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RAPORT O STANIE GMINY BRODY
za 2020 rok.
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Wójt Gminy Brody
Ryszard Kowalczuk
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1.

WSTĘP

Raport o stanie Gminy Brody przygotowany został na podstawie art.28aa Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2019r. poz.
606) przy współpracy pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek
podległych i przedstawia sytuację panującą w podstawowych obszarach
funkcjonowania Gminy Brody w 2020r. Na początku 2020 roku wszyscy snuliśmy
plany na przyszłość, pomimo końca perspektywy finansowej 2013 – 2020
planowaliśmy choćby małe inwestycje. Niestety początek roku zaskoczył nas zarazą
Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) , następnie pojawiły się pojedyncze ogniska
ptasiej grypy, Jednak „TO”, co spotkało nas w marcu zdominowało cały następny rok
i przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Pandemia koronowirusa Covid-19
całkowicie zdominowała nasze życie, „przestawiając je na zupełnie inne tory”.
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 polsko-niemiecką,
„Nadgraniczność” jest szczególnym atutem, który może stać się decydującym
czynnikiem do lokowania tu swoich kapitałów przez potencjalnych inwestorów
i powstawania nowych miejsc pracy. Bogactwo lasów, obfitość runa leśnego oraz
rozwój gospodarki rolnej stanowią doskonałe warunki do powstania i rozwoju np.
branży przetwórstwa rolno – spożywczego, handlu i usług.
Na terenie gminy Brody istnieją dwa przejścia graniczne w ciągu drogi A-18
w Olszynie oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 289 Zasieki – Forst(Sacro) oraz
przejście kolejowe Zasieki – Forst w ciągu linii kolejowej nr 14 Forst – Zasieki –
Żagań – Łódź Kaliska.
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Gmina Brody sąsiaduje z gminami: Gubin, Lubsko, Tuplice i Trzebiel oraz poprzez
rzekę graniczną – Nysę z miastem Forst po stronie niemieckiej.
Gmina wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów:
 Wójta – organu wykonawczego,
 Rady – organu stanowiącego i kontrolnego.
2.1.1. WÓJT
Wójt jest organem wykonawczym. Wykonuje zadania i kompetencje określone
przepisami ustaw i statutem Gminy Brody.
Do zadań Wójta należy w szczególności:
 przedkładanie Radzie sprawozdań z realizacji wieloletnich programów i
strategii rozwoju Gminy oraz prowadzonej działalności promującej Gminę,
 przedkładanie radnym sprawozdań z działalności międzysesyjnej,
 reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,
 kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i Urzędu.
Funkcję Wójta Gminy Brody sprawuje Ryszard Stanisław Kowalczuk.
2.1.2 RADA GMINY
Rada Gminy Brody jest organem stanowiącym i kontrolnym.
Działa na sesjach oraz poprzez swoje komisje. Powołuje następujące stałe komisje:
 Rewizyjną – przewodniczący Ryszard Łyczakowski (do 26.12.2020) ,
 Skarg, Wniosków i Petycji – przewodniczący Jerzy Bausa,
 Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego – przewodniczący Marek Tracz
 Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego –
przewodnicząca Małgorzata Wawrzyniak.
Rada Gminy Brody, kadencja 2018 – 2023:
 Przewodniczący Rady – Lech Kossak,
 Wiceprzewodniczący Rady – Adam Babiarz
 Wiceprzewodnicząca Rady – Jadwiga Falkiewicz,
Radni:
 Bausa Jerzy
 Borzych Barbara
 Gawron Agata
 Jurkowski Michał
 Kuczkowski Tadeusz
 Łyczakowski Ryszard (zmarł 26.12.2020)
 Ostapiej Jan
 Półtorak Tadeusz
 Tracz Marek
 Turowski Andrzej
 Wawrzyniak Małgorzata
 Żychliński Tadeusz
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2.1.3. 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
Michał Dziędzielewicz
Zbigniew Bejnarowicz
Tadeusz Żychliński
Patrycja Smykał
Dorota Demczak
Wacław Drobek
Marek Tracz
Paweł Morski
Sylwia Zając
Justyna Bojko Wita
Marta Śledź
Roman Janczewski

3. DEMOGRAFIA
Gminę Brody zamieszkuje 3. 341 osoby (stan na 31.XII.2020 r), z czego 3.236 są to
mieszkańcy zamieszkujący gminę na stałe, a 107 osób zamieszkuje w gminie Brody
na zasadzie pobytu czasowego.
 Liczba urodzeń 2020 – 22 osoby
 Liczba zgonów 2020 – 45 osób
Saldo przyrostu naturalnego: -23
 Zameldowania w gminie Brody w roku 2020 – 110
 Wymeldowania – 56, z czego:
 do innej gminy – 45,
 bez nowego miejsca zameldowania – 11.
Saldo migracji: 110 – 56 = +54
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Szczegółowe dane dotyczące demografii przedstawia poniższa tabela:
Lp. Wiek / Rocznik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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 019-065:019060
W
066-:061W
000-017
W
018W
000-006
W
007-015
W
016-019
W 020-065:020060

Mężczyźni
Czaso
Stali
Razem
wi
1633
46
1679
61
2
63
14
0
14
24
3
27
20
0
20
20
1
21
107
2
109
45
1
46
27
0
27
15
0
15

Kobiety
Stali

Czasowi

Razem

Stali

1661
43
16
30
20
15
87
73
26
23

61
2
1
3
2
1
7
1
0
0

1722
45
17
33
22
16
94
74
26
23

3294
104
30
54
40
35
194
118
53
38

Wszyscy
Czaso
Razem
wi
107
3401
4
108
1
31
6
60
2
42
2
37
9
203
2
120
0
53
0
38

1121

31

1152

935

39

974

2056

70

2126

179
318
1315
119
172
62

6
9
37
5
4
0

185
327
1352
124
176
62

393
310
1351
109
175
64

5
17
44
8
9
1

398
327
1395
117
184
65

572
628
2666
228
347
126

11
26
81
13
13
1

583
654
2747
241
360
127

1101

31

1132

920

38

958

2021

69

2090

4. 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 2020 rok został uchwalony 20 grudnia 2019 r. Uchwałą Rady
Gminy Brody Nr XI/73/19 i w ciągu roku budżetowego wprowadzono do niego
mniejsze lub większe zmiany.
4.1.1. 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.
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4.1.2. REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2020 r.
W układzie tabelarycznym:
Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo

010

Pozostała działalność

01095
0750

2010

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody

400
40002
0690
0830
0920
700

Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług
Wpływy z pozostałych odsetek

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005
0550

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości

0750

0920

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z pozostałych odsetek

Działalność usługowa
Cmentarze

710
71035
0490
0920
750

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
Wpływy z pozostałych odsetek

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie

75011
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu adm.
rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami

75023
0830
2010

75101
2010

%

336 604,66 100,32
336 604,66 100,32
7 260,50 117,09

329 344,16

329 344,16

100

371 300,00

335 202,59

90,28

371 300,00
0,00
370 000,00
1 300,00
109 310,00
109 310,00

335 202,59 90,28
46,68
0,00
333 682,95 90,18
1 472,96 113,30
100 859,08 92,27
100 859,08 92,27

3 000,00

1 547,29

51,58

106 000,00

98 957,21

93,36

310,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00

354,58
11 457,25
11 457,25
11 455,00

114,38
143,22
143,22
143,19

0,00
85 184,00
62 353,00
62 353,00

2,25
78 932,60
61 597,55
61 596,00

0,00
92,66
98,79
98,79

0,00

1,55

0,00

10,05 167,50
10,05 167,50
17 325,00 75,90
17 325,00 75,90

31 909,00

31 909,00

100

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

690,00

690,00

100

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

690,00

690,00

100

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

751

Wykonanie

6,00
6,00
22 825,00
22 825,00

Urzędy Gmin
Wpływy z usług
Spis powszechny i inne

75056

Plan

335 545,16
335 545,16
6 201,00
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Dział

Rozdział

§

75107
2010

752
75212
2010

754
75421
2010

756

75601
0350

75615

0310
0320
0330
0340
0500
0640
0910
75616

Wyszczególnienie
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan

31 219,00

31 219,00

100

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

31 219,00

31 219,00

100

Obrona narodowa

1 500,00

1 500,00

100

Pozostałe wydatki obronne

1 500,00
1 500,00

1 500,00
1 500,00

100
100

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zarządzanie kryzysowe

17 700,00
17 700,00

17 700,00
17 700,00

100
100

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

17 700,00

17 700,00

100

Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem

4 727 899,54

4 667 857,89

98,73

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłaconego w formie karty
podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i
opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn ,podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych

1 000,00
1 000,00

- 2 287,00
- 2 287,00

0,00
0,00

1 418 030,00

1 403 690,92

98,99

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

0310
0320
0330
0340
0360

Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z podatku od spadków i darowizn

0370

Wpływy z opłat od posiadania psów

0430

Wpływy z opłaty targowej

0500
0640

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat

0910

8

Wykonanie

900 000,00
70 000,00
448 000,00
0,00
0,00
0,00
30,00

%

888 131,00 98,68
66 264,92 94,66
454 928,00 101,55
0,00 0,00
-6 261,00
0,00
58,00
0,00
570,00

1 157 000,00

1 171 855,39 101,28

570 000,00
460 000,00
4 200,000
50 000,00
10 000,00

538 626,28 94,50
493 285,19 107,24
3 485,28 82,98
41 631,40 83,26
23 621,00 236,21

3 700,00

3 550,82

95,97

100,00

120,00

120

50 000,00
2 000,00
7 000,00

58 726,00 117,45
2 101,80 105,09
6 707,62

95,82

Dział

Rozdział

§

75618
0410

Wpływy z opłaty skarbowej

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
Wpływy z różnych opłat

Plan
146 889,54

Wykonanie
145 844,62

%
99,29

14 999,40

13 910,00

92,74

129 890,14

129 890,14

100

0,00

44,48

0,00

2 000,00

2 000,00

100

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa

2 004 980,00

1 948 753,96

97,20

0010

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1 964 980,00

1 908 993,00

97,15

0020

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

40 000,00

39 760,96

99,40

0490

0690

75621

Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

4 379 223,80
3 105 224,00

4 387 946,08 100,20
3 105 224,00
100

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 105 224,00

3 105 224,00

100

2920

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 239 864,00
1 239 864,00

1 239 864,00
1 239 864,00

100
100

758
75801

75807

Różne rozliczenia finansowe

34 135,80

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

5 000,00

191,70

3,83

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

0,00

570,25

0,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

12 960,33

0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
Oświata i wychowanie

29 135,80

29 135,80

100

334 696,33
89 996,00
76 163,61

320 000,31
89 996,00
76 163,61

95,61
100
100

13 832,39

13 832,39

100

75814

801
80101
2057

2059

80104
0660
0830
2007

2030

Szkoły Podstawowe
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego
Przedszkola
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego
Wpływy z usług
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie
205
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)

Stołówki szkolne i przedszkolne

80148
2030
80153

Wyszczególnienie
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników , materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

9

42 858,08 125,55

161 733,00
4 000,00

147 036,98 90,91
6 978,00 174,45

16 000,00
49 920,00

21 359,56 133,50
26 886,42 53,86

91 813,00

91 813,00

100

51 350,50
51 350,50

51 350,50
51 350,50

100
100

31 616,83

31 616,83

100

Dział

Rozdział

§
2010

Wyszczególnienie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85202
0640
0920
0970

85203
0970

85213

2030

85214
2030

85215

100

517 798,29
35 679,92

486 609,55
23 412,16

93,98
65,62

12,00

11,60

96,67

0,00
35 667,92
90,00
90,00
22 054,00

0,27
23 400,29
90,00
90,00
20 051,64

0,00
65,61
100
100
90,92

22 054,00

20 051,64

90,92

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

135 460,00

130 198,97

96,12

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)

