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DROGIE MIESZKANKI I DRODZY 
MIESZKAŃCY GMINY PRUSICE 
 

Z wielką przyjemnością przekazuję na Państwa ręce Raport 
 o stanie Gminy Prusice za 2021 rok.  

       Był to dla nas rok bardzo pracowity,  
pełen nowych działań, wyzwań i wielu inwestycji 

dla poprawy jakości życia Mieszkańców Naszej Małej Ojczyzny. 
Był to rok, w którym udało nam się wiele osiągnąć,  

o czym mogą się Państwo sami przekonać  
zapoznając się z tym właśnie dokumentem. 

 
Igor Bandrowicz 

Burmistrz Gminy Prusice 
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1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 
 
Zakres raportu o stanie gminy 
 

 Ustrój samorządu gminnego oparty jest na normach-zasadach  Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Najważniejszą z nich jest zasada pomocniczości, do której 
ustawodawca odwołuje się już w preambule do ustawy zasadniczej: „…… w poczuciu 
odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję 
Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu 
wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie 
pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.” 

 Zasada pomocniczości chroni uprawnienia obywateli do autonomii w decydowaniu o 
własnym życiu, aktywności rodzinnej, społecznej i gospodarczej.  Chroni autonomię gminy 
przed przejmowaniem jej uprawnień przez samorząd powiatowy, wojewódzki lub 
administrację rządową. Jest podstawą procesu decentralizacji i dekoncentracji zadań władzy 
publicznej 

 Gmina wykonuje przede wszystkim zadania własne, polegające na zaspokajaniu 
zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej. Efektywność działania gminy uzależniona jest od 
wielu okoliczności. Wśród nich trzeba wskazać na te, które mają bezpośredni wpływ na jakość 
życia mieszkańców i są wyspecyfikowane w ustawie o samorządzie gminnym :  

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: 
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 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 władczych kompetencji administracyjnych. 

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.)  

 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:   

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 miejską 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, niskiej 
emisji i wymiany źródeł ciepła, 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). 
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c. Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej  
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 a także budżetu obywatelskiego. 

 

Sposób prezentacji raportu o stanie gminy 
 

Aby treść raportu była przejrzysta i łatwa 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 mieszkalnych; 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 w Prusicach 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 2021 roku 
przystąpiono do sporządzenia projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminny Prusice.  

2. W 2021 roku wydano: 
 24 decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego dla powierzchni około 13,5 ha, 
 110 decyzji o warunkach zabudowy dla terenu o powierzchni około 49,4 ha, 
 4 decyzje odmawiające ustalenia warunków zabudowy. 

3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują około 21 % powierzchni 
gminy. 

4. W 2021 roku przyjęto 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o 
łącznej powierzchni około 105 ha. Przyjęte miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego swoim zasięgiem obejmowały około 43 ha nowych terenów. 

5. W 2021 roku było prowadzonych 16 procedur planistycznych dotyczących 
sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o 
powierzchni około 1097 ha. 

6. Ponadto w obszarze kompetencji związanych z planowaniem i zagospodarowaniem 
przestrzennym wydano:  

 48 decyzji zatwierdzających podział geodezyjny nieruchomości, 
 41 postanowień opiniujących podział geodezyjny nieruchomości, 
 176 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 
 199 zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego oraz o położeniu w obszarze specjalnej 
strefy rewitalizacji, obszarze rewitalizacji oraz obszarze zdegradowanym, 

 63 zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości, 
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 239 zaświadczeń o nieważności planów zagospodarowania przestrzennego 
celem przedłożenia do Notariusza, Urzędu Skarbowego, Agencji Nieruchomości 
Rolnych, 

 15 decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej, 
 nie wydano decyzji o naliczeniu opłaty planistycznej, 
 48 decyzji uzgadniających lokalizację zjazdów z dróg gminnych, 
 88 decyzji uzgadniających zajęcie pasa drogowego, 
 87 decyzji uzgadniających lokalizację infrastruktury w działkach gminnych, 
 Nadano 2 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 2023. 
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. 

 Zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania 
zmieszanych odpadów budowlanych w procesie odzysku R5 oraz R12 na terenie 
kopalni odkrywkowej kruszywa naturalnego złoża „Pawłów Trzebnicki”, Gmina 
Prusice”, do czasu zakończenia rekultywacji 
 

 Prowadzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie stacji demontażu pojazdów 
planowane do realizacji we Wszemirowie na dz. ewid. 294/4, AM – 1, gmina Prusice 
dla BRILIP Spółka z o.o., ul. Lwowska 31/101, 56 – 400 Oleśnica”. 
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 Prowadzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu 
produkcyjno – magazynowego z częścią socjalno – laboratoryjną na dz.nr 527/14 obręb 
Prusice” 

 Prowadzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa czterech budynków 
inwentarskich dla kur rodzicielskich (9800 stanowisk w każdym obiekcie) wraz z 
niezbędną infrastrukturą zlokalizowaną na działce nr 246/4 w miejscowości 
Wszemirów 53E, gmina Prusice.” 

 Prowadzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa czterech budynków inwentarskich  
- dwa budynki odchowalni dla kur rodzicielskich oraz dwa budynki produkcyjne dla kur 
rodzicielskich wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanego na działce o nr ew. 84/5 
w miejscowości Pawłów Trzebnicki, gmina Prusice, położonej w obrębie geodezyjnym 
Pawłów Trzebnicki”. 

 Prowadzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn. „Budowa dwóch hal 
magazynowych wraz z zapleczami socjalno – biurowymi, parkingami, portierniami, 
wiatą rowerową z pomieszczeniem socjalnym, wiatą przystankową, zbiornikiem wody 
do celów ppoż., pompownią oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą w Prusicach 
na działkach o nr ewid. 588/2, 589/16, 90/3, 774/2 obręb 0020 Prusice”. 

 Prowadzono postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa 
elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 98, obręb 0001 Borów, gmina 
Prusice”. 

 Prowadzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa czterech budynków inwentarskich 
dla kur rodzicielskich (9800 stanowisk w każdym obiekcie) wraz z niezbędną 
infrastrukturą zlokalizowaną na działce nr 110/13 w miejscowości Pietrowice Małe, 
gmina Prusice”. 

 Prowadzono postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. 
„Przebudowa i rozbudowa zakładu betonowych elementów wibroprasowalnych wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych nr. 406/2 i 406/3 – 
obręb 022002-5.0025 Wszemirów, Wszemirów 100, gmina Prusice”. 

 Prowadzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynowo-
produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami 
biurowo – socjalnymi, na terenie działki nr 96/7, obręb 0020 Prusice, gm. Prusice, 
województwo dolnośląskie”. 

 Prowadzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków magazynowych z 
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częścią biurowo – socjalną oraz infrastrukturą towarzyszącą, dz. nr 417/36, 417/37 
oraz część działki. nr 417/35 i 417/34 obręb Wszemirów”. 
 

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

3. Gmina Prusice wspiera również Gminną Spółkę Wodną w Prusicach w formie składki 
członkowskiej w kwocie 130 000 zł na zadania melioracyjne w 2021 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. 

4. 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. 
 W sprawie wycinki drzew wydano 12 decyzji administracyjnych zezwalających na 

wycięcie drzew i krzewów dla podmiotów nie będących osobami fizycznymi. 
Rozpatrzono 20 wniosków dotyczących zgłoszenia drzew i krzewów do wycięcia.  

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

 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. 
 

5. Gmina Prusice prowadzi, realizuje i utrzymuje  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 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 zrealizowany rzeczowo w trakcie 
rozliczania, dofinansowanie- EFRR, w ramach RPO WD). 

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

d) „Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie Gminy Prusice” (projekt 
zrealizowany, dofinansowanie- EFRR, w ramach RPO WD) , 
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e) Zrealizowany w roku 2017 projekt montażu 8 instalacji fotowoltaicznych, wraz 
z magazynami energii, na budynkach użyteczności publicznej w ramach 
projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności 
publicznych”, dzięki dofinansowaniu EFRR, w ramach RPO WD. 

f) Gmina uczestniczy w projekcie grantowym dla mieszkańców pod nazwą 
„Poprawa stanu powietrza w Obszarze Strategicznej Interwencji Doliny 
Baryczy” w ramach którego mieszkańcy otrzymują dofinansowanie na 
wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach 
mieszkalnych na terenie gmin: - Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, 
Zawonia i Żmigród. 

g) Urząd Miejski w Prusicach wspomaga mieszkańców prowadząc Punkt 
Informacyjno- Konsultacyjny  i pośredniczy w składaniu wniosków do Programu 
„Czyste Powietrze” 

 
6. Gmina Prusice udziela dotacji celowej ze środków budżetu na zadanie pn. ,,Program 

Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Prusice" w celu ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń z pieców oraz kotłowni starego typu opalanych paliwem stałym oraz 
ograniczenia emisji innych substancji stanowiących o przekroczeniu standardów 
jakości powietrza na terenie Gminy Prusice. 
 

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 prowadzą do raka płuc. 
 

  



 
 

14 
 

 4. SPRAWY GMINNYCH DRÓG, ULIC, MOSTÓW, PLACÓW ORAZ 
ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO  

 
Na dzień 31.12.2021 r. długość dróg na terenie Gminy Prusice wynosiła: 

 dróg gminnych 102 km,  
 dróg powiatowych 74,7 km, 
 dróg wojewódzkich 18,2 km, 
 dróg krajowych 14 km.  

 
Stan dróg powiatowych i wojewódzkich zmienił się ze względu na podjęcie uchwały 

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XIII/316/19 z dnia 28.XI.2019r., dlatego istniejąca 
doga DW342 została pozbawiona kategorii drogi wojewódzkiej i zyskała kategorię drogi 
powiatowej.  
 
W roku  2021 na terenie Gminy Prusice powstało: 

 ok. 2 km jezdni o nawierzchni asfaltowej, betonowej oraz utwardzonych kruszywem, 
 
 
Inwestycje drogowe zrealizowane w  2021 roku: 

1. Utwardzenie drogi gminnej dz. nr 417/28 obręb Wszemirów 

Zakres prac obejmował: korytowanie jezdni, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wbudowanie materiału z kruszywa betonowego, 
zagęszczenie oraz profilowanie warstwy górnej. 

Łączna wartość zadania: 61 131,00zł 

2. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami na drogach 
gminnych 

Zakres zadania obejmował: skropienie na gorąco emulsją asfaltową ubytków w drogach, 
zaklinowanie ubytków grysem granitowym remonterem typu PATCHER. 

Łączna wartość zadania; 30 737,70zł 

3.Uzupełnienie nierówności w drodze gminnej w miejscowości Prusice ul. Sosnowa 

Zakres zadania obejmował: wbudowanie w jezdnie 120 ton kruszywa granitowego.  

Łączna wartość zadania: 9 600,00zł 

4. Naprawa nawierzchni chodników na terenie Gminy Prusice ul. Kościuszki, ul. Jana Pawła 
II, ul. Ogrodowa, ul. Górkowicka 

Zakres zadania obejmował: zabezpieczenie uszkodzonych miejsc, rozbiórka uszkodzonych 
miejsc, dostarczenie materiałów do odbudowy.  

Łączna wartość zadania: 8 673,00zł 
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5. Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych droga gminna Wilkowa - Brzeźno, Wszemirów 
– Pawłów Trzebnicki, Prusice ul. Osadników, Krościna Mała 

Zakres zadania obejmował: Uzupełnienie ubytków w poboczach poprzez wbudowanie 120 
ton kruszywa wraz z jego zagęszczeniem.  

Łączna wartość zadania: 9 800,00zł 

6. Remont istniejących nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Prusice 

Zakres zadania obejmował: dostawę i wbudowanie masy asfaltowej  o gr. 6cm wraz z 
zagęszczeniem. 

Łączna wartość zadania: 17 340,00zł 

7. Utwardzenie dróg Gminnych i poboczy w miejscowościach Prusice oraz Krościna Mała 

Zakres zadania obejmował: wbudowanie, przeprofilowanie oraz zagęszczenie kruszywa 
granitowego.  

Łączna wartość zadania: 14 000,00zł 

8. Remont cząstkowy nawierzchni drogi gminnej z kostki granitowej na ul. Kościuszki w 
Prusicach 

Zakres zadania obejmował: rozbiórkę nawierzchni brukowca, oczyszczenie odzyskanego 
kamienia, wzmocnienie istniejącej podbudowy i zagęszczenie warstw konstrukcyjnych, 
odbudowa  nawierzchni z brukowca z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  

Łączna wartość zadania: 45 000,01 zł 

9. Remont ciągu pieszo-rowerowego od stawu/cmentarz do drogi gminnej przy ul. 
Żmigrodzkiej 

Zakres zadania obejmował: demontaż kostki betonowej, przygotowanie podbudowy, 
ułożenie nowych obrzeży chodnikowych oraz kostki betonowej z rozbiórki. 

Łączna wartość zadania 44 000,00 zł 

10. Remont dróg gminnych na terenie miejscowości Krościna Wielka Gmina Prusice 

Zakres zadania obejmował: przebudowę dróg na odcinku 999mb i szerokości 3,5m, remont 
istniejących skrzyżowań oraz zjazdów, czyszczenie rowów oraz przepustów, wykonanie 
oznakowania drogowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.  

Łączna wartość zadania: 698 449,52zł, w tym pomoc finansowa w formie dotacji celowej z 
budżetu województwa Dolnośląskiego w wysokości 189 000,00 zł 
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11.Przebudowa drogi gminnej na terenie podstrefy SSE w Prusicach w zakresie 
przebudowy drogi wewnętrznej DW1 o długości 690m oraz DW2 o długości 46,43m. 

Zakres prac obejmował: przebudowę drogi gminnej na długości 736,43m  i szerokości od 3 
do 6m, odwodnienie składające się z rowu otwartego i fragmentami krytego, przebudowę 
istniejącego przepustu betonowego na rzece Kozina. 

Łączna wartość zadania: 1 119 300,00zł 



 
 

17 
 

 

 

 
 
 
 
 
Ponadto w 2021 roku przeprowadzono: 

1. Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, montaż studzienek oraz czyszczenie 
kanalizacji, na kotwę 30 000,00zł. 

2. Naprawy uszkodzonych chodników oraz odwodnienie pasa drogowego na terenie Gminy 
Prusice, na kwotę 23 673,00zł. 
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3. Poprawa, wykonanie oraz uzupełnienie oznakowania pionowego oraz poziomego 
(zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu), na kwotę 40 963,26zł. 

4. Karczowanie krzaków oraz koszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych, na kwotę 
53 142,00zł. 

5. Montaż progów zwalniających, na kwotę 5000,00zł 

6.Zakup kruszywa oraz innych materiałów, na kwotę 32 430,00zł. 

