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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 2020r. poz.
713) przy współpracy pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek
podległych i przedstawia sytuację panującą w podstawowych obszarach
funkcjonowania Gminy Brody w 2019r.
Informacje zawarte w Raporcie są ogólnodostępne i każdy mieszkaniec może je
znaleźć w dokumentach źródłowych, takich jak sprawozdanie z wykonania budżetu,
sprawozdania z działalności jednostek podległych, sprawozdań z realizacji
jednorocznych i wieloletnich „Programów” – uchwalanych przez Radę Gminy Brody,
które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Brody. W celu
ułatwienia dotarcia jak najszerszej rzeszy mieszkańców do najistotniejszych
informacji o funkcjonowaniu i kondycji gminy, przy pomocy pracowników
merytorycznych urzędu gminy Brody, postaraliśmy się te informacje zebrać,
opracować i w sposób skondensowany podać Państwu w formie „Raportu o stanie
gminy Brody za 2019 r.”
Dziękując pracownikom Urzędu Gminy za zaangażowanie przy tworzeniu „Raportu”,
życzę Państwu ciekawej i przyjemnej lektury!
(r.k.)
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.
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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
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 polskoniemiecką, „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.

Sołectwo

Imię i nazwisko sołtysa

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

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

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 Janczewski

*) W tabeli podano nazwiska sołtysów wyłonionych na nową kadencję w wyborach,
które odbyły się na początku 2019 roku.
2.3. DEMOGRAFIA
Gminę Brody zamieszkuje 3. 401 osób (stan na 31.XII.2019 r wg ewidencji ludności),
z czego 3.294 są to mieszkańcy zamieszkujący gminę na stałe, a 107 osób zamieszkuje
w gminie Brody na zasadzie pobytu czasowego.
 Liczba urodzeń 2019 – 36 osoby
 Liczba zgonów 2019 – 35 osób
Saldo przyrostu naturalnego: +1
 Zameldowania w gminie Brody w roku 2019 – 237
 Wymeldowania – 58, z czego:
 do innej gminy – 47,
 bez nowego miejsca zameldowania – 11.
Saldo migracji: 237 – 58 = +179
Szczegółowe dane dotyczące demografii przedstawia poniższa tabela:
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Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Wiek / Rocznik
W
000W
000-002
W
003
W
004-005
W
006
W
007
W
008-012
W
013-015
W
016-017
W
018
W 019-065:019-060
W
066-:061W
000-017
W
018W
000-006
W
007-015
W
016-019
W 020-065:020-060

Stali
1633
61
14
24
20
20
107
45
27
15
1121
179
318
1315
119
172
62
1101

Mężczyźni
Czasowi Razem
46
2
0
3
0
1
2
1
0
0
31
6
9
37
5
4
0
31

Stali

1679
63
14
27
20
21
109
46
27
15
1152
185
327
1352
124
176
62
1132

1661
43
16
30
20
15
87
73
26
23
935
393
310
1351
109
175
64
920

Kobiety
Czasowi
61
2
1
3
2
1
7
1
0
0
39
5
17
44
8
9
1
38

Razem
1722
45
17
33
22
16
94
74
26
23
974
398
327
1395
117
184
65
958

Stali
3294
104
30
54
40
35
194
118
53
38
2056
572
628
2666
228
347
126
2021

Wszyscy
Czasowi
107
4
1
6
2
2
9
2
0
0
70
11
26
81
13
13
1
69

Razem
3401
108
31
60
42
37
203
120
53
38
2126
583
654
2747
241
360
127
2090

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 2019 rok został uchwalony 27 grudnia 2018 r. Uchwałą Rady
Gminy Brody Nr III/16/18 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 2019 r. wynika, iż dochody ogółem
zrealizowane zostały w wysokości 17 720 884,79 zł, w tym najwyższy udział miały
dotacje i środki pozyskane z innych źródeł tj. 39% , dochody własne Gminy stanowiły
38% wykonanych ogółem dochodów oraz 23% stanowiła subwencja ogólna.
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Poniższa tabela przedstawia strukturę dochodów w 2019 roku.
Rok 2019
Lp.

Źródła dochodów

Plan

Wykonanie

%
wykonania
planu

%
struktura

I
1.

DOCHODY OGÓŁEM
Z tego : DOCHODY WŁASNE

17 612 264,27
6 557 183,82

17 720 884,79
6 716 162,58

100,62
102,42

100
38

A

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

2 069 327,00

2 090 336,95

101,02

12

2 034 327,00

2 053 544,00

100,94

36 792,95

105,12

Podatki i opłaty
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
podatek od spadków i darowizn
podatek od czynności cywilnoprawnych
podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych , opłaconego w formie karty
podatkowej
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

3 166 261,00
1 380 000,00
535 000,00
446 000,00
75 690,00
19 131,00
104 182,00
2 287,00

3 241 443,06
1 435 696,39
538 874,44
451 176,05
75 689,92
19 131,00
113 194,39
2 287,00

102,37
104,04
100,72
101,16
100
100
108,65
100

200,00
7 630,00
4 000,00
14 249,00
128 445,00

180,00
5 876,99
3 510,22
14 977,80
128 444,96

90
77,02
87,76
105,11
100

4,00
10 000,00

7,52
10 001,00

188
100

3 023,00

3 023,16

100

429 636,00

431 937,77

100,54

6 784,00

7 434,45

109,54

1 251 576,47
9 226,13

105,28
105,47

B

c

Pozostałe dochody
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

1 188 790,82
8 748,00

pozostałe odsetki

8 641,00

11 544,29

133,60

inne dochody ( wpływy z usług)
dochody jst związane z realizacją zadań
zleconych

631 960,00
6 013,00

684 012,11
5 878,05

108,24
97,76

wpływy z różnych dochodów

29 155,00
10 800,00
368 597,00

30 116,30
10 800,00
368 627,94

103,30
100
100,01

124 876,82

131 371,65

105,20

132 806,10

100

wpływy z otrzymanych darowizn
wpływy ze zwrotów z dotacji i wpływy
z rozliczeń z lat ubiegłych
dochody z najmu i dzierżawy
d

35 000,00

Dochody majątkowe

132 805,00

6

18

7

1

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży
składników majątkowych

2.

3.

132 805,00

132 806,10

SUBWENCJA OGÓLNA

4 104 804,00

4 104 804,00

100

z tego:
część oświatowa subwencji ogólnej

3 021 356,00

3 021 356,00

100

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

1 083 448,00
6 950 276,45

1 083 448,00
6 899 918,21

100
99,28

4 907 709,36

4 888 394,13

99,61

celowe z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących

697 375,57

675 783,94

96,90

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
w tym::
na zadania bieżące
na zadania inwestycyjne

33 778,52

33 778,52

100

18 100,00

16 597,00

91,70

1 285 364,62

99,39

1 293 313,00

35 643,00
1 257 670,00

100

23

39

27 694,62
1 257 670,00

3.1.2. Dochody Gminy Brody na przełomie lat 2015-2019.
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

2019

17 720 884,79

6 716 162,58

4 104 804,00

5 614 553,59

1 285 364,62

Dochody budżetu Gminy Brody roku 2019 w odniesieniu do lat wcześniejszych
wykazują tendencję wzrostową. Niższe dochody ogółem w stosunku do roku 2018
wynikają, z faktu, że w planowanym terminie nie wpłynął zwrot kwoty
dofinansowania ze środków unijnych, wydatków poniesionych na remont
i przebudowę przedszkola samorządowego w Brodach.
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Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy Brody w roku 2019, obejmuje tylko cześć
wyrównawczą i część oświatową. Od roku 2018 Gmina Brody nie otrzymuje części
równoważącej subwencji ogólnej. W 2019 roku zauważalny jest wzrost subwencji
ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymywana z budżetu państwa, po raz
kolejny 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 2019 r. zwrot środków unijnych za
zrealizowane inwestycje.
3.1.3. Dochody z podatku od nieruchomości na przełomie lat 2015-2019.
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 sytuacji na rodzimym rynku. Wszelkie zmiany
w przepisach prawnych dotyczących podatku od nieruchomości skutkują wpływami
do budżetu. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości nie wykazują tendencji
wzrostowej.
3.1.4. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w latach 2015-2019.
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w Gminie Brody są bardzo
niestabilne i uwarunkowane są głównie zainteresowaniem potencjalnych nabywców.
Jest to najbardziej „nieprzewidywalne” źródło dochodów budżetu. Od 2017 roku
zauważalna tendencja spadkowa dochodów ze sprzedaży składników majątkowych,
w roku 2019 została przełamana. Wysokość wpływów z tego tytułu kształtuje się
w latach 2015-2019 na poziomie:
• rok 2015 kwota 429 119,68 zł
• rok 2016 kwota 282 851,29 zł
• rok 2017 kwota 76 069,53 zł
• rok 2018 kwota 67 204,44 zł
• rok 2019 kwota 132 806,10 zł
3.1.5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w roku 2019.
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykazują tendencję wzrostową.
Dynamika wzrostu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
(szczególnie od osób fizycznych) w stosunku do roku 2018 znacznie wyhamowała.
Miały na to wpływ dwa czynniki:
• zwolnienie z podatku PIT osób poniżej 26 roku życia,
• obniżenie stawki podatku dochodowego z 18 do 17 %.
Pomimo tych zmian w roku budżetowym, w roku 2019 wpływy do budżetu z podatku
dochodowego od osób fizycznych były wyższe od założeń i wpłynęło więcej o
19 217,00 zł. Natomiast udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób
prawnych w stosunku do planu wzrósł o 1 792,95 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 2019
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

Plan
Wykonanie
575 550,90
557 964,59
13 300,00
11 506,20
304 993,00
267 653,91

%
96,94
86,51
87,76

123 149,00
112 368,00
64 268,00
1 971 542,30
32 506,00

85 944,16
92 157,57
59 352,30
1 899 598,33
32 114,65

69,79
82,01
92,35
96,35
98,80

1 200,00
87 760,00

1 200,00
70 538,11

100
80,38

124 983,08

123 300,30

98,65

72 369,00

0,00

0,00

4 678 072,59

4 660 355,75

99,62

758

Różne rozliczenia

801

Oświata i wychowanie

851

Ochrona zdrowia

167 961,92

163 954,71

97,61

852

Pomoc społeczna

1 358 388,87

1 313 086,07

96,66

854

Edukacyjna Opieka wychowawcza

128 548,00

119 418,00

92,90

855

Rodzina

4 586 580,00

4 554 015,30

99,29

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

852 943,81

830 032,08

97,31

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

311 289,76

305 498,40

98,14

926

Kultura fizyczna

156 194,50

146 012,28

93,48

15 723 968,73

15 293 702,71

97,26

Plan
Wykonanie
76 213,91
0,00
123 000,00
60 706,86

%
0,00
49,36

bieżące razem:
Wydatki majątkowe
Dział
Nazwa
010 Rolnictwo i łowiectwo
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

926

Kultura fizyczna
majątkowe razem:
Ogółem wydatki:

5 000,00

5 000,00

100

30 977,69

30 977,67

100

115 350,37

85 007,46

73,70

69 753,57

69 752,11

100

420 295,54

251 444,10

59,83

16 144 264,27

15 545 146,81

96,29

Największe wydatki stanowią wydatki na zadania oświatowo – wychowawcze
oraz wydatki na realizację programu rządowego „Rodzina 500+”. Kolejne pozycje
wydatkowe stanowi dział: Rolnictwo i łowiectwo, w tym inwestycja wodnokanalizacyjna pn.„ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej,
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grawitacyjnej, tłocznej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości
Datyń”.
Wydatki budżetu na 1 mieszkańca na dzień 31.12.2019 r. (wg. danych z ewidencji
ludności liczba mieszkańców wynosi 3 401 osoby) wynoszą 4 570,75 zł.
3.2.2. Dynamika wydatków w latach 2015-2019.
W latach 2015-2019 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.
W roku 2019 wydatki ogółem osiągnęły poziom 15 545 146,81 zł, w tym realizacja
wydatków majątkowych 251 444,10 zł
3.2.3. Dynamika wydatków na oświatę ogółem w ujęciu wszystkich jednostek
w gminie Brody w latach 2015-2019 według źródeł finansowania.
Wydatki zrealizowane
Źródła finansowania
z subwencji oświatowej

z dotacji celowych

z budżetu gminy Brody

Środki unijne

Ogółem wydatki

2015

2016

2017

2018

2019

2 733 546,00

2 781 881,00

2 716 830,00

2 916 588,00

3 021 356,00

373 621,72

218 338,34

194 213,01

198 494,87

166 493,01

1 358 392,29

1 177 286,43

1 408 491,18

1 826 942,11

1 591 924,74

0,00

0,00

0,00

1 275 262,32

0,00

4 465 560,01

4 177 505,77

4 319 534,19

6 217 287,30

4 779 773,75

3.2.4 Przedsięwzięcia – wydatki z udziałem środków unijnych w roku 2019
W roku 2019 w gminie Brody nie zostały zrealizowane inwestycje finansowane ze
środków unijnych.
Rozpoczęto jednak realizację dwóch takich inwestycji:
 „ Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Brodach wraz z infrastrukturą”
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Inwestycja z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wydatki na ten cel poniesione w 2019 r. 60.706,86 zł, w tym:
• opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego SUW – 38.697,60 zł
• przygotowanie analizy efektywności kosztowej – 19.348,80 zł
• badanie wody – 2.660,46 zł
Wartość inwestycji zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie wynosi:
1.480.039,38 zł
Zgodnie z założeniami finansowania inwestycji w ramach PROW na lata 2014 – 2020
wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
 „ Remont Bramy Zasieckiej”
Realizacja projektu z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.
Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Wniosek dot. w/w przedsięwzięcia został zarekomendowany przez
Lokalną Grupę Działania – Grupę Łużycką. Gmina w dniu 30-05-2019 r. podpisała
umowę o przyznanie pomocy finansowej na kwotę 131 839,00 zł Wnioskowane
dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
W ramach tego zadania zaplanowano prace polegające m.in. na remoncie połaci
dachowej oraz roboty murarsko-tynkarskie.
W roku 2019 r. nie zostały poniesione wydatki w ramach tego przedsięwzięcia.
3.2.5. Pozostałe zadania inwestycyjne zrealizowane w gminie Brody w 2019 r.
Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 r.
Wykonanie ogółem

Lp. Dział Rozdz.

1

2

3

§

4

Nazwa zadania
inwestycyjnego

5

Budowa zasilania
boiska sportowego
1. 900 90015 6050
w miejscowości
Grodziszcze
Rozbudowa i
przebudowa
921 92109 6050
2.
istniejącego budynku
świetlicy wiejskiej Koło
3.

4.

5.

