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WSTĘP DO RAPORTU 

 
 

 Stosownie do treści  art. 28 aa ustawy o samorządzie  gminnym  burmistrz co roku do 

dnia 31 maja przedstawia radzie raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie 

działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów  

i strategii oraz uchwał rady miasta i gminy. W tym roku raport sporządzany jest po raz czwarty 

i jest swego rodzaju swego obrazem działań władz samorządowych, jednostek organizacyjnych 

w minionym roku. 

 

Raport o stanie gminy za 2021 rok został sporządzony w oparciu o materiały źródłowe 

wytworzone w referatach Urzędu Miasta i Gminy Prochowice oraz jednostkach 

organizacyjnych gminy. Część informacji pochodzi z przedłożonych wcześniej radzie 

sprawozdań z niektórych programów, polityk czy strategii realizowanych przez gminę. Raport 

posiada przejrzystą formę przekazu dla mieszkańców i składa się z  trzech rozdziałów. 

 

Rozdział I zawiera wykonanie zadań realizujących cele operacyjne sformułowane w 

Strategii Rozwoju Miasta i Gminy  Prochowice na lata 2016-2024. Cele i zadania są ze sobą 

powiązane i tworzą jedną całość. Wiążą się z poprawą jakości życia i warunków 

gospodarowania na gminie, poprawą stanu ekologii i ochrony środowiska oraz  zapewnieniem 

spójności społecznej gminy. Pokazano w niej także wykonanie strategicznych zadań ważnych 

dla rozwoju gminy. 

 

Rozdział II jest syntetycznym zestawieniem realizacji programów i strategii 

realizowanych w ciągu całego 2021 roku, aby pokazać realizację szeregu działań w różnych 

sferach życia gminy, począwszy od profilaktyki i polityki społecznej, poprzez oświatę, kulturę 

i sztukę, sport, szkolnictwo, ochronę zdrowia, aż do bezpieczeństwa publicznego, współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. Poprawa jakości powietrza jest jednym z ważniejszych 

priorytetów polityki społeczno-gospodarczej. W 2021 roku Gmina Prochowice kontynuowała 

program wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych,  

w którym w II naborze dla grantobiorców wypłaciliśmy około 1,5 mln zł. Obecnie trwa III 

nabór, który zakończy się 31 maja 2022 r. , a do dyspozycji wnioskujących w ramach tego 

naboru jest ponad 2,6 mln zł.  Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy, w imieniu Gminy 

Prochowice, podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  
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i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakresie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego 

Czyste Powietrze. Zadaniem Gminy jest pomoc mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania do 

wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych. Pozytywny wpływ na 

procesy zachodzące w lokalnej gospodarce miały również w 2021 r. inwestycje prochowickiego 

samorządu,  ponieważ one stanowią podstawę rozwoju miasta i gminy. Do najważniejszych 

inwestycji rozpoczętych i zakończonych należy zaliczyć: przebudowę ul. T. Kościuszki  

w Prochowicach, remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Prochowicach, zmianę 

sposobu użytkowania części obiektu w Przychodni Rejonowej o dodatkowe gabinety  

i pomieszczenia pomocnicze oraz podjęte działania w zakresie budowy dróg osiedlowych ulic 

Rogowskiej i Jagiellońskiej, przebudowę drogi gminnej  wraz z budową chodników i miejsc 

postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztowej 13-21 w Prochowicach czy 

też priorytetowe zadania związane z  budową ronda – przebudową skrzyżowania ulic 

Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach i rewitalizacją płyty rynku  

z organizacją ruchu. Wykonano także szereg inwestycji drogowych, które poprawiły 

bezpieczeństwo na drogach m.in. drogi gminne i dojazdowe do pól: w Dąbiu, 

Szczedrzykowicach, Lisowicach. W 2022 r. planuje się wykonanie dróg dojazdowych do pól 

w Rogowie Legnickim i Kwiatkowicach. 

Ważną sprawą jest także realizacja funduszu sołeckiego, który działa na gminie już od 

2010 roku. Dzięki niemu mieszkańcy poszczególnych miejscowości mają swój wkład w ich 

rozwój.  

 

Rozdział ostatni III ma formę sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy 

Prochowice za 2021 rok. W minionym roku rada podjęła 74 uchwały, z czego 36 uchwał 

stanowiło akty prawa miejscowego. Z inicjatywy Burmistrza rada podjęła 70 uchwał, natomiast 

z inicjatywy rady podjęto 4 uchwały o charakterze formalnym i organizacyjnym. Uchwały 

przekazywano do organów nadzoru w ustawowym terminie. W 2021 roku nie wydano 

rozstrzygnięć nadzorczych w stosunku do naszych aktów prawnych. 
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RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY 

PROCHOWICE W ROKU 2021 
 

 

Na podstawie art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice przedstawia niniejszy 

raport o stanie Miasta i Gminy Prochowice za 2021 rok. 

 

 

Położenie administracyjne i geograficzne 

 

Gmina miejsko – wiejska Prochowice położona jest w centralnej części województwa 
dolnośląskiego na wysokości od 95 do 142 m npm. Powierzchnia miasta i gminy wynosi 10262 
ha (w tym miasta Prochowice – 984 ha), to jest 103 km², co stanowi 13,78 % powierzchni 
powiatu legnickiego oraz 0,51 % powierzchni województwa dolnośląskiego. Najwyżej 
położonym  punktem w gminie jest zlokalizowane w jej południowej części wzniesienie o 
wysokości 142,7 m npm. (na południe od wsi Dąbie i Cichobórz), zaś najniżej usytuowany jest 
obszar położony wzdłuż koryta rzeki Odry (95,6 m npm.). Współrzędne geograficzne wynoszą 
51º szerokości geograficznej północnej oraz 16º długości geograficznej wschodniej.  

 

 

Rycina 1. Położenie Gminy Prochowice na tle powiatu legnickiego.  

 
Źródło: www.gminy.pl 
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Po wdrożeniu reformy administracyjnej, od 1 stycznia 1999 roku gmina miejsko – wiejska 

Prochowice wchodzi w skład województwa dolnośląskiego oraz powiatu legnickiego 
ziemskiego. Graniczy z gminami: 

 Ścinawa – od północy; 
 Wołów – od wschodu; 

 Malczyce – od południowego – wschodu; 

 Ruja – od południa; 
 Kunice – od zachodu; 

 Lubin wiejska – od północnego – zachodu. 

 

Położenie gminy w regionie jest korzystne. Wpływ na to mają szczególnie walory naturalne 
oraz usytuowanie pomiędzy aglomeracją wrocławską i Legnicko – Głogowskim Okręgiem 
Miedziowym, przez które przebiegają ważne szlaki transportowe: drogowe, kolejowe, lotnicze 
i wodne. 

 

Położenie komunikacyjne 

 

Przez Gminę przebiega droga krajowa Nr 94 relacji Wrocław-Legnica oraz droga krajowa 

Nr 36 z Prochowic do Lubina. W bliskim sąsiedztwie od gminy przebiega autostrada A-4. 

Wschodnią granicę gminy stanowi rzeka Odra, południową granicę – linia kolejowa relacji 

Legnica – Wrocław, natomiast zachodnia i północna granica ze względu na brak naturalnych 
barier ma sztuczny charakter. 

Odległość z Prochowic do stolicy województwa Wrocławia wynosi 51 km, a do Legnicy –
stolicy powiatu legnickiego – 18 km. 

 

Ludność Miasta i Gminy PROCHOWICE 

 

 
W 2021 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 82 osoby w stosunku do 2020 r., przez co na dzień 

31 grudnia 2021 r. wynosiła 7 109 osób w tym: kobiet 3 628 i mężczyzn 3 481.  

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych liczba ludności na koniec 2021 r. wynosiła: 

 wiek  

jednostka przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny ogółem 

administracyjna 0-17 
kobiety 
18-59 

mężczyźni 
18-64 

kobiety 
60 i 
więcej 

mężczyźni 
65 i więcej 

 

miasto 625 956 1081 524 257 3443 

gmina 701 1037 1209 488 231 3666 

razem 1326 1993 2290 1012 488 7109 
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Tabela poniżej wskazuje liczbę mieszkańców na koniec 2021 roku w podziale na 

poszczególne miejscowości :  
 

Liczba mieszkańców ogółem: 7109 (stan na 31.12.2021r. – pobyt stały) 

 Gmina – 3666  

 Miasto – 3443  

Nazwa Miejscowości Liczba mieszkańców wg 

stanu na 31.12.2021r. 

Liczba mieszkańców wg 

stanu na 31.12.2020 r. 

Prochowice 3443  3491 

Cichobórz 16 18 

Dąbie 205 204 

Golanka Dolna 433 432 

Gromadzyń 86 86 

Kawice 483 482 

Kwiatkowice 335 331 

Lisowice 941 945 

Mierzowice 349 362 

Motyczyn 88 90 

Rogów Legnicki 302 312 

Szczedrzykowice 336 346 

Szczedrzykowice-Stacja 92 92 

 

Jeżeli chodzi o ruch ludności w minionym roku, zameldowano na pobyt stały 102 osoby 

(spoza gminy), a wymeldowano z pobytu stałego 109 osób.  

 

W 2021 r. urodziło się w Mieście i Gminie Prochowice 58 osób, a zmarło 91 osób.   
Dla porównania w 2020 roku urodziło się 68 osób, a zmarło 125 osób, zaś w 2019 roku urodziło 

się 61 osób, a zmarło 85 osób. Jak widać z porównania do poprzedniego roku, obecnie w liczbie 

zgonów widoczny jest spadek. Może niepokoić utrzymująca się dysproporcja między ilością 

urodzeń, a zgonów. 

W 2021 roku sporządzonych zostało 31 aktów małżeństwa, widoczny niewielki wzrost 

do 2020 roku, w którym zawartych zostało 29 małżeństw. 
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URZĄD MIASTA I GMINY PROCHOWICE 

Miasto i Gmina Prochowice jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 

działa na podstawie Statutu Miasta i Gminy Prochowice przyjętego w drodze uchwały 

Rady Miasta i Gminy Prochowice nr VI/23/2003 r. w dniu 26 marca 2003 r., w którym 

dokonano 5 zmian. 

Statut określa: ustrój Miasta i Gminy Prochowice, zasady tworzenia, podziału  

i znoszenia jednostek pomocniczych gminy, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organu 

stanowiącego gminy i komisji rady, tryb pracy Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice, zasady 

tworzenia klubu radnych oraz dostępu obywateli  do dokumentów rady, jej komisji i Burmistrza 

Miasta i Gminy Prochowice oraz korzystania z nich. 

 

Statut zawiera także wykaz 9 gminnych jednostek organizacyjnych do których 

należą: 

1. Urząd Miasta i Gminy w Prochowicach – jednostka budżetowa 

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach – jednostka 

budżetowa 

3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach – jednostka 

budżetowa 

4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach – jednostka 

budżetowa 

5. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu – jednostka budżetowa 

6. Przedszkole Miejskie w Prochowicach – jednostka budżetowa 

7. Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach – instytucja kultury 

8. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla  

w Prochowicach – instytucja kultury 

9. Przychodnia Rejonowa w Prochowicach – osoba prawna.  

 

Urząd Miasta i Gminy Prochowice jako gminna jednostka organizacyjna, działająca w formie 

jednostki budżetowej, nadany ma Statut Urzędu w drodze uchwały Rady Miasta i Gminy 

Prochowice nr XLV/225/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r., z którego wynika, że kierownikiem 

urzędu jest Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice, a zadania Urzędu Miasta i Gminy  

w Prochowicach określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Prochowice. 
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Obecny Regulamin Organizacyjny został przyjęty w drodze Zarządzenia nr 219/2012 

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 sierpnia 2012 r. wraz z wprowadzonymi do 

niego 7 zmianami i określa organizację wewnętrzną oraz zasady funkcjonowania urzędu. Urząd 

jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz realizuje zadania własne, zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczególnych i zadania 

powierzone na podstawie porozumień zawartych przez gminę. Urząd funkcjonuje na zasadach 

jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału uprawnień  

i obowiązków oraz indywidualnej odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań  

i załatwianiem spraw. Siedzibą Urzędu jest Miasto Prochowice. 

 

Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą referaty i samodzielne stanowiska. 

W urzędzie funkcjonują następujące referaty: 

1. Referat Organizacyjno-Prawny – zakres spraw organizacji i funkcjonowania 

urzędu; 

2. Referat Finansowy – zakres obsługi finansowo-księgowej gminy; 

3. Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej – zakres inwestycje, fundusze 

europejskie, zagospodarowanie i planowanie przestrzenne; 

4. Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – 

zakres mienie komunalne, sprawy ochrony środowiska, rolnictwa, utrzymanie i 

naprawa dróg gminnych, Gminna Spółka Wodna; 

5. Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich – zakres ewidencja ludności, dowody 

osobiste, zbiórki publiczne, kultura, oświata, zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, 

kultura fizyczna i sport; 

6. Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – zakres gospodarki komu- 

nalnej, mieszkaniowej, organizacji handlu i usług, ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej, gospodarka odpadami. 

W skład Urzędu wchodzi także Urząd Stanu Cywilnego. W urzędzie funkcjonuje samodzielne 

stanowisko pracy w osobie radcy prawnego, który zatrudniony jest w urzędzie na ½ etatu i 

świadczy usługi prawne. Dodatkowo świadczy swoje usługi nieodpłatnie dla mieszkańców .
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W zakresie spraw organizacyjnych Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice wydała w 

2021 roku  123 zarządzenia, z tego: 

- z zakresu spraw finansowych i budżetu –  31 zarządzeń 

- z zakresu spraw gospodarki komunalnej – 10 zarządzeń 

-  zakresu gospodarki nieruchomościami, rolnictwa - 11 zarządzeń 

- z zakresu spraw społecznych – 14 zarządzeń 

- z zakresu spraw inwestycyjnych – 1 zarządzenie 

- z zakresu spraw organizacyjnych – 56 zarządzeń. 

Zarządzenia były niezwłocznie umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej do 

wiadomości mieszkańców a także na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Prochowice. 

 

Urząd Miasta i Gminy Prochowice jest jednostką, w której prowadzone były prace na 

cele społecznie użyteczne przez osoby skazane przez sąd z terenu gminy Prochowice. W roku 

2021 skierowanych do pracy przez sąd było 21 osób. Skazani wykonywali prace porządkowe 

na terenie miasta i gminy Prochowice. 

 

          W 2021 roku współpracowano także z Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy w 

zakresie zawarcia umów na roboty publiczne dla 3 osób, których zatrudniono celem sprzątania 

miasta, gminy i koszenia terenów zielonych. Ponadto przyjęto 2 osoby do prac społecznie 

użytecznych na 10 godzin tygodniowo.  

