpłatne dla Pań
w wieku 50-69 lat, które w ciągu 24 m-cy nie miały przeprowadzonego
profilaktycznego badania mammograficznego na koszt NFZ. Istniała również
możliwość wykonania badania odpłatnie przez Panie spoza podanego przedziału
wiekowego.
W 2018 r. Gmina Brody uczestniczyła w kampaniach edukacyjno-społecznych
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (kampania "Zachowaj trzeźwy umysł"
i "STOP nikotynie") poprzez działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i zrealizowaniu warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych oraz
warsztatów rozwijających kompetencje emocjonalne, a także sfinansowaniu spektakli
czy materiałów profilaktycznych.
11.1.7. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.
Zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom od alkoholu i środków
odurzających gmina realizuje przy pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
W roku 2018 do GKRPAiN wpłynęło 31 zgłoszeń przypadków nadużywania
alkoholu.
Liczba wydanych i odebranych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
• liczba wydanych zezwoleń – 52,
• liczba odebranych zezwoleń – 0 ,
• ilość punktów sprzedaży alkoholu – 19.
11.2. Sport
11.2.1. Obiekty sportowe na terenie Gminy Brody w 2018 r.
➢ Sala gimnastyczna, Brody (nawierzchnia sztuczna), ul. Kilińskiego 11, zarządca:
dyrekcja Zespołu Szkolno-przedszkolnego, w 2018 r. stan dobry
➢ Boisko wielofunkcyjne ,,Moje Boisko - Orlik 2012"(nawierzchnia: tartan),,
Brody, ul. Sportowa 1, zarządca: Gmina Brody, w 2018 r. stan dobry
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➢
➢
➢

Boisko do piłki nożnej (nawierzchnia naturalna), Brody, przy ul. Sportowej,
zarządca: LZS Zjednoczeni Brody, w 2018 r. stan wymagający renowacji.
Boisko do piłki nożnej (nawierzchnia naturalna), Grodziszcze, zarządca: LZS
Zjednoczeni Brody – w 2018 r. stan zły – zniszczony.
Siłownie plenerowe (w miejscowościach: Brody, Grodziszcze, Jeziory Wysokie,
Marianka, Suchodół i Janiszowice).

11.2.2.
Kluby sportowe.
Na terenie Gminy Brody swoją siedzibę mają dwa kluby sportowe:
➢
Ludowy Zespół Sportowy „MOTOR” Koło – klub nieaktywny
Prezes – Wacław Drobek.
➢
Ludowy Zespół Sportowy „ZJEDNOCZENI BRODY”
Prezes – Daniel Stanisz
11.2.3. Finansowanie zadań z zakresu sportu.
W dniu 16.01.2018r. ogłoszono konkurs na dofinansowanie rozwoju sportu
na terenie Gminy Brody. Kwota przeznaczona na to zadanie to 40.000 zł. Do konkursu
przystąpiło Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Zjednoczeni Brody”. Wyniki
konkursu zostały ogłoszone w dniu 20.02.2018 r. i SLZS „Zjednoczeni Brody”
otrzymało wsparcie na realizację zadania w kwocie 40.000 zł. W trakcie realizacji
zadania prowadzono zajęcia treningowe 2x w tygodniu po 1,5 h w 3 grupach
treningowych dla co najmniej 50 dzieci z terenu Gminy Brody,
zorganizowano/uczestniczono w 6 meczach międzyklubowych. Dbano o stan boiska
sportowego, zakupiono stroje i sprzęt sportowy. Zorganizowano letni obóz
szkoleniowy dla 16 uczestników, zorganizowano również imprezy sportoworekreacyjne dla 100 osób w miesiącu czerwcu, listopadzie i grudniu.
Całkowita wartość zadania to kwota 44500,56 zł w tym dotacja - 40000,00 zł, wkład
własny: środki finansowe i wolontariat – 4.500,56 zł.
11.2.4. Działania podejmowane na rzecz rozwoju sportu:
We wrześniu Gmina Brody była współorganizatorem, wspólnie z Polskim
Towarzystwem Turystyki Krajowej Oddziałem Powiatu Żarskiego, Brodzkiego Dnia
XVII Lubusko-Saksońskiego Rajdu Rowerowego po „Łuku Mużakowa”,
w sierpniu w ramach obchodów 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości Gmina Brody, przy udziale i zaangażowaniu organizacji
pozarządowych, przede wszystkim ZHP Chorągiew Ziemi Lubuskiej Hufiec Żary oraz
OSP Brody, zorganizowała bieg terenowy pn. „Sztafeta dla Niepodległej”;
W zakresie rozwoju rekreacji ruchowej i zdrowotnej w 2018 r. w Gminie Brody,
nastąpiła:
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• modernizacja infrastruktury sanitarnej przy tzw. ,,Orliku”;
• budowa ogólnodostępnej wiaty w sołectwie Suchodół;
• budowa, w sołectwie Jasienica, budynku związanego z obsługą urządzeń
rekreacyjno-sportowych;
• zakup przez sołectwa Grodziszcze i Janiszowice siłowni plenerowych, które
będą ogólnie dostępne;
• doposażenie i modernizacja przez sołectwa: Datyń, Nabłoto, Jeziory Dolne,
Jeziory Wysokie, Marianka, Wierzchno, Jałowice, Jasienica ogólnie dostępnych
placów zabaw;
• zakup przez sołectwo Brody i Jeziory Wysokie stołów do tenisa stołowego;
• wyposażenie w sołectwie Janiszowice obiektu związanego z obsługa urządzeń
rekreacyjno-sportowych.
12.

