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Szanowni Państwo,  
 

  Gmina Prusice to nasz wspólny dom. Dom, który razem budujemy, 

rozwijamy i którego musimy doglądać. To od nas samych zależy, jak 

wyglądać będzie nasza mała ojczyzna i jak dobrze będzie się w niej żyć. Na 

komfort życia składa się wiele czynników: od poziomu edukacji po 

wyposażenie straży pożarnej. Od kanalizacji po zajęcia w domach kultury 

czy bibliotekach. Od sprawnego naprawiania dziur w drogach po ciekawe 

materiały na stronie internetowej. Do tego wszystkiego dochodzą czynniki 

prawne oraz budżet. Samorząd to nie urząd miasta. Samorząd to 

mieszkańcy, którzy od urzędu miasta oczekują zapewnienia najlepszego 

poziomu usług publicznych. I to staramy się robić. Efektem tej pracy są 

wysokie lokaty w rankingach samorządów. Jednak dla mnie najważniejszym 

miernikiem zarządzania publicznego jest zadowolenie mieszkańców. 

 

W raporcie zgromadzone zostały szczegółowe dane, 

przedstawiające szeroki zakres funkcjonowania gminy oraz podległych jej 

instytucji, jak również współpracy z pozostałymi organami. Opracowanie to 

jest opisem stanu, które przygotowaliśmy, aby przedstawić sytuację 

organizacyjną i finansową gminy, pokazać, nad czym pracujemy, a także 

przypomnieć najważniejsze wydarzenia mijających lat. 

 

Osobiście uważam, że tak wiele udało się zrobić, ponieważ                              

w centrum moich starań zawsze było dobro każdego mieszkańca. Jestem 

przekonany, że dane zawarte w tym dokumencie przekonają Państwa, iż 

Gmina Prusice staje się miejscem coraz bardziej przyjaznym zarówno dla 

mieszkańców, jak też dla turystów i inwestorów. 

 

              

              Igor Bandrowicz 

         Burmistrz Gminy Prusice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 
 

 

 

 

 

  Celem działania i uzasadnieniem istnienia samorządu gminnego 

jest zaspakajanie potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej – czyli 

mieszkańców. W obszarze europejskiej kultury prawnej, zwłaszcza od czasu 

rzymskich ustaw samorządowych (Codecs Iulia Municipalis), samorząd 

terytorialny jest podstawą potęgi gospodarki i bogacenia europejskich 

miast.  

Jest też szkołą i fundamentem demokracji. Przy różnych modelach 

ustrojowych samorządu, od zawsze można było wyróżnić dwa organy 

gminnej wspólnoty: organ stanowiący - radę i organ wykonawczy - 

burmistrza/magistrat.  

Charakter umocowania prawnego, zakres uprawnień i kompetencji 

oraz sposoby działania burmistrza są zasadniczo odmienne od rady. Dlatego 

polski ustawodawca zdecydował, aby burmistrz przedkładał mieszkańcom 

i radzie dokument sprawozdawczy, nakierowany na prezentację efektów 

wykonywania zadań, które dotyczą kompetencji, obowiązków i uprawnień 

burmistrza jako organu wykonawczego gminy.  

Taki charakter ma „Raport o stanie Gminy Prusice”.  
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1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 

ZAKRES RAPORTU O STANIE GMINY 

 Skuteczność wykonywania zadań gminy uzależniona jest od wielu 
okoliczności. Wśród nich trzeba wskazać na kluczowe okoliczności, które 
mają bezpośredni wpływ na efektywność wykonywania zadań własnych 
gminy, wyspecyfikowane w ustawie o samorządzie gminnym. Są to: 

1. Instytucjonalny sposób zorganizowania gminy w celu wykonywań 
zadań (sołectwa; jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej; gminne osoby prawne),   

2. Wyposażenie jednostek organizacyjnych w majątek – celem 
skutecznego wykonywania zadań, 

3. Zapewnienie niezbędnego kapitału ludzkiego (zasobów kadrowych 
o odpowiednim wykształceniu i umiejętnościach), 

4. Zadysponowanie zasobów pieniężnych, adekwatnych do zakresu 
wykonywania zadań, 

5. System umów i porozumień, dzięki któremu część zadań gminy 
wykonywana jest przez podmioty zewnętrzne, a część zadań innych 
podmiotów publicznych wykonuje gmina.  

Te kluczowe okoliczności, są pochodną współdziałania Rady Miejskiej, 
Burmistrza i jednostek pomocniczych. Natomiast wysokość środków 
zadysponowanych na realizację zadań w znacznym stopniu zależy od tego, 
w jaki sposób administracja państwowa wykonuje konstytucyjny 
obowiązek zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w 
dochodach publicznych, który powinien być odpowiedni do przypadających 
gminie zadań. (art. 167 ust. 1 Konstytucji RP). 

Burmistrz, działający jako organ wykonawczy gminy, dysponuje 
szeregiem kompetencji administracyjnoprawnych jak też uprawnień 
cywilnoprawnych, których wykonywanie ma bezpośredni wpływ na 
efektywność zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej. 

Należy pamiętać o dwóch obszarach aktywności burmistrza, gdzie                            
w każdym z nich burmistrz jest w innej sytuacji prawnej i gdzie obowiązuje 
odmienny sposób regulacji prawnej: 

1. Pierwszy to obszar „IMPERIUM” – czyli obszar władzy 
administracyjnej, gdzie burmistrz w sposób władczy – decyzją 
administracyjną rozstrzyga o prawach lub obowiązkach strony.                 
W tym obszarze kompetencji obowiązuje burmistrza 
konstytucyjna, bezwzględna „zasada legalizmu”. Oznaczona ona, 
że działania i decyzje burmistrza muszą mieć wyraźne 
upoważnienie w przepisie ustawowym i być zgodne z prawem.                 
W obszarze „IMPERIUM” niedopuszczalne jest domniemanie 
kompetencji. 
Do obszaru „IMPERIUM” należy też zaliczyć obowiązki organów 
gminy, wynikające z „zasady oficjalności” (officium – obowiązek) 
które choć nie są wykonywane w postępowaniu administracyjnym 
tylko legislacyjnym, regulowane są ściśle prawem. (Na przykład: 
skoro prawo stanowi, że działalność kulturalna gminy jest 
obowiązkowa i jest prowadzona w formie instytucji kultury, to 
organ stanowiący gminy obowiązany jest taką instytucję powołać.)  

2. Drugi obszar „DOMINIUM” dotyczy gospodarki gminnej, której 
organizacja i sposób działania służy zaspakajaniu zbiorowych 
potrzeb mieszkańców. Uprawnienia gminy, rady i burmistrza                    
w tym zakresie regulowane są prawem cywilnym. Ustawodawca 
przyznaje gminie w tym obszarze domniemanie kompetencji. 
Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że – „do zakresu 
działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu 
lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.”  

Tak więc przedstawiając Raport o stanie Gminy Prusice, który jest 
dokumentem sprawozdawczym burmistrza, należy pamiętać, że uwydatnia 
on aktywności burmistrza w ramach jego kompetencji, obowiązków                            
i uprawnień do:   
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1. inicjowania i realizacji polityk, programów i strategii rozwojowych, 
pozostających w obszarze zadań gminy, własnych, zleconych ustawą 
bądź powierzonych porozumieniem, wynikających z: 

a. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:                        
- w zakresie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projekt planu 
miejscowego, który po uchwaleniu przez rade miejska staje się 
prawem miejscowym dokumentem, który decyduje o tempie 
rozwoju i bogacenia się gminy, 

b. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju:  

• w zakresie sporządzania projektów programów (art. 
18 pkt 3), które są uchwalane przez radę miejską                          
i mogą dotyczyć np. usuwania azbestu, 
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków, rewitalizacji jednostek osadniczych, itp…  

• w zakresie współpracy, współdziałania, 
wnioskowania, opiniowania polityk, strategii, 
kontraktów terytorialnych i programów które 
powstają na szczeblu centralnym lub regionalnym 
(gminy nie posiadają kompetencji do kreowania 
polityk, strategii, kontraktów terytorialnych                            
w rozumieniu ustawy). 

c. Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki 
Niskoemisyjnej (NPRGN nie jest do dzisiaj przyjęty, znajduje się 
w uzgodnieniach międzyresortowych): - w zakresie 
sporządzenia planu gospodarki niskoemisyjnej, którego 
posiadanie przez gminę warunkuje korzystanie z pomocowych 
środków europejskich, 

d. ustawy Prawo ochrony środowiska, w zakresie: 

− opiniowania wojewódzkiego programu ochrony 
powietrza, 

− sporządzania i aktualizacji gminnego programu 
ochrony środowiska. 

 
2. inicjatyw uchwałodawczych i obowiązku wykonywania uchwał 

Rady Miejskiej w Prusicach i budżetu obywatelskiego. 
 

SPOSÓB PREZENTACJI RAPORTU O STANIE GMINY 

Aby treść raportu była przejrzysta i łatwą do oceny przez mieszkańców 
Gminy i Radnych Rady Miejskiej w Prusicach, zagadnienia są przedstawione 
według kolejności zadań własnych gminy. Zadanie te są wymienione w art. 
7 ustawy o samorządzie gminnym. Czytelnik Raportu będzie mógł więc                       
w prosty sposób sprawdzić, czy wszystkie zadania własne gminy zostały nim 
objęte. Zadania, które nie są wykonywane, gdyż nie są obowiązkowe, 
również zostały omówione – w zakresie planów ich realizacji. 
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2.PLANOWANIE PRZESTRZENNE   
Planowanie przestrzenne to podstawowe narzędzie prawne gminy, które 
uprawia jej organy do poddania analizie i zaplanowania funkcje 
przestrzenne terenów w gminie. Pozwala zarezerwować teren z 
przeznaczeniem na infrastrukturę techniczną (m.in. drogi, linie kolejowe, 
lotniska, dworce, gazownie itp..); infrastrukturę społeczną (urzędy, szkoły, 
szpitale, teatry, kina itp.).; odseparować działalność przemysłową od 
terenów mieszkalnym; chronić zasoby kultury i środowiska. Burmistrz 
sporządza projekt studium uwarunkowań i kierunków rozwoju 
przestrzennego gminy, będące dokumentem analityczno – kierunkowym. 
Na jego podstawie przygotowywany jest przez Burmistrza plan 
zagospodarowania przestrzennego, który po uchwaleniu przez Radę 
Miejską staje się prawem miejscowym.   

Plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem, który może 
ograniczać prawo własności. Może też powodować bolesne dla budżetu 
gminy skutki w postaci obowiązku wykupu przez gminę nieruchomości bądź 
wypłaty odszkodowań.  Z tego powodu Burmistrz Gminy Prusice i Rada 
Miejska Prusic prowadzi politykę, która zapewniając prawną możliwość 
lokalizowania inwestycji, unika pokrycia planem miejscowym całej gminy.  

Stan gospodarki przestrzennej, przedstawia się następująco: 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego obejmuje obszar całej gminy. W miarę potrzeb 
gminy lub uzasadnionych wniosków właścicieli bądź użytkowników 
nieruchomości jest aktualizowane (zmieniane).  W 2018 roku 
Studium było trzykrotnie poddawane procedurze zmiany. 