7. Zakup oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Prusice, na kwotę 36 443,36zł 

 

W 2021 roku zostały wykonane następujące dokumentacje projektowe: 

1. „Koncepcja przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wszemirów polegająca na 
stworzeniu przystanku autobusowego w rejonie skrzyżowania dróg gminnych dz. nr 733/1, 
292/2 obręb Wszemirów”, na kwotę 7 626,00zł 

2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skokowa ul. Wrzosowa”, na kwotę 
22 370,00zł  

3. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skokowa ul. Strażacka”, na kwotę 
10 439,00zł 

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prusice - w ramach zadania wyłoniony 
został Wykonawca, który wybudował 12 lamp przy nieruchomościach w miejscowości 
Wilkowa od skrzyżowania z drogą powiatową w stronę miejscowości Brzeźno+ 5 lamp  
w miejscowości Skokowa, ul. Stawowa, inwestycja wykonywana w ramach przetargu Budowa 
oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prusice wraz z zapewnieniem finansowania jako 
zamówienie dodatkowe całkowita wartość 179 998,20 zł. 
 
W 2021  roku zostały  zrealizowane  następujące inwestycje w zakresie budowy 
oświetlenia drogowego: 

1. Część 1, Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości  Raszowice, Zakrzewo  
Prace zakończyły się w grudniu 2021 r. Koszt realizacji zadania wyniósł: 47 009,16 zł, 

2. Część 2, Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości  Skokowa  
Prace zakończyły się w grudniu 2021 r. Koszt realizacji zadania wyniósł: 67 355,05 zł, 

3. Część 3, Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości  Borów 
Prace zakończyły się w październiku  2021 r.  
Koszt realizacji zadania wyniósł: 11 487,44  zł, 

4. Część 4, Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Prusice 
Prace zakończyły się w październiku 2021 r.  
Koszt realizacji zadania wyniósł: 176 158,73 zł 

5. Część 5, Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pietrowice Małe  
Prace zakończyły się w grudniu 2021 r. 
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Koszt realizacji zadania wyniósł: 50 061,00 zł 
6. Część 6, Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pawłów Trzebnicki  

Prace zakończyły się w grudniu 2021 r. 
Koszt realizacji zadania wyniósł: 51 660,00 zł 

7. Część 7, Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości  Piotrkowice  
Prace zakończyły się w październiku  2021 r. 
Koszt realizacji zadania wyniósł: 50 312,19 zł, 

8. Część 8, Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości  Chodlewko 
Prace zakończyły się w grudniu 2021 r. 
Koszt realizacji zadania wyniósł: 19 313,84 zł 

W  ramach umowy świadczenia usług oświetleniowych w zakresie podstawowym  Nr 
ZP.272.2.3.48.2021 zawartej z TAURON Nowe Technologie  S.A Oddział Wrocław w dniu 
30 marca 2021 z mocą obowiązującą od 1.02.2021 do 31.01.2023 zostały  podwieszone  
dodatkowe  punkty  świetlne  w miejscowościach:  Prusice, ul. Górkowicka  -  10 szt., ul. 
Ogrodowa – 1 szt. ul. Wszemirowska – 1 szt. , ul. Kolejowa – 1 szt., w Skokowej  
skrzyżowanie ul. Szkolnej z ul. Słoneczną - 1 szt.,  Borów  – 9 szt.,  Gola – 11 szt., w Dębnica 
– 2 szt., w Górowo - 6 szt.,  Wilkowa – 3 szt., Raszowice – 3 szt.,  Pększyn – 6 szt., Krościna 
Wielka – 18 szt.,  Ligota Strupińska – 11 szt., Strupina – 11 szt., Wszemirów – 10 szt.-  
łącznie 104 szt.  

W trakcie realizacji jest zadanie pn. „ Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i 
drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie 
Twardogóra,  Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, 
Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” Projektem objęte jest łącznie 459 sztuk 
punktów oświetleniowych w następujących miejscowościach: 

 Budzicz    -  35 punktów oświetleniowych, 
 Chodlewko  -  40  punktów oświetleniowych, 
 Dębnica  -  15 punktów oświetleniowych, 
 Prusice  - 162  punktów oświetleniowych, 
 Pawłów T.   - 29  punktów oświetleniowych, 
 Piotrkowice   - 37 punktów oświetleniowych, 
 Skokowa  - 106 punktów oświetleniowych, 
 Wszemirów    - 23 punktów oświetleniowych, 
 Zakrzewo   - 12 punktów oświetleniowych 

Porozumienie z dnia 06.08.2020  i aneks zawarty w dniu 27.10.2021 do porozumienia  oraz 
umowa najmu nr 89/2021 zawarta w dniu 27.07.2021 roku  TAURON Nowe Technologie  
Spółka Akcyjna, plac Powstańców Śląskich nr 20 , 53-314 Wrocław  umożliwia  Gminie 
Prusice  realizację  w/w przedsięwzięcia. W II kwartale 2022 roku  zostanie ogłoszony 
przetarg  na wyłonienie wykonawcy. 
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5. SPRAWY WODOCIĄGÓW I ZAOPATRZENIA W WODĘ, KANALIZACJI, 
USUWANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH 
 
W świetle przepisów art. 64 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym zaopatrzenie w wodę nie 
jest zadaniem Gminy Prusice. Zadanie to jest skutecznie wykonywane przez Związek 
Międzygminny. Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo z siedzibą przy ul. Kolejowej 30 
w Prusicach jest podmiotem odpowiedzialnym za zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy 
Prusice oraz eksploatację sieci wodociągowej na terenie Gminy Prusice. 

Ujęcia wody znajdują się na południe od miejscowości Bychowo w sąsiedniej Gminie Żmigród, 
składają się z trzech studni podstawowych oraz trzech zastępczych, które dostarczają wodę do 
pobliskiej Stacji Uzdatniania Wody. Głębokość studni kształtuje się od 65-82 m.ppt. Woda jest 
pobierana z warstwy wodonośnej czwartorzędowej. 

Zakres działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę obrazują dane przedstawione poniżej w 
tabeli nr 1 oraz na rysunku 1. W 2021 r. zostało przyłączonych do sieci wodociągowej 41 
nieruchomości na terenie Gminy Prusice. Długość oddanych przyłączy wodociągowych 
wyniosła 594,7 mb. Na terenie Gminy Prusice w 2021 r. wybudowano i oddano do eksploatacji 
sieć wodociągową o łącznej długości 1 557,18 mb.  

Tabela nr 1 

Zużycie wody przez mieszkańców Gminy Prusice na przestrzeni czterech lat 

Zużycie wody przez mieszkańców Gminy Prusice w 2021 r. 34 0786,17 m3 
Zużycie wody przez mieszkańców Gminy Prusice w 2020 r.  33 1978,39 m3 

Zużycie wody przez mieszkańców Gminy Prusice w 2019 r. 33 4628,5 m3 

     Zużycie wody przez mieszkańców Gminy Prusice w 2018 r.  30 7271,10 m3 
 



 
 

21 
 

 

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. Na terenie Gminy Prusice występują dwie oczyszczalnie ścieków. 
Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 30,9 km, natomiast sieci ogólnospławnej na 
terenie aglomeracji prusickiej wynosi 4,1 km. Do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w 2021 r. 
zostało przyłączone 11 nieruchomości. 

W miejscowości Pietrowice Małe znajduje się oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, do które 
dopływają ścieki z miejscowości Prusice, Pietrowice Małe, Ligotka, Krościna Mała oraz 
Dębnica.  

W tabeli nr 3 przedstawiono zestawienie ilości ścieków oczyszczonych odprowadzonych 
wylotem z oczyszczalni ścieków w Pietrowicach Małych do rzeki – Struga I na przestrzeni trzech 
lat. 

2565,84
1522,66

8083,68
3934,33
3890,78

5594,22
14510,33

1992,06
10776,01

3180,38
3384,77

6699,21
7001,32

8695,91
2944,2
2664,04

11666,2
3616,48

9991,24
11391,86

97793,24
410

4841,87
52349,86

12836,11
514,39

8816,9
9106,47

11492,12
9450,87

6301,79
2767,03

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

Borów
Borówek
Brzeźno
Budzicz

Chodlewko
Dębnica

Gąski/Kaszyce Wielkie
Gola

Górowo
Jagoszyce
Kopaszyn
Kosinowo

Krościna Mała
Krościna Wielka

Ligota Strupińska
Ligotka

Pawłów Trzebnicki
Pększyn

Piotrkowice
Pietrowice Małe

Prusice
Raki

Raszowice
Skokowa
Strupina

Sucha
Świerzów
Wilkowa

strefa Wszemirów
Wszemirów

Zakrzewo
Sprzedaż dodatkowa

Rysunek 1 Zużycie wody w poszczególnych miejscowościach w 2021 r. [m3]
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Tabela nr 3 

Ilość ścieków oczyszczonych odprowadzonych wylotem z oczyszczalni ścieków w 
Pietrowicach Małych   do rzeki – Struga I  

Ilość ścieków oczyszczonych odprowadzonych wylotem z oczyszczalni 
ścieków w Pietrowicach Małych do rzeki –Struga I w 2021 r. 

119 000 m3 

Ilość ścieków oczyszczonych odprowadzonych wylotem z oczyszczalni 
ścieków w Pietrowicach Małych do rzeki –Struga I w 2020 r. 

121 000 m3 

Ilość ścieków oczyszczonych odprowadzonych wylotem z oczyszczalni 
ścieków w Pietrowicach Małych do rzeki –Struga I w 2019r. 

118 089 m3 

Ilość ścieków oczyszczonych odprowadzonych wylotem z oczyszczalni 
ścieków w Pietrowicach Małych do rzeki – Struga I w 2018r. 

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.  

W miejscowościach nieposiadających dostępu do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej 
dopuszczalne jest wykonanie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni 
ścieków, której sprawność pozwoli na osiągnięcie odpowiedniej redukcji zanieczyszczeń 
wprowadzanych do środowiska zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i 
Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 
ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 
urządzeń wodnych.  

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.   

 W 2021 r. Gmina Prusice w imieniu Prusickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego PROEKO SP. z 
o.o ogłosiła przetarg i wyłoniła Wykonawcę zadania pn. ,,Przebudowa oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Brzeźno w Gminie Prusice". W ramach zadania zostanie wykonana  2022 roku 
nowoczesna oczyszczalnia ścieków działająca w technologii złoża biologicznego. Inwestycja 
jest realizowana w ramach projektu „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Brzeźno w Gminie Prusice” w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 
oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  

W 2021 roku został ogłoszony przetarg i wyłoniono projektanta na wykonanie dokumentacji 
dla zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zakrzewo w Gminie Prusice". 
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Gmina Prusice wspiera również mieszkańców poprzez udzielenie dotacji do 4000 zł na 
wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie własnych nieruchomości w ramach 
programu gminnego. 
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6. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ URZĄDZEŃ 
SANITARNYCH, WYSYPISK I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH  
 
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 2021 r.  powierzone zostało Prusickiemu 
Przedsiębiorstwu PROEKO Sp. z o.o. W 2021 r. wydatkowano na to zadanie 180 736,49 zł. 
 
Gospodarka odpadami 
 

Zadania gminy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi tj. odbiór, transport  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych  
i z PSZOK realizował podmiot wyłoniony w drodze przetargu spółka Chemeko System Sp. z 
o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych ul. Jerzmanowska Wrocław  
z podwykonawcą Grupa KOSZ Sp. z o.o. Wszewilki ul. Sulmierzycka. 
 
Ilość odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK w 2021 r. 
 

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych 

Miejsce odbioru Ilość  w  Mg 

Odpady papieru i tektury, w tym opakowania z 
papieru i tektury 

Zbiórka u źródła 65,52 
PSZOK 5,94 

Odpady tworzyw sztucznych, metalu w tym 
opakowania z tworzyw sztucznych, metalu i 
opakowania wielomateriałowe 

Zbiórka u źródła 424,3 
PSZOK 8,74 

Odpady szkła w tym opakowania ze szkła Zbiórka u źródła 217 
PSZOK 7,1 

Zużyte opony Zbiórka u źródła 0,00 

PSZOK 21,86 

Odpady budowlane i rozbiórkowe PSZOK 98,16 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne Zbiórka u źródła 4,4 

PSZOK 3,32 

Odpady ulegające biodegradacji Zbiórka u źródła 384,60 

PSZOK 0,96 

Niesegregowane odpady komunalne Zbiórka u źródła 1 757,32 

Odpady wielkogabarytowe Zbiórka u źródła 47,48 
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PSZOK 81,4 

Tekstylia i odzież PSZOK 2,88 

Mg – mega gram = 1 tona 

Łącznie w 2021 roku zebrano 3131,98 tony odpadów. W systemie ujętych zostało 8141 
mieszkańców (dane na dzień 31 XII 2021 r.). Średnia ilość odpadów wyprodukowanych rocznie 
przez jednego mieszkańca to ok 385 kg. (rok 2020 – 353 kg) 
Ze sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne z nieruchomości 
niezamieszkałych wynika, iż w roku 2021 r. odebrano następującą ilość odpadów. 
  
Rodzaj odebranych 
odpadów komunalnych 

Miejsce odbioru Ilość odpadów w Mg 

Niesegregowane (zmieszane 
odpady komunalne 

 

 

Nieruchomości 
niezamieszkałe 

115,1 

Opakowania z papieru i 
tektury 

13,25 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

29,645 

Opakowania ze szkła 16,45 

Zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu 

 7,95 

 
W 2021 r. przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w 12 miejscowościach w 
Gminie Prusice. Zebrano 52 tony odpadów, a koszt ich zagospodarowania to 44 596,66 zł. 
 
Wydatki Gminy Prusice na system gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 r. były 
następujące:  
1) Koszty poniesione w związku z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem (odzysk, 
recykling i unieszkodliwianie) odpadów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 
wyniosły 2 073 397,27 zł 
2) Do powyższego zestawienia doliczyć należy koszty związane z tworzeniem i utrzymaniem 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Wszemirowie oraz obsługi 
administracyjnej systemu gospodarowania odpadami – 200 000,00 zł 
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Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we Wszemirowie 
 

Oddany do użytku w 2019 r. nowo wybudowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych zlokalizowany we Wszemirowie spełnia swoją rolę. Ilość korzystających z niego 
osób, a także ilość oddanych odpadów segregowanych rośnie co powoduje skuteczniejszą 
segregację w gminie oraz zmniejszenie ilości dzikich wysypisk. W roku 2021 do PSZOK przyjęto 
231,36 Mg (ton) odpadów, a w roku 2020 – 240 Mg. 
 