921 92109 6050

Budowa pomieszczenia
gospodarczego

Przebudowa i zmiana
sposobu użytkowania
istniejącego budynku
921 92109 6050 szkolnego z
przeznaczeniem na
świetlicę wiejską w
miejscowości Zasieki 12
Budowa budynku
926 92601 6050
związanego z obsługą

Plan

6

Wykonanie

%

w tym:
na programy
finansowane
z udziałem
środków o
których
mowa w
art..5 ust.1
pkt 2 i 3

Jednostka
organizacyjna
realizująca program
lub koordynująca
wykonanie programu

7

8

9

10

15 977,69

15 977,67

100

0,00

Urząd Gminy
Brody
FS Grodziszcze

17 000,00

16 475,89

96,92

0,00

Urząd Gminy
Brody
FS Koło

10 675,16

10 671,59

99,97

0,00

Urząd Gminy
Brody
FS Kumiałtowice

0,00

Urząd Gminy
Brody
FS
Zasieki/Brożek

4 675,21

4 659,98

99,67

14 000,00

13 999,66

100

11

0,00

Urząd Gminy
Brody

urządzeń rekreacyjnosportowych.
Kontynuacja budowy
„Zielonej Sali”

FS Jasienica

Urząd Gminy
Brody
FS Datyń
Urząd Gminy
Brody
FS
Zasieki/Brożek
Urząd Gminy
Brody
FS Brody

6.

926 92695 6050 Budowa wiaty

14 300,00

14 298,88

99,99

0,00

7.

926 92695 6050 Budowa wiaty grillowej

15 784,37

15 784,37

100

0,00

8.

926 92695 6060

25 669,20

25 669,20

100

0,00

9.

Program Współpracy
INTERREG VA BB-PL
2014-2020 Projekt:
921 92195 6050
Forst-Brody Zachować i
Rozwijać – Różany
Most Hrabiego Bruhla

83 000,00

53 200,00

64,10

0,00

Urząd Gminy
Brody

Ogółem: 201 081,63 170 737,24 95,62

0,00

x

Doposażenie placu
zabaw

3.2.6. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w latach 2010-2019.
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
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

10.

2019

269 099,70

148 251,18

117 537,24

52 235,40

3.3. Zadłużenie Gminy.
Celem zrealizowania inwestycji Gmina Brody zaciągnęła zobowiązania w postaci
kredytów długoterminowych i pożyczek.
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Na dzień 31.12.2019 r. zadłużenie Gminy Brody wynosi 3 090 356,00 zł,
Poniższa tabela ukazuje stan zadłużenia Gminy Brody wobec poszczególnych
instytucji finansujących:
Lp.

Instytucja
finansująca

Kwota w zł

rodzaj

Data udzielenia
zobowiązania

Termin
ostatniej spłaty

Zabezpieczenie

1.

Gospodarczy Bank
Spółdzielczy

323 000,00

kredyt

2014-09-04

2022-12-31

weksel

2.

Bank PKO BP

370 000,00

kredyt

2014-12-22

2024-12-31

weksel

4.

Bank BGK

440 000,00

kredyt

2017-07-24

2026-12-30

weksel

5.

Bank BGK

1 957 356,00

kredyt

2018-04-20

2034-12-20

weksel

Ogółem zadłużenie: 3 090 356,00

3.3.1. Dynamika zadłużenia w latach 2016 – 2019
Zadłużenie gminy w latach 2016 – 2019 przedstawia poniższa tabela:
L.p.

Rok

Kwota zadłużenia

1

2016

1 443 303,00 zł

2

2017

4 439 000,00 zł

3

2018

5 823 356,00 zł

4

2019

3 090 356,00 zł

W latach 2017-2018 nastąpił wzrost zadłużenia Gminy spowodowany realizacją
nowych inwestycji z udziałem środków unijnych. W roku 2019 nastąpiła częściowa
spłata zaciągniętych wcześniej zobowiązań, co skutkuje spadkiem kwoty zadłużenia.
Relacja określona w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych zarówno po stronie planu jak i wykonania jest zachowana. Różnica
między wykonanymi dochodami bieżącymi, a wykonanymi wydatkami bieżącymi
wyniosła 1 002 927,46 zł. Relacja art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach
2019-2034 jest zachowana.
Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły.
Należności na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły.
3.3.2. Zadłużenie mieszkańców względem gminy.
Istotną pozycję w dochodach budżetu zajmują podatki i opłaty lokalne. W roku 2019
wpływy z tego tytułu stanowiły w strukturze dochodów budżetu 18% ogólnych
wpływów. To m.in. ściągalność tych opłat wpływa na możliwości pokrywania
rosnących wydatków bieżących oraz zdolności inwestycyjne.
Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyglądają w następujący sposób:
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Lp.

Rodzaj
należności

1.

Podatek
od
nieruchomości

2.

3.

4.

Podatek
rolny

Podatek
leśny
Podatek
od środków
transportowych

Określenie
Ilość
podatnika podatników
2019
Osoby
fizyczne
Osoby
prawne
Osoby
fizyczne
Osoby
prawne
Osoby
fizyczne
Osoby
prawne
Osoby
fizyczne
Osoby
prawne

Opłata za
dostarczanie
wody
6.
Opłata za
odprowadzanie
ścieków
7.
Opłata za
gospodarowanie
odpadami
8.
Opłata za
posiadanie psa
9.
Czynsze
mieszkaniowe
10.
Czynsze
dzierżawne
11.
Użytkowanie
wieczyste

Zaległości
Na dzień
31.12.2019

Zaległości
z lat
poprzednich

Ogólna
kwota
zaległości

97

28.815,63

144.830,27

173.645,90

5

13.398,08

27.207,00

40.605,08

40

9.380,00

17.732,01

27.112,01

2

455,00

0,00

455,00

5

181,00

191,50

372,50

0

0,00

0,00

0,00

9

33.087,00

89.978,05

123.065,05

1

0,00

2.411,00

2.411,00

314

34.347,96

11.802,79

46.150,75

133

19.599,98

4.160,41

23.760,39

31.534,93

42.866,12

74.421,05

180,00

200,00

380,00

8.621,36

9.897,77

18.519,13

1.145,47

76,90

1.222,37

59,69

40,02

99,71

846,45

0,00

846,45

181.652,55

351.413,84

533.066,39

5.

12.

VAT

178
145
7
6
7
6
9
4
9
3
8

Łączna suma zaległości

Czynności egzekucyjne wykonane w 2019 r.:
 Z tytułu zaległości w podatkach wystawiono ogółem 293 upomnienia na kwotę 296
126,00 zł i wystawiono 34 tytuły wykonawcze na kwotę: 69 628,80 zł.
 Z tytułu zaległości w opłatach za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków
wysłano ogółem 612 wezwań do zapłaty, 16 wezwań przed sądowych oraz 20
informacji o odcięciu dostaw wody. 13 spraw skierowano na drogę postępowania
sądowego.
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 Z tytułu zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano
575 upomnień na kwotę 46 29,68 zł.
 Z tytułu zaległości w opłatach za posiadanie psa wysłano24 upomnienia na kwotę
380 zł.
3.4. Wieloletnia prognoza finansowa.
Wieloletnia Prognoza Finansowa, obejmująca kwotę długu na lata 2019-2035 obrazuje
podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki.
Na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 rok
zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach kwot
przychodów rozchodów oraz długu.
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L.p.

Wyszczególnienie

Prognoza 2019

Wykonanie

1

Dochody ogółem, z tego:

17 612 264,27

17 720 884,79

1.1

dochody bieżące, w tym

16 188 010,75

16 296 630,17

2 034 327,00

2 053 544,00

35 000,00

36 792,95

3 166 261,00

3 241 443,06

1 380 000,00

1 435 696,39

1.1.1
1.1.2
1.1.3

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:

1.1.3.1 z podatku od nieruchomości
1.1.4

subwencja ogólna

4 104 804,00

4 104 804,00

1.1.5

dotacje i środki na cele bieżące

5 658 827,93

5 608 469,69

dochody majątkowe, w tym

1 424 253,52

1 424 254,62

128 739,00

128 739,53

1 291 448,52

1 291 448,52

1.2
1.2.1

ze sprzedaży majątku

1.2.2

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

2

wydatki ogółem, z tego:

16 144 264,27

15 545 146,81

2.1

wydatki bieżące, w tym:

15 723 968,73

15 293 702,71

124 983,08

123 300,30

124 983,08

123 300,30

2.1.1

wydatki na obsługę długu, w tym:

2.1.1.1 odsetki i dyskonto
2.2

wydatki majątkowe

420 295,54

251 444,10

3.

wynik budżetu (1-2)

1 468 000,00

2 175 737,98

4.

Przychody budżetu z tego:

1 265 000,00

1 846 339,26

4.1

wolne środki, w tym:

1 265 000,00

1 846 339,26

4.1.1

Na pokrycie deficytu

0,00

0,00

kredyty, pożyczki, w tym:

0,00

0,00

na pokrycie deficytu

0,00

0,00

4.2
4.2.1
5.

Rozchody budżetu, z tego:

2 733 000,00

2 733 000,00

5.1

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek

2 733 000,00

2 733 000,00

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

2 470 000,00

2 470 000,00

6.

Kwota długu

3 090 356,00

3 090 356,00

7.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

464 042,02

1 002 927,46

8.

Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki

1 729 042,02

2 849 266,72

9.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki

1 468 000,00

2 175 737,98

10.

w tym: na spłatę kredytów i pożyczek

1 468 000,00

2 175 737,98

5.1.1
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WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - realizacja na dzień 31 grudnia 2019 r.
Wyszczególnienie

L.p.

Prognoza 2019

Wykonanie

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

6 166 449,36

6 082 307,79

wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu
terytorialnego

1 794 220,00

1 726 053,90

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

1 477,00

0,00

bieżące

1 477,00

0,00

0,00

0,00

46 350,37

45 807,12

353 945,17

185 636,98

wydatki majątkowe w formie dotacji

20 000,00

20 000,00

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

35 643,00

27 694,62

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

majątkowe
wydatki inwestycyjne kontynuowane
nowe wydatki inwestycyjne

33 615,00

25 666,47

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

1 257 670,00

1 257 670,00

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

1 257 670,00

1 257 670,00

1 477,00

0,00

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

940,00

0,00

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

0,00

0,00

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

0,00

0,00

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 31.12.2019 r. przedstawiona poniżej tabela:
L.p.

Jednostka

Wartość
stan

–
na

(

w

Budynki,
tym:

lokale i

dzień

prawo

obiekty

/Zmiany

użytkowania

inżynierii

wieczystego)

lądowej

Stan

1.

Grunty

OGÓŁEM

na 01.01.2019

GMINA

Zmiany

BRODY

w ciągu roku
Stan

na

inne

Urządzenia

Środki

Inne

techniczne

transportu

środki

i maszyny

trwale

i

1 961 534,59

wodnej
47 131 045,42

927 574,78

687 609,97

798 585,86

132 527

-2 538 289,87

-3 039,09

0,00

50 889,19

2 094 061,59

44 592 755,55

924 535,69

687 609,97

849 475,05

31.12.2019

Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 49 148 437,85 zł
Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego
Zwiększenia: + 197 279,45 zł
• plac zabaw w miejscowości Brody: 24 669,20 zł
• grunty oddane w użytkowanie wieczyste: 132 527,00 zł
• wiata w miejscowości Zasieki: 15 784,37 zł
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• wiata drewniana w miejscowości Suchodół: 10 000,00 zł
• wiata drewniana w miejscowości Datyń: 14 298,88 zł.
Zmniejszenia: -2 555 192,22 zł
• likwidacja kserokopiarek: 9 076,80 zł
• likwidacja zestawów komputerowych: 7 825,55 zł
• zmniejszenie wartości początkowej środka trwałego z tytułu przekazania ścieżki
rowerowej dla Zarządu Dróg Wojewódzkich: 2 482 564,34 zł
• zmniejszenie wartości początkowej z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych: 55
725,53 zł
4.1. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości
gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste:
Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Brody dysponuje nieruchomościami stanowiącymi
jej własność o powierzchni ogólnej: 869,2139 ha.
w tym:
Wykaz działek w rozbiciu na obręby
L.p. Nazwa obrębu
Ilość działek
Pow. w ha
1
Biecz
100
36,0103
2
Brody
158
30,3312
3
Brożek
19
6,6893
4
Datyń
87
31,2190
5
Grodziszcze
31
7,1381
6
Jałowice
95
35,9317
7
Janiszowice
54
16,4054
8
Jasienica
42
14,8000
9
Jeziory Dolne
68
18,9934
10 Jeziory Wysokie
131
418,5055
11 Koło
50
16,6889
12 Kumiałtowice
21
8,5930
13 Nabłoto
58
17,8184
14 Suchodół
39
10,9679
15 Wierzchno
42
7,6737
16 Zasieki
217
191,4481
Razem
1212
869,2139
Na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2019 r. Gmina Brody posiada grunty o łącznej powierzchni
2,4578 ha, położone w obrębie Brody oddane w trwały zarząd na rzecz Zespołu
Szkolno - przedszkolnego (dz. nr 162/2) oraz (dz. nr 48/9).
4.2. 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).
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Posiadanie inne:
• Bezpłatne użytkowanie nieruchomości, wchodzące w skład parku
przypałacowego w Brodach o łącznej powierzchni 146.8223 ha od Skarbu
Państwa;
• Bezpłatne użytkowanie od Skarbu Państwa- Marszałka Województwa
Lubuskiego działki nr 246 obręb Brody o powierzchni 90m2. Wykorzystywanie
przedmiotu użytkowania: do prowadzenia przedsięwzięć związanych
z wykonywaniem infrastruktury transportowej - przebudowa nawierzchni
i posadowienie w gruncie rzeki Kolna istniejącego przepustu drogowego;
• Odpłatne użytkowanie od Skarbu Państwa – Marszałka Województwa
Lubuskiego części działki nr 311 obręb Datyń o powierzchni 10
m2,.Wykorzystywanie przedmiotu użytkowania: do prowadzenia przedsięwzięć
związanych z wykonywaniem infrastruktury komunalnej i rolnej – budowa
i posadowienie w gruncie kanału Datyńskiego sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej służącej zaopatrzeniu rolnictwa i wsi w wodę oraz
odprowadzenia ścieków komunalnych;
• Dzierżawa od Skarbu Państwa- Lasów Państwowych Nadleśnictwa Lubsko
część działki nr 502 obręb Jeziory Wysokie: Wykorzystywanie przedmiotu
dzierżawy: budowa, eksploatacja, konserwacja i obsługa sieci wodociągowej dla
Gminy Brody;
• Dzierżawa od Skarbu Państwa – Lasów Państwowych Nadleśnictwa Gubin
część działki nr 215/2 obręb Jasienica o pow.252 m2. Wykorzystywanie
przedmiotu dzierżawy: w celu pozostawienia sieci wodociągowej, która zasila w
wodę m. Jasienica;
• Sprzęt komputerowy i oprogramowanie w użyczeniu od Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach realizacji projektu pn.
„Lubuski e- Urząd”;
• Terminale mobilne w użyczeniu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach realizacji projektu „ Emp@tia – Platforma komunikacyjna obszaru
zabezpieczenia społecznego współfinansowanego ze środków Europejskiego
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka;
• Komputer, urządzenie wielofunkcyjne w użyczeniu ( Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej ) w ramach realizacji projektu pn.: „ System ulg i bonifikat
skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną
bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”.
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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 2019 r.
Na podstawie danych CEiDG wg stanu na 31.12.2019r. w Gminie Brody
zarejestrowanych było 143 podmioty 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 – 18 podmiotów,
Sekcja F – Budownictwo – 25 podmiotów
Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów – 56 podmiotów
Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa – 11 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 – 4 podmioty
Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 4 podmiotów
Sekcja S – Pozostała działalność usługowa – 3 podmioty.
Ilość gospodarstw rolnych w gminie: 344
5.2. Bezrobocie
Z danych statystycznych pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że
sytuacja w zakresie bezrobocia w gminie Brody nie odbiega od poziomu bezrobocia
w powiecie. Gmina Brody wspólnie z PUP Żary podejmuje działania zmierzające do
zmniejszenia stopy bezrobocia np. poprzez organizuję prac społecznie – użytecznych
lub organizację staży w Urzędzie Gminy bądź jednostkach podległych.
Sytuację w zakresie bezrobocia w roku 2019 przedstawia poniższa tabela:
I
3399
161

