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Słowo wstępne  
 

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Prusice! 

 

 Jest mi niezmiernie miło przekazać Państwu nową Strategię Rozwoju Miasta i Gminy 

Prusice 2014 – 2025. Dokument ten został opracowany metodą partycypacyjną, czyli przy 

szerokim uczestnictwie mieszkańców naszej Gminy. Dzięki tej współpracy, określiliśmy misję 

oraz wizję  Miasta i Gminy Prusice w perspektywie najbliższych kilkunastu lat. Z tych założeń  

wypływają główne kierunki rozwoju, które pozwoliły stworzyć katalog zadań do realizacji dla 

władz samorządowych. 

 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Prusice 2014 – 2025 nie ma być dokumentem 

zamkniętym i stałym. Wręcz przeciwnie, ma to być opracowanie, które będzie podlegało 

zmianom, modyfikacjom w zależności od sytuacji społeczno – ekonomicznej mieszkańców 

naszej Gminy. W ten sposób Nasza strategia będzie ciągle aktualna a realizowane zadania 

będą wypływały z potrzeb społeczności Gminy Prusice. 

 Realizacja Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prusice 2014 – 2025 jest 

przedsięwzięciem, które stoi zarówno przed władzami samorządowymi, jak również przed 

mieszkańcami Naszej Gminy. Dzięki współpracy wszystkich środowisk, Gmina Prusice ma 

szansę na dynamiczny i zrównoważony rozwój w perspektywie najbliższych lat. 

 

 

Igor Bandrowicz 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice    
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Wprowadzenie 
 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Prusice 2014 – 2025 jest dokumentem niezwykle 

bogatym w treść. Swym zasięgiem obejmuje najważniejsze obszary dla funkcjonowania 

społeczności lokalnej. Dzięki temu miasto i gmina Prusice powinna stać się jednostką 

samorządową o istotnym znaczeniu w regionie. Priorytety zawarte w owym dokumencie są 

tylko, albo aż, drogowskazem, który wskazuje właściwą drogę ku osiągnięciu celu 

nadrzędnego – bezpieczeństwa i stabilizacji życia mieszkańców.   

Dobrze stało się, że Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Prusice 2014 – 2025 została 

napisana przez mieszkańców gminy. W ten sposób została zbudowana silna identyfikacja        

z tym dokumentem, a także nadano społeczności lokalnej poczucie sprawstwa. 

Zaangażowanie wspólnoty w sprawy lokalne nie powinno opierać się tylko na aktywności co 

cztery lata. Każdego dnia należy podjąć działania aby coś zmienić, ulepszyć, sprawić, aby 

życie w danej wspólnocie lokalnej dawało satysfakcję  i poczucie dumy, z bycia obywatelem. 

 Patrząc z punktu widzenia mieszkańców, zaletą Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 

Prusice 2014-2025 jest to, że składa się ona z dwóch części: pierwsza zawiera merytoryczny 

opis kierunków rozwojowych, zadań do realizacji. Natomiast w drugiej części znajdują się 

materiały, które zostały wykorzystane do opracowania części pierwszej. Dzięki takiej 

strukturze dokument ten staje się przejrzysty dla wszystkich mieszkańców. 

 Wizja Miasta i Gminy Prusice w 2025 roku staje się dzięki niniejszemu dokumentowi 

wyraźnie określona i obiecująca. Cele operacyjne zawarte w dokumencie stanowią punkt 

wyjścia do przedsięwzięć podejmowanych przez władze w nadchodzących latach. Realizacja 

pomysłów ujętych w planach i zadaniach rozwojowych przyczyni się do wielu pozytywnych 

zmian w różnych dziedzinach funkcjonowania całej wspólnoty mieszkańców. 

Dr Andrzej Ferens, 

Zakład badań nad samorządnością terytorialną, 

Uniwersytet Wrocławski 
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English version 
 

VISION, MISSION, OBJECTIVES 

 

This Vision is the description of the local government within the next several years. It 

is a concept of model community, possible to exist, should the favorable circumstances 

appear. 

 

VISION 

 

“Dreams become reality” 

  

It is crucial to further develop each vision through mission that describes assets for 

the citizens obtained by realization of the Strategy. Defining mission properly, ensures 

fulfillment of contemporary social requirements, without which the acceptance of mission 

by citizens is not possible. At the same time the mission becomes an important message  

communicating the superior idea of the Strategy in the simplest way. 

 

 

MISSION 

 

VERSATILE ASSURANCE DEVELOPMENT 

WITH THE IMPROVEMENT OF QUALITY OF LIFE OF 

RESIDENTS 

 

The overall objective determines the most important criteria of the development 

processes. Crucial is that the objective emphasizes the effects of the development process 



Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Prusice 2014-2025  Strona 7 
 

most important for the local community. It is also important that the results are 

quantitative, so that further analysis and measurement tools can be applied.  

 

THE OVERALL OBJECTIVE 

 

SAFETY AND SATISFACTION OF RESIDENTS 

 

Presented through the increase of such indicators as: 

 Migration balance, 

 Local enterpreneurship, 

 Crimerate, 

 Investment expenditures, 

 Rate of natural increase, 

 Unemployment rate, 

 Secendory ( 13 – 16 years) education level. 
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Deutsch version 
 

VISION, MISSION, ZIELE 

 

Die Vision bildet eine Beschreibung der Verwaltungseinheit im Hinblick auf die 

nächsten Jahrzehnte. 

VISION 

 

TRäUME WIRKLICHKEIT WERDEN 

 

Eine wichtige Entfaltung der Entwicklungsvision bildet in jedem Fall die Mission, die 

bestimmt, was die Einwohner durch die Durchführung der Strategie gewinnen können. Eine 

richtig formulierte Mission garantiert, dass die Entwicklung den tatsächlichen sozialen 

Erwartungen dienen wird, ohne die eine Akzeptanz seitens der Einwohner nicht möglich 

wäre. Gleichzeitig bildet die Mission eine wichtige Botschaft, die auf einfachste Weise die 

übergeordnete Idee der Strategie übermittelt. 

 

MISSION:  

 

VIELSEITIG SICHERUNG ENTWICKLUNG 

MIT DER VERBESSERUNG DER LEBENSQUALITäT ALLER 

EINWOHNER 

 

Das übergeordnete Ziel bestimmt das Grundkriterium in der Bewertung der 

Entwicklungsprozesse. Es ist wichtig, dass es auf jene Ergebnisse des Entwicklungsprozesses 

hindeutet, die tatsächlich für die lokale Bevölkerung von größter Relevanz sind. Gleichzeitig 
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ist es wichtig, dass es sich dabei um möglichst messbare Werte handelt, die eine spätere 

Bewertung der erzielten Erfolge ermöglichen. 