KULTURA I DZIEDZICTWO

12.1. Instytucje Kultury.
Na terenie Gminy Brody działa jedna instytucja kultury. Jest to Gminna Biblioteka
Publiczna z siedzibą w Brodach oraz Filią GBP w Bieczu.
W 2018 r. w obu placówkach zatrudnieni byli pracownicy merytoryczni i personel
pomocniczy. Ogółem zatrudnionych było 7 pracowników, w tym: dyrektor, główna
księgowa, czterech pracowników merytorycznych (1 – pełen etat, 3 zatrudnionych na
½), palacz CO.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy zarówno biblioteka główna,
jak i jej filia czynne były od wtorku do soboty w godzinach:
• Biblioteka Brody: 10:00 – 18:00,
• filia Biecz: 10:00 – 15:00.
Liczba woluminów w obu placówkach w 2018 roku sięgała 23.670 egzemplarzy,
zakupiono ogółem 576 woluminów. Liczba zbiorów bibliotecznych w przeliczeniu na
1000 mieszkańców równa była 6964, natomiast liczba wypożyczeń na zewnątrz
10821, to na 1000 mieszkańców 0,31 wypożyczeń. W roku 2018 r. placówki zakupiły
również 14 audiobooków, ogółem posiadały 68 zbiorów audiowizualnych.
Obecnie w obu placówkach mamy dla czytelników komputery z bezpłatnym dostępem
do Internetu. Na terenie biblioteki, czytelnicy mogą bezpłatnie korzystać z Internetu
bezprzewodowego za pomocą swoich tabletów, bądź też smartfonów. GBP Brody
realizując program projektu Biblioteka +, cały czas wprowadza swoje zbiory( głównie
nowo zakupione), jak również czytelników MAK+ , jednakże cały czas są problemy
z systemem i nie działa jak powinien. Ponadto w roku 2017 wspólnie z Urzędem
Gminy GBP przystapiła do projektu ,, E- Mocni – cyfrowe umiejętności realne
korzyści” , podczas realizacji którego w roku 2017/ 2018 w bibliotekach przeszkolono
68 osób w różnych dziedzinach życia tj.: zdrowie, obsługa komputera, religia, hobby,
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kultura, rozwój osobisty i wiele innych. Szkolenia odbywają się przy użyciu
komputerów i tabletów.
GBP Brody realizuje również obsługę specjalnych grup użytkowników bibliotek, tj.
od lat prowadzi działania dla Koła „BEATUS” oraz Koła Seniorów. Współpracując
z w/w Kołami organizuje spotkania, zajęcia integracyjne, warsztaty literacko –
plastyczne i inne.
Biblioteka w Brodach jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych (wejście do
placówki). Placówka jest wyposażona w sprzęt komputerowy dla osób
niepełnosprawnych.
Środki pozabudżetowe pozyskane w 2018 r. na działalność biblioteki opiewały na
kwotę 13 862 zł, na które złożyły się środki pozyskane z poniżej wymienionych
źródeł:
1. Dyskusyjny Klub Książki
Źródło finansowania : Instytut Książki/WiMBP w Zielonej Górze
Kwota: 280,00zł
2. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Kwota: 8582,00 zł
Za w/w środki biblioteka zakupiła nowości wydawnicze do obu placówek. Było to 289
książki i 14 audiobooków.
3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - ,, Partnerstwo dla książki” –
z projektu pozyskaliśmy 5000,00 zł. Realizacja projektu pt. ,, Książka pod chmurką”
nastąpiła w miesiącach wakacyjnych podczas, których promowano czytelnictwo.
W projekcie wzięli udział mieszkańcy Gminy Brody, były to zarówno dzieci,
młodzież, jak i dorośli.
GBP Brody nieustannie prowadzi różnorodne zajęcia kulturalno – edukacyjne, są to
między innymi: lekcje biblioteczne, konkursy literackie i plastyczne, spotkania
autorskie, warsztaty literacko – plastyczne, taneczne, zajęcia świetlicowe w okresie
wakacji i ferii, całoroczne korepetycje oraz wspólne odrabianie lekcji z dziećmi.
Placówki stwarzają możliwości i służą pomocą dzieciom i młodzieży w wyszukiwaniu
niezbędnych informacji do szkoły, jak również w rozwijaniu własnych zainteresowań.
W bibliotekach organizowane są zajęcia z głośnego czytania połączone z warsztatami
plastycznymi. Już od kilkunastu lat prowadzone są różne koła czytelników:
Dyskusyjny Klub Książki, Koło Seniorów, Koło BEATUS, których celem jest
integracja grup oraz szerzenie czytelnictwa. Członkowie tych grup uczestniczą
w życiu naszej placówki ( spotkania autorskie, warsztaty literacko – plastyczne,
wycieczki, wykłady). Organizowane są również zajęcia dla dzieci i młodzieży.
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W placówkach w roku 2018 r. zorganizowano 45 dużych wydarzeń kulturalnych,
w których wzięło udział 1052 osoby. Udział użytkowników w imprezach
bibliotecznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców to 339 osoby.
Ponadto GBP
w 2018 r. współorganizowała bądź aktywnie uczestniczyła
w wydarzeniach kulturalnych organizowane przy współpracy z UG.
Do wyjątkowo ciekawych wydarzeń w roku 2018 należy zaliczyć:
Projekt Tutlandia - w roku 2018 po raz drugi placówki wzięły udział w projekcie
Tutlandia, podczas którego zorganizowano szereg zajęć dla dzieci w wieku
przedszkolnym oraz klas I – III. Na spotkaniach dzieci poznały książkę Agnieszki
Ginko pt: ”Bajki z Dżungli i Oceanu’’ Były również warsztaty plastyczne i inne
aktywności. Po raz drugi GBP Brody zajęła pierwsze miejsce w tym projekcie,
którego nagrodą główną było spotkanie z autorką książek o rodzinie Tutków
Agnieszko Ginko.
Książka pod chmurką – już po raz trzeci pracownicy biblioteki w okresie od czerwca
do września prowadzili akcję ,, Książka pod chmurką”- z wykorzystaniem
dofinansowanie
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu ,, Partnerstwo
dla książki”. W ramach projektu bibliotekarze zorganizowali 9 spotkań
w miejscowościach Gminy. Głównym celem projektu była promocja czytelnictwa,
zaszczepienie w jak największej liczbie mieszkańców chęci czytania, integracja
społeczeństwa, a także spędzenie wolnego czasu. Podczas zajęć promowano
czytelnictwo, poprzez wspólnie czytanie, zabawy czy turnieje wiedzy czytelniczej.
Były również warsztaty plastyczne. Dorośli i dzieci mogli wypożyczyć książki oraz
czasopisma.
EkoPaka – w ciągu 2018 roku biblioteka prowadziła szereg zajęć ekologicznych
zarówno dla małych czytelników, jak i dużych. Głównym celem tych zajęć było
uświadomienie uczestnikom warsztatów w jaki sposób segregować odpady oraz jak
dbać o środowisko naturalne. Podczas festynu ekologicznego pn. „EKO-Festyn
placówka miała swoje stanowisko, gdzie promowała działalność ekologiczną.
Projekt „Mała książka- Wieki Człowiek”- udział w ogólnopolskiej akcji ,, Mała
Książka – Wielki Człowiek” - był to krok skierowany do trzyletnich czytelników.
Projekt ten rozpoczął się we wrześniu 2018 r. Każdy trzylatek rocznika 2015, który
został zapisany w bibliotece oraz nowy zapisany mały czytelnik otrzymał w prezencie
Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę „Pierwsze wiersze dla… „ oraz małą kartę
czytelniczą. Również rodzice otrzymali tzw. broszurę informacyjną o roli czytania
w życiu każdego dziecka. Za każde wypożyczenie książki dziecko otrzymywało
naklejkę,
natomiast
za
uzbierane
10
naklejekdyplom.
W ramach projektu w bibliotece odbywały się zajęcia dla najmłodszych czytelników
mające zachęcić ich do częstszego obcowania z książką. Były również zajęcia dla
dzieci i ich rodziców.
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100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości – w związku z przypadającą
w 2018 setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości GBP czynnie brała
udział
w gminnych obchodach m.in.: poprzez organizację zajęć patriotycznych dla dzieci ze
szkoły oraz przedszkola, konkurs dla najmłodszych pt. ,,Patriotyzm Oczami Dziecka”,
współorganizacji konkursu literackiego pt.”Gmina Brody w Prozie i Poezji’’
i fotograficznego pt.” Oczami Patrioty’’. GBP współorganizowała i uczestniczyła
również w takich wydarzeniach jak ,,Bieg dla Niepodległej”, „Namioty Wyklętych”,
Święto Flagi RP czy akademii okolicznościowej związanej ze świętem narodowym
11 listopada.
Święto Wieży w Bieczu – placówki czynnie brały udział w przygotowaniach
i przeprowadzeniu imprezy plenerowej, która miała miejsce pod koniec maja 2018 r.
poprzez promowanie literatury lokalnych twórców, lokalnych atrakcji turystycznohistorycznych,
a także zorganizowanie gry terenowej dla najmłodszych uczestników, których
zadaniem było rozwiązanie zadań oraz odnalezienie ukrytego skarbu w wieży
Leśny Patrol - w miesiącu luty w Bieczu przy współpracy z miejscowym Leśniczym
zorganizowano ,,leśny patrol” podczas którego dzieci i dorośli wybrali się do lasu
gdzie odbyła się pogadanka z leśniczym, quiz wiedzy o lesie, konkursy i zabawy
w lesie, a także ognisko.
12.2. Wydarzenia kulturalne organizowane w świetlicach wiejskich.
Na terenie Gminy Brody istnieje dziesięć świetlic wiejskich, w takich
miejscowościach jak Biecz, Datyń, Grodziszcze, Jałowice, Janiszowice, Jasienica,
Jeziory Dolne, Koło, Kumiałtowice i Zasieki. W 2018 r. organizowane wydarzenia
kulturalne w w/w miejscowościach związane były z realizacją, przez Stowarzyszenie
Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze Jutro”, zadania publicznego z zakresu
wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania, tzw. dziecińców
oraz działań niestacjonarnych Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach w ramach
projektu pn. „Książka pod chmurką”, a także projektu „E-mocni. Cyfrowe
umiejętności– realne korzyści”, który realizowany był przy współpracy Gminy Brody
(jedna z pięciu gmin województwa lubuskiego uczestniczących w projekcie).
w świetlicach wiejskich odbywały się również wydarzenia okolicznościowe tj. Dzień
Dziecka czy Dzień Seniora.
12.3. Wydarzenia kulturalne organizowane praz Urząd Gminy.
W 2018 r. Urząd Gminy Brody zorganizował bądź współuczestniczył w organizacji
wielu wydarzeń kulturalnych na terenie gminy.
W związku z zakończeniem głównych prac konserwatorsko-restauratorskich pomnika
sarkofagu na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brodach, dnia 12.04.2018 r.
zorganizowano uroczyste odsłonięcia zabytku. Polsko-niemieckie wydarzenie
obejmowało zarówno część wykładowo-informacyjną, jak i wizję w terenie.
48