 

W 2021 r. zatrudniono dwie osoby na zastępstwo w związku z urlopem macierzyńskim 

i rodzicielskim do urzędu oraz stażystkę.  Cztery osoby odbyły praktyki zawodowe w naszym 

urzędzie. W 2021 roku, w drodze konkursu, zatrudniono nowego Kierownika Przychodni 

Rejonowej w Prochowicach z uwagi na fakt odejścia na emeryturę poprzedniego kierownika 

przychodni. W drodze uchwały Rady i Miasta Prochowice, na wniosek Burmistrza Miasta  

i Gminy Prochowice, powołano także nowego Skarbnika Miasta i Gminy Prochowice. 

 

W 2021 roku zajmowano się także dystrybucją programu operacyjnego pomoc 

żywnościowa współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym wspólnie z Bankiem Żywności we Wrocławiu. W 2021 r. Zostało wydano 765  

paczek żywnościowych dla 408 osób z terenu Miasta i Gminy Prochowice w ilości 15.961,95 

kg na kwotę 80.809.75 zł. 
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Zarządzanie strategiczne 

 

 Zarządzanie strategiczne jest obecnie jednym z kluczowych elementów spotykanych na 

poziomie Gmin, służącym do realizacji zadań publicznych. Stworzenie Strategii adekwatnej do 

potrzeb mieszkańców nie jest możliwe bez prawidłowego określenia zasobów, potrzeb, szans i 

zagrożeń. 

  

W Gminie Prochowice w 2021 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 
 

- Strategia Rozwoju Gminy Prochowice na lata 2016 – 2024, 

 

- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi   działalność pożytku publicznego, 

 

- Wieloletnia Prognoza Finansowa, 

 

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 – 2023, 

 

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok, 

 

- Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, 

 

- Program Ochrony Środowiska, 
 

- Program Gospodarki Niskoemisyjnej, 

 

- Program opieki nad zabytkami, 

 

- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy na lata 2016-2021, 

 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
 

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

 

- Plan zarządzania kryzysowego, 
 

- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
 

Realizacja powyższych dokumentów za 2021 rok przedstawiona została w poszczególnych 
częściach raportu. 
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ROZDZIAŁ I. Rozwój strategiczny w latach 2016 – 2024 

1. Wizja rozwoju 

 W Strategii Rozwoju Gminy Prochowice na lata 2016 – 2024 wizja rozwoju Gminy 

Prochowice stanowi opis pożądanego stanu rzeczywistości lokalnej w perspektywie do 2024 
roku. Określa stan docelowy, do którego dążyć będzie cała wspólnota gminy, tj. władze 
samorządowe oraz ich partnerzy (lokalni oraz ponadlokalni), interesariusze - wykorzystując 
przy tym możliwości płynące z własnych zasobów. Wizja ukierunkowana jest prognostycznie, 
określa cel, do jakiego zmierza Gmina. 

 

 

GMINA PROCHOWICE MIEJSCEM BEZPIECZNYM I ATRAKCYJNYM 

EKONOMICZNIE I EKOLOGICZNIE, BUDUJĄCA POSTAWĘ 
PARTYCYPACYJNĄ WŚRÓD SWOICH MIESZKAŃCÓW. 

 

2. Misja oraz cele strategii 

 Misja jest nadrzędnym celem rozwoju Gminy. Określa ona również rolę władz 
samorządowych w procesie rozwoju wspólnoty lokalnej. Zgodnie z misją, władze 
samorządowe pełnią rolę inicjatora dla realizacji przedsięwzięć zgodnych jej walorów, 
ułatwiania współpracy partnerów lokalnych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. 

 

 

WŁADZE GMINY PROCHOWICE WRAZ Z MIESZKAŃCAMI TWORZĄ 
PRZYJAZNĄ, BEZPIECZNĄ PRZESTRZEŃ OTWARTĄ NA ROZWÓJ  Z 

POSZANOWANIEM ŚRODOWISKA NATURALNEGO, HISTORII I 
KULTURY W OPARCIU O ZASOBY KAPITAŁU LUDZKIEGO GMINY. 

 

 

3. Cele strategiczne 

 Cel w kategoriach strategicznych jest rozumiany jako kierunek działania. Nie należy 
traktować go jako wizję docelowego stanu, ale jako proces rozwojowy. Proces ten ma służyć 
coraz lepszemu zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i gospodarki oraz ma przyczyniać się do 
wzrostu konkurencyjności gminy. 
  Cel strategiczny odpowiada na pytanie, jak ma funkcjonować i w którym kierunku ma 
się rozwijać gmina. W ramach spotkań strategicznych wypracowane zostały trzy cele 
strategiczne: 

 

I CEL STRATEGICZNY: 

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I WARUNKÓW GOSPODAROWANIA NA TERENIE 
GMINY PROCHOWICE 
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II CEL STRATEGICZNY: 

POPRAWA STANU EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE 
PROCHOWICE 

 

III CEL STRATEGICZNY 

ZAPEWNIENIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ GMINY 

 

 

4. Cele operacyjne i zadania 

Celom strategicznym podporządkowuje się tak zwane „cele operacyjne” 

 

I CEL STRATEGICZNY: 

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I WARUNKÓW GOSPODAROWANIA NA TERENIE 
GMINY PROCHOWICE 

 

 

Cel operacyjny 

Rozwój infrastruktury edukacyjnej w gminie 

Poprawa infrastruktury edukacyjnej w gminie przyczyni się do wzrostu dostępu do edukacji 
przedszkolnej i szkolnej. W celu uzyskiwania lepszych wyników w zakresie edukacyjnym, a 
tym samym posiadania lepszej kadry i zasobów ludzkich przystosowanych do realnego rynku 
pracy, należy przedsięwziąć kroki zmierzające do zbudowania zintegrowanego systemu 

wsparcia kształcenia i edukacji. 
Wyrównanie jakości kształcenia nastąpi poprzez dostęp do nowoczesnych metod 
edukacyjnych oraz pomocy naukowych. Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną jest również 
inwestycją w kapitał ludzki gminy. W ramach celu przewidziano inwestycje w infrastrukturę 
edukacyjną, której jakość techniczna obecnie wymaga szybkiej interwencji. Przewidziano 

rozbudowę sal lekcyjnych, ale również uwzględniono szerokie wzbogacenie oferty 
dydaktycznej przez m.in. rozbudowę i unowocześnienie systemów informatycznych, 
tworzenie specjalistycznych sal lekcyjnych, punktów i ścieżek edukacyjnych.  

 

ZADANIA WYKONANE ZA 2021 rok: 

Zadanie Poprawa stanu technicznego obiektów szkół w gminie – na bieżąco remonty  w 

szkołach, drobne naprawy, remonty sal (malowania w SP Nr 2  i w Dąbiu), remont 

nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 2 w Prochowicach, zagospodarowanie 

terenu wokół szkoły i placu zabaw w Dąbiu (nasadzenia, wycinka drzew, utwardzenie miejsc 
do parkowania samochodów) 
Zadanie Rozbudowa bazy dydaktycznej w szkołach – na bieżąco kupowane są potrzebne 

urządzenia do szkół, zakupiono sprzęt w ramach Laboratoriów przyszłości  do szkół, 
prowadzony jest monitoring potrzeb do poszczególnych pracowni w szkołach. Za 
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najpilniejsze dla SP nr 2 doposażenie w pomoce dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

Zadanie Wzbogacanie bazy i oferty dydaktycznej – planowany jest w 2022 r. program 

edukacyjny „ Rozwój kompetencji uczniów w szkołach podstawowych” w okresie od dnia 
01.09.2022 r. do 30.06.2023 r. 

      Zadanie – zakupione laptopy dla szkół przez gminę w ramach programów „Zdalna szkoła”  
     „Zdalna szkoła plus”, służyły uczniom podczas nauki zdalnej w okresie pandemii. 

      Zadanie Do realizacji na przyszłe lata w SP w Dąbiu jest potrzeba: 

      - wyodrębnienia pomieszczenia na gabinet psychologa, logopedy, zorganizowanie boiska      

         wielofunkcyjnego sportowego oraz zamontowanie piłkochwytu sportowego. 
      

 

 

Cel operacyjny  

Rewitalizacja i rozwój zasobów mieszkaniowych oraz przestrzeni publicznej 

Rozwój mieszkalnictwa jest niewątpliwie jedną z największych bolączek współczesnych 
obszarów gminnych. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez inwestycje w zasoby 
mieszkaniowe oraz prawidłowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej przyczyni się do 
stworzenia bezpiecznego i przyjaznego miejsca do życia, tym samym wpłynie na jakość życia 
mieszkańców. Szeroko zakrojona rewitalizacja będzie obejmowała zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej takiej jak place zabaw boisk dla dzieci i młodzieży, tereny zieleni 
urządzonej. Ważnym elementem w tym celu jest wprowadzenie działań w zakresie uzbrojenia 
terenów, co bardzo pozytywnie wpłynie również na wizerunek inwestycyjny gminy. W 
związku z powyższym niezbędnym zadaniem jest opracowanie wieloletniego planu 

zagospodarowania, który obejmowałby zarządzanie polityką mieszkaniową, który 
szczegółowo określi politykę gminy w tym zakresie. 
ZADANIA WYKONANE W 2021 ROKU: 

Zadanie  Dbanie o zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenów mieszkaniowych – 

zagospodarowanie terenu przy nowych blokach mieszkalnych na ul. Kochanowskiego 

Zadanie Dbanie o budownictwo komunalne – przeprowadzenie remontu dachu na budynku 

mieszkalnym ul. 1-go Maja 8 w Prochowicach, remont elewacji budynku ul. Warszawska 5 w 

Prochowicach, bieżące remonty i naprawy w lokalach mieszkalnych 

Zadanie – remont wieży kaplicy cmentarnej w Prochowicach 

Zadanie Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową  

Zadanie Budowa i tworzenie systemu monitoringu miejsc publicznych – bieżąca konserwacja 
i przegląd istniejących kamer na terenie miasta Prochowice oraz zabieganie o dalsze środki na 
zakup kamer i rozwój monitoringu. 
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Cel operacyjny 

Poprawa warunków drogowo-komunikacyjnych w gminie 

Poprawa warunków drogowo komunikacyjnych i inwestycje w infrastrukturę drogową 
podniesie  

 konkurencyjność gminy jako miejsca atrakcyjnego pod kątem ekonomicznym.  
 wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

Inwestycje w tym obszarze przyczynią się również do wzrostu zainteresowania gminą pod 
kątem turystycznym. 
Ważnym elementem celu operacyjnego jest jego zintegrowana formuła, bowiem przewidziano 
nie tylko modernizację i przebudowę dróg, ale również infrastrukturę towarzyszącą. Istotną 
kwestią jest też utworzenie nowych miejsc parkingowych, które w dzisiejszych czasach 
wzmożonego ruchu drogowego są istotnym elementem logistyki gminy. Należy również 
zwrócić uwagę na wsparcie w ramach celu obszarów wiejskich oraz transportu zbiorowego 

ZADANIA WYKONANE ZA 2021 ROK: 

Zadanie bieżące utrzymywanie dróg : koszenie poboczy, likwidacja wyłomów, odnowienie i 
uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego,  
Zadanie Budowa chodnika na terenie cmentarza Komunalnego w Prochowicach, 

Zadanie Wyremontowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w Szczedrzykowicach o 
długości 474 m z FOGR oraz w Lisowicach o długości 500 m z FOGR, modernizowano drogę 
w Lisowicach PGR z RFIL  o dł. 97,5 m oraz drogi gminnej w Dąbiu o dł. 473 m z RFIL,  
Zadanie: przebudowanie ulicy Tadeusza Kościuszki w Prochowicach – droga gminna 104551D 

– odbiór częściowy, przygotowano zadanie do realizacji - przebudowanie drogi gminnej nr 

104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic  Kochanowskiego i Karola Miarki w 
Prochowicach – rozpoczęcie w 2022 r., wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę 
na przebudowę drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w 
rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztowej 13 do 21 w Prochowicach – realizacja 2022, 

przygotowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę na zadanie przebudowa nawierzchni 
rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej – 

realizacja 2022, dokumentacja projektowa na budowę dróg osiedlowych w obrębie ulic 
Rogowskiej i Jagiellońskiej. 
Zadanie Wsparcie działań służących rozwojowi transportu zbiorowego na terenie gminy – 

porozumienie z Gminą Legnica na przejęcie zadania z zakresu lokalnego transportu i 
ponoszenie dopłat do linii 10 i 23, 
Zadanie Przebudowa drogi powiatowej w ramach zadania przebudowa miejsc postojowych na 

Placu Kopernika w Prochowicach współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy 

Zadanie Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych – na bieżąco, przy współpracy z 
policją i powiatem: nowe znaki drogowe, kamery na mieście, modernizacja i rozbudowa 

oświetlenia ulicznego 
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Cel operacyjny 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy 

 

Jednym z kierunków rozwoju, wskazanym na warsztatach strategicznych, było wzmocnienie 
zasobów gminy mających wpływ na rozwój turystyki. Zasoby gminy, możliwe do wykorzystania 
w tym zakresie trzeba to przede wszystkim bogactwo przyrodnicze oraz istniejących obiektów 
historycznych. Rozwój turystyki to również ekonomiczny aspekt rozwojowy, pozwalający na 
podniesienie konkurencyjności obszarów gminnych. Ważnym aspektem jest również zapewnienie 
ścieżek rowerowych umożliwiających odkrywanie walorów turystycznych Gminy Prochowice. 
Istotne jest także zwiększenie miejsc noclegowych z pełną infrastrukturą: towarzysząca,  
parkingami, bezpiecznymi drogami i przejściami dla pieszych, z udogodnieniami dla osób 
niepełnosprawnych i osób starszych. Działania w obrębie turystyki muszą być zgodne z ochroną 
przyrody, dlatego powinny być propagowane działania dążące do rewitalizacja parków i 
zabytkowych terenów zielonych. Bardzo ważnym czynnikiem jest dobra promocja gminy, 
uwzględniająca jej walory kulturowe i turystyczne. 