135 460,00

130 198,97

96,12

251,37
251,37

0,00
0,00

0,00
0,00

239 953,00
239 953,00

229 630,28

95,70

229 630,28

95,70

36 495,00
203,00
0,00
36 292,00

34 792,13
202,95
0,00
34 589,18

95,33
99,98
0,00
95,31

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów
Ośrodki wsparcia
Wpływy z różnych dochodów
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Zasiłki stałe

85216
2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)

Ośrodki pomocy społecznej

85219
0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

0970

Wpływy z różnych dochodów

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)

85228
0830
0920

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Wpływy z usług
Wpływy z pozostałych odsetek

Pomoc w zakresie dożywiania

85230
2030

85295
2030

854
85415
2030

855
85501
0920

%

31 616,83

Dodatki mieszkaniowe
2010

Wykonanie

31 616,83

Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej

852

Plan

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)

8 010,00

8 629,37 107,73

8 000,00
10,00
33 705,00

8 625,40 107,82
3,97 39,70
33 705,00
100

33 705,00

33 705,00

100

6 100,00
6 100,00

6 100,00
6 100,00

100
100

Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym

43 767,00
43 767,00

39 166,39
39 166,39

89,49
89,49

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)

43 767,00

39 166,39

89,49

Rodzina

4 987 637,00

4 911 649,90

98,48

Świadczenie wychowawcze

3 037 500,00

3 011 355,26

99,14

1 000,00

94,38

9,44

Wpływy z pozostałych odsetek

10

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

0940

Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych

2060

Plan

Wykonanie

%

7 500,00

669,78

8,93

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecone gminom
( związkom gmin, związkom
powiatowo- gminnym), związane z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc
państwa w wychowaniu dzieci
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 029 000,00

3 010 591,10

99,39

1 780 299,00

1 733 699,73

97,38

0920
0940
0970
2010

Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami

127,00
2 000,00
546,00
1 770 026,00

1 040,32
6 405,88
546,42 100,08
1 711 277,40 96,68

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu adm.
rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami
Karta Dużej Rodziny

7 600,00

14 429,71 189,86

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85502

85503

Wspieranie rodziny

85504
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2690

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań
wynikające z odrębnych ustaw
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z
przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za
osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85513

2010

900
90001
0830
0920

90002

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospoda ściekowa i ochrona wód
Wpływy z usług
Wpływy z pozostałych odsetek

Gospodarka odpadami komunalnymi
0490

90003
0830
0920

90004
0970
90019
0690
90020
0400

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

Oczyszczanie miast i wsi
Wpływy z usług
Wpływy z pozostałych odsetek

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wpływy z różnych dochodów
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Wpływy z różnych opłat
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych
Wpływy z opłaty produktowej

11

130,00
130,00

108,04
108,04

83,11
83,11

126 630,00
124 930,00

123 840,00
122 140,00

97,80
97,77

1 700,00

1 700,00

100

43 078,00

42 646,87

99,00

43 078,00

42 646,87

99,00

912 963,00
240 700,00
240 000,00
700,00
549 213,00
549 213,00

930 987,07
252 818,40
252 200,66
617,74
581 036,19
581 036,19

101,97
105,03
105,08
88,25
105,79
105,79

78 150,00
78 000,00
150,00
0,00
0,00
5 500,00

73 548,67 94,11
73 395,78 94,10
152,89 101,93
2 001,00
0,00
2 001,00
0,00
2 882,16 52,40

5 500,00
0,00

2 882,16
0,49

52,40
0,00

0,000

0,49

0,00

Dział

Rozdział

§

90026
0640
0910
0970
2460

921
92109
0750

0920
92120
0960

Wyszczególnienie

Plan

Pozostałe działania związane z gospodarką
odpadami
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy z różnych dochodów
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych na realizacje zadań
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z pozostałych odsetek
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i
darowizn w postaci pieniężnej
Bieżące razem:

Wykonanie

%

39 400,00

18 700,16

47,46

4 000,00

5 122,96

128,07

1 100,00

931,60

84,69

4 300,00
30 000,00

2 855,40
9 790,20

66,40
32,63

69 492,00
4 000,00
4 000,00

68 887,90
3 394,99
3 390,48

99,13
84,87
84,76

0,00
65 492,00
65 492,00

4,51
65 492,91
65 492,91

0,00
100
100

16 933 925,12

16 727 270,27

98,78

4.1.3 WYDATKI W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM
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
556 211,16
536 229,12
1 000,00
485,85
317 390,00
294 417,94

%
96,41
48,59
92,76

107 735,00
110 083,00
51 762,00
2 006 291,91
31 909,00

74 969,40
91 775,98
48 978,30
1 893 330,25
31 909,00

69,59
83,37
94,62
94,37
100

1 500,00
139 817,80

1 500,00
125 058,44

100
89,44

54 000,00

53 957,38

99,92

35 160,00

2 060,00

5,86

5 071 159,33

4 991 469,05

98,43

758

Różne rozliczenia

801

Oświata i wychowanie

851

Ochrona zdrowia

117 884,66

86 644,14

73,50

852

Pomoc społeczna

1 397 394,37

1 284 832,35

91,94

854

Edukacyjna Opieka wychowawcza

124 316,00

115 506,99

92,91

855

Rodzina

5 175 985,00

5 026 219,46

97,11

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 097 882,16

1 061 346,59

96,67

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

399 320,29

371 664,19

93,07

926

Kultura fizyczna

113 503,50

106 645,41

93,96

16 910 305,18

16 198 999,84

95,79

bieżące razem:
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Wydatki mająkowe:
Dział
Nazwa
010 Rolnictwo i łowiectwo
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
710 Działalność usługowa
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

926

Kultura fizyczna
majątkowe razem:
Ogółem wydatki:

Plan
Wykonanie
253 711,84
984,00
28 978,00
28 977,84

%
0,39
100

15 023,47
255 000,00

12 120,85
255 000,00

80,68
100

18 000,00
13 000,00
56 000,00

16 120,00
12 500,00
31 999,99

89,56
96,15
57,14

363 310,32

345 040,80

94,97

92 941,91

65 483,95

70,46

1 095 965,54

768 227,43

70,10

18 006 270,72

16 967 227,27

94,23

4.1.4. Zadłużenie Gminy.
W celu zrealizowania inwestycji, Gmina Brody zaciągnęła zobowiązania w postaci
kredytów długoterminowych i pożyczek.
Na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie Gminy Brody wynosi : 2 840 356,00 zł w tym 4
kredydyty w bankach komercyjnych.
Lp.

Instytucja
finansująca

Kwota w zł

Rodzaj

Data udzielenia
zobowiązania

Termin
ostatniej spłaty

Zabezpieczenie

1.

Gospodarczy Bank
Spółdzielczy

223 000,00

kredyt

2014-09-04

2022-12-31

weksel

2.

Bank PKO BP

320 000,00

kredyt

2014-12-22

2024-12-31

weksel

3.

Bank BGK

390 000,00

kredyt

2017-07-24

2026-12-30

weksel

4.

Bank BGK
1 907 356,00
Ogółem zadłużenie: 2 840 356,00

kredyt

2018-04-20

2034-12-20

weksel

5. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości gminnych
oddanych w użytkowanie wieczyste:
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Brody dysponuje nieruchomościami stanowiącymi
jej własność o powierzchni ogólnej: 868,6863 ha.
w tym:
Wykaz działek w rozbiciu na obręby
L.p. Nazwa obrębu
Ilość działek
13

Pow. w ha

1
Biecz
2
Brody
3
Brożek
4
Datyń
5
Grodziszcze
6
Jałowice
7
Janiszowice
8
Jasienica
9
Jeziory Dolne
10 Jeziory Wysokie
11 Koło
12 Kumiałtowice
13 Nabłoto
14 Suchodół
15 Wierzchno
16 Zasieki
Razem

99
157
19
87
31
95
54
42
68
131
50
21
58
39
42
217
1210

35,5062
30,3077
6,6893
31,2190
7,1381
35,9317
16,4054
14,8000
18,9934
418,5055
16,6889
8,5930
17,8184
10,9679
7,6737
191,44891
868,6863

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2019 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.)
ilość oddanych gruntów w użytkowanie wieczyste uległa zmniejszeniu.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Brody posiada grunty oddane w użytkowanie
wieczyste (nie podlegające przekształceniu w oparciu o przepisy ww. ustawy)
o łącznej powierzchni 0,9526 ha.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Brody posiada grunty oddane w trwały zarząd
o łącznej powierzchni 2,4578 ha, położone w obrębie Brody na rzecz następujących
jednostek organizacyjnych: Przedszkola Samorządowego w Brodach (dz. nr 162/2)
oraz Zespołu Szkół w Brodach (dz. nr 48/9).
Ponadto Gmina Brody posiada w bezpłatnym użytkowaniu nieruchomości, wchodzące
w skład parku przypałacowego w Brodach (bez prawa własności) o łącznej
powierzchni 146,4023 ha.
Wykaz nieruchomości w posiadaniu gminy Brody
L.p. Nr działki
Pow. w ha
Położenie
1
241
3,2423
Park brodzki
2
257
11,2000
Park brodzki
3
258
79,9100
Park brodzki
4
260
1,1000
Park brodzki
5
261
20,6600
Park brodzki
6
264
30,2900
Park brodzki
Razem
146,4023
5.1.Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych
14

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).

6. 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.
W roku 2020 w Brodach został otwarty dyskont „Dino”.
6.1. Ilość podmiotów działających na obszarze gminy Brody zarejestrowanych
w CEIDG w 2020 r.
Na podstawie danych CEiDG w.2020r. w Gminie Brody zarejestrowanych było 148
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Liczba wpisów sekcji działalności gospodarczej wg PKD dla gminy Brody jest
następująca:
Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - 7 podmiotów
Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe – 18 podmiotów,
Sekcja F – Budownictwo – 23 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, usługami gastronomicznymi - 5
podmiotów
Sekcja J – Informacja i komunikacja – 2 podmioty
Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 2 podmioty
Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 10 podmiotów
Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca – 6 podmioty
Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 5 podmiotów
Sekcja S – Pozostała działalność usługowa – 3 podmioty
Ilość gospodarstw rolnych w gminie: 347
W roku 2020:
- zarejestrowano 11 nowych przedsiębiorstw,
- wykreślono z CEDiG 28 przedsiębiorstw,
- zawieszono działalność 8 przedsiębiorstw.
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7. Informacja o stanie bezrobocia w gminie Brody
I

II
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IV

V

VI
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VIII

IX

X
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Kobiety
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125
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18

130

125

125

137

3

-5

0

0

8

1

0

2

-5

0

12

8

9

10

11

14

19

13

8

12

17

11

17

16

1

4

2

1

2

3
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1
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1

2

1
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1

0

1

1

1

2

1

1
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0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

0
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0

0
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0

0

1

1

0

1

0

0

0

0
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0

0

0

1

1

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0
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0
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0
79

0
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0
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0
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1
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56,45
14

55,46
14

54,62
14

54,62
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53,54
14

58,38
14

60,16
15

60,77
14

60,00
14

56,00
13

54,01
9

55,86
11

11,29
3

11,76
3

11,76
3

10,08
3

11,02
4

10,94
3

11,72
3

10,77
3

11,20
3

10,40
3

6,57
3

7,59
4

2,42
124

2,52
119

2,52
119

2,52
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3,15
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2,34
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2,34
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2,31
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2,40
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25,81
77