ÜBERGEORDNETES ZIEL 

 

SICHERHEIT UND ZUFRIEDENHEIT DER EINWOHNER 

 

Sichtbar im Anstieg von Grundfaktoren der Lebensqualität wie: 

 Migrationsaldo, 

 Anzahl von lokalen Unternehmern, 

 Anzahl von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten, 

 Ausgaben für Investitionen, 

 Bevölkerungswachstum, 

 Arbeitslosenquote, 

 Das Bildungsniveau am Gymnasium. 
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 Charakterystyka Miasta i Gminy Prusice 

 

Gmina Prusice położona jest w północnej części województwa dolnośląskiego na 

równinie Prusickiej między wzgórzami Trzebnickimi, a Doliną Baryczy na historycznym szlaku 

handlowym z Wrocławia do Wielkopolski i Prus. Oddalona jest o około 30 km na północ od 

Wrocławia i sąsiaduje z gminami: Oborniki Śląskie, Wołów, Żmigród, Trzebnica, Wińsko. 

Powierzchnia ogólna gminy wynosi 15 802 km2. W jej skład wchodzi 27 sołectw i są to 

następujące miejscowości: 

Tabela 1. Miejscowości w Gminie Prusice wraz z liczbą ludności w 2013 r. 
(stan na 31.12.2013 r.) 

L.p. Miejscowość Liczba ludności 

1. Prusice 2245 

2. Borów 101 

3. Borówek 63 

4. Brzeźno 254 

5. Budzicz 147 

6. Chodlewko 198 

7. Dębnica 135 

8. Gola 52 

9. Górowo 360 

10. Jagoszyce w tym Łęgów 113 

11. Kaszyce Wielkie w tym Gąski 436 

12. Kopaszyn 141 

13. Kosinowo 60 

14. Krościna Mała 318 

15. Krościna Wielka 338 

16. Ligota Strupińska 104 

17. Ligotka 86 

18. Pawłów Trzebnicki 410 

19. Pększyn w tym Sucha 177 

20. Pietrowice Małe 312 

21. Piotrkowice w tym Raki 389 

22. Raszowice 179 

23. Skokowa 1 185 

24. Strupina 467 

25. Świerzów w tym Kuraszkówek i Żłobki 218 

26. Wilkowa 251 

27. Wszemirów 438 

28. Zakrzewo 221 

 Razem 9398 
Źródło: Dane na podstawie ewidencji ludności gminy Prusice 
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Liczba ludności w gminie Prusice według stanu na 31.12.2013 r. wynosi 9398 osób. 

 Obecne główne funkcje gminy stanowią rolnictwo i leśnictwo. Działalność 

produkcyjna i usługi ma mniejsze znaczenie. Tereny rolnicze zajmują około 72% powierzchni 

gminy, tereny lasów - około 24%, natomiast tereny zabudowane i zurbanizowane stanowią 

około 4% powierzchni gminy. 

Przez północno-wschodnią część gminy przebiega granica parku krajobrazowego 

„Dolina Baryczy”, którego powierzchnia wynosi 87,040 ha. Fragment parku znajduje się        

w okolicach miejscowości Gąski (przysiółek wsi Kaszyce Wielkie). 

 

Rys historyczny 

 

 Historia regionu Gminy Prusice jest bogata. Najstarszy ślad pobytu człowieka na tym 

terenie pochodzi z epoki paleolitu, tj. starszej epoki kamienia ponad 8 tys. lat p.n.e. Świadczą 

o tym znaleziska pochodzące z tego okresu. Wyraźne zagęszczenie znalezisk pochodzi z epoki 

brązu, a szczególnie kultury łużyckiej z przełomu epoki brązu i żelaza. 

 Gród przy starej osadzie założył w 1245 r. Henryk III. W 1253 r. pojawiły się pierwsze 

wzmianki o dokumentach historycznych Prusic, jako osadzie targowej na prawie polskim. 

Osada prawa miejskie otrzymała w 1287 r. Po panowaniu kolejnych książąt głogowskich          

i oleśnickich miasto dźwigające się ze zniszczeń husyckich przejął w 1492 r. Władysław 

Jagiellończyk i przekazał Wilhelmowi Kurzbachowi w ramach tzw. państwa milickiego, które 

w 1521 r. zostało podzielone z siedzibami w Miliczu i Żmigrodzie. Historię miejscowości 

znaczyły liczne pożary i epidemie. Na przeszkodzie w rozwoju miasta stawały częste 

zamieszki wojenne, a w szczególności wojny śląskie i napoleońskie, po których datuje się 

stały upadek miejscowości. W 1896 roku polską nazwę Prusice oraz 

niemiecką Prausnitz wymienia śląski pisarz Konstanty Damrot 

  W dniu 25 stycznia 1945 r. Prusice zajęła 13 Armia Radziecka. Prusice utraciły prawa 

miejskie zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  z 2 marca 1951 r., a odzyskały 

zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 grudnia 1999 roku. 
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Zabytki 

 

Gmina Prusice posiada bardzo liczne walory zabytkowe. Są tu obiekty architektury, 

budownictwa, stanowiska archeologiczne, zespoły architektoniczno– krajobrazowe a także 

układy urbanistyczne. 

Najwyższą wartość posiada układ urbanistyczny Prusic, któremu przypisuje się 

znaczenie ponadregionalne, układ Strupiny posiada znaczenie regionalne. Zabytkowe obiekty 

architektury i budownictwa znajdują się we wszystkich wsiach gminy. Zachowało się 5 

pałaców tj. w Brzeźnie, Górowie, Raszowicach, Piotrkowicach, Ligocie Strupińskiej, na 

pozostałe 2 zespoły dworsko-pałacowe lub folwarczne składają się wyłącznie ruiny, budynki 

gospodarcze oraz parki dworskie. 