   
Składowiska odpadów w Krościnie Wielkiej  
 

Składowisko odpadów w Krościnie Wielkiej w 2019 r. poddano rekultywacji i zakończono je 
zgodnie z dokumentacją (decyzja, projekt). Nad składowiskiem, w fazie poeksploatacyjnej, 
prowadzone są badania w zakresie monitoringu składowiska przez spółkę proGEO  sp. z o.o. z 
siedzibą we Wrocławiu 50-541, przy al. Armii Krajowej 45. 
Koszt monitoringu poniesiony w 2021 r. to 6961,80 zł. 
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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 Prusice w oparciu o Plan Gospodarki Niskoemisyjnej uczestniczy w programach RPO 
WD 2014-2020, dotyczących termomodernizacji budynków, wymiany źródeł ciepła, 
wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych.  
Ponadto Gmina Prusice zrealizowała trzy projekty współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej: 

1.       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 
 
2.       Montaż 8 instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na 
potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Prusice, o łącznej mocy 136 kWp. 
 
3.      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.). 
 

 

      
 
Gmina Prusice uczestniczy również w projekcie „Modernizacja istniejącego oświetlenia 
ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, 
Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, 
Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice” w ramach którego na terenie gminy wymienionych 
zostanie 459 punktów oświetleniowych na LEDowe energooszczędne.  
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Wymiana nastąpi zgodnie z tabelą w miejscowościach: 
 

Lp Miejscowość Ilość 
punktów oświetleniowych 
(szt.) 

Moc 
(kW) 

Rodzaj linii 
własność 

Tauron Dystrybucja 
S.A. 

1. Budzicz 35 4,375 35 
2. Chodlewko 40 6,75 40 
3. Dębnica 15 1,85 15 
4. Prusice 162 29,64 162 
5. Pawłów Trzebnicki 29 3,04 29 
6. Piotrkowice 37 4,63 37 
7. Skokowa 106 19,75 106 
8. Wszemirów 23 3,947 23 
9. Zakrzewo 12 1,785 12 

  RAZEM 459 75,767 459 
  
Ponadto prusicki samorząd 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 
wykonało inwestycję, polegająca na budowie stacji regazyfikacji LNG, która będzie świadczyć 
usługi dostawy gazu przewodowego do pobliskich fabryk. W związku z brakiem możliwości 
gazyfikacji Gminy dla mieszkańców samorząd przygotował możliwość wymiany źródeł ciepła 
na ekologiczne. Pierwszym z nich jest realizowany w 2021 projekt pn.: „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)”, w ramach którego wymienionych zostały około 55 pieców węglowych.  
 
Ponadto przeszkoleni pracownicy Urzędu Miejskiego w Prusicach udzielają pomocy w 
aplikowaniu o dotację na wymianę źródła ciepła, uzyskania oszczędności w kosztach 
ogrzewania budynków, a przede wszystkim poprawy jakości powietrza na terenie Gminy 
Prusice poprzez program „Czyste Powietrze”. Z racji aktywnego i skutecznego pozyskiwania 
dotacji przez mieszkańców Gminy przy współpracy z wyznaczonymi pracownikami Urzędu 
Miejskiego w 2021 roku Gmina Prusice otrzymała wyróżnienie jako jedna z najaktywniejszych 
Gmin na Dolnym Śląsku.  
 
Aby stale monitorować jakość powietrza w Gminie Prusice zostały zamontowane 
zaawansowane urządzenia EkoSłupek AirSensor do pomiaru i sygnalizowania jakości 
powietrza za pomocą koloru światła na terenach otwartych. Zostały one wyposażone w 
oświetlenie ledowe, które na podstawie wyników bieżących pomiarów stężenia pyłów 
zawieszonych, jak również innych zanieczyszczeń, przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem 
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Jakości Powietrza. Na terenie Gminy Prusice stanęło łącznie 5 słupków zlokalizowanych na 
Rynku, przy placu zabaw na ul. Południowej, przy Szkole Podstawowej w Prusicach i Skokowej, 
jak również przy świetlicy we Wszemirowie. Pomiary dotyczą pyłów zawieszonych: PM1, 
PM2.5, PM10 oraz formaldehydów. 
 
Ponadto budowane i remontowane budynki należące do zasobu Gminy Prusice są ekologiczne 
i w większości zeroemisyjnej Dzięki zastosowaniu pomp ciepła i fotowoltaiki, a mający powstać 
nowy budynek szkoły podstawowej w Skokowej otrzymał dofinansowanie z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w bardzo rygorystycznym pod względem 
emisyjności programie PUSZCZYK.  
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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 zakończyła 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. 
Zakończona trwałość projektu.  

Na terenie Gminy Prusice powstało 31 hot spotów, dzięki, którym przebywając na Rynku w 
Prusicach, boisku w Krościnie Wielkiej, Orliku w Pawłowie Trzebnickim czy placu zabaw w 
Skokowej można korzystać z bezprzewodowej sieci WIFI. 

Od dawna promowane hasło Publiczny Internet dla każdego w Gminie Prusice stało się faktem. 
Dzięki Gminnym Punktom WIFI w 31 lokalizacjach na terenie Gminy Prusice można bezpiecznie 
się łączyć z bezprzewodowym Internetem. 

Punkty dostępu w naszej Gminie pojawiły się w takich miejscach jak: boisko LKS Dolpasz 
Skokowa, boisko MKS Orzeł Prusice, boisko w Krościnie Wielkiej, Gminna Biblioteka Publiczna 
„Multiteka” i Orlik w Prusicach (2 punkty), Rynek w Prusicach (2 punkty), świetlica wiejska we 
Wszemirowie, świetlica wiejska w Krościnie Wielkiej, remiza strażacka w Skokowej, Urząd 
Miejski w Prusicach, GOKIS Prusice – poczekalnia oraz sala kinowa, Szkoła Podstawowa w 
Skokowej, Orlik w Skokowej oraz plac zabaw w Skokowej, świetlica wiejska w Ligotce, świetlica 
wiejska w Pawłowie Trzebnickim, świetlica wiejska w Zakrzewie, świetlica wiejska w Strupinie, 
świetlica wiejska w Górowej, plac zabaw w Górowej, Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach, 
Szkoła Podstawowa i boisko w Strupinie, świetlica wiejska w Kaszycach Wielkich, świetlica 
wiejska w Piotrkowicach, Senior – Wigor, Orlik w Pawłowie Trzebnickim, boisko w 
Piotrkowicach, Szkoła Podstawowa w Prusicach i Fitness, a także plac zabaw przy szkole w 
Prusicach. 
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Realizacja inwestycji była możliwa dzięki 100 % dofinansowaniu ze środków Komisji 
Europejskiej w postaci bonu w wysokości 15 000 euro w ramach projektu pn. „Propagowanie 
łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU”, współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej przez Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) oraz 
pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości 64 368,00 zł w ramach projektu „Publiczny 
Internet dla każdego w Gminie Prusice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
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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.  
Warunki dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli regulowane są przez ustawę „Prawo 
oświatowe” z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.910 z późn. zm.). W przypadku dzieci 
5 i 6 letnich, jeżeli droga z domu do przedszkola przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest 
zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów 
przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają 
rodzice. W przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych droga dziecka z domu do szkoły 
nie może przekraczać 3 km, a w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych – 4 km. 
Jeśli droga dziecka z domu do szkoły przekracza wymienione odległości obowiązkiem gminy 
jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot 
kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają 
rodzice. Przewozy szkolne wykonuje przewoźnik wyłoniony w drodze przetargu. Rozkłady 
jazdy opracowywane były przy współudziale szkół, przewoźnika oraz pracownika Urzędu 
Miejskiego i uwzględniają godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć zgodnie z planem lekcji oraz 
zajęć pozalekcyjnych organizowanych w placówkach oświatowych. Plan dowozów jest 
dostosowany do rozkładu zajęć szkolnych oraz warunków drogowych. W szkołach funkcjonują 
świetlice szkolne, które zapewniają opiekę wszystkim bez wyjątku dojeżdżającym uczniom, 
zarówno w godzinach rannych jak i popołudniowych. Uczniowie mogą bezpiecznie oczekiwać 
na rozpoczęcie zajęć oraz po ich zakończeniu, na powrót do domu. 
Wszyscy mamy świadomość, że nie zawsze organizacja dowożenia odpowiada ogółowi 
uczniów i rodziców, nie zawsze można sprostać indywidualnym oczekiwaniom. Priorytetem 
władz Gminy jest bezpieczeństwo uczniów dlatego też, podjęta została decyzja o dowożeniu 
wszystkich uczniów, którzy mieszkają poza miejscowością, w której jest siedziba szkoły. 
 

Obowiązkiem gminy jest również zapewnienie bezpłatnego transportu do szkoły uczniom 
niepełnosprawnym do 21 roku życia, w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna – 
bezpłatnego transportu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego do 24 roku życia, a w 
przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – do 25 roku życia  

Powyższy obowiązek realizowany jest poprzez organizację dowozu w dwóch formach: 

1. zbiorowego, zorganizowanego przez gminę - wykonywanego przez przewoźnika, 
wybranego w drodze przetargu. 

2. indywidualnego realizowanego przez rodziców w formie zwrotu kosztów dowozu na 
zasadach określonych w umowie zawartej między Gminą a rodzicami, jeżeli dowożenie 
i opiekę zapewniają rodzice.  
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Poniższa tabela przedstawia wydatki na dowozy w rok 2021 

Lp. Nazwa zadania Kwota 
Liczba 
dowożonych 
dzieci 

1. 
Wydatki na dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy w 
okresie I-VI 2021 (cena za 1 km) 

312563,05 430 

2. 
Wydatki na dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy w 
okresie IX-XII 2021 (cena za 1 km) 

246117,05 485 

3. 
Dowozy do szkół specjalnych w Trzebnicy, Żmigrodzie, 
Miliczu i Wrocławiu w okresie I-VI 2021 

161606,40 36 

4. 
Dowozy do szkół specjalnych w Trzebnicy, Żmigrodzie, 
Miliczu i Wrocławiu w okresie IX-XII 2021 

141650,66 38 

5. 
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do 
szkoły specjalnej w Żmigrodzie w okresie I-VI 2021 

2376,00 
3 

6. 
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do 
szkoły specjalnej w Żmigrodzie w okresie IX-XII 2021 

1470,00 
4 

7. 
Dowozy dzieci niepełnosprawnych przez rodziców w okresie 
I-VI 2021 

10189,81 
 

8 

8. 
Dowozy dzieci niepełnosprawnych przez rodziców w okresie 
IX-XII 2021 

9171,71 7 

RAZEM 885 144,68   
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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 ponad 
100 tys. zł. rocznie. W 2021 roku w Gminie Prusice w związku z pandemią COVID-19 
prowadzono szczepienie Mieszkańców 1, 2 i 3 dawką przypominającą. Warto zaznaczyć, że 
Gmina Prusice w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” zajęła 1. Miejsca w powiecie 
trzebnickim i otrzymała nagrodę w wysokości 1 000 000,00 zł. Nagroda została przyznana za 
przyrost mieszkańców w pełni zaszczepionych od dnia 01.08.2021 r., gdzie wskaźnik w naszej 
gminie wyniósł 7,05. 

W celu poprawy jakości świadczeń medycznych, Gmina Prusice realizuje inwestycję (za 
pośrednictwem inwestycyjnym PCM Sp. z o.o.) - budowę nowego ośrodka zdrowia. W roku 
2019 Gmina poprzez podniesienie kapitału Spółki sfinansowała pierwszy etap budowy 
Ośrodka Zdrowia. Wylano ławy fundamentowe, wybudowano ściany fundamentowe, 
ocieplenia, instalacje kanalizacyjne, drenaż i system odwodnienia oraz wylano płytę do stanu 
„0”.  

W latach 2021 – 22 doprowadzono inwestycje do stanu surowego zamkniętego. Łącznie 
wydatkowano kwotę 1 935 768,55 zł. W maju 2022 ogłoszono przetarg na roboty 
wykończeniowe. Planuje się zakończenie budowy ośrodka zdrowia w roku 2023. 
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11. POMOC SPOŁECZNA, W TYM OŚRODKI I ZAKŁADY OPIEKUŃCZE; 
WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ  

- ogólne informacje o organizacji pomocy; sposoby i procedury udzielania świadczeń; 
instytucje (GOPS, Senior-Wigor); statystyki, wydatki; realizacja programów/projektów 
(500+; opieka nad kobietami w ciąży, osobami uzależnionymi)  

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (od 16 lutego 2022 Centrum Usług Społecznych)  to 
jednostka organizacyjna wykonująca zadania z zakresu pomocy społecznej w gminie. Polityka 
społeczna Gminy Prusice ma na celu zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, 
wyrównywanie szans oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców. Do zadań gminy o 
charakterze  obowiązkowym należą : opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania 
problemów społecznych, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, 
sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej, udzielanie schronienia, posiłku i 
niezbędnego ubrania, przyznawanie pomocy finansowej, opłacanie składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne, praca socjalna, zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych, 
dożywianie dzieci, kierowanie do Domów Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności, pomoc 
osobom po opuszczeniu zakładu karnego, przyznawanie zasiłków stałych.  
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 2021r. w Gminie Prusice pomocą w formie pieniężnej i niepieniężnej objętych było 

597 rodzin. 
2. Pomoc w formie usług opiekuńczych otrzymało 30 osób,  trzy osoby korzystają ze 

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

3. Pomocą w formie dożywiania w szkołach objęto 236 dzieci, 249 osób otrzymało zasiłek 
celowy na żywność . 

4. Stypendia dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej: - wsparcie uzyskało 104 
uczniów. 

5. Pomoc z Programu Operacyjnego w formie paczek żywnościowych otrzymało 350 
rodzin (około 1000 osób). Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej jest organizacją 
partnerską Banku Żywności we Wrocławiu. Pracownicy GOPS organizują dostawy i 
wydawanie żywności. 

6. Do Prusickiego Dziennego Domu Pobytu Senior Wigor skierowanie otrzymało 15 osób 
po sześćdziesiątym roku życia. 
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7. Zorganizowano dojazdy dla 9 osób korzystających ze wsparcia Środowiskowych Domów 
Samopomocy na terenie sąsiednich gmin.  

8. Gmina ponosi odpłatność za pobyt 19 osób w Domach Pomocy Społecznej na terenie 
innych Gmin.  

9. Wydatkowane są koszty na odpłatność za pobyt 16 dzieci w Placówkach Opiekuńczo- 
Wychowawczych i Rodzinach Zastępczych.  

10. W 2021 r. wdrożono 40 procedur „Niebieskiej Karty” (w tym przez Policję- 34, przez 
GOPS- 3, GKRPA- 1, jednostki oświatowe- 1, służbę zdrowia- 1). Ponadto prowadzono 
60 NK kontynuowanych z poprzednich lat.  Łącznie Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2021r. zajmował się 100 procedurami 
„Niebieskiej Karty”, w 58 rodzinach.  