ZADANIE WYKONANE W 2021 ROKU: 

Zadanie Korzystanie z  wybudowanej  infrastruktury pieszo-rowerowej Szlaku Odry wzdłuż rzeki 
Młynówki i ul. Zamkowej w Prochowicach, 

Zadanie Rewitalizacja parków i zabytkowych terenów zielonych (realizacja 2016 r.)- obecnie 

ponoszenie opłat utrzymania parku w Prochowicach (koszenie łąk, polan, pielęgnowanie 
drzewostanu) oraz usuwanie aktów wandalizmu (wyrywanie ławek, koszty niszczenia tablic 
edukacyjnych), przygotowywanie projektu rozwoju parku w Rogowie Legnickim w ramach 

rewitalizacji  

Zadanie Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego   

Zadanie Eksponowanie i promowanie zabytków gminy i regionu- organizacja imprez na Zamku 

w Prochowicach, promocja zabytków na stronach internetowych gminy i POKIS-u, pokazywanie 

zabytków odwiedzającym gminę, utrzymanie zabytków architektury: tj. budynku ratusz – remont, 

terenu zielonego i Kościoła pw. Św. Andrzeja w Prochowicach oraz działania związane z 
utrzymywaniem starych budynków zabytkowych (kamienic)  
Zadanie dalsza  modernizacja pomieszczeń zabytkowego ratusza w Prochowicach 
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Cel operacyjny 

Wzmocnienie warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej w gminie 
Prochowice 

 

Przedsiębiorczość to cecha działania zmierzającego do zapewnienia racjonalnej i efektywnej 
koordynacji zasobów gospodarczych które są w posiadaniu gminy. W gminie systematycznie 

odnotowuje się wzrost przedsiębiorców, co niewątpliwie wskazuje na potrzebę rozwoju rynku w tym 
zakresie. Rozwój mechanizmów rynkowych powoduje  dywersyfikację na wszystkich poziomach 
życia społecznego i ekonomicznego. 
Rozwój przedsiębiorczości bazuje na dywersyfikacji istniejących już produktów czy zasobów. Dobre 
zdiagnozowanie obszarów w obrębie których istnieje potrzeba promocji przedsiębiorczości, 
kwalifikowania kadry czy wsparcia finansowego powoduje wielotorowy rozwój. Taki system można 
śmiało kreślić zintegrowanym programem, który wielopłaszczyznowo wspiera i dąży do rozwoju 
działań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Jego elementem musi się stać również wypracowanie 
systemu ulg i zachęt dla lokalnych przedsiębiorców jak i inwestorów zewnętrznych. Ważnym aspektem 
jest odpowiednia promocja Gminy, która w tym obszarze nie tylko uwypukli jej pozytywne walory i 
zachęci do działalności potencjalnych kontrahentów, ale też nakreśli kierunki rozwoju.  

ZADANIA WYKONANE W 2021 ROKU: 

Zadanie Wypracowanie systemu ulg dla inwestorów – umorzenia podatku od nieruchomości, 
rozłożenia podatku na raty, odroczenia terminu płatności rat podatku w związku z covid-19 

Zadanie Wsparcie i promocja przedsiębiorczości na terenie gminy – przekazywanie informacji 

o możliwościach wsparcia finansowego, udzielanych dotacji, pożyczek na rozwój firmy czy 
polepszenie warunków, organizowanie spotkań dla przedsiębiorców ze specjalistami od dotacji  
unijnych, załatwianie spraw rejestracji epuap w gminie i działalności gospodarczej 
Zadanie Wzmocnienie działań promocyjnych istniejącej oferty inwestycyjnej gminy – promocja 

dla stronach internetowych terenów inwestycyjnych, w tym znajdujących się w strefie 

ekonomicznej z uwagi na dobre położenie, 
 

 

II CEL STRATEGICZNY: 

POPRAWA STANU EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE 
PROCHOWICE 

 

Cel operacyjny 

Zachowanie wysokiej jakości środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami. 

Podstawą zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska naturalnego jest jego ochrona i 

racjonalne wykorzystanie jego zasobów. W gminie zadaniami priorytetowymi, które są niezbędne 
do wykonania w tym zakresie jest wyspecjalizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych i wprowadzenie działań upowszechniających te założenia, potrzebny jest punkt 

selektywnej zbiórki odpadów oraz przede wszystkim likwidacja dzikich wysypisk. Jednym z 

istotnych obszarów jest  szeroko pojęta edukacja ekologiczna krzewiona wśród społeczności 
lokalnej. Edukacja wpływa na poziom świadomości i kultury ekologicznej dzieci, młodzieży i 
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lokalnego społeczeństwa. Różnorodne formy działań proekologicznych na terenie Gminy 
Prochowice zapewniają wzrost kompetencji ekologicznych.  
Ważnym celem jest także poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę 
wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy. 
ZADANIA WYKONANE W 2021 ROKU: 

Zadanie Udoskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – wprowadzono nowy 

system selekcji odpadów komunalnych, edukacja mieszkańców na stronie internetowej, w biuletynie 
„Wiadomości z Ratusza”, na tablicach ogłoszeń na wsiach i w gminie, wykonanie ulotek, 
uaktualnianie deklaracji za odpady komunalne 

Zadanie Uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach , co 

stanowi duże ułatwienie dla mieszkańców miasta i gminy Prochowice 

Zadanie Likwidacja dzikich wysypisk – zlikwidowano 5 dzikich wysypisk za kwotę 11 000 zł 
Zadanie Realizacja projektu wymiany wysokoemisyjnych  źródeł ciepła w budynkach i lokalach 

mieszkalnych – projekt realizowany wspólnie z gminami: Ścinawa, Lubin, Chocianów i Rudna. 
Zadanie Realizacja programu Czyste Powietrze z WFOŚiGW – pomoc w uzyskaniu 

dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych. 

 

 

Cel operacyjny  

Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie 

Celem działania jest modernizacja i rozbudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru 
ścieków na terenie gminy. Przewidywana jest modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji 

sanitarnej wraz z wprowadzeniem nowoczesnego systemu zarządzania i monitoringu urządzeń 
wodociągowych ścieków, uzupełnienie systemu wodociągowego oraz modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków 

Inwestycje w tym zakresie przyczyniają się nie tylko do poprawy wizerunku Gminy ale również do 
poprawy jakości życia mieszkańców, poprawy stanu ich zdrowia zarówno fizycznego jak i 
psychicznego. Ponadto, wszelkie działania w tym zakresie zgodne są z koncepcją zrównoważonego 
rozwoju, gdzie chronione są zasoby środowiskowe i kulturowe tak, aby przyszłe pokolenia mogły z 
nich skorzystać. Dodatkowym atutem inwestowania w zakresie poprawy stanu środowiska jest to, iż 
jest duża możliwość pozyskania na te inwestycje środków zewnętrznych 

ZADANIA WYKONANE W 2021 ROKU: 

Gospodarką wodno-ściekową zajmuje się gminna spółka Prochowickie Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o. , która na bieżąco dbała o sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz Związek 
Komunalny „Wodociąg Lisowice” 

Zadania Wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania i monitoringu urządzeń 
wodociągowych,  
Zadania Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej na terenie gminy – prowadzi PPK Sp. z o.o. 

wg istniejących potrzeb,  
Zadania Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (ostatnia wieś Golanka Dolna) 
– II etap – przygotowanie do realizacji w 2021 r. przez PPK Prochowice 

Zadania Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Prochowicach – realizacja 2022 
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Zadania Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego – zrealizowano w latach ubiegłych 
projekt odbudowy wałów przeciwpowodziowych w ramach inwestycji „Kwiatkowice, Rogów 
Legnicki” na wysokości miejscowości Kawice, Rogów Legnicki, Kwiatkowice i Prochowice, który 
obecnie służy mieszkańcom, również jako ścieżka rowerowa 

 

 

 

Cel operacyjny 

Wdrażanie zasad efektywnego gospodarowania energią 

Sytuacja na rynku energetycznym jest dużym wyzwaniem dla gmin, które mają do wyboru wiele 
rozwiązań w zakresie zarządzania energią. Działania w tym zakresie muszą odbywać się z 
poszanowaniem zrównoważonego rozwoju. Mając tę świadomość należy wprowadzić działania 
mające na celu efektywne zarządzanie energią np. poprzez termomodernizację lub wprowadzenie 
systemów uwzględniających zakresy ochrony środowiska. Pozytywne skutki jej zastosowania 

wynikają z mniejszego zużycia energii, ale także mniejszej emisji szkodliwych substancji. Stosowanie 

energooszczędnych technologii staje się w obecnych czasach właściwie koniecznością i powinno się 
podjąć jak najszersze działania w tym zakresie. 

ZADANIA WYKONANE W 2021 ROKU: 

Zadanie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (plany w miarę dostępności 
programów unijnych i możliwości finansowych),  

Zadanie Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 

modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy, 
Zadanie dbanie o zamontowaną instalację fotowoltaiczną na świetlicy wiejskiej w Dąbiu 

Zadanie Istniejąca w gminie największa w powiecie legnickim farma fotowoltaiczna w 

Prochowicach ( wjazd od Legnicy) na działce gminnej. Wyznaczanie innych terenów pod budowę 
farm fotowoltaicznych. 

 

 

 

III CEL STRATEGICZNY 

ZAPEWNIENIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ GMINY 

. 

Cel operacyjny 

Równość szans w dostępie do edukacji 
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Włączenie społeczne, polegające na świadomym uczestnictwie społeczeństwa w życiu 
samorządowym, podnosi jakość kapitału ludzkiego, tym samym wpływa na jakość życia w 
gminie. Aktywne uczestnictwo w procesach edukacyjnych i dostosowywanie tej jego aktywności 
do potrzeb rynku pracy sprawia, iż obszar gminy staje się konkurencyjną jednostką. Dobrym 
pomysłem w tym zakresie jest adaptacja szkolnych programów i form nauczania do potrzeb rynku 
pracy. Procesy edukacyjne w dzisiejszych czasach nie mogą się obyć  bez dostępu do 
nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych 

ZADANIA WYKONANE W 2021 ROKU: 

 

   Zadanie Promocja i zrównoważony rozwój  edukacji  kształcenia ustawicznego 

Zadanie Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. 
Zadanie Aktualizacja programu edukacyjno-wychowawczego w gminie uwzględniającego 
potrzeby lokalnego i ponadlokalnego rynku pracy 

Zadanie Aktywne wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie 

zarządzania edukacją, program aktywizacyjny dla mieszkańców powiatu legnickiego „Raz a 
dobrze” realizowany przez MGOPS Prochowice 

 

 

 

Cel operacyjny 

Rozwój kapitału ludzkiego i propagowanie postaw partycypacyjnych w Gminie 

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w dzisiejszych czasach jest podstawą do prawidłowego i 
równomiernego rozwoju obszarów gminnych. Rewitalizacja, jako zjawisko zintegrowane, 
obejmujące swoimi działaniami wielopłaszczyznowe działania  przyczyniające się do integracji 
społecznej i ekonomicznej. Dodatkowym wsparciem należy objąć obszary wiejskie, które w 
gminie Prochowice mogą zostać wykorzystane jako potencjał społeczny i ekonomiczny. 
W ramach celu będą realizowane zadania wpływające na poprawę jakości życia na obszarach 
wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz 
promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi to rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, 
zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost 
atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich 

ZADANIA WYKONANE W 2021 ROKU: 

Zadanie Rewitalizacja obszarów społecznie wykluczonych – w przygotowaniu bedzie plan 

rewitalizacji, który realizowany jest w miarę możliwości finansowych i potrzeb, 

Zadanie Aktywizacja organizacji pozarządowych w Gminie w zakresie dostępu do realizacji 
zadań publicznych – trwała współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji 

zadań turystyki, sportu i kultury,   
Zadanie Zakup i montaż urządzeń sportowych na terenie osiedla XXX lecia w Prochowicach 

Zadanie Zagospodarowanie terenu zielonego przyległego do boiska sportowego we wsi 
Lisowice – montaż pumptracku o długości 45 m, zadanie dofinansowane ze środków 
Województwa Dolnośląskiego w kwocie 30.000 zł. 
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ROZDZIAŁ II. REALIZACJA POLITYK, 

PROGRAMÓW STRATEGII W 2021 ROKU 

 

1.PROFILAKTYKA SPOŁECZNA 
 

1.1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 – 2023 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2020-

2023 został przyjęty w drodze uchwały nr XVIII/100/2019  Rady Miasta i Gminy 

Prochowice z dnia  30 grudnia 2019.  

W Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii podstawowym celem na 2021 rok było 

ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów społecznych i 
zdrowotnych, a także podniesienie świadomości mieszkańców na temat zagrożeń wynikających 
z używania substancji psychoaktywnych. 
 

Wskaźnikami wykonania celu było: 
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla 
dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, 
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem , 
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej 
i prawnej, 

- monitorowanie na terenie miasta i gminy problemów narkomanii. 
 

Wskaźniki te zostały osiągnięte, gdyż: 

- organizowano spotkania, prelekcje, warsztaty o profilaktyce i rozwiązywaniu problemów 
narkomanii; 

- dofinansowano spektakle dla dzieci i młodzieży związanej z przeciwdziałaniem narkomanii, 
- organizowano szkolenia i kursy specjalistyczne z tematyki narkotykowej dla kadry 

pedagogicznej, 

- dofinansowano formy czynnego wypoczynku, 

- upowszechniano materiały z powyższej tematyki (książki, ulotki, plakaty), 
- zwiększano dostępność osób, placówek zajmujących się pomocą w analizowanej materii, 
- prowadzono punkt konsultacyjny w Prochowicach, w którym pomocy udzielali prawnik i 
psycholog, 

- współpracowano z Policją, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
przedstawicielami służby zdrowia, szkołami, organizacjami pozarządowymi w celu pomocy 
rodzinom, w których występują problemy narkomanii.  

Cele zrealizowano w dużej mierze. Na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano w 2021 roku 

20.092,06 zł. 
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1.2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2021 rok 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok 

został przyjęty w drodze uchwały Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XXIX/157/2020 z 

30 listopada 2020 r. 

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok 

przewidziano, że głównym celem programu jest ograniczenie spożywania alkoholu i używania 
środków psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów, a także zapobieganie i 
występowanie skutków, będących wynikiem nadużywania alkoholu.  
 

Wskaźnikami wykonania celu było podejmowanie działań ukierunkowanych na grupy osób 
uzależnionych od alkoholu i ich rodziny, jak i zmierzające do zmniejszenia rozmiarów i 
dotkliwości problemów, jakie niesie ze sobą nadużywanie alkoholu.  
Do tych zadań należą: 
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu i ich rodzin, 

- udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom , w których występują problemy 
alkoholowe, 

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych, szczególnie dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz 
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi : kontrole punktów sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych, występowanie przed sądem w roli oskarżyciela publicznego. 

 

W 2021 r. wskaźniki te zostały częściowo osiągnięte, ponieważ osoby z problemem 
alkoholowym oraz członkowie ich rodzin mogli korzystać z pomocy prawnika, jak i psychologa 
w ramach konsultacji, a także z usług terapeutycznych. Dodatkowo podejmowane były 
działania zmierzające do objęcia leczeniem osób uzależnionych od alkoholu: prowadzono 
rozmowy zachęcające do dobrowolnego leczenia, kierowano na badania do biegłego sądowego. 
Wsparcia finansowego udzielała także pomoc społeczna, m.in. z uwagi na ubóstwo, bezrobocie, 
niepełnosprawność, ale także przemoc w rodzinie oraz alkoholizm i narkomanię. Prowadzono 

szkolenia z tego zakresu i profilaktykę w postaci zakupu odpowiednich materiałów oraz 

realizacji programów terapeutycznych. 
 

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2021 roku wydatkowano kwotę 144.927,08 zł. 

 



26 

 

1.3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO 
PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2021 

 

Plan ogólny wydatków  wynosi      184 968,97 zł  wydano kwotę     165 019,14 zł.  Wpłaty 
z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu w roku 2021 
wyniosły  155 539,93 zł  na plan 146 873,00zł co stanowi 105,90% . W roku 
rozliczeniowym wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych ( 2019 i 2020 r.) w 
kwocie 21.746, 78 zł oraz podatek od sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objetości do 
300 ml w kwocie 16 349, 19 zł.  
 

L.P. TREŚĆ Plan na 

2021r. zł 
Wykonanie na 
31.12.2021r.zł 

 

 I Dochody z opłat z tytułu wydanych zezwoleń 
na sprzedaż napoi alkoholowych 

146 873,00 155 539,93 

 II Wydatki 184 967,97 165 019,14 

1. Zwalczanie narkomanii 24 373,00 20 092,06 

1.1 Utrzymanie Punktu konsultacyjnego w 
Prochowicach , zatrudnienie prawnika 
psychologa, trenera grupy wsparcia 

 

18 140,00 

 

16 465,16 

1.2 Prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 
dla dzieci i młodzieży w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii 

 

6 233,00 

 

3 626,90 

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 160 595,97 144 927,08 

2.1 Udzielenie rodzinom, w których występują 
problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej a w szczególności 
ochrony przed przemocą w rodzinie - 
utrzymanie Punktu Konsultacyjnego 

 

38 769,19 

 

21 531,96 

2.2 Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych - wynagrodzenie 

 

 

22 699,60 

 

22 699,60 

2.3 Świetlice środowiskowe – placówki wsparcia 
dziennego 

 

 

45 000,00 

 

45 000,00 

2.4 Wspomaganie działalności instytucji 
stowarzyszeń oraz osób fizycznych służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych  
wydatki inwestycyjne 

 

18 000,00 

 

18 000,00 

2.5 Opłaty sądowe 6 000,00 4 758,20 

2.6 Prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych w 
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 
upowszechnianie zdrowego stylu życia 

 

          30 127,18 

 

         22 937,32 
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PRZECIWDZIAŁANIE  NARKOMANII : 

1. Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego w Prochowicach – 16 465,16 zł– koszty związane z 
zatrudnieniem psychologa i prawnika oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób 
uzależnionych od środków psychoaktywnych . 

Plan pracy psychologa : 

- styczeń – maj /2021r - 3 razy w miesiącu łącznie 12 godzin, 

- czerwiec – sierpień /2021r. – 2 razy w miesiącu 8 godzin, 

- wrzesień - październik /2021 r. – 3 razy w miesiącu 12 godzin 

- listopad – grudzień – 5 razy w miesiącu łącznie 20 godzin.  

Plan pracy prawnika : każda środa miesiąca od godz. 16-18 . 

Plan pracy grupy wsparcia: każda środa miesiąca od 17 do 19.  

2. Przeprowadzone zadania w ramach programu: 

- zakupiono materiały profilaktyczne (ulotki) – 400 zł  

- zakupiono materiały papiernicze oraz art. Spożywcze do organizacji programów, festynów 
rodzinnych – 1 626,90 zł, 

- zakupiono animacje dla dzieci  – 1 600 zł . 

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI  

1. Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego w Prochowicach – 31 531,96 zł – koszty związane z 
zatrudnieniem psychologa i prawnika oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych 

od środków psychoaktywnych. Kwota zawiera  zakup sofy, ławy i wyposażenia art., 
gospodarstwa domowego do Punktu Konsultacyjnego ul. Kochanowskiego 34 A w 

Prochowicach – 4 719,59 zł. 

2. Wynagrodzenie członków MGKRPA – 22 699,60zł . 

3.Dofinansowano następujące zadania i projekty.  

1) Powierzono w 2020 roku  gminie Legnica zadania publiczne z zakresu przeciwdziałania 
alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiej Izby Wytrzeźwień 
w Legnicy z terenu gminy Prochowice – porozumienie  z dnia 31 grudnia  2020r. 

(aneksowane dnia 28.01.2021 r.)  kwota dotacji 10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy  
złotych). Dotacja wykorzystana w kwocie 9 480,00zł (słownie: dziewięć tysięcy 

czterysta osiemdziesiąt złotych) kwota do zwrotu z rozliczenia porozumienia 520 zł, 
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niewykorzystana kwota została przekazana na konto UMiG Prochowice w dniu 

20.01.2022r.; 

2) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i 
młodzieży w świetlicach środowiskowych prowadzonych na bazie świetlic 
administrowanych przez POKiS”– zgodnie z umową nr KRPA 3/2021 zawartą w dniu 
28.04.2021 r. z mocą obowiązującą  od dnia  31.12.2021 r. pomiędzy Gminą 
Prochowice a Prochowickim Ośrodkiem Kultury i Sportu  – kwota 45.000zł (słownie: 
czterdzieści pięć tysięcy złotych) – środki zostały wykorzystane w pełnej kwocie.  

3) „Dofinansowanie stacjonarnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej na 
terenie miasta i gminy Prochowice (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w 
określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy)– kwota 

dofinansowania realizacji zadania : do 4 000zł” Realizator zadania : Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina”  ul. Tadeusza Kościuszki 2, 59-230 Prochowice.   

Dotacja wykorzystana w kwocie 4 000 zł. 
4) „Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie miasta i gminy 

Prochowice” – kwota dofinansowania realizacji zadania : do 4 000zł. Realizator 
zadania: Klub Sportowy Prochowiczanka 59-230 Prochowice, ul. Wojska Polskiego 21.   

Dotacja wykorzystana w kwocie 4.000 zł. 
5)  Zakupiono materiały profilaktyczne (ulotki, materiały edukacyjne dla pedagogów 

szkolnych)  – 2 938,70zł 
6) Opłaty sądowe oraz za opinię biegłych – 4 758,20 zł . 
7) Zakup czasopism profilaktycznych dla szkół podstawowych ( „Remedium”, „Świat 

problemów”) – prenumerata na rok 2021 i 2022  - 2.100 zł ; 
8) Zakupiono paczki mikołajowe dla dzieci z terenu miasta i gminy Prochowice – 3 996,50 

zł;  
9) Zakupiono spektakle profilaktyczne dla dzieci z terenu miasta i gminy Prochowice – 

600zł ; 
10) Zakupiono szkolenie dla sprzedawców alkoholu z terenu miasta i gminy Prochowice – 

1680 zł; 
11) Zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 1 w Prochowicach program „Archipelag 

Skarbów” – koszt zadania 3700 zł, co stanowi 50% kosztów programu, pozostała kwota 
została sfinansowana przez Fundację REVIMINE z siedzibą w Lubinie; 

12) Sfinansowano wynajem zabawek dmuchanych na potrzeby realizowanych festynów 
rodzinnych na terenie Gminy Prochowice – 3.800 zł; 

13) Zakup materiałów dekoracyjnych oraz art. Spożywczych do realizacji programów 
profilaktycznych – 3063, 12 zł; 

14) Szkolenia pracowników – 1059 zł. 
 

4. Limit punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych: 
1) Limit ogólny – 40 

- Limit sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży – 30 zezwoleń na 
każdy rodzaj alkoholu ( piwo , wino , wódka) 
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- Limit sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży -10 zezwoleń na każdy 
rodzaj alkoholu ( piwo , wino , wódka) 

5. Ilość punktów ze sprzedażą alkoholu na terenie miasta i gminy Prochowice na dzień 
31.12.2021r.: 

1)Sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy)  –18 

punktów. 

     2)Sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale 

gastronomiczne)-6 punktów. 

6. Ilość zaopiniowanych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż bądź podawanie 

napojów alkoholowych: 

- Zaopiniowano 8 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych . 

7. Ilość wydanych decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  

Wygaszono 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r. 

8. Ilość zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ważnych na dzień 31.12.2021 r. : 

W 2021 r. wydano także 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 3 jednorazowe 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

1) Sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 48 

zezwoleń, 

2) Sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale 
gastronomiczne) – 8 zezwoleń.  

9. Ilość osób wezwanych na posiedzenia Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

1)Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystosowała do 39 

osób nadużywających alkohol zaproszenia do stawienia się na posiedzeniu w sprawie leczenia 
z uzależnienia alkoholowego (przeciętnie do jednej osoby kierowane są trzy zaproszenia do 
stawienia się na posiedzenie komisji).  

2)W stosunku do 5 osób Miejsko Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych  
wystąpiła do sądu o zobowiązanie do poddania się leczeniu.  
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2. POLITYKA SPOŁECZNA 
 

2.1. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA 

POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2021 ROK 

 
  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach jest jednostką organizacyjną 

gminy, powołaną do wykonywania zadań samorządu gminnego, w szczególności z zakresu 

szeroko pojmowanej pomocy społecznej. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków 

własnych gminy oraz środków budżetu państwa. 

Struktura zatrudnienia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
 

 

Lp 

 

                                                        Stanowisko 

1. Dyrektor 

2. Główna Księgowa 

3. Specjalista Pracy Socjalnej 

4. Specjalista Pracy Socjalnej 

5. Starszy Pracownik Socjalny 

6.   Starszy Pracownik Socjalny 

7. Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 

8. Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu  Alimentacyjnego 

9. Inspektor ds  rozliczeń ZUS i Dodatków Mieszkaniowych 

10. Podinspektor ds. Kadr,Bhp,P. Poż. 
11. Podinspektor ds. Świadczeń Społecznych 

12. Asystent rodziny 

13. Starszy opiekun 

14. Starszy opiekun 

15. Starszy opiekun 

16. Starszy opiekun 

17. Opiekun w ośrodku pomocy społecznej / Sprzątaczka 

18. Młodszy opiekun w ośrodku pomocy 

19. Młodszy opiekun w ośrodku pomocy 

 

Celem działań Ośrodka jest doraźna i długofalowa pomoc, która powinna przywrócić ład oraz 

porządek w funkcjonowaniu osoby lub rodziny. Problemy społeczne występują w każdej 

lokalnej społeczności, jednak ich wielkość oraz rodzaj może mieć różne wymiary w zależności 

od czynników, które je kształtują. Mimo wszystko problemy społeczne zawsze, w ocenie 

społeczeństwa, uznawane są za zjawiska niepożądane, nieakceptowane, szkodliwe, a przede 

wszystkim zagrażające prawidłowemu funkcjonowaniu określonej społeczności, dlatego też 

wymagają one aktywnej i skutecznej interwencji. 
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 Udzielona pomoc musi być adekwatna do zaistniałego problemu, poprzez 

wykorzystanie dostępnych zasobów, uprawnień i możliwości. Dana pomoc może mieć formę 

świadczenia pieniężnego, rzeczowego, instytucjonalnego oraz usług. W celu uzyskania 

zamierzonego celu poprzez udzielenie wszelkiej pomocy społecznej konieczna jest 

wyczerpująca współpraca pomiędzy pracownikami Ośrodka, a osobami i rodzinami 

wnioskującymi o jej przyznanie. 

Świadczeniami z pomocy społecznej realizowanymi przez Ośrodek są: 
1. świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny 

zasiłek celowy; 

2.  świadczenia niepieniężne: praca socjalna, składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

składki na ubezpieczenia społeczne, sprawienie pogrzebu, poradnictwo 

specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, 

pobyt i usługi w domu pomocy społecznej. 

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody 

nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej. 

Od dnia 1 października 2019 r.  dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód 

nieprzekraczający kwoty 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 528 zł. Od dnia 1 

stycznia 2022 r. Kwota ta  wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł, natomiast 
dla osoby w rodzinie 600 zł. 
 

                Informacja z wykonanych w okresie styczeń –  grudzień 2021r. 
     wydatków  w Dziale  852 - Pomoc Społeczna 

    w Dziale  855 – Rodzina (stan na 31.12.2021r.) 

 

Wydatki w Dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę  2 205,00 zł. 
a wydano kwotę 2 193,07 zł.   tj.  99,5 % planu. 
W dziale tym wydatki dotyczą wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych 

niż ubezpieczeni i składały się na: 

- dodatki do wynagrodzeń i pochodne:  1 808,51 zł. 
- zakup materiałów i usług pozostałych:    384,56 zł. 

Zadanie sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego. 
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Wydatki w Dziale 852 – Pomoc Społeczna zaplanowano na kwotę                                                    

2 163 184,76 zł.  wydano kwotę     2 097 717,98 zł.   tj. 96,97 % planu. 

 

W dziale tym wydatki związane są z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych i 

dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań. 

 

1. Domy Pomocy Społecznej – dotyczą opłaty za pobyt  14 osób w DPS . 

    Wydatki  zaplanowano w wysokości 407 834,00 zł a  wydano  kwotę  402 793,39 zł. 
    Zadanie własne gminy - zostało sfinansowane środkami własnymi gminy. 

 

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych – zadanie własne 

    Wydatki zaplanowano  w wysokości  17 600,00 zł. 
    Wydano kwotę   -  17 279,76 zł. 

    Wymienione zadania zostały sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody 

    Dolnośląskiego w wysokości  17 279,76 zł. 

 

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 

    Wydatki    zaplanowano w kwocie  151 260,00 zł. 
    Wydano  kwotę   149 362,78 zł. 

z tego wypłacono: 

a) zasiłki okresowe - na kwotę  53 733,00 zł. /pomoc przyznano  57 osobom/rodzinom 

b) zasiłki celowe - na kwotę  95 629,78 zł. /pomoc przyznano 100  osobom/rodzinom   

Powyższe zadania stanowią zadania własne gminy. Zasiłki okresowe zostały sfinansowane w 

całości dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego a zasiłki celowe – środkami własnymi 

gminy. 

 

4. Dodatki mieszkaniowe.   

    Wydatki zaplanowano na kwotę   46 850,00 zł. 
    Wydano kwotę  46 522,67 zł. 
z tego: 

a) dla zarządcy budynków lokali komunalnych kwotę  –   21 942,89 zł. 
b) dla pozostałych zarządców kwotę  –  23 878,52 zł.   

c)  ryczałt w kwocie  –  341,34 zł 
Jest to zadanie własne, które zostało sfinansowane ze środków własnych gminy. 



33 

 

5. Zasiłki stałe. 

    Wydatki zaplanowano na kwotę  196 700,00 zł. 
    Zrealizowano świadczenia dla  42 osób na kwotę 196 401,79 zł. 

    Zadania własne gminy - wydatki zostały sfinansowane z dotacji Wojewody 

    Dolnośląskiego. 

 

6. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:  

na funkcjonowanie ośrodka zaplanowano kwotę – 857 506 ,08 zł, - wydano kwotę  –  829 

798,53 zł. 
Poniesione wydatki w tym rozdziale to : 

a) wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników 

    i odpisy na ZFŚS  - kwota  729 813,63 zł. 
b) za energię elektryczną – kwota  5 163,17 zł. 

c) wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, sprzętów biurowych, wszelkich druków 

    i wniosków,druków wywiadów,  teczek zawieszek, segregatorów itd. tonerów, papieru do 

    sprzętu drukarskiego, opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, licencje na 

    oprogramowanie, opłaty za usługi telefonii kom. i stacjonarnej – kwota  87 048,32 zł. 

d) podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników 

     – kwota 7 773,41 zł. 

Na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem MGOPS -  dotacja z budżetu 

Wojewody Dolnośląskiego wynosiła   -   283 313,19 zł. 

 Wydatki z budżetu gminy wyniosły    -   546 485,34 zł. 
7. Wynagrodzenie Opiekuna Prawnego: 

     W 2021 roku wypłacono wynagrodzenie dla 1 opiekuna sprawującego opiekę nad 1 

całkowicie  

     ubezwłasnowolnioną osobą. 

    Jest to zadanie zlecone, finansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego: 

    Zaplanowano kwotę –  4 264,00 zł. 
    Wydano kwotę  -  4 262,00 zł, na którą składa się: 

a) wypłata świadczeń-  4 200,00 zł 

b) koszty obsługi świadczeń-  62,00 zł 
  

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

    Zaplanowano kwotę  - 394 670,68 zł., a  wydano kwotę  - 364 996,91 zł. 
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w tym: 

a) wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników, 

    odpisy na ZFŚS, badania lekarskie wyniosły –  359 679,84 zł. 

b) delegacje, ryczałty wydano kwotę   - 4 105,07 zł. 
c)  wydatki rzeczowe, usługi pozostałe - 1 212,00 zł. 

Jest to zadanie, które zostało sfinansowane w wysokości 100 914,78 zł.  dotacją z budżetu 

Wojewody Dolnośląskiego oraz z budżetu gminy w wysokości  264 082,13 zł. 

 

W okresie sprawozdawczym 2 opiekunki psychiatryczne sprawowały opiekę nad 7 osobami z 

zaburzeniami psychicznymi – wypracowując 2 781 godzin usług i 5 opiekunek, które 

sprawują opiekę nad  16  podopiecznymi wypracowując 6 938 godzin usług. 

 

9. Pomoc w zakresie dożywiania 

    Zaplanowano kwotę –  77 500,00 zł. 
    Wydano kwotę  77 440,00 zł. 

    W rozdziale tym realizowane są następujące zadania: 

a)  dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe – wydano kwotę  77 440,00 zł. 

     W programie dożywiania wzięło udział  - 66 dzieci w szkołach. 

     

Wydatki zostały sfinansowane  z budżetu Wojewody Dolnośląskiego  

w kwocie – 46 500,00 zł. oraz z budżetu gminy w wysokości  - 30 940,00 zł. 

 

10. Pozostała działalność – dotycząca programu „Wspieraj Seniora”. 

       Zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, a wydano  kwotę  8 860,15 zł. 
       Zadanie zostało sfinansowane w całości dotacją z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19  

       w kwocie  8 860,15 zł. 
        

Wydatki w Dziale 853 –  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
PROJEKT „RAZ A DOBRZE” - program kompleksowej aktywizacji mieszkańców 
miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego, współfinansowany ze środków UE: 

Zaplanowano kwotę:  836 787,32 zł. Wydano kwotę:  480 636,93 zł, którą w całości 
pokryły środki UE. 

 

Wydatki w Dziale 855 – Rodzina zaplanowano na kwotę  10 446 579,22 zł. 
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Wydano 10 437 639,95 zł.   tj.  99,91 % planu. 
 

1. Świadczenia wychowawcze (500+) - zadanie sfinansowane z budżetu Wojewody 

Dolnośląskiego 

    wydatki zaplanowano w wysokości – 7 776 536,00 zł. wydano kwotę –  7 775 154,45 zł. 

 Wydatki stanowią: 

- wypłacone świadczenia -  7 709 797,00 zł 

- koszty obsługi  -                  65 357 45 zł. 
 

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

    ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 

    Wydatki zaplanowano w wysokości  -   2 538 533,00 zł.     
    Wydano środki w wysokości               -   2 536 819,94 zł. 

    Zadania  - zostały sfinansowane  z budżetu Wojewody Dolnośląskiego  

Wydatki stanowią: 

a) wypłacone zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków na kwotę  1 739 427,77 zł. 
b) fundusz alimentacyjny na kwotę  342 993,79 zł. 

koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenie „Za życiem” 

 kwota  68 405,46  zł. 

c)  świadczenia rodzicielskie na kwotę – 249 867,10 zł. 
d) składki emerytalno-rentowe podopiecznych –  132 125,82 zł. 

e) wypłacone świadczenia „Za Życiem” - 4 000,00 zł. 

 

3. Karta Dużej Rodziny – wydatki na realizacje tego zadania zaplanowano w wysokości – 

333,00 zł. 
a wydano kwotę – 328,94 zł. - zadanie zlecone, sfinansowane z budżetu Wojewody 

Dolnośląskiego. 

 

4. Wspieranie rodziny: 

a) asystent rodziny (zadania własne) – zaplanowano kwotę – 29 751,22 zł.  

    wydano kwotę  – 28 770,13 zł, zadanie zostało sfinansowane z budżetu gminy  

 

5. Rodziny zastępcze – wydatki w wysokości 10, 30 lub 50% poniesione na utrzymanie  

     4 dzieci, zaplanowano 19 600,00 zł.  a wydano kwotę  19 130,88 zł.     
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6. Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotyczą pokrycia wydatków w wysokości  

    10  %  i 30 % za pobyt dzieci z gminy Prochowice w tych placówkach. 

    Wydatki zaplanowano w wysokości 55 726,00 zł. a wydano kwotę 51 335,61 zł. 
     

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podpieczonych – zadanie zlecone 

    sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego 

    - zaplanowano kwotę   -  26 100,00 zł. 
    - wydano kwotę             -  26 100,00 zł. 
      

 
 

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE – ZADANIA WŁASNE 
       realizowane w okresie styczeń –  grudzień 2021 r. 

 
 

Lp. Formy pomocy Ilość świadczeń 

1 Zasiłek celowy/pomoc finansowa 
w tym: 

 

 opał 25 

 leki i leczenie 54 

 żywność 44 

 opłaty mieszkaniowe(energia, woda) 10 

 odzież, obuwie 9 

 sprawowanie pogrzebu - 
 odnowienie mieszkania/remont - 
 Zdarzenie losowe /pożar, powódź/ - 
 schronienie - 
 środki czystości 5 

 Zasiłek specjalny celowy 
w tym: 

 

 opał 8 

 żywność 23 

 leki i leczenie 65 

 
3 

Program 
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania": 

 
 

 Dożywianie dzieci w szkole  66 dzieci  / 5302  świadczenia 

 Zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności      43 osoby  /  78  świadczeń 

4 Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w PDPS ogółem 14 osób / 151 świadczeń 

5 Zasiłki okresowe/dotacja z budżetu państwa 57 osób / 268 świadczeń 
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EFEKTY PRACY SOCJALNEJ 
        w okresie styczeń – grudzień 2021 r. 

 
 

 

Lp. Wyszczególnienie Ilość spraw 

 
1 

 
Wystąpienie do sądu, prokuratury 

9 

 
2 

 
Wystąpienie o ustalenie grupy inwalidzkiej 

20 

 
3 

 
kontrakty socjalne 

11 

 
4 

 
Wystąpienie do ZUS, pomoc w uzyskaniu świadczeń 
emerytalno-rentowych 

 
14 

 
5 

 
Alimentacja własna i obca 

10 

 
6 

 
Wywiady na zlecenie, karty informacyjne 

25 

 
7 

 
Wystąpienie o umieszczenie w PDPS 

1 

 
8 

 
Współpraca z instytucjami/ wydawanie zaświadczeń 

93 

 
9 

 
Noclegownie, bezdomni 

5 

 
10 

 
Współpraca z KRPA/ wywiady z osobami 
uzależnionymi 

 
7 

 
11 

 
Interwencje socjalne 

29 

 
12 

 
Liczba podań 

566 

 
13 

 
Liczba wywiadów środowiskowych 

512 

 
14 

 
Liczba wydanych decyzji 

ok.1800 

 
15 

 
Liczba odwołań w sprawie świadczeń pomocy 
społecznej 

 
1 

 
16 

 
Liczba kontroli 

0 
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         POWODY PRZYZNANIA POMOCY  w okresie styczeń –  czerwiec 2021 r. 

 

 
POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI 

ŻYCIOWEJ 

LICZBA OSÓB W RODZINACH 

 
                                                                                                   Ogółem  

UBÓSTWO 
84 117 

SIEROCTWO 
0 0 

BEZDOMNOŚĆ 
5 5 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 
9 45 

W TYM: WIELODZIETNOŚĆ 
 

8 
 

41 

BEZROBOCIE 
74 152 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 
65 98 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 
63 101 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK-WYCH. I 
PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO – 
OGÓŁEM: 

 
32 

 
104 

w tym; 

rodziny niepełne 

 
27 

 
81 

      -    rodziny wielodzietne 
4 22 

PRZEMOC W RODZINIE 
10 38 

ALKOHOLIZM 
18 27 

NARKOMANIA 
1 1 

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO 
ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO 

 
3 

 
3 

BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO 
ŻYCIA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI 
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 

 
0 

 
0 

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE 
OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY 

 
0 

 
0 

SYTUACJA KRYZYSOWA 0 0 

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA 

POWÓDŹ 

 
0 

 
0 
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CHARAKTERYSTYKA USŁUG OPIEKUNCZYCH I PSYCHIATRYCZNYCH   
w okresie styczeń –  grudzień 2021r. 

 
 

 

 

 

Wyszczególnienie Usługi opiekuńcze Usługi psychiatryczne 

 
Liczba środowisk 
 

 
16 

 
7 

 
Liczba opiekunek 
 

 
4 ½ 

 
2 

 
Liczba wypracowanych godzin 
 

 
6 938 

 
 2 781 

 
Cena jednej godziny usług w zł. 
 

 
28,74 

 
36,32 
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                               REALIZACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 

 

                                      za okres od 01 stycznia do 31  grudnia  2021 roku 

                                      wydatki na świadczenia  i świadczeniobiorcy 

 

 

Lp Wyszczególnienie kwota Liczba rodzin 

pobierających 

świadczenia 

Liczba 

osób w 
tych 

rodzinach 

Liczba 

decyzji 

Decyzje 

odmowne 

lub 

uchylające 

   I Zasiłki rodzinne    408290,27      196   249 2 zmieniajace 
24 uchylajace 
23 odmowy 

   1. Dodatek z tytułu urodzenia 
dziecka 

   11000,00 11 X         11                   

   2. Dodatek z tytułu opieki nad 
dzieckiem w okresie korzystania 
z urlopu wychowawczego  

   17837,31      13 X    9             

   3. Dodatek z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka 

  29582,26        14 X    6             

   4. Dodatek z tytułu wychowywania 
dziecka w rodzinie wielodzietnej 

 45484,73       42 X   32             

   5. Dodatek z tytułu kształcenia i 
rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

27450,00        28         X           
36 

            

   6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia 
roku szkolnego 

  19710,71 168 X 126            

   7. 
 

 

 

   8. 
 

   9. 

Dodatek z tytułu podjęcia przez 
dziecko nauki poza miejscem 
zamieszkania 

 

Świadczenie rodzicielskie 

 

Świadczenie „ za życiem” 

 39412,45 

 

 

 

249867 

 

4000,00 

   74 

 

 

 

33 

 

   1 

          X 

 

 

 

 

 

      

50 

 

 

 

22 

 

 1 

           
 

 

 

 

 

 

    II Jednorazowa zapomoga z 
tytułu urodzenia dziecka 

 43000,00    43   43          

   III Świadczenia opiekuńcze      
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Lp Wyszczególnienie kwota Liczba rodzin 

pobierających 

świadczenia 

Liczba 

osób w 
tych 

rodzinach 

Liczba 

decyzji 

Decyzje 

odmowne 

lub 

uchylające 

   1. Świadczenia pielęgnacyjne 

 

 

 

 550795,00 
 

 

   

22  29  11 
zmieniajacyc
h 

   2. 
     
 

     

Zasiłek dla opiekuna 

 

    7440,00 
  
 

  

       1       -  

   3. Zasiłki pielęgnacyjne     
480028,00 

         167      86    46 
zmieniajace
8uchylające 

   4. Specjalny zasiłek opiekuńczy    62651,00          9                  9  2 odmowy 

1uchylająca   
 

 Razem świadczenia rodzinne 1992458,73     396               X    417             
  

 

Wnioski  o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny  złożyło  25  rodzin ( w tym 
14 rodzin składających się wyłącznie z rodziców ) – wydano 77 kart  dla członków rodzin, 
jeden  duplikat, 3 rodziny wnioskowały o przedłużenie karty w związku z 
kontynuowaniem nauki przez dziecko oraz jeden wniosek o uzupełnienie rodziny.  

 

Decyzje uchylające lub zmieniające w świadczeniach rodzinnych nastąpiły w wyniku poprawy 

warunków finansowych rodziny (podjęcie pracy zarobkowej i przekroczenie kryterium 

dochodowego uprawniającego do pobierania świadczeń rodzinnych  674,00 zł netto na osobę 

w rodzinie od 01 listopada 2021r.). W przypadku dwóch rodzin dzieci zostały umieszczone w 

rodzinie zastępczej  natomiast trzy  rodziny  zmieniły miejsce zamieszkania.  

Decyzje uchylające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek pielęgnacyjny związane są  z 

otrzymaniem świadczenia z  ZUS w Legnicy lub  zgonem świadczeniobiorcy. 

Decyzje zmieniające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek 

pielęgnacyjny nastąpiły na podstawie  ustawy o  zwalczaniu i przeciwdziałaniu COVID-19  tj. 

przedłużeniu prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności do upływu 60. dnia od 

dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do 

dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności  lub uchylające w przypadku podjęcia  pracy zarobkowej przez 
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świadczeniobiorcę oraz w przypadku zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego od 

01.01.2021r. 

W 2021r. wydano 22 zaświadczenia z programu „ Czyste powietrze”.      

Realizacja świadczeń wychowawczych za rok 2021r 
 

W roku 2021 w gminie Prochowice zostały wypłacone świadczenia wychowawcze na łączna 

kwotę 7 709 971.00 zł 

Łączne wydatki wraz z kosztami obsługi  to 7 775 328,45 zł, w tym na wydatki bieżące na 

obsługę to 65 357,45 zł 

Łączna liczba wniosków złożonych w 2021r. to 917 szt.  

W roku 2021 wydano 937 informacji dotyczących świadczenia wychowawczego,  w tym 

decyzji uchylających  10 szt. w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.  

Liczba wniosków przekazana do rozpatrzenia przez Wojewodę Dolnośląskiego  we Wrocławiu 

to 32 szt. w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

Liczba dzieci, na które przysługiwało  świadczenia wychowawcze w 2021r. to 1264 i jest na 

podobnym poziomie co w roku 2020.  

 

Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

za rok 2021r 

 
W roku 2021 w Gminie Prochowice zostały wypłacone świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego na łączna kwotę 342 993,79 zł co stanowi tendencję rosnącą w porównaniu do 

roku 2020, w którym wypłacono świadczenia na łączna kwotę  326 355 ZŁ 

Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2021r. to 45 i jest na 

podobnym poziomie jak w roku 2020. 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021r. według procedur podejmował 

działania zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r.  o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów w postaci: 

1. Wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego do właściwego komornika – 

60 szt. 

2. Wnioski do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika o 

podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego – 34 szt. 

3. Wezwania dłużnika – 74 szt. 
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4. Przeprowadzenia z dłużnikiem wywiadu alimentacyjnego 12 szt. 

5. Odebrania oświadczenia majątkowego – 12 szt. 

6. Zobowiązania do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy jako 

osoba bezrobotna –4 szt. 

7. Wnioski PUP Legnica o potrzebie aktywizacji dłużnika – 4 szt. 

8. Wydawania decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych-  2 szt. 

9. Złożenia wniosków o ściganie do Prokuratury Rejonowej w Legnicy - 2 szt. 

10. Odebrania dłużnikowi prawa jazdy – 1 szt. 

11. Zgłaszanie dłużników do 5BIG (KIDT, KBIG, KRD, ERIF, InfoMonitor) – co miesiąc 

wszystkich dłużników. 

Na dzień 31-12-2021r. MGOPS Prochowice posiadał 165 dłużników, z czego organem 

właściwym do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych jest Burmistrz 

Miasta i Gminy Prochowice , prowadzono je wobec 87 dłużników. 

Łączna kwota należności zwrócona przez dłużników alimentacyjnych w roku 2021r. wyniosła 

75 201,04 zł, z czego na należności główne przekazano 37 487,96 zł, na odsetki 35 771,25 oraz 

na zaliczkę alimentacyjną 1 941,83 zł. 

 

Świadczenia alimentacyjne pokazuje poniższa tabela. 
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Świadczenia alimentacyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKRES 

SPRAWOZDAW

CZY 

LICZBA ŚWIADCZEŃ Z FA 

LICZBA OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO 

ŚWIADCZEŃ Z FA KWOTA 

SUMY 

WYPŁACON
YCH 

ŚWIADCZE
Ń Z FA 

LICZBA 

WYPŁACONY
CH  ŚW. Z FA  

 

LICZBA 

WYD. 

DECYZJI Z 

FA 

LICZBA 

WYD.DECYZJI NIE 

PRZYZNAJĄCYCH 
PRAWA DO FA 

LICZBA 

OSÓB 
KTÓRE 

POSIADA

JĄ 
PRAWO 

DO FA 

LICZBA 

OSÓB KTÓRE 
UTRACIŁY 
PRAWO DO 

FA 

STYCZEŃ 71 1 0 71 0 29 747,32  

LUTY 71 1 0 71 0 29 647,32 

MARZEC 72 1 0 72 0 30 147,32 

KWIECIEŃ 71 0 0 71 0 29 647,32 

MAJ 69 3 0 69 0 29 547,26 

CZERWIEC 64 3 0 64 4 27 547,26 

LIPICE 63 0 0 63 0 27 047,26 

SIERPIEŃ 63 1 0 63 2 27 047,26 

WRZESIEŃ 64 19 0 64 0 27 667,26 

PAŹDZIERNI
K 

47 21 0 47 0 21 902,19 

LISTOPAD 71 11 0 71 0 31 892,19 

GRUDZIEŃ 66 2 0 66 0 31 153,83 

RAZEM 792 64 0 # 4 342 993,79 
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Realizacja dodatku energetycznego w  2021 i  plany na 2022 rok 

 

 Zryczałtowany dodatek energetyczny otrzymać może osoba będąca odbiorcą 

wrażliwym energii elektrycznej, a więc osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy 

kompleksowej lub umowy sprzedaży  energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 

energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania  energii elektrycznej.  

Wysokość dodatku energetycznego  w okresie od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.  

wynosiła odpowiednio, dla gospodarstwa domowego : 

 prowadzonego przez osobę samotną – 10,94 zł 

  składającego się z 2 do 4 osób – 15,19zł 

 składającego się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł 

w okresie od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022r. dla gospodarstwa domowego: 

 prowadzonego przez osobę samotną – 12,09 zł 

 składającego się z 2 do 4 osób  – 16,79 zł 

 składającego się z co najmniej 5 osób– 20,15 zł 

 

 W roku 2021 do MGOPS w Prochowicach nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę 

dodatku energetycznego i nie były realizowane wypłaty tego świadczenia.  
 

 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

na czas wypłaty dodatku osłonowego tj. na cały 2022 rok zawieszono rozpatrywanie wniosków 

o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego, ponieważ dodatki osłonowe w 

szerszym zakresie i w sposób bardziej kompleksowy wspomagają odbiorców. Beneficjentami 

dodatku osłonowego będą bowiem również odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej uprawnieni 

dotychczas do zryczałtowanego dodatku energetycznego.  

 Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 

r. poz. 1) wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od dnia wejścia w życie 

ww. ustawy do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.  
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Realizacja dodatków mieszkaniowych w 2021 r. 

 

 Realizacja dodatków mieszkaniowych stanowi zadanie własne gminy, jest w całości 

finansowane ze środków własnych gminy. 

 W okresie styczeń –grudzień 2021r.  M-GOPS  w Prochowicach wydał 47 decyzji. 

  Poniższa tabela obrazuje okres od I do XII 2021 r. tj.  liczbę wniosków, wydanych decyzji  

  oraz wydatków finansowych w skali miesięcznej : 
 

M-ąc 
Ilość 

wnios
ków 

Wydane 
decyzje 

przyznają-
ce 

Odmowy, 
wygasze-

nia 

Kwota 
przyznanych 

dodatków 

Ryczałt w 
kasie 

Lokale 
komunalne 

Pozostali 
zarządcy 

Ogólna kwota 
wypłat 

I 10 3  533,66  1 453,53 1775,65 3229,18 

II 5 10  1548,98  2 146,27 2000,06 4146,33 

III 2 5  1029,16  2 174,36 2492,58 4666,94 

IV 2 2  273,30  1 917,04 2232,88 4149,92 

V 3 2  158,77  1726,16 2119,91 3846,07 

VI 2 3  455,41 56,89 1822,22 2119,91 3999,02 

VII 7 2  196,04 56,89 1838,23 1739,28 3634,40 

VIII 4 7  1487,79 56,89 1644,63 1871,69 3573,21 

IX 3 4  997,46 56,89 1646,9 1837,72 3541,51 

X 4 3  350,40 56,89 1724 1837,72 3618,61 

XI 2 4  498,16 56,89 1975,55 1925,56 3958,00 

XII 3 2  197,61  1874 1925,56 3799,56 

Razem 47 47  7529,13 341,34 21942,89 23878,52 46162,75 

, 
                         

Ogólna kwota wypłaconych dodatków w tym okresie wynosi: 46 162,75 zł 
w tym dla zarządców;   

                                    - lokali  komunalnych kwota    21942,89 zł 
                                    - pozostałych kwota   23878,52  zł 

ryczałt w kasie MGOPS w kwocie 341,34 zł      

Wg stanu na dzień 31.01.2022 r. średni  koszt świadczenia wyniósł: 160,19 zł. 
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Sytuacja na rynku pracy- BEZROBOCIE 

 Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami osoba bezrobotna to osoba nie zatrudniona i 

nie wykonująca innej pracy zarobkowej, 

·        Zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy 

obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, bądź, jeśli jest 

osobą niepełnosprawną zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie 

wymiaru czasu pracy, 

·         Nie ucząca się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu 

eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub szkoły wyższej w systemie wieczorowym, 

zaocznym lub eksternistycznym, 

·         Zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego 

Powiatowym Urzędzie Pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

jeżeli: 

o    ukończyła 18 lat, 

o    nie ukończyła 60 lat - kobieta lub 65 lat - mężczyzna, 

o    nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty 

szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy 

zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności nie pobiera 

zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia 

rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości 

zasiłku macierzyńskiego, 

o    nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z 

działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych 

produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, 

nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowe ustalonego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o podatku rolnym lub nie podlega 

ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek 

lub domownik w takim gospodarstwie, 
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o    nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości 

rolnej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych 

przekraczających 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu 

i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w 

gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha 

przeliczeniowe, 

o    nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu 

wniosku o wpis: 

    - zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie 

wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, 

albo 

     - nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej,  

o    nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, 

z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w 

systemie dozoru elektronicznego, 

o    nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z 

tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na 

rachunku bankowym, 

o    nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego, 

o    nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia 

pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek 

upływu ustawowego okresu jego pobierania, 

o    nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w 

art.70 ust.6 ustawy. 

 Sytuacja bezrobotnych w gminie Prochowice jest zdecydowanie gorsza od 

bezrobotnych z dużych aglomeracji. Przeszkodę stanowi uboższa infrastruktura oraz baza 
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przedsiębiorczości, która powoduje wyższe koszty poszukiwania pracy poza miejscem 

zamieszkania. 

 Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach przyznając pomoc 

działa w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. 

Z 2021 r. poz 2268  ze zm).  Bezrobocie jest najczęściej wymieniana przyczyną korzystania z 

pomocy opieki społecznej.                                                                   

 W 2021 roku  ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 213 rodzin. 

 Na podstawie danych PUP w Legnicy ustalono, iż  w roku 2021 wobec bezrobotnych z 

gminy Prochowice podjęto następujące działania: 

 skierowanie na staże -     6 bezrobotnych ( w tym 6 kobiet) 

 skierowanie do robót publicznych -  11 bezrobotnych ( w tym 7 kobiet) 

 skierowanie do prac interwencyjnych-  7 bezrobotnych ( w tym 6 kobiet) 

 przyznanie jednorazowo środków na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej 

– 6 bezrobotnych ( w tym 3 kobiety) 

 prace społecznie-użyteczne-  2 bezrobotnych ( w tym 2 kobiety) 

 refundacja stanowiska pracy-  5 osób bezrobotnych ( w tym 4 kobiety) 

  

 W stosunku do bezrobotnych podejmowano działania zmierzające do ich aktywizacji 

zawodowej. Pracownicy socjalni utrzymywali systematycznie kontakty z pracodawcami z 

terenu gminy Prochowice.  Dzięki temu do zakładów zgłaszających zapotrzebowanie na 

pracowników bezpośrednio kierowano klientów ośrodka posiadających status osoby 

bezrobotnej. 

 

Realizacja projektu realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej  
 

„RAZ A DOBRZE”-  program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy 
Prochowice oraz powiatu legnickiego (skierowany do grupy 70 osób). 

Umowa o dotację na kwotę : 849 537,32 zł (ogólna kwota projektu 999 455,68zł) 

            Powyższy projekt realizowany jest przez M-GOPS Prochowice od miesiąca kwietnia 

2021r. Na dzień dzisiejszy w projekcie wzięło udział 63 osoby w ramach którego  każdy 

uczestnik otrzymał  specjalistyczne wsparcie w postaci : 
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1.        wsparcie psychologiczne – 4 godziny 

2.        doradztwo zawodowe – 4 godziny 

3.        doradztwo finansowe – 1 godzina 

4.        doradztwo prawne – 2 godziny 

5.        coaching kompetencji społecznych – 3 godziny 

6.        pośrednictwo pracy – 2 godziny 

Wszyscy uczestnicy ukończyli kursy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy:  

- Opiekun osób starszych z elementami dietetyki - 10 uczestników 

- Pracownik administracyjno- biurowy - 10 uczestników 

- Pracownik gospodarczy z elementami pielęgnacji terenów zielonych  - 24 uczestników 

- Pracownik konserwacji terenów zieleni 19 -  uczestników 

Za udział  w szkoleniu każdy z uczestnik otrzymał  stypendium szkoleniowe  

w wysokości  1.045,20 brutto. 

Po zakończeniu szkoleń 31 osób podjęło staż zawodowy zgodny z kierunkiem 

kształcenia, za który uczestnicy otrzymują stypendium stażowe w wysokości 1.305,93 brutto 

miesięcznie. 

Na dzień dzisiejszy 44 osoby ukończyły udział w projekcie, w tym  7  osób 

podjęło  zatrudnienie. 

 

Dożywianie dzieci w szkołach. 
 

Zaplanowane środki na pomoc w zakresie dożywiania w 2022 r. wynoszą   74 600,00 zł. 

z budżetu Wojewody Dolnośląskiego –    45 800,00 zł. 

z budżetu gminy 28 800,00 zł. 

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania: 

dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe . 

Wydano do tej pory  2393,00 zł. 

   

Obecnie dożywianych jest 60 dzieci  w 7 szkołach, w tym 4 naszej gminy. 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Prochowicach  -  7 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Prochowicach  -  21 

3. Szkoła Podstawowa w Dąbiu   -  14 

4. Szkoła Podstawowa w Spalonej   -   3 
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5. Szkoła Podstawowa w Bartoszowie  -   2 

------------------------------------------------------------------------------------- 

( usługa kateringowa  -  II danie )                 ogółem:  -  47 dzieci 

 

6. Przedszkole w Prochowicach   -   8 

7. Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy  -   5 

------------------------------------------------------------------------------------- 

( obiad)             ogółem:  -  13 dzieci 

 

POLITYKA  SENIORALNA  

 

W miesiącu lipcu 2021 przy współpracy z Prochowickim Ośrodkiem Kultury i Sportu, 

zrealizowano projekt E-Senior sfinansowany przez KGHM Polska Miedź S.A., projekt 

skierowany był do 37 osób w wieku powyżej 65 roku życia, które wyraziły chęć uczestnictwa 

w zajęciach komputerowych, mających na celu nabycie umiejętności obsługi komputera, lub 

jej udoskonalenia. Uczestnicy poznali tajniki wirtualnego świata, mieli możliwość założenia 

internetowej poczty oraz logowali się na portalach społecznościowych. Uwieńczeniem zajęć 

było spotkanie integracyjne uczestników wraz z poczęstunkiem jak również prezent – tablet.

  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach, kontynuował  również 

realizację programu „Wspieraj seniora” na rzecz osób powyżej 70 roku życia, które w stanie 

epidemii zdecydowały się na pozostanie w domu i nie są w stanie poprzez wsparcie rodziny 

zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Pomoc polega w szczególności na 

dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki. Na 

realizację tego zadania ośrodek  otrzymał w roku 2021 kwotę : 9000zł. 

          Ponadto w aktywizację seniorów włącza się Prochowicki Ośrodek Pomocy Społecznej, 

który organizuje dla nich kółka zainteresowań i zajęcia zespołowe, włącza się w organizację 

wyjazdów turystyczno-krajoznawczych, do teatru czy opery. Z myślą o seniorach 

organizowane były także wydarzenia jak: Herbatka u Babci i Dziadka (rozdano 350 

upominków), tłusty czwartek.  

Również przy Miejsko-Gminnej Bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki, w którym 

udział biorą seniorzy. 
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2.2. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
GMINY PROCHOWICE NA LATA 2018-2028 

 

Zgodnie z art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 

z 2015, poz. 163 z póz. zm.) gmina ma obowiązek opracowania i realizacji gminnej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych. W związku z tym opracowana została Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Prochowice na lata 2018-2028,  przyjęta 

przez Radę Gminy Prochowice Uchwałą Nr LI/315/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w 

sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Prochowice na 

lata 2018-2028.  

 W ramach wyżej wymienionej strategii Rada Miasta i Gminy Prochowice przyjęła cele 

szczegółowe oraz kierunki, poprzez realizację których założono osiągnięcie następujących  

celów strategicznych: 

1.  wspieranie instytucji rodziny; 

2.  zwiększenie szans na rynku pracy mieszkańców Gminy Prochowice; 
3. tworzenie warunków readaptacji dla osób i grup zagrożonych wykluczonych społecznie 

oraz zagrożonych wykluczeniem; 
4. rozwój Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
 Dla tak sformułowanych celów strategicznych opracowano cele szczegółowe: 

 

Dla 1 celu  strategicznego ” Wspieranie instytucji rodziny” opracowano następujące cele 

szczegółowe: 
1. Integrowanie lokalnego systemu wsparcia rodziny. 

2. Tworzenie przestrzeni oraz form aktywizacji przyjaznych rodzinom i wspierających ich 

aktywność. 

3. Rozwój działań w zakresie wsparcia rodzin wielodzietnych. 

4.Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej rodzinom przeżywającym trudności. 

5.Prowadzenie pracy socjalnej pomagającej rodzinom na niwelowaniu oraz przezwyciężaniu 

deficytów. 

 W dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/17/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice 

został przyjęty Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021  Wpisuje się on w 

Gminną Strategię  Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Prochowice  na lata 2018-
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2028. Celem głównym programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności 
do prawidłowego funkcjonowania. 

  

 W 2021 roku, w okresie od 01 stycznia  do 31 grudnia M-GOPS Prochowice zatrudniał 

asystenta rodziny, w wymiarze 0,5  etatu. Jego zadaniem jest wspieranie rodzin przeżywających 

trudności opiekuńczo-wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci 

zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej. 

 

Pomocą asystenta rodziny zostało objętych 5 rodzin z terenu Gminy Prochowice. W 2021 r. 

otrzymano dotację w kwocie 1000 zł na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystenta 

rodziny. 

  

Dla 2 celu strategicznego „Zwiększenie szans na rynku pracy mieszkańców Gminy 
Prochowice” opracowano cele szczegółowe: 

1.  Aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych  

2.  Aktywizacja zawodowa kobiet 

3. Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych 

4. Kierowanie do doradcy zawodowego, motywowanie do podjęcia nauki, uczestnictwa w 

kursach, szkoleniach. 

   

Dla 3 Celu strategicznego „Tworzenie warunków readaptacji dla osób i grup zagrożonych 
wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem” opracowano cele szczegółowe: 

1. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 

2. Udzielanie specjalistycznej pomocy dostosowanej do potrzeb danej rodziny. 

3. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć dodatkowych dla uczniów. 

4. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. 

        

W ramach realizacji celów podejmowano następujące działania: 

1. Zbieranie informacji dotyczących skali występowania zjawiska przemocy w rodzinie na 

terenie gminy Prochowice następowało poprzez rejestrowanie przypadków przemocy domowej 

- motywowano członków rodziny do podjęcia terapii leczenia uzależnień poprzez: 

a) współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punktem 

konsultacyjnym – w ramach współpracy z GKRPA pracownicy socjalni MGOPS Prochowice 
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motywowali osoby uzależnione do kontaktów z terapeutą, do udziału w grupie wsparcia, oraz 

uczestnictwa w sesjach z psychologiem 

b) współpracę z Policją w ramach procedury Niebieskiej Karty – w związku z prowadzonymi 

Niebieskimi Kartami pracownicy socjalni MGOPS Prochowice na bieżąco współpracują z 

policjantami monitorując środowiska zagrożone.  

W okresie sprawozdawczym 34 rodziny były objęte pomocą w ramach procedury Niebieskiej 

Karty. 

 

2.Prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.  Zadaniem Zespołu jest prowadzenie 

zintegrowanych działań oraz koordynowanie działań podmiotów o których mowa w art. 9a 

ust.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Policji, służby zdrowia, oświaty, Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

W roku 2021:  

- zostało zwołanych 4 posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, 

- zwołano 70 spotkań grup roboczych, 

- założono 19 niebieskich kart,  

- 34 rodziny były objęte monitoringiem z tytułu Niebieskiej Karty. 

 

3. Poszerzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania przemocy   

w rodzinie – w celu wsparcia prawnego i psychologicznego realizowane były poprzez działania 

pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji działań wynikających z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: 

-współpraca z instytucjami pomocowymi, działającymi w celu przeciwdziałania oraz pomocy 

osobom doznającym przemocy, 

-systematycznym monitorowaniu rodzin, 

-wspieraniu emocjonalnym, edukacyjnym rodzin, 

-ukierunkowaniu i w miarę potrzeb skierowaniu do innych specjalistów (prawnik, psycholog, 

konsultant ds. uzależnień), 

-pomoc w sporządzaniu pism procesowych, 

-motywowanie osób nadużywających alkoholu do leczenia, 

-zapewnienie osobom doznającym przemocy wsparcia finansowego i pomocy w postaci pracy 

socjalnej, 
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-udostępnienie informacji o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy osobom 

dotkniętym zjawiskiem przemocy, 

- przygotowanie i udostępnianie materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym – w 

celu ułatwienia dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy 

oraz podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców gminy na temat przemocy domowej. 

 

 Ponadto MGOPS współpracował  z PUP Legnica kierując osoby zagrożone 

wykluczeniem z rynku pracy do uczestnictwa w dopasowanych do ich możliwości form 

aktywizacji. 

 Na podstawie danych PUP w Legnicy ustalono, iż w roku 2021 wobec bezrobotnych  

z gminy Prochowice podjęto następujące działania: 

-skierowanie na staże- 6 bezrobotnych (w tym 6 kobiet), 

-skierowanie do robót publicznych -  9  bezrobotnych (w tym 5 kobiet), 

-skierowanie do prac interwencyjnych - 11 bezrobotnych ( w tym 7 kobiet), 

-przyznanie jednorazowo środków na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej – 6 

bezrobotnych ( w tym 3 kobiety), 

-prace społecznie-użyteczne -  2 bezrobotnych ( 2 kobiety), 

-refundacja stanowiska pracy -  5 bezrobotnych ( w tym 4 kobiety). 

 

W stosunku do osób bezrobotnych podejmowano działania zmierzające do ich aktywizacji 

zawodowej.  Pracownicy socjalni utrzymywali systematyczne kontakty z pracodawcami z 

terenu gminy Prochowice. Dzięki temu do zakładów zgłaszających zapotrzebowanie na 

pracowników bezpośrednio kierowano klientów ośrodka posiadających status osoby 

bezrobotnej. 

 

 Dla 4 celu strategicznego „Rozwój Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej”  ” opracowano następujące cele szczegółowe: 

1. Przygotowanie i realizacja programów pomocowych i interwencyjnych. 

2. Współdziałanie Ośrodka z osobami, instytucjami skupiającymi się na kwestiach 

społecznych. 

3. Systematyczne kształcenie pracowników Ośrodka. 

4. Podnoszenie kompetencji i umiejętności psychospołecznych pracowników socjalnych. 
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 W ramach realizacji celów Ośrodek opracowywał programy pomocowe oraz 

realizował już istniejące. Pracownicy M-GOPS  komunikowali się i współdziałali między 

innymi z: sądami  rodzinnymi, Powiatowymi Urzędami Pracy, Policją, placówkami  oświaty i 

wychowania, Przychodnią Rejonową, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, organizacjami  pozarządowymi, Kościołem, placówkami opiekuńczo-

wychowawczymi, Ośrodkiem Kultury i Sportu, podmiotami ekonomii społecznej i wieloma 

innymi. 

  W celu doskonalenia umiejętności zawodowych oraz wzbogacania wiedzy  

w zakresie pracy z klientami pomocy społecznej, pracownicy Miejsko -Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Prochowicach  uczestniczyli w szkoleniach, których tematyka 

odpowiadała na aktualne zapotrzebowanie, m.in. interpretacji i stosowania nowych przepisów 

prawa, postępowania w sytuacjach kryzysowych, wypalenia zawodowego itp. oraz uzupełniali 

wiedzę poprzez samokształcenie, jak i współprace z radca prawnym urzędu. 

  

 Działania w ramach Strategii były realizowane w miarę posiadanych środków 

finansowych w samorządzie i pozyskanych z zewnątrz. Możliwe to było między innymi dzięki 

rozwojowi różnego rodzaju form pomocy, w formie poradnictwa, wyspecjalizowanej pracy 

socjalnej, asystenta rodziny oraz  pomocy finansowej. Realizacja celów przyjętych w ramach 

Strategii możliwa była dzięki wsparciu Urzędu Miasta i Gminy, Powiatowego Urzędu Pracy, 

Policji,  Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych i 

innych instytucji. 

 

 

2.3. SPRAWOZDANIE Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I 

PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Zgodnie z art.179 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U z 2020 r, poz. 821, z późn. zm.), Burmistrz składa Radzie Gminy  

(w terminie do 31 marca)   roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 

oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją tych zadań.  
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Niniejsze opracowanie dotyczy realizacji zadań wynikających z  ustawy z dnia 9 

czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie Gminy Prochowice 

w roku 2020.  

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej  podzieliła kompetencje  dotyczące zadań ustawy pomiędzy gminy 

i powiaty. 

Powiat w szczególności organizuje opiekę i wychowanie w rodzinach zastępczych, 

rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Natomiast 

zadaniem gminy jest opracowanie systemu wspierania rodziny biologicznej, w tym organizacji 

działalności asystentów rodziny, rodzin wspierających i placówek wsparcia dziennego, jak 

również innych form pomocy i pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych i zamieszkałych na terenie gminy.  

 Ustawa wprowadziła obowiązek partycypowania gmin w kosztach utrzymania dziecka 

związanych z umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub placówkach opieki całodobowej – 10% 

w pierwszy roku, 30% w drugim roku i 50% w trzecim i kolejnych latach pobytu w pieczy 

zastępczej. Prowadzenie  profilaktycznych działań wspierających dziecko w rodzinie jest 

wskazane  zarówno ze względów społecznych jak i ekonomicznych. Realizowane działania 

koncentrują się na całej rodzinie. Wsparcie rodziny ma charakter profilaktyczny i przyjmuje 

zasadę wczesnej interwencji. Dlatego rodziny dysfunkcyjne wymagają stałego monitorowania 

przez pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, pracowników służby zdrowia, policji, 

kuratorów sądowych i społecznych, oraz przedstawicieli innych instytucji, które mają kontakt 

z rodziną oraz podejmowania działań w oparciu o sprecyzowany plan działania. 

 

 Cele, które zostały określone dla danej rodziny są realizowane poprzez:  

 zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom, 

 objęcie pomocą materialną uczniów w formie stypendiów szkolnych, 

 przyznanie bezpłatnego dożywiania dla wszystkich potrzebujących dzieci i uczniów, 

 zapewnienie bezpłatnego i powszechnego dostępu do poradnictwa specjalistycznego 

oraz informowanie o miejscach, w których można uzyskać taką pomoc. 

 Art. 176 powołanej ustawy określa zadania własne gminy dotyczące działań związanych 

z organizacją pieczy zastępczej na terenie gminy, i tak do zadań należy: 

a) opracowanie i realizacja 3-letniach gminnych programów wspierania rodziny, 

b) tworzenie systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, 
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c) finansowanie kosztów szkoleń, podnoszenia kwalifikacji, innych kosztów asystenta 

rodziny i rodzin wspierających, 

d) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka 

lub innej placówce, 

e) sporządzanie sprawozdań rzeczowo- finansowych z zakresu wspierania rodziny, 

f) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej. 

 

A) OPRACOWANIE I REALIZACJA 3-LETNIACH GMINNYCH PROGRAMÓW 
WSPIERANIA RODZINY 

  

 W dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą III/17/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice 

został przyjęty Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. Wpisuje się on w 

Gminną Strategię  Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Prochowice  na lata 2018-

2028. Celem głównym programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do 

prawidłowego funkcjonowania. 

Gminny program służy wzmocnieniu roli rodziny poprzez wspieranie instytucjonalne  i 

integracje społeczno-zawodową. Program odnosi się do gminnej polityki społecznej wobec 

rodziny i służy realizacji gminnej polityki rodzinnej w sytuacjach kumulacji problemów oraz 

stanowi element profilaktyki dla rodzin zagrożonych marginalizacją. Adresatami programu są 

rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Prochowice, wychowujące dzieci, w szczególności 

dotknięte: przemocą, problemem uzależnień, zagrożone ubóstwem, przeżywające trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rodziny, z których dzieci zostały 

umieszczone w pieczy zastępczej.  

  

W 2021  roku realizowane były następujące cele szczegółowe zawarte w Programie: 

 

1. Diagnozowanie i analiza przyczyn kryzysów rodzinnych poprzez pracę socjalną: 
a) wywiad środowiskowy w rodzinie przeżywającej trudności: 

Przyznanie świadczenia pomocy społecznej musi być poprzedzone  przeprowadzeniem 

wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania  lub w miejscu stałego czy 

czasowego pobytu czy czasowego pobytu osoby korzystającej z pomocy. 
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Pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady środowiskowe na rzecz przyznania 

świadczeń z pomocy społecznej, wywiady alimentacyjne a także wywiady na rzecz 

postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych;  

b) praca socjalna polegająca na diagnozie deficytów w zakresie pełnienia ról 
rodzicielskich, zaniedbań względem dzieci oraz ocenie sytuacji dziecka w rodzinie, 

środowisku szkolnym, rówieśniczym oraz bieżące kontakty pracownika socjalnego 

z pedagogiem szkolnym: 

Pracownicy socjalni M-GOPS, funkcjonariusze policji, kuratorzy, pedagodzy szkolni, 

asystent rodziny systematycznie monitorowali rodziny zagrożone kryzysem. 

Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych w naszej Gminie w rodzinach 

dysfunkcyjnych odbywało się poprzez systematyczną pracę socjalną terenowych 

pracowników socjalnych. Pracownicy socjalni pomagali w załatwianiu spraw 

urzędowych, udzielali wskazówek, organizowali pomoc materialną i rzeczową jak 

również aktywizowali rodziny.  

W uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika socjalnego MGOPS 

Prochowice występował do Sądu Rejonowego w Legnicy III Wydział Rodzinny i 

Nieletnich z prośbą o wgląd w sytuację rodziny.   

c) konsultacje ze specjalistami w celu sprecyzowania czynników mających wpływ 
na dysfunkcjonalność rodziny: 
Pracownicy socjalni pozostawali w stałym kontakcie z pracownikami Sądu, szkół oraz 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Legnicy. W sytuacjach tego wymagających MGOPS korzystał z pomocy 

funkcjonariuszy Policji, Sądu oraz terapeutów, psychologów i pedagogów.  

 

2. Rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny poprzez 

zapewnienie jej specjalistycznego poradnictwa i wsparcia: 

a) pomoc rodzinom przeżywającym trudności w dostępie do konsultacji i 

specjalistycznego poradnictwa: psychologicznego, pedagogicznego, 

terapeutycznego oraz prawnego, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego: 
W ramach pracy socjalnej kierowano rodziny do Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

działającego przy PCPR w Legnicy oraz do Gminnego Punktu Konsultacyjnego 

działającego przy GKRPA w Prochowicach, pomagano w pisaniu wniosków i pozwów 

do Sądu, ZUS i innych instytucji;    
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b) w razie konieczności umożliwienie korzystania z pomocy asystenta rodziny, 

którego zadaniem jest organizowanie pracy z rodziną w miejscu zamieszkania, 
bądź w miejscu wskazanym przez rodzinę: 
W prowadzonym postępowaniu Sąd Rejonowy w Legnicy nie wydał postanowienia o 

ustanowieniu asystenta w żadnym z w/w przypadków.  

 W 2021 roku, w okresie od 01 stycznia  do 31 grudnia MGOPS Prochowice 

zatrudniał asystenta rodziny, w wymiarze 0,5  etatu.  

W ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 

gmina otrzymała jednorazowa dotację  w wysokości 1000 zł na wypłatę dodatku do 

wynagrodzenia dla asystenta rodziny. 

Pomocą asystenta rodziny zostało objętych 5 rodzin z terenu Gminy Prochowice. 

 

3. Pomoc w integracji rodziny poprzez niwelowanie barier uniemożliwiających 

prawidłowe relacje między członkami rodziny oraz rozwiązywanie sytuacji 
konfliktowych w rodzinach: 

a) umożliwianie członkom rodziny korzystania z pomocy specjalistów i terapii w 

różnorodnych zakresach dysfunkcji: 
MGOPS  nie zatrudnia specjalistów tj. psychologów, pedagogów, terapeutów, radcy 

prawnego. Osoby wymagające pilnej pomocy specjalistów kierowane były do Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej w Legnicy, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, 

Poradni Zdrowia Psychicznego w Legnicy oraz Punktu Konsultacyjnego przy  

Przychodni Rejonowej w Prochowicach, w której przyjmują psycholog, prawnik i 

terapeuta w ustalonych terminach. 

b) współpraca z kuratorami sądowymi, policją oraz szkołami w celu wypracowania 
wspólnych działań profilaktycznych na rzecz rodzin dotkniętych problemem 

opiekuńczo – wychowawczym, w ramach procedury Niebieskiej Karty: 

Współpraca z przedstawicielami Policji, Sądu, Służby Zdrowia i Oświaty w 2021 roku 

była stała, w szczególności w ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego d/s 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grup roboczych powoływanych w związku z 

prowadzonymi procedurami Niebieskiej Karty.  

 

4. Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin poprzez aktywne 

angażowanie ich w działania ukierunkowane na poprawę swojej sytuacji bytowej: 
a) motywowanie członków rodziny do podjęcia terapii leczenia uzależnień: 
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- współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Punktem konsultacyjnym – w ramach współpracy z GKRPA pracownicy socjalni 

MGOPS Prochowice motywowali osoby uzależnione do kontaktów z terapeutą, do 

udziału w grupie wsparcia, oraz uczestnictwa w sesjach z psychologiem (w formie 

telefonicznej ze względu na stan pandemii w kraju); 

- współpraca z Policją w ramach procedury Niebieskiej Karty – w związku z 

prowadzonymi Niebieskimi Kartami pracownicy socjalni M-GOPS Prochowice na 

bieżąco współpracują z policjantami monitorując środowiska zagrożone - w 2021 

założono 19 Niebieskich Kart. Łącznie w okresie sprawozdawczym monitorowano 

sytuację w 34 rodzinach objętych procedurą Niebieskiej Karty (2020 r. – 15 NK); 

- współpraca z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym do Spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – w okresie sprawozdawczym 34 rodziny 

były objęte pomocą w ramach procedury Niebieskiej Karty. W związku z prowadzoną 

procedurą w 2021 roku odbyły się 4  posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, oraz 

zwołano 70 grup roboczych; 

 

a) angażowanie rodzin do udziału w projektach, szkoleniach rozwijających   

umiejętności planowania swojej przyszłości zawodowej oraz motywujących do 
podjęcia pracy, wykorzystując własne zasoby i możliwości.  

 Ponadto MGOPS współpracował  z PUP Legnica kierując osoby zagrożone 

wykluczeniem z rynku pracy do uczestnictwa w dopasowanych do ich możliwości form 

aktywizacji. 

Na podstawie danych PUP w Legnicy ustalono, iż  w roku 2021 wobec bezrobotnych  

z gminy Prochowice podjęto następujące działania: 

 skierowanie na staże - 6 bezrobotnych (w tym 6 kobiet) 

 skierowanie do robót publicznych - 11 bezrobotnych (w tym 7 kobiet) 

 skierowanie do prac interwencyjnych - 7 bezrobotnych ( w tym 6 kobiet) 

 przyznanie jednorazowo środków na podjęcie samodzielnej działalności  

 gospodarczej – 6  bezrobotnych ( w tym 3 kobiety) 

 prace społecznie-użyteczne - 2 bezrobotnych (  w tym 2 kobiety) 

 refundacja stanowiska pracy - 5 bezrobotnych ( w tym 4 kobiety) 
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W stosunku do osób bezrobotnych podejmowano działania zmierzające do ich 

aktywizacji zawodowej.  Pracownicy socjalni utrzymywali systematyczne kontakty z 

pracodawcami z terenu gminy Prochowice. Dzięki temu do zakładów zgłaszających 

zapotrzebowanie na pracowników bezpośrednio kierowano klientów ośrodka 

posiadających status osoby bezrobotnej. 

 

b) angażowanie i motywowanie rodzin do korzystania ze specjalistycznego 
wsparcia dla rodziców w celu podniesienia umiejętności opiekuńczo – 

wychowawczych, ukierunkowanie wiedzy na temat prawidłowego 
wypełniania obowiązków rodzicielskich, 

 

c) motywowanie do współpracy z podmiotami i instytucjami w środowisku 

lokalnym, w szczególności ze szkołami, świetlicami prowadzonymi przez 
Prochowicki Ośrodek  Kultury i Sportu, placówką służby zdrowia, policją, 

Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Legnicy oraz Ośrodkiem 
Interwencji Kryzysowej w Legnicy. 

5. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodziny i dziecka poprzez: 

a) zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom w ramach 
ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o systemie oświaty: 
Osobom  znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji życiowej udzielano pomocy w 

formie: 

 zasiłki stałe – 42 osoby, 392 świadczeń na kwotę 196 402 zł, 

 zasiłki celowe i celowe specjalne – 100 rodzin, 109 świadczeń na kwotę 77 440 

zł,  

zasiłki okresowe – 57 rodzin, 268 świadczeń na 95 630 zł,             

 pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłków i stypendiów szkolnych – w 

roku szkolnym 2020/2021 skorzystało 78 uczniów natomiast w roku szkolnym 

2021/2022 – 62 uczniów. Łączna kwota przyznanej dotacji na ten cel wynosiła 

75 744 zł , z wkładem własnym gminy 16 512  zł  

 zasiłek szkolny – otrzymało 5 osób (zadanie realizuje urząd). 

b)objęcie dożywianiem uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych na terenie placówek oświatowych: 

 pomoc w postaci posiłków realizowana w ramach programu „Posiłek w szkole 

i w domu”  – 66 osób na kwotę 47 312,00 zł oraz 14 dzieci (bez wywiadu) na 
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kwotę 4 705,00 zł co w sumie daje kwotę: 52 017,000 zł 

- pomoc w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku realizowana w 

ramach programu „Posiłek w szkole i w domu „skierowana była do 43 rodzin   

( 80  świadczeń) na ogólną kwotę  25 423,00 zł. 
 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje 

rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu, oraz rodzicom, którzy mieli na 

utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu 

członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub 

do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. Osoby niepełnosprawne otrzymują kartę 

na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta dużej rodziny oferuje system zniżek 

oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty 

kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki  oferują nie tylko 

instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Karta Dużej Rodziny jest dostępna 

w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). 

Rodzic oraz małżonek rodzica, któremu zostanie przyznana Karta elektroniczna może 

wizualizować na swoim urządzeniu mobilnym (przede wszystkim smartfonie) karty 

elektroniczne swoich dzieci oraz drugiego rodzica lub małżonka rodzica. W przypadku 

zagubienia karty koszt wydania duplikatu wynosi 11 zł ( od 01.03.2022r. )  

W 2021 r. wnioski  o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny  złożyło  25  rodzin ( w 

tym 14 rodzin składających się wyłącznie z rodziców ) – wydano 77 kart tradycyjnych i  77 

elektronicznych  dla członków rodzin, jeden  duplikat, cztery rodziny wnioskowały o 

przedłużenie karty w związku z kontynuowaniem nauki przez dziecko  oraz  jedna rodzina 

wystąpiła  z wnioskiem o uzupełnienie rodziny.  

 

 

Świadczenie wychowawcze. 
 
W roku 2021 w gminie Prochowice zostały wypłacone świadczenia wychowawcze na łączną 

kwotę 7 709 971 zł. Łączne wydatki wraz z kosztami obsługi  to 7 775 328,45 zł, w tym na 

wydatki bieżące na obsługę to 65 357,45 zł.  

W 2021r wydano 937 informacji, w tym decyzji uchylających 10 sztuk w związku ze zmianą 

miejsca zamieszkania. 

Liczba wniosków przekazana do rozpatrzenia przez Wojewodę Dolnośląskiego we Wrocławiu 

to 21 szt. w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 
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Liczba dzieci, na które przysługują  świadczenia wychowawcze w 2021 r. to 1264 i jest na 

podobnym poziomie co w roku 2020. 

Liczba rodzin pobierających w 2021r. świadczenie wychowawcze to 792. 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

W roku 2021 w gminie Prochowice zostały wypłacone świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego na łączna kwotę 342 933,79 zł co stanowi tendencję rosnącą w porównaniu do 

roku 2020, w którym wypłacono świadczenia na łączna kwotę  326 355 zł. Liczba rodzin 

pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2020r. to 45 i jest na podobnym 

poziomie jak w roku 2020. 

 

c) finansowanie i współfinansowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z 

programem terapeutycznym dotyczącym problematyki uzależnień i wyrabiania 
umiejętności społecznych: 

 

 W roku 2021 r. Ośrodek w ramach współpracy z Kuratorium Oświaty we 

Wrocławiu otrzymał 13 bezpłatnych miejsc dla dzieci z terenu Gminy Prochowice na 

wyjazd kolonijny do miejscowości Pustkowo. Trzynaścioro dzieci  wytypowanych 

zgodnie z wytycznymi  uczestniczyło w kolonii w terminie od 04.08.2021 r. do 

17.08.2021 r.  

 

B) TWORZENIE SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIEM, W TYM PLACÓWEK 

WSPARCIA DZIENNEGO 

 

  W okresie sprawozdawczym to jest w 2021 roku na terenie Gminy Prochowice 

nie funkcjonowały placówki wsparcia dziennego. M-GOPS dysponuje wiedzą na temat 

placówek wsparcia na terenie powiatu informując o tym zainteresowane osoby. 

 

C) FINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLEŃ, PODNOSZENIA KWALIFIKACJI, 
INNYCH KOSZTÓW ASYSTENTA RODZINY I RODZIN WSPIERAJĄCYCH 

 

 M-GOPS Prochowice w ramach możliwości finansowych kieruje pracowników 

socjalnych oraz asystenta rodziny na wszelkiego rodzaju szkolenia, warsztaty i konferencje 
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umożliwiające rozwój i podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie pomocy rodzinom 

dysfunkcyjnym. W roku 2021 wszystkie szkolenia ze względu na sytuacje epidemiologiczną w 

kraju były realizowane w wersji zdalnej. 

 

D) WSPÓŁFINANSOWANIE POBYTU DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ, 

RODZINNYM DOMU DZIECKA LUB INNEJ PLACÓWCE 

 

Stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej w  przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu 

dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go 

po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej; 

 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej; 

 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

 

W roku budżetowym 2021 Ośrodek partycypował w kosztach utrzymania 4 dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej na kwotę : 70 466,49 zł,   w tym 51 335,61 zł  (ośrodki 

szkolno-wychowawcze