Na terenie Gminy Prusice, znajduje się 5 zabytkowych kościołów, 574 stanowiska 

archeologiczne oraz 733 nieruchome zabytki ewidencyjne. Za najcenniejszy obiekt 

zabytkowy w Gminie Prusice należy uznać: Kościół parafialny św. Jakuba Apostoła, zwanego 

również Starszym, w dokumentach po raz pierwszy wzmiankowany był w 1335 r., natomiast 

tradycja głosi, że kaplica pw. Nawiedzenia NMP wybudowana została ok. 1140 r., a pierwszy 

kościół św. Jakuba ok. 1250 r. Dokumenty datowane na rok 1317 świadczą o istnieniu na 

terenie Prusic kościoła parafialnego. Obecny gotycki kościół zbudowany w latach 1491-92, 

orientowany, murowany z cegły, nietynkowany, oskarpowany.  Jest on jednonawowy,             

z wyższym i niższym, prostokątnym prezbiterium. Po obydwu stronach prezbiterium kaplice, 

po północnej zakrystia, do której prowadzi wejście przez okrągłą basztę. Kaplica południowa 

–grobowa należy do właściciela tych ziem -  feldmarszałka Melchiora von Hatzfelda zmarłego 

w 1658 roku w Żmigrodzie w czasie epidemii tyfusu. Natomiast w roku 1667 przeniesiono 

prochy zmarłego do grobowca. Barokową kaplicę z drugiej połowy XVII wieku z alabastrową 

tumbą grobową wykonał Achillies Kern z Forchtebergu.   

Warto również wspomnieć o Ratuszu z wieżą widokową, a także kościele pw. św. 

Józefa Oblubieńca oraz kościele pw. św. Jakuba Apostoła, tworzącymi trzy wieże 

charakterystyczne dla miejscowości, zrewitalizowanej częściowo starówce Miasta Prusice 

oraz płycie Rynku, Kościele filialnym p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pawłowie 
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Trzebnickim o unikatowej konstrukcji szachulcowej z drewnianą dzwonnicą a także 

odrestaurowanym pałacu w Brzeźnie 

W obrębie Gminy Prusice znajdują się następujące 24 obiekty, zespoły obiektów lub 

obszary, wpisane do rejestru zabytków nieruchomych tj.: 

1) Kościół fil. Św. Piotra i Pawła w Pawłowie Trzebnickim 
2) Dzwonnica w Pawłowie Trzebnickim  
3) Zespół dworsko - folwarczny w Borowie 
4) Dom mieszkalny nr 15 w Borowie 
5) Oficyna w Borowie 
6) Spichlerz w Borowie 
7) Park dworski z fragmentem muru w Borowie 
8) Pałac w Brzeźnie 
9) Park dworski w Brzeźnie 
10) Park dworski w Budziczu 
11) Park dworski we wsi Górowo 
12) Pałac w Ligocie Strupińskiej  
13) Park dworski w Ligocie Strupińskiej 
14) Pałac w Piotrkowicach 
15) Spichlerz w Piotrkowicach 
16) Park pałacowy w Piotrkowicach 
17) Zespół pałacowy w Raszowicach 
18) Miasto Prusice 
19) Kościół parafialny św. Jakuba Apostoła w Prusicach 
20) Kościół ewangelicki w Prusicach  
21) Cmentarz parafialny z ogrodzeniem i bramą w Prusicach 
22) Ratusz na rynku w Prusicach  
23) Kościół parafialny Niepokalanego Serca NMP w Strupinie 
24) Kościół parafialny św. Michała Archanioła we Wszemirowie. 

 
 

Infrastruktura  

 

Przez obszar gminy przebiegają następujące drogi: 

 droga krajowa zamiejska nr 5 (Rawicz) Trzebnica – Wrocław, 

 droga wojewódzka nr 342 (Wrocław) Oborniki Śl. – Strupina, 

 droga wojewódzka nr 339 (Żmigród) Strupina – Wołów. 

 

 Obecnie w fazie budowy jest nowa droga S5. Odcinek z Wrocławia do Trzebnicy, 

zostanie oddany do użytku z końcem 2017 r. 19 kilometrowy odcinek, z dwoma pasami 
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ruchu w każdą stronę sprawi, że czas podróży samochodem z lub do Wrocławia ulegnie 

skróceniu. W planach budowy drogi ekspresowej jest przewidziany węzeł Prusice. Dzięki tej 

drodze, Gmina Prusice uzyska bezpośrednie połączenie z Autostradową Obwodnicą 

Wrocławia i dalej z autostradą A4.  Planowany przebieg trasy znajduje się na zdjęciu poniżej. 

Zdjęcie 2 Planowany przebieg nowej drogi ekspresowej S5 

 

Źródło: www.gazetawroclawska.pl 

 Uzupełnienie podstawowego układu drogowego stanowią drogi gminne o łącznej 

długości 129 km. Przez teren gminy przechodzi linia kolejowa I rzędu /magistralna/ 

dwutorowa, zelektryfikowana Wrocław – Rawicz – Leszno – Poznań od 1998 r. dostosowana 

do ruchu pociągów ekspresowych i IC o prędkości przejazdu 160 km/h. Obszar gminy 

obsługuje położona na tej linii stacja kolejowa w Skokowej. 
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Hydrografia 

 

 Sieć hydrograficzna należy do zlewni rzeki Baryczy. Główne rzeki to: Struga, Krępa       

i Sąsiecznica. Gmina leży w najcieplejszej dzielnicy klimatycznej w kraju tj. wrocławskiej. 

Występowanie dużych powierzchni leśnych w części południowej i północnej korzystnie 

wpływa na złagodzenie silnych wiatrów. Obszar całej Gminy można podzielić na dwie części 

charakteryzujące się odmiennymi walorami estetyczno – krajobrazowymi: fragment 

północnych skłonów Wzgórz Trzebnickich, pofalowany, urozmaicony większymi 

wzniesieniami, gęsto porośnięty lasami atrakcyjny dla wycieczek i zbierania runa leśnego, 

oraz fragment Kotliny Żmigrodzkiej, o płaskiej monotonnej powierzchni, pokrytej lasami          

i stawami.  

Gospodarka 

 

 Gospodarka Gminy to w przeważającej części rolnictwo, gdyż większość jej 

powierzchni  to pola uprawne. Są tu również średniej wielkości zakłady przemysłowe, 

warsztaty drobnej wytwórczości i rzemiosła. Ponadto rozwinięta jest produkcja artykułów 

spożywczych, produkcja mebli, produkcja drewna i wyrobów z drewna, produkcja 

metalowych wyrobów gotowych, budownictwo, handel i usługi. Około 85% gruntów ornych 

stanowią gleby żyzne, od bardzo dobrych do słabych, rozmieszczone są na całej powierzchni 

gminy. Warunki do prowadzenia produkcji rolniczej określa się jako średnio korzystne. Na 

terenie gminy występuje gospodarka rybacka, użytkowane są stawy hodowlane,                           

w większości są własnością prywatną i nadleśnictw. 