II
3399
154

III
3399
152

IV
3399
142

V
3399
154

VI
3399
140

VII
3416
130

VIII
3416
132

IX
3416
127

X
3416
118

XI
3413
122

XII
3413
121

bezrobotni – stan na
początek m-ca

154

161

154

152

142

154

140

130

132

127

118

122

wzrost lub spadek
zarejestrowani w
m-cu
po raz pierwszy

7
17

-7
13

-2
13

-10
11

12
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-14
7

-10
7

2
15

-5
16

-9
7

4
12

-1
13

2

2

0

2

4

1

1

4

0

0

3

2

liczba ludności
Bezrobotni- stan na
koniec m-ca
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wyrejestrowani
z tyt. podjęcia pracy
z tyt nie potw.
gotowości
dobrowolna
rezygnacja
nabycie
praw
emeryt. rent
rozpoczęcie stażu
Prace
społecznie
użyteczne

10
2
4

20
10
2

15
8
4

21
10
1

10
3
4

21
8
6

17
4
3

13
4
4

21
12
4

16
9
3

8
8
0

14
3
5

1

1

0

1

1

4

5

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

2
3

2
1

3
4

2
0

0
3

0
3

0
2

0
2

0
0

0
0

0
0

podjęcie nauki
inne
Kobiety (liczba)
(%)
z
prawem
do
zasiłku
(%)
Niepełnosprawni

0
2
101
62,73
17

0
1
96
62,34
18

0
0
94
61,84
13

0
2
87
61,27
17

0
0
94
61,04
17

0
0
86
56,45
14

0
2
80
61,43
12

0
2
80
61,54
15

0
2
77
60,61
9

0
2
70
60,63
5

0
0
74
59,32
8

0
4
72
60,66
13

10,56
3

11,69
4

8,55
5

11,97
4

11,04
5

10,00
5

9,23
4

11,36
4

7,09
4

4,24
3

6,56
2

10,74
3

Stopa bezrobocia w poszczególnych miesiącach 2019 roku.
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

6,2

6,0

6,0

5,3

5,3

5,2

5,1

5,0

4,9

4,8

4,9

5,2

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
 W gminie Brody utworzony jest 1 Zespół Interdyscyplinarny (ZI), który w roku
2019 odbył 9 posiedzeń. Liczba rodzin objętych pomocą ZI – 3.
Do pracy z rodzinami zostało powołanych 5 grup roboczych.
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+).
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• Liczba dzieci korzystających ze świadczeń wychowawczych
w 2019r. wynosiła – 424
• Liczba wypłaconych świadczeń dla osób uprawnionych do świadczeń
wychowawczych w 2019r. – 4.442.
 Świadczenia rodzinne (ŚR).
• Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w 2019r. –
215
• Liczba wypłaconych świadczeń dla osób uprawnionych do świadczeń
rodzinnych w 2019r. – 5. 818.
 Fundusz alimentacyjny (FA).
• Liczba rodzin korzystających ze świadczeń z funduszu
alimentacyjnego w 2019r. – 29
• Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób
uprawnionych w 2019r. – 371
 Zasiłek dla opiekuna.
• Liczba wypłaconych świadczeń dla osób uprawnionych do świadczeń
z tytułu zasiłku dla opiekuna w 2019r. – 84
 Dobry Start (300+).
• Liczba rodzin korzystających ze świadczeń Dobry Start w 2019r. –
282
• Liczba wypłaconych świadczeń dla osób uprawnionych do świadczeń
Dobry Start w 2019r. – 402
 Karta Dużej Rodziny
w roku 2019 wydano 170 kart:
• w formie tradycyjnej – 131
• w formie elektronicznej – 39
 Wspieranie rodziny i piecza zastępcza - Asystent Rodziny
• W roku 2019 z usług asystenta rodziny skorzystało 11 rodzin.
 Specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO) – opłacane ze środków budżetu
państwa (dotacja):
• Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 0
• Liczba świadczeń – 0
• Kwota świadczeń – 0,00 zł
6.2.2. Świadczenia w ramach zadań własnych:
 Zasiłek stały
• Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie w 2019r. – 48
• Liczba rodzin – 47
• Liczba świadczeń – 468
w tym :
• dla osób samotnie gospodarujących – 40
- liczba świadczeń – 383
• dla osób pozostających w rodzinie – 9
- liczba świadczeń - 75
 Zasiłek okresowy
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• Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie w 2019r. – 67
• Liczba rodzin – 65
• Liczba świadczeń – 392
 Zasiłek celowy ogółem :
• liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 80 (liczba
rodzin – 79) w tym:
- zasiłek celowy przyznany w ramach programu wieloletniego „Posiłek
w szkole i w domu” – dla 60 osób, którym przyznano decyzją
świadczenie (liczba rodzin – 60)
 ze środków budżetu gminy na kwotę – 16. 493,00 zł
 ze środków budżetu państwa (dotacja) – 28. 840,00 zł
 Posiłek dla dzieci
• liczba osób korzystająca z posiłku w 2019r. – 23
• liczba posiłków – 1828
• ze środków budżetu gminy na kwotę – 2. 784,00 zł
• ze środków budżetu państwa (dotacja) – 3. 983,00 zł
 Sprawienie pogrzebu – 1 osoba na kwotę 3. 873,00 zł (ze środków
budżetu gminy).
 Pobyt w domu pomocy społecznej (opłacane ze środków budżetu gminy)
liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 15. Koszt pobytu 15
podopiecznych z terenu gminy Brody w DPS-ach w 2019 roku wyniósł:
389.481,67 zł
 Praca socjalna – udzielono dla 179 rodzin (osób w rodzinach – 253).
 Usługi opiekuńcze (opłacane ze środków budżetu gminy)
• liczna osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 3
• liczna świadczeń – 1.204
• kwota świadczeń – 19. 522,00 zł
 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały)
•
liczba świadczeniobiorców za których jest opłacana składka
zdrowotna – 43
•
liczba składek – 435
•
koszt składek – 22. 202,00 zł (ze śr. budżetu państwa – dotacja)
6.3. W roku 2019 kontynuowano realizację Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa
Pomocą żywnościową objęto 229 osób.
6.4. Liczba osób długotrwale korzystająca ze świadczeń.
Świadczenia przyznano w ramach zadań własnych i zadań zleconych z pomocy
społecznej dla 154 osób, którym wydano decyzję, w tym:
• świadczenia pieniężne dla 129 osób;
• świadczenia niepieniężne dla 27 osób.
6.5. Główne Powody udzielania świadczeń w roku 2019:
 ubóstwo – dla 103 rodziny (+10) – osób w rodzinach 170 (+27)
 bezrobocie – dla 61 rodzin (+11) – osób w rodzinach 120 (+25)
 niepełnosprawność – dla 58 rodzin (-3) – osób w rodzinach 79 (0)
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 długotrwała lub ciężka choroba – dla 78 rodzin (+8) – osób w rodzinach 115
(+21)
 alkoholizm – dla 28 rodzin (-1) – osób w rodzinach 29 (-2)
 zdarzenia losowe – dla 2 rodzin (+2) – osób w rodzinach 5 (+5).
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.
 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:
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 Długość dróg gminnych: 41,235 km.
 Procentowy udział nawierzchni asfaltowych/utwardzonych: 12,49 km
tj. ok. 30 %
 liczba kilometrów wyremontowanych dróg gminnych w 2019 r. – w roku 2019
nie podejmowano prac związanych z remontem lub przebudową dróg
gminnych.
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 2019 Gmina nie podejmowała żadnych działań w zakresie ładu
przestrzennego. Dokonano oceny aktualnści Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Gminy Brody, oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania
Przestrzennego.
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 – została dokonana w roku 2019 i została przyjęta Uchwałą
Rady Gminy Brody Nr X/67/19 Rady Gminy Brody z 28.10.2019 r.
8.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody.
Obszar gminy objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego wynosi zaledwie – 2,79 %
Ostatnia ocena aktualności – została dokonana w roku 2019 i została przyjęta Uchwałą
Rady Gminy Brody Nr X/67/19 Rady Gminy Brody z 28.10.2019 r.
8.3. Decyzje o warunkach zabudowy.
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Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości nieobjętych
planem:
 wnioski osób fizycznych – 17,
 wnioski instytucji – 3,
 liczba decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 4.
9. USŁUGI KOMUNALNE.
9.1. Sieć wodociągowa.
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 2019 4 SUW-y zasilające wodociągi zaopatrujące gminę w wodę
wyprodukowały łącznie: 218.745 m3 wody (średnio 599,30 m3 wody na dobę),
z czego do sieci podano 184.574 m3. Na terenie gminy Brody liczba gospodarstw
domowych zaopatrywanych w wodę z wodociągów gminnych wynosi 990.
Bilans wody wydobytej z ujęć gminy Brody w 2019 roku (m3)
SUW

Woda
wydobyta

BRODY
BIECZ
ZASIEKI
MARIANKA
Razem

87.780
95.280
29.859
5.826
218.745

Woda
sieć

Woda
Woda
Woda
Płukanie sieci
Inne straty
sprzedaż techniczna techniczna kanalizacjyjnej
(awarie,
opomiar. nieopomiar.
i PS
przesiąki do
(płukanie
gruntu, woda
sieci
na cele
wodoc.
gminy nie
Awarie
fakturowana)
SUW)
87.780
38.601
0
30.460
11.500
7.219
64.602
34.262
1.391
30.687
0
28.949
28.924
12.330
935
11.207
0
5.387
3.268
2.457
2.558
811
0
0
184.574 87.650
4.884
73.165
11.500
41.555

Woda zakupiona (Kumiałtowice): 2.913 m3. Sprzedana: 2.913 m3
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Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi: 63,6 km
Stopień zwodociągowania gminy: 92%
Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci: 990
Ilość umów na dostarczanie wody zawartych w 2019 r - 7
Sieć wodociągowa w gminie w 100% wykonana jest z rur PCV.
Dla wszystkich ujęć wody zostały ustanowione strefy ochronne.

W 2019 r. na bieżąco dokonywana była kontrola jakości dostarczanej
mieszkańcom wody. W wyniku badań przeprowadzonych przez inspektorów PPIS w
2019 r. w jednym przypadku stwierdzono niezdatność wody do spożycia (bakteria ecolli). Ponadto stwierdzano 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 2019 odnotowano 18 awarii na sieci wodociągowej.
Ponadto ze względu na upalny i suchy rok pojawiały się często problemy
z niewystarczającą podażą wody z SUW Biecz i Brody. Ze względu na wiek stacji
(budowa - lata 70) oraz stan techniczny podjęto decyzję o budowie nowej, bardziej
wydajnej Stacji Uzdatniania Wody w Brodach. W roku 2019 przystąpiono do
przygotowania niezbędnej dokumentacji formalno – prawnej.
9.2. Sieć kanalizacyjna.
Stopień skanalizowania gminy Brody wynosi ok. 52%, a łączna długość sieci
kanalizacyjnej to ponad 17,88 km. Liczba gospodarstw podłączonych do sieci
kanalizacyjnej – 435. 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 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 2019 z dofinansowania skorzystały 3 gospodarstwa domowe (Jasienica,
Wierzchno i Zasieki). Łączna kwota przyznanych dotacji – 15.000 zł.
 Całkowita długość sieci kanalizacyjnej wynosi: 17,88 km
 Stopień skanalizowania gminy: 52%
 Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci: 470.
 Liczba umów na odbiór ścieków zawartych w 2019 r – 7,
 Ilość awarii sieci kanalizacyjnej w 2018 r. – 207.
9.3. Inwestycje w sieć wodno – kanalizacyjną w roku 2019.
W roku 2019 gmina Brody przystąpiła do realizacji inwestycji w obszarze gospodarki
wodno – ściekowej pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Brodach. Opracowano
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Program Funkcjonalno – Użytkowy, wykonano analizę efektywności kosztowej oraz
przygotowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego WL – Departamentu PROW
wniosek o dofinansowanie w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Inwestycja zakłada budowę nowej stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą oraz 1
przydomowej oczyszczalni ścieków na obiekcie komunalnym.
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 2019 r. – 2.529;
 Liczba mieszkańców uiszczających opłatę za odbiór odpadów (osoby, które
złożyły deklarację) – 1.067 ;
 Wysokość stawek za odbiór odpadów obowiązujących w 2019r. Stawki za odbiór
odpadów komunalnych zostały uchwalone przez Radę Gminy Brody Uchwałą Nr
V/40/19 w dn. 28 marca 2019 r i zaczęły obowiązywać z dniem 1 maja 2019r.
 15 zł za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny od osoby
/miesiąc (10 zł – od stycznia do kwietnia)
 23 zł za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny od osoby
/miesiąc (17 zł – od stycznia do kwietnia)
Wzrost stawek dla mieszkańców wymuszony został wzrostem kosztów
zagospodarowania odpadów w ZZO Marszów, przez co system przestał się
bilansować.
 Przychody (dochody) Gminy z tytułu gosp. odpadami w 2019 r.: 420.968,29 zł
 Uzyskany poziom odpadów poddanych recyklingowi w 2019r. (szkło, plastik,
papier) wynosi:
• 61,9% - nieruchomości zamieszkałe,
• 15,9% - nieruchomości niezamieszkałe.
 Odsetek odpadów zebranych selektywnie 47%
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia określony
w rozporządzeniu Ministra Środowiska na rok 2019 został określony na 40 %, na
lata 2020 – 2025 – 50%. Gmina Brody osiągnęła, a nawet przekroczyła wymagany
poziom recyklingu do 2025 roku.
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 15 lokali komunalnych o łącznej powierzchni
673,6 m², z czego 2 nie nadają się do zamieszkania (Jałowice 11) oraz 5 lokali
socjalnych, o łącznej powierzchni użytkowej: 190,00 m2.
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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

Brody- Wolności 1C
Zasieki 27 m 1.
Zasieki 27 m 2.
Zasieki 27 m 3.
Zasieki 27 m 4.