2. Na podstawie obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego w roku 2018 wydano: 

− 14 decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 
powierzchni około 7,6 ha, 

− 51 decyzji o warunkach zabudowy dla terenu o 
powierzchni około 20,4 ha, 

− 4 negatywne decyzje o warunkach zabudowy. 
3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują 

około 20% powierzchni gminy. 
4. W 2018 roku przyjęto 5 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego o łącznej powierzchni około 70 ha.  
5. Ponadto w obszarze kompetencji związanych z planem  

i zagospodarowaniem przestrzennym wydano:  
27 decyzji zatwierdzających podział geodezyjny nieruchomości; 
22 postanowienia opiniujące podział geodezyjny nieruchomości; 
167 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego; 
105 zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego; 
51 zaświadczeń o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości; 
15 decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej; 
4 decyzje o naliczeniu opłaty planistycznej; 
20 decyzji uzgadniających lokalizację zjazdów z dróg gminnych; 
87 decyzji uzgadniających zajęcie pasa drogowego; 
105 decyzji uzgadniających lokalizację infrastruktury w działkach 
gminnych. 

Nadano 4 nowe nazwy ulic. 
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 3.OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
ORAZ GOSPODARKI WODNEJ 
 
Działania gminy w zakresie ochrony środowiska stanowią realizację 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prusice – aktualizacji na lata 
2016 – 2019 z perspektywą do roku. Działania te uwzględniają Prognozę 
Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Ochrony Środowiska. Opisane 
w Raporcie przedsięwzięcia wynikają z Programu lub wpisują się w 
Program. Dotyczą one realizacji priorytetów Programu: 

I. Gospodarka wodno – ściekowa – realizacja projektów: „Budowa 
systemów oczyszczania ścieków w miejscowości Skokowa i 
Strupina”, współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 oraz gminnego programu 
dofinansowania z budżetu gminy budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków, 

II. Powierzchnia ziemi i gleby – realizacja zadania „Rekultywacja 
składowiska odpadów w Krościnie Wielkiej”, 

III. Ochrona przyrody – ustanawianie form ochrony przyrody                                 
i pielęgnacja zadrzewień, 

IV. Gospodarka odpadami – budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, 

V. Powietrze atmosferyczne – udział w programach i realizacja 
projektów z zakresu wymiany źródeł ciepła; montażu fotowoltaiki          
i pomp ciepła; termomodernizacje i wyposażanie w pompy ciepła 
gminnych budynków użyteczności publicznej, budowa ścieżek 
rowerowych, 

VI. Klimat akustyczny – poprawa klimatu akustycznego poprzez 
modernizacje dróg gminnych oraz promowania transportu 
rowerowego, 

VII. Energia i odnawialne źródła energii – realizacja projektów 
montażu fotowoltaiki i pomp ciepła na budynkach użyteczności 

publicznej oraz prywatnych beneficjentów; budowa elektrowni 
fotowoltaicznej we Wszemirowie, 

VIII. Monitoring i edukacja ekologiczna – zadania prowadzone na 
bieżąco, w ramach udziału w projektach m. in. poprzez zebrania 
informacyjne i promocje projektów 

 
Realizacje powyższych przedsięwzięć wynikających z Programu opisane są 
w poszczególnych częściach Raportu, dotyczących konkretnych zadań 
gminy.  
 
Burmistrz w ramach swoich kompetencji działa jako organ ochrony 
środowiska. Te działania o charakterze administracyjnym również powinny 
być przedstawione. 
 

1. Burmistrz prowadzi postępowania administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dużych 
inwestycji. Zadaniem postępowania jest zbadanie jaki wpływ 
będzie miało przedsięwzięcie na środowisko i czy nie będzie 
wpływało negatywnie. Dlatego też często sporządzane są raporty 
środowiskowe dla danego przedsięwzięcia, którego celem jest 
dokładne określenie wpływu inwestycji na środowisko. 

1) Prowadzono postępowanie w sprawie wydania decyzji                      
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia pn. „Produkcja polepszaczy glebowych na 
terenie dz. nr 529/5, 693/2, 530/3 obręb ew. Nr 020 
Prusice, w Prusicach”. 

2) Prowadzono postępowanie w sprawie wydania decyzji                     
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania 
zmieszanych odpadów budowlanych w procesie odzysku 
R12 na terenie kopalni odkrywkowej kruszywa naturalnego 
złoża „Dębnica”, gmina Prusice” 
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3) Przeniesiono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na 
budowie, montażu, zainstalowaniu instalacji 
fotowoltaicznej (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 
0,99 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą, ogrodzeniem, 
monitoringiem na obszarze działki numer 64/2 w obrębie: 
Wszemirów, w gminie: Prusice w powiecie: Trzebnickim. 

4) Zaopiniowano wydanie dwóch decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla 
inwestycji obejmującej obszar więcej niż 1 Gminy  
( dotyczy przebudowy drogi i przebudowy urządzeń 
melioracyjnych małej retencji). 

2. Burmistrz prowadzi również postępowania związane                                       
z wydawaniem zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów. Zadaniem 
tych postępowań jest racjonalne gospodarowanie zadrzewieniem 
na terenie Gminy Prusice, które ma ogromne znaczenie                                     
w środowisku naturalnym i życiu człowieka. 

1. W sprawie wycinki drzew wydano 9 decyzji 
administracyjnych zezwalających na wycięcie drzew                             
i krzewów dla podmiotów nie będących osobami 
fizycznymi, dokonano zmiany terminów a wykonanie 
decyzji zezwalającej na wycięcie drzew w 2 przypadkach. 
Rozpatrzono 45 wniosków dotyczących zgłoszenia drzew                  
i krzewów do wycięcia. Wydano jedna decyzję odmowna 
na wydanie zezwolenia w sprawie wydania zgody na 
usuniecie drzew.  

2. Gmina Prusice corocznie wykonuje prace pielęgnacyjne, 
wycinkę drzew martwych i zagrażających. dokonuje 
również nasadzenia zastępcze z zamian z wycięte drzewa 
jako nasadzenia kompensacyjne. 

3. Na terenie Gminy Prusice jest ustanowionych 77 pomników 
przyrody z czego 76 pomników to drzewa i 1 pomnik to głaz 

narzutowy. wszystkie pomniki przyrody są objęte opieką 
Gminy Prusice. 

3. W celu poprawy ochrony środowiska gruntowo-wodnego, Gmina 
Prusice realizuje projekt pn.: Budowa systemów oczyszczania 
ścieków w miejscowości Skokowa i Strupina”, który jest 
współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. W chwili obecnej końca dobiegają prace 
projektowe i przygotowywane są dokumenty do wszczęcia 
postępowania przetargowego. Program realizacji inwestycji został 
rozszerzony dla miejscowości, które nie mają możliwości 
przyłączenia się do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach 
programu przewidziana jest budowa około 200 przydomowych, 
biologicznych systemów oczyszczania ścieków. 

4. Przygotowano i rozliczono 10 inwestycji polegających na 
dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla 
osób fizycznych z budżetu Gminy Prusice.  

5. Gmina Prusice wspiera również Gminną Spółkę Wodną w Prusicach 
w formie składki członkowskiej w kwocie 120 000 zł na zadania 
melioracyjne w 2018 r. W ramach składki Gminna Spółka Wodna w 
Prusicach wykonuje liczne zadania związane z odbudowa 
i udrażnianiem urządzeń melioracyjnych, naprawa i budowa 
przepustów oraz systemu drenażowego co pozwala na 
prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej na terenie Gminy 
Prusice a także ochrania tereny Gminy Prusice przed podtopieniami 
okresowymi gruntów czy też powodzią. 

6. Gmina Prusice prowadzi i realizuje  projekty dofinansowane z 
funduszy unijnych, które są zgodne z działaniami zaplanowanymi 
do realizacji w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej z lipca 2015 
r. której zadaniem jest m.in. wykorzystanie alternatywnych źródeł 
energii, instalowanie Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach 
użyteczności publicznej,  budowa i rozbudowa instalacji energetyki 
słonecznej, budowa i rozbudowa systemów magazynowania 
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energii cieplnej i energii elektrycznej, w celu zmniejszenia 
zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza: 

a) „Montaż instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii 
elektrycznej na potrzeby Gminy Prusice, na działce nr 
417/38 obręb Wszemirów” (projekt zrealizowany, 
dofinansowanie- EFRR w ramach RPO WD). 

b) „Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych w Gminie Prusice, Gminie Malczyce i Gminie 
Oborniki Śląskie”.  (Prusice PS Energetyka Odnawialna Sp. 
z o.o., projekt w trakcie realizacji, dofinansowanie- EFRR                  
w ramach RPO WD). 

c) „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Prusicach” (projekt w trakcie realizacji, 
dofinansowanie- EFRR w ramach RPO WD). 

d) „Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie Gminy 
Prusice” (projekt w trakcie realizacji, dofinansowanie- 
EFRR w ramach RPO WD), 

e) Zrealizowany w roku 2017 projekt montażu 8 instalacji 
fotowoltaicznych, wraz z magazynami energii, na 
budynkach użyteczności publicznej.   

7. Gmina Prusice realizuje również Projekty dotyczące ochrony 
środowiska polegające na usuwaniu azbestu, który występuje na 
naszym terenie w postaci pokryć dachowych. Respirabilne włókna 
azbestu powodują zwłóknienie pęcherzyków płucnych i w dalszej 
konsekwencji prowadza do raka płóc. 

Program Usuwania Azbestu: 
a) „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice- etap VI” 

(projekt zrealizowany, dofinansowanie- Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).   

b) „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice- etap VII 2018” 
(projekt zrealizowany, dofinansowanie- Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). 

Na oba zrealizowane w 2018 r, projekty wydatkowano 9 669,78 zł. 

 4. SPRAWY GMINNYCH DRÓG, ULIC, MOSTÓW, PLACÓW  
      ORAZ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO  
 
Infrastruktura drogowa w gminie Prusice obejmowała na dzień 01 stycznia 
2018 r. długości poszczególnych kategorii dróg: 

− gminnych 101 km,  

− powiatowych 67,4 km, 

− wojewódzkich 14,2 km, 

− krajowych 11,3 km,  
natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. długość wynosiła: 

− dróg gminnych 102 km,  

− dróg powiatowych 67,4 km, 

−  dróg wojewódzkich 25,5 km, 

−  dróg krajowych 14 km.  
 

Stan dróg krajowych i wojewódzkich zmienił się ze względu na 
wybudowanie drogi ekspresowej S-5, natomiast istniejąca doga krajowa 
DK5 została pozbawiona kategorii drogi krajowej i zyskała kategorię drogi 
wojewódzkiej. W roku 2018 dzięki zabiegom Gminy Prusice 
wyremontowano na ternie gminy Prusice drogi wojewódzkie nr 332 i 339 o 
łącznej długości 6,2 km.  
 