W 2018 r. w Gminie Brody zorganizowano cztery koncerty muzyki dawnej
i klasycznej.
➢ 8 czerwca 2018 r. w oficynie Pałacu Brühla w Brodach odbył się koncert z II
edycji cyklu ,,Nasz Telemann”, projektu poświęconego polskim inspiracjom
w muzyce artystycznej XVII i XVIII wieku.
Odbyły się również trzy koncerty z cyklu ,,Przedsionek Raju”:
➢ 28.07.2018 r. w Bieczu w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej,
➢ 02.08.2018 r. w Oficynie Pałacowej w Brodach
➢ 10.08.2018 r. w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brodach,
podczas których, wystąpili muzycy światowej klasy, prezentujący muzykę
średniowieczna i muzykę barokową, między innymi „Cztery pory roku”
Antonio Vivaldiego czy utwory takich twórców jak m.in. Ennemond’a Gautier,
Jacques’a Gallot, Francois’a Dufaut.
Dnia 18 października 2018 roku zorganizowano Gminny Dzień Seniora, podczas
którego zostały uroczyście wręczone odznaczenia, nadawane przez Prezydenta RP,
z okazji 50 rocznicy ślubu oraz gratulacje dla Jubilatow, którzy obchodzili 60 rocznicą
ślubu, natomiast członkowie Klubu Seniora zostali uhonorowani dyplomami uznania
za promowanie aktywnego stylu życia. Uroczystość uatrakcyjniły, specjalnie
przygotowane na tę okazję, występy przedszkolaków i uczniów brodzkiego Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego.
Dnia 16 października 2018 roku, w Pałacu Brühla w Brodach, w związku z 70-tą
rocznicą przybycia do Gminy Brody polskich reemigrantów ze Słowacji, odbyło się
uroczyste „Spotkanie po latach…”. To ważne, dla naszej społeczności lokalnej,
wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Wojewody Lubuskiego Pana
Władysława Dajczaka oraz Honorowym Patronatem Marszałka Województwa
Lubuskiego Pani Elżbiety Anny Polak. Program wydarzenia, obejmował wykład prof.
zw. dr hab. Tomasza Jaworskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego pt. „Reemigracja
Polaków z Czechosłowacji na Ziemie Zachodnie i Północne w 1948 r”. oraz wykład
mgr Małgorzaty Łukianow z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
pn. „Kształtowanie pamięci zbiorowej w społecznościach postmigracyjnych”,
prezentacja Pana Adama Niemca dot. Funkcjonującego niegdyś w Brodach kina
„Kłos”, a także projekcja filmu pn. „Historie niezapomniane Unvergessene
Geschichte”, będącego projektem współfinansowanym ze środków Fundacji
Współpracy Polsko-Niemieckiej, zrealizowanym przez Ośrodek Kultury i Bibliotekę
w Trzebielu oraz Musknice e.V..
Urząd Gminy współuczestniczył w przygotowaniach i przeprowadzeniu wielu
wydarzeń kulturalnych, również w ramach realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi. W maju z Fundacją Monumenta Poloniae oraz
Towarzystwem Opieki nad Zabytkami Oddział w Zielonej Górze współorganizował
wydarzenie kulturalne pn. „Święto Wieży” w Bieczu. Program imprezy plenerowej
obejmował zarówno otwarcie wejścia na Wieżę, wykład na temat lokalnej historii,
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zwiedzanie z przewodnikiem zespołu pałacowo-parkowego oraz kościoła w Bieczu,
jak i warsztaty przyrodnicze i garncarskie, a także obfitował w inne atrakcje
np. zabawę terenową ,,Poszukiwanie Skarbów”. Zainteresowani mogli również
zapoznać się z literaturą regionalną, a także rękodziełem lokalnych wytwórców.
Całość uświetnił koncert zespołu Nowosolskie Smyczki, który wykonał w aranżacji
klasycznej przeboje muzyki filmowej. W czerwcu Urząd Gminy współorganizował
przyjazd do Gminy Brody członków Kół Ligi Ochrony Przyrody Oddziału w Sławie,
we wrześniu był współorganizatorem, wspólnie z Polskim Towarzystwem Turystyki
Krajowej Oddziałem Powiatu Żarskiego, Brodzkiego Dnia XVII LubuskoSaksońskiego Rajdu Rowerowego po „Łuku Mużakowa”, natomiast w grudniu
wspólnie z Fundacją Monumenta Poloniae organizował wydarzenie „Choinka
w Pałacu”. W 2018r. Gmina Brody również przy udziale i zaangażowaniu organizacji
pozarządowych, przede wszystkim ZHP Chorągiew Ziemi Lubuskiej Hufiec Żary oraz
OSP
Brody,
zrealizowała
całoroczny
program
związany
z obchodami 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości („Namioty
Wyklętych” tj. obchody związane z Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”, obchody: Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święta Narodowego
Trzeciego Maja, Święta Wojska Polskiego - „Sztafeta dla Niepodległej” oraz
Narodowego Święta Niepodległości).
12.4. Działania podejmowane na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego.
Wśród działań podejmowanych w 2018 r. na rzecz zachowania dziedzictwa
kulturowego należy wymienić zrealizowane zdanie dotyczące rewitalizacji zabytkowej
fontanny wraz z pasem jezdnym na Placu Zamkowym w Brodach oraz
zorganizowanie uroczystości zwianej z zakończeniem głównych prac konserwatorskorestauratorskich pomnika sarkofagu na terenie zespołu pałacowo-parkowego
w Brodach, a także zaangażowanie w działania w ramach Europejskiego Związku
Parków Łużyckich „Od hrabiego Brühla do księcia Pücklera“, który założono w roku
2010 r. aby wzmocnić potencjał parków i ogrodów łużyckich.
W 2018 r. podejmowano również kroki celem pozyskania środków na realizację zadań
w tym zakresie, tj.:
➢ W marcu złożono do Lokalnej Grupy Działania – Grupy Łużyckiej, wniosek
o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na operacje
w ramach poddziałania 19.2. ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach
przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju – Zachowanie lokalnego
dziedzictwa – konserwacja i restauracja zabytków na działanie, na zadanie pn.
,,Remont Bramy Zasieckiej”;
➢ Prowadzono prace z Miastem partnerskim Forst nad złożeniem wniosku
o przyznanie dofinansowania z Programu Współpracy INTERREG VA
Brandenburgia-Polska 2014-2020, w osi priorytetowej I Wspólne zachowanie
i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego, mającego na celu wzrost
atrakcyjności
transgranicznego
wspólnego
dziedzictwa
naturalnego
i kulturowego, poprzez realizację projektu pn. ,,Zachować i Rozwinąć Brody –
Forst, Różany Most Hrabiego von Brühl”; realizacja projektu obejmować
będzie zarówno działania miękkie (warsztaty w tym opracowanie wspólnego
50