55,88
43,40
23,70
43,40
23,70

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Brak
Brak
Brak
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
Socjalny
Socjalny
Socjalny

Lp.

4.
5.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.
19.
20.

Adres

 liczba osób oczekujących na mieszkanie socjalne – 7,
 liczba niezamieszkałych lokali:
 komunalnych – 0,
 socjalnych – 1 mieszkanie socjalne o powierzchni 43,40 m²,
10. OŚWIATA
10.1. Stan organizacji placówek oświatowych.
Z dniem 1 września 2018r. został utworzony Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Brodach, w skład którego wchodzą:
• Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Brodach
• Przedszkole Samorządowe im. Juliana Tuwima w Brodach
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Tabela Nr 1.Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2017 – 2020.
Uczniowie
w
2017/18
bieżącym
roku
Liczba
szkolnym wg klas oddziałów
Klasy

2017/18 2018/19
2018/19
Liczba Liczba
Liczba
uczniów oddziałów uczniów

I
II
III
IV
V
VI

2
1
2
2
2
2

34
15
49
50
41
33

2
2
1
2
2
2

32
32
15
53
47
40

VII

2

33

2

VIII

2019/20
2019/20
Liczba
Liczba
oddziałów uczniów

spadek
–
wzrost
liczby
uczniów w
porównaniu
do
roku
ubiegłego
0
-1
+ 15
-37
+6
+3

35

2
2
2
1
2
2
2

32
31
30
16
53
43
41

2

30

2

33

+3

+6

Ogółem Szkoła
Podstawowa

13

255

15

284

15

279

-5

II
III
Ogółem Gimnazjum
Poniżej „O”
„0”

1
2
3
3
2

19
28
47
77
29

0
1
1
3
2

0
19
19
62
41

0
0
3
2

0
0
68
36

0
-19
-19
+6
-5

Ogółem przedszkole

5

106

5

103

5

104

+1

Sieć szkół podstawowych 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 niektórzy rodzice zdecydowali się 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 również
przebywa dwoje dzieci z terenu Gminy Gubin.
Tabela nr 2. W roku szkolnym 2018/19 nasi uczniowie kontynuowali naukę
w placówkach poza terenem gminy :
Szkoła
Podstawowa
62

Gimnazjum

33

3

9
1
2
7

0
1
0
0

USA

1

0

Irlandia

1

0

Wielka Brytania

8

1

Rok szkolny 2018/19
Realizacja obowiązku szkolnego – poza szkołą
W szkołach powszechnych
Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze w
i Lubsku
Francja
Hiszpania
Niemcy

6

Gubinie

30

OHP

-

1

Z przedłożonych przez dyrekcję szkoły projektów organizacyjnych wynika, że
liczba dzieci w wieku obowiązku szkolnego zamieszkałych w obwodzie szkoły na rok
szkolny 2019/20 wynosi 323 uczniów z tego tylko 263 uczy się w tej szkole a 60
uczniów w innych szkołach.
Z innych obwodów szkolnych w naszej szkole uczy się 13 uczniów.
W szkole prowadzonej przez gminę Brody uczniowie korzystają z dożywiania.
Tabela 3. Uczniowie korzystający z posiłków organizowanych przez szkołę/placówkę.
Wyszczególnienie

Liczba uczniów
korzystających z
posiłków

Z kol. 1 - korzystający z
posiłków pełnopłatnych

Obiad
„szklanka mleka”
„owoce w szkole”

175
162
162

168
0
0

Z kol.1 korzystający z
posiłków
dofinansowanych
7
0
0

Tabela 4. Dożywianie w Przedszkolu (catering ze szkoły w Brodach).
Wyszczególnienie

liczba dzieci
zapisanych na 3
posiłki

liczba dzieci
zapisanych na 2
posiłki

liczba dzieci
zapisanych na 1
posiłek

Przedszkole

101

2

1

Tabela 5. Uczniowie według odległości miejsca zamieszkania od szkoły – dowożeni.
Placówka

Szkoła podstawowa

uczniowie
uczniowie
klas I-IV do 3 klas I-IV
km
pow. 3 km

15

uczniowie
uczniowie klas Vklas V-VIII
VIII pow. 4 km
do 4 km

69

24

74

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 pozostali pracownicy uzyskali
lepsze warunki do pracy i nauki. Powstał też nowy plac zabaw. Remont został
sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Całkowity
koszt inwestycji to kwota 1 693 443,13 zł , koszty kwalifikowalne 1 532 590, 54 zł.,
a kwota dofinansowania – 1 274 160,54 zł.
Rozliczenie inwestycji nastąpiło w miesiącu marcu 2020r.
W budynkach przy ul. Kilińskiego 11, w których mieści się szkoła podstawowa
wymagana jest wymiana podłóg w kilku salach lekcyjnych. Teren przed budynkami
szkoły także wymaga remontu!
10.3. Kadra i system doskonalenia zawodowego.
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W roku szkolnym 2019/2020 stan zatrudnienia w oświacie obrazuje tabela:
 Tabela nr 6. Liczba umów nauczycieli w poszczególnych poziomach i stopniach
awansu zawodowego.
Stopnie awansu zawodowego
stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

ogółem

5

5

11

20

41
w tym 4 nieobecnych

Pracownicy administracji i obsługi:
Stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi na 31 grudnia 2019r. wynosi
17 osób.
Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku 2019, zgodnie
z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
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.
Tabela nr 7. Wyniki egzaminów zewnętrznych przedstawiają się następująco :
Rok szkolny 2018/2019
Wyniki
zewnętrznych

SP

Gimnazjum

egzaminów Język polski: stanin wysoki
Matematyka: stanin średni
Język angielski: stanin średni
Język niemiecki: poziom stanin
bardzo niski

Język polski: stanin średni
Historia
i
wiedza
o
społeczeństwie: stanin średni
Matematyka stanin niski
Przedmioty przyrodnicze:
stanin średni
Język
angielski:
poziom
podstawowy stanin średni
Język
niemiecki:
poziom
podstawowy stanin średni

10.5. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.
Z informacji przekazanej przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Brodach wynika, że uczniowie zdobyli tytuły finalistów i laureatów konkursów
przedmiotowych : język angielski, język polski.
10.6. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół.
W roku 2019 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
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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.
W roku 2019 ze stypendiów szkolnych korzystało 107 uczniów na łączna kwotę
52.988zł.
Formy pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy:
Liczba uczniów w
Wyszczególnienie
kalendarzowym 2019
Stypendium szkolne - uczniowie szkół
podstawowych
Stypendium szkolne - uczniowie gimnazjów
Stypendium szkolne - uczniowie szkół
średnich

poprzednim

roku

77
3
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Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie
zakupu podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji celowej. Z tej formy pomocy
skorzystało łącznie 279 uczniów.
Kwota dotacji 24.012,59zł w tym :
• ćwiczenia na kwotę 9.157,50zł
• podręczniki na kwotę 14.617,35zł
• koszt obsługi 237,74zł.
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
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
dofinansowanie
3

Kwota jaką w 2019r.
Liczba
Liczba
uczniów
którzy
wypłacono
decyzji
ukończyli naukę zawodu
pracodawcom w ramach
odmownych
dofinansowania
4

0
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29.630,33

11. OCHRONA ZDROWIA I SPORT
11.1.1. Ośrodek zdrowia i inne formy ochrony zdrowia.
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.
Odsetek mieszkańców gminy korzystających z podstawowej opieki zdrowotnej
zlokalizowanej na terenie gminy:
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11.1.2. Pielęgniarka szkolna.
W 2019 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. Gabinet
stomatologiczny zlokalizowany jest w Ośrodku Zdrowia przy ul. Polnej 1 w Brodach.
W roku 2019 z gabinetu skorzystało:
1/ 287 pacjentów – ilość wizyt lekarskich 791,
2/ pacjenci do 18 roku życia – 131 osób/290 wizyt lekarskich,
3/ pacjenci seniorzy (powyżej 65 roku życia) – 33 osoby/100 wizyt lekarskich.
Ponadto, w 2019 roku zostało podpisane porozumienie ze Szkołą Podstawową
w Brodach dotyczące opieki stomatologicznej dzieci i młodzieży, obejmujące
profilaktykę oraz leczenie stomatologiczne dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na
opiekę stomatologiczną.
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11.1.4. Opieka psychologiczno – psychiatryczna.
W 2019 r. na terenie Gminy Brody zapewniona była również, w ramach działania
punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, pomoc psychologiczna i psychiatryczna,
z której skorzystało 29 osób, w tym osoby uzależnione i osoby z problemami
alkoholowymi oraz osoby z rodzin, w których występuje przemoc, problemy
wychowawcze, kryzysowe sytuacje rodzinne, którym udzielono 140 porad.
11.1.5. Świetlice: socjoterapeutyczna oraz dla dzieci dotkniętych autyzmem.
Na terenie Gminy Brody, w 2019 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.
11.1.6. Programy zdrowotne i kampanie edukacyjne.
W 2019 r. Gmina Brody uczestniczyła w kampaniach edukacyjno-społecznych
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (kampania "Zachowaj trzeźwy umysł"
i "Postaw na rodzinę") poprzez działania Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i zrealizowaniu programu artystyczno-profilaktycznego,
a także finansowaniu spektakli czy materiałów profilaktycznych.
W 2019 r. w Gminie Brody, dwukrotnie (w czerwcu i w listopadzie), istniała
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.
W 2019 r. istniała również możliwość skorzystania z bezpłatnych,
refundowanych przez NFZ, świadczeń udzielanych w mobilnym gabinecie
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stomatologicznym. Przez dwa dni w DENTOBUSIE, stacjonującym na placu przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brodach, udzielane były świadczenia
ogólnostomatologiczne oraz profilaktyczne zawarte w koszyku świadczeń
gwarantowanych dla dzieci i młodzieży do lat 18, m.in. wizyty adaptacyjne, nauka
prawidłowego szczotkowania zębów, lakierowanie, badania okresowe i kontrolne oraz
leczenie próchnicy.
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 2019 roku do GKRPAiN wpłynęło 20 zgłoszeń przypadków nadużywania
alkoholu.
Liczba wydanych i odebranych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku
2019:
 liczba wydanych zezwoleń – 9,
 liczba odebranych zezwoleń – 0 ,
 ilość punktów sprzedaży alkoholu – 20, w tym:
- 16 przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy),
- 4 przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lok. gastronom.).
11.2. Sport
11.2.1. Obiekty sportowe na terenie Gminy Brody w 2019 r.
 Sala gimnastyczna, Brody (nawierzchnia sztuczna), ul. Kilińskiego 11, zarządca:
dyrekcja Zespołu Szkolno-przedszkolnego, w 2019 r. stan b. dobry;
 Boisko wielofunkcyjne ,,Moje Boisko - Orlik 2012"(nawierzchnia: tartan),,
Brody, ul. Sportowa 1, zarządca: Gmina Brody, w 2019 r. stan dobry +;
 Boisko do piłki nożnej (nawierzchnia naturalna), Brody, przy ul. Sportowej,
zarządca: LZS Zjednoczeni Brody. W 2019 r. nawierzchnię boiska poddano
renowacji. Prace renowacyjne polegające na wykonaniu wertykulacji głębokiej,
zebraniu materiału, piaskowaniu (ok. 200 ton piasku), aeracji głębokiej, zatarciu
piasku, dosiewie trawy oraz aeracji liniowej – co w praktyce oznaczało wymianę
nawierzchni płyty boiska. Prace wykonała Firma Handlowo Usługowa Tomasz
Bętkowski z siedzibą w Raciechowicach.
Koszt wykonanych prac: 52.920,00 zł, z czego z budżetu gminy 29.920 zł
• 19.920 zł – budżet gminy,
• 7.500 zł – FS Brody,
• 1.000 zł – FS J. Wysokie,
• 500 zł – FS Datyń,
• 500 zł – FS Janiszowice,
• 500 zł – FS Koło.
• 23.000 zł – środki stowarzyszenia LZS Zjednoczeni Brody i sponsorzy.
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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 2019 r. Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Zjednoczeni Brody”, na
podstawie ustawy o sporcie, 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 sprzęt sportowy,
a także zorganizowano letni obóz szkoleniowy oraz imprezy sportowo-rekreacyjne.
Realizacja zadania skupiająca się na rozwoju ogólnej sprawności fizycznej, a także
treningach umiejętności i formy piłkarskiej, zaowocowała osiągnięciem wysokich
wyników we współzawodnictwie międzyszkolnym - awans dzieci w kategorii U-12 do
finału wojewódzkiego w turnieju „Z Podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”,
zajęciem czołowego miejsca i awansem do I ligi okręgowej w rozgrywkach w
kategorii orlików i młodzików. Całkowita wartość zadania obejmowała kwotę 44
508,99 zł, w tym dotacja 40 000,00 zł, wkład własny: środki finansowe i wolontariat 4
508,99 zł.
11.2.4. Działania podejmowane na rzecz rozwoju sportu, rekreacji i turystyki:
 W sierpniu, przy wsparciu finansowym ze strony Gminy Brody i objęciu
patronatem przez Wójta Gminy Brody, odbyło się uroczyste otwarcie
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich na terenie zespołu
pałacowo-parkowego w Brodach, gdzie również został przeprowadzony turniej
wiedzy wędkarskiej.
 We wrześniu Gmina Brody była współorganizatorem, wspólnie z Polskim
Towarzystwem Turystyki Krajowej – Oddziałem Powiatu Żarskiego, Brodzkiego
Dnia XVIII Lubusko-Saksońskiego Rajdu Rowerowego po „Łuku Mużakowa”.
12.
KULTURA I DZIEDZICTWO
12.1. Instytucje Kultury.
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Na terenie Gminy Brody działa jedna instytucja kultury. Jest to Gminna Biblioteka
Publiczna z siedzibą w Brodach oraz Filią GBP w Bieczu.
W 2019 r. w obu placówkach zatrudnieni byli pracownicy merytoryczni
i personel pomocniczy. Ogółem zatrudnionych było 6 pracowników tj. ogółem 3 ¾
etatu, w tym: dyrektor, główna księgowa, trzech pracowników merytorycznych, palacz
CO.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy biblioteki otwarte
w 2019 r. były w następujących dniach i godzinach:
GBP Brody od wtorku do piątku w godz.: 10:00 - 18:00, w soboty do 8:00 do 16:00
Filia Biecz od wtorku do piątku w godz.: 14:00 – 18:00, w soboty od 9:00 do 13:00.
Liczba woluminów w obu placówkach w 2019 roku sięgała 22917 egzemplarzy,
zakupiono ogółem 359 woluminów. Liczba zbiorów bibliotecznych w przeliczeniu na
1000 mieszkańców równa była 6715, natomiast liczba wypożyczeń na zewnątrz 9133,
to na 1000 mieszkańców 2,6 wypożyczeń. W roku 2019 r. placówki ogółem posiadały
68 zbiorów audiowizualnych.
W obu placówkach dla czytelników dostępne były komputery z bezpłatnym
dostępem do Internetu. Na terenie biblioteki, czytelnicy mogli bezpłatnie korzystać
z Internetu bezprzewodowego za pomocą swoich tabletów, bądź też smartfonów.
GBP Brody realizując program projektu Biblioteka +, cały czas wprowadzała swoje
zbiory (głównie nowo zakupione), jak również czytelników MAK+.
GBP Brody realizowała również obsługę specjalnych grup użytkowników bibliotek,
tj. od lat prowadzi działania dla Koło BEATUS oraz Koło 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 2019 r. na działalność biblioteki opiewały na
kwotę 5 808 zł, na które złożyły się środki pozyskane z poniżej wymienionych źródeł:
1. Dyskusyjny Klub Książki
Źródło finansowania : Instytut Książki/WiMBP w Zielonej Górze
Kwota: 200,00zł
2. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Kwota: 3 333,00 zł
Za w/w środki biblioteka zakupiła nowości wydawnicze do obu placówek.
3. Projekt „O finansach w … bibliotece – 6. Edycja” realizowany z Narodowym
Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizator
ogólnopolski projektu - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Kwota: 2 275 zł.
GBP Brody nieustannie prowadzi różnorodne zajęcia kulturalno – edukacyjne
dla różnych grup odbiorców, od tych najmłodszych, przez młodzież i czytelników
dorosłych po seniorów. Wśród wspomnianych zajęć w 2019 r. można wyróżnić,
cieszące się wielkim zainteresowaniem, zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli,
lekcje biblioteczne, m.in. jednymi z najbardziej zapamiętanych lekcji bibliotecznych
były te poświęcone Dniu Kota, Dniu Dinozaura czy Święcie Czekolady, a także
39