Drogi gminne asfaltowe stanowiły na początku 2018 r. 41 % 
wszystkich dróg, a pod koniec 2018 roku 45 %. Drogi gminę utwardzone 
stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio, 20 % na dzień 1 stycznia 2018 
r. i 22 % na dzień 31 grudnia 2018 r.  
 
 
 
 
 



 
 

11 
 

W roku 2018 na terenie Gminy Prusice powstało: 

− 6,1 km nowych gminnych dróg rowerowych, 

− 3,5 km jezdni o nawierzchni asfaltowej (Prusice Probusa; 
Pietrowicka; Młynarska; Brzeźno, Pietrowice Małe; Zakrzewo; 
Chodlewko; Pawłów Trzebnicki),  

− 3 szt. PIT-STOPY przy ścieżkach rowerowych, - z wyposażeniem 
(Prusice, Ligotka, Pietrowice Małe), 

− 1 szt. obiekt mostowy (kładka PM-1 Prusice szkoła), 

− 1,5 km kanalizacji deszczowej (zarurowania rowów).  
 
Wdrożono również w trakcie realizacji inwestycji Docelowe Organizacje 
Ruchu na wszystkich odcinkach dróg przebudowanych. Wszystkie zadania 
realizowane zostały przy wsparciu ze środków zewnętrznych tj. PROW, 
RPO, KOWR, Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Wojewódzkiego.  
Wprowadzono zmiany do organizacji ruchu w strefie zamieszkania na 
Rynku w Prusicach, wyznaczając miejsca parkingowe dla samochodów 
osobowych. 
Łącznie na inwestycje drogowe wydatkowano w roku 2018 kwotę 
4 258 435,43 zł 
 

 

 

 

 

 

 

 5.SPRAWY WODOCIĄGÓW I ZAOPATRZENIA W WODĘ, 
KANALIZACJI, USUWANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 
KOMUNALNYCH 
 
Podmiotem odpowiedzialnym za zaopatrzenie w wodę mieszkańców 
Gminy Prusice i eksploatację sieci wodociągowej jest Zakład 
Wodociągowy z siedzibą przy ul. Kolejowej 30 w miejscowości Prusice, 
który jest w zarządzie związku międzygminnego - Związek Gmin Bychowo. 
Ujęcie wody podziemnej i stacja uzdatniania wody znajduje się                                      
w miejscowości Bychowo, na terenie sąsiedniej Gminy Żmigród. W świetle 
przepisów art. 64 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym zaopatrzenie                          
w wodę nie jest więc zadaniem Gminy Prusice. Zadanie to jest skutecznie 
wykonywane przez Związek Międzygminny. Zakres działalności w zakresie 
zaopatrzenia w wodę obrazują następujące dane: 

− zużycie wody przez mieszkańców Gminy Prusice w 2018r. wynosiło 
307271,10 m3 

− sieć wodociągowa na terenie Gminy Prusice ma długość 97,40 km, 
z czego 83,40 km stanowi sieć wodociągowa na terenie obszarów 
wiejskich, natomiast 14 km stanowi sieć wodociągowa na obszarze 
miejskim. 

− w 2018r. do eksploatacji zostało oddane 0,93 km sieci 
wodociągowej na obszarze miejskim oraz 0,06 km sieci 
wodociągowej na obszarze wiejskim.  
w 2018r. na terenie miasta Prusice do sieci wodociągowej zostało 
przyłączonych 13 nieruchomości. Na obszarze wiejskim do sieci 
wodociągowej zostało przyłączonych 38 nieruchomości.   

 
Zarządcą sieci kanalizacji sanitarnej oraz operatorem oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Prusice jest Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne 
PROEKO Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kolejowej 3 w Prusicach.  
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Oczyszczalnie ścieków: 

− w miejscowości Pietrowice Małe znajduje się oczyszczalnia 
mechaniczno-biologiczna, do które dopływają ścieki z miejscowości 
Prusice, Pietrowice Małe, Ligotka, Krosina Mała oraz Dębnica.                       
W 2018 r. ilość ścieków oczyszczonych odprowadzonych do rzeki 
Struga z oczyszczalni ścieków miejscowości Pietrowice Małe wynosi 
120 789 m3.                  

− na terenie Gminy Prusice znajduje się również oczyszczalnia 
roślinno-glebowa w miejscowości Brzeźno, do której dopływają 
ścieki wyłącznie z miejscowości Brzeźno. Przepustowość 
oczyszczalni wynosi 98,10 m3/d. Do gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej w 2018r. zostało przyłączonych 10 nieruchomości. 

 
W miejscowościach nieposiadających dostępu do gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej dopuszczalne jest wykonanie zbiorników bezodpływowych lub 
przydomowej oczyszczalni ścieków, której sprawność pozwoli na 
osiągnięcie odpowiedniej redukcji zanieczyszczeń wprowadzanych do 
środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 
warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzeniu ścieków do wód lub 
do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego. 
Wody opadowe i roztopowe są ujmowane w zamknięte systemy 
kanalizacyjne wyposażone w separatory do podczyszczenia wód 
opadowych i roztopowych przed wprowadzeniem do odbiornika.                               
W przypadku braku kanalizacji deszczowej na terenie miejscowości wody 
opadowe są gromadzone w zbiornikach retencyjnych lub odprowadzane do 
rowów otwartych przydrożnych lub melioracyjnych po wcześniejszym 
uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego.    
 
Gmina Prusice w celu redukcji zanieczyszczeń przedostających się do 
środowiska   wodno-gruntowego realizuje program pn.:,,Budowa 
systemów oczyszczania ścieków w miejscowości Skokowa i Strupina”, 
który jest współfinansowany z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020, a także wspiera mieszkańców poprzez udzielenie 
dotacji do 4000 zł na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków na 
terenie własnych nieruchomości w ramach programu gminnego, o którym 
mowa w części dotyczącej ochrony środowiska. 
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6. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ URZĄDZEŃ    
SANITARNYCH, WYSYPISK I UNIESZKODLIWIANIA  
ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 
Zadanie utrzymania w czystości nawierzchni ulic w Prusicach, ścieżek 
rowerowych, gminnych placów zabaw, parków i skwerów oraz ulic                               
i terenów gminnych w pozostałych miejscowościach na terenie Gminy 
Prusice w 2018 r.  powierzone zostało Prusickiemu Przedsiębiorstwu 
PROEKO Sp. z o.o. W 2018 r. wydatkowano na to zadanie 57 633,94 zł 
 
GOSPODARKA ODPADAMI 
Zadania gminy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi tj. odbiór, 
transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu 
gminy Prusice realizował podmiot wyłoniony w drodze przetargu. W 2018 
r. usługę odbioru i zagospodarowania świadczyły następujące podmioty: 

1. I-II 2018 r. - ALBA Wrocław 
2. III-V 2018 r. - Przedsiębiorstwo Komunalne PROEKO Sp. z o.o. 
3. VI-XII 2018 r. - Chemeko System Sp. z o. o. Zakład 

Zagospodarowania Odpadów Komunalnych  
Ilość odebranych odpadów z terenu Gminy Prusice i z PSZOK w 2018 r. 
 

Kod 

odpadów  

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Miejsce 

odbioru 

2018 r. 

w Mg 

15 01 01 Opakowania z papieru i 

tektury 

Zbiórka u 

źródła 

41,71 

PSZOK 1,60 

15 01 02 Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

Zbiórka u 

źródła 

220,58 

PSZOK 14,86 

15 01 07 Opakowania ze szkła Zbiórka u 

źródła 

126,72 

PSZOK 2,14 

16 01 03 Zużyte opony Zbiórka u 

źródła 

0,00 

PSZOK 5,30 

17 01 07 Zmieszane odpady z gruzu 

ceglanego, odpadów 

materiałów ceramicznych i 

el. wyposażenia  

Zbiórka u 

źródła 

7,85 

PSZOK 63,18 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03 

PSZOK 0,10 

17 09 04 Zmieszane odpady z 

budowy, remontów i 

demontażu 

PSZOK 13,88 

20 01 01 Papier i tektura Zbiórka u 

źródła 

2,11 

PSZOK 0,00 

20 01 02 Szkło Zbiórka u 

źródła 

36,93 

PSZOK 0,00 

20 01 36 Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

Zbiórka u 

źródła 

0,00 

PSZOK 1,08 



 
 

14 
 

20 01 39 Tworzywa Sztuczne Zbiórka u 

źródła 

20,02 

PSZOK 0,00 

20 02 01 Odpady ulegające 

biodegradacji 

Zbiórka u 

źródła 

229,295 

PSZOK 3,16 

20 03 01 Niesegregowane odpady 

komunalne 

Zbiórka u 

źródła 

1757,75 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe Zbiórka u 

źródła 

253,30 

PSZOK 39,10 

Mg – mega gram = 1 tona 
Łącznie w roku 2018 zebrano 2840 ton odpadów. W systemie ujętych 
zostało 7966 mieszkańców (dane na dzień 31 XII 2018 r.), z których każdy 
wyprodukował ok 356 kg rocznie. 
Koszty poniesione w związku z odbieraniem, transportem                                                       
i zagospodarowaniem (odzysk, recykling i unieszkodliwianie) odpadów za 
okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wyniosły 1 524 948,37 zł. 
 
BUDOWA PSZOK-a 
W maju 2019 r. oddano do użytku nowo wybudowany Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany we Wszemirowie. 
 
W kwietniu 2017 r. Gmina Prusice uzyskała dofinansowanie w wysokości 
1695678,68zł na wybudowanie i wyposażenie PSZOK, ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi 
Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.1 Gospodarka Odpadami, 
Typ projektu 4.1.A Projekty dot. Punktów Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych.                  