Ciekawostki z Prusic: 

 W czerwcu obchodzone są Dni Prusic, z okazji których w mieście odbywa się wiele 

imprez kulturalnych i sportowych m.in.: Bieg Trzech Wież, Rodzinny Piknik Rowerowy oraz 

„Bieg Grubasów”. W 1978 r. w mieście nagrywano zdjęcia do filmu „Słodkie oczy” a w 1982 r. 

do filmu „Wyjście awaryjne” (urząd gminy, rynek). 

 

 Gmina Prusice przy wykorzystaniu istniejących warunków oraz potencjale, który 

drzemie w lokalnej wspólnocie, ma szansę stać się prężnie działającym ośrodkiem w 
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regionie. Dzięki ożywieniu strefy ekonomicznej oraz napływie nowych przedsiębiorców, 

młodzi ludzie będą mogli pozostać w miejscu swojego zamieszkania. Przy odpowiednim 

zagospodarowaniu przestrzeni, poprawie transportu drogowego oraz kolejowego, Prusice 

mają dużą szansę zostać dość istotnym węzłem komunikacyjnym w regionie.  
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Główne założenia rozwojowe 

 

Punktem wyjścia dla formułowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prusice 2014 - 

2025, jak w przypadku innych strategii, są generalne założenia rozwojowe. Pozwalają one 

podporządkować procesy rozwoju nadrzędnej idei, przez co możliwa jest spójność Strategii. 

Misja, wizja i cel nadrzędny wyznaczają podstawowy kierunek, stając się następnie kryterium 

wyboru szczegółowych przedsięwzięć rozwojowych. 

Jednocześnie założenia Strategii, sięgając w możliwie odległą przyszłość, odgrywają 

poważną rolę w inspirowaniu nowatorskich projektów rozwojowych. Bo najważniejsze jest 

aby "Marzenia stawały się rzeczywistością".  

 W dalekiej perspektywie oddziaływanie bieżących barier rozwojowych jest bardzo 

ograniczone. Tym samym możliwe jest odkrywanie szans, których wykorzystanie jest 

nierealne w perspektywie bieżącej czy średnioterminowej. Kluczowym założeniem 

rozwojowym dla Miasta i Gminy Prusice jest wizja stanowiąca możliwie syntetyczne 

wyobrażenie przyszłości tej lokalnej wspólnoty. Ów obraz może, a nawet powinien być do 

pewnego stopnia wyidealizowany, tak by maksymalnie odpowiadać aspiracjom  

mieszkańców. 
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Wizja, misja, cel 

 

Jednym z podstawowych założeń do Strategii jest w każdym przypadku wizja. Daje 

ona pewien opis  wizerunku Miasta i Gminy Prusice w odległej przyszłości, przy założeniu 

wystąpienia korzystnych uwarunkowań. Jest to koncepcja pewnego modelu idealnego, do 

którego, i władze, i społeczność lokalna powinny dążyć. 

WIZJA: 

"MARZENIA STAJĄ SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ" 

  

Ważnym rozwinięciem wizji rozwoju jest w każdym przypadku misja, określająca, co  

w wyniku realizacji Strategii uzyskają mieszkańcy danej wspólnoty. Właściwe sformułowanie 

misji zapewnia, iż rozwój Miasta i Gminy Prusice będzie służył rzeczywistym oczekiwaniom 

społecznym, bez czego niemożliwa jest jego akceptacja przez mieszkańców. Jednocześnie 

misja stanowi ważne przesłanie komunikujące  w najprostszy sposób nadrzędną ideę 

Strategii. 

 

MISJA: 

ZAPEWNIENIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU  

WRAZ Z POPRAWĄ JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

 

 

Cel nadrzędny wyznacza podstawowe kryterium oceny procesów rozwojowych. 

Ważne, aby wskazywał na te efekty procesu rozwojowego, które są autentycznie 

najważniejsze dla lokalnej społeczności. Jednocześnie istotne jest, by były to wyniki możliwie 

mierzalne, pozwalające na późniejszą ocenę osiąganych rezultatów.  
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CEL NADRZĘDNY: 

BEZPIECZEŃSTWO I SATYSFAKCJA MIESZKAŃCÓW 

 

wyrażony we wzroście podstawowych wskaźników jakości życia takich jak: 

 Saldo migracji, 

 Lokalna przedsiębiorczość, 

 Liczba wykroczeń i przestępstw, 

 Wydatki inwestycyjne, 

 Przyrost naturalny, 

 Stopa bezrobocia, 

 Poziom edukacji. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Prusice 2014-2025  Strona 20 
 

Cel strategiczny 1 - Kapitał Społeczny 
 

 Kapitał społeczny i jego rozwój należy potraktować w każdych warunkach zupełnie 

inaczej. Tak też jest w przypadku miasta i gminy Prusice, które przy odpowiednim 

zagospodarowaniu tej przestrzeni mają szansę wykorzystać to jako jedną z istotnych dźwigni 

rozwojowych. Ma ku temu służyć kreowanie pozytywnego klimatu społecznego                                

i zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju organizacji, stowarzyszeń i inicjatyw 

lokalnych na terenie gminy.  

 W warunkach współczesnych społeczeństw możliwość osiągania wielu celów jest 

faktycznie uzależniona od poziomu aktywności i zaangażowania różnych form organizacji 

społecznych. W przypadku samorządu polskiego mamy do czynienia z istnieniem regulacji               

w postaci ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, która nakłada                   

na samorząd konieczność opracowania programów współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Jednocześnie efektywność tych programów okazuje się dalece 

niezadawalająca.  

 

Cel operacyjny 1.1 - Pobudzanie aktywności i współdziałania organizacji pozarządowych  

 W przestrzeni publicznej mamy do czynienia z trzema sektorami: pierwszy z nich to 

administracja publiczna, drugi to sfera biznesu, z kolei trzeci sektor stanowią organizacje 

pozarządowe ( Non - Governemental Organization – NGO). Jednym z priorytetowych zadań 

tych ostatnich jest podejmowanie działań związanych z zwiększeniem spójności społecznej,                      

a w dalszej perspektywie również spójności ekonomicznej społeczeństwa. Dlatego też 

odpowiednia działalność  organizacji pozarządowych na terenie gminy Prusice,  przyczyniać 

się będzie do coraz większej aktywności społecznej, a to powinno pozytywnie wpływać na 

rozwój Miasta i Gminy Prusice.  