11. Z Karty Dużej Rodziny korzysta 1065 osób w rodzinach.  
12. Wspieraniem rodziny w formie asystenta rodziny jest objętych 17 rodzin z 39 dziećmi.  
13. Interwencję kryzysową przeprowadzono w 10 rodzinach- łącznie 32 osoby 
14. Świadczenia rodzinne (w tym zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy) w 2021 r.  pobierało  590 rodziny.  
15. Fundusz alimentacyjny wypłacono 90 osobom.  
16. W 2021 roku dla 49 rodzinom wypłacono świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka. 
17. W 2021r. funkcjonował Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z problemem 

alkoholowym oraz ich rodzin, jak również ofiar przemocy w rodzinie (w ramach 
działalności GKRPA). Działalność Punktu ukierunkowana była na udzielanie informacji o 
dostępnej ofercie pomocowej na terenie Gminy oraz możliwości podjęcia terapii, 
motywowanie i kierowanie na leczenie. Ponadto w Punkcie prowadzone było bezpłatne 
specjalistyczne poradnictwo m.in. psychologa, terapeuty uzależnień oraz specjalisty ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.     
W 2021r. odbyły się ogółem 164 konsultacje psychologiczne, w których uczestniczyli 
dorośli, dzieci oraz młodzież.  Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy przeprowadził 
łącznie 87 konsultacji, w których wzięło udział 25 osób. W sytuacji wystąpienia 
problemów nadużywania alkoholu bądź jego uzależnienia, sprawę kierowano do 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Trener uzależnień 
świadczył indywidualne konsultacje osobom uzależnionym, ich rodzinom oraz osobom 
zagrożonym uzależnieniem. W 2021r. funkcjonowały dwie grupy wsparcia, gdzie osoby 
uzależnione mogły otrzymać pomoc i wsparcie terapeutyczne. 

18. Ponadto w 2021r. prowadzono bezpłatne specjalistyczne poradnictwo prawne. 
19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 2020 wydaje zaświadczenia osobom 

składającym wnioski w zakresie programu Czyste Powietrze, w 2021 roku wydano 32 
zaświadczenia. 

20. W celu zabezpieczenia osób bezdomnych podpisane są umowy ze schroniskami dla 
osób bezdomnych we Wrocławiu i w Świdnicy. 

21. Podpisano porozumienie z Fundacją Raduga z Legnicy  oraz z prywatnym przedsiębiorcą 
wynajmującym mieszkania w Prusicach w razie konieczności umieszczenia osoby bądź 
rodziny w mieszkaniu chronionym. 
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W 2021 roku Gmina Prusice pozyskała środki zewnętrzne na trzy projekty społeczne: 

 27 lipca 2021 roku podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu 
„Utworzenie Centrum Usług Społecznych  w Gminie Prusice”, na który samorząd 
prusicki otrzymał 100 % dofinansowanie w wysokości 3 054 687,50 zł z Programu 
Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020. 
W ramach pozyskanego dofinansowanie zaplanowano przeniesienie i 
przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach w Centrum 
Usług Społecznych, a także zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług 
społecznych oraz realizacji usług społecznych dla  mieszkańców Gminy Prusice.  
Centrum Usług Społecznych w Prusicach powstanie w budynku Senior – Wigor przy 
ul. Żmigrodzkiej na II piętrze i strychu.  
W ramach projektu będzie realizowany szereg działań, w tym m.in.: 
przeprowadzenie prac adaptacyjnych dotyczących nowej siedziby CUS. oraz zakup 
wyposażenia; opracowanie i przedstawienie Radzie Programowej dokumentu pn. 
Plan Wdrażania CUS, poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne - wsparcie 
grupowe i indywidualne; mediator rodzinny, realizacja usług sąsiedzkich; 
zatrudnienie asystenta rodziny, rozwój usług opiekuńczych oraz rozwój usług 
opiekuńczych specjalistycznych 
Projekt będzie realizowany do końca października 2023 roku, zaś część inwestycyjna 
do czerwca 2022 roku.    

 „Aktywnie razem w Gminie Prusice!” w ramach RPO WD 2014-2020 - Celem 
głównym projektu jest wsparcie 150 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
lub ubóstwem z terenu Gminy Prusice w zakresie zwiększenia zdolności do 
prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności oraz zdolności do 
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poszukiwania i podjęcia pracy poprzez realizacje usług aktywnej integracji o 
charakterze zawodowym i społecznym oraz zdrowotnym.  
W ramach projektu zaplanowano szereg działań integracyjnych oraz warsztatów z 
kompetencji społecznych, cykl spotkań SUPER PRUSICZANKA oraz PRUSICZANIN THE 
BEST, a także wyjazdy integracyjne w ramach aktywizacji społecznej oraz aktywizacja 
zawodowa w formie szkoleń i staży. 
Całkowita wartość projektu to 2 063 000,60 zł, zaś przyznane dofinansowanie po 
negocjacjach to 1 753 550,51 zł (85 %). Czas realizacji projektu to 2021-2023. 

 „Gmina Prusice działa na rzecz integracji społeczno - zawodowej Aktywnych 
Prusiczan!” w ramach RPO WD 2014-2020 - Celem głównym projektu jest wsparcie 
osób poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej oraz 
utworzenie i funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej w Prusicach.  
Całkowita wartość projektu: 1 316 324,40 zł, zaś przyznane dofinansowanie to  1 080 
704,40 zł  (85 %). Wkład własny do projektu stanowią sale w których będą 
realizowane zadania i zasiłki wypłacane osobą korzystającym z GOPSu”.  
Czas realizacji listopad 2021- czerwiec 2023.  
W ramach projektu zaplanowano szereg działań, warsztatów, spotkań i wyjazdów 
integracyjnych w ramach aktywizacji społecznej oraz aktywizację zawodową. 
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12. GMINNE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 
 

Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 
samorządowej należy do zadań własnych gminy. 

Mieszkaniowy zasób służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty 
samorządowej gminy posiadających niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe lub trudne 
warunki mieszkaniowe poprzez: 

1) wynajem lokali, 
2) sprzedaż lokali, 
3) zamianę lokali.  

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, który jest niewystarczający w 
stosunku do osób znajdujących się w trudnej sytuacji mieszkaniowej i niemających możliwości 
nabycia czy też wynajęcia mieszkania na zasadach komercyjnych. 
Sprzedaż lokali komunalnych dotychczasowym najemcom z dużymi bonifikatami powoduje 
zmniejszenie zasobu mieszkaniowego. 
Brak mieszkań komunalnych stanowi ogromny problem społeczny.  
 
Gmina pozyskuje lokale mieszkalne w wyniku naturalnego ruchu ludności. Lokale mieszkalne 
w zasobie Gminy Prusice wynajmowane są na czas nieoznaczony, jedynie umowy najmu 
socjalnego lokalu zawierane są na czas oznaczony – okres od jednego roku do trzech lat. 
Umowa najmu socjalnego lokalu może zostać przedłużona, jeżeli najemca nadal znajduje się 
w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy a ponadto osoby korzystające z zasobu: 

1) nie dewastowały dotychczas zajmowanych lokali i utrzymywały lokal w należytym 
stanie, 

2) przestrzegały zasad regulaminu porządku domowego, 
Na pomieszczenia tymczasowe i lokale będące przedmiotem najmu socjalnego lokalu 
przeznaczane są lokale o najniższym standardzie. 
Umowę najmu pomieszczenia tymczasowego zawiera się z osobą, wobec której wszczęto 
egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego w którym orzeczono obowiązek opróżnienia 
lokalu mieszkalnego, bez prawa do lokalu socjalnego. Sytuacja ta ma zapobiegać wykonywanie 
eksmisji „na bruk” a w konsekwencji szerzeniu się zjawiska bezdomności. 
W sytuacji nie zawarcia najmu socjalnego lokalu z osobą, która ma uprawnienia do w/w najmu 
z mocy wyroku sądu, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy.  
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 
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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. W zasobie mieszkaniowym znajdują się lokale w różnym stanie technicznym. 
Gmina nie realizuje inwestycji polegających na budowie nowych budynków mieszkalnych.  
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13. EDUKACJA PUBLICZNA 
 

Podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina Prusice konsekwentnie dążyła do zapewnienia 
warunków nauczania na jak najwyższym poziomie, poprzez zapewnienie uczniom możliwości 
kształcenia w wyposażonych budynkach, przez nauczycieli o wysokich kompetencjach, 
wspierając innowacyjne programy i rozwiązania, w tym finansowane ze środków unijnych – 
umożliwiające osiąganie wysokich wyników w nauce. Gmina zapewniała także dostęp do 
bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, szerokiej bazy sportowej, dostosowanie placówek do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

 

W strukturze Gminy Prusice znajdują się następujące jednostki oświatowe: 
1. Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Skokowej 
2. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach 
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 im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Skokowej: Borów, 
Borówek, Brzezno, Chodlewo, Pększyn, Skokowa. 

 Obwód dla Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach: Górowo, Ligota Strupińska, 
Piotrkowice, Raki, Raszowice, Strupina, Sucha, Zakrzewo. 
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Prowadzenie polityki oświatowej przez gminę, uwzględniającej potrzeby społeczności lokalnej, 
możliwości budżetu, jest zadaniem niełatwymi złożonym, ze względu na zróżnicowanie spraw 
i problemów. Uwarunkowania Gminy Prusice, gminy miejsko–wiejskiej bardzo rozległej, którą 
tworzy miasto Prusice oraz 27 sołectw, mają bardzo istotny wpływ tak na sieć, jak i strukturę 
organizacyjną gminnych jednostek oświatowych. Pogodzenie istniejących realiów z 
możliwościami tworzy określoną strategię polityki oświatowej w Gminie. 

 

Gmina Prusice - sieć szkół i placówek 
 

W strukturze Gminy Prusice znajdują się następujące jednostki oświatowe: 

1. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach 
ul. Żmigrodzka 43 
55-110 Prusice 
Tel. 71 312-62-11 
 

 
 

 
2. Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Skokowej 

ul. Wrocławska 9, Skokowa 
55-110 Prusice 
 

 
 
 

 
3. Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach 

Piotrkowice 19 
55-110 Prusice 
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Budynek w Piotrkowicach 
 

 
 

 
Budynek w Strupinie 

 

 
 
 
 

Demografia 
 

Demografia stanowi zasadniczy element, warunkujący kształt sieci przedszkoli, szkół 
podstawowych i instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie jednostki samorządu 
terytorialnego, tym samym podejmując działania związane z ustaleniem kształtu sieci szkół, 
przedszkoli i instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 nieodzownym jest precyzyjna analiza sytuacji 
demograficznej na terenie Gminy. 
Dla osiągania oczekiwań w zakresie poprawy sytuacji demograficznej nie bez znaczenia 
pozostaje prowadzona przez Gminę Prusice określona polityka w tym, w zakresie zapewnienia 
opieki jej najmłodszym mieszkańcom, poprzez: 

 gwarancję opieki przedszkolnej dzieciom w wieku 3-6 lat, 
 rozbudowywanie sieci oddziałów przedszkolnych, 
 zapewnienie funkcjonowania świetlic szkolnych we wszystkich szkołach na terenie 

Gminy, 
 zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu dowozów. 

 
 
 



 
 

44 
 

Liczba uczniów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Prusice 
 

stan na dzień 30.09.2021 (dane z raportu SIO) 

Klasa/oddział/rocznik 
Szkoła Podstawowa 
im. H. Sienkiewicza 

w Prusicach 

Szkoła Podstawowa               
im. Marii i Lecha 

Kaczyńskich              w 
Skokowej 

Szkoła 
Podstawowa               

w Piotrkowicach 
Łącznie 

poniżej „0” 
111 42 42 195 

„0” 43 19 19 81 
I 60 21 16 97 
II 47 18 16 81 
III 51 24 15 90 
IV 38 21 11 70 
V 61 15 11 87 
VI 32 0 8 40 
VII 66 25 19 110 
VIII 71 35 19 125 

Łącznie  583 220 173 976 

 
Wychowanie przedszkolne jest pierwszym szczeblem w systemie edukacji, gdzie w sposób 
świadomy i zaplanowany oddziałuje się na dziecko. Wychowanie i nauczanie na tym etapie 
odbywa się według przyjętego programu przewidującego dla każdej grupy wiekowej 
specyficzne formy i sposoby kształcenia uwzględniające doświadczenie dzieci i poziom ich 
ogólnego rozwoju psychicznego. Wiek przedszkolny stanowi dla dziecka czas najistotniejszych, 
a zarazem największych zmian w jego dotychczasowym życiu, gdyż w okresie tym możliwości 
rozwojowe dzieci są największe. Działania edukacyjne, stymulowanie rozwoju intelektualnego 
i społecznego dziecka przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w okresie przedszkolnym. 
Zapewnienie dziecku w tym wieku odpowiednich warunków do rozwijania wrodzonych 
umiejętności twórczych i intelektualnych czy odkrywania nowych zdolności ma decydujące 
znaczenie dla jego przyszłości. Jest to również najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym 
trudnościom w nauce – niwelowanie dysharmonii rozwojowych, wyrównywanie zaniedbań 
środowiskowych. Edukacja przedszkolna ma zatem istotne znaczenie we wspomaganiu 
rozwoju dziecka. 
 
Od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat mają prawo do edukacji przedszkolnej. 
Obowiązkiem gminy jest zapewnienie miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego 
wszystkim uprawnionym dzieciom, których rodzice chcą, by korzystały z edukacji 
przedszkolnej. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego oraz realizacji prawa do wychowania przedszkolnego jest zadaniem własnym 
gminy. Dzieci 6-letnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w 
przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania 
przedszkolnego. Dziecko 6-letnie ma również prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie 
szkoły podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 
poprzedzającym ten, w którym ma ono rozpocząć naukę w szkole. Jeśli nie uczęszczało do 
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przedszkola, rodzice mogą również zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku 
niezbędna jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki 
w szkole podstawowej. 
Nadzór nad realizacją obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego oraz 
spełnianie obowiązku szkolnego to zadanie dyrektorów szkół podstawowych. Organizacja 
pracy każdej placówki oświatowej oparta jest o arkusz organizacyjny opracowywany corocznie 
przez dyrektora danej szkoły, zatwierdzany przez Burmistrza Gminy Prusice.  
 