Światowemu Dniu Lasu czy Międzynarodowemu Dniu Numeru Alarmowego. Dla
czytelników organizowane są również konkursy literackie i plastyczne m.in. Gminny
Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży, spotkania autorskie, warsztaty literacko
– plastyczne, taneczne, jak i dla czytelników w wieku szkolnym zajęcia świetlicowe
w okresie wakacji i ferii, całoroczne korepetycje oraz wspólne odrabianie lekcji
z dziećmi.
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, wykłady). GBP w Brodach
poprzez realizację w/w zajęć organizuje także życie Koła Seniora. W 2019 r. na
zaproszenie MBP w Żarach seniorzy z Gminy Brody uczestniczyli również w
zaduszkach literackich.
W placówkach w roku 2019 r. zorganizowano 21 dużych wydarzeń
kulturalnych, w których wzięło udział 1 308 osób. Udział użytkowników w imprezach
bibliotecznych w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców to 383 osoby. Ponadto GBP w
2019 r. współorganizowała bądź aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach kulturalnych
organizowanych przez UG.
Wśród wydarzeń zorganizowanych w roku 2019 należy wymienić:

Projekt „Mała książka- Wieki Człowiek”- udział w ogólnopolskiej akcji
,,Mała Książka – Wielki Człowiek” - był to krok skierowany do najmłodszych
czytelników. Każdy 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 naklejek- dyplom. 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.