logo, imprezy plenerowe w tym polsko-niemiecki rajd rowerowy, opracowanie
polsko-niemieckiego przewodnika w tym audioprzewodnika oraz kalendarza
imprez) jaki i infrastrukturalne tj. przebudowę i rozbudowę istniejącego
budynku usługowego przy ul. Rynek 3, na Centrum Kulturalno-Turystyczne;
➢ Prowadzono również prace z Miastem Żary i innymi gminami powiatu
żarskiego zaangażowanymi w projekt, nad złożeniem wniosku o przyznanie
dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
w osi priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.4 Zasoby kultury
i dziedzictwa kulturowego, dla Poddziałania 4.4.1. Zasoby kultury i dziedzictwa
kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, pod roboczym tytułem
,,Questing nową formą poznawania dziedzictwa kulturowego”.
13.

OCHRONA ŚRODOWISKA.

Gmina Brody realizuje wiele działań w zakresie ochrony środowiska. Służą temu
programy realizowane przez gminę jak i działania edukacyjno – informacyjne.
13.1. Dokumenty strategiczne.
➢ Plan gospodarki niskoemisyjnej - dane z BIP - dokument podjęty uchwałą Rady
Gminy Brody z 31.03.2016 r. Nr XVI/105/16 .
➢ Program Ochrony Środowiska dla Łużyckiego Związku Gmin na lata 20182021 z perspektywą na lata 2022-2025.
➢ Gminny program usuwania azbestu.
Usuwanie azbestu z terenu gminy Brody odbywa się na podstawie Programu usuwania
azbestu z terenu gminy Brody na lata 2010 – 2032 przyjętego Uchwałą Nr
XLIV/307/10 Rady Gminy Brody z dnia 12 listopada 2010 roku.
W 2018 roku z terenu gminy Brody usunięto 2.465,63 m² azbestu.
• Ilość złożonych wniosków – 6;
• w tym ilość gospodarstw - 2.
• Kwota dofinansowania w 2018r. wyniosła: 27.130,24 zł
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➢ Program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Na podstawie Uchwały Nr XVII/116/16 Rady Gminy Brody z dnia 26 kwietnia 2016
r.w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków mieszkańcy gminy mieszkający w miejscowościach, w których nie ma
kanalizacji zbiorczej mogą ubiegać się o dotację z budżetu gminy na budowę
przydomowej oczyszczalni ścieków. Kwota dotacji wynosi 50% wartości
oczyszczalni, jednak nie więcej niż 5.000 zł.
W roku 2018 wpłynął 1 wniosek. Kwota dofinansowania – 5.000 zł
13.2.Działania edukacyjno – informacyjne.
W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej Gminy Brody i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, dnia
21.07.2018 r. Urząd Gminy zorganizował w Brodach EKO-Festyn, podczas którego
można było uzyskać informacje dot. gospodarki odpadami czy zasad segregacji,
miejsce miało również rozstrzygnięcie gminnych eko-konkursów. Program imprezy
obejmował także warsztaty plastyczne i eko-zabawy dla najmłodszych oraz rodzinne
zawody sportowe. Oprawę artystyczną stanowił spektakl pn. ,,Eko wyprawa króla
Juliana” w wykonaniu artystów Teatru Pana O. oraz wieczorny koncert zespołu
Cukyer.
14.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

14.1. Bezpieczeństwo.
Ochronę bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy zapewnia Posterunek Policji
w Brodach działający w strukturach Komisariatu Policji w Lubsku. Stan osobowy na
dzień 31.XII.2018 r. wynosił 3 funkcjonariuszy w tym jednego dzielnicowego,
którego rewir obejmuje obszar całej gminy.
Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Brody – przestępstwa:
Kategoria

Wszczęte Wszczęte
2017
2018

Wskaźnik
wykrywalności
2018 w %
71,70
100,00
50,00
0,00

Wykryte Wykryte
(szt.) 2017 (szt.) 2018

73
3
4
1

Wskaźnik
wykrywalności
2017 w %
88,00
50,00
16,70
50,00

Ogółem
Kradzież
Kr. Z włam.
Niszczenie
mienia
Narkotyki
Gospodarcze
Kradzież
samochodu
Nietrzeźwi
kierujący

50
6
6
4

33
4
1
2

44
3
2
0

2
7
2

0
9
1

100,00
100,00
50,00

0,00
33,00
0,00

2
4
1

0
3
0

6

10

100,00

100,00

6

10
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Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Brody – wykroczenia:
Kategoria

2017

2018

Wnioski do SR

50

56

Mandaty karne

129

141

Legitymowani

1409

1769

Interwencje

110

139

Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Brody:
Kategoria

2017

2018

Uchylanie się od płacenia alimentów

21

16

Kradzież

2

3

Kradzież z włamaniem

1

1

Wypadek drogowy

1

2

Inne

7

15

14.2. Ochrona przeciwpożarowa.
Na terenie Gminy działa 1 jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej - OSP Brody.
W ramach jednostki przeszkolonych, wyposażonych i gotowych do działań jest 15
strażaków.
• Liczba członków OSP Brody – 15 osób
• Liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 1
• Szkolenia w OSP:
• Dowódcy OSP – 4
• Naczelnicy OSP – 2
• Strażacy ratownicy – 16
• Kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego – 8
• Z zakresu ratownictwa technicznego – 8
• Z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 2
• Z zakresu współpracy z LPR - 8
•
•
•
•