W ramach projektu w 2018 r. wybudowano i wyposażono PSZOK. 
Zakupiono: 

o sprzęt specjalistyczny tj.: Koparko-ładowarka (473 550,00 zł), 
dwuosiowy i trzyosiowy samochód ciężarowy wyposażony                              
w urządzenie hakowe o udźwigu 10 T i 18T (890 716,80), wagę 
mobilną samochodową o udźwigu 30T (46 740,00 zł) – łączna 
wartość wyposażenia 1 411 006,80; 

o drobny sprzęt tj.: prasa do redukcji objętości odpadów, belownicę, 
wózek widłowy akumulatorowy  

łączna wartość wyposażenia – 34 686,00 zł; 
o  kontenery socjalno-magazynowe i ich wyposażenie (341 286,89 

zł) oraz kontenery do zbiórki odpadów (98656,09 zł) 
łączna wartość zakupu kontenerów 439 942,98.  
Łączna wartość – 1 885 635,78 zł   
 
REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W KROŚCINIE WIELKIEJ  
Zarządzanie składowiskiem przeznaczonym do rekultywacji jak i zadanie 
rekultywacji powierzono Przedsiębiorstwu Komunalnemu PROEKO. Spółka 
prowadzi techniczny proces rekultywacji w oparciu o posiadaną 
dokumentację (decyzja, projekt). Zgodnie z decyzją i zawartym w niej 
harmonogramem wykonano szereg prac związanych z rekultywacją                               
i zamknięciem składowiska, m. in. wykonanie studni odgazowujących, 
wyrównanie czaszy składowiska. Pozostało do wykonania ułożenie 
bentomaty, przykrycie jej humusem i obsianie trawą. Termin realizacji 
31.08.2019 r.    
Na wykonanie zadania przewidziano w budżecie Gminy 200 000,00 zł: 
- 2018r. 20 00,00 zł     - 2019 r. 180 000,00 zł   

  
 
 



 
 

15 
 

  7. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I CIEPLNĄ  
  ORAZ GAZ 
W skład Gminy Prusice wchodzi 27 jednostek osadniczych, rozproszonych 
na znacznym obszarze. Tak więc nieobowiązkowe zadanie zaopatrzenia                    
w energię cieplna nie może być realizowane z przyczyn prawnych                                           
i ekonomicznych. 
Gmina w parciu o Plan Gospodarki Niskoemisyjnej uczestniczy                                         
w programach RPO WD 2014-2020, dotyczących termomodernizacji 
budynków, wymiany źródeł ciepła, wytwarzanie energii elektrycznej                            
w instalacjach fotowoltaicznych. Są to trzy projekty omówione w części 
Raportu dotyczącej ochrony środowiska. 
Ponadto Gmina Prusice zrealizowała dwa projekty współfinansowane                           
z RPO WD na lata 2014-2020: 

− Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy elektrycznej 455,4 kW, 
w skład której wchodzą: stacja transformatorowa wolno stojąca                    
z wewnętrznym korytarzem obsługi i infrastrukturą towarzyszącą” 
na działce nr 417/38 AM-1 obręb Wszemirów, 

− Montaż 8 instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii 
elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy 
Prusice, o łącznej mocy 136 kWp. 

Ponadto Gmina Prusice wspólnie z partnerami realizuje program 
dofinansowań mikroinstalacji OZE na budynkach prywatnych. Gmina 
współpracuje również z Tauron S.A. dzięki czemu nieustannie wymieniane 
są oprawy oświetlenia drogowego na energooszczędne, a cały system 
oświetleniowy jest na bieżąco rozbudowywany. 
Przez teren gminy przebiega gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia. 
Natomiast sama gmina nie jest zgazyfikowana. Analiza Polskiej Spółki 
Gazowniczej Sp. z o.o. wykazała, że gazyfikacja jest nieopłacalna. Natomiast 
PSG Sp. z o.o. na terenie udostępnionym przez Gminę Prusice przygotowuje 
inwestycję, polegająca na budowie stacji regazyfikacji LNG, która                                  
w przyszłości będzie świadczyć usługi dostawy gazu przewodowego. 

 8. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI 
 
Nie jest to zadanie obowiązkowe gminy.  Jednak z powodu wykluczenia 
informatycznego Gmina Prusice podjęła aktywność w tym zakresie: 

1. W latach 2011 – 2013 Gmina była partnerem w projekcie budowy 
Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej Internetu Szerokopasmowego.  

2. W oparciu o wybudowaną sieć szkieletową prywatni dostawcy 
usług telekomunikacyjnych budują węzły dostępowe i sieci tzw. 
„ostatniej mili”. 
 

Gmina udostępnia internet dla beneficjentów projektu 8.3 RPO WD pn. 
„Informatyzacja Gminy Prusice jako sposób na przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu”. W ramach tego projektu zostały przekazane 
zestawy komputerowe z dostępem do internetu 158 beneficjentom. 
Projekt dzielił się na dwa etapy, trwałość pierwszego etapu kończy się                        
z dniem 26.04.2021 r., a drugiego etapu z dniem 19.07.2021 r. Całkowity 
koszt realizacji projektu wynosił: 2 651 281,71 zł, kwota otrzymanego 
dofinansowania: 2 651 281,71 zł. 
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 9. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 
Organizowanie i finansowanie lokalnego transportu zbiorowego nie jest 
zadaniem obowiązkowym gminy. Gmina nie organizuje takiej działalności 
w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.  
Natomiast zgodnie z ustawą Prawo oświatowe zadaniem 
obowiązkowym gminy jest dowożenie dzieci do szkół w 2018 r. 
 Obowiązkiem Rady Miasta i Gminy Prusice jest ustalenie sieci 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół na 

terenie gminy w taki sposób, by droga dziecka nie przekraczała  

− 3 km dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych (art. 32 UPO)* 

− 3 km w klasach I - IV szkoły podstawowej (art.39 UPO)* 

− 4 km w klasach V - VIII szkoły podstawowej (art.39 UPO)* 

Na terenie gminy Prusice w roku 2018 były zorganizowane dowozy dla 

dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych 

i gimnazjum. Usługi przewozowe świadczyła firma wyłoniona w drodze 

przetargu.  

 Na terenie gminy zamieszkują uczniowie niepełnosprawni                                    

i obowiązkiem gminy jest zapewnienie im transportu do szkół. W roku 2018 

uczniowie byli dowożeni do Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie, 

Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych                      

w Trzebnicy ul. Nowa 1, Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób 

Niepełnosprawnych w Miliczu ul. Kopernika 20, oraz do Specjalnego 

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych                                              

i Słabowidzących we Wrocławiu ul. Kamiennogórska 16. 

 Na podstawie zawartych umów z rodzicami lub prawnymi 

opiekunami były zwracane koszty dowozu dzieci do szkół i przedszkoli. Dla 

czterech uczniów były zakupione bilety miesięczne. 

 

Poniższa tabela przedstawia wydatki na dowozy za rok 2018 

Lp. Nazwa zadania Kwota 
Liczba dowożonych 

dzieci 

 

Zakup kart przejazdu dla 

uczniów dowożonych do 

szkół na terenie Gminy 

479523,31 493 

 

Dowozy do szkół 

specjalnych w Trzebnicy, 

Żmigrodzie, Miliczu 

217219,93 32 

 
Dowozy do szkoły 

specjalnej we Wrocławiu 
51314,98 5 

 

Zakup biletów 

miesięcznych dla uczniów 

dojeżdżających do szkół 

specjalnych w Trzebnicy i 

Żmigrodzie 

4456,08 4 

 

Dowozy dzieci 

niepełnosprawnych przez 

rodziców 

28547,40 5 

RAZEM 781061,70 539 
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10. OCHRONA ZDROWIA 
Ochrona zdrowia nie jest zadaniem obowiązkowym gminy.  Na 

terenie Gminy działały w 2018 r. dwa zakłady podstawowej opieki 

zdrowotnej. Niepubliczny zakład w miejscowości Skokowa oraz 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia                            

w Prusicach, dla którego podmiotem tworzącym była Gmina Prusice.                           

W dniu 30 kwietnia 2018 SP ZOZ został przekształcony w Prusickie Centrum 

Medyczne Sp. z o.o. Gmina Prusice objęła 100 % udziałów. PCM Sp. z o.o. 

jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Udziela 

świadczeń z zakresu POZ, pediatrii, stomatologii, okulistyki, pielęgniarki                      

i położnej środowiskowej. Gmina Prusice dodatkowo finansuje świadczenia 

promocji zdrowia w zakresie ginekologii, rehabilitacji i kardiologii w kwocie 

100 tys. zł. rocznie. 

 

  W celu poprawy jakości świadczeń medycznych, Gmina Prusice 

realizuje inwestycję za pośrednictwem inwestycyjnym PCM Sp. z o.o. 

bodowe nowego ośrodka zdrowia. W roku 2018 Gmina sfinansowała koszty 

sporządzenia dokumentacji technicznej Ośrodka Zdrowia. 

 

 
 

11. POMOC SPOŁECZNA, W TYM OŚRODKI I ZAKŁADY 
OPIEKUŃCZE; WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY 
ZASTĘPCZEJ 
 
Polityka społeczna Gminy Prusice ma na celu zaspokajanie podstawowych 
potrzeb życiowych, wyrównywanie szans oraz podnoszenie poziomu życia 
mieszkańców. 
W ramach pomocy społecznej świadczone są: 

− świadczenia pieniężne: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki 
celowe, zasiłki celowe specjalne,  

− świadczenia niepieniężne np. opał, posiłki, dożywianie, artykuły 
żywnościowe, odzież,  

− usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób   
z zaburzeniami psychicznymi, 

− praca socjalna- działania na rzecz poprawy funkcjonowania osób                    
i rodzin w ich środowisku społecznym, 

− poradnictwo i interwencja w rodzinach, w których występują 
dysfunkcje. 

Zakres świadczonej pomocy obrazują następujące dane: 
1. W 2018 r. w Gminie Prusice pomocą w formie pieniężnej                                     

i niepieniężnej objętych było 463 rodzin. 
2. Pomoc w formie usług opiekuńczych otrzymało 28 osób, jedna 

osoba korzysta ze wsparcia w formie specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

3. Pomocą w formie dożywiania w szkołach objęto 331 dzieci oraz                       
w formie posiłku 120 osób dorosłych. 

4. Stypendia dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej: - 
wsparcie uzyskało 188 uczniów. 

5. Pomoc z Programu Operacyjnego w formie paczek żywnościowych 
otrzymało 350 rodzin 
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(około 1000 osób). Pomoc jest realizowana przez Stowarzyszenie 
Skokowiak we współpracy z GOPS Prusice. 

6. Do Prusickiego Dziennego Domu Pobytu Senior Wigor skierowanie 
otrzymało 15 osób po sześćdziesiątym roku życia. 

7. Zorganizowano dojazdy dla 9 osób korzystających ze wsparcia 
Środowiskowych Domów Samopomocy na terenie sąsiednich gmin.  

8. Gmina ponosi odpłatność za pobyt 14 osób w Domach Pomocy 
Społecznej na terenie innych Gmin.  

9. Wydatkowane są koszty na odpłatność za pobyt 12 dzieci                                  
w Placówkach Opiekuńczo- Wychowawczych i Rodzinach 
Zastępczych.  

10. W 2018 r. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie były 
podejmowane w 19 rodzinach.  

11. Z Karty Dużej Rodziny korzysta 520 osób w rodzinach.  
12. W 4 rodzinach przeprowadzono interwencje kryzysową.  
13. Wspieraniem rodziny w formie asystenta rodziny jest objętych 25 

rodzin z 71 dziećmi.  
14. Świadczenia Dobry Start otrzymało 847 rodzin z łączna liczbą 1172 

uczniów.  
15. Świadczenie wychowawcze otrzymały 783 rodziny.  
16. Świadczenia rodzinne (w tym zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) pobiera 838 rodzin.  
17. Fundusz alimentacyjny wypłacono 100 osobom.  
18. W 2018 roku dla 61 rodzin wypłacono świadczenia z tytułu 

urodzenia się dziecka.  
19. Z powodu alkoholizmu pomocy udzielono 55 rodzinom. Sprawy 

kierowano do Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi. 
Funkcjonują dwie grupy wsparcia AA, gdzie osoby uzależnione 
mogą otrzymać pomoc. Konsultacji osobom udziela trener 
uzależnień oraz terapeuta.  

20. Prowadzono bezpłatne specjalistyczne poradnictwo prawne                             
i psychologiczne z którego skorzystało 644 osoby. 

 

WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA 
 
Polityka prorodzinna, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki 
socjalnej, medycznej i prawnej. 
 