Projekty rozwojowe, działania, zadania: 

1. Akcje informacyjno-promocyjne dotyczące charakteru działalności organizacji 
pozarządowych  

2. Współpraca organizacji pozarządowych z władzami samorządowymi 
3. Fora wymiany doświadczeń członków organizacji  
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Cel operacyjny 1.2 - Sprawny system komunikacji pomiędzy instytucjami samorządowymi a 

mieszkańcami 

 Rozumienie problemów innych, właściwa artykulacja potrzeb stanowić powinno 

płaszczyznę wspólnego porozumienia pomiędzy władzami a mieszkańcami. Odpowiednia 

identyfikacja kwestii istotnych dla mieszkańców przez władze gminy, będzie prowadziła do 

współpracy ale również do pełniejszego rozwiązywania problemów, które stanowią 

przeszkody w rozwoju Miasta i Gminy Prusice.  

 

Projekty rozwojowe, zadania, działania: 

1. Skrzynka mailowa dla mieszkańców 
2. Połączenie telefoniczne z punktem informacji obywatelskiej 
3. Nowe lub odrestaurowane tablice informacyjne 
4. Dyżury przyjmowania mieszkańców przez burmistrza, sekretarza oraz skarbnika 
5. System informowania mieszkańców (sms) 

 

Cel operacyjny 1.3 - Stworzenie gminnego programu budowy społeczeństwa 

obywatelskiego 

 Społeczeństwo obywatelskie jest pewnym wyznacznikiem rozwojowym w krajach 

dzisiejszego świata. Odpowiednie organizacje, instytucje czy jednostki, podejmujące 

działalność na rzecz krzewienia społeczeństwa obywatelskiego stanowią wartość dodaną dla 

funkcjonowania społeczeństw.  

Projekty rozwojowe, zadania, działania: 

1. Zespół ekspercki w celu koordynowania budowy społeczeństwa obywatelskiego 
2. Edukacja społeczeństwa  
3. Informowanie o prawach i obowiązkach obywatelskich 
4. Spotkania konsultacyjne w istotnych kwestiach dla mieszkańców 
5. Inicjatywy lokalne podejmowane przez mieszkańców 
6. Budżet obywatelski 
7. Działalność młodzieżowej rady miasta 
8. Wybory „quasi – samorządowe” w szkołach podstawowych i gimnazjum 
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Cel operacyjny 1.4 – Gminny program przeciwdziałania zjawiskom patologicznym 

 Występowanie zjawisk patologicznych stanowi znaczącą barierę w rozwoju każdej 

wspólnoty. Część z nich, jest świadomym wyborem osób. Natomiast, niektóre zjawiska 

patologiczne są silnie skorelowane z problemami ekonomiczno – społecznymi, którym można 

przeciwdziałać. 

Projekty rozwojowe, zadania, działania: 

1. Kooperacja wszystkich służb w celu podjęcia środków przeciwdziałającym 
zjawiskom patologicznym  

2. Działalność edukacyjno – informacyjna o zjawiskach patologicznych 
3. Pomoc prawna dla osób dotkniętych patologią 
4. Akcje profilaktyczne szczególnie wśród dzieci i młodzieży 
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Cel strategiczny  2 – Infrastruktura 

 

Poprawa jakości infrastruktury stanowi dla władz samorządowych jedno                                   

z najważniejszych zadań. To dzięki lepszym drogom, dostępowi do sieci kanalizacyjnej czy 

gazyfikacyjnej mieszkańcy będą odczuwać większy komfort z zamieszkiwania na terenie 

gminy Prusice. 

Położenie Gminy Prusice oraz planowana budowa nowej drogi ekspresowej S5, 

sprawi, że czas podróży pomiędzy gminą a Wrocławiem, ulegnie skróceniu. Taka 

perspektywa ułatwi mieszkańcom podjęcie nauki czy pracy we Wrocławiu przy 

jednoczesnym zamieszkiwaniu na terenie gminy Prusice. 

 

Cel operacyjny 2.1 – Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej 

 Zadania z zakresu infrastruktury technicznej, nie należą do przedsięwzięć łatwych. 

Dlatego więc wybór zadań do realizacji powinien opierać się na aktualnych i pilnych 

potrzebach mieszkańców.  

Projekty rozwojowe, zadania, działania: 

 

1. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Gminy Prusice 
2. Modernizacja wodociągów oraz  utrzymanie wysokiej sprawności sieci 
3. Gospodarka wodno - ściekowa 
4. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

 

 

Cel operacyjny 2.2 – Poprawa jakości infrastruktury drogowej 

 Poprawa jakości infrastruktury drogowej w każdej gminie stanowi zawsze nie lada 

wyzwanie dla władz. Odpowiednie zarządzanie środkami przeznaczonymi na ten cel, pozwoli 

Gminie Prusice, nie tylko na poprawę jakości dróg, ale także wpłynie na większy komfort oraz 

bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Prusice.  
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Projekty rozwojowe, zadania, działania: 

1. Modernizacja dróg gminnych 
2. Budowa chodników wzdłuż dróg gminnych 
3. Montaż lamp oświetleniowych  
4. Budowa ścieżek rowerowych  
5. Rozbudowa zaplecza rowerowego (parkingi, postoje, wiaty) 
6. Współpraca z powiatem trzebnickim w celu modernizacji wybranych szlaków 

komunikacyjnych  
 

 

Cel operacyjny 2.3 – Satysfakcjonujący system komunikacyjny  

 Budowa nowej drogi ekspresowej S5 powinna pozytywnie wpłynąć na poprawę 

systemu komunikacyjnego z Wrocławiem czy Trzebnicą. Gmina Prusice jako znaczący 

ośrodek komunikacyjny, powinna podjąć działania mające na celu zapewnienie 

satysfakcjonującego systemu komunikacyjnego.  

 

Projekty rozwojowe, zadania, działania: 

1. Współpraca  gminy i powiatu w celu odpowiedniego połączenia z Wrocławiem 
2. Rozkłady jazdy dostosowane do potrzeb mieszkańców 
3. Modernizacja przystanków  
4. Pełniejsza oferta komunikacyjna  

 

 

Cel operacyjny 2.4 – Poprawa infrastruktury społecznej w mieście i gminie 

 Oprócz doniosłości infrastruktury technicznej czy drogowej  w rozwoju Gminy Prusice, 

ważne miejsce,  zajmuje infrastruktura społeczna rozumiana jako zespół urządzeń 

publicznych, których zadaniem jest przekazywanie usług społecznych i kulturalnych. 