Samochody pożarnicze:
STAR 200 – rok produkcji 1989;
JELCZ - STAR 244 – rok produkcji 1993;
VOLKSVAGEN T4 – rok produkcji 2001;

➢ Wyposażenie:
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• Zestaw narzędzi hydraulicznych Lukas – zestaw ratownictwa technicznego –
wartość: 32.000 zł – zakupione w 2013 r.
• Nożyce hydrauliczne – wartość: 12.530 zł – zakupione w 2015 r.
• Rozpieracz kolumnowy – wartość: 12.000 zł – zakupiony w 2016 r.
• Defibrylator automatyczny – wartość: 5.400 zł – zakupiony w 2018 r
• Wykrywacz/czujnik wielogazowy – wartość: 2.740 zł – zakupiony w 2018 r.
• Zestaw osłon na poduszki Air -bag – wartość: 860 zł – zakupiony w 2018r.
➢
•
•
•
•

Działania ratownicze OSP Brody – 2018 r.
Pożary – 53 wyjazdy, 110 ratowników, 3 pojazdy;
Miejscowe zagrożenia – 44 wyjazdy, 200 ratowników, 3 pojazdy;
Alarmy fałszywe – 1 wyjazd, 6 ratowników, 1 pojazd;
Wyjazdy gospodarcze – 53 wyjazdy, 112 ratowników, 3 pojazdy.

➢ Dotacje na sprzęt i działania ratownicze w 2018 r. :
• 73.632 zł – z Gminy Brody;
• 10.723 zł – pozyskane z PSP dla OSP w ramach KSRG – na zakup wyposażenia
osobistego i ochronnego oraz remont strażnicy;
• 9.000 zł – pozyskane z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem
jest Minister Sprawiedliwości – na zakup sprzętu.
Biorąc pod uwagę rozległy teren gminy oraz dużą ilość obszarów leśnych
koniecznym jest w najbliższym czasie pozyskanie nowego wozu gaśniczego na
potrzeby jednostki.
15.

ADMINISTRACJA

15.1. Struktura organizacyjna.
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Brody przedstawia się następująco:
stanowisko

lub

komórka liczba etatów

wykształcenie

- administracyjnych

pracowników

- obsługi

administracyjnych

wójt

1

wyższe

referat finansowy

7

wyższe

organizacyjna

wyższe,

1

–

referat gospodarki komunalnej i - 5

2-

mieszkaniowej

policealne, 2- średnie
- 7 , w tym 1 w ramach prac
interwencyjnych
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stanowisko ds. obsługi rady gminy

1

średnie

stanowisko ds. promocji

1

wyższe

stanowisko ds. ewidencji ludności, 1

wyższe

Urząd Stanu Cywilnego
stanowisko ds. obrony cywilnej, 1

wyższe

zarzadzania kryzysowego
stanowisko ds. informatycznych

1

wyższe

sekretarz gminy

1

wyższe

goniec

1

zawodowe

sprzątaczka

1

średnie

opiekun przewozów szkolnych

2

w

ramach

prac zawodowe

interwencyjnych
razem

30

Wszyscy pracownicy na bieżąco uzupełniają wiedzę poprzez samokształcenie, śledzą
obowiązujące przepisy i inicjują zmiany niezbędne w pracy. W związku z powyższym
nadążają za nieustannymi zmianami zachodzącymi w zakresie obsługi interesantów
i obowiązkowego ustawodawstwa.
Rozwój kompetencji zawodowych w ramach dokształcenia zawodowego
pozaszkolnego odbywał się w minionym roku poprzez uczestnictwo w szkoleniach.
Łącznie pracownicy wzięli udział w 24 szkoleniach.
Wszyscy pracownicy w zakresie czynności posiadają wskazanie zastępstwa w razie
nieobecności.
Po dwuletniej działalności referatu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej widać
pewne niedociągnięcia, które należy zmienić w najbliższej przyszłości.
15.2. Przeciętny czas oczekiwania na załatwienie sprawy z zakresu administracji
samorządowej.
W praktyce wygląda to tak, że praktycznie jeżeli petent przychodzi w sprawie
wydania zaświadczenia to otrzymuje go od ręki, chyba że w tym dniu nie ma osoby
zastępującej nieobecnego pracownika. Staramy się załatwiać wszystkie sprawy na
bieżąco.
Liczba wydanych decyzji administracyjnych w roku 2018 przedstawia się
następująco:
Zakres wydanych decyzji

Liczba
wydanych
decyzji
Finansowanie kształcenia młodocianych 4
Awans zawodowy
0
Wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż
6
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Liczba
uchylonych
decyzji
0
0
0

2017

6
0
8

alkoholu
Wydanie zezwolenia na sprzedaż
alkoholu - jednorazowe
Wydanie zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
Pomoc materialna dla ucznia
Przekazanie nieruchomości w trwały
zarząd
Podziały nieruchomości
Zezwolenia na wycinkę drzew
Postępowanie w spr. nałożenia kary
adm., umorzenia
Wymiar podatku od śr.transp.
Ulgi i umorzenia
Akcyza
Decyzje zmieniające ustalające i
stwierdzające nadpłatę podatku
Decyzje wymiarowe w łącznym
zobowiązaniu pieniężnym
Decyzje dot. wymeldowania
Wpis do rejestru wyborców
ZMIANY NAZWISK
Decyzje środowiskowe
O warunkach zabudowy
Zgoda na wejście na grunt
Lokalizacja inwestycji celu publicznego
Opłata za gospodarowanie odpadami
Umorzenia i nadpłaty
Dodatki mieszkaniowe

6

0

3

10

0

3

41
0

0
0

47
0

4
8
0

0
0
0

7
5
0

3
4
145
47

0
0
0
0

3
4
143
79

1163

0

1137

15
0
6
0
10
0
0
1
0
15
1.488

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
0
0
0
13
0
0
10
0
14
1.490

15.3. Liczba skarg na działalność organów gminy i samorządowych jednostek
organizacyjnych.
W roku 2018 nie wpłynęła żadna skarga na działalność organów gminy ani
samorządowych jednostek administracyjnych.
15.4. Ocena zadowolenia mieszkańców.
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych
w Urzędzie Gminy Brody - 2018
Badanie poziomu satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych w Urzędzie
Gminy Brody prowadzone było w listopadzie 2018r. z wykorzystaniem anonimowych
ankiet wypełnianych przez klientów załatwiających swoje sprawy w Urzędzie.
Ankiety dostępne były również na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brody.
Analizie poddano 10 szt. ankiet, które zostały wrzucone przez klientów
do wystawionej w pokoju Nr 8 – specjalnej urny oraz zostawione na stanowiskach
na których były załatwiane sprawy.
W wyniku analizy ustalono co następuje:
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15.4.1.
➢ W rozdziale dotyczącym informacji o zakresie usług świadczonych przez
Urząd, w pytaniu dotyczącym dostępności informacji uzyskano średnią ocenę
na poziomie 3.2, co przedstawia wykres:

dostępność informacji
1- łatwa

2

3

4

5

6- utrudniona

0% 0%
20%

20%

20%
40%

Ankietowani nie do końca zrozumieli zakres pytania. Po przeprowadzonej rozmowie
wynikało, że dostęp do informacji jest łatwy a z ankiety wynika słaby wynik. Źle
zostały zaznaczone odpowiedzi.
➢ Na pytanie dotyczące estetyki i czytelności informacji o świadczonych usługach
uzyskano średnia ocenę na poziomie 4,1, co przedstawia wykres :