Projekt „O finansach … w bibliotece – 6 edycja” - realizowany z Narodowym
Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, którego realizatorem
ogólnopolskim była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Istotą
działań, w ramach w/w inicjatywy, była edukacja finansowa osób dorosłych (głównie
po 50. roku życia oraz towarzyszących im osób w wieku 18+, z którymi prowadzą
wspólnie gospodarstwa domowe) prowadzona w bibliotekach na wsiach i w małych
miastach. W projekcie, umożliwiającym dorosłym użytkownikom bibliotek zdobycie
czy poszerzenie wiedzy z zakresu finansów osobistych, wzięło udział ok. 100
placówek bibliotecznych z całej Polski, a wśród nich Gminna Biblioteka Publiczna w
Brodach. Podczas, jesiennych spotkań uczestnicy dowiedzieli się, jak założyć
elektroniczne konto w banku, w jaki sposób sprawdzić oprocentowanie kredytu, jak
skutecznie zarządzać domowym budżetem. Każde ze spotkań było poświęcone
innemu zagadnieniu, zgodnie z poszczególnymi modułami kursu wśród których
znalazły się następujące tematy jak: bank przez Internet, bezpieczeństwo w
korzystaniu z usług finansowych, zakupy przez Internet, płatności bezgotówkowe –
karty płatnicze i płatności mobilne, oszczędzanie i inwestowanie, kredyty i pożyczki,
ubezpieczenia, dziedziczenie, zarabianie na emeryturze, bank centralny.
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 70 lat GBP w Brodach – w 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach
obchodziła swój jubileusz. Jednym z elementów obchodów była wystawa pt. ,, 70lecie biblioteki”, której celem było opowiedzenie historii placówki od nadania statutu
aż do dnia dzisiejszego, można było obejrzeć liczne zdjęcia archiwalne i
współczesne. Przez te 70 lat działalności głównym zadaniem GBP było powiększanie
zbiorów oraz popularyzacja czytelnictwa, ale także aktywny udział biblioteki w
Brodach w życiu kulturalnym Gminy. W nawiązaniu do prowadzonych przez lata
działań pracownicy biblioteki przygotowali prezentację multimedialną ukazującą na
przestrzeni lat rozwój biblioteki w Brodach. W uroczystościach jubileuszowych
uczestniczyli przedstawiciele lokalnych i regionalnych instytucji kultury, oświaty,
samorządu oraz wielu przyjaciół biblioteki, bez których uroczystość nie mogłaby się
odbyć. 70 urodziny uświetniły swoimi występami przedszkolaki oraz uczniowie
Szkoły Podstawowej w Brodach. Zostały również wręczone podziękowania za
wieloletnią współpracę oraz nagroda za najdłuższy (pół wieku) staż czytelniczy.
 Ponad skrzydłami aniołów – spotkanie, pod patronatem Wójta Gminy Brody,
poświęcone twórczości Zygmunta Kowalczuka, zatytułowane tak jak jeden z Jego
tomików poetyckich - Ponad skrzydłami aniołów odbyło się w Filii GBP w Bieczu i
zostało zorganizowane przy współpracy poety Adama Wierzbickiego oraz
wieloletniej dyr. WiMBP w Zielonej Górze. Panel dyskusyjno-biograficznym,
podczas którego, o wyjątkowo utalentowanym mieszkańcu Biecza - z tytułem
doktora habilitowanego, wykładającego w uczelniach wyższych ,m.in. w Zielonej
Górze i Krakowie, z bogatym dorobkiem literackim i naukowym (14 książek, w tym
4 z zakresu historii kościoła, 9 tomików poezji, książka dla dzieci
W poszukiwaniu szczęścia, ponadto 40 artykułów naukowych), wypowiadali się
m.in. prof. dr hab. Czesław Osękowski – historyk, wieloletni rektor zielonogórskiego
Uniwersytetu, prof. Wiesław Hładkiewicz – historyk, wykładowca UZ, Alfred
Siatecki – dziennikarz i pisarz, autor ponad 30 powieści, oraz poetka - Maria
Wypych, zakończyło wysłuchanie wierszy z płyty Kartka z Żar czytanych przez
samego Autora. Gościom którzy przybyli z Zielonej Góry, Lubska, Żar, a także
mieszkańców Gminy, zaprezentowano również interesującą ekspozycję poświęconą
Z. Kowalczukowi, wręczono także pamiątkowe kubki ze zdjęciem wieży bramnej
w Bieczu oraz kopię artykułu Z. Kowalczuka - Moja mała Ojczyzna Biecz,
opublikowanego w 2007 r. w kwartalniku Pro Libris .
 Cykl zajęć pn. „Biblioteka na trzech filarach” – autorski program obejmujący
zajęcia dla różnych grup wiekowych w trzech blokach tematycznych tj. literackim –
spotkania autorskie, plastycznym – różnego rodzaju warsztaty plastyczne, z zakresu
pierwszej pomocy – pogadanki, minikurs pierwszej pomocy, prowadzone zarówno
w bibliotekach jak i świetlicach wiejskich, przez bibliotekarzy i wolontariuszyspecjalistów/pasjonatów z danych dziedzin.
 Cykl zajęć pn. ,,Książka pod chmurką” – autorska kontynuacja projektu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nastąpiła w miesiącach
wakacyjnych. Głównym celem prowadzonych zajęć była promocja czytelnictwa,
zaszczepienie w jak największej liczbie mieszkańców chęci czytania, integracja
społeczeństwa, a także kreatywne spędzenie wolnego czasu. Podczas zajęć
promowano czytelnictwo. Dorośli i dzieci mogli wypożyczyć książki oraz
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czasopisma poza murami bibliotek. W projekcie wzięły udział zarówno dzieci,
młodzież, jak i dorośli mieszkańcy Gminy.
 Narodowe Czytanie – już po raz kolejny, GBP wzięła udział w akcji,
Narodowe Czytanie, której celem jest promocja czytelnictwa. Uroczyste czytanie,
zorganizowane przez GBP oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny rozpoczęto od
przeczytania Listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Następnie uczniowie szkoły
podstawowej mieli okazję przeczytać kilka fragmentów z ośmiu wybranych
utworów tegorocznej inicjatywy Narodowego Czytania. Dla wszystkich odważnych,
tj. czytających fragmenty lektur, czekał egzemplarz opatrzony pamiątkową pieczątką
z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 Europejskie Dni Dziedzictwa – obchody związane z EDD odbyły się w obu
placówkach, a ich głównym celem były gawędy, opowieści i legendy
o miejscowościach, w których funkcjonują placówki tj. o Bieczu, Brodach
i najbliższej okolicy. Każdy z uczestników historyczno-literackich spotkań otrzymał
upominki z logo EDD wzbogacone zbiorami regionalno-turystycznymi GBP.
 Noc Bibliotek – Gminna Biblioteka Publiczna, jako jedna z 1761 bibliotek
w Polsce, brała udział w akcji Noc Bibliotek 2019 r. Wydarzenie odbyło się w filii
GBP w Bieczu, pod hasłem „Tropem słynnych detektywów”. Nocne spotkanie
rozpoczęła burza mózgów na temat słynnych detektywów ze szklanych ekranów jak
i z literatury, m.in. na temat cech oraz atrybutów jakie powinien posiadać dobry
detektyw, podczas której dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach stworzyły
kodeks detektywa. Druga część wieczoru upłynęła na zabawach i grach związanych
z tematem dot. rozwiązywania zagadek czy zbierania śladów jak np. odcisków
palców. Na koniec każdy uczestnik otrzymał biblioteczną licencję detektywa.
 Święto Cioć – Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach już od kilku lat
w listopadzie organizuje unikalne Święto Cioć. Na tę uroczystość zapraszane są
ciocie uczniów klas 1. Dzieci z tej okazji, na zajęciach organizowanych w bibliotece,
malują portrety swoich cioć i przygotowują dla nich piękne korony, które wręczają
swoim ukochanym ciociom w dniu ich święta. I tak też było w tym roku, poza
prezentami wykonanymi przez uczniów, zaproszone ciocie zostały uraczone
występami artystycznymi w wykonaniu dzieci. Po prezentacji specjalnie
przygotowanej na tę okazję piosenki i recytacji wiersza, zarówno ciocie jak i dzieci,
zostały zaproszone na słodki poczęstunek.
Udział w wydarzeniach organizowanych/współorganizowanych przez Urząd
Gminy:
 Jarmarki: wielkanocny i bożonarodzeniowy – promocja czytelnictwa i sprzedaż
książek w atrakcyjnych cenach.
 2. Święto Wieży w Bieczu,
 „Wakacje z Brodami”,
 XVIII Lubusko – Saksoński Rajd po „Łuku Mużakowa”
– placówki czynnie brały udział w przygotowaniach i przeprowadzeniu w/w
wydarzeń, które miały miejsce w 2019 r. poprzez promowanie na swoich stoiskach
literatury lokalnych twórców czy lokalnych atrakcji turystyczno-historycznych, a
także zorganizowanie podczas 2. Święta Wieży gry terenowej dla najmłodszych
uczestników.
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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 2019 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, tzn. warsztatów
kreatywnych, a także działań prowadzonych przez LGD Grupa Łużycka, w formie
różnego rodzaju warsztatów tematycznych. W świetlicach wiejskich, w wybranych
miejscowościach odbywały się również spotkania wynikające z działań
niestacjonarnych Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach w ramach projektu pn.
„Biblioteka na 3 filarach” tj. spotkania autorskie czy zajęcia z pierwszej pomocy,
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, a także
uroczyste obchody m.in. XI -lecia działalności Stowarzyszenia "Inicjatywa w Kole "
czy minikoncerty np. kolęd i pastorałek.
12.3. Wydarzenia kulturalne organizowane praz Urząd Gminy.
W 2019 r. Urząd Gminy Brody zorganizował bądź współuczestniczył w organizacji
wielu wydarzeń kulturalnych na terenie gminy.
 W dniach 14.06. 2019 r. w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brodach
i 26.07.2019 r., w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Bieczu, przy
współpracy z Fundacją Muzyki Dawnej Canor, gmina Brody zorganizowała dwa
koncerty muzyki klasycznej z cyklu ,,Przedsionek Raju”, podczas których wystąpili
muzycy światowej klasy, prezentujący twórczość Antonio Vivaldiego (Koncerty
skrzypcowe i muzyka orkiestrowa) oraz Jana Sebastiana Bacha (Suity orkiestrowe i
koncert skrzypcowy). Po zakończeniu koncertu w Bieczu, Fundacja Monumenta
Poloniae zorganizowała, przy współpracy z Gminą Brody, w bieczowskim pałacu
wystawę „Młode spojrzenie na stare – pałace i dwory w Polsce i w Niemczech”.
 Dnia 22 października 2019 roku zorganizowano Gminny Dzień Seniora,
podczas którego zostały uroczyście wręczone odznaczenia, nadawane przez
Prezydenta RP, z okazji złotych godów oraz gratulacje dla Jubilatów, którzy
obchodzili diamentową rocznicą ślubu. Uroczystość uatrakcyjniły, przygotowane
specjalnie na tę okazję, występy przedszkolaków i uczniów brodzkiego Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego.
Urząd Gminy współuczestniczył w przygotowaniach i przeprowadzeniu wielu
wydarzeń kulturalnych, również w ramach realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
 W czerwcu z Fundacją Monumenta Poloniae współorganizował wydarzenie
kulturalne pn. „2. Święto Wieży” w Bieczu. Inicjatywę wsparło sołectwo Biecz,
prywatni sponsorzy a także Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz
Stowarzyszenie Region Łużyce. Wydarzenie miało na celu zwrócenie uwagi na cenny
i zupełnie nieznany zabytek architektury (pałac jak i budynek bramny) na Dolnych
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Łużycach – dawną siedzibę rodziny von Wiedebach. Program wydarzenia obejmował
stoiska z lokalnymi wyrobami oraz atrakcjami dla dzieci (warsztaty ceramiczne,
przyrodnicze czy zabawa terenowa – Poszukiwanie skarbów), rozbudowany warsztat
kowalski z Manufaktury Rzemiosł Wszelakich z Lubszy, uroczyste otwarcie wystawy
„Młode spojrzenie na stare – pałace i dwory w Polsce i w Niemczech”.
 W czerwcu Gmina Brody, jako partner Stowarzyszenia Rodziców, Uczniów
i Nauczycieli „Lepsze Jutro”, przy współpracy Lasów Państwowych, Gminy Gubin
oraz pozostałych sponsorów zorganizowała wydarzenie promujące walory turystyczne
i krajobrazowe Gminy Brody, służące rozpropagowaniu zdrowego styl życia
i aktywnego spędzania wolnego czasu – bieg wokół Jeziora Brodzkiego, na dwóch
dystansach: 5 km i 10 km. W biegu udział wzięło ponad 120 biegaczy.
 W czerwcu zorganizowano również przy zaangażowaniu organizacji
pozarządowych wydarzenie promocyjno-rozrywkowe pn. „Wakacje z Brodami”
obejmujące prezentacje artystyczne, różnego rodzaju atrakcje: stanowisko z
mistrzowskimi konstrukcjami motocyklowymi Arkadiusza Szajby Pawlukowicza,
przejażdżki/pokazy motocyklowe, obozowisko Bieberstein’ów z XIII wieku, turniej
piłkarski OPEN, zawody wędkarskie, możliwość poznania uroków gminy podczas
spaceru z przewodnikiem ścieżką historyczno – przyrodniczą „Od Sasa do lasa”,
stoiska z lokalnym rękodziełem, a także strefę zabaw dla dzieci i strefę
gastronomiczną.
 W sierpniu, przy wsparciu ze strony Gminy Brody i objęciu patronatem przez
Wójta Gminy Brody, odbyło się uroczyste otwarcie Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w Sportach Wędkarskich na terenie zespołu pałacowo-parkowego w
Brodach, gdzie również został przeprowadzony turniej wiedzy wędkarskiej,
zorganizowano także czas wolny uczestników, zapewniając możliwość aktywnego
poznania walorów przyrodniczo – kulturowych Gminy Brody.
 We wrześniu Urząd Gminy był współorganizatorem, wspólnie z Polskim
Towarzystwem Turystyki Krajowej Oddziałem Powiatu Żarskiego, przy współudziale
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Urzędu Miasta Łęknica,
Brodzkiego Dnia XVIII Lubusko-Saksońskiego Rajdu Rowerowego po „Łuku
Mużakowa”, który stanowił jedną z form obchodów Światowego Dnia Turystyki,
w tym promocji walorów krajoznawczych i turystycznych „Łuku Mużakowa”.
Wydarzenie miało też na celu promocję zdrowego stylu życia oraz integrację
transgranicznej braci turystycznej, poprzez popularyzowanie turystyki rowerowej.
W 2019 r. Gmina Brody również przy udziale i zaangażowaniu organizacji
pozarządowych, przede wszystkim ZHP Chorągiew Ziemi Lubuskiej Hufiec Żary oraz
OSP Brody, zrealizowała obchody: Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święta
Narodowego Trzeciego Maja oraz Narodowego Święta Niepodległości.
12.4. Działania podejmowane na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego.
Wśród działań podejmowanych w 2019 r. na rzecz zachowania dziedzictwa
kulturowego należy wymienić zaangażowania 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 2019 r. Gmina Brody wraz z innymi gminami leżącymi na terenie Łuku Mużakowa
oraz przy granicy polsko – niemieckiej (Trzebiel, Łęknica, Tuplice) i też na tej samej
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morenie, jak Przewóz i Żary, oraz niemieckimi stowarzyszeniami Geopark Łuk
Mużakowa i Ziegeleibahnverein Klein Kölzig oraz Nadleśnictwami Lipinki, Lubsko,
Wymiarki postanowiły zacieśnić współpracę i podpisały List Intencyjny tzw.
Porozumienie Mużakowskie, którego celem jest wspieranie wszelkich inicjatyw na
tym odcinku granicy. Ogólnym założeniem planowanych przedsięwzięć jest
współpraca oparta na wykorzystaniu potencjału regionu pogranicza tj.: walorów
przyrodniczych, kulturowych i turystycznych. Owocem współpracy w ramach PM
w 2019 r. jest złożenie wniosku o dofinansowanie projekt pn. „Promocja Moreny
Polodowcowej i Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój
regionu”. Celami projektu jest wzmocnienie współpracy wszystkich samorządów oraz
instytucji leżących na obszarze Łuku Mużakowa dla lepszej, szeroko zakrojonej
promocji, wzrostu liczby zwiedzających i zwiększenie czasu ich pobytu
w regionie, w tym w Gminie Brody, poprzez jakościową poprawę i zintensyfikowane
ukazanie możliwości turystycznych regionu. W projekcie bierze udział 7 partnerów,
w tym 5 gmin z Polski i 2 instytucje z Niemiec. Współpraca partnerów jest elementem
większej całości. Projekt też wychodzi naprzeciw wyzwaniom, gdyż przygotowuje
nową szerszą platformę współpracy, którą planuje się wdrażać po ewaluacji UNESCO
tj. po roku 2022. Projekt tworzy praktycznie nową sieć współpracy transgranicznej
samorządów z Polski z organizacjami pozarządowymi z Niemiec, istotnie
wpływającymi na sprawy środowiska naturalnego, kultury i turystyki na terenie
przygranicznym.
W 2019 r. w ramach działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego
rozpoczęto realizację projektu pn. ,,Remont Bramy Zasieckiej”, dofinansowanego
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.
W 2019 r. Gmina Brody z Miastem partnerskim Forst, prowadziła
zintensyfikowane działania także w kierunku podpisania umowy dofinansowania
z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020, w osi
priorytetowej I Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego
i kulturowego. Realizacja projektu pn. ,,Zachować i Rozwinąć Brody – Forst, Różany
Most Hrabiego von Brühl”, w ramach tego programu, ma na celu wzrost atrakcyjności
transgranicznego wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego, obejmować
będzie zarówno działania miękkie (warsztaty, w tym opracowanie wspólnego logo;
imprezy plenerowe, w tym polsko-niemiecki rajd rowerowy; opracowanie polskoniemieckiego 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.
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.
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 Plan gospodarki niskoemisyjnej - 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 2019 roku z terenu gminy Brody usunięto 1.937m² azbestu.
 Ilość złożonych wniosków – 5;
 w tym ilość gospodarstw - 2.
 Kwota dofinansowania w 2019r. wyniosła: 16.099,62 zł
 Całkowity koszt usuwania zabestu w 2019 roku wyniósł: 18.099,62 zł
 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 2019 wpłynęły 3 wnioski z miejscowości Jasienica, Wierzchno i Zasieki.
Kwota dofinansowania – 15.000 zł
14. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wójt Gminy Brody na mocy ustawy o samorządzie terytorialnym odpowiada
za bezpieczeństwo, porządek oraz koordynację działań służb w sytuacjach zagrożeń
na danym terenie administracyjnym. W myśl zasady jednoosobowego kierowania
w sytuacjach kryzysowych Wójt jest Przewodniczącym Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego, w skład którego wchodzą Sekretarz Gminy, Skarbnik
Gminy, Z-ca Wójta, poszczególni pracownicy urzędu, Kierownicy jednostek
organizacyjnych Gminy, Komendant Gminny OSP oraz Kierownik Posterunku Policji
w Brodach. W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej lub innego nadzwyczajnego
zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub środowiska, Wójt przy pomocy Zespołu
Zarządzania Kryzysowego kieruje akcją ratowniczą na terenie Gminy.
14.1. Ochrona ludności i ewakuacja.
Jednym ze sposobów zbiorowej ochrony ludności jest jej ewakuacja z obiektów
i rejonów, w których występują zagrożenia do miejsc bezpiecznych. W gminie Brody
wyznaczono Tymczasowe Miejsce Ewakuacji w Zespole Szkół w Brodach oraz
świetlicach gminnych w Brodach, Datyniu i Zasiekach, które w razie zagrożenia
zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt kwatermistrzowski na bazie magazynu oc,
przeciwpowodziowego oraz sprzętu zakupionego na doposażenie czasowego miejsca
zakwaterowania.
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14.2. Osoby poszkodowane w wyniku klęsk żywiołowych.
Osoby takie mogą ubiegać się uzyskanie pomocy finansowej, w zakresie
poniesionych szkód w infrastrukturze komunalnej i w rolnictwie.
W takich przypadkach powoływany jest zespół do oszacowania powstałych szkód
a następnie uruchamiana jest rezerwa celowa przeznaczona na pokrycie szkód
powstałych na skutek klęsk żywiołowych, w wysokości 0.02% budżetu gminy.
Istnieje również forma wsparcia finansowego przez Wojewodę osób (rodzin)
poszkodowanych w sferze socjalno-bytowej.
14.3. Posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2019 r.
 W 2019 odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
którego tematem było zwalczanie ASF w populacji dzików – działania prewencyjne
polegające na zapobieganiu rozprzestrzeniania się ASF.
 Posiedzenie GZZK – działania polegające na ewakuacji miejscowości Brożek
w związku z neutralizacją niewypałów i niewybuchów znalezionych na niemieckim
brzegu Nysy Łużyckiej (20.09.2019 r. – 23.09.2019 r.).
 Posiedzenie GZZK - w sprawie braku przydatności wody do spożycia
przez ludzi produkowanej przez wodociąg publiczny w Brodach – wystąpienie
bakterii Coli (26.09.2019 – 27.09.2019) – działania polegające na informowaniu
mieszkańców oraz zabezpieczeniu i dostarczeniu wody dla poszczególnych
miejscowości.
 Powołano komisję do szacowania na terenie gminy szkód spowodowanych
suszą rolniczą i niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
 Posiedzenia Gminnego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
na temat ochrony przeciwpowodziowej w poszczególnych okresach w roku.
14.4. Bezpieczeństwo publiczne.
Ochronę bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy zapewnia Posterunek Policji
w Brodach działający w strukturach Komisariatu Policji w Lubsku. Stan osobowy na
dzień 31.XII.2019 r. wynosił 3 funkcjonariuszy w tym jednego dzielnicowego,
którego rewir obejmuje obszar całej gminy.
Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Brody w roku 2019 w liczbach:
 Wypadki drogowe na terenie Gminy Brody – 7, w tym z powodu:
• Niedostosowania prędkości do warunków drogowych – 5
• Nieprawidłowego wyprzedzania – 1
• Nieprawidłowego skręcania – 1.
 Nietrzeźwi kierowcy:
• Ujawniono 10 nietrzeźwych kierujących (przestępstwo).
 Przestępczość na terenie Gminy Brody:
• Kradzież mienia – 3
• Włamanie – 5
• Kradzież pojazdu – 1
• Bójka, pobicie – 1
Ogólna wykrywalność – 72%
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W 2019 r. funkcjonariusze Posterunku Policji w Brodach ujawnili i ukarali sprawców
163 wykroczeń m.in.:
• Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym – 48
• Porządek publiczny – 15
• Zaśmiecanie – 14
• Obyczajowość publiczna – 12
• Ochrona przyrody – 7
• Spożywanie alkoholu – 6
Ilość interwencji wykonanych na terenie gminy Brody w roku 2019 – 339/4603*
*ilość interwencji na całym obszarze odpowiedzialności służbowej KP Lubsko
14.5. Ochrona przeciwpożarowa.
Na terenie Gminy działa 1 jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej - OSP Brody.
W ramach jednostki przeszkolonych, wyposażonych i gotowych do działań jest 19
strażaków.
 Liczba członków OSP Brody – 19 osób
 Liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 1
 Ukończone szkolenia w OSP:
 Dowódcy OSP – 4
 Naczelnicy OSP – 2
 Strażacy ratownicy – 16
 Kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego – 4
 Z zakresu ratownictwa technicznego – 8
 Z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 5
 Z zakresu współpracy z LPR - 10
 Samochody pożarnicze:
 STAR 200 – rok produkcji 1989;
 JELCZ - STAR 244 – rok produkcji 1993;
 VOLKSVAGEN T4 – rok produkcji 2001;
 Wyposażenie:
 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.
 Wyposażenie zakupione w 2019 r.:
 Parawan ochronny – 1 szt. – 1.515,00 zł
 Zestaw walizkowy do oznakowania miejsc wypadków – 1 szt. – 2.576,00 zł
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 Wąż W52 – 8 szt. – 1.064,00 zł
 Przełącznik 75/52 – 2 szt. – 69,20 zł
 Klucz do hydrantów – 2 szt. – 62,00 zł
 Podręczny bosak dielektryczny – 1 szt. – 1.239,00 zł
 Radiotelefon – 1 szt. - 2.186,00 zł
Ponadto zakupiono:
 Ubranie koszarowe – 13 szt. – 2.600,00 zł
 Hełm – 2 szt. – 1.254,60 zł
 Kurtka osp – 3 szt. – 909,00 zł
 Ubranie specjalne – 3 szt. - 5.793,00 zł
 Mundur wyjściowy OSP – 3 kpl – 1.650,00 zł
 Kurtka strażacka – 3 szt. – 1.830,00 zł
Dodatkowo wykonano remont strażnicy OSP (szatnia i umywalnia) – 2.500 zł
 Działania ratownicze OSP Brody w 2019 r.
 Pożary – 27 wyjazdów, 110 ratowników, 3 pojazdy;
 Miejscowe zagrożenia – 62 wyjazdy, 300 ratowników, 3 pojazdy;
 Alarmy fałszywe – 2 wyjazdy, 8 ratowników, 2 pojazdy;
 Wyjazdy gospodarcze – 25 wyjazdów, 112 ratowników, 3 pojazdy.
 Dotacje na sprzęt i działania ratownicze w 2019 r. :
 85.000 zł – z Gminy Brody;
 3.480 zł – zakup mundurów strażackich i kurtek strażackich (2.280 zł – środki
własne, 1.200 zł – dotacja FU)
 11.721 zł – pozyskane z PSP dla OSP w ramach KSRG – na zakup sprzętu
(bosak dielektryczny, radiotelefon, ubranie specjalne) oraz remont strażnicy;
 10.049 zł – pozyskane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji –
na zakup sprzętu i umundurowania (ubrania koszarowe, hełmy, węże,
przełączniki, klucze do hydrantów, kurtki OSP, parawan ochronny, zestaw
walizkowy do oznakowania miejsc wypadków).
Biorąc pod uwagę rozległy teren gminy oraz dużą ilość obszarów leśnych
w najbliższym czasie koniecznym jest pozyskanie nowego wozu gaśniczego na
potrzeby jednostki.
14.6. Ochrona przeciwpowodziowa.
 Okresowe przeglądy wałów przeciwpowodziowych.
14.7. Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach:
 Propagowanie Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) – system
umożliwiający powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach.
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Komunikaty – ostrzeżenia otrzymane z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego LUW w Gorzowie Wielkopolskim umieszczane na stronie
internetowej urzędu, tablicach informacyjnych w sołectwach
oraz przekazywane telefonicznie do sołtysów.
Współpraca z LUW w Gorzowie Wielkopolskim w budowie zintegrowanego
systemu łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego – punkt
w Urzędzie Gminy Brody.
Udział w codziennym sprawdzaniu łączności oraz comiesięcznych
treningach łączności w radiotelefonicznej sieci zarządzania Wojewody
Lubuskiego i Starosty Żarskiego w relacji LUW Gorzów Wielkopolski →
Starostwo Powiatowe Żary → Urząd Gminy Brody.
Organizacja szkolenia z zakresu spraw obronnych.
Systematyczne uzupełnianie sprzętu na potrzeby OSP Brody, magazynu oc,
magazynu przeciwpowodziowego i miejsca czasowego zakwaterowania.
Organizowanie zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa i porządku
w czasie imprez plenerowych organizowanych przez Gminę.