 

Projekty rozwojowe, zadania, działania: 

1. Dalsza modernizacja programowa szkół na terenie gminy  
2. Odpowiednie wyposażenie szkół, przedszkoli, bibliotek 
3. Poprawa  jakości świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej  
4. Rewitalizacja miasta 
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5. Nowej szkoła w  Skokowej 
6. Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury 

 

Cel strategiczny 3 – Lokalna przedsiębiorczość 
 

Dla tworzenia nowych miejsc pracy, a co za tym idzie zmniejszenia skali bezrobocia  

i poprawy materialnej rodzin mieszkających na terenie Gminy Prusice oraz poprawy sytuacji 

ekonomicznej sektora małej i średniej przedsiębiorczości, należy podjąć szereg działań, które 

wyeliminują zaistniałe zagrożenia dla rozwoju gospodarczego i stagnacji Gminy Prusice. 

Zadaniem władz gminy w zakresie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości jest stymulowanie                            

i zapewnienie opieki instytucjonalnej.  

 

Cel operacyjny 3.1 – Wykorzystanie przetwórstwa rolno – spożywczego oraz rolnictwa jako 

determinanty rozwojowej 

 Główny kierunek rozwojowy Gminy Prusice stanowić powinno rolnictwo oraz 

przetwórstwo rolno – spożywcze. Przy odpowiednim wsparciu, stymulowaniu oraz 

współpracy wszystkich środowisk, nastąpi rozkwit tej działalności, jako głównej determinanty 

Miasta i Gminy Prusice. Będzie to stanowiło kolejną szansę dla pobudzania aktywności 

gospodarczej mieszkańców co przy wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury, powinno 

prowadzić do polepszenia się warunków materialnych znacznej części mieszkańców. 

 

Projekty rozwojowe, zadania, działania: 

1. Rozwój przetwórstwa rolno - spożywczego   
2. Zachęcanie społeczności lokalnej do prowadzenia rolno - spożywczej działalności 

gospodarczej  
3. Ulgi podatkowe dla osób zakładających rolno - spożywczą działalność gospodarczą  
4. Rozwój drobnych przedsiębiorstw 
5. Wszelka możliwa pomoc osobom zajmującym się rolnictwem 

6. Współpraca rolników w zakresie upraw i hodowli zwierząt 
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Cel operacyjny 3.2 – Rozwój drobnej przedsiębiorczości 

 Rozumienie przedsiębiorczości w skali makro sprowadza się do przyciągania dużych 

firm, które są chętne do inwestowania w konkretnym miejscu. W przypadku Gminy Prusice, 

przedsiębiorczość trzeba przełożyć na skalę mikro a to będzie oznaczać m. in.  zakładanie 

drobnych przedsiębiorstw. Dlatego też władze Gminy powinny podjąć szereg zadań, które 

umożliwią i ułatwią rozwój tego typu działalności. 

 

Projekty rozwojowe, zadania, działania: 

1. Rękodzielnictwo szansą dla bezrobotnych 

2. Pomoc przy zakładaniu małych firm 

3. Pozalekcyjne zajęcia z przedsiębiorczości 
 

 

Cel operacyjny 3.4 – Pobudzanie strefy ekonomicznej 

 W strefie ekonomicznej pracę powinna znaleźć jak największa liczba mieszkańców 

Gminy Prusice. Dzięki temu status materialny mieszkańców uległby poprawie. Aby tak się 

stało, władze gminy powinny zastosować pewne instrumenty, których zadaniem byłoby 

przyciągnięcie inwestorów gotowych ulokować siedziby swoich firm w strefie ekonomicznej 

w Prusicach. 

Projekty rozwojowe, zadania, działania: 

1. Tereny pod inwestycje 

2. Infrastruktura techniczna 

3. Ulgi przyciągające inwestorów 
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Cel strategiczny 4 - Sport, kultura, turystyka i rekreacja 

  

 Ważną część życia każdej społeczności lokalnej wypełnia dostęp do rozrywki, kultury 

czy różnego rodzaju ofert sportowych. Spędzanie wolnego czasu w gronie znajomych staje 

się coraz bardziej powszechniejsze. Prowadzenie aktywności sportowej, na każdej 

płaszczyźnie, czy to rekreacyjnej czy profesjonalnej, cechuje nowoczesne wspólnoty. 

Odpowiednie przygotowanie oferty, w której każdy znajdzie coś dla siebie, należy do  zadań 

władz samorządowych, które muszą sprawić aby Gmina Prusice stała się miejscem 

atrakcyjnym i wyjątkowym do spędzania wolnego czasu.   

 

Cel operacyjny 4.1 – „Skok do Skokowej” 

 Miejscowość Skokowa, z racji posiadania stacji kolejowej oraz położenia przy trasie 

magistrali kolejowej relacji Wrocław - Poznań, może stać się doskonałym miejscem do 

rozpoczęcia wędrówki rowerowej czy rolkowej. W tym celu należy podjąć szereg inwestycji, 

podnoszące atrakcyjność tej miejscowości oraz takich, które umożliwią podróżowanie 

turystom.   

Projekty rozwojowe: 

1. Zaplecze rowerowe w Skokowej 
2. Tworzenie warunków do zakładania gospodarstw agroturystycznych 

3. Oferta wycieczek weekendowych lub jednodniowych   
 
 
 

Cel operacyjny 4.2 – Wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Prusice 
 

Walory turystyczne Gminy Prusice mają być magnesem przyciągającym turystów. 

Potencjał turystyczny należy rozumieć w warunkach Gminy Prusice jako obiekty historyczne, 

kulturalne oraz  środowisko naturalne w tym akweny. Odpowiednie zagospodarowanie tej 

przestrzeni, pozwoli na zwiększenie atrakcyjności Gminy Prusice w zestawieniach z innymi, 

sąsiednimi jednostkami samorządowymi.  
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Projekty rozwojowe, działania, zadania: 

1. Promocja aktywnego spędzania wolnego czasu w gminie Prusice 

2. Ścieżka rowerowa biegnąca przez całą gminę 

3. Połączenie rowerowe z innymi sąsiednimi gminami i powiatami  
 

 

Cel operacyjny 4.3 – Poprawa jakości usług z zakresu kultury fizycznej i sportu 

 Coraz większą popularnością zaczyna cieszyć się infrastruktura sportowa. Jest to 

dobre zjawisko, bowiem społeczność zmienia swoje nawyki w sposobie spędzania wolnego 

czasu. Coraz modniejsze staje się bieganie, nordic – walking czy jazda na rowerze. Dobrą 

prognozą jest również to, że młodzież ucząca coraz chętniej oddaje się aktywnemu spędzaniu 

wolnego czasu. Dlatego też władze gminy, powinny wyjść naprzeciw oczekiwaniom 

mieszkańców i w pełni wykorzystać przestrzeń do zapewnienia usług z zakresu kultury 

fizycznej. 