➢ Na pytanie dotyczące zrozumiałości informacji uzyskano średnią ocenę na
poziomie 4,1.
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➢ Na pytanie czy informacja o zakresie usług świadczonych przez Urząd wymaga
poprawy otrzymano 10 odpowiedzi, z czego 2 ankietowanych opowiedziało się
za poprawą tych usług, a 8 ankietowanych uznało, iż usługi świadczone przez
Urząd nie wymagają poprawy.
➢ W pytaniu dotyczącym dogodności w sposobie przedstawiania informacji
o zakresie usług świadczonych przez Urząd za informacją tradycyjną (np.
tablica) opowiedziało się: 3 osoby, za informacją ustną 8 osób, a za informacją
internetową opowiedziało się: 2 osoby.
Ankietowani zaznaczyli tylko jedną odpowiedź.
➢ Najczęstszym powodem załatwiania spraw w Urzędzie Gminy była potrzeba
złożenia wniosku ( 5 ankietowanych). Uzyskanie informacji było powodem
załatwiania spraw w Urzędzie Gminy 1 ankietowanych, odbiór dokumentów
4 ankietowanych, złożenie wyjaśnień 1 ankietowany.
15.4.2.
➢ W rozdziale dotyczącym oceny sposobu świadczenia usług przez Urząd,
w pytaniu dotyczącym czasu pracy Urzędu uzyskano ocenę 4,7.
➢ Dostępność personelu została oceniona na 4,6.
➢ Zrozumiałość formularzy i druków uzyskała ocenę 4,4.
➢ Termin załatwiania spraw w Urzędzie wg ankietowanych został oceniony na
5,1.
➢ Jakość wykonanej usługi, w tym kompetencje pracowników oceniono na 4,9,
a kulturę obsługi oceniono na 4,8.
15.4.3.
Ogólna ocena pracy Urzędu w skali od nieodpowiedniej do bardzo dobrej przedstawia
się następująco:
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Bardzo dobra – 4 oceny
Dobra – 3 oceny
Dostateczna – 2 oceny
Nieodpowiednia - 0 ocen
15.5. Realizacja uchwał Rady Gminy za 2018 rok przedstawia się następująco:
Lp data i numer
uchwały
1
29.01.2018
XXXIII/213/18
2.

XXXIII/214/18

3.

XXXIII/215/18

4.

XXXIII/216/18

5.

XXXIII/217/18

6.
7.
8.

XXXIII/218/18
05.03.2018r.
XXXIV/219/18
XXXIV/220/18

9.

XXXIV/221/18

10. XXXIV/222/18

sposób realizacji

w sprawie

wyrażenie zgody na zbycie
sprzedano
nieruchomości Jałowice dz.
324/7
j.w Jeziory Wysokie dz.620/11, 620/11 sprzedano, 620/ 14
620/14
zostanie ogłoszony II
przetarg
j.w. Zasieki dz. 90/1, 90/2,
ogłoszono przetarg na
90/3, 90/4, 90/5
dz.90/5 a pozostałe działki
ze względu na brak
środków finansowych na
wykonanie drogi
dojazdowej będą
sprzedawane w terminie
późniejszym.
uchwalenie Gminnego
zrealizowany
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
zmiana uchwały budżetowej
wykonano
Gminy Brody na 2018r.
zmiana WPF
wykonano
zmiana uchwały budżetowej
zaciągnięcie pożyczki na
wyprzedzające finansowanie w
ramach Programu Rozwoju
Obszarów wiejskich na lata
2014-2020
zaciągnięcie kredytu
długoterminowego
przyjęcie programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi
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zaciągnięto pożyczkę z
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Wsi Polskiej

zaciągnięto kredyt
w realizacji

11. XXXIV/223/18

12. XXXIV/224/18

13. XXXIV/225/18

14. XXXIV/226/18

15. XXXIV/227/18
16. 23.04.2018
XXXV/228/18
17. XXXV/229/18
18. XXXV/230/18
19. XXXV/231/18

20. XXXV/232/18

21. XXXV/233/18
22. XXXV/234/18

23. 30.05.2018

ustalenie opłat za korzystanie z
cmentarzy komunalnych
Gminy Brody
uchwalenie wieloletniego
programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem
gminy na lata 2018-2022
zwrot nieruchomości do zasobu
własności Rolnej Skarbu
Państwa – Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa Filia
Zielona Góra
podział gminy na stałe obwody
głosowania ustalenie ich
numerów i granic oraz siedzib
obwodowych komisji
wyborczych
podział gminy na stałe okręgi
wyborcze
zmiana uchwały budżetowej

w realizacji

zmiana WPF
przyjęcie przez gminę dotacji
zmiana uchwały
XXXIV/224/18 w sprawie
wieloletniego programu
gospodarowania
mieszkaniowym zasobem
gminy
zmiana uchwały nr
XXXI/200/17 w sprawie
stwierdzenia przekształcenia
Zespołu Szkół w Brodach
utworzenie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Brodach
ustalenie czasu bezpłatnego
nauczania , wychowania i
opieki oraz określenie
wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego
udzielenie pomocy finansowej

wykonano
wykonano
w realizacji
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w realizacji

oddano działkę aktem
notarialnym

wykonano

wykonano
wykonano

wykonano

wykonano z dniem
1.09.2018r.
w realizacji

uchylono uchwałę

XXXVI/235/18
24. XXXVI/236/18
25. XXXVI/237/18
26. XXXVI/238/18
27. XXXVI/239/18

28. XXXVI/240/18

29. 27.06.2018
XXXVII/241/18
30. XXXVII/242/18
31. XXXVII/243/18

32. XXXVII/244/18

33. XXXVII/245/18

34. XXXVII/246/18
35. XXXVII/247/18

36. XXXVII/248/18

37. XXXVII/249/18

Gminie Tuplice
zmiana uchwały budżetowej
udzielenie pomocy finansowej
Gminie Żary
zmiana WPF
przystąpienie Gminy Brody do
realizacji projektu w ramach
RPO Lubuskie 2020 projekty
poza formułą ZIT

wykonano
wykonano

wykonano
podpisanie umowy na
realizację projektu nastąpi
po przedłożeniu decyzji o
warunkach
zabudowy
(sierpień 2019)
ustalenie opłat za korzystanie z w realizacji
cmentarzy
komunalnych
Gminy Brody
uchylenie uchwały w sprawie ----------------udzielenia pomocy finansowej
Gminie Tuplice
zmiana uchwały budżetowej
zrealizowano
rozpatrzenie i zatwierdzenie zrealizowano
sprawozdania
finansowego
wraz ze sprawozdaniem Wójta
Gminy z wykonania budżetu za
2017r.
absolutorium dla Wójta Gminy udzielono absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za
rok 2017
powierzenie
reprezentacji
Gminy Brody w Zgromadzeniu
Łużyckiego Związku Gmin
zarządzenie wyborów sołtysa
w m. Jeziory Wysokie
regulamin
określający
wysokość
oraz
warunki
przyznawania dodatków do
wynagrodzenia nauczycieli
nadanie pierwszego statutu dla
Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego w Brodach
zasady udzielania i rozmiaru
zniżek
w
realizacji
tygodniowego obowiązkowego
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w realizacji

wykonano
w realizacji

w realizacji

w realizacji

wymiaru
godzin
zajęć
nauczycieli,
którym
powierzono
stanowisko
kierownicze
38. XXXVII/250/18 ustalenie
tygodniowego w realizacji
obowiązkowego
wymiaru
godzin
dydaktycznych,
wychowawczych
i
opiekuńczych
39 07.09.2018
ustalenie maksymalnej liczby w realizacji
XXXVIII/251/18 zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
40.