14.8. Popularyzacja wiedzy wśród dzieci i młodzieży
 Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
“MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” - popularyzacja wśród dzieci
i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postponowania
na wypadek pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania się
podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawanie tradycji i
organizacji ochrony przeciwpożarowej,


Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym - celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie
na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

15. ADMINISTRACJA
15.1. Struktura organizacyjna.
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Brody na dzień 31.12.2019 r przedstawia się
następująco:
stanowisko

lub

komórka liczba etatów

wykształcenie

- administracyjnych

pracowników

- obsługi

administracyjnych

wójt

1

wyższe

referat finansowy

7

6–wyższe, 1 - średnie

organizacyjna
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referat

gospodarki

2 – wyższe,
1– policealne,
2 – średnie.

komunalnej - 5

i mieszkaniowej
- 7 , w tym 1 w ramach prac
interwencyjnych
stanowisko ds. obsługi rady gminy

1

średnie

stanowisko ds. promocji

1

wyższe

stanowisko ds. ewidencji ludności, 1

wyższe

Urząd Stanu Cywilnego
wyższe

stanowisko ds. obrony cywilnej, 1
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 32 szkoleniach (o 8 więcej niż w roku 2018).
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.
Wszystkie sprawy staramy się załatwiać na bieżąco. Jeżeli petent przychodzi
w sprawie wydania zaświadczenia, to otrzymuje je od ręki, chyba że w tym dniu nie
ma osoby zastępującej nieobecnego pracownika.
Liczba wydanych decyzji administracyjnych w roku 2019 przedstawia się
następująco:
Zakres wydanych decyzji

Finansowanie kształcenia młodocianych
Awans zawodowy

Liczba
wydanych
decyzji
2019r.
4
1
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Liczba
uchylonych
decyzji
0
0

Liczba
wydanych
decyzji
2018
4
0

Liczba
wydanych
decyzji
2017
6
0

Wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż
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
o nakazie podłączenia nieruchomości do
komunalnej sieci kanalizacyjnej
Lokalizacja inwestycji celu publicznego
Opłata za gospodarowanie odpadami
Umorzenia i nadpłaty
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia rzeczowe
ogółem

6

0

6

8

7

0

6

3

4
46
2

0
0
0

10
41
0

3
47
0

5
8
0

0
0
0

4
8
0

7
5
0

6
3
157
97

0
0
0
0

3
4
145
47

3
4
143
79
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0

1163

1137

5
0
6
5
20
9

0
0
0
0
0
0

15
0
6
0
10
0

8
0
0
0
13
0

4
5
2
12
15
1.575

0
0
0
0
0
0

0
1
0
15
0
1.488

0
10
0
14
9
1.499

15.3. Liczba skarg na działalność organów gminy i samorządowych jednostek
organizacyjnych.
W 2019r. do Urzędu Gminy Brody wpłynęły dwie skargi, wniosków nie było. Skargi
były skierowane do Rady Gminy. Jedna z nich dotyczyła braku odpowiedzi Wójta na
interpelację radnego. Rada uznała skargę za zasadną. Druga dotyczyła bezczynności
Wójta w związku z brakiem oznakowania poziomego miejsca parkingowego dla
osoby niepełnosprawnej w obrębie Placu Zamkowego w Brodach. Rada uznała skargę
za bezzasadną.
15.4. Ocena zadowolenia mieszkańców.
W roku 2019 nie była przeprowadzana ocena zadowolenia mieszkańców i badanie
poziomu satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych w Urzędzie Gminy Brody.
15.5. Realizacja uchwał Rady Gminy za 2019 rok przedstawia się następująco:
Numer

Data
podjęcia

Informacja o
realizacji uchwał
Rady Gminy za
2019r.

Tytuł
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XI/84/19

20-12-2019

XI/83/19
XI/82/19

20-12-2019
20-12-2019

XI/81/19

20-12-2019

XI/80/19

20-12-2019

XI/79/19

20-12-2019

XI/78/19

20-12-2019

XI/77/19

20-12-2019

XI/76/19
XI/75/19

20-12-2019
20-12-2019

XI/74/19

20-12-2019

XI/73/19

20-12-2019

X/72/19

28-10-2019

X/71/19

28-10-2019

X/70/19

X/69/19
X/68/19

X/67/19

IX/66/19

IX/65/19

średnia cena jednostkowa paliwa w gminie Brody na
rok szkolny 2019/20
plan pracy Rady Gminy na rok 2020
plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020
plan pracy Komisji Oświaty Spraw Społecznych i
Porządku Publicznego na rok 2020
plan pracy Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego
na rok 2020
zmiana uchwały nr XVII/116/16 w sprawie zasad
udzielania dotacji na przydomowe oczyszczalnie
ścieków
skarga na działalność organu wykonawczego
program współpracy gminy Brody z organizacjami
pozarządowymi na rok 2020
zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej
zmiana uchwały budżetowej na rok 2019
uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2020-2034
uchwalenie uchwały budżetowej na rok 2020
w sprawie skargi radnego p. Marka Tracza na
działalność Wójta
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Brody na 2019 rok

w realizacji
w realizacji
w realizacji
w realizacji
w realizacji

w realizacji
skarga bezzasadna
w realizacji
wykonano
wykonano
w realizacji
w realizacji
skarga zasadna
zmieniono

w sprawie zmiany regulaminu określającego
wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
28-10-2019
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Brodach prowadzonym przez Gminę Brody
w realizacji
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
28-10-2019
nieruchomości
w realizacji
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do
28-10-2019
Rady Sołeckiej sołectwa Jeziory Dolne
wykonano
w sprawie aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
28-10-2019
Brody oraz obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gminy Brody
w realizacji
przekazano dla
30-09-2019 w sprawie udzielenia poparcia dla Miasta Forst
Forst
w sprawie zmiany regulaminu określającego
wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
30-09-2019
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Brodach prowadzonym przez Gminę Brody
w realizacji
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IX/64/19

IX/63/19
IX/62/19
IX/61/19
VIII/60/19
VIII/59/19

VIII/58/19

VIII/57/19

VIII/56/19

w sprawie zawarcia pomiędzy Gminą Brody,
a Gminą Lubsko porozumienia międzygminnego
30-09-2019
dotyczącego realizacji zadania publicznego
w zakresie pomocy społecznej
30-09-2019

28-06-2019

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do
Rady Sołeckiej sołectwa Jasienica

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały
w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy
28-06-2019
Brody, ustalenia zakresów ich działania i składów
osobowych
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brody
28-06-2019
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
28-06-2019 finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy
Brody z wykonania budżetu za 2018 r.
28-06-2019

VIII/54/19

28-06-2019

VII/51/19

wykonano

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
30-09-2019 przez Gminę Brody prawa własności nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa
w realizacji
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody
30-09-2019
na 2019 rok
wykonano
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę
28-06-2019
dodatku energetycznego
w realizacji

VIII/55/19

VIII/53/19

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do
Rady Sołeckiej sołectwa Brody

w realizacji

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brody wotum
zaufania

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Brody na lata 2019-2034
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
28-06-2019
Brody na 2019 rok
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
30-05-2019 stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie
przetargu

VII/50/19

30-05-2019

VII/49/19

30-05-2019

VI/48/19

30-04-2019

VI/47/19

30-04-2019

V/46/19

28-03-2019

V/45/19

28-03-2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Brody na lata 2019-2034
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody
na 2019 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Jasień
zmieniająca uchwałę Nr V/43/19 Rady Gminy Brody
z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zarządzenia poboru
podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Lubrza
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody
na 2019 rok
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wykonano

wykonano
udzielono

wykonano
udzielono
wykonano
wykonano
brak
zainteresowania
wykonano
wykonano
wykonano

w realizacji
wykonano
wykonano

V/44/19
V/43/19

28-03-2019

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół
podstawowych na terenie Gminy Brody

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze
28-03-2019 inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso

wykonano

w realizacji

IV/36/19

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
28-03-2019 bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Brody w 2019 roku
w realizacji
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka
28-03-2019
Pomocy Społecznej w Brodach
wykonano
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
28-03-2019 gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty
w realizacji
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/210/13 Rady
Gminy Brody z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
31-01-2019 przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Brody
uchylono
w sprawie ustalenia zasad przekazywania jednostkom
31-01-2019 pomocniczym (sołectwom) Gminy Brody składników w realizacji ale
mienia komunalnego do korzystania
uchwała do zmiany
wszystkie statuty
31-01-2019 w sprawie Statutu Sołectwa Biecz
sołectw wymagają
zmiany
31-01-2019 w sprawie Statutu Sołectwa Brody

IV/35/19
IV/34/19

31-01-2019 w sprawie Statutu Sołectwa Datyń
31-01-2019 w sprawie Statutu Sołectwa Grodziszcze

IV/33/19

31-01-2019 w sprawie Statutu Sołectwa Jeziory Wysokie

IV/32/19

31-01-2019 w sprawie Statutu Sołectwa Jeziory Dolne

IV/31/19
IV/30/19
IV/29/19
IV/28/19
IV/27/19

31-01-2019
31-01-2019
31-01-2019
31-01-2019
31-01-2019

IV/26/19
IV/25/19

31-01-2019 w sprawie Statutu Sołectwa Marianka
31-01-2019 w sprawie Statutu Sołectwa Nabłoto

IV/24/19

31-01-2019 w sprawie Statutu Sołectwa Suchodół

IV/23/19

31-01-2019 w sprawie Statutu Sołectwa Wierzchno

IV/22/19

31-01-2019 w sprawie Statutu Sołectwa Zasieki
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad
31-01-2019
Sołeckich
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
31-01-2019
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2019r.

V/42/19

V/41/19
V/40/19

IV/39/19

IV/38/19

IV/37/19

IV/21/19

IV/20/19

w sprawie Statutu Sołectwa Jałowice
w sprawie Statutu Sołectwa Janiszowice
w sprawie Statutu Sołectwa Jasienica
w sprawie Statutu Sołectwa Koło
w sprawie Statutu Sołectwa Kumiałtowice
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wykonano

w realizacji

16.

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA

16.1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Rada Gminy Brody uchwałą Nr III/11/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. przyjęła program
współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. Wyżej wspomniany
program uchwalony został 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 2019 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, wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, konsultowanie
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 tworzenie
wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 oraz przedstawicieli organów administracji publicznej.
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, „2-im Święcie Wieży” w Bieczu czy gminnej
imprezie plenerowej „Wakacje z Brodami”.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności. Celem nadrzędnym współpracy w 2019 r. było zapewnienie efektywnego
wykonywania zadań własnych Gminy Brody wynikających z przepisów prawa,
poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację tych zadań. Priorytetowe
obszary współpracy obejmowały sferę zadań z zakresu wypoczynku dzieci
i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Zgodnie
z założeniami programu w/w zadania zostały zrealizowane.
16.2. Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym
W 2019 r. ogłoszono trzy konkursy na wspieranie realizacji zadań publicznych,
na podstawie których wybrane organizacje pozarządowe otrzymały dotacje.
1. Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej dofinansowanie, w kwocie
45.000,00 zł, otrzymało Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze
Jutro” w Brodach na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w okresie od
02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.. W ramach zadania realizowano zajęcia grupowe
i indywidualne, sportowe, plastyczne, integracyjne, wyrównawcze oraz zajęcia
specjalistyczne (logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne). Dzięki funkcjonowaniu
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placówki wsparcia dziennego rodzice i opiekunowie otrzymali wsparcie
w wypełnianiu funkcji wychowawczych i opiekuńczych nad dziećmi, które dzięki
uczęszczaniu na zajęcia miały możliwość nadrobienia zaległości szkolnych, co
przyczyniało się do zniwelowania stresu związanego z nauką, rozwijania swoich
talentów zarówno plastycznych jak i sprawnościowych, uczyły się funkcjonowania
w grupie, konstruktywnego radzenia sobie ze stresem i rozładowywania emocji.
Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 43.011,03 zł, w tym z dotacji
42.510,00zł, środki finansowe własne 501,03zł. Stowarzyszenie dokonało zwrotu
niewykorzystanej dotacji.
2. 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 12.000 zł, na realizację
zadania pod nazwą: Kolonie edukacyjne „Ja i Ty zawsze bezpieczni” z elementami
profilaktyki uzależnień. W ramach tego zadania zorganizowano kolonię letnią
w miejscowości Grzybowo – Ośrodek Wypoczynkowy „Świt” w terminie od
18.07.2019r. do 27.07.2019 r. Uczestnikami kolonii były dzieci z terenu gminy Brody
– 12 osób. Podczas 10-dniowego wyjazdu dzieci zostały poddane czynnej profilaktyce
dot. problemów z alkoholem, problemów z biedą i zagrożeniem wykluczeniem
społecznym dzieci i młodzieży. Uczestnicy kolonii uczyli się zasad bezpiecznego
zachowania nad wodą oraz podstaw udzielania pierwszej pomocy, a także
kreatywnego spędzania wolnego czasu, zdobywali sprawności manualne, sportowe
i intelektualne, miały również możliwość zwiedzania miejsc historycznych oraz
poznania regionu i kultury powiatu kołobrzeskiego. Całkowita wartość zadania to
kwota 15.001,00 zł, w tym środki z dotacji 12.000,00 zł, środki finansowe własne –
2.634,00zł, wkład osobowy 367,00 zł.
3. Na realizację zadań z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
w miejscu zamieszkania dotację otrzymały dwie organizacje:

Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze Jutro” w kwocie
10.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Nie mówię szeptem kiedy pytają mnie
skąd jestem – mieszkam w Gminie Brody”, w ramach którego zorganizowano wyjazd
do muzeum w Ochli oraz do kina w Zielonej Górze, warsztaty kreatywne (zajęcia
rekreacyjno-sportowe) w 12 miejscowościach gminy oraz cykl wywiadów
z wybranymi mieszkańcami (pasjonatami) gminy, w ramach zorganizowanego kółka
dziennikarskiego. Podczas realizacji zadania rozwijano u dzieci i młodzieży,
uczestniczącej w zajęciach, postawy społeczne i obywatelskie (przedsiębiorczość,
umiejętność pracy w grupie, komunikatywność, tolerancję), poprzez warsztaty
kreatywne rozbudzano zainteresowania doświadczeniami, dzięki zajęciom sportowym
kształtowano postawy uczciwej rywalizacji i walki ze swoimi słabościami,
a przeprowadzany cykl wywiadów rozwijał zainteresowania i umiejętności
dziennikarskie młodzieży. Całkowita wartość zadania to kwota 11.296,40 zł, z tego
dotacja 9.700,00 zł, środki finansowe własne 1.596,40 zł, wkład osobowy 1.120,00 zł.
Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Natomiast Stowarzyszenie Ludowy Zespól Sportowy „Zjednoczeni Brody”
otrzymało, na realizację zadania z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
w miejscu zamieszkania, dotację w kwocie 9 000,00 zł na realizację zadania pn.
„Obóz sportowo-rekreacyjny”, w ramach którego zorganizowano regularne treningi
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w trzech
grupach
treningowych
(2xpiłka
nożna,
1xpiłka
ręczna),
zorganizowano/uczestniczono
w
meczach/sparingach
międzyklubowych,
zorganizowano wycieczki krajoznawcze w okolicach miejscowości Długie, spotkania
integracyjne „przy ognisku”, przejazd rekreacyjny rowerami wodnymi po jeziorze
oraz spotkanie/pogadankę w klubie płetwonurkowym wraz z możliwością nurkowania
ze sprzętem do nurkowania. Realizacji zadania miała na celu ogólny rozwój
sprawności fizycznej dzieci i młodzież uczestniczącej w obozie sportoworekreacyjnym (27 osób), naukę pracy w zespole, zasad fair play czy kreatywnego
aktywnego spędzania wolnego czasu, będącego zdrową alternatywą rozładowania
stresu i emocji dla używek i środków psychoaktywnych. Prowadzone zajęcia miały na
celu przełamywanie bariery związanych ze współżyciem w grupie rówieśniczej oraz
pokazaniem/wypracowanie narzędzi/umiejętności radzenia sobie ze stresem
i napięciem emocjonalnym związanym m.in. zarówno z porażką jak i wygraną.
Całkowita wartość zadania to kwota 19 846,39 zł, z tego dotacja to 8 639,39 zł, środki
finansowe własne – 9.980,00 zł, wkład osobowy – 1.327,00 zł. Stowarzyszenie
dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji.

W 2019 r. Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Zjednoczeni Brody”, na
podstawie ustawy o sporcie, otrzymało wsparcie również na realizację zadania dot.
rozwoju sportu na terenie Gminy Brody, w kwocie 40.000 zł. (więcej informacji
w punkcie – 11.2.3. Finansowanie zadań z zakresu sportu).
Dnia 03.12.2019 r. ogłoszono również konkurs na realizację zadania w 2020 r.
w zakresie pomocy społecznej, w formie placówki wsparcia dziennego.
Inne formy wsparcia organizacji pozarządowych w 2019r.
Gmina Brody jako członek organizacji pozarządowych wspierała ich działanie
składkami członkowskimi w następującej wysokości :
• Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka – 3.416,00 zł
• Łużycki Związek Gmin – 2.386,30 zł
• Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego – 5.550,00 zł
• Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr – 4.074,00 zł
16.3. Konsultacje i inicjatywy społeczne
W roku 2019 r., w okresie od 02.01.2019 do 18.01.2019, przeprowadzono
z mieszkańcami konsultacje społeczne dot. projektów statutów sołectw Gminy Brody.
W trakcie trwania konsultacji nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani wnioski do
wzorcowego projektu statutu.
W roku 2019 konsultowano także Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brody w 2019 roku.
Konsultacje trwały od 22.01.2019 r. do 05.02.2019 r. W trakcie trwania konsultacji do
przedłożonego projektu programu nie zgłoszono żadnych uwag.
W roku 2019 konsultowano również projekt Programu współpracy Gminy Brody
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z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2020. Konsultacje trwały od 15.11.2019 r. do 26.11.2019
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 i szkoleniach
dot.
możliwości pozyskania środków w ramach projektów grantowych,
prowadzonych przez LGD Grupa Łużycka, oraz przygotowań i organizacji
poszczególnych wydarzeń m.in. imprezy plenerowej pn. „Wakacje z Brodami” czy
współpracy przy wydarzeniu sportowym pn. „Leśna Dycha w Brodach”.
W 2019 r. nie zostały zgłoszone ani zrealizowane żadne inicjatywy społeczne.
16.4. Fundusz Sołecki jako forma partycypacji społecznej.
W sierpniu w sołectwie Kumiałtowice i we wrześniu 2019 r. w pozostałych
sołectwach, zostały przeprowadzone zebrania w sprawie wyodrębnienia w budżecie
środków stanowiących fundusze sołeckie. Na poszczególnych spotkaniach frekwencja
kształtowała się zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli poniżej.
Lp.

Sołectwo

Liczba mieszkańców
uprawnionych
do głosowania*

Liczba osób
uczestniczących
w zebraniu

Biecz
203
1.
Brody
751
2.
Datyń
174
3.
Grodziszcze
164
4.
Jałowice
109
5.
Janiszowice
32
6.
Jasienica
120
7.
Jeziory Dolne
131
8.
Jeziory Wysokie
113
9.
Koło
230
10.
105
11. Kumiałtowice
59
12. Marianka
128
13. Nabłoto
50
14. Suchodół
47
15. Wierzchno
227
16. Zasieki
* na podstawie rejestru mieszkańców, stan na 30.09.2019 r.
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13
11
6
10
11
9
18
18
6
9
16
7
13
5
11
16

Frekwencja
(%)
6,40
1,47
3,45
6,10
10,09
28,13
15,00
13,74
5,31
3,91
15,24
11,86
10,16
10,00
23,40
7,05

Frekwencja w 2019 r. na zebraniach sołeckich
dot. funduszu sołeckiego
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Kumiałtowice
Koło
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liczba osób uczestniczących w zebraniu
liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania

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. 30 stycznia 2019 r., podczas
Konwentu Zrzeszenia w Międzyrzeczu zostałem wybrany do składu Zarządu
Zrzeszenia gdzie powierzono mi funkcję II wiceprezesa 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.
60

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. W roku 2019 zostałem wybrany na członka
Zarządu 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),
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.

17.7. Współpraca międzynarodowa
Gmina Brody w 2019 r. intensywnie rozwijała kontakty zagraniczne z miastem
partnerskim Forst, miastem Cottbus oraz w ramach współpracy Europejskiego
Związku Parków Łużyckich również z takimi miastami jak Bad Muskau, Branitz,
Altdöbern, Kromlau, Neschwitz. Współpraca ta miała na celu nie tylko integrację
różnych środowisk, ale także umożliwienie ubiegania się o środki europejskie
zarezerwowane na wsparcie działań zmierzających do szerzenia integracji i budowania
społeczeństwa europejskiego świadomego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego.
Ideą prowadzonej współpracy zagranicznej było i jest stworzenie stałych
podstaw dla wielostronnych inicjatyw w różnych obszarach życia społecznego,
kulturalnego czy gospodarczego. Współpraca zagraniczna realizowana jest na kilku
płaszczyznach. Nawiązane partnerstwa owocują wieloma wspólnie zrealizowanymi
projektami, stwarzającymi kolejne okazje do wymiany doświadczeń i pozwalającymi
na integrację społeczeństw. Wielopłaszczyznowa współpraca zagraniczna prowadzona
przez Gminę Brody zyskuje wsparcie finansowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych,
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w 2019 r. z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020
czy w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży .
Współpraca zagraniczna w obszarze gospodarczym miała na celu inicjowanie
działań zmierzających do wskazywania i zwiększania szans i możliwości lokalnego
rozwoju gospodarczego m.in. poprzez rozwój infrastruktury turystycznej czy
drogowej. W 2019 r. prowadzono zintensyfikowane prace w celu podpisania umowy
dofinansowania w ramach Programu Współpracy INTERREG VA BrandenburgiaPolska2014-2020, w osi priorytetowej I Wspólne zachowanie i korzystanie
z dziedzictwa naturalnego i kulturowego, na realizację projektu mającego na celu
wzrost atrakcyjności transgranicznego wspólnego dziedzictwa naturalnego
i kulturowego pn. ,,Forst-Brody: Zachować i Rozwijać – Różany Most Hrabiego
Brühla”, który obejmuje zarówno działania infrastrukturalne tj. przebudowę
i rozbudowę istniejącego budynku usługowego przy ul. Rynek 3, na Centrum
Kulturalno-Turystyczne jaki i miękkie (warsztaty w tym opracowanie wspólnego logo,
imprezy plenerowe w tym polsko-niemiecki rajd rowerowy, opracowanie polskoniemieckiego przewodnika w tym audioprzewodnika oraz kalendarza imprez).
Ważnym aspektem prowadzonej współpracy zagranicznej była promocja
walorów turystycznych naszego regionu oraz promocja gminy na arenie
międzynarodowej. Gmina Brody, stanowiąc część unikatowego tworu geologicznego
tj. wyjątkowo pięknie ukształtowanej moreny polodowcowej, prowadziła również
w 2019 r. intensywną współpracę transgraniczną w ramach polsko – niemieckiego
Geoparku Łuk Mużakowa. W 2019 r. został podpisany List Intencyjny Porozumienia
Mużakowskiego – koncepcji współpracy gmin i instytucji położonych na Łuku
Mużakowa. Zakładaną główną osią współpracy będzie wspólna strategia rozwoju
Łuku Mużakowa i możliwości związanych z nadchodzącą perspektywą finansową
2021 – 2027, rozwój gmin, oparty na wykorzystaniu walorów przyrodniczych,
kulturowych i turystycznych naszego regionu. Planowane działania dotyczą m.in.
rozbudowy infrastruktury turystycznej, wspólnej i wzajemnej promocji np. na targach
turystycznych czy utworzenia sieci lokalnych producentów i usługodawców poprzez
certyfikowanie i promowanie lokalnych produktów i usług Łuku Mużakowa, a także
koordynacji działań z partnerami niemieckimi.
Osiągnięciu wspomnianych celów służy realizacja licznych przedsięwzięć,
wśród których na szczególną uwagę zasługuje również Europejski Związek Parków
Łużyckich „Od hrabiego Brühla do księcia Pücklera“, który w roku 2010 r. założono,
aby wzmocnić potencjał parków i ogrodów łużyckich. W 2019 r. wspólnie
opracowano kolejne – dwujęzyczne materiały, dzięki którym członkowie sieci parków
mają jeszcze większe podstawy do celów promocyjnych np. na targach turystycznych,
aby wzmocnić wizerunek regionu wszystkich partnerów sieciowych powstały strona
internetowa, foldery, ulotki, roll-upy.
Jednym z głównych celów prowadzonej przez Gminę współpracy zagranicznej,
również w 2019 r., była edukacja europejska, czyli pielęgnowanie wśród młodzieży
uniwersalnych wartości, jak m.in. kształtowania postaw obywatelskich, określanie
swojego miejsca w kulturze Europy. Działania w tym zakresie (działania miękkie)
przewiduje również realizacja projektu ,,Forst-Brody: Zachować i Rozwijać – Różany
Most Hrabiego Brühla”. Pielęgnowanie tradycji sportowych oraz promocja sportu jako
płaszczyzny dobrej współpracy to kolejne cele realizowanej współpracy. Ich
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osiągnięciu przysłużył się wspólny sportowy projekt, w formie obozu pływackiego dla
dzieci z Gminy Brody i Miasta Forst, zorganizowany w ramach podpisanej umowy
partnerskiej z miastem Forst. Dzięki takim wydarzeniom stwarzana była i jest
płaszczyzna do upowszechniania języków państw UE, poznawania wzajemnych
kultur, tradycji i obyczajów. Udział polskiej młodzieży w tego typu przedsięwzięciu
był wspaniałą okazją do nawiązania nowych kontaktów, a także płaszczyzną
zdobywania i wymiany doświadczeń np. w dziedzinie sportu.
Istotne znaczenie odgrywa również współpraca w obszarze kulturalnym. Udział
w ważnych dla partnerów uroczystościach i wydarzeniach jest wyrazem szacunku
jakim partnerzy darzą się wzajemnie i okazją do nawiązania czy podtrzymywania
dobrych kontaktów partnerskich. Możliwość bezpośredniego spotkania i nawiązania
kontaktów jest bardzo istotna przy budowaniu owocnej i długotrwałej współpracy,
umożliwiającej wymianę doświadczeń i wspólne realizowanie celów. W 2019 r.
Gmina Brody uczestniczyła oraz
współorganizowała spotkania Porozumienia
Mużakowskiego oraz spotkania z miastem partnerskim Forst dotyczące przygotowań
do realizacji projektu.
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 o stanie Gminy Brody. Opisują one
sytuację gminy pod względem stanu gospodarki, środowiska, społeczeństwa oraz
zarządzania gminą. Finanse Jako wójt gminy Brody podejmuję i będę podejmował
różne formy działań mające na celu pozyskiwanie nowych inwestorów, zwiększenie
wpływów do budżetu jak i promocję Gminy na zewnątrz, tak aby zwiększyć ruch
turystyczny, co bezpośrednio i pośrednio wpływa na wzrost poziomu życia
mieszańców Gminy.
Dziękując Państwu za uważną lekturę, proszę o konstruktywne uwagi i głos
w dyskusji.

Ryszard Kowalczuk
Wójt Gminy Brody
wraz z pracownikami Urzędu Gminy
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