Charakterystyka oddziałów przedszkolnych i szkół 
Wg SIO na 

30.09 
 

Oddziały przedszkolne 
 

Szkoła Podstawowa 

Rok szkolny 2018/201
9 

2019/202
0 

2020/202
1 

2021/2022 
2018/201

9 
2019/202

0 
2020/202

1 
2021/2022 

Uczniów 284 295 294 276 706 685 692 700 

Oddziałów 13 14 14 14 36 35 36 37 

Średnia liczba 
uczniów w 
oddziale 

21,85 21,07 21,00 19,71 19,61 19,57 19,22 18,92 

 

Na podstawie ww. danych średnia liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych wynosi około 
20 dzieci, w oddziałach szkoły podstawowej około 19 uczniów. 
 
 
Zatrudnienie pracowników pedagogicznych w poszczególnych placówkach 
oświatowych 2020/2021 

 
Nauczyciele są jednym z najważniejszych zasobów szkoły. To od ich postawy, zaangażowania i 
stałego doskonalenia własnych umiejętności zależy czego i jak uczą się uczniowie, jakie 
podejmują decyzje w sprawie dalszego kształcenia na kolejnym etapie edukacji. To nauczyciel 
ma być przewodnikiem i doradcą młodego człowieka. Nauczyciel wspomaga rodziców w 
wychowaniu swoich podopiecznych przede wszystkim własnym przykładem. Dobór kadry 
pedagogicznej to przede wszystkim rola dyrektorów placówek. Stan zatrudnienia w danym 
roku szkolnym wynika z zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji roku, a ta ściśle 
związana jest z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania, liczbą godzin wynikającą z 
podziału na grupy (dotyczy zajęć z wychowania fizycznego, języków obcych, informatyki) 
zależną od liczebności oddziałów klasowych oraz określoną w rozporządzeniu (ramowe plany 
nauczania) przez Ministra Edukacji Narodowej liczbą godzin dla poszczególnych przedmiotów 
i poziomów nauczania. 

 
Średnie zatrudnienie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
 

Wg stanu na 30 września 2021 r. 

Lp. 
Stopień awansu 

zawodowego 
Liczba 

nauczycieli 

Liczba nauczycieli 
w Szkole 

Podstawowej im. 
Liczba nauczycieli 

Procent w 
stosunku do 

ogółu 
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w Szkole 
Podstawowej 
im. Henryka 

Sienkiewicza w 
Prusicach 

Marii i Lecha 
Kaczyńskich 
 w Skokowej 

w Szkole 
Podstawowej w 
Piotrkowicach 

zatrudnionych 
nauczycieli 

1. dyplomowany 28,33 9,13 8,42 54,80 

2. mianowany 5,0 6,4 5,59 20,29 

3. kontraktowy 8,5 3,5 5,86 21,33 

4. stażysta 2 0 1 3,58 

 ogółem 43,83 19,03 20,87 100 

 

Pracownicy administracji i obsługi wg stanu na sierpień 2021 r. 

 

Lp.  Liczba zatrudnionych 
w Szkole Podstawowej 

im. Henryka Sienkiewicza 
w Prusicach 

Liczba zatrudnionych 
w Szkole Podstawowej 

im. Marii i Lecha 
Kaczyńskich w Skokowej 

Liczba 
zatrudnionych 

w Szkole 
Podstawowej w 
Piotrkowicach 

1. Obsługa 10 5 5,75 (w tym 1 urlop 
wychowawczy) 

2. Administracja 2 1 1 
 ogółem 12 6 6,75 

 

 Liczba etatów w poszczególnych jednostkach oraz na stanowiskach zależna jest od 
rodzaju, wielkości jednostki i struktury, np. liczby oddziałów przedszkolnych, wielkości 
budynku szkoły. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe wszyscy pracownicy niepedagogiczni 
zatrudnieni w jednostkach oświatowych są pracownikami samorządowymi i podlegają 
przepisom o pracownikach samorządowych. 

 
Obiekty i inwestycje oświatowe: 

1. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza 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 Prusice w 2021 roku pozyskała 4 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 
Budowę nowoczesnej Szkoły Podstawowej im. Lecha i Marii Kaczyńskich w Skokowej. 
Dodatkowo samorząd prusicki w 2021 roku złożył wniosek o dofinansowanie do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla zadania „Budowa nowoczesnej Szkoły 
Podstawowej imienia Lecha i Marii Kaczyńskich w Skokowej”  w ramach Programu 
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Priorytetowego Budownictwo energooszczędne. Część 2) PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki 
użyteczności publicznej. 
 
Od września 2021 roku w Gminie Prusice realizowana jest również inwestycja „Żłobek Pod 
Trzema Wieżami” w budynku przy ulicy Szkolnej, gdzie powstanie żłobek z 39 miejscami dla 
maluchów z Gminy Prusice. Inwestycja realizowana jest przy wsparciu ze środków w ramach 
Programu Maluch + oraz RPO WD 2014-2020. 
 

 
 
Inwestycja w oświatę to nie tylko remonty, modernizacje czy budowy nowych obiektów, ale 
przede wszystkim inwestycja w ludzi. Jak co roku zapewniono środki z budżetu Gminy na 
dokształcenie nauczycieli i pedagogów przez wsparcie finansowe udziału w studiach 
podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych, studiach doktoranckich. Umiejętności zawodowe, 
wiedza o życiu, zrozumienie współczesnych problemów świata oraz chęć samodoskonalenia 
odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju szkolnictwa. Jakość pracy oddziałów przedszkolnych i 
szkół prowadzonych przez gminę jest pochodną poziomu wykształcenia zatrudnionych w tych 
placówkach nauczycieli i systemu dokształcania oraz doskonalenia ich umiejętności, dlatego 
też ogromną wagę przykładamy zarówno do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (studia), 
jak i do doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, seminaria). 

 
 Liczba 

nauczycieli 
w Szkole 

Podstawowej 
im. Henryka 
Sienkiewicza 
w Prusicach 

Liczba 
nauczycieli 

w Szkole 
Podstawowej 

im. Marii i 
Lecha 

Kaczyńskich w 
Skokowej 

Liczba 
nauczycieli 

w Szkole 
Podstawowej 

w 
Piotrkowicach 

Procent wśród 
nauczycieli 

ogółem 
(83,73 etatu) 
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Liczba nauczycieli, którzy brali 
udział w postępowaniu o awans 
zawodowy 

1 1 3 5,97 

Liczba nauczycieli, którzy 
uzyskali awans zawodowy 1 1 3 5,97 

Liczba nauczycieli, którzy w 
ostatnim roku uzyskali prawo 
do nauczania drugiego 
przedmiotu 

3 0 1 4,78 

Liczba nauczycieli, którzy brali 
udział w kursach doskonalących 

Całe grono 
pedagogiczne 

Całe grono 
pedagogiczne 

Całe grono 
pedagogiczne 

Całe grono 
pedagogiczne 

  

Nauczyciele korzystali z rożnego rodzaju webinariów i konferencji w formie Online. W okresie 
pandemii, a w szczególności po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej, publiczne placówki 
doskonalenia nauczycieli i poradnie psychologiczno-pedagogiczne podejmowały szereg 
działań wspierających nauczycieli w sytuacji kryzysowej. Działania skierowane były do 
uczniów, nauczycieli, wychowawców, rad pedagogicznych jak również rodziców przedszkoli, 
szkół podstawowych. Po wznowieniu przez szkoły pracy w formie nauki stacjonarnej placówki 
doskonalenia nauczycieli skierowały swoją ofertę do kadr systemu oświaty w zakresie 
identyfikacji ucznia w sytuacji kryzysowej i diagnozy potrzeb na treści wychowawcze i 
profilaktyczne.  
Nauczyciele chętnie uczestniczyli w nowatorskiej formie doskonalenia - e- szkoleniach. Ta 
forma doskonalenia w ramach WDN zyskała najwyższe oceny i pełną aprobatę przekazywanej 
wiedzy merytorycznej. Dostosowanie terminu e-szkoleń oraz czas ich trwania pozwalał 
każdemu nauczycielowi na dobrą organizację własnego czasu. 

 

Funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie pandemii 
 

Sytuacja w jakiej znalazła się oświata w okresie Covid-19 była stresująca zarówno dla szkoły, 
rodziców, a szczególnie dla uczniów. Wszystkie działania i decyzje, które były podejmowane, 
podyktowane były dobrem ucznia i dążeniem do wypracowania najbardziej obiektywnej formy 
oceniania jego pracy w warunkach domowych. 
Zaistniała sytuacja związana z ponownym zamknięciem szkół postawiła nauczycieli przed 
kolejnym wyzwaniem, jakim okazało się wkrótce po rozpoczęciu roku szkolnego przejście na 
naukę Online. Zdobyte doświadczenia i umiejętności z poprzedniego roku szkolnego 
zaowocowały i miały istotne znaczenie w przejściu ze szkoły stacjonarnej do szkoły całkowicie 
w środowisku cyfrowym. Poprawne przygotowanie przez administratorów platform pozwalało 
na bezpieczne poruszanie się uczniów i nauczycieli w zamkniętym, wirtualnym środowisku 
szkolnym ograniczając do minimum możliwość wejścia/zalogowania się na zajęcia uczniów 
spoza danej klasy czy grupy.  
Nauczyciele świadomi odpowiedzialności jaka na nich spoczywa po kolejnej decyzji o 
zamknięciu szkół rozpoczęli realizację podstawy programowej prowadząc zajęcia online 
zgodnie z zatwierdzonym planem zajęć na rok szkolny 2020/21. Zgodnie z obowiązującym 
planem każdego dnia: prowadzili lekcje zdalne, pozostawali do dyspozycji uczniów za pomocą 
e-dziennika, udzielali odpowiedzi na zadanie pytania od uczniów i rodziców, tłumaczyli 
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niezrozumiałe zagadnienia, monitorowali postępy uczniów, oceniali i sprawdzali bieżącą 
wiedzę uczniów. 
Wychowawcy klas byli w stałym kontakcie z nauczycielami pracującymi w danej klasie i 
koordynowali całą ich pracę. Na bieżąco reagowali na zgłaszane przez nauczycieli nieobecności 
na zajęciach czy też trudności techniczne uniemożliwiające danemu uczniowi pełny udział w 
zajęciach online, czy też ze strony nie wywiązywania się z terminowego przesyłania zadanych 
prac.  
Nauczyciele świadczyli pracę zdalną w szkole za pomocą metod i technik kształcenia na 
odległość. Doświadczenie z nauczaniem na odległość w ubiegłym roku szkolnym zostało 
bardzo dobrze wykorzystane do poprawy jakości prowadzonej edukacji. Nauczyciele dobrze 
rozpoznali źródła i materiały edukacyjne zawarte na wielu platformach i w sposób umiejętny 
potrafili je wykorzystywać w toku nauczania. Efektem tego było to, że zarówno rodzice jak i 
sami uczniowie zdecydowanie lepiej wypowiadali się na temat atrakcyjności zajęć. 

 

Baza szkolna i warunki do realizacji procesu nauczania, wychowania i opieki 
 

Szkoły dysponowały pomieszczeniami i wyposażeniem w pomoce dydaktyczne i sprzęt 
niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania. Każda placówka posiada pracownię 
komputerową z dostępem do Internetu. Poza tym szkoły posiadają centra multimedialne, 
tablice interaktywne, biblioteki ze zbiorami. 

Pomieszczenia szkolne wraz z funkcjami 

 

Nazwa szkoły 

Liczba sal 
lekcyjnych 

w roku 
szkolnym 
2020/2021 

Powierzchnia 
sal 

lekcyjnych w 
roku 

szkolnym 
2020/2021 

(w m2) 

Gabinet 
profilaktyki 
zdrowotnej i 

pomocy 
przedlekarskiej 

Funkcje pomieszczeń - gabinety 

biblioteka 
Gabinet 

psychologa 
i pedagoga 

Gabinet 
logopedy 

Liczba nauczycieli 
w Szkole 

Podstawowej im. 
Henryka 

Sienkiewicza w 
Prusicach 

26 1533,00 1 1 1 1 

Liczba nauczycieli 
w Szkole 

Podstawowej im. 
Marii i Lecha 

Kaczyńskich w 
Skokowej 

10 382,00 1 1 1 1 

Liczba nauczycieli 
w Szkole 

Podstawowej w 
Piotrkowicach 

10 345,36 0 1 1 1 

 

W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach znajduje się hala sportowa o 
powierzchni 800m2, gdzie odbywają się poza zajęciami sportowymi, wszystkie ważne 
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uroczystości jak np.: rozpoczęcie roku szkolnego, podsumowanie dorobku pracy szkoły, 
uroczystości państwowe i szkolne. Są też miejscem kultywowania tradycji państwowych i 
szkolnych. Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach na zajęcia wf, kółka  taneczne, imprezy 
szkolne oraz wywiadówki wykorzystuje świetlicę wiejską w Piotrkowicach, której powierzchnia 
liczy 173m2. 
Uczniowie i pracownicy mają dostęp do pomieszczeń i pomocy naukowych zgodnie z 
potrzebami. Wyposażenie szkół, sukcesywnie uzupełnianie jest właściwie zabezpieczane. 
Remonty były przeprowadzane na bieżąco. 

 
Projekt realizowany w szkole 
 

W październiku 2021 roku Gmina Prusice przystąpiła do programu „Laboratorium przyszłości”. 
Na realizację programu Laboratoria Przyszłości realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i 
Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów szkoły w 
Gminie Prusice otrzymały 248.400 zł. Celem programu jest wsparcie szkoły podstawowej w 
budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, 
technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Środki w ramach programu „Laboratoria 
Przyszłości” pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Misją programu jest 
stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, 
angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. 
W szkołach podstawowych zakupiono między innymi: drukarki 3D z akcesoriami i materiałami 
eksploatacyjnymi (w tym filamentami, aplikacjami, slicerami etc.); mikrokontrolery z 
sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami; sprzęt do nagrań 
dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery przenośne, mikrofony i mikroporty, 
oświetlenie, statywy, aparaty fotograficzne etc.); stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).  
 
Dodatkowo w 2021 roku Gmina Prusice złożyła wniosek o dofinansowanie do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 na zadanie 
„Edukacyjnie, twórczo i kreatywnie w Szkołach Gminy Prusice”. Projekt będzie realizowany w 
roku szkolnym 2022/2023. Całkowita wartość projektu to: 511 196,28 zł, przyznane 
dofinansowanie to 433 534,28 zł, zaś wkład własny będą stanowić sale, w których będą 
prowadzone zajęcia. 
 
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do 
ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w terminie 01.08.2022 do: 
31.07.2023 poprzez realizacje dodatkowych zajęć edukacyjnych, rozwijających, dydaktyczno-
wyrównawczych i pozalekcyjnych, a także wyjazdów edukacyjnych wśród 420 uczniów z klas I 
- VIII ze Szkoły Podstawowej w Prusicach, w Skokowej i w Piotrkowicach, a także wsparcie w 
zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  
Projekt ma również zniwelować skutki pandemii COVID-19, która uniemożliwiła bezpośrednie 
kształcenie i podnoszenie umiejętności 
 
Wśród wyjazdów edukacyjnych dla uczniów zaplanowano wycieczki do ZOO, Hydropolis, 
Skalnego Miasta, Złotego Stoku, Krasiejowa, Parku Rozrywki w Kościanie, do Parku 
Wrocławskiego w Lubinie, do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej, Jaskini Niedźwiedzia, Wrocław 
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pod ziemią, do zagrody edukacyjnej w Golędzinowie: Mini Zoo Gaja oraz do Poznania, Dusznik 
Zdroju, Wojsławic czy Barda Śląskiego. Ciekawymi zajęciami czekającymi na uczniów SP w 
Skokowej są Gra miejska we Wrocławiu oraz Wrocław wczoraj i dziś - interdyscyplinarne 
warsztaty w języku angielskim. 
 
Finansowanie oświaty 
 
Samorządy terytorialne odgrywają kluczową rolę w finansowaniu zadań oświatowych. 
Prowadzenie szkół i placówek jest zadaniem własnym gminy, które finansowane są częścią 
oświatową subwencji. Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu i pokrywane były z 
subwencji oświatowej, dotacji oraz środków własnych gminy. Przepisy określające zasady 
finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym elementem podziału 
subwencji oświatowej w budżecie państwa. Nie uwzględnia się w podziale subwencji 
indywidualnych uwarunkowań gmin i poszczególnych placówek oświatowych. Dotychczasowe 
zasady zwiększania subwencji nie rekompensują wysokich kosztów wynikających z niższej 
średniej liczby uczniów w oddziałach, wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych, 
których wynagrodzenia nie są objęte subwencją oświatową, jak zresztą pozostałe wydatki 
związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych, konieczności wypłaty dodatkowych 
elementów wynagrodzenia dla nauczycieli, dowożenia uczniów itp. 
 
Czynniki wpływające na ten stan rzeczy są w dużej mierze niezależne od samorządu, zaliczyć 
do nich należy: regulacje płacowe, urlopy dla poratowania zdrowia, awans zawodowy, 
obowiązek udzielania pomocy materialnej uczniom, obowiązek rocznego przygotowania 
przedszkolnego, koszty nauczania indywidualnego oraz innych form zajęć dodatkowych, 
konieczność udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zmiany zasad 
odpisu i zabezpieczenia pieniędzy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli 
czy też na dokształcanie nauczycieli. Dlatego też starając się poprawić finansowanie zadań 
oświatowych, gmina pozyskuje na ten cel środki z zewnątrz. 
 

Budżety poszczególnych placówek oświatowych w 2021 roku 

Rok  
Szkoła Podstawowa im. 
Henryka Sienkiewicza w 

Prusicach 

Szkoła Podstawowa 
im. Marii i Lecha 
Kaczyńskich w 

Skokowej 

Szkoła Podstawowa 
w Piotrkowicach 

2021 
Kwota ogółem 5.665.895,04 zł 2.379.008,36 zł 2.222.610,78 zł 

Kwota w przeliczeniu na 1 ucznia 9.718,52 zł 10.813,67 zł 12.847,46 zł 
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14. SPRAWY KULTURY, W TYM BIBLIOTEK GMINNYCH I INNYCH 
INSTYTUCJI KULTURY ORAZ OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD 
ZABYTKAMI 
 
Na terenie Gminy Prusice działają dwie instytucje kultury: 

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach przy ul. Jana Pawła II 7 
2. Gminna Bibliotek Publiczna w Prusicach „MULTITEK@” 

 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach  
 

GOKiS prowadzi działalność kulturalną i jest animatorem działalności sportowej i rekreacyjnej.  
Prowadzi: 

 warsztaty dla dzieci i dorosłych (np. warsztaty teatralne, lego robotyka, warsztaty 
muzyczne (reaktywacja prób wokalnych chóru Vox Domini), cykl spotkań 
kreatywnych Warsztatownia 

 jest również wydawcą Gazety Społeczności Prusickiej - Prusice24 
 zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży: taneczne, judo, kickboxing, joga,  
 organizuje wydarzenia kulturalne:  teatralne, muzyczne, filmowe i urządza wystawy, 
 organizuje wydarzenia sportowe, masowe biegi, imprezy rekreacyjne - rodzinne  

i masowe, 
 współpracuje z wieloma podmiotami: gminne szkoły, harcerze, drużyny i kluby 

sportowe, sołectwa, lokalne zespoły ludowe, stowarzyszenia, młodzieżowa rada 
powiatu, PCPR, instytucjami – m.in. powiat trzebnicki, 

 jest organizatorem, opiekunem i animatorem w działalności świetlic wiejskich. 
 
W 2021 roku działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Prusicach została ograniczona 
pandemią COVID-19. Stosując się do zaleceń przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia w 
możliwym czasie wznawiane zostawały wydarzenia kulturalne, działalność Prusickiego 
Obiektu Multifunkcyjnego czy Prusickiego Centrum Fitness. Do największych wydarzeń 
kulturalnych w 2021 roku można zaliczyć Dzień Kobiet – czyli Kobiety Rządzą w Prusicach, 
Dzień Sołtysa, Dni Prusic, Dożynki Gminne w Krościnie Wielkiej, Przegląd Zespołów Ludowych 
„Pod Trzema Wieżami Granie” oraz Gminne Mikołajki i Jarmark Bożonarodzeniowy. Nie 
zabrakło również Strefy Kibica na Rynku w Prusicach.  
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Gminna Bibliotek Publiczna w Prusicach „MULTITEK@”  
 

Multiteka prowadzi podstawową działalność w nowoczesnym obiekcie w Prusicach. Biblioteka 
prowadzi też filię w miejscowości Strupina. „Multiteka” prezentuje następującą ofertę: 

 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; 
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 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 
 warsztaty tematyczne dla dzieci podczas wakacji, ferii zimowych a także świąteczne. 
 oferta dla dzieci i dorosłych wzbogacona o możliwość korzystania z zestawów klocków 

LEGO. 
 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki. 
 kontakt z czytelnikiem poza obiektem biblioteki (np. narodowe czytanie na rynku). 

 
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.     
  



 
 

56 
 

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. W 2021 
roku oferta PCF została poszerzona o TRENINGI EMS odbywające się za pomocą 
specjalnego urządzenia do elektrostymulacji, istotnie zastępującego sprzęt siłowy. Nowością 
w PCF jest również ROLL SHAPE, czyli masaż za pomocą specjalnego urządzenia opartego na 
masażu limfatycznym, który pobudza krążenie, zapewnia intensywny i relaksujący masaż 
(działający ujędrniająco), pomaga w usunięciu toksyn z organizmu oraz doskonale redukuje 
cellulit. 
  
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. W 2021 
roku powstały 3 nowe place zabaw wraz z siłowniami zewnętrznymi w Gminie Prusice: w 
Dębnicy, w Krościnie Wielkiej oraz w Pększynie. 
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W latach 2020-2021 wykonano prace modernizacyjne i remontowe na wszystkich obiektach 
piłkarskich, na bieżąco dokonuje się napraw i konserwacji, a dzięki współpracy lokalnych 
działaczy sportowych z władzami Gminy z roku na rok obiekty sportowe poprawiają swój stan 
i funkcjonalność.  
Ponadto w 2021 roku zlecono wykonanie projektu parku sportowo-rekreacyjnego w 
Prusicach, który zawierać będzie takie sportowe obiekty jak skatepark, pumptrack czy street 
workout. 
Na terenie gminy powstają nowe miejsca pozwalające aktywnie i sportowo spędzać wolny 
czas mieszkańcom. Głównie mowa tu o ścieżkach rowerowych, siłowniach zewnętrznych czy 
mini boiskach do rożnych gier zespołowych. 
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16. SPRAWY TARGOWISK I HAL TARGOWYCH 
 

Na terenie Gminy Prusice (w miejscowości Skokowa) funkcjonuje jeden obiekt pełniący 
funkcję całorocznego i ogólnodostępnego targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą – 
składający się z hali targowej oraz placu targowego.  

Powierzchnia użytkowa targowiska wynosi: 

a) hala targowa mieszcząca się w budynku - 233,8 m2 (powierzchnia pod stoiska na hali/ Sali  
głównej 170,4 m2, około 8 większych stanowisk ekspozycyjnych) 

b) wiata targowa- 16 stanowisk zadaszonych (10,5 m2 powierzchni każde)  – łączna 
powierzchnia zabudowy /targowa to 168 m2. 

 

Inwestycja została dofinansowana w ramach operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty 
budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 581 659,00 zł. Kwota, za którą 
zrealizowano całą inwestycję (wraz z dokumentacją projektową) wynosi 1 213 500,00 zł. 

Funkcjonowanie obiektu oparte jest o Regulamin Targowiska „Mój Rynek” w Skokowej, na 
podstawie uchwały  nr LV/292/22 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 31 marca 2022 r. 
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17. ZIELEŃ GMINNA I ZADRZEWIENIA 
 

Na terenie Gminy Prusice jest ustanowionych 77 pomników przyrody z czego 76 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. 
W sprawie wycinki drzew wydano 20 decyzji administracyjnych zezwalających na wycięcie 
drzew i krzewów dla podmiotów nie będących osobami fizycznymi. Rozpatrzono 25 wniosków 
dotyczących zgłoszenia drzew i krzewów do wycięcia. 
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18. CMENTARZE GMINNE 
 

Na terenie Gminy Prusice brak cmentarzy komunalnych, są jedynie cmentarze parafialne w 
Prusicach, Strupinie, Skokowej i we Wszemirowie.  
 

19. SPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA 
OBYWATELI ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I 
PRZECIWPOWODZIOWEJ 
 
Gmina Prusice udzieliła w 2021 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 - 39 000,00 zł, nie wykorzystano kwoty 1 318,50 zł na wypłatę 
ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, 

2) OSP Prusice - 43 500,00 zł,  nie wykorzystano kwoty 151,00 zł na wypłatę ekwiwalentów 
za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, 

3) OSP Pawłów Trzebnicki – 31 500,00 zł, nie wykorzystano kwoty 3 177,00 zł na wypłatę 
ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, 

4) OSP Kaszyce Wielkie –13 000,00 zł, nie wykorzystano kwoty 4 448,00 zł na wyposażenie, 
utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej, 
umundurowanie członków, przeprowadzenie badań lekarskich oraz  kwoty 1 164,75 zł 
na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych  i szkoleniach.  

 

W sobotę 23 października 2021 roku nadszedł długo oczekiwany dzień przez Strażaków, 
Druhny i Druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie Trzebnickim. Ich marzenia o 
nowym aucie stały się faktem, gdyż zakupiony na początku października nowy wóz 
ratowniczo–gaśniczy został oficjalnie przekazany i poświęcony. 
Całkowity koszt zakupu nowego auta to 853 620,00 zł, gdzie na montaż finansowy składały się 
środki z następujących źródeł: 266 000,00 zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 216 000,00 zł to dotacja z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz 371 620,00 zł to dotacja z budżetu Gminy Prusice 
(całkowita dotacja z budżetu gminy Prusice do auta oraz na odpowiednie opłaty wyniosła w 
sumie 380 000,00 zł). 
Rok 2021 to szczególny rok dla straży z Pawłowa Trzebnickiego, gdyż na początku września 
podpisano umowę o włączeniu jednostki OSP Pawłów Trzebnicki do Krajowego Systemu 
Ratowniczo–Gaśniczego, co również udało się w dniu 6 grudnia 2021 roku osiągnąć. 
 



 
 

61 
 

 

20. POLITYKA PRORODZINNA, W TYM ZAPEWNIENIE KOBIETOM W 
CIĄŻY OPIEKI SOCJALNEJ, MEDYCZNEJ I PRAWNEJ 
 
Gmina Prusice poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach 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 W 2021 r. 
z powodu ochrony macierzyństwa pracą socjalną i  wsparciem finansowym objęto 80 rodzin. 
Jedna rodzina otrzymała pomoc finansową   z Programu „Za ŻYCIEM”. 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 i psychologicznych. 
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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 są wyposażone w podstawowy sprzęt jak stoły, krzesła, meble, kuchenki, lodówki 
i art. gospodarstwa domowego. Wyposażenie wykorzystywane do organizacji zebrań, 
imprez wiejskich, spotkań z mieszkańcami itp. 

 Świetlice: w Górowo, Krościna Wielka, Ligota Strupińska, Ligotka, Pawłów Trzebnicki, 
Piotrkowice, Wszemirów, Zakrzewo wynajmowane były na imprezy okolicznościowe jak 
wesela, chrzciny, komunie. Wpływy z wynajmu świetlic wiejskich w roku 2021 wyniosły 
25497,06 zł. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 64949,70 zł za energię i 
dystrybucję energii w świetlicach wiejskich, w tym energia 28607,08 zł, dystrybucja 
36342,62 zł. Wywóz nieczystości, zużycie wody i usługi kominiarskie to wydatek w 
wysokości 54828,95 zł oraz 186737,13 zł na remonty w świetlicach, zakup doposażenie 
świetlic i placów zabaw. 
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22. PROMOCJA GMINY 
 

Wykorzystanie potencjału turystycznego i promocja aktywnego stylu życia 
 

Gmina Prusice kontynuuje rozpoczęte wcześniej 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 promocję 
publikacji wydanej 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. Rozpoczęto prace nad 
nową identyfikacją wizualną Gminy Prusice. 
 
Wydarzenia integrujące Mieszkańców  
 

Imprezy, spotkania i wydarzenia o charakterze kulturalnym (Majówka w Skokowej, 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. Niestety, ograniczenia spowodowane epidemią 
Covid-19 spowodowały, że w roku 2021 nie wszystkie cykliczne imprezy mogły się odbyć.  
 
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: 

 4249 użytkowników polubiło profil facebookowy Gminy Prusice  
 4459 użytkowników obserwuje profil Gminy Prusice 
 369 użytkowników zameldowało się na profilu Gminy Prusice 
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Nagrody i wyróżnienia 
 

Ostatnie lata należy zaliczyć do okresu dużej aktywności samorządu w obszarze promocji 
miasta, co zaowocowało licznymi wyróżnieniami i nagrodami na szczeblu ogólnopolskim  
i międzynarodowym, takimi jak „Perły Samorządu”. Gmina Prusice zajęła 2. miejsce w 
kategorii PERŁA X-LECIA gmin miejsko-wiejskich, a także 8. miejsce w kat. NAJLEPSZY 
SAMORZĄD wśród gmin miejsko-wiejskich. Natomiast Burmistrz Gminy Prusice zajął 3. 
miejsce w kat. NAJLEPSZY WŁODARZ gmin miejsko-wiejskich.  
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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 

 
Współpraca Gminy Prusice z sektorem pozarządowym w roku 2021 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 XXX/174/20 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 25 listopada 2020 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 2021 r.  

 
Gmina Prusice w 2021 roku  współpracowała z organizacjami pozarządowymi w następujących 
formach: 

 informacyjnej polegającej na uaktualnieniu zakładki strony internetowej 
www.prusice.pl  
i stronie BIPu Gminy Prusice, na których ogłaszane są aktualne informacje o 
konkursach, obowiązujących przepisach dot. stowarzyszeń, istnieje baza o działających 
organizacjach na terenie Gminy. Na terenie Gminy jest zarejestrowane Partnerstwo 
lokalne „Wspólnie dla Gminy Prusice”, w skład, którego wchodzi 20 podmiotów: gmina 
Prusice, gminne jednostki organizacyjne, sołectwa i stowarzyszenia 

 organizacyjnej polegającej na: 
 inicjowaniu realizacji zdań publicznych w formie konkursów - odbyły się  

4 konkursy 
 umożliwieniu wszystkim organizacjom bezpłatnego dostępu do lokalu  
 promocji organizacji pozarządowych  
 konsultowaniu projektów uchwał aktów prawa miejscowego 

 finansowej poprzez zlecenie zadań publicznych w trybie 4 konkursów w zakresie: 
 sport – w tym obszarze odbyła się jedna edycja konkursu, w której udział wzięło  

11 podmiotów - ogółem wydatkowano kwotę 378.000 zł.  
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 Ekologia, ochrona środowiska i ochrona dziedzictwa przyrodniczego – w tym 
katalogu zadań wydatkowano kwotę 20.000 zł dla schroniska, dla zwierząt które 
funkcjonuje na terenie Gminy Prusice 

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

 Profilaktyka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii – środki w kwocie 7.648,50 zł na: realizację profilaktyki uniwersalnej. 
Organizowanie na terenie szkół i innych placówek oświatowych programów 
profilaktycznych , opiekuńczo- wychowawczych , promujących zdrowy tryb życia  
„Nasze zdrowie i przyszłość”. W ramach zadania zrealizowano 4 programy 
profilaktyczny „UNPLUGGED” posiadające rekomendację europejską- wśród 
uczniów klasach VII i VIII Szkoły Podstawowej w Prusicach oraz wywiadówki 
profilaktyczne „UNPLUGGED” dla rodziców. Zrealizowane programy miały na 
celu zmniejszenie ryzyka używania substancji uzależniających poprzez 
opóźnienie lub przeciwdziałanie inicjacji narkotykowej, ograniczenie poszerzania 
się kręgu osób eksperymentujących oraz dostarczenie rzetelnej wiedzy.” 

 Ponadto dziewięć organizacji wystąpiło z wnioskiem o dotację na realizację zadań 
publicznych - na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie.  

Ogółem środki budżetowe przekazane dla organizacji pozarządowych w roku 2021 to kwota 
485.523,50 zł. 
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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. W roku 2019 Mieszkańcy Gminy Prusice gościli w swoich 
domach przyjaciół z Laudenbach.  

W roku 2021 nie doszło do wizyty mieszkańców Gminy Prusice w Laudenbach z 
powodu epidemii Covid-19. Zaprzyjaźnione rodziny pozostają w kontakcie listownym, 
telefonicznym, na platformach społecznościowych i komunikatorach. 

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 Śląsk i uczestniczyli w licznych spotkaniach 
integracyjnych z polską młodzieżą. W roku 2021 kontakty ze społecznością 
Myrnogradu uniemożliwiła epidemia Covid-19. 
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25. STAN MAJĄTKOWY I FINANSOWY GMINY 
 

Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT) – 93,04 % w roku budżetowym 2021 
 

Plan dochodów 65 800 570,58 
Wykonanie ogółem, w tym: 61 223 730,70 
Wykonanie dochodów bieżących, w 
tym: 

53 143 318,32 

PIT 7 399 330,00 
CIT 586 818,82 
Wykonanie dochodów majątkowych 8 080 412,38 
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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  3 846 342,94 
Wykonanie 981 525,93 

 

Na otrzymane dotacje celowe składają się wpływy z tytułu: 

- realizacji zadania pn. „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych 
na wsi i małych miastach” w wysokości 5 361,00 zł. 
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- realizacji zadania pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Prusice” w 
wysokości 687 070,37 zł. 

- realizacji zadania pn. „Budowa systemów oczyszczania ścieków w Gminie Prusice w 
miejscowości Skokowa i Strupina” w wysokości 44 072,00 zł. 

- realizacja projektu pn. „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)” w wysokości 26 671,53 zł. 

- realizacji zadanie pn. „Obywatelstwo energetyczne i wspólnoty energetyczne na rzecz 
przejścia na czystą energię - Energy Citizenship and Energy Communities for a Clean-Energy 
Transition”), HORYZONT 2020” w wysokości 74 425,78 zł. 

- realizacji projekt pt. „Zagospodarowanie terenu przy oczku wodnym w Dębnicy przez montaż 
małej architektury” w wysokości 97 574,88 zł. 

 

Dochody ze sprzedaży majątku – 46,74% 
 

Plan 2 400 000,00 
Wykonanie 2 422 707,34 

 

Dochody wg źródeł 2021 r. Udział w 
dochodach ogółem 

Podatki i opłaty lokalne  18,71% 
Udziały we wpływach z podatku dochodowego  13,04% 
Wpływy ze sprzedaży majątku  3,96% 
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące  31,27% 
Subwencja ogólna  22,65% 
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje  7,97% 
Pozostałe dochody  2,40% 
RAZEM 100,00% 
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Wykonanie wydatków  
 

Plan 71 460 656,14 
Wykonanie 59 677 428,04 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 29,00% 

Wykonanie – 
wydatki ogółem 

59 677 428,04 

Wykonanie – 
wydatki majątkowe 

17 784 478,39 
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Wynik budżetu 
 

Planowany wynik 
budżetu 
DEFICYT 

 
- 5 660 085,56 

Wykonanie 
DEFICYT 

 
   1 546 302,66 

 

Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu – 54,21% 

Plan 21 768 299,97 
Wykonanie 11 801 603,19 

 

 
Zadłużenie Gminy Prusice na koniec 2021 wynosiło 35 658 845,21 zł. 

 

Wartość początkowa majątku Gminy Prusice na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła 
145 711 456,32 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowiła kwotę 150 300 807,09 zł, 
co oznacza wzrost o 3% w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. W skład majątku 
wchodzą środki trwałe wg grup rodzajowych oraz udziały w spółkach prawa handlowego.  

Lp. 
Grupa Wartość brutto 

Numer Nazwa 
Stan na dzień 
01.01.2021 r. 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Stan na dzień 31.12.2021 

r. 

1 0 GRUNTY 6 068 633,34 224 366,14 149 330,99 6 143 668,49 

2 1 

BUDYNKI I LOKALE ORAZ 
SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO 
LOKALU UŻYTKOWEGO I 
SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO 
LOKALU MIESZKALNEGO 

23 903 022,31 986 585,37 0 24 889 607,68 

3 2 
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ 
I WODNEJ 

99 948 012,05 2 098 797,11 0 102 046 809,16 

0,00

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

20 000 000,00

25 000 000,00
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Zadłużenie 
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4 3 
KOTŁY I MASZYNY 
ENERGETYCZNE 

3 602 377,84 0 0 3 602 377,84 

5 4 
MASZYNY, URZĄDZENIA I 
APARATY OGÓLNEGO 
ZASTOSOWANIA 

4 354 467,19 50 152,00 0 4 404 619,19 

6 5 
MASZYNY, URZĄDZENIA I 
APARATY SPECJALISTYCZNE 

50 680,08 609 711,00 0,03 660 391,08 

7 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE 2 246 729,25 0 0 2 246 729,22 

8 7 ŚRODKI TRANSPORTU 3 047 984,22 823 792,50 17 203,13 3 885 276,72 

9 8 

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, 
RUCHOMOŚCI I 
WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ 
NIE SKLASYFIKOWANE 

2 476 050,04 -37 519,20 0 2 421 327,71 

      145 711 456,32 4 755 884,92 166 534,15 150 300 807,09 
 

 

 

NAZWA SPÓŁKI  
ILOŚĆ 
UDZIAŁÓW 

WARTOŚĆ 
NOMINALNA 
JEDNEGO 
UDZIAŁU 

WKŁAD 
FINANSOWY 

WKŁAD 
RZECZOWY 

WARTOŚĆ 
UDZIAŁÓW W 
SPÓŁCE 

PRUSICKIE CENTRUM 
MEDYCZNE SP. Z O.O. 

100  4 620,00 467 000,00 - 467 000,00 

PRUSICKIE 
PRZEDSIĘBIORSTWO 
KOMUNALNE PROEKO 
SP. Z O.O. 

1210 1 000,00 610 000,00 600 000,00 1 210 000,00 

GRUNTY
4%

BUDYNKI 
19%

OBIEKTY 
INŻYNIERII 
LĄDOWEJ I 

WODNEJ
69%

KOTŁY I 
MASZYNY 

ENERGETYCZNE
2%

MASZYNY 
OGÓLNEGO 

ZASTOSOWANIA
4%

SPECJALISTYCZ
NE MASZYNY

0%

URZĄDZENIA 
TECHNICZNE

2%

ŚRODKI 
TRANSPORTU

2%

NARZĘDZIA, 
PRZYRZĄDY, 

RUCHOMOŚCI I 
WYPOSAŻENIE

2%

Struktura środków trwałych wg grup rodzajowych na 
dzień 31.12.2021 r.
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PRUSICE PS 
ENERGETYKA 
ODNAWIALNA SP. Z 
O.O. Z SIEDZIBĄ W 
PRUSICACH 

51 1324,51 67 550,00 - 67 550,00 

AGENCJA ROZWOJU 
AGLOMERACJI 
WROCŁAWSKIEJ S.A. 

1 200,00 200,00 - 200,00 

PRUSICKIE DROGI SP. Z 
O. O. 

100 4 000,00 400 000,00  400 000,00 

RAZEM: 1462  1 544 750,00 600 000,00 2 144 750,00 
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26. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 
 

Realizacja zadań i inwestycji przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych oraz 
projekty złożone - dofinansowane w 2021 roku  
 

L.P. Nazwa projektu/nazwa 
programu 

Całkowita wartość Kwota 
dofinansowania 

Stan/etap 
realizacji 
projektu 

1.  Budowa targowiska w 
miejscowości Skokowa 
(Centrum Inicjatyw i 
Produktu Lokalnego w 
Skokowej) - PROW 2014-
2020 

1 213 500,00 zł/ 
kwota wydatków 
kwalifikowalnych 
914 129,27 zł 

581 659,00 zł– PROW  
201 152,92 zł – RFIL  

Zadanie 
zrealizowane do 
końca lipca 2021 
roku. Projekt 
prawidłowo 
rozliczony.  

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

LCK W BOROWIE: 
1 254 514,00 zł 
 
LCK W KROŚCINIE 
MAŁEJ: 
1 351 640,00 zł 

1 000 000,00 zł  Umowę o 
dofinansowanie 
podpisano w 
2019 roku, 
umowa z 
Wykonawcą 
podpisana maj 
2021 roku. 
Realizacja 
zadania 2021 - 
2022 

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

1 650 416,86 zł 1 402 854,33 zł W 2019 roku 
pozyskano 
dofinansowanie i 
podpisano 
umowę o 
dofinansowanie. 
Zmieniono 
termin realizacji 
zadania 
Realizacja 
projektu 2022-
2023 

4. Żłobek pod Trzema 
Wieżami w Gminie 
Prusice – Maluch + 2020, 
program rządowy 

1 280 000,00 zł 1 024 000,00 zł W 2019 roku 
pozyskano 
dofinansowanie, 
umowa została 
podpisana w 
maju 2020 roku. 
Realizacja 
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zadania 2021-
2022 

5. 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 1 142 000,00 zł W 2019 roku 
pozyskano 
dofinansowanie, 
umowę 
podpisano w 
2020 roku, 
realizacja 2020-
2022 

6.  Krościna Wielka - droga 
dojazdowa do gruntów 
rolnych– dotacja do 
gruntów rolnych z Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Dolnośląskiego 
 

679 999, 52 zł 189 000,00 zł Dotacja 
pozyskana w 
2021 roku. 
Zadanie zostało 
zakończona w 
grudniu 2021 
roku i rozliczone 

7. Bon na WIFI 4 EU – 
KOMISJA EUROPEJSKA – 
powstanie 16 hot-spotów 
na terenie Gminy Prusice 

15 000,00 euro 15 000,00 euro W 2019 roku 
pozyskano 
dofinansowanie i 
podpisano 
umowę z Komisja 
Europejską, w 
grudniu 2020 
roku wyłoniono 
Wykonawcę 
zadania, zadanie 
zrealizowano do 
końca lipca 2021 
roku.  

8. Publiczny Internet dla 
każdego w Gminie 
Prusice, POPC 2014-2020, 
EFRR - powstanie 16 hot-
spotów na terenie Gminy 
Prusice 

64 368,00 zł 64 368,00 zł W 2019 roku 
pozyskano 
dofinansowanie, 
umowę 
podpisano w 
lutym 2020 roku, 
zaś w grudniu 
2020 roku 
wyłoniono 
Wykonawcę 
zadania, zadanie 
zrealizowano do 
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końca lipca 2021 
roku. Projekt 
prawidłowo 
rozliczony.  

9. Projekt grantowy – 
wsparcie produkcji 
energii ze źródeł 
odnawialnych w Gminie 
Prusice, Gminie Malczyce 
i Gminie Oborniki Śląskie - 
PROJEKT SPÓŁKI PRUSICE 
PS ENERGETYKA 
ODNAWIALNA, RPO, EFRR 

7 268 494,60 zł 5 971 949,83 zł Zadanie 
zrealizowane w 
2021 roku. 
Projekt w trakcie 
procedury 
rozliczania. 
 

10. Budowa placu zabaw i 
siłowni zewnętrznej w 
miejscowości Krościna 
Wielka - PROW 2014-
2020 - UMWD w 
konkursie przez LGD w 
ramach LEADER - 19.2. 

178 184,89 zł/ 
kwota wydatków 
kwalifikowalnych 
157 415,28 zł 

79 869,00 zł W 2019 roku 
pozyskano 
dofinansowanie, 
umowę 
podpisano w 
2020 roku, 
zadanie 
zrealizowano w 
2021 roku i 
prawidłowo 
rozliczono 

11. Przebudowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości 
Brzeźno w Gminie Prusice 
PROW 2014-2020, 
PROEKO 
 

2 149 800,00 zł/ 
kwota wydatków 
kwalifikowalnych 1 
747 804,00 zł 

1 112 127,00 zł W 2019 roku 
złożono wniosek 
o 
dofinansowanie, 
w 2020 roku 
pozyskano 
dofinansowanie, 
umowę o 
dofinasowanie 
podpisano w 
lipcu 2020 roku, 
realizacja 2020-
2022.  

12. RZĄDOWY FUNDUSZ 
INWESTYCJI LOKALNYCH 
– pula I 
ZADANIA ZREALIZOWANE 
W 2021 ROKU: 
- Przebudowa drogi 
gminnej w miejscowości 
Skokowa ul. Wrzosowa- 
przygotowanie 

984 599,00 zł 
 
 
2021 rok - 596 
390,74: 
- 22 370,00 zł 
 
 
 
- 105 411,00 zł 

984 599,00 zł 
 
 
2021 rok - 596 
390,74: 
- 22 370,00 zł 
 
 
 
 - 105 411,00 zł 

Środki z funduszu 
COVID-19 
przeznaczone na 
działania 
inwestycyjne, 
wkłady własne 
do projektów i 
dokumentacje 
projektowe. 
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dokumentacji 
projektowej 
- Zakup sprzętu 
uzupełniającego do 
wykonania zadań w 
zakresie utrzymania i 
budowy dróg gminnych 
na terenie Gminy Prusice 
- Budowa targowiska w 
miejscowości Skokowa 
- Projekt oświetlenia 
drogowego na terenie 
Gminy Prusice 
- Budowa oświetlenia 
drogowego na terenie 
gminy Prusice 
- Budowa hali sportowej 
przy nowoczesnej Szkole 
Podstawowej w Skokowej 
(dokumentacja 
projektowa) 
- Budowa placu zabaw w 
miejscowości Pększyn 
- Modernizacja boisk 
sportowych na terenie 
Gminy Prusice 

 
 
 
 
 
- 201 152,92 zł 
 
- 41 500,00 zł 
 
 
- 92 574,39 zł 
 
 
- 29 212,50 zł 
 
 
 
- 30 519,94 zł 
 
- 73 649,99 zł 

 
 
 
 
 
 - 201 152,92 zł 
 
 - 41 500,00 zł 
 
 
- 92 574,39 zł 
 
 
- 29 212,50 zł 
 
 
 
- 30 519,94 zł 
 
- 73 649,99 zł 

Realizacja 2020-
2022 

13.  Utworzenie Centrum 
Usług Społecznych w 
Gminie Prusice – projekt 
złożony w ramach POWER 
2014-2020 

3 054 687,50 zł 3 054 687,50 zł  Projekt złożony w 
kwietniu 2020 
roku. Umowa o 
dofinansowanie 
podpisana 
21.07.2021 roku. 
Realizacja 
projektu 2021-
2023 

14.  Aktywnie razem w Gminie 
Prusice! -  RPO WD 2014-
2020, EFS  

2 063 000,60 zł  1 753 550,51 zł Wniosek złożony 
o 
dofinansowanie 
w czerwcu 2020 
roku. Informacja 
o 
dofinansowaniu, 
w 2021 roku. 
Umowa o 
dofinansowanie 
podpisana na 
początku 2022. 
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Realizacja 2022 -
2023 

15.  Gmina Prusice działa na 
rzecz integracji 
społeczno- zawodowej 
Aktywnych Prusiczan - 
RPO WD 2014-2020, EFS 

1 316 324,40 zł 1 080 704,40 zł  Wniosek złożony 
o 
dofinansowanie 
we wrześniu 
2020 roku. 
Informacja o 
dofinansowaniu 
w lipcu 2021 
roku. Umowa o 
dofinansowanie 
podpisana na 
początku 2022. 
Realizacja 2022 -
2023 

16.  Modernizacja istniejącego 
oświetlenia ulicznego i 
drogowego przy drogach 
publicznych na 
energooszczędne w 
Gminie Wołów, Gminie 
Twardogóra, Gminie 
Strzelin, Gminie Miasto 
Oława, Gminie Żmigród, 
Gminie Milicz, Gminie 
Środa Śląska i Gminie 
Prusice w ramach RPO 
WD 2014-2020, EFRR, 
Lider Gmina Wołów 

GMINA PRUSICE: 
1 212 520,36 zł, 

GMINA PRUSICE: 
909 390,27 zł 

Wniosek o 
dofinansowanie 
złożony w 
październiku 
2020 roku. 
Informacja o 
dofinansowaniu i 
umowa o 
dofinansowanie 
– 2021. 
Realizacja 
zadania 2022-
2023 

17. Obywatelstwo 
energetyczne i wspólnoty 
energetyczne na rzecz 
przejścia na czystą 
energię - Energy 
Citizenship and Energy 
Communities for a Clean-
Energy Transition”), 
HORYZONT 2020 
PROJEKT PARTNERSKI, 
LIDER PROJEKTU - 
Centrum Innowacji i 
Uniwersytet w Grazie z 
Austrii, Partnerzy z 14 
krajów Austrii, Niemiec, 
Hiszpanii, Włoch i 
Holandii oraz Polski 

2 999 935,00 euro 
 
GMINA PRUSICE: 
21 750,00 euro 

2 999 935,00 euro 
 
 
GMINA PRUSICE: 
21 750,00 euro 

Projekt został 
złożony we 
wrześniu 2020 
roku, zaś 
dofinansowany w 
grudniu 2020 
roku. Umowa 
została 
podpisana z 
Komisją 
Europejską w 
kwietniu 2021 
roku. Realizacja 
Maj 2021 – 
Kwiecień 2024. 
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18.  Rozbudowa Szkoły 
Podstawowej imienia 
Lecha i Marii Kaczyńskich 
w Skokowej – Rządowy 
Fundusz Inwestycji 
Lokalnych II nabór 

4 000 000, 00 zł 4 000 000,00 zł Wniosek złożony 
w grudniu 2020 
roku. Informacja 
o 
dofinansowaniu 
kwiecień 2021 
rok. Realizacja 
lata 2022-2023 
 
 

19. Budowa nowoczesnej 
Szkoły Podstawowej 
imienia Lecha i Marii 
Kaczyńskich w Skokowej - 
program priorytetowy 
„Budownictwo 
energooszczędne. Część 
2) PUSZCZYK – 
Niskoemisyjne budynki 
użyteczności publicznej, 
NFOŚIGW 

26 712 774,00 zł 
Kwota wydatków 
kwalifikowalnych 
13 609 850,00 zł 
Kwota wydatków 
niekwalifikowalnych: 
13 102 924 

DOFINANSOWANIE 
W FORMIE DOTACJI:  
5 443 920,00 zł 
 
DOFINANSOWANIE 
W FORMIE POŻYCZKI: 
8 165 910,00 zł  

Wniosek o 
dofinansowanie 
złożony w 2021 
roku. Negocjacje 
i umowa w 2022 
roku. Realizacja 
zadania 2022-
2024 
 

20. Trasa „Rowerowa S5” 
szansą dla komunikacji 
bezemisyjnej w 
Wielkopolsce i na Dolnym 
Śląsku – program 
funkcjonalno – użytkowy, 
Program Operacyjny 
Pomoc Techniczna 2014-
2020 
Lider: Gmina Rawicz 

190 000,00 zł 
 
Wkład Gminy 
Prusice 8943,40 zł 

150 000,00 zł Projekt 
partnerski 
zrealizowany w 
2021 roku. 

21. Budowa placu zabaw w 
miejscowości Pększyn – 
Odnowa Dolnośląskiej 
Wsi w 2021 roku, UMWD 

193 156,92 zł 30 000,00 zł – UMWD  
30 519,94 zł – RFIL  

Zadanie 
dofinansowane, 
zrealizowane i 
prawidłowo 
rozliczone w 
2021 roku. 

22. Przebudowa przejść dla 
pieszych droga nr 
102471D, ul. Żmigrodzka i 
droga nr 102481D, ul. 
Polna, Skokowa – 
RZĄDOWY FUNDUSZ 
ROZWOJU DRÓG 
 
 

128 641, 60 ZŁ 62 400,00 ZŁ  Zadanie 
dofinansowane i 
umowa o dotację 
podpisana w 
2021 roku. 
Zadanie 
realizowane do 
maja 2022 roku 
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23. Budowa placu zabaw w 
miejscowości Raszowice – 
STOWARZYSZENIE 
AGLOMERACJA 
WROCŁAWSKA 

192 000,00 ZŁ 100 000,00 ZŁ Zadanie 
dofinansowane i 
umowa o dotację 
podpisana w 
2021 roku. 
Realizacja 
zadania 2022 rok 

24. Zakup specjalistycznego 
sprzętu 
wykorzystywanego w 
akcjach ratowniczych – 
średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy z 
napędem 4×4 na 
potrzeby Ochotniczej 
Straży Pożarnej w 
Pawłowie Trzebnickim w 
Gminie Prusice – OSP 
PAWŁÓW TRZEBNICKI 

853 620,00 zł - środki finansowe 
NFOŚiGW/WFOŚiGW 
– 266 000,00 zł 
- dotacja budżetowa 
MSWiA – 216 000,00 
zł 
- GMINA PRUSICE - 
371 620,00 zł 

Zadanie 
dofinansowane, 
zrealizowane i 
rozliczone w 
2021 roku. 

25. Edukacyjnie, twórczo i 
kreatywnie w Szkołach 
Gminy Prusice, RPO 2014-
2020 

511 196,28 zł 433 534,28 zł Wniosek o 
dofinansowanie 
złożony i 
dofinansowany w 
2021 roku. 
Umowa o 
dofinansowane 
zostanie 
podpisana w 
2022 roku. 
Realizacja 
projektu w latach 
2022 - 2023 

26. Park Dinozaura w 
Prusicach – POLSKI ŁAD, 
BGK 
 

4 900 000,00 zł 4 410 000,00 zł Zadanie 
dofinansowane 
w 2021 roku. 
Wstępna 
promesa 
inwestycyjna 
przyznana w 
listopadzie 2021. 
Realizacja 2022-
2023 

27. Budowa 4 Lokalnych 
Centrów Kultury (świetlic 
wiejskich) w Gminie 
Prusice – LCK w 
Pietrowicach Małych, 

6 000 000,00 zł 5 400 000,00 zł Zadanie 
dofinansowane 
w 2021 roku. 
Wstępna 
promesa 
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Chodlewku, Pększynie i 
Świerzowie– POLSKI ŁAD, 
BGK 

inwestycyjna 
przyznana w 
listopadzie 2021. 
Realizacja 2022-
2024 

28.  Konserwacja gminnych 
rowów szczegółowych w 
miejscowości Pawłów 
Trzebnicki, 
Krościna Mała, Dębnica i 
Wilkowa Mała, UMWD 

68 736,00 zł 34 368,00 zł Zadanie 
dofinansowane, 
zrealizowane i 
prawidłowo 
rozliczone w 
2021 roku. 

29.  Przebudowa drogi 
gminnej w miejscowości 
Skokowa ul. Wrzosowa – 
RZĄDOWY FUNDUSZ 
ROZWOJU DRÓG 

518 693,00 zł 259 346, 50 zł Wniosek o 
dofinansowanie 
złożony w 2021 
roku, informacja 
o 
dofinansowaniu 
w 2022 roku. 
Realizacja 2022 
rok 

30.  CYFROWA GMINA – POPC 
2014-2020 

280 560,00 zł 280 560,00 zł Wniosek o 
dofinansowanie 
złożony w 2021 
roku. Umowa o 
dotację i 
realizacja zadania 
2022 rok 

31. Granty PPGR - Wsparcie 
dzieci i wnuków byłych 
pracowników PGR w 
rozwoju cyfrowym – 
POPC 2014-2020 

1 085 000,00 zł 1 085 000,00 zł Wniosek o 
dofinansowanie 
złożony w 2021 
roku. Umowa o 
dotację i 
realizacja zadania 
2022 rok.  

32. ROSNĄCA ODPORNOŚĆ – 
NAGRODA ZA 
SZCZEPIENIA – 1. MIEJSCE 
W POWIECIE 
TRZEBNICKIM 

1 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł Kwota otrzymana 
na podstawie 
wniosku o 
wypłatę nagrody 
w 2021 roku.  
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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. 
Doskonałym podsumowaniem działań samorządu prusickiego i jego władz na czele z 
Burmistrzem Igorem Bandrowiczem jest Ranking Perły Samorządu 2022, w którym 
nagrodzono Perły X-lecia (samorządy, które przez 10 lat były na topie w najlepszej „10”)  oraz 
najlepsze samorządy i najlepsi włodarze za działania realizowane w 2021 roku i w latach 
wcześniejszych.  Jest to bezpłatny, rzetelny i merytoryczny Ranking organizowany przez 
Dziennik Gazeta Prawna.  

W kategorii najlepszy włodarz oceniano trzy aspekty: „Włodarz – reprezentant gminy i jej 
mieszkańców”, „Włodarz – zarządzający urzędem i prowadzący politykę gminy” oraz „Włodarz 
- zaangażowany lider społeczności”. 

Natomiast w kategorii najlepsza gmina samorządy musiały udzielić odpowiedzi na zagadnienia 
z zakresu: finansów, gospodarki, działań w trakcie pandemii COVID-19, inwestorów, 
inwestycji, zdrowia, środków unijnych, cyfryzacji, edukacji, kultury i społeczności lokalnej oraz 
ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza. 

Kolejny rok z rzędu Gmina Prusice znalazła się w najlepszej „10” w obu kategoriach Najlepsza 
Gmina i Najlepszy Włodarz. W tym roku Burmistrz Igor Bandrowicz zajął 3. Miejsce w Polsce w 
kategorii gmin miejsko – wiejskich, zaś samorząd prusicki znalazł się na 8. Miejscu w Polsce w 
kategorii gmin miejsko – wiejskich.  

Ogromnym wyróżnieniem, dla SAMORZĄDU PRUSICKIEGO jest TYTUŁ „PERŁY X-LECIA”, gdzie 
zajęliśmy 2. Miejsce w kategorii gmin miejsko – wiejskich w Polsce. Tak wysokie wyróżnienie 
to nagroda dla samorządów, które od 2013 roku były zawsze na topie, w najlepszej „10”.  

  
 
Dziękujmy za sięgnięcie po lekturę raportu. Świadczy to o Państwa zainteresowaniu sprawami 
naszej małej ojczyzny. 
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Kontakt: 
Urząd Miejski w Prusicach 
Rynek 1, 55-110 Prusice 
71 312 62 24 
prusice@prusice.pl 
www.prusice.pl   
www.facebook.com/gminaprusice 