XXXVIII/252/18

uchwalenie

programu w realizacji

rewitalizacji Gminy Brody na lata
2018-2023
41.

XXXVIII/253/18

zmiana uchwały budżetowej

wykonano

42.

16.10.2018
XXXIX/254/18

zmiana uchwały budżetowej

wykonano

43.

XXXIX/255/18

zmiana WPF

wykonano

44.

XXXIX/256/18

zmiana w statucie gminy

wykonano

45.

XXXIX/258/18

regulamin dostarczania wody i w realizacji
odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Brody

46.

XXXIX/257/18

ustalenie szczegółowych zasad w realizacji
ponoszenia odpłatności za pobyt
w
schronisku
dla
osób
bezdomnych

47.

XXXIX/259/18

wyrażenie zgody na zbycie w realizacji
nieruchomości stanowiącej mienie
gminne Biecz dz. 21/4

48.

XXXIX/260/18

j.w. dz. 52 Biecz

ogłoszono przetarg

49.

XXXIX/261/18

j.w. dz. 23 Brożek

ogłoszono przetarg

1.

22.11.2018

wybór Przewodniczącego Rady wykonano
Gminy

I/1/18
2.

I/2/18

wybór
Wiceprzewodniczących wykonano
Rady Gminy

3.

29.11.2018

powołanie komisji rewizyjnej

II/3/18
4.

II/4/18

powołanie

komisji
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Skarg, wykonano

Wniosków i Petycji
5.

II/5/18

powołanie stałych komisji Rady wykonano
Gminy Brody, ustalenie zakresów
ich
działania
i
składów
osobowych

6.

II/6/18

ustalenie wynagrodzenia
Wójta Gminy Brody

7.

II/7/18

określenie wysokości stawek w realizacji
podatku od nieruchomości

8.

27.12.2018

podwyższenie
kryterium w realizacji
dochodowego uprawniającego do
korzystania z pomocy społecznej
przez osoby objęte rządowym

III/8/18

dla w realizacji

programem „Posiłek w szkole i w
domu na lata 2019-2023
9.

III/9/18

określenie
zasad
zwrotu w realizacji
wydatków na świadczenia w
formie
posiłku,
świadczenia
pieniężnego w postaci zasiłku na
zakup żywności…

10.

III/10/18

ustanowienie
wieloletniego w realizacji
programu osłonowego „Pomoc
gminy w zakresie dożywiania w
latach 2019-2023”

11.

III/11/18

uchwalenie rocznego programu w realizacji
współpracy Gminy Brody z
organizacjami
pozarządowymi
oraz innymi podmiotami na
2019r.

12.

III/12/18

ustalenie planu pracy komisji w realizacji
budżetu na 2019r.

13.

III/13/18

ustalenie planu pracy komisji w realizacji
oświaty na 2019r.

14.

III/14/18

ustalenie planu pracy komisji w realizacji
rewizyjnej na 2019r.

15.

III/15/18

ustalenie planu
Gminy Brody

pracy

16.

III/16/18

uchwała budżetowa na rok 2019

17.

III/17/18

uchwalenie WPF na lata 2019- w realizacji
2034
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Rady w realizacji
w realizacji

18.

III/18/18

zmiana uchwały budżetowej na zrealizowano
2018r

19.

III/19/18

zmiana WPF na lata 2018-2034

16.

zrealizowano

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA

16.1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Rada Gminy Brody uchwałą Nr XXX/196/17 z dnia 27 października 2017 r. przyjęła
program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
Wyżej wspomniany program uchwalany jest na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i jest
realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości i dialogu społecznego.
W roku 2018 współpraca z organizacjami pozarządowymi była realizowana
w szczególności poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych w formie powierzania
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji
zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie lub wspierania realizacji tych
zadań, wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, konsultowania
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust.3,
odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, jak również tworzenia
wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 oraz przedstawicieli organów administracji publicznej.
Priorytetowe obszary współpracy obejmowały sferę zadań z zakresu wypoczynku
dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Organizacje pozarządowe podczas realizacji własnych projektów otrzymywały
wsparcie merytoryczne i techniczne pracowników Urzędu Gminy, miały też
możliwość zamieszczania informacji o swojej działalności na stronie internetowej
Gminy. Stowarzyszenia miały również możliwość udziału w jarmarkach:
wielkanocnym i bożonarodzeniowym, Święcie Wieży w Bieczu czy EKO-Festynie.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności.
Celem nadrzędnym współpracy w 2018 r. było zapewnienie efektywnego
wykonywania zadań własnych Gminy Brody wynikających z przepisów prawa,
poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację tych zadań.
16.2. Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym
W 2018 r. ogłoszono trzy konkursy na wspieranie realizacji zadań publicznych, na
podstawie których wybrane organizacje pozarządowe otrzymały dotacje.
Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – dofinansowanie w kwocie
45.000,00zł otrzymało Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze
Jutro” w Brodach na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w okresie od
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02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. W ramach zadania realizowano zajęcia grupowe
i indywidualne, sportowe, plastyczne, integracyjne oraz zajęcia specjalistyczne
(socjoterapeutyczne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne). Całkowita wartość
zadania zamknęła się kwotą 45.510,03 zł, w tym z dotacji 45.000,00zł, środki własne
510,03zł.
Na realizację zadań w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
w formie dziesięciodniowych kolonii dofinansowanie otrzymało Polskie Towarzystwo
Krajoznawcze z Zielonej Góry w kwocie 19.000 zł na realizację zadania pod nazwą:
Kolonie edukacyjne „Survival” i „Kolonijny skaut” z elementami profilaktyki
uzależnień. W ramach tego zadania zorganizowano kolonię letnią w miejscowości
Łazy – Ośrodek Wczasowy Jaroszowiec w terminie od 18.07.2018r. do 27.07.2018 r.
Uczestnikami kolonii były dzieci z terenu gminy Brody – 19 osób. Całkowita wartość
zadania to kwota 23.218,00 w tym środki z dotacji 18.901,00 zł, środki finansowe
własne – 3.950,00zł, wkład osobowy 367,00 zł. Stowarzyszenie dokonało zwrotu
niewykorzystanej dotacji.
Na realizację zadań z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w miejscu
zamieszkania dotację otrzymało Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli
„Lepsze Jutro” w kwocie 13.260,00 zł (kwota o jaką wnioskowano) na realizację
zadania. W ramach zadania pod nazwą: „Wesoło na biało-czerwono” zorganizowano
wycieczkę wyjazdową do Gniezna (Muzeum Pierwszych Piastów oraz Wielkopolski
Park Etnograficzny), wyjazd do Zielonej Góry (kino, mini zoo, ogród botaniczny) oraz
zajęcia rekreacyjno-sportowe w 12 miejscowościach gminy. Całkowita wartość
zadania to kwota 14.060,70 zł, z tego dotacja 11.310,70 zł, środki finansowe własne
2.750,00 zł, wkład osobowy 1.280,00 zł. Stowarzyszenie dokonało zwrotu
niewykorzystanej dotacji.
W 2018 r. również Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Zjednoczeni Brody”
otrzymało wsparcie na realizację zadania dot. rozwoju sportu na terenie Gminy Brody
w kwocie 40.000 zł. W trakcie realizacji zadania m.in. prowadzono zajęcia
treningowe, zorganizowano/uczestniczono w meczach międzyklubowych, dbano
o stan boiska sportowego, zakupiono stroje i sprzęt sportowy, a także zorganizowano
letni obóz szkoleniowy oraz imprezy sportowo-rekreacyjne. Całkowita wartość
zadania obejmowała kwotę 44500,56 zł (w tym dotacja 40000,00 zł, wkład własny:
środki finansowe i wolontariat 4.500,56 zł.
Dnia 29.11.2018 r. ogłoszono również konkurs na realizację zadania w 2019 r.
w zakresie pomocy społecznej, w formie placówki wsparcia dziennego.
16.3. Konsultacje i inicjatywy społeczne
W roku 2018 konsultowano Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brody w 2018 roku.
Konsultacje trwały od 01.02.2018 r. do 14.02.2018 r. W trakcie trwania konsultacji do
przedłożonego projektu programu nie zgłoszono żadnych uwag.
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W roku 2018 konsultowano również projekt Programu współpracy Gminy Brody
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2019. Konsultacje trwały od 26.10.2018 r. do 15.11.2018
r. W trakcie trwania konsultacji do przedłożonego projektu programu również nie
zgłoszono żadnych uwag.
W ramach programu współpracy Gmina Brody informowała organizacje pozarządowe
o planowanych działaniach i zapraszała do uczestniczenia w spotkaniach dot.
Programu rewitalizacji Gminy Brody oraz przygotowań i organizacji obchodów 100nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
W 2018 r. nie zostały zgłoszone ani zrealizowane żadne inicjatywy społeczne.
17.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI

Gmina Brody jest aktywnym uczestnikiem stowarzyszeń, porozumień i związków
międzygminnych krajowych i międzynarodowych.
17.1. Stowarzyszenie Gmin RP. Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr.
Gmina Brody jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu
Sprewa-Nysa-Bóbr. Umowa powołująca stowarzyszenie została podpisana w Gubinie
02 czerwca 1993 r.
17.2. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego.
Zrzeszenie Gmin WL powstało w listopadzie 2014 r. w wyniku zmiany nazwy oraz
charakteru „Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa
Lubuskiego”, którego inicjatorem był śp. Bolesław Borek – Burmistrz Krosna
Odrzańskiego. Spotkanie założycielskie odbyło się w dn. 8-9 kwietnia 1999 roku.
Gmina Brody jest członkiem założycielem Zrzeszenia. W styczniu 2019 r. wójt gminy
Brody został wybrany II wiceprezesem Zrzeszenia na kadencję 2019 – 2023.
17.3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka powstało w 2008 r. jako
partnerstwo trójsektorowe składające się z przedstawicieli sektora publicznego
(gminy), gospodarczego i społecznego. Gmina Brody jest członkiem założycielem
Stowarzyszenia.
17.4. Łużycki Związek Gmin.
Powstanie Związku zainicjowano w 1999 r. Po długotrwałej procedurze rejestracyjnej,
13 lipca 2002 r. Związek został wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych pod
poz. 242 jako Łużycki Związek Gmin z siedzibą w Żarach. Gmina Brody jest
członkiem założycielem Związku.
17.5. Europejski Związek Parków Łużyckich.
10 listopada 2010 r. w oficynie zabytkowego pałacu w Brodach zostało podpisane
porozumienie ramowe w sprawie utworzenia Europejskiego Związku Parków
Łużyckich „Od hrabiego Brühla do księcia Pücklera”. 21 maja 2013r. w Berlinie
Związek otrzymał wyróżnienie w konkursie na „Modelowe projekty współpracy
polsko-niemieckiej”. Członkami Założycielami byli: Gmina Brody reprezentant Parku
Przypałacowego w Brodach, Miasto Łęknica (Park Mużakowski), Miasto
Forst(Wschodnioniemiecki Ogród Róż), Miasto Bad Muskau (Park Mużakowski),
66

Miasto Cottbus(Park Branitz), Fundacja Parku i Pałacu księcia Pücklera w Bad
Muskau oraz Fundacja Parku i Pałacu Pücklera w Branitz.
24 lutego 2018 r. w Nowym Zamku w Bad Muskau miało miejsce uroczyste przyjęcie
do Europejskiego Związku Parków Łużyckich pięciu nowych założeń parkowych:
Altdöbern, Kromlau, Neschwitz, Zielona Góra – Zatonie, Żagań.
17.6. Partnerstwa
Gmina Brody ma podpisane umowy partnerskie z dwoma gminami: Lubsko i Forst.
Umowa partnerska Brody – Forst – Lubsko została podpisana w 2000 roku.

18.

PODSUMOWANIE

Powyższy raport przedstawia stan podstawowych obszarów działalności Gminy
Brody. Raport jest swego rodzaju spojrzeniem na aktualną, wewnętrzną
i zewnętrzną sytuację Gminy. Podkreślić należy fakt, iż Raport nie jest monografią,
opisującą w szczegółach każdą z dziedzin aktywności Gminy, ale zbiorem danych
statystycznych oraz innych informacji pozyskanych z zasobów Urzędu Gminy Brody,
przetworzonych na potrzeby tego dokumentu. Dzięki temu publikacja ta zawiera
informacje pozwalające ocenić i przeanalizować różne zagadnienia, związane
z rozwojem społeczno-gospodarczym Gminy Brody w ostatnim roku. Zebrane
informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, jednostek
organizacyjnych i instytucji są źródłem informacji ostanie Gminy Brody. Opisują
sytuację gminy pod względem gospodarki, środowiska, społeczeństwa oraz
zarządzania gminą. Finanse Gminy są stabilne. Wzrastają dochody Gminy, a dług
publiczny jest na bezpiecznym poziomie. Należy podkreślić, że zaciągnięty dług
w całości przeznaczony został na wydatki inwestycyjne, a w szczególności na wkład
własny w różnych projektach współfinansowanych z funduszy zewnętrznych. Dzięki
tym środkom udało się zrealizować kilka znaczących zadań. Pomimo wielu płatności
za wykonane inwestycje i zaciągniętych kredytów, sytuacja finansowa Gminy jest
dobra i stabilna. Wójt Gminy Brody podejmuje i będzie podejmował różne formy
działań mające na celu promocję Gminy na zewnątrz, tak aby zwiększyć ruch
turystyczny, co bezpośrednio i pośrednio wpływa na wzrost poziomu życia
mieszańców Gminy.
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