29,41
69

31,09
67

30,25
65

30,71
67

28,13
72

28,13
69

28,46
68

24,80
67

21,60
67

22,63
77

24,14
80

62,10

57,98

56,30

54,62

52,76

56,25

53,91

52,31

53,60

53,60

56,20

55,17

Stopa bezrobocia w 2020r.
I
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III
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VIII
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X
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XII

5,6

5,5

5,5

6,0

6,5

6,4

6,5

6,5

6,4

6,3

6,3

6,6
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8.OPIEKA SPOŁECZNA
Liczba osób, które skorzystały ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej z
podziałem na świadczenia w ramach zadań własnych i zadań zleconych :
500+ (zadania zlecone), liczba wydanych decyzji i informacji – 56
-liczba wniosków przekazanych do LUW – 10
- liczba wypłaconych świadczeń – 5999
- liczba dzieci, na które przysługuje świadczenie wychowawcze ,,Rodzina 500 plus” 438
300+ (zadania zlecone)- 394 osoby
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (zadania zlecone) 313 osób
Zasiłek dla opiekuna 6 osób
Świadczenie pielęgnacyjne 27 osób
Specjalny zasiłek opiekuńczy 11 osób
Zasiłek pielęgnacyjny 106 osób
Świadczenie rodzicielskie 7 osób
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 11 osób
Liczba wydanych decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych w 2020 r. wynosi 277
* liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 29
* liczba rodzin, które korzystają ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 15
* liczba wydanych decyzji - 30
* kwoty wypłaconych świadczeń – 98.200,00 zł
* liczba dłużników alimentacyjnych w gminie- 39
* kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
- 67.910,21 zł
(w tym przekazane na dochody budżetu państwa 54.210,32 zł,
przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela 13.699,89 zł)
* umorzone należności od dłużników alimentacyjnych – 0- zł
* wygaszone należności z tytułu zgonu – 120.916,00zł
W roku 2020 z pomocy w formie
zasiłku stałego skorzystało 45 osób (rodzin 45) na ogólną kwotę 229.630,00zł
(dotacja) z zasiłku okresowego 58 osób (55 rodzin) na łączną kwotę 130.199,00 zł
zadania własne (dotacja)
Z zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego skorzystało 29 rodzin na łączną
kwotę 7411zł (własne). Z zasiłków celowych z programu „Posiłek w szkole i
w domu” skorzystało 125 osób na łączną kwotę 53.500 zł -zadania własne (dotacja)
oraz 250 osób skorzystało z pomocy żywnościowej „Caritas”
Schronisko
Udzielono schronienia dla 1 osoby na kwotę 120,00zł zadania własne
Usługi opiekuńcze były realizowane dla 2 osób na łączną kwotę 19. 293,60zł (ze
środków budżetu Gminy)
W Domach Pomocy Społecznej przebywało 12 osób, wydano 342.096,00zł.- zadania
własne.
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W 2020 roku realizowaliśmy Program „Czyste powietrze”. Ilość przyjętych wniosków
-0
Program „Wspieraj Seniora” – 13 osób skorzystało z programu
Zostało założonych 5 Niebieskich Kart, które trafiły na Zespół Interdyscyplinarny.
Karty Dużej Rodziny wydano 47 Kart z czego; 32 karty w formie tradycyjnej, 15 kart
w formie elektronicznej dla 15 rodzin.
Dodatki mieszkaniowe wydano 11 decyzji dla 6 rodzin- na łączną kwotę 17.589,46zł
Na świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe, okresowe, celowe, dożywianie,
usługi opiekuńcze i pobyt w DPS) wydano 311 decyzji.
Z pomocy finansowej skorzystało 135 rodziny (201 osób w rodzinach).
Liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń 126 osób w tym 93 rodziny z
ubóstwa, 61 z długotrwałej choroby, 54 rodziny z bezrobocia , 47 z
niepełnosprawności ,25 rodzin z alkoholizmu.
Odsetek mieszkańców zagrożonych ubóstwem wynosi 4,7%
W roku 2020 z usług asystenta rodziny skorzystało 10 rodzin: asystent rodziny
zakończył współprace z 2 rodzinami
9. 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.
W chwili obecnej w celu dotarcia do stolicy gminy mieszkańcy mogą korzystać
z połączeń autobusowych w ramach dowozów szkolnych.
Ponadto najdogodniejszą formą skomunikowania
Żarami (i dalej) jest
połączenie kolejowe Forst – Żagań, a w weekendy bezpośrednie połączenie
Zasieki – Wrocław (rano) i Wrocław – Zasieki (wieczorem).
Przez gminę Brody przebiegają drogi następujących kategorii:
9.1. Drogi krajowe i autostrady:
 DK 18 (nitka północna) po przebudowie spełniająca parametry autostrady.
9.2 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.
9.3. Drogi powiatowe:
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 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.
9.4. Drogi gminne:
 Długość dróg gminnych: 41,235 km.
 Procentowy udział nawierzchni asfaltowych/utwardzonych: 12,49 km
tj. ok. 30 %
 liczba kilometrów wyremontowanych dróg gminnych w 2020 r. – naprawy
miejscowe (uzupełnianie ubytków w nawierzchni bitumicznej).
9.5. Ścieżki rowerowe:
Długość dróg rowerowych na terenie gminy: około 19 km (asfaltowe) 15 km
(szutrowe).
9.6. Linie kolejowe:
 Przez gminę Brody przebiega również linia kolejowa nr 14: (Łódź Kaliska –
Tuplice – Forst)
9.7 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).
10. PLANOWANIE PRZESTRZENNE.
W roku 2020 Gmina nie podejmowała żadnych działań w zakresie ładu
przestrzennego. Miało to związek m.in. z wydanym Zarządzeniem Zastępczym
Wojewody Lubuskiego z 19 lutego 2014 r. Ponadto w parlamencie trwają prace
legislacyjne nad nowymi przepisami dotycącymi zmiany przepisów dotyczących
przepisów związanych z organizacją zupełnie nowego ustroju związanego
z planowaniem przestrzennym w gminach. Zgodnie z zapowiedzią ministra spraw
wewnętrznych i administarcji, każda gmina ma otrymać ok.100.000 PLN na
przekształcenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w „plan
zabudowy i zintegrowane programy inwestycyjne".
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10.1. 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)
10.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody.
Obszar gminy objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego wynosi zaledwie – 2,79 %
- ostatnia ocena aktualności – została dokonana i została przyjęta uchwałą Rady
Gminy Brody Nr X/67/19 z dn. 28.10.2019 r.
10.3. Decyzje o warunkach zabudowy.
Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości nieobjętych
planem: 22, w tym:
 wnioski osób fizycznych – 18,
 wnioski instytucji – 4,
 liczba decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 4.
11. USŁUGI KOMUNALNE.
11.1. 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).
.
 Stopień zwodociągowania gminy: 92%
 Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodociągowej:1019 szt
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 Odsetek odbiorców przyłączonych do sieci wodociągowej – 96.6%
 Sieć wodociągowa w gminie w 100% wykonana jest z rur PCV.
 Dla wszystkich ujęć wody zostały ustanowione strefy ochronne.
W 2020 r. na bieżąco dokonywana była kontrola jakości dostarczanej
mieszkańcom wody. W wyniku badań przeprowadzonych przez inspektorów PPIS
stwierdzono niezdatność wody do spożycia z powodu przekroczenia bakterii z grupy
e-coli. Mieszkańcom dostarczano wodę za pośrednictwem beczkowozu przy pomocy
OSP Brody.
W roku 2020 odnotowano 29 awarii na sieci wodociągowej.
11.2. 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 – 485 (wzrost o 55 szt). 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. W roku 2020
Urząd w celu aktualizacji Ewidencji Zbiorników Bezodpływowych i Przydomowych
Oczyszczalni Scieków rozesłał do mieszkańców gminy ankiety. Posłużą one do
przygotowania koncepcji rozwiązania problemów związanych z gospodarką ściekową
w miejscowościach, w których z powodów ekonomicznych nie będzie możliwości
budowy systemu kanalizacji zbiorczej.
Na podstawie opracowanego „Programu gospodarki wodno – ściekowej dla gminy
Brody” wprowadzono uchwałą Rady Gminy Brody program dofinansowania budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków.
W roku 2020 z dofinansowania skorzystało 1 gospodarstwo domowe. Kwota
przyznanej dotacji – 6.000 zł.
 Całkowita długość sieci kanalizacyjnej wynosi: 17,88 km
 Stopień skanalizowania gminy: 52%
 Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci: 485.
 Ilość awarii sieci kanalizacyjnej w 2020 dotyczyła głównie zablokowania
przepompowni różnego rodzaju materiałami – od pampersów poczynając,
poprzez części odzieży, a nawet zwierzęcych wnętrzności.
 W roku 2020 zawarto 29 nowych umów na dostarczanie wody
i odprowadzania ścieków.
11.3 Inwestycje w sieć wodno – kanalizacyjną w roku 2020
Od roku 2019 trwają prace kmoncencepcypcyjne nad budową nowej Stacji
Uzdatniania Wody w Brodach dla miejscowości Brody, Datyń, Nabłoto, Jeziory
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Dolne, Jeziory Wysokie. W sierpniu 2020 roku rozstrzygnięto przetarg na wykonanie
tego zadania w formule zaprojektuj – wybuduj. Przetarg wygrała firma H2Optim z
Przeźmierowa. Wartość oferty 2.888.592,75 zł.
Całkowity koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim kwota wynosi :
3.067.511 zł.
Żródła finansowania inwestycji:
 1.000.000 PLN – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych;
 742.330 PLN – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich(PROW);
 1.325.181 PLN – środki z budżetu gminy.
12. 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.
 Nieruchomości zamieszkałe:
Uzyskano poziomy odpadów poddanych recyklingowi w 2020r. (szkło, plastik,
papier), według sprawozdania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubsku, odsetek odpadów zebranych selektywnie wynosi 52%.
 Nieruchomości niezamieszakałe:
Nieosiągnięto wymaganego poziomu recyklingu.
Liczba mieszkańców ujętych w deklaracjach na 31.12.2020r. – 2.516 osób.
- Liczba osób uiszczających opłatę za odbiór odpadów (osoby, które złożyły
deklarację) - 1059.
- Wysokość stawek w roku 2020r.
Od stycznia do kwietnia 2020r:
-15 zł za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny od osoby /miesiąc
-23 zł za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny od osoby /miesiąc
Od maja do grudnia 2020r. ./Uchwała nr XIII/98/20 z dnia 16.03.2020r./
-23 zł za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny od osoby /miesiąc
 Przychody (dochody) Gminy z tytułu gospodarki odpadami 581.036,19
 Dochody z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi- wykonanie 581
036,19 zł
 Łączna kwota zaległości z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami wynosi
107 606,72 zł
w tym: zaległości za 2020 rok 58 416,71 zł, za lata poprzednie 49 190,01 zł
 Liczba osób zalegających 228 osób,
w tym:
 197 osób za 2020 rok
 31 osoby za lata poprzednie.
 Liczba wysłanych upomnień 710 na kwotę 99 037,17 zł
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12.1 Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brody
w roku 2020r.;
 Ilość złożonych wniosków -10
-w tym ilość gospodarstw - 1
 - Ilość zebranego azbestu w 2020r. - 1.296 m²
-Kwota dofinansowania w 2020r. wynosiła 9.790,20 zł
Całkowity koszt usuwania azbestu w 2020r. wyniósł 14.369,04 zł.
Ilość
Ilość
właścicieli
ROK
zebranego
nieruchomości
azbestu [Mg}
objętych
programem
2011
13,90
3
2012
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3
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5
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10
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Ilość zebranego azbestu
ilość właścicieli nieruchomości objętych programem