  

Projekty rozwojowe, działania, zadania: 

1. Orliki, Orzełki 
2. Inne obiekty sportowe np. basen odkryty, kort tenisowy 

3. Pobudzanie i wspieranie działalności lokalnych animatorów sportowych 

4. Zagospodarowanie stawów rybackich 

5. Poszerzanie oferty Prusickiego Centrum Fitness  
6. Obiekt sportowy wypełniający niszę sportową przy uwzględnieniu Wrocław World 

Games 2017 r. 
 

Zdjęcie 3 Prusickie Centrum Fitness 

 

Źródło: www.prusice.pl 
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Cel operacyjny 4.4 – Prowadzenie działalności kulturalnej 

 Zapewnienie dostępu do szeroko rozumianej kultury jest czymś więcej niż tylko 

ułatwieniem wejścia do kina czy teatru. Jedną z funkcji kultury jest  funkcja integracyjna. 

Dlatego też, władze Gminy nie powinny lekceważyć tej sfery rozwoju społeczeństwa                       

a w dalszym ciągu podejmować różnego rodzaju przedsięwzięcia zachęcające i ułatwiające 

dostęp do szeroko rozumianej działalności kulturalnej.  

 

Projekty rozwojowe, zadania, działania: 

1. Działalność obiektu Multifunkcyjnego w Prusicach 
2. Działalność Mediateki 
3. Akcje czytelnicze  
4. Profesjonalne widowiska kulturalno – rozrywkowe o znaczeniu ponadregionalnym 

 

Zdjęcie 4 Kabaret Moralnego Niepokoju w Prusicach 

 

Źródło: www.prusice.pl 
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 Cel operacyjny 4.5 - Współpraca z miastami partnerskimi w celach turystycznych 

Właściwa współpraca z miastami partnerskimi pozwoli na jeszcze pełniejsze 

wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Prusice. Dzięki tej współpracy możliwa stanie 

się reklama, promocja atrakcji turystycznych Prusic w miastach partnerskich. Zawiązywanie 

bliższych relacji pomiędzy współpracującymi gminami będzie owocowało wymianą 

doświadczeń w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej Prusic. 

 

Projekty rozwojowe, działania, zadania: 

1. Wspólne rajdy turystyczne  
2. Promocja potencjału turystycznego w miastach partnerskich 
3. Rozwój kontaktów partnerskich w różnego rodzaju kołach zainteresowań np. szkół, 

sfery biznesowej.  
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Cel strategiczny 5 - Wizerunek Miasta i Gminy Prusice 
 

Wizerunek miejsca jest bardzo ważny dla gminy. Z jednej strony dla przyciągania 

turystów – co oczywiście jest istotnym zadaniem – ale także dla identyfikacji mieszkańców z 

gminą, budowania poczucia dumy z miejsca oraz lokalnej tożsamości.  

 Wizerunek miejsca to nie tylko znak graficzny – jak logo czy herb, to nie tylko slogan 

reklamowy, ale spójny zespół działań pozwalający zidentyfikować gminę, odróżnić ją od 

innych i skojarzyć z określonymi wartościami.  

 

Cel operacyjny 5.1 - Budowa wizerunku Miasta i Gminy Prusice 

Organizacja imprez mocno powiązanych z jednostką samorządu terytorialnego pozwala 

na wyrobienie pewnej rozpoznawalnej marki, jaką jest Gmina Prusice. W ten sposób 

powstanie produkt, który będzie wyróżniał gminę z pośród innych podmiotów. 

 

Projekty rozwojowe, zadania, działania: 

1. Imprezy silnie związane z Gminą Prusice np. Dni Prusic, Hip – Hop Festiwal 
2. Patent „Trzech Wież” 
 

 

Zdjęcie 5 Logo Prusickiego Hip – Hop festiwalu 

 

Źródło: www.prusice.pl 
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Cel operacyjny 5.2 – Tworzenie wizerunku przez pracowników urzędu 

 Wizerunek Gminy to nie tylko utrzymane w dobrym stanie drogi czy rewitalizacje 

budynków. Niezwykle istotnym zadaniem jest sprawna i fachowa obsługa mieszkańców przez 

pracowników samorządowych. To właśnie w kontakcie z urzędnikiem mieszkańcy wyrabiają 

sobie opinie na temat funkcjonowania całej gminy.  

 

Projekty rozwojowe: 

1. Szkolenia pracowników z zakresu sprawnej obsługi mieszkańców 
2. Szkolenia z zakresu zasad savoir- vivr’u 
3. Podnoszenie umiejętności pracowników 
4. Efektywne zarządzanie pracownikami 
 

 
Cel operacyjny 5.3 - Prowadzenie działań wizerunkowych poprzez poprawę estetyki 

terenów zielonych 

 Na wizerunek gminy wpływa również zagospodarowanie terenów zielonych czy 

leśnych a negatywnymi zjawiskami są dzikie wysypiska zlokalizowane w lasach czy na łąkach, 

poza obszarami zamieszkiwanymi. Odpowiednie działania mają za zadanie przeciwdziałać 

wywożeniu odpadów w miejsca, które nie są do tego przeznaczone.   

 

Projekty rozwojowe, działania, zadania:  

1. Akcje edukacyjno- informacyjno dotyczące środowiska 
2. Przeciwdziałanie dzikim wysypiskom 
3. Selektywna zbiórka odpadów 
4. Rewitalizacja skwerów, klombów itp. 
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Cel operacyjny 5.4 – Promocja miasta i gminy Prusice 

 Prowadzenie akcji promocyjnych ma za zadanie, po pierwsze zachęcać do 

odwiedzania tego miejsca, po drugie sprawić aby Prusice stały się marką rozpoznawalną nie 

tylko w regionie.  

 

Projekty rozwojowe, zadania, działania: 

1. Uatrakcyjnienie  wszystkich portali społecznościowych 
2. Reklama wyjątkowości Gminy Prusice w mediach  
3. Nawiązanie współpracy z portalami turystycznymi w celu zaprezentowania swojej 

oferty 
4. System identyfikacji wizualnej 
5. Poprawa strony internetowej urzędu 
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Warunki skutecznej implementacji Strategii Miasta i Gminy Prusice 2014 - 

2025 
 

Wdrażanie strategii nie jest łatwym zadaniem. Jest to bez wątpienia znacznie 

trudniejsza część niż proces tworzenia strategii, gdyż wymaga pozyskiwania ludzi dla 

realizacji przedsięwzięć rozwojowych, przełamywania oporu wobec zmian, zdobywania 

zasobów finansowych, materialnych. Niezwykle trudno zachować determinację w realizacji 

dalekosiężnych koncepcji. Faktem jest, że zdecydowana większość strategii na tym etapie 

kończy się niepowodzeniem. 