       Gmina Prusice udziela wsparcia kobietom w ciąży i w okresie 
macierzyństwa. Jeżeli kobieta w ciąży oraz po urodzeniu dziecka ma trudną 
sytuację życiową, nie posiada wystarczających środków na zabezpieczenie 
podstawowych potrzeb, może ubiegać się o pomoc finansową w formie 
zasiłku celowego czy okresowego, może również skorzystać z pomocy                          
i doradztwa pracownika socjalnego. Każda kobieta w ciąży i jej rodzina 
może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny. Asystent pomaga 
załatwiać sprawy w różnych instytucjach, pomaga rozwiązywać problemy 
opiekuńczo-wychowawcze, pomaga w codziennym życiu, planowaniu                         
i wydatkowaniu budżetu domowego. Na terenie Gminy znajdują się dwa 
Ośrodki Zdrowia zapewniające opiekę medyczną w Skokowej i Prusicach.       
W budynku Prusickiego Dziennego Domu Pobytu Senior Wigor znajduje się 
punkt bezpłatnych porad prawnych. 

 
 

 

 

 

 

                           

 



 
 

19 
 

12. GMINNE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 
Mieszkaniowy zasób Gminy Prusice tworzą lokale mieszkalne 

położone w budynkach stanowiących w całości własność Gminy oraz lokale 
mieszkalne położone w budynkach stanowiących współwłasność Gminy                     
i innych podmiotów. 

 
Gmina pozyskuje lokale mieszkalne w wyniku naturalnego ruchu 

ludności. Lokale mieszkalne w zasobie Gminy Prusice wynajmowane są na 
czas nieoznaczony, jedynie lokale socjalne wynajmowane są na czas 
oznaczony – okres jednego roku. W odniesieniu do lokali mieszkalnych 
wynajętych na czas nieoznaczony, gmina kontynuuje proces prywatyzacji 
umożliwiając najemcom nabywanie zajmowanych przez nich lokali na 
własność, pomniejszając tym samym ponoszone przez Gminę koszty 
utrzymania tej części zasobu mieszkaniowego. 

 
Ograniczanie ilości wspólnot z udziałem Gminy Prusice jest 

uzasadnione faktem, że gospodarowanie (ustalanie priorytetów 
remontowych, wysokości zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej, 
uchwalanie planów gospodarczych) gminnymi udziałami w budynkach 
należących do Wspólnot Mieszkaniowych nie zależy wyłącznie od woli 
Gminy. 

 
Zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Prusice 

jest realizowana na zasadach określonych  uchwałą nr XXVIII/256/01 Rady 
Miasta i Gminy Prusice z dnia  27 kwietnia 2001 roku w sprawie zasad 
sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie gminy Prusice zmienionej 
uchwałami: Uchwałą Nr XL/354/02 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 29 
maja 2002 roku , Uchwałą Nr  XLIII/378/02 Rady Miasta i Gminy Prusice z 
dnia 7 sierpnia 2002 roku, Uchwałą Nr V/54/03 Rady Miasta i Gminy Prusice 
z dnia 30 stycznia 2003 roku, Uchwałą Nr LXX/388/05 Rady Miasta i Gminy 
Prusice z dnia 9 listopada 2005 roku, Uchwałą Nr LXXI/402/05 Rady Miasta 
i Gminy Prusice z dnia 23 listopada 2005 roku.   

 
Utrzymanie budynków na poziomie zapewniającym prawidłowe ich 

funkcjonowanie oraz zabezpieczenie przed pogarszaniem ich stanu 
technicznego wymaga dużych nakładów finansowych. Gmina nie realizuje 
inwestycji mieszkaniowych. 
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13. EDUKACJA PUBLICZNA 
W strukturze Gminy Prusice znajdują się następujące jednostki oświatowe: 

1. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach 
2. Szkoła Podstawowa w Skokowej 
3. Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach 

 
Obwody szkolne: 

− Obwód dla Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza                             
w Prusicach: Budzicz, Dębnica, Gola, Gąski, Jagoszyce, Kaszyce 
Wielkie, Kopaszyn, Kosinowo, Krościna Mała, Krościna Wielka, 
Ligotka, Pawłów Trzebnicki, Pietrowice Małe, Prusice, Świerzów, 
Wilkowa, Wszemirów 

− Obwód dla Szkoły Podstawowej w Skokowej: Borów, Borówek, 
Brzezno, Chodlewo, Pększyn, Skokowa.  

− Obwód dla Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach: Górowo, Ligota 
Strupińska, Piotrkowice, Raki, Raszowice, Strupina, Sucha, 
Zakrzewo.  

Liczba uczniów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Prusice 
stan na dzień 31.03.2018 (dane z SIO): 

Klasa/oddział/roc
znik 

Szkoła 
Podstawowa 

im. H. 
Sienkiewicza 
w Prusicach 

Szkoła 
Podstawowa               
w Skokowej 

Szkoła 
Podstawowa               

w 
Piotrkowicach 

Łącznie 

poniżej „0”  68 52 25 145 

„0”  31 22 21 74 

I  59 16 14 89 

II  33 0 11 44 

III  71 23 20 114 

IV 73 38 17 128 

V  52 17 20 89 

VI  36 21 16 73 

VII 66 24 16 106 

  489 213 160 862 

Gim. II 54 0 0 54 

Gim. III 42 0 0 42 

  96 0 0 96 

 Łącznie  585 213 160 958 

 

Charakterystyka oddziałów przedszkolnych i szkół:  

 
Oddziały 

przedszkolne 
Szkoła 

Podstawowa 

Klasy 
gimnazjalne 

 

 
 

2017/2018 
 

2017/2018 
 

2017/2018 

Uczniów 
 

219 
 

643 
 

96 

Oddziałów 
 

10 
 

32 
 

4 

Średnia liczba 
uczniów w 
oddziale 

21,90 20,09 24,00 

 
Na podstawie ww. danych średnia liczba uczniów w oddziałach 
przedszkolnych wynosi prawie 22 uczniów, w oddziałach szkoły 
podstawowej około 20 uczniów, w gimnazjum natomiast 24 uczniów. 

Na terenie Gminy Prusice funkcjonowało także (do 31 sierpnia 2018 
roku) niepubliczne Przedszkole „Calineczka” w Prusicach. Według stanu na 
31 marca 2018 roku do przedszkola uczęszczało 39 dzieci w wieku od 3 do 
6 lat, w tym 8 sześciolatków.  
 
Średnie zatrudnienie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego. 



 
 

21 
 

Lp

. 

Stopień 

awansu 

zawodoweg

o 

Liczba 

nauczycieli 

w Szkole 

Podstawo

wej im. 

Henryka 

Sienkiewic

za w 

Prusicach 

Liczba 

nauczycieli 

w Szkole 

Podstawo

wej w 

Skokowej 

Liczba 

nauczycieli 

w Szkole 

Podstawowe

j w 

Piotrkowica

ch 

Procent w 

stosunku do 

ogółu 

zatrudniony

ch 

nauczycieli 

1. dyplomowa

ny 

36 7,81 5,39 60,72 % 

2. mianowany 6,22 5,24 4,81 20,08 % 

3.  kontraktow

y 

2 4,56 5 14,27% 

4. stażysta 2 0 2 4,93% 

 ogółem 46,22 17,61 17,20 100% 

Wg stanu na 31 marca 2018 r. 

Obiekty i inwestycje oświatowe 
1. Szkoła Podstawowa w Prusicach mieści się w nowym, nowoczesnym 

obiekcie szkolnym przy ul. Żmigrodzkiej.  Poza wydatkami na bieżące 
utrzymanie kompleks budynków nie wymaga nakładów i najbliższych 
latach i zapewnia warunki na najwyższym poziomie. 

2. Szkoły w Skokowej i Piotrkowicach mieszczą się w trzech starych 
obiektach.  Nie spełniają one standardów nowoczesnej edukacji. 
Niezbędne i planowane przez władze Gminy jest zrealizowanie 
inwestycji oświatowej i połączenie tych szkół w nowym, wspólnym 
obiekcie oświatowym. 

 
Gmina podjęła inwestycję oświatową pod nazwą „Rozbudowa szkoły                              
w Skokowej. Etap I - budowa pawilonu nauk matematyczno-przyrodniczych 
(budynek pasywny demonstracyjny)'' 

− Lokalizacja - SKOKOWA, ul. Kościelna / Piaskowa; dz. nr 369/2, 
369/4, 369/5, 363/27, 363/28, 363/29, 363/30, obręb Skokowa”. 

− Szkoła jest projektem demonstracyjnym – publiczną inwestycją                   
w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach 
charakterystyki energetycznej. W projekcie zastosowano 
rozwiązania techniczne i technologie umożliwiające oszczędzanie 
zasobów środowiska i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 
Jednocześnie rozwiązania te mają być elementem włączonym                       
w zakres edukacji dzieci i młodzieży. 

− Funkcja demonstracyjna obiektu będzie realizowana poprzez 
edukację proekologiczną uczniów i społeczności lokalnej. 
Rozwiązania techniczne związane z oszczędnością energii                                                 
i zasobów środowiska będą w Budynku w miarę możliwości 
wyeksponowane. Stworzona będzie możliwość wglądu lub wejścia 
do pomieszczeń pomp ciepła, filtracji i pomp wody deszczowej, 
wentylatorni. Ponadto zostanie wykonany monitoring - 
wizualizacja danych związanych z pracą kluczowych zespołów 
technicznych Budynku. 

− Powierzchnia Parteru 2796,20m2 

− Powierzchnia Poddasza 2 325,10m2 

− Razem powierzchnia 5121,30m2 

− Kubatura 25 739,50m2 
Obecnie Gmina ubiega się o dofinansowanie inwestycji z RPO WD na 
lata 2014-2020. 

 
Obecnie Gmina Prusice uczestniczy w projekcie realizowanym w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Działanie 10.2 Zapewnienie równego 
dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej                                 
i ponadgimnazjalnej. 
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Projekt: „Gmina Prusice stawia na rozwój uczniów!”, 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

Europejskiego Fundusz Społecznego 

Oś priorytetowa: 10 Edukacja 

Działania:   10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i 

ponadgimnazjalnej 

Poddziałanie:   10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i 

ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne 

Nr. Umowy RPDS.10.02.01-02-0097/18 

Beneficjent Gmina Prusice 

Okres realizacji 1.10.2018 r. – 30.06.2020 r. 

 
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz 
właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz 
rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi w terminie X.2018 –VI.2020r. poprzez realizacje 
dodatkowych zajęć edukacyjnych wśród 443 ucz (223k)., nabycie 
umiejętności i kompetencji u 60 nauczycieli ( 51K ) oraz doposażenie                             
4 pracowni przedmiotowych umożliwiających utworzenie warunków do 
nauczania opartego na metodzie eksperymentu, a także 130 ucz (53k) 
wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi po przez zakup doposażenia i realizacje zajęć 
edukacyjnych. 