13. 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 11 lokali
mieszkalnych, o łącznej
2
powierzchnie 616,30 m .W tym 2 mieszkania nie nadające się do zamieszkania
w miejscowości Jałowice 10.
Ilość mieszkań socjalnych - 5 lokali, o łącznej powierzchni użytkowej: 190,090 m2.
 liczba osób oczekujących na mieszkanie socjalne – 7 osób.
14. OŚWIATA
14.1.Stan organizacji placówek oświatowych.
W roku szkolnym 2019/2020 gmina Brody była organem prowadzącym dla :
1 przedszkola publicznego, 1 szkoły podstawowej, które tworzyły Zespół szkolno –
przedszkolny.
Dane statystyczne dotyczące klasyfikowania uczniów za miniony rok szkolny oraz
realizacji obowiązku szkolnego, wyników nauczania, wyników egzaminów
zewnętrznych, a także dane dotyczące wypadków na terenie szkoły przedstawione
zostały w poniższej tabeli:
Rok szkolny 2019/2020

SP
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Liczba uczniów
Promowani
Niepromowani/ nieklasyfikowani
Egzaminy poprawkowe

279
277
2
2
(1 wynik negatywny)
0
2
Język polski: stanin średni
Matematyka:
stanin niżej średni
Język angielski: stanin średni

Nauczanie indywidualne
Zindywidualizowana ścieżka kształcenia
Wyniki egzaminów zewnętrznych

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych
organizowanych przez Lubuskiego Kuratora
Oświaty
Realizacja obowiązku szkolnego – poza szkołą
W szkołach powszechnych
Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w
Gubinie i Lubsku
Szwajcaria
Niemcy
USA
Francja
Irlandia
Wielka Brytania
OHP
Uczniowie z innych obwodów realizujący
obowiązek szkolny w naszych szkołach
Dzieci pozostające w przedszkolu (odroczenie
spełniania obowiązku szkolnego)
Wypadki

W związku z pandemią COVID-19
edycja konkursów LKO nie została
dokończona
61
32
8
1
8
1
1
1
9
1
16

0
7

W zajęciach edukacyjnych w przedszkolu uczestniczyło 103 dzieci.
14.2. Pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brodach:
 Pedagogiczni: 39
 Niepedagogiczni: 17
14.3.





Status nauczycieli:
Dyplomowani: 20
Mianowani: 10
Kontraktowi: 4
Stażyści: 5
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14.4. Realizacja projektów edukacyjnych i programów w Szkole Podstawowej
im. Stefana Batorego w Brodach w roku 2019/2020.
 Program "APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ"

Program realizowany był w naszej szkole po raz pierwszy. Odbiorcami byli
uczniowie klas III. Program ma być kontynuowany w klasie IV, celem utrwalania
zdobywanej wiedzy z zakresu kształtowania dobrostanu psychicznego.
Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest
rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych
oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń
psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina
E.P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu
może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.
Program składa się z 10 części tematycznych, które koncentrują się na
kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności
psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia.
Program jest adresowany do dzieci w wieku 8-12 lat. Podczas zajęć omawiane są
następujące zagadnienia:
Apteczka skarbów - jak leczyć rany duszy?
Przyjaźń - okazuj miłość i przyjaźń!
Kreatywność - ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
Wytrwałość - nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
Zdrowie fizyczne - dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia
samopoczucie!
6. Szczerość - nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!
7. Życzliwość - próbuj zrozumieć i wspierać innych!
8. Wdzięczność - okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
9. Marzenia - wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!
Program profilaktyki pozytywnej pod nazwą Apteczka Pierwszej Pomocy
1.
2.
3.
4.
5.

Emocjonalnej został wpisany do krajowego Systemu rekomendacji programów
profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
koordynator: Renata Lichodziejewska-Kaczmarek
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 Program Ogólnopolski „TWOJE DANE, TWOJA SPRAWA”
Program jest realizowany od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministerstwa
Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Jego celem jest podnoszenie
wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności–zarówno
wśród nauczycieli, jak i uczniów. Program kierowany jest do tych, którzy uważają, że
odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności
i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży sprawne, odpowiedzialne
i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Zadania realizowane podczas projektu:
 w klasach I-III przekazano informacje na temat zagrożeń czyhających w sieci,
rozdano rodzicom klas I informacje z 10 wskazówkami bezpiecznego korzystania
z Internetu;
 w klasach I-III odbyły się pogadanki na temat właściwych nawyków korzystania
z Internetu, pokaz filmów profilaktycznych dla uczniów: „Sieciakoweporady
i „Sieciaki”. Uczniowie wzięli udział w konkursie plastyczno-graficznym
„Bezpieczny Internet”.
 w klasach IV-VIII na zajęciach komputerowych i na zajęciach z wychowawcą
przeprowadzono lekcje tematyczne z wykorzystaniem materiałów dostępnych na
stronach internetowych, przeprowadzono quiz saferinternet.pl „Sprawdź czy
bezpiecznie korzystasz z Internetu!”,

odbywała się prezentacje filmów

tematycznych, uczniowie układali krzyżówki, wykonali prace tematyczne
w różnych programach użytkowych: plakat „DBI 2020”, „Kodeks Młodego
Internauty” (prezentacja multimedialna), „Bezpieczny Internet”.
 konkurs na ulotkę promującą Program „Twoje dane – Twoja sprawa” (klasy IV–VI
SP i I – III gimnazjum)
 gazetka szkolna z promująca wśród uczniów i nauczycieli Ogólnopolski Program
„Twoje dane – Twoja sprawa”
 konkurs na logo „Twoje dane – Twoja sprawa” wykonane w dowolnym programie
graficznym (klasy 7 SP)
 konkurs plastyczny na plakat „Chroń własne dane” promujący treści związane
z ochroną danych osobowych. (klasy 5 SP)
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Efekty z realizacji zadania:
- wzrosła wiedza uczniów o stanie prawnym ochrony danych osobowych w
Polsce;
- podniosła kompetencje nauczycieli w obszarze kształtowania wśród uczniów
wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych,
- rozwinięto wiedzę uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym
szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;
- kształtowano wśród uczniów świadomą i odpowiedzialną postawę obywatelską,
- uczniowie nabyli umiejętność korzystania z technologii informacyjnokomunikacyjnej.
koordynator: Ewa Nowak-Sachar
 Projekt przedmiotowy ,,Znam moje lektury”
Projekt był przeznaczony dla uczniów klas ósmych. Jego celem było przypomnienie
i utrwalenie treści i problematyki lektur obowiązkowych, ujętych w wymaganiach
egzaminacyjnych. Uczniowie mieli za zadanie przygotowanie w grupach prezentacji
multimedialnych

na temat wylosowanych lektur z klas 7-8, a następnie

zaprezentowanie efektów pracy kolegom ze swojej i równoległej klasy.
koordynator: Anna Stojecka
 Program edukacyjny „Lepsza Szkoła” – projekt edukacyjny we
współpracy z wydawnictwem GWO.
Wszyscy uczniowie z klas IV – VII SP zostali objęci projektem w zakresie języka
polskiego i matematyki . Projekt pomaga w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu
efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych.
Nauczyciele uczestniczący w programach LEPSZEJ SZKOŁY:
- sprawdzają wiedzę i kompetencje uczniów za pomocą specjalistycznych testów,
- dzięki szczegółowym raportom porównują wyniki swoich uczniów z wynikami klas
z całej Polski i dobrze planują swoją pracę. Niestety, z powodu zdalnego nauczania
wydawnictwo zawiesiło realizację testów w maju i podsumowujących naukę
w poszczególnych klasach.
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realizatorzy: nauczyciele j. polskiego i matematyki
Alicja Kuczyńska-Kozar, Anna Stojecka, Mieczysław Żmijowski,
Ewa Nowak-Sachar, Agnieszka Sykała i Robert Kochanowski.
 Program Szkolny Klub Sportowy - ogólnopolski program Ministerstwa
Sportu i Turystyki.
W roku szkolnym 2019-2020 był realizowana III i IV edycja tego programu.
Program był realizowany przez cały rok kalendarzowy (III edycja kończyła się 15
grudnia). Jego edycje były działaniem skierowanym do uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych. Program miał na celu umożliwienie
podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć
sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia
wychowania fizycznego w danej szkole. Zajęcia odbywały się w dwa razy
w tygodniu po 60 min. i miały trwać przez cały rok kalendarzowy - oprócz
wakacji. Do programu zgłoszono dwie grupy: piłka ręczna i kółko taneczne
z elementami gimnastyki.
koordynatorzy: Agnieszka Stróż i Martyna Kostecka.

 Projekt szkoleniowy „Euro Week- Szkoła Liderów”
W październiku 2019 roku grupa 20 uczniów z klas 5- 8 wzięła udział w projekcie
Euro Week w Różance. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w warsztatach
edukacyjnych języka angielskiego, prowadzonych przez wolontariuszy z Ameryki
Południowej, Środkowej, Afryki, Azji. Zajęcia były prowadzone w formie
interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez
szkoleniowców Fundacji Euro Week – stowarzyszenia posiadającego wieloletnie
doświadczenie w działalności edukacyjnej na rzecz młodzieży. W trakcie trwania
szkolenia, uczestnicy mieli szansę poznania tradycji, kultury, muzyki i nauki tańców
narodowych z krajów wolontariuszy goszczonych przez Fundację. Ponadto,
w towarzystwie wolontariuszy wzięli udział w krajoznawczej po okolicy, a także
odwiedzili muzeum Różańskie, założone przez mieszkańców wsi, prezentujące
historię jej powstania. Udział w projekcie pozwolił naszym uczniom rozwinąć wiele
cennych umiejętności. Codzienna konwersacja w języku obcym, praca w grupach,
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tworzenie samodzielnych projektów, integracja z uczniami z innych szkół - to
wszystko zaowocowało podniesieniem świadomości interkulturowej, rozwojem
umiejętności komunikacyjnych, umiejętności społecznych, takich jak przewodzenie
i praca w zespole, autoprezentacja.
koordynator projektu: Małgorzata Jankowiak-Mrozińska
 Mini projekt przedmiotowy z biologii
Uczniowie klas piątych, w drugim półroczu roku szkolnego 2019/2020 zrealizowali
podczas nauki zdalnej indywidualny mini projekt badawczy pt. „Czy i w jaki
sposób światło wpływa na wzrost i rozwój roślin?”. Przy pomocy otrzymanej
instrukcji ze szczegółowymi wskazówkami, uczniowie założyli wodną hodowlę fasoli
(próbę badawczą i próbę kontrolną) oraz prowadzili obserwacje rozwoju roślin w
różnych warunkach świetlnych i zapisywali spostrzeżenia. Zadaniem uczniów było
postawienie i weryfikacja hipotezy oraz wyciągnięcie wniosków. Karty obserwacji
oraz zdjęcia lub rysunki ilustrujące przeprowadzony projekt uczniowie przysyłali do
nauczyciela na specjalną skrzynkę mailową (biologiabrody@gmail.com). Treści
projektu były zgodne z obowiązującą podstawą programową z biologii.
koordynator: Ilona Mrowińska
 Programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”
Program

prowadzony

jest

nieprzerwanie

od

września

2007

roku.

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła kontynuowała realizację programu
„Ratujemy i uczymy ratować” propagowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Głównym założeniem programu jest przygotowanie uczniów do
wykonywania prostych czynności ratowniczych oraz właściwego reagowania w
sytuacjach zagrożenia życia, czyli:
- wezwanie pomocy- numery ratunkowe
- zachowanie w razie utraty przytomności- pozycja boczna
- resuscytację krążeniowo-oddechową- ćwiczenia na fantomach.
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Dzieci oswajają się z ważnymi zagadnieniami związanymi z udzielaniem pierwszej
pomocy, kształtowane są właściwe nawyki. Przezwyciężany jest lęk i obawa przed
podejmowaniem działań w sytuacjach zagrożenia.
W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu udzielania
pierwszej pomocy były prowadzone tylko w klasach drugich.
koordynatorzy: Anna Hajdul, Elżbieta Witczak
 Program edukacyjny „Być jak Ignacy” organizowanym przez Fundację
PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.
W ramach koła naukowego Młody Naukowiec realizowaliśmy program naukowy ,,
Być jak Ignacy’’, który składał się z 4 bloków tematycznych. Udział w nim wzięli
uczniowie klasy III, którzy w ramach cotygodniowych zajęć poznawali tajemnice
nauki oraz zapoznali się z polskimi naukowcami i wynalazcami, którzy przyczynili się
do rozwoju światowej nauki. Brali udział w grach i zabawach. Na zakończenie
programu przygotowaliśmy pracę, która wzięła udział w konkursie i otrzymała
nominację do nagrody głównej.
koordynator: Martyna Kostecka
 podczas lekcji wychowawczych, lekcji przyrody oraz lekcji Program „Bieg po
zdrowie”
W roku szkolnym 2019/2020 wśród uczniów z klasy czwartej został wdrożony
program ,,Bieg po zdrowie”. Celem programu było zapoznanie uczniów i rodziców ze
szkodliwością wyrobów tytoniowych a w szczególności do negatywnych skutków
stosowania e-papierosów. Program był realizowany wychowania fizycznego. Rodzice
podczas zebrania zostali zapoznani z treścią programu.
koordynator Martyna Kostecka
 Projekt ekologiczny „Moje miasto bez elektrośmieci”
W roku szkolnym 2019/2020 szkoła przystąpiła do projektu ekologicznego ,,MOJE
MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI”. Projekt miał na celu przeprowadzenie aktywnej
zbiórki

elektrośmieci poprzez zaangażowanie uczniów i
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rodziców.

Wśród

przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3 były przeprowadzone warsztaty dotyczące tego
co to są elektrośmieci oraz w jaki sposób należy z nimi postępować. Relacja
w wykonywanych działań została umieszczona na ogólnopolskiej mapie Eko-działań.
koordynator Martyna Kostecka
 Program „Mleko w szkole”.
Celem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży
dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów
mlecznych.
Program jest finansowany z trzech źródeł: dopłata unijna, dopłata krajowa
i dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka. W ramach programu uczniowie szkoły
podstawowej nieodpłatnie spożywają mleko białe lub za niewielką mleko smakowe.
W Szkole Podstawowej w Brodach w programie uczestniczyły wszystkie dzieci z klas
1-5.
koordynator programu: Barbara Czahajda

 Program „Owoce w szkole”.
Program Owoce i warzywa w szkole finansowany jest z budżetu UE (88 proc.) i
budżetu krajowego (12 proc.). Celem unijnego programu jest promowanie wśród
dzieci zdrowej diety oraz zmianę nawyków żywieniowych, a w szczególności
zwiększenie ilości spożywanych przez nie owoców i warzyw. Jest to istotne ze
względu na coraz częściej pojawiające się wśród najmłodszych otyłość i nadwagę. W
ramach programu dzieci otrzymują 2-3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa oraz
soki. W skład porcji owocowo-warzywnych wchodzą: jabłka, gruszki, truskawki,
borówki amerykańskie, marchewki, papryka, rzodkiewki, kalarepka, pomidorki oraz
soki owocowe i warzywne. W Szkole Podstawowej w Brodach w programie
uczestniczyły wszystkie dzieci z klas 1-3.
koordynator programu: Barbara Czahajda
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14.5. Analiza

sytuacji

wychowawczej

szkoły

podstawowej

w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Brodach na koniec roku szkolnego
2019/2020 liczyła 279 uczniów. Jedenaścioro uczniów objętych było kształceniem
specjalnym w klasie ogólnodostępnej (jedna uczennica z racji niepełnosprawności
ruchowej, jeden uczeń ze względu na stwierdzony u niego zespół Aspergera, jedna
uczennica z tytułu niepełnosprawności sprzężonych – autyzm i niepełnosprawność
intelektualna w stopniu lekkim, czworo uczniów z powodu niedowidzenia, czworo
uczniów ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim). Dwóch
uczniów realizowało obowiązek szkolny korzystając ze zindywidualizowanej ścieżki
kształcenia. Siedmioro uczniów z naszego obwodu uczyło się w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Lubsku, jedno dziecko w podobnym ośrodku w Gubinie.
Jeden uczeń pobierał edukację w Ochotniczym Hufcu Pracy w Zielonej Górze.
Trzydzieści cztery osoby zameldowane w obwodzie naszej szkoły spełniały
obowiązek szkolny w innych szkołach powszechnych w Polsce, poza tym jedna
uczyła się w Stanach Zjednoczonych, jedna w Irlandii, jedna w Szwajcarii, jedna we
Francji, osiem w Niemczech i dziewięć w Wielkiej Brytanii, natomiast w brodzkiej
podstawówce kształciło się piętnaścioro uczniów z obcego obwodu.
Przez znaczną część II półrocza w związku z pandemią koronawirusa COVID19 nauka odbywała się zdalnie. Większość uczniów wywiązywała się z obowiązków
szkolnych w nowej formule, jednak były przypadki całkowitego lekceważenia zadań
przesyłanych w ramach edukacji na odległość. W takiej sytuacji niezbędne było
dyscyplinowanie uczniów i rodziców poprzez rozmowy telefoniczne, wiadomości w
dzienniku elektronicznym „Librus”, sms-y, a w ostateczności wysyłanie listów
poleconych z przypomnieniem o konieczności realizacji obowiązku szkolnego. Był też
jeden uczeń, który w ogóle niemiał dostępu do Internetu i dodatkowo słaby zasięg
sieci telefonicznej, więc komunikacja z nim odbywać się mogła jedynie przez sms.
14.6.Współpraca naszej szkoły z innymi instytucjami.
Kontakty z Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Żarach w roku szkolnym
2019/2020 obejmowały złożenie przeze mnie wniosków o wgląd w sytuację rodziny
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ucznia sprawiającego w szkole poważne problemy wychowawcze oraz dwójki
uczniów, których ojciec nie wypełnia obowiązków rodzicielskich.

Ponadto

wyjaśnialiśmy sytuację szkolną i rodzinną trojga uczniów, których matka nie spełnia
należycie obowiązków rodzicielskich wobec nich i w związku z tym zawnioskowano
do sądu o pozbawienie jej władzy rodzicielskiej. Podobne czynności towarzyszyły
sytuacji dwojga uczniów, których rodzice drogą sądową ustalali miejsce pobytu dzieci
(czyli u którego z nich dzieci mają przebywać).
Oprócz tego na bieżąco kontaktowałam się z kuratorem sądowym w sprawie
uczniów objętych kuratelą sądu. Tym środkiem wychowawczym objęty był jeden
uczeń ze względu na przejawy demoralizacji oraz cztery rodziny, w których rodzice
nie wywiązują się właściwie ze swoich obowiązków rodzicielskich, kolejnym
obszarem współpracy są nadzory nad pięcioma rodzinami zastępczymi, w których
wychowują się nasi uczniowie. Wspomniane rodziny zastępcze były również
przedmiotem wspólnej troski nas i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dlatego
współpracuję z trzema koordynatorkami do spraw pieczy zastępczej w sprawach
rodzin, którymi każda z nich się zajmuje.
Współpraca z policją dotyczyła głównie obszaru profilaktyki. Razem
z dzielnicowym realizowane były w szkole zajęcia prewencyjne, głównie programy
profilaktyczne w klasach I-III.
W ramach współpracy naszej szkoły z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Brodach uczniowie z niezamożnych rodzin uczestniczyli w Programie
Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania. Z tej formy pomocy w okresie od września
do grudnia 2019 r. korzystało dwanaścioro uczniów, a od stycznia do 11 marca 2020 r.
uczestniczyło dziewięcioro uczniów. Ponadto wspólnie z pracownikami socjalnymi
oraz asystentem rodziny tworzymy plany działania dotyczące rodzin uczniów naszej
szkoły, gdy w ich sprawie ze środowiska płynęły jakieś niepokojące sygnały.
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
tradycyjnie wspomagała finansowo działalność profilaktyczną w naszej szkole.
W listopadzie Komisja sfinansowała organizację dnia profilaktyki dla klas czwartej,
a także spektakle profilaktyczne dla uczniów ze wszystkich grup wiekowych, jak
również

przedszkolaków.

Gminna

Komisja
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Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych pokryła koszty poczęstunku dla uczestników Orszaku Trzech Króli
organizowanego 06.01.2020 r. W okresie ferii zimowych dzięki środkom finansowym
wyasygnowanym przez Komisję uczniowie naszej szkoły mogli skorzystać
z wyjazdów do Zielonej Góry, na seans filmowy do Cinema City oraz do Żagania na
zwiedzanie Poaugustiańskiego Zespołu Klasztornego i Muzeum Obozów Jenieckich.
W sierpniu natomiast ufundowała przejazd dzieci ze świetlicy „Lepsze jutro” do
Zielonej Góry, aby mogły uczestniczyć w atrakcjach przygotowanych przez Zarząd
Wojewódzki TPD.
Realizacja zadań w ramach przyjętych na rok szkolny 2019/2020 priorytetów
wychowawczych

odbywała

się

w

klasach

oraz

w

ramach

przedsięwzięć

ogólnoszkolnych.
A. Profilaktyka uzależnień
W I półroczu temat ten poruszany był podczas lekcji wychowawczych, lekcji
wychowania do życia w rodzinie i wychowania fizycznego. Uzależnienia różnego
typu

były

też

inakorytarzach.

przedmiotem
We

wrześniu

gazetek
w

ściennych

ramach

w

współpracy

gabinetach
ze

lekcyjnych

Stowarzyszeniem

„Zjednoczeni” Brody na boisku Orlik 2012 odbył się festyn „Działamy razem”. W
listopadzie odbyły

się spektakle profilaktyczne dla uczniów w trzech grupach

wiekowych. Również w listopadzie uczniowie klasy czwartej uczestniczyli w dniu
profilaktyki, zorganizowanym w tym roku w nowo otwartej Sali zabaw „Zizi” w
Żarach.
B. Rozwijanie

kompetencji

cyfrowych

uczniów,

bezpieczne

i

celowe

wykorzystywanie TIK
Realizację tego priorytetu tradycyjnie już w naszej szkole prowadziliśmy
uczestnicząc w ogólnopolskich programach „Twoje dane, Twoja sprawa” i Tydzień
Bezpiecznego Internetu. Jednocześnie już od początku września nauczyciele na
bieżąco przypominali o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Nauczyciele
na co dzień podczas lekcji, a od połowy marca w edukacji zdalnej wykorzystywali
technologie informacyjno-komunikacyjne. Wszystkie gremia związane ze szkołą na co
dzień korzystały z dziennika elektronicznego „Librus”, który od marca został
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rozszerzony do najbardziej rozbudowanego wariantu „ALTUM”. Stało się to
koniecznością w sytuacji zawieszenia zajęć stacjonarnych i wprowadzenia edukacji
zdalnej w związku z pandemią COVID-19 od 25 marca 2020 r.
C. Kształtowanie kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się.
Podjęcie realizacji tego priorytetu wynikało z obserwacji trudności uczniów w
społecznym funkcjonowaniu, a także problemów w uczeniu się w ubiegłych latach.
Widać było brak umiejętności uczenia się. W związku z tym psycholog szkolny
przeprowadził szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej na ten temat oraz
warsztaty dla uczniów klas ósmych pt.: „Jak się uczyć?”, w klasie 3a program
„Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”. Oprócz tego organizowano pomoc
koleżeńską w świetlicach (szkolnej i popołudniowej), a także odbyło się spotkanie z
wolontariuszami, prymusami absolwentami brodzkiej szkoły.
15. Ośrodek zdrowia i inne formy ochrony zdrowia
Przez 2020 r. w Gminie Brody placówką udzielającą podstawowych świadczeń opieki
zdrowotnej był Ośrodek Zdrowia BroMedica, którego zadaniem była również
profilaktyka oraz promocja zdrowia. Ośrodek udzielał świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom
uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów głównie
nieodpłatnie, ale również za częściową lub całkowitą odpłatnością. Opiekę medyczną
zapewniali: lekarz medycyny rodzinnej/diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych
oraz pielęgniarka. W 2020 r. w ośrodku zdrowia pacjenci odbyli 3 470 wizyt, w tym
989 teleporad. Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej wykonywane były w dni
robocze od poniedziałku do piątku. W 2020 r. od marca ośrodek był otwarty dla
pacjentów z zachowaniem reżimu sanitarnego, nie wprowadzono ograniczenia dostępu
do lekarza, realizowano wizyty domowe, zabiegi pielęgniarskie i iniekcje.
W 2020 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brodach, przy ul. Kilińskiego
11, sprawowana była również opieka pielęgniarki środowiska nauczania
i wychowania.
Opiekę stomatologiczną na terenie gminy zapewniała indywidualna praktyka
lekarska - lekarza stomatologa, która obejmowała świadczenia ogólnostomatologiczne
dla dorosłych i dzieci. Gabinet stomatologiczny przyjmował pacjentów dwa razy
w tygodniu. W związku z pandemią, w okresie od marca do maja 2020 r., gabinet był
nieczynny. W 2020 r. we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Brodach,
realizowano podpisane przez Gminę porozumienie w sprawie udzielania świadczeń
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opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia stomatologicznego dzieci
i młodzieży przez Gabinet Stomatologiczny zlokalizowany w Ośrodku Zdrowia przy
ul. Polnej 1 w Brodach.
LICZBA PACJENTÓW
PRZYJĘCI PACJĘCI

LICZBA WIZYT

OGÓŁEM, w tym:

242

566

Pacjenci do 18 roku życia

134

269

Seniorzy (pacjenci powyżej
65 roku życia)

19

46

Tabela 1. Podstawowe dane statystyczne dot. Opieki stomatologicznej na terenie Gminy Brody w 2020 r.

W 2020 r. na terenie Gminy Brody zapewniona była również, w ramach
działania
punktu
Informacyjno-Konsultacyjnego,
pomoc
psychologiczna
i psychiatryczna, z której skorzystało 41 osób, w tym osoby uzależnione i osoby
z problemami alkoholowymi, zaburzeniami depresyjnymi czy załamaniami
nerwowymi oraz osoby z rodzin, w których występuje przemoc, problemy
wychowawcze, kryzysowe sytuacje rodzinne.

15.1. Programy zdrowotne realizowane przez gminę
W 2020 r. Gmina Brody uczestniczyła w kampaniach edukacyjno-społecznych
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (kampania "Zachowaj trzeźwy umysł"
i przeciwdziałania narkomanii) poprzez działania Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, finansowanie materiałów edukacyjno-profilaktycznych,
wsparcie finansowe konkursów przeprowadzanych przez GBP i zajęć rekreacyjnosportowych dla dzieci i młodzieży.
W 2020 r. w Gminie Brody, we wrześniu 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 2020 r. Gmina Brody przystąpiła, na zaproszenie Studenckiego Koła
Naukowego Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym
Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowego
Instytutu Badawczego (SKN ONKOMA), do Ogólnopolskiego programu profilaktyki
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czerniaka – edycja 2020/2021, polegającego na działaniach informacyjnoedukacyjnych dzieci i młodzieży.
15.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W 2020 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Brodach zgłoszono 7 przypadków nadużywania alkoholu.
W 2020 r. wydano 28 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na dzień
31.12.2020 r., wśród dziewiętnastu podmiotów posiadających zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Gminy Brody można wymienić 15 sklepów dla
których wydano 44 zezwolenia oraz 4 punkty gastronomiczne, dla których wydano 8
zezwoleń.
Odsetek mieszkańców gminy korzystających z podstawowej opieki zdrowotnej
zlokalizowanej na terenie gminy


Podstawowe świadczenia opieki zdrowotnej

 Opieka stomatologiczna
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16.Kultura i dziedzictwo
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 związku z wprowadzonymi
obostrzeniami wynikającymi z pandemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2
organizacją wydarzeń w świetlicach wiejskich w 2020 r. była ograniczona. Odbywało
się jednak kilka spotkań okolicznościowych związanych z Dniem Kobiet.
Wydarzenia kulturalne organizowane przez Urząd Gminy
Urząd Gminy współuczestniczył w przygotowaniach i przeprowadzeniu
wydarzeń kulturalnych, przede wszystkim w ramach realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
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 XIX 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 braci
turystycznej, poprzez popularyzowanie turystyki rowerowej.
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Urząd Gminy wspierał również działania Muzeum Forst/Klub Miłośników Historii
w Forst oraz Wirtualnego Muzeum Brody przy organizacji spotkania
w Janiszowicach, podczas którego została przypomniana historia Parku Zdrój Serca
(wykład, wystawa zdjęć).
Działania podejmowane na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego
Wśród działań podejmowanych w 2020 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 2020 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 morenie, jak Przewóz i Żary, oraz niemieckimi stowarzyszeniami
Geopark Łuk Mużakowa i Ziegeleibahnverein Klein Kölzig oraz Nadleśnictwami
Lipinki, Lubsko, Wymiarki realizowała postanowienia Listu Intencyjnego tzw.
Porozumienia Mużakowskiego, którego celem jest wspieranie wszelkich inicjatyw na
tym odcinku granicy. Ogólnym założeniem planowanych i realizowanych
przedsięwzięć jest współpraca oparta na wykorzystaniu potencjału regionu pogranicza
tj.: walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych. Owocem współpracy
w ramach PM jest przystąpienie w 2020 r. do realizacji projektu
pn. „Światowy Geopark 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 2020 r. w ramach działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego
zakończono 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.
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W 2020 r. Gmina Brody z Miastem partnerskim Forst, kontynuowała realizację
projektu 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, który ma na celu wzrost
atrakcyjności transgranicznego wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego,
przewidziano działania miękkie t.j. warsztaty, w tym opracowanie wspólnego logo;
imprezy plenerowe, w tym polsko-niemiecki rajd rowerowy; opracowanie polskoniemieckiego przewodnika, w tym audioprzewodnika oraz kalendarza imprez, a także
utworzenie małej architektury w postaci rabaty różanej).
17. Partycypacja obywatelska
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Rada Gminy Brody uchwałą Nr XI/77/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. przyjęła
program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. Wyżej
wspomniany program uchwalany jest na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i jest
realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości i dialogu społecznego.
W roku 2020 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.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności. Celem nadrzędnym współpracy w 2020 r. było zapewnienie efektywnego
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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 współpracy w roku 2020 zrealizowano priorytetowy
obszar współpracy tj. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Natomiastdrug i z obszarów - wypoczynek dzieci i młodzieży, nie został zrealizowany
w związku z obostrzeniami, problemami oraz trudnościami wynikającymi z pandemii
wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
18. Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym
W 2020 r. ogłoszono
publicznych.

jeden

konkurs na wspieranie realizacji zadań

Konkurs na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – placówka wsparcia
dziennego ogłoszony w dniu 03.12.2019r. Do konkursu przystąpiła jedna organizacja
pozarządowa.
W dniu 30.12.2019 r. ogłoszono wyniki konkursu, dofinansowanie w kwocie
47.000,00zł otrzymało Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze
Jutro” w Brodach na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w okresie od
02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Całkowita szacowana wartość zadania opiewała na
kwotę 48 490,00 zł, w tym z dotacji 47 000,00 zł, środki finansowe własne 1 490,00
zł. W ramach zadania realizowano: zajęcia specjalistyczne (logopedyczne,
korekcyjno-kompensacyjne) prowadzone przez specjalistę; zajęcia plastyczne,
wyrównawcze, sportowe, integracyjne, gry i zabawy grupowe, które prowadzono
codziennie w dni robocze roku szkolnego w okresie funkcjonowania placówki
tj. od 02 stycznia do 11 marca i od 1 września do 22 października, przez 3 godziny: od
14:00 do 17:00, a od września od 13:30 do 16:30. Ograniczenie funkcjonowania
placówki wynikały z ogłoszenia stanu pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
W ciągu 4 miesięcy z zajęć skorzystały 22 osoby, z dziećmi pracowało
8 wychowawców, każdego dnia funkcjonowania placówki podopieczni otrzymywali
posiłek - kanapki, owoce, jogurt, ciepły lub zimny napój. Dzięki funkcjonowaniu
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
wynikających
w dużej mierze z wprowadzonego systemu nauki zdalnej, 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
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wartość zadania zamknęła się kwotą 25 022,70 zł, w tym z dotacji 24 502,70 zł, środki
finansowe własne 520,00 zł. Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej
dotacji w kwocie 22 497,30 zł.
Informacje o wynikach konkursu zamieszczano na BIP, stronie internetowej
Gminy i tablicy ogłoszeń.
Dnia 07.12.2020 r. ogłoszono również konkurs na realizację zadania w 2021 r.
w zakresie pomocy społecznej, w formie placówki wsparcia dziennego.
W dniu 19.02.2020r. ogłoszono również konkurs na dofinansowanie rozwoju
sportu na terenie Gminy Brody. Kwota przeznaczona na to zadanie to 40.000 zł. Do
konkursu przystąpiło Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Zjednoczeni Brody”.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone w dniu 09.03.2020 r. i SLZS „Zjednoczeni
Brody” otrzymało wsparcie na realizację zadania w kwocie 40.000 zł. W trakcie
realizacji zadania prowadzono zajęcia treningowe 2 x w tygodniu po 1,5 h
w 3 grupach treningowych dla co najmniej 50 osób z terenu Gminy Brody (dzieci,
młodzieży
i
dorosłych)
w
kategorii
orlik,
młodziki
senior,
zorganizowano/uczestniczono w 24 meczach międzyklubowych. Dbano o stan boiska
sportowego, zakupiono sprzęt sportowy. 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” (z uwagi na pandemię II etap rozgrywek został
odwołany), zajęciem czołowego miejsca i awansem do II ligi okręgowej w
rozgrywkach w kategorii młodzików. Całkowita wartość zadania to kwota 40 384,45
zł w tym dotacja - 35 881,81 zł, wkład własny: środki finansowe i wolontariat – 4
502,64 zł. Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie
4 118,19 zł.
18.1. Inne formy wsparcia organizacji pozarządowych w 2020r.
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 – 2.391,20 zł
Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego – 4 870,00 zł
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr – 4.076,40 zł
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19. Konsultacje i inicjatywy społeczne
W roku 2020 r., w okresie od 19.02.2020 do 04.03.2020, 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 2020 konsultowano także Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brody w 2020 roku.
Konsultacje trwały od 27.01.2020 r. do 10.02.2020 r. W trakcie trwania konsultacji do
przedłożonego projektu programu nie zgłoszono żadnych uwag.
W roku 2020 konsultowano projekt programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2021. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji zostało umieszczone
w bip w dniu 22.10.2020 r. Konsultacje trwały od 22.10.2020 r. do 30.10.2020 r.
W trakcie trwania konsultacji do przedłożonego projektu programu również nie
zgłoszono żadnych uwag.
W ramach realizacji programu współpracy Gmina Brody informowała organizacje
pozarządowe o planowanych działaniach, współpracowała z organizacjami
pozarządowymi
w zakresie rozpowszechniania informacji i zachęcania społeczności lokalnej do
udziału
w planowanych przez w/w organizacje wydarzeniach i działaniach jak m.in. obchody
Europejskich Dni Dziedzictwa, Lubuskie Spotkania z Zabytkami, możliwości
pozyskania środków w ramach projektów grantowych czy też udziału w konkursie
realizowanym
w ramach projektu EKO MŁODZIEŻ, współfinansowanym ze środków Województwa
Lubuskiego w ramach zadania „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”
prowadzonych przez LGD Grupa Łużycka. Gmina Brody informowała i wspierała
organizacje pozarządowe przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych, OSP Brody w
ramach projektu „Mały Strażak” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i NFOŚ i GW zakupiła sprzęt ochrony
przeciwpożarowej.
W 2020 r. nie zostały zgłoszone ani zrealizowane żadne inicjatywy społeczne.
20. Fundusz sołecki
W sierpniu w sołectwach Jałowice, Janiszowice i Kumiałtowice i we wrześniu 2020 r.
w pozostałych sołectwach, zostały przeprowadzone zebrania w sprawie wyodrębnienia
w budżecie
środków stanowiących fundusze sołeckie. Na poszczególnych
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spotkaniach frekwencja kształtowała się zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli
poniżej.

Lp.

Sołectwo

Liczba
mieszkańców
uprawnionych
do
głosowania*

Liczba osób
uczestniczących
w zebraniu

Frekwencja
(%)

1.

Biecz

208

12

5,77

2.

Brody

749

7

0,92

3.

Datyń

179

9

5,03

4.

Grodziszcze

160

10

6,25

5.

Jałowice

107

20

18,69

6.

Janiszowice

35

9

25,71

7.

Jasienica

117

15

12,82

8.

Jeziory Dolne

128

9

7,03

9.

Jeziory
Wysokie

115

20

17,39

10.

Koło

225

10

4,44

11.

Kumiałtowice

105

20

19,05

12.

Marianka

59

12

20,34

13.

Nabłoto

127

12

9,45

14.

Suchodół

47

10

21,28

15.

Wierzchno

48

14

29,17

16.

Zasieki

221

12

5,43

* na podstawie rejestru mieszkańców, stan na 30.09.2020 r.
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21. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
21.1. Współpraca międzynarodowa
Gmina Brody w 2020 r. pielęgnowała kontakty zagraniczne z miastem
partnerskim Forst oraz w ramach współpracy Europejskiego Związku Parków
Łużyckich również z takimi miastami jak Bad Muskau, Branitz, Altdöbern, Kromlau,
Neschwitz. Współpraca ta miała na celu realizację zadań projektowych, ale także
utrzymanie możliwości ubiegania się o środki europejskie zarezerwowane na wsparcie
działań zmierzających do szerzenia integracji i budowania społeczeństwa
europejskiego świadomego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego pogranicza polsko
- niemieckiego.
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,
w 2020 r. z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 20142020.
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Współpraca zagraniczna w obszarze gospodarczym ma na celu inicjowanie
działań zmierzających do wskazywania i zwiększania szans i możliwości lokalnego
rozwoju gospodarczego m.in. poprzez rozwój infrastruktury turystycznej czy
drogowej. W 2020 r. realizowano projekt w ramach Programu Współpracy
INTERREG VA Brandenburgia-Polska2014-2020, w osi priorytetowej I Wspólne
zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego, n mający na celu
wzrost atrakcyjności transgranicznego wspólnego dziedzictwa naturalnego
i kulturowego pn. ,,Forst-Brody: Zachować i Rozwijać – Różany Most Hrabiego
Brühla”, który obejmuje działania miękkie: warsztaty w tym opracowanie wspólnego
logo, imprezy plenerowe w tym polsko-niemiecki rajd rowerowy, opracowanie
polsko-niemieckiego przewodnika w tym audioprzewodnika oraz wspólnego
kalendarza imprez, a także utworzenie malej architektury w formie rabaty różanej.
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
2020 r. współpracę transgraniczną w ramach polsko – niemieckiego Geoparku Łuk
Mużakowa. W 2020 r. realizowano, mimo utrudnień związanych z pandemią,
założenia Listu Intencyjnego Porozumienia Mużakowskiego - koncepcji współpracy
gmin i instytucji położonych na Łuku Mużakowa. Zakładaną główną osią współpracy
jest 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. W 2020 r. przygotowywano do realizacji działania dotyczące 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 2020 r. wspólnie
podejmowano działania mające na celu opracowanie kolejnych dwujęzycznych
materiałów, 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 jest
aktualizowana.
Jednym z głównych celów prowadzonej przez Gminę współpracy zagranicznej
jest edukacja europejska, czyli pielęgnowanie wśród młodzieży uniwersalnych
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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 osiągnięciu przysłużył
się w minionych latach 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 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. Niestety w związku z pandemią oraz
obowiązującymi obostrzeniami w 2020 r. projekt nie został zrealizowany.
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 2020 r.
Gmina Brody uczestniczyła oraz współorganizowała spotkania z miastem partnerski
Forst dotyczące realizacji projektu oraz spotkania Porozumienia Mużakowskiego.
22. Sport
22.1. Obiekty sportowe na terenie Gminy Brody w 2020 r.
 Sala gimnastyczna, Brody (nawierzchnia sztuczna), ul. Kilińskiego 11, zarządca:
dyrekcja Zespołu Szkolno-przedszkolnego, w 2020 r. stan b. dobry
 Boisko wielofunkcyjne ,,Moje Boisko - Orlik 2012"(nawierzchnia: tartan),,
Brody, ul. Sportowa 1, zarządca: Gmina Brody, w 2020 r. stan dobry
 Boisko do piłki nożnej (nawierzchnia naturalna), Brody, przy ul. Sportowej,
zarządca: LZS Zjednoczeni Brody, w 2019 r. przeprowadzono renowację
nawierzchni.
 Boisko do piłki nożnej (nawierzchnia naturalna), Grodziszcze, zarządca: LZS
Zjednoczeni Brody – w 2020 r. stan zły – zniszczony.
 Siłownie plenerowe (w miejscowościach: Brody, Grodziszcze, Jeziory Wysokie,
Marianka, Suchodół i Janiszowice).
22.1.2. 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”
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Prezes – Daniel Stanisz
aktywne sekcje:
 seniorzy – 18 osób ( klasa rozgrywkowa A)
 młodzik – 16 osób (klasa rozgrywkowa II liga wojewódzka).
23. KULTURA I DZIEDZICTWO
23.1. Instytucje Kultury.
Na terenie Gminy Brody działa jedna instytucja kultury. Jest to Gminna Biblioteka
Publiczna z siedzibą w Brodach oraz Filią GBP w Bieczu.
23.2. Kultura i dziedzictwo
23.2.1. 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 związku z wprowadzonymi
obostrzeniami wynikającymi z pandemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2
organizacja wydarzeń w świetlicach wiejskich w 2020 r. była ograniczona. Odbywało
się jednak kilka spotkań okolicznościowych związanych z Dniem Kobiet.
23.2.2. Wydarzenia kulturalne organizowane przez Urząd Gminy
Urząd Gminy współuczestniczył w przygotowaniach i przeprowadzeniu
wydarzeń kulturalnych, przede wszystkim w ramach realizacji programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi.
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 XIX 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 braci
turystycznej, poprzez popularyzowanie turystyki rowerowej.
Urząd Gminy wspierał również działania Muzeum Forst/Klub Miłośników Historii w
Forst oraz Wirtualnego Muzeum Brody przy organizacji spotkania w Janiszowicach,
podczas którego została przypomniana historia Parku Zdrój Serca (wykład, wystawa
zdjęć).
23.3. Działania podejmowane na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego
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Wśród działań podejmowanych w 2020 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 2020 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 morenie, jak Przewóz i Żary, oraz niemieckimi stowarzyszeniami
Geopark Łuk Mużakowa i Ziegeleibahnverein Klein Kölzig oraz Nadleśnictwami
Lipinki, Lubsko, Wymiarki realizowała postanowienia Listu Intencyjnego tzw.
Porozumienia Mużakowskiego, którego celem jest wspieranie wszelkich inicjatyw na
tym odcinku granicy. Ogólnym założeniem planowanych i realizowanych
przedsięwzięć jest współpraca oparta na wykorzystaniu potencjału regionu pogranicza
tj.: walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych. Owocem współpracy w
ramach PM jest przystąpienie w 2020r.do realizacji projekt pn. „Światowy Geopark
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 2020 r. w ramach działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego
zakończono 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 2020 r. Gmina Brody z Miastem partnerskim Forst, kontynuowała realizację
projektu 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, który ma na celu wzrost
atrakcyjności transgranicznego wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego,
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przewidziano działania miękkie t.j. warsztaty, w tym opracowanie wspólnego logo;
imprezy plenerowe, w tym polsko-niemiecki rajd rowerowy; opracowanie polskoniemieckiego przewodnika, w tym audioprzewodnika oraz kalendarza imprez, a także
utworzenie małej architektury w postaci rabaty różanej).
24. OCHRONA ŚRODOWISKA.
Gmina Brody realizuje wiele działań w zakresie ochrony środowiska. Służą temu
programy realizowane przez gminę jak i działania edukacyjno – informacyjne.
24.1. Dokumenty strategiczne.
 Plan gospodarki niskoemisyjnej - dane z BIP - dokument podjęty uchwałą Rady
Gminy Brody z 31.03.2016 r. Nr XVI/105/16 .
 Program Ochrony Środowiska dla Łużyckiego Związku Gmin na lata 20182021 z perspektywą na lata 2022-2025.
 Gminny program usuwania azbestu.
Usuwanie azbestu z terenu gminy Brody odbywa się na podstawie Programu usuwania
azbestu z terenu gminy Brody na lata 2010 – 2032 przyjętego Uchwałą Nr
XLIV/307/10 Rady Gminy Brody z dnia 12 listopada 2010 roku.
 udział lasów w powierzchni gminy: 64,6 % (dane GUS z 2019 r.
 - stan ekologiczny jezior i rzek - na stronie WIOŚ jest opracowanie za rok
2018 - podaję link: http://www.zgora.pios.gov.pl/ocena-jednolitych-czesciwod-powierzchniowych-rzecznych-i-jeziornych-w-wojewodztwielubuskim-za-rok-2018/
 Posiadamy także publikację WIOŚ na temat stanu środowiska w
województwie lubuskim 2016-2017 z treści której wynika, że:
 Jezioro Brodzkie Parkowe:
 - brak oceny stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wod
powierzchniowych jeziornych (Rys. 3.67) ,
 - klasyfikacja stanu chemicznego - poniżej dobrego,
 - stan wód - zły.
 Rzeki:
 - brak oceny stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód
powierzchniowych.
 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 6.000 zł.
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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.
25.

 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 i Datyniu i Zasiekach,
które w razie zagrożenia zostaną wyposażone niezbędny sprzęt kwatermistrzowski na
bazie magazynu oc, przeciwpowodziowego oraz sprzętu zakupionego
na doposażenie czasowego miejsca zakwaterowania.
 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 rezerwę celową 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.
 Posiedzenia GZZK
 Posiedzenie GZZK - 03.03.2020 r. w sprawie braku przydatności wody
do spożycia
przez ludzi produkowanej przez wodociąg publiczny
w Bieczu – wystąpienie bakterii Coli) – działania polegające
na informowaniu mieszkańców oraz zabezpieczeniu i dostarczeniu wody
dla poszczególnych miejscowości.
 Posiedzenie GZZK – 12.03.2020 r- w sprawie wprowadzenia prewencyjnych
zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-CoV-2
na terytorium RP
 Posiedzenie GZZK - 01.10.2020 r. w sprawie braku przydatności wody
do spożycia
przez ludzi produkowanej przez wodociąg publiczny
w Zasiekach i Mariance – wystąpienie bakterii Coli) – działania polegające
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na informowaniu mieszkańców oraz zabezpieczeniu i dostarczeniu wody
dla poszczególnych miejscowości.
 Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach:
 Propagowanie Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) –
umożliwiający powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach.

system

 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 w Brodach.
 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.
 Ochrona przed powodzią:
 Okresowe przeglądy wałów przeciwpowodziowych.
 Działania ratownicze OSP Brody – 2020 r.
 Pożary – 15 wyjazdów, 78 ratowników, 3 pojazdy;
 Miejscowe zagrożenia – 59 wyjazdy, 250 ratowników, 3 pojazdy;
 Alarmy fałszywe – 2 wyjazdy, 8 ratowników, 2 pojazdy;
 Wyjazdy gospodarcze – 20 wyjazdów, 90 ratowników, 3 pojazdy.

 Dotacje na sprzęt i działania ratownicze w 2020 r. :
 79.668,41 zł – wydatki bieżące
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 225.000,00 zł wydatki inwestycyjne – z Gminy Brody;
 Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego IVECO – 76.140,00 zł
- NFOŚiGW – 180.000 zł
- UG Brody – 250.000 zł
- Dotacja KSRG – 130.000 zł
- Środki KG PSP – 200.000 zł
- OSP Brody – 140 zł
 25.206,28 zł – pozyskane na sprzęt w WFOŚiGW w Zielonej Górze (rękawice,
agregat, detektor prądu przemiennego, piła do drewna, halligan dielektryczny,
motopompa, węże strażackie, latarki, zestaw do oznakowania terenu akcji)
25.1. Działania COVID 2020
 Rozdysponowanie płynów do dezynfekcji do placówek oświatowych – do
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brodach (przekazany od Starostwa
Powiatowego w Żarach)
 Wykorzystanie aktywnych miejsc do kwarantanny – utworzenie 40 miejsc do
kwarantanny zbiorowej na polecenie Wojewody Lubuskiego z dn. 9 kwietnia
2020 r. – przeznaczenie obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brodach –
sala gimnastyczna (05.04.2020 – 19.04.2020 – 1 osoba przyjęta na
kwarantannę, 23.04.2020-07.05.2020 – 1 osoba przyjęta na kwarantannę)
 19.05.2020 r. uchylenie decyzji Wojewody w sprawie miejsca kwarantanny
zbiorowej
 Świetlica wiejska w Zasiekach – udostępniona nieodpłatnie na potrzeby
stacjonowania wojska od 13.03.2020 – zabezpieczenie granicy
 Przygotowanie miejsca na kwarantannę zbiorową w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Brodach – 40 miejsc – zakup łóżek, śpiworów, poduszek,
wyposażenie miejsca kwarantanny – zaplecze socjalne – 17.628,88 zł – zwrot z
LUW Gorzów Wlkp.
 Koszty walki z pandemią – 15.509 zł – zwrot z LUW Gorzów Wlkp.
 Bieżące dezynfekowanie i ozonowanie przez OSP Brody
 Dostarczanie posiłków dla seniorów i osób potrzebujących odbywających
kwarantannę przez OSP
 Przekazanie 2.500 szt. maseczek wielokrotnego użytku dla mieszkańców
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 Zakup środków ochrony indywidualnej i płynów do dezynfekcji
rozdysponowanie dla OSP i pracowników urzędu

–

 Wsparcie i przyznanie zasiłków przez GOPS dla osób pozostających bez środkó
o finansowych
 Rozpowszechnianie informacji na temat wirusa na terenie gminy wśród
mieszkańców – plakaty, strona internetowa
 Mobilne ogłaszanie komunikatów „Zostań w domu” przez OSP
 Codzienne raportowane sytuacji do Starostwa Powiatowego w Żarach

25.2. Bezpieczeństwo publiczne (POLICJA)
Ochronę bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy zapewnia Posterunek Policji w
Brodach działający w strukturach Komisariatu Policji w Lubsku.
Rok 2020 :
 Interwencje – 558 (80 - COVID)
 Kolizje – 29
 Wypadek – 6
 Niebieska karta – 5
 Kryminalne – 81
 Pouczenia – 53
 Poszukiwani – 10
 Nietrzeźwi kierujący – 4
 Mandaty karne - 44
Ochronę bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy zapewnia Posterunek Policji
w Brodach działający w strukturach Komisariatu Policji w Lubsku. Stan osobowy na
dzień 31.XII.2018 r. wynosił 2 funkcjonariuszy w tym jednego dzielnicowego,
którego rewir obejmuje obszar całej gminy.
26.

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA

26.1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
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Rada Gminy Brody uchwałą Nr XI/77/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. przyjęła
program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. Wyżej
wspomniany program uchwalany jest na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i jest
realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości i dialogu społecznego.
W roku 2020 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.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności. Celem nadrzędnym współpracy w 2020 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 współpracy w roku 2020 zrealizowano priorytetowy
obszar współpracy tj. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Natomiastdrug i z obszarów - wypoczynek dzieci i młodzieży, nie został zrealizowany
w związku z obostrzeniami, problemami oraz trudnościami wynikającymi z pandemii
wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
26.2. Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym
W 2020 r. ogłoszono jeden konkurs na wspieranie realizacji zadań publicznych.
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Konkurs na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – placówka wsparcia
dziennego ogłoszony w dniu 03.12.2019r. Do konkursu przystąpiła jedna organizacja
pozarządowa.
W dniu 30.12.2019 r. ogłoszono wyniki konkursu, dofinansowanie w kwocie
47.000,00zł otrzymało Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze
Jutro” w Brodach na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w okresie od
02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Całkowita szacowana wartość zadania opiewała na
kwotę 48 490,00 zł, w tym z dotacji 47 000,00 zł, środki finansowe własne 1 490,00
zł. W ramach zadania realizowano: zajęcia specjalistyczne (logopedyczne,
korekcyjno-kompensacyjne) prowadzone przez specjalistę; zajęcia plastyczne,
wyrównawcze, sportowe, integracyjne, gry i zabawy grupowe, które prowadzono
codziennie w dni robocze roku szkolnego w okresie funkcjonowania placówki
tj. od 02 stycznia do 11 marca i od 1 września do 22 października, przez 3 godziny: od
14:00 do 17:00, a od września od 13:30 do 16:30. Ograniczenie funkcjonowania
placówki wynikały z ogłoszenia stanu pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
W ciągu 4 miesięcy z zajęć skorzystały 22 osoby, z dziećmi pracowało
8 wychowawców, każdego dnia funkcjonowania placówki podopieczni otrzymywali
posiłek - kanapki, owoce, jogurt, ciepły lub zimny napój. Dzięki funkcjonowaniu
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
wynikających
w dużej mierze z wprowadzonego systemu nauki zdalnej, 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 25 022,70 zł, w tym z dotacji 24 502,70 zł, środki
finansowe własne 520,00 zł. Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej
dotacji w kwocie 22 497,30 zł.
Informacje o wynikach konkursu zamieszczano na BIP, stronie internetowej Gminy i
tablicy ogłoszeń.
Dnia 07.12.2020 r. ogłoszono również konkurs na realizację zadania w 2021 r.
w zakresie pomocy społecznej, w formie placówki wsparcia dziennego.
W dniu 19.02.2020r. ogłoszono również konkurs na dofinansowanie rozwoju sportu
na terenie Gminy Brody. Kwota przeznaczona na to zadanie to 40.000 zł. Do konkursu
przystąpiło Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Zjednoczeni Brody”. Wyniki
konkursu zostały ogłoszone w dniu 09.03.2020 r. i SLZS „Zjednoczeni Brody”
otrzymało wsparcie na realizację zadania w kwocie 40.000 zł. W trakcie realizacji
zadania prowadzono zajęcia treningowe 2 x w tygodniu po 1,5 h w 3 grupach
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treningowych dla co najmniej 50 osób z terenu Gminy Brody (dzieci, młodzieży i
dorosłych) w kategorii orlik, młodziki senior, zorganizowano/uczestniczono w 24
meczach międzyklubowych. Dbano o stan boiska sportowego, zakupiono sprzęt
sportowy. 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” (z uwagi na pandemię II etap rozgrywek został odwołany), zajęciem
czołowego miejsca i awansem do II ligi okręgowej w rozgrywkach w kategorii
młodzików. Całkowita wartość zadania to kwota 40 384,45 zł w tym dotacja 35 881,81 zł, wkład własny: środki finansowe i wolontariat – 4 502,64 zł.
Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 4 118,19 zł.
27. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI
Gmina Brody jest aktywnym uczestnikiem stowarzyszeń, porozumień i związków
międzygminnych krajowych i międzynarodowych.
27.1. 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.
27.2. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego.
Zrzeszenie Gmin WL powstało w listopadzie 2014 r. w wyniku zmiany nazwy oraz
charakteru „Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa
Lubuskiego”, którego inicjatorem był śp. Bolesław Borek – Burmistrz Krosna
Odrzańskiego. Spotkanie założycielskie odbyło się w dn. 8-9 kwietnia 1999 roku.
Gmina Brody jest członkiem założycielem Zrzeszenia. W styczniu 2019 r. wójt gminy
Brody został wybrany II wiceprezesem Zrzeszenia na kadencję 2019 – 2023.
27.3. 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.
27.4. Łużycki Związek Gmin.
Powstanie Związku zainicjowano w 1999 r. Po długotrwałej procedurze rejestracyjnej,
13 lipca 2002 r. Związek został wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych pod
poz. 242 jako Łużycki Związek Gmin z siedzibą w Żarach. Gmina Brody jest
członkiem założycielem Związku. W roku 2020 większością głosów przedstawicieli
gmin członkowskich Łużycki Związek Gmin został postawiony w stan likwidacji.
27.5. Europejski Związek Parków Łużyckich.
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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.
27.6. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej.
Z inicjatywy Miasta Łęknica przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego powstała koncepcja powołania pierwszego na pograniczu polsko –
niemieckim Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. EUWT może
stanowić dodatkowy bodziec do rozwoju infrastruktury turystycznej gmin
członkowskich oraz ułatwiać zdobywanie środków finansowych UE .
28. Partnerstwa
Gmina Brody ma podpisane umowy partnerskie z dwoma gminami: Lubsko i Forst.
Umowa partnerska Brody – Forst – Lubsko została podpisana w 2000 roku.

29. PODSUMOWANIE
Powyższy raport przedstawia stan podstawowych obszarów działalności Gminy
Brody. Raport jest swego rodzaju spojrzeniem na aktualną, wewnętrzną
i zewnętrzną sytuację Gminy. Podkreślić należy fakt, iż Raport nie jest monografią,
opisującą w szczegółach każdą z dziedzin aktywności Gminy, ale zbiorem danych
statystycznych oraz innych informacji pozyskanych z zasobów Urzędu Gminy Brody,
przetworzonych na potrzeby tego dokumentu. Dzięki temu publikacja ta zawiera
informacje pozwalające ocenić i przeanalizować różne zagadnienia, związane
z rozwojem społeczno-gospodarczym Gminy Brody w ostatnim roku. Zebrane
informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, jednostek
organizacyjnych i instytucji są źródłem informacji ostanie Gminy Brody. Opisują
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sytuację gminy pod względem gospodarki, środowiska, społeczeństwa oraz
zarządzania gminą.
Pandemia koronawirusa sprawiła, że nie wszystkie plany i zamierzenia udało nam się
zrealizować. Pomimo realnego niebezpieczeństawa zakażeniem, staraliśmy się, aby
urząd w miarę możliwośći był dostępny dla interesantów z zachowaniem reżimu
sanitarnego.
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