Z drugiej strony proces wdrażania strategii jest podstawowym weryfikatorem 

skuteczności zarządzania strategicznego. Zarządzanie strategiczne jest na tyle przydatne, na 

ile przyczyni się do praktycznych efektów rozwojowych. Zdecydowanie korzystniejsza jest 

konsekwentna realizacja nawet niedoskonałych koncepcji strategicznych, niż tworzenie 

rozwiązań idealnych, ale niezapewnianie im dostatecznie skutecznych warunków 

realizacyjnych. 

Trzeba również pamiętać, że sama implementacja strategii nie przyniesie 

oczekiwanych efektów, jeśli nie będzie wsparta mechanizmami kontroli. Bowiem jedną                   

z funkcji kontroli jest pobudzanie do dalszego działania. Tak rozumiana weryfikacja powinna 

tylko dodatnio wpłynąć na spodziewany efekt. Warto też zwrócić uwagę, że odchylenia od 

standardów przyjętych w całej strategii są z punktu widzenia wdrażania, czymś normalnym,                   

a trzymanie się ściśle punktów zawartych w strategii, nie jest pożądanym zjawiskiem. 

Warto mieć na uwadze także fakt, że strategia nigdy nie jest dokumentem 

zamkniętym i podlega ciągłym modyfikacjom. A zatem tak rozumiana strategia powinna 

ulegać wpływom różnych czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych. A kluczem do 

powodzenia całego przedsięwzięcia, jakim jest Strategia rozwoju gminy i miasta Prusice, jest 

wdrażanie oraz kontrola. 

Środkami do powodzenia procesu wdrażania Strategii miasta i gminy Prusice są: 

- zastosowanie procedur zarządzania projektami dla realizacji kluczowych przedsięwzięć 

rozwojowych, a zatem wytypowanie liderów projektów, zbudowanie wokół nich zespołów 

projektowych, wyznaczenie harmonogramów działań szczegółowych, 
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- stworzenie systemu monitorowania strategii, co oznacza gromadzenie informacji  

o przebiegu wdrażania i jego efektach w sposób ciągły, pozwalający na jego sukcesywną 

kontrolę w ramach standardowych procesów zarządzania, 

- uruchomienie procesu rewizji, który oznacza minimum coroczny przegląd efektów 

wdrażania strategii, aktualizację diagnozy strategicznej, odpowiednie korygowanie 

koncepcji rozwojowej. 

Monitorowanie dokumentu wraz z oceną skuteczności realizacji strategii 
 

Poprzez monitoring będziemy rozumieć proces polegający na systematycznym 

gromadzeniu, analizowaniu i raportowaniu wiarygodnych, zobiektywizowanych informacji 

ilościowych i jakościowych, dotyczących wdrażania projektów i programów. Jego intencją 

jest zapewnienie zgodności ich realizacji z wcześniej przyjętymi  założeniami i celami,                    

w aspekcie finansowym i rzeczowym.   

 Instytucjonalnym wyrazem prowadzenia monitoringu Strategii Rozwoju Miasta                  

i Gminy Prusice byłby Gminny Zespół ds. Oceny realizacji strategii, którego odpowiedzialność 

będzie skupiała się na wdrażaniu poszczególnych celów operacyjnych, a także 

monitorowaniu, w jakim stopniu są one realizowane. Do zadań zespołu może należeć także 

organizacja współpracy między poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego, 

organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami z terenu gminy, dostosowanie realizacji 

działań zapisanych w strategii i innych dokumentach branżowych, koordynowanie działań 

powiatu w obszarze pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zadania zawarte w strategii, 

pozyskiwanie partnerów do realizacji zadań w niej zapisanych. 

Monitoring realizacji strategii może zostać uregulowany odpowiednią procedurą 

wprowadzoną na drodze uchwały lub zarządzenia. Monitoring powinien być prowadzony 

kompleksowo i systematycznie przez wyznaczony zespół roboczy czy też osobę 

odpowiedzialną za to zadanie. Efektem prac gminnego zespołu ds. oceny realizacji strategii 

powinien być raport z monitoringu, który dostarczy informacji na temat stopnia 

wykonywania poszczególnych zadań. 
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Określone wskaźniki jakości życia społecznego, które zostały wymienione przy 

opisywaniu celu nadrzędnego należy rozumieć następująco: 

 Saldo migracji – różnica pomiędzy napływem ludności (imigracja) a odpływem 

ludności (emigracja) na danym obszarze w określonym czasie. Dla potrzeb strategii 

Miasta i Gminy Prusice należy przyjąć następujące kryteria:  

 

- czas – okres jednego roku, 

- liczba ludności – podawana w liczbach bezwzględnych po przekazaniu takich informacji od 

poszczególnych gmin; 

 Lokalna przedsiębiorczość – jako liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

w danym roku, w odniesieniu do podobnych danych z lat ubiegłych, 

- czas – okres jednego roku, 

- liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych – podawana w liczbach bezwzględnych 

na podstawie ewidencji prowadzonej przez gminy lub na podstawie bazy podmiotów 

działalności gospodarczej (CEIDG); 

 Liczba wykroczeń i przestępstw – liczba zarejestrowanych wykroczeń  

i przestępstw przekazywanych do wiadomości Burmistrza Miasta i Gminy Prusice 

przez komendanta powiatowego policji; 

 

 Wydatki inwestycyjne – środki przeznaczane na inwestycje w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca gminy; 

 

 Przyrost naturalny – różnica pomiędzy urodzeniami żywymi a liczbą zgonów w danym 

okresie na określonym terenie. Wartość ta będzie przybierać wartości dodatnie lub 

ujemne; 

 

 Stopa bezrobocia – rozumiana jako stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby 

ludności aktywnie zawodowo. Dla potrzeb strategii należy przyjąć definicję zgodną z 
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Międzynarodową Organizacją Pracy. Wyliczenia stopy bezrobocia należy rozumieć 

jako stopa bezrobocia rejestrowanego; 

 

 Poziom edukacji gimnazjalnej – mierzonej jako liczba zdobytych punktów przez 

uczniów w testach gimnazjalnych w porównaniu do średniej województwa i/ lub 

powiatów sąsiednich.   
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