 
Wartość projektu – 1.135.884 zł 

 

   14. SPRAWY KULTURY, W TYM BIBLIOTEK GMINNYCH                         
  I INNYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ OCHRONY ZABYTKÓW   
  I OPIEKI NAD ZABYTKAMI 
 
Na terenie Gminy Prusice działa dwie instytucje kultury: 

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach przy ul. Jana Pawła 
II 7 

2. Gminna Bibliotek Publiczna w Prusicach „MULTITEK@” 
 
GOKIS prowadzi działalność kulturalną i jest animatorem działalności 
sportowej i rekreacyjnej.  Prowadzi: 

− zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych, 

− warsztaty wokalne, gitarowe i szachowe, 

− warsztaty gry na keyboardzie i na perkusji, 

− organizuje wydarzenia teatralne, muzyczne, filmowe i urządza 
wystawy, 

− organizuje wydarzenia sportowe, masowe biegi, imprezy 
rekreacyjne - rodzinne i masowe, 

− jest organizatorem, opiekunem i animatorem w działalności 
świetlic wiejskich. 

Obecnie siedziba GOKIS poddawana jest termomodernizacji 
„Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu                           
w Prusicach” w ramach RPO WD na lata 2014-2020. 
 
Wartość inwestycji 2 521 500,00 zł powierzchnia użytkowa 1103m2 
 
Gminna Bibliotek Publiczna w Prusicach „MULTITEK@” prowadzi 
podstawową działalność w nowoczesnym obiekcie w Prusicach. Biblioteka 
prowadzi też filię w miejscowości Strupina. „Multiteka” prezentuje 
następującą ofertę: 
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− udostępnianie książek i czasopism do domu i na miejscu; 
− bogate zbiory literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

źródła informacyjne (encyklopedie, słowniki, biografie, 
opracowania ze wszystkich dziedzin), publikacje naukowe, 
fachowe, materiały dotyczące regionu oraz lektury szkolne; 

− wypożyczanie audiobooków - "książki mówionej" dla osób                               
z wadami wzroku i niewidomych; 

− udzielanie wszelkich informacji z zakresu posiadanych zbiorów; 
− szeroką gamę wypożyczanych czasopism dla dzieci, młodzieży, 

dorosłych; 
− pomoc w zbieraniu informacji potrzebnych do nauki w szkole, do 

pogłębiania wiedzy zawodowej, w doborze lektury niezbędnej do 
studiów i pracy naukowej; 

− odpłatne korzystanie z urządzeń wielofunkcyjnych (drukowanie, 
skanowanie); 

− dostęp do Internetu; 
− dostęp do katalogu on-line; 
− przedłużania terminu wypożyczenia książki przez telefon. 

 
Ponadto „Multiteka” organizuje konferencje, kursy, szkolenia, zabawy dla 
dzieci, występy teatrzyków, konkursy, olimpiady, spotkania autorskie                          
i debaty. 
 
Opieka nad zabytkami wykonywana jest w ramach kompetencji 
planistycznych gminy, w ścisłej współpracy ze służbą konserwatorską, 
poprzez wpisywanie obiektów i obszarów ochrony konserwatorskiej na 
terenie Gminy Prusice do właściwych ewidencji i rejestrów, przez 
udzielanie pomocy finansowej przy konserwacji i rewaloryzacji zabytków.     

 

15. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA, TERENY 
 REKREACYJNE I URZĄDZENIA SPORT 
 
Gmina posiada i finansuje utrzymanie następujących obiektów sportowych 
i sportowo rekreacyjnych; 

− 8 pełnowymiarowych boisk sportowych trawiastych do piłki 
nożnej,  

− 3 obiekty sportowe – ORLIKI w Prusicach, w Skokowej i w Pawłowie 
Trzebnickim, 

− oraz 3 boiska sportowe „ORZEŁKI”: w Ligotce, Strupinie                                         
i w Piotrkowicach, 

Boiska sportowe są czynnie wykorzystywane podczas treningów i meczów 
ligowych; stan boisk kontrolują kluby sportowe. Z budżetu gminy, w formie 
dotacji dla poszczególnych klubów sportowych, przekazano środki na 
utrzymanie i pielęgnację tych boisk (min. zasilanie i koszenie traw, naprawę 
sprzętu do koszenia, renowację nawierzchni boisk). 
 Bieżąca działalność klubów sportowych wspierana jest z budżetu 
Gminy Prusice. Dofinansowana są kluby piłkarskie, tenis stołowy czy grupy 
biegowe. W roku 2018 na działalność sportową przeznaczono środki w 
wysokości 383.500 zł. W roku 2019, do chwili obecnej, na sport 
przeznaczono kwotę 330 tys. zł.  
 
Na terenie Gminy organizowane są również cykliczne imprezy biegowe: 
„Prusice Biegają” oraz masowe biegi „Policz się z Cukrzycą” (200 
uczestników), Skokowski Bieg Przełajowy (ok. 100 osób), Bieg Trzech Wież 
– ok. 500 osób, w Poszukiwaniu Św. Mikołaja – 400-500 uczestników.  
  
Ponadto od 2014 r. funkcjonuje Prusickie Centrum FITNESS w Prusicach                              
z siłownią i salą do ćwiczeń zbiorowych, zarządzane przez Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Prusicach. 
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Na terenie Gminy Prusice znajdują się następujące obiekty sportowo – 
rekreacyjne: -28 placów zabaw oraz 10 siłowni zewnętrznych.  
Place zabaw są systematycznie naprawiane i modernizowane; technologia 
drewniana zamieniana jest na nowoczesną metalową. 
  
Do dyspozycji cyklistów, w ramach Dolnośląskiej Krainy Rowerowej - w roku 
2018 oddano do użytku 6,5 km ścieżek rowerowych od Wszemirowa przez 
Prusice, Pietrowice Małe i Ligotkę – do granicy z Gminą Żmigród. Planuje 
się, że w latach przyszłych, po uzyskaniu środków zewnętrznych, oddane 
zostaną do użytku kolejne odcinki ścieżek rowerowych.  

 

 

 

 

 

 

  16. SPRAWY TARGOWISK I HAL TARGOWYCH 
Obecnie na terenie Gminy Prusice nie ma funkcjonujących hal targowych 
ani targowisk. W dniu 14 marca 2017 r. Gmina Prusice złożyła wniosek                               
o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa targowiska w miejscowości 
Skokowa”, której zakres obejmuje budowę całorocznego 
i ogólnodostępnego targowiska (budynku hali targowej oraz wiaty 
targowej) wraz z infrastrukturą.  

 
W dniu 25 września 2017 r. Burmistrz Gminy Prusice podpisał w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowę na realizację w/w 
przedsięwzięcia dla operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty 
budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
 
Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji 
projektowej. Cała inwestycja zostanie wykonana i przekazana do 
użytkowania do końca września 2020 r.  
 
Całość inwestycji (wraz z dokumentacją) szacuje się na ok. 1,5 mln zł., 
wartość przyznanego dofinansowania to blisko milion zł.  
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17. ZIELEŃ GMINNA I ZADRZEWIENIA 
Na terenie Gminy Prusice jest ustanowionych 77 pomników przyrody                         
z czego 81 pomników przyrody to drzewa i 1 pomnik to głaz narzutowy. 
Wszystkie pomniki przyrody są objęte opieką Gminy Prusice. Dokonywane 
są regularnie prace pielęgnacyjne 
 
Na obszarach będących własnością Gminy Prusice corocznie wykonuje się 
prace pielęgnacyjne, wycinkę drzew martwych i zagrażających 
bezpieczeństwu. Wykonuje się również nasadzenia zastępcze z zamian                    
z wycięte drzewa - jako nasadzenia kompensacyjne. 
 

  

 18. CMENTARZE GMINNE 
Na terenie Gminy Prusice brak cmentarzy komunalnych, są jedynie 
cmentarze parafialne w Prusicach, Strupinie, Skokowej  i we Wszemirowie. 
Ze względu na fakt iż jest to zadanie własne, gmina uczestniczy 
organizacyjnie w inwestycjach związanych z dostępem do cmentarzy                             
i wewnętrzną komunikacją.  
 

 

19. SPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA 
OBYWATELI ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I 
PRZECIWPOWODZIOWEJ 
 
Gmina Prusice udzieliła w 2018 roku dotację na wyposażenie, utrzymanie, 
wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej, 
umundurowanie członków, przeprowadzenie badań lekarskich, wypłatę 
ekwiwalentów jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokowej,                 
w Prusicach, w Pawłowie Trzebnickim i w Kaszycach Wielkich                                           
w następującej wysokości: 

1) OSP Skokowa - 44 300,0 zł, nie wykorzystano kwoty 2 769,21 zł 
na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczo-
gaśniczych i szkoleniach, 

2) OSP Prusice - 44 000,0 zł, nie wykorzystano kwoty 814,20 zł na 
wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczo-
gaśniczych i szkoleniach, 

3) OSP Pawłów Trzebnicki – 23 000,0 zł, nie wykorzystano kwoty                        
1 456,25 zł na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach 
ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, 

4) OSP Kaszyce Wielkie - 13 000,0 zł, nie wykorzystano kwoty 
2 481,00 zł na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach 
ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, 

 
Ochrona przeciwpowodziowa prowadzona jest we współpracy                              
z jednostkami OSP. Sprzęt p.powodziowy jest dysponowany do tych 
jednostek. 
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20. POLITYKA PRORODZINNA, W TYM ZAPEWNIENIE 
KOBIETOM W CIĄŻY OPIEKI SOCJALNEJ, MEDYCZNEJ                          
I PRAWNEJ 
 
Zagadnienia polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży 
opieki socjalnej, medycznej i prawnej opisane są w częściach Raportu 
dotyczących opieki społecznej i ochrony zdrowia. 

 

 
21. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE IDEI 
SAMORZĄDOWEJ, W TYM TWORZENIE WARUNKÓW DO 
DZIAŁANIA I ROZWOJU JEDNOSTEK POMOCNICZYCH I 
WDRAŻANIA PROGRAMÓW POBUDZANIA AKTYWNOŚCI 
OBYWATELSKIEJ   
 

− Gmina Prusice podzielona jest na 27 sołectw. Status sołectwa posiada 
także miasto Prusice, które ma reaktywowane prawa miejskie od 2000 
r.   

− Na terenie Gminy funkcjonuje 21 świetlic wiejskich, w tym w Skokowej 
i w Pawłowie Trzebnickim świetlice są połączone z remizami OSP. 

− Świetlice są wyposażone w podstawowy sprzęt jak stoły, krzesła, meble 
i wyposażenie wykorzystywane do organizacji zebrań, imprez wiejskich, 
spotkań z mieszkańcami, szczególnie przy okazji cyklicznych biesiad                          
i festynów. 

− Świetlice: w Górowej, w Kaszycach Wlk., Krościnie Wlk., Ligotce, Ligocie 
Strupińskiej, Piotrkowicach, Pawłowie Trzebn., Strupinie, Wszemirowie 
i Zakrzewie wynajmowane są na imprezy okolicznościowe jak wesela, 
chrzciny, komunie. Wpływy ze świetlic wiejskich w roku 2018 wyniosły 
35.357,96 zł.  

− W roku 2018 wydatkowano kwotę 981.617,15 zł na zadanie 
inwestycyjne pn. „Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie 
Gminy Prusice: Pawłów Trzebnicki, Piotrkowice, Wilkowa, 
Wszemirów”. W ramach tego zadania, świetlice zostały dostosowane 
do nowoczesnych standardów obiektów publicznych. 

− Z budżetu Gminy Prusice w 2018 r. wydatkowano kwotę 56.708 zł na 
dokumentację projektową nowych świetlic: w Chodlewku, Pększynie, 
Krościnie Małej i w Borowie. Na modernizację świetlicy w Jagoszycach 
wydatkowano kwotę 10.300,81 zł, a za rozbudowę świetlicy                                            
i zagospodarowanie terenu w Górowej wydatkowano kwotę 50.000 zł 

− Ponadto wydatkowano środki w wysokości 27.596,73 zł za energię 
świetlic, 90.884,96 zł za wywóz nieczystości i usługi kominiarskie oraz 
22.295,39 zł na materiały i wyposażenie. 
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22. PROMOCJA GMINY 
Wykorzystanie potencjału turystycznego i promocja aktywnego stylu 
życia 
Gmina Prusice w ostatnim czasie podjęła działania zmierzające do 
utrwalenia wizerunku gminy jako miejsca turystyki weekendowej oraz 
miejsca atrakcyjnego dla osób zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem 
na rowerze.  
 
Budowanie tożsamości Mieszkańca Gminy Prusice 
dążenie do utożsamiania i identyfikowania się mieszkańców z Gminą 
poprzez m.in. pamięć o historii i wydanie publikacji z okazji 730-lecia 
nadania praw miejskich Prusicom. 
 
Stałe budowanie pozytywnego wizerunku gminy 
Głównym celem podejmowanych przez gminę działań promocyjnych jest 
budowanie marki Gmina Prusice. Ważnym elementem wszelkich działań 
jest właściwe oznakowanie inicjatyw i przedsięwzięć gminnych na 
materiałach promocyjnych udostępnianych w Internecie drukowanych lub 
gadżetach. System identyfikacji wizualnej opiera się głównie na herbie                        
i logo, które stosowane są w oznakowaniu działań własnych gminy, 
współfinansowanych przez gminę lub realizowanych pod patronatem 
Burmistrza lub jednostek.  
 
Wydarzenia integrujące Mieszkańców  
Imprezy, spotkania i wydarzenia o charakterze kulturalnym (Majówka                      
w Skokowej, Dni Prusic, Dożynki Gminne, Mikołajki, wakacyjne pikniki), 
sportowym (Prusice Biegają, Bieg w Poszukiwaniu św. Mikołaja, Bieg Trzech 
Wież, Rajdy Rowerowe), czy lokalnym i patriotycznym odpowiadają na 
oczekiwania Mieszkańców naszej gminy.  
 

 

Promocja osadnictwa i zwiększenie aktywności gospodarczej inwestorów  
współpraca z potencjalnymi partnerami, promocja ofert inwestycyjnych                    
i terenów mieszkaniowych. 

Obecność i promocja w Internecie 
prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych na stronie internetowej 
oraz portalach społecznościowych. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Nagrody i wyróżnienia 
Ostatnie cztery lata należy zaliczyć do okresu dużej aktywności samorządu 
w obszarze promocji miasta, co zaowocowało licznymi wyróżnieniami                           
i nagrodami na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, np.: certyfikat 
„Gmina Przyjazna Rowerzystom” przyznany przez PTTK, 2 miejsce wśród 
Gmin miejsko-wiejskich w Rankingu „Perły Samorządu 2019”, 6. miejsce                         
w Polsce, zaś 2.miejce na Dolnym Śląsku w kategorii „Miasta Inne”                              
w rankingu opracowanym przez prof. dr. Hab. Pawła Swianiewicza                                      
i przygotowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota, jak 
również wyróżnienia i wysokie miejsca w Rankingach Gazety Wrocławskiej. 
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 23. WSPÓŁPRACA I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 
UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI 
POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 
 
Budowa społeczeństwa demokratycznego, opartego na poszanowaniu 
wolności, sprawiedliwości, współdziałaniu, dialogu społecznym oraz na 
zasadzie pomocniczości, umacniającej uprawnienia obywateli i ich 
wspólnot, wymaga działań na rzecz tych obywateli. 
 
Współpraca Gminy Prusice z sektorem pozarządowym w roku 2018 
opierała się na przepisach: 

− ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                   
i o wolontariacie, 

− uchwały Nr XXII/133/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23 listopada 
2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu 
przez Gminę Prusice, 

− uchwały Nr LVII/368/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 25 
października 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Prusice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                                                   
i o wolontariacie na 2018 r.  

Gmina Prusice w roku 2018 współpracowała z organizacjami 
pozarządowymi w następujących formach: 
1. informacyjnej polegającej prowadzeniu zakładki na stronie 

internetowej www.prusice.pl, i stronie BIP-u Gminy Prusice. Na dzień 
31 grudnia 2018 r. zarejestrowano 42 organizacje, w tym 15 klubów 
sportowych, 4 jednostki OSP, partnerstwo lokalne. Na terenie Gminy 
działają inne organizacje, zrzeszone na zasadzie przedstawicielstw i kół 
oraz czynnie działające 2 zespoły ludowe. 

2. organizacyjnej polegającej na: 
a) inicjowaniu realizacji zdań publicznych w formie konkursów 

- odbyły się 3 konkursy 
b) umożliwieniu wszystkim organizacjom bezpłatnego dostępu 

do lokalu  
c) promocji organizacji pozarządowych  
d) konsultowaniu projektów uchwał aktów prawa miejscowego 

 
Stowarzyszenia włączały się w organizację imprez gminnych jak: Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Prusic, Gminne Dożynki, Jarmark 
Bożonarodzeniowy poprzez przygotowywanie stoisk i promocję swoich 
wyrobów lokalnych. 

3. finansowej poprzez zlecenie zadań publicznych w trybie                                  
3 konkursów w zakresie: 

− sport – w tym obszarze odbyły się 4 edycje konkursu, w których 
udział brało 9 podmiotów - ogółem wydatkowano kwotę 373.500 
zł.  

− wspomaganie organizacji pozarządowych – w tym katalogu zadań 
wydatkowano kwotę 10.000 zł na prowadzenie Punktu porad 
prawnych i porad obywatelskich w Prusicach na zasadzie 
nieodpłatnych porad dla mieszkańców Gminy Prusice.  

− wspomaganie działalności osób w wieku emerytalnym - 
wydatkowano środki – 10.000 zł na: integrację grupy seniorów                          
z Gminy Prusice, edukację i wycieczki.  

 
Ponadto 3 organizacje wystąpiły z wnioskiem o dotację na 
realizację zadań publicznych - na podstawie art. 19a ustawy                           
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W tym trybie 
wydatkowano kwotę 12.000 zł na działania w zakresie sportu                            
i promocję Idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej.   
Ogółem środki budżetowe przekazane dla organizacji 
pozarządowych w roku 2018 to kwota 405 500,00 zł. 

http://www.prusice/


 
 

29 
 

 24. WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZNOŚCIAMI LOKALNYMI                
I REGIONALNYMI INNYCH PAŃSTW  
 
Gmina Prusice prowadzi współpracę z następującymi miejscowościami                        
i gminami: 
 

1. ze społecznością (miejscowości/gminy) Obec Prusice, Kostelec 
nad Černými lessy w Republice Czeskiej. Współpraca polega na 
okazjonalnych, nieregularnych wizytach władz i wymianie 
doświadczeń samorządowych.  

2. ze społecznością miejscowości Laudenbach w Republice Federalnej 
Niemiec. Współpraca polega na regularnych (co dwa lata) 
wzajemnych odwiedzinach grup mieszkańców 
i przyjmowaniu ich w rodzinach. Prowadzi to do poznania                                    
i zrozumienia kultur, do przyjaźni. Partnerstwo oparte jest na 
pamięci Hrabiego Melchiora von Hatzfeldt’a, wielkiego dowódcy, 
który na czele wojsk Cesarza Ferdynanda III oswobodził Kraków                       
z potopu szwedzkiego. Dwa bliźniacze nagrobki Hrabiego 
Hantzfeldt’a znajdują się w Laudenbach i Prusicach. 
 

3. ze społecznością dużej gminy miejskiej Myrnograd na Ukrainie,                    
w obwodzie donieckim. Partnerstwo ma charakter oficjalny. 
Zostało zawarte za zgodą Rady Miasta i Gminy w drodze uchwały                   
i podpisane w Myrnogradzie 24 września 2017 roku. Współpraca 
obejmuje wzajemne wizyty władz samorządowych i wymianę 
doświadczeń. W wakacje 2017 roku liczna grupa dzieci i młodzieży 
z Myrnogradu gościła na obozie w Prusicach. Goście zwiedzili Dolny 
Ślask i uczestniczyli w licznych spotkaniach integracyjnych z polską 
młodzieżą. 

 

25.  STAN MAJĄTKOWY I FINANSOWY GMINY 
Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT) – 97,30 % w roku budżetowym 

2018 

Plan dochodów 52 081 139,58 

Wykonanie ogółem, w tym: 50 694 472,03 

Wykonanie dochodów bieżących, w tym: 42 462 566,78 

PIT 5 199 849,00 

CIT 154 102,52 

Wykonanie dochodów majątkowych 8 231 905,25 
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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 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: 

Plan  6 683 403,62 

Wykonanie 6 252 962,03 

 

Na otrzymane dotacje celowe składają się wpływy z tytułu: 

- realizacji zadania pn. „Budowa dróg rowerowych w powiecie 
trzebnickim, milickim, wołowskim” w wysokości 4 069 932,61 zł. 
- zadanie pn. „Budowa Park & Ride” w miejscowości Skokowa - 
refundacja poniesionych wydatków w wysokości 8 364,00 zł. 
- realizację zadania pn. „Rozbudowa Szkoły podstawowej w Skokowej 
o pawilon nauk matematyczno – przyrodniczych” w wysokości 4 869,00 
zł. 
- refundacji i zaliczki na zadanie ,,Punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych (PSZOK) w Gminie Prusice” w wysokości 867 201,97zł. 
-zaliczki na realizację zadania pn. „Termomodernizacja 4 świetlic                          
w Gminie Prusice” w wysokości 216 094,34 zł. 
- refundacji poniesionych wydatków w ramach zadania pn. „Montaż 
instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej na 
budynkach użyteczności publicznej w Gminie Prusice” w wysokości 
1 073 059,05 zł. 
- refundacji poniesionych wydatków w ramach zadania pn. „Uzbrojenie 
terenu pod działalność gospodarczą w Podstrefie SSE w Prusicach 
(Wszemirów)” -13 441,06 zł. 

 

Dochody ze sprzedaży majątku – 103,90% 

Plan 524 852,58 

Wykonanie 545 562,89 
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Dochody wg źródeł 2018 r. Wykonanie 
Udział w 

dochodach 
ogółem 

Podatki i opłaty lokalne 8 632 144,48 17,03% 

Udziały we wpływach z 
podatku dochodowego 5 353 951,52 

10,56% 

Wpływy ze sprzedaży majątku 549 465,33 1,08% 

Dotacje i środki przeznaczone 
na cele bieżące 15 102 523,59 

29,79% 

Subwencja ogólna 11 408 491,00 22,50% 

Dotacje i środki przeznaczone 
na inwestycje 7 675 738,12 

15,14% 

Pozostałe dochody 1 972 157,99 3,89% 

  50 694 472,03 100,00% 

 

 

 

 
Wykonanie wydatków  

Plan 58 361 441,27 

Wykonanie 55 685 596,76 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 27,19% 

Wykonanie – wydatki 
ogółem 

55 685 596,76 

Wykonanie – wydatki 
majątkowe 

15 141 983,38 
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Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu – 94,49% 

Plan 16 024 428,34 

Wykonanie 15 141 983,38 

 

 

 

 
 

Zadłużenie Gminy Prusice na koniec 2018 wynosiło 36 595 091,16 zł. 

Wartość początkowa majątku Gminy Prusice na dzień 1 stycznia 
2018r.wynosiła 103.750.014,64 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. 
stanowiła kwotę 116.082.294,19 zł, co oznacza wzrost o 11,89%                                   
w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. W skład majątku wchodzą 
środki trwałe wg grup rodzajowych oraz udziały w spółkach prawa 
handlowego 
 

Grupa Wartość brutto  

Nr Nazwa 
Stan na dzień 
01.01.2018 r. 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Stan na dzień 
31.12.2018 r. 

 

0 GRUNTY 5 427 883,37 1 013 001,75 155 553,72 6 285 331,40  

1 

BUDYNKI I LOKALE 
ORAZ SPÓŁDZIELCZE 
PRAWO DO LOKALU 

UŻYTKOWEGO I 
SPÓŁDZIELCZE PRAWO 

DO LOKALU 
MIESZKALNEGO 

19 351 986,29 832 814,54 6 729,00 20 178 071,83  

2 
OBIEKTY INŻYNIERII 
LĄDOWEJ I WODNEJ 

69 406 086,35 8 636 770,29 0,00 78 042 856,64  

3 
KOTŁY I MASZYNY 
ENERGETYCZNE 

1 413 721,52 0,00  1 413 721,52  

4 

MASZYNY, 
URZĄDZENIA I 

APARATY OGÓLNEGO 
ZASTOSOWANIA 

4 276 785,17 13 407,00 0,00 4 290 192,17  

5 

MASZYNY, 
URZĄDZENIA I 

APARATY 
SPECJALISTYCZNE 

50 680,08 0,00 0,00 50 680,08  

6 
URZĄDZENIA 
TECHNICZNE 

443 654,71 57 172,86 0,00 500 827,57  

7 ŚRODKI TRANSPORTU 1 418 587,27 1 449 994,87 0,00 2 868 582,14  

8 

NARZĘDZIA, 
PRZYRZĄDY, 

RUCHOMOŚCI I 
WYPOSAŻENIE, GDZIE 

INDZIEJ NIE 
SKLASYFIKOWANE 

1 960 629,88 491 400,96 0,00 2 452 030,84  

  103 750 014,64 12 494 562,27 162 282,72 116 082 294,19  
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NAZWA SPÓŁKI  
ILOŚĆ 

UDZIAŁÓ
W 

WARTOŚĆ 
NOMINALNA 

JEDNEGO 
UDZIAŁU 

WKŁAD 
FINANSOWY 

WKŁAD 
RZECZOWY 

WARTOŚĆ 
UDZIAŁÓW W 

SPÓŁCE 

PRUSICKIE 
CENTRUM 
MEDYCZNE SP. Z 
O.O. 

100 4 050,00     
       405 
000,00     

- 405 000,00 

PRUSICKIE 
PRZEDSIĘBIORST
WO 
KOMUNALNE 
PROEKO SP. Z 
O.O. 

1210  1 000,00     610 000,00     
600 

000,00 
1 210 

000,00 

PRUSICE PS 
ENERGETYKA 
ODNAWIALNA 
SP. Z O.O. Z 
SIEDZIBĄ W 
PRUSICACH 

51   50,00     2 550,00     -     2 550,00     

AGENCJA 
ROZWOJU 
AGLOMERACJI 
WROCŁAWSKIEJ 
S.A. 

1 
           

200,00     
             

200,00     
-       

            
200,00     

RAZEM: 1362   1 017 50,00     
600 

000,00 
1 617 

750,00 
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26. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 
REALIZACJA ZADAŃ I INWESTYCJI PRZY DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH  

L.P. Nazwa projektu/nazwa programu Całkowita 
wartość 

Kwota 
dofinansowania 

1. Montaż instalacji fotowoltaicznej do 
wytwarzania energii elektrycznej na 
potrzeby Gminy Prusice, na działce nr 
417/38 obręb Wszemirów – RPO WD 
2014-2020, EFRR 

2 155 883,04 zł 784 803,50 zł 

2. 
 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1350D: Dębnica (od węzła S5) - Skokowa 
(DW342) - (projekt partnerski) – RPO 
WD 2014-2020, EFRR 

10 580 000,00 
zł 

7 760 000,00 zł 

3. Termomodernizacja budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach – 
RPO WD 2014-2020, EFRR 

2 500 000,00 zł 2 100 000,00 zł 

4.  Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich 
na terenie gminy Prusice – RPO WD 
2014-2020, EFRR 

1 400 000,00 zł 987 402,34 zł 

5. Budowa dróg rowerowych w powiecie 
trzebnickim, milickim i wołowskim -
(projekt partnerski) – RPO WD 2014-
2020, EFRR 

4 795 722,50 zł 4 067 864,13 zł 

6. Budowa ścieżek rowerowych w powiecie 
trzebnickim i wołowskim - (projekt 
partnerski) – RPO WD 2014-2020, EFRR 

2 145 000,00 zł 1 785 000,00 zł 

7. Punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych (PSZOK) w Gminie Prusice 
- RPO WD 2014-2020, EFRR 

2 238 000,00 zł 1 695 678,69 zł 

8.  Budowa systemów oczyszczania ścieków 
w Gminie Prusice w miejscowości 
Skokowa i Strupina – PROW 2014-2020 

2 801 891,60 zł 1 782 843,00 zł 

9.  Budowa targowiska w miejscowości 
Skokowa - PROW 2014-2020 

1 567 483,30 zł 997 388,00 zł 

10. Przebudowa dróg gminnych w 
miejscowości Prusice, etap I, etap II - 

1 984 664,73 zł  957 587,49 zł 

PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG 
GMINNYCH I POWIATOWYCH 2016-2019 

11. Zagospodarowanie terenu przy oczku 
wodnym w Dębnicy przez montaż małej 
architektury - PROW 2014-2020 - 
UMWD w konkursie przez LGD w 
ramach LEADER - 19.2. 

155 710,83 zł 99 078,00 zł 

12. Gmina Prusice stawia na rozwój 
uczniów!  – RPO WD 2014-2020, EFS 

1 135 884,00 zł 1 079 058,00 zł 

13. Budowa dwóch Lokalnych Centrów 
Kultury w Gminie Prusice: w Krościnie 
Małej i w Borowie - PROW 2014-2020 

2 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł 

14. Utworzenie pięciu Otwartych Stref 
Aktywności na terenie Gminy Prusice – 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 

449 500,00 zł 175 000,00 zł 

15. Zagospodarowanie terenu w 
miejscowości Wszemirów poprzez 
budowę altany wraz z elementami małej 
architektury – UMWD, Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi 

50 000,00 zł 25 000,00 zł 

 

PROJEKTY ZŁOŻONE O DOFINANSOWANIE 

L.P. Nazwa projektu/nazwa programu Całkowita 
wartość 

Wnioskowane 
dofinansowanie 

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w 
Skokowej o pawilon nauk 
matematyczno-przyrodniczych – RPO 
WD 2014-2020, EFRR 

10 565 394,12 zł 
 

9 193 000,00 zł 

2. 
 

Żłobek pod Trzema Wieżami w Gminie 
Prusice - RPO WD 2014-2020, EFRR 
 

1 874 221,84 zł 1 593 088,56 zł 

3. Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny 
Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych 
źródeł ciepła w budynkach i lokalach 
mieszkalnych na terenie Gminy 
Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, 
Wołów, Zawonia, Żmigród) RPO WD 
2014-2020, EFRR 

1 313 611,64 zł 902 621,74 zł 
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4.  Utworzenie trzech otwartych stref 
aktywności w Gminie Prusice – 
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI 

330 000,00 zł 150 000,00 zł 

5. Zakup mikrobusa dla osób 
niepełnosprawnych z terenu Gminy 
Prusice - PFRON 

140 000,00 zł 80 000,00 zł 

6. Budowa Obiektów Małej Architektury w 
ramach Otwartych Stref Aktywności w 
miejscowości Pietrowice Małe – UMWD, 
ODNOWA DOLNOŚLĄSKIEJ WSI 

56 496,73 zł 28 248,00 zł 

7. Bon na WIFI 4 EU – KOMISJA 
EUROPEJSKA 

15 000,00 euro 15 000,00 euro 

8.  STOŁÓWKA W SP W PRUSICACH - DUW 120 000,00 zł 80 000,00 zł 

9. Przebudowa ul. Strażackiej we wsi 
Skokowa – ETAP 1 - DUW FUNDUSZ 
DRÓG SAMORZĄDOWYCH 

569 073,13 zł 40-80% 

10. Przebudowa dróg gminnych w 
miejscowości Prusice – etap II - DUW 
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH 

1 880 206,54 zł 40-80% 

11. Przebudowa drogi gminnej w 
miejscowości Wszemirów na terenie 
podstrefy SSE w gminie Prusice - DUW 
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH 

1 823 376,68 zł 40-80% 

12. Poprawa infrastruktury drogowej w 
miejscowości Piotrkowice polegająca na 
przebudowie dróg gminnych lokalnych 
celem zwiększenia dostępności do drogi 
wojewódzkiej nr 339, do drogi 
powiatowej nr 1351 D oraz obiektu 
użyteczności publicznej – DUW 
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH 

1 523 031,40 zł 40-80% 
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PODSUMOWANIE 
 

 

Zakres zadań każdej gminy jest bardzo szeroki. Powyższy raport dokładnie 

obrazuje różnorodne płaszczyzny oraz działania realizowane w Gminie 

Prusice.   

 

Raport o Stanie Gminy jest zatem właściwie sprawozdaniem z pracy 

prusickiej administracji publicznej. Zadania samorządu są bardzo rozległe: 

od edukacji, przez inwestycje, kulturę po sport i rekreację. A suma 

wszystkich działań składa się na jakość życia mieszkańców. 

 

Dziękujmy za sięgnięcie po lekturę raportu. Świadczy to o Państwa 

zainteresowaniu sprawami naszej małej ojczyzny. 
 
 
 
Kontakt: 
Urząd Miejski w Prusicach 
Rynek 1, 55-110 Prusice 
71 312 62 24 
prusice@prusice.pl 

www.prusice.pl  / www.facebook.com/gminaprusice 
 
 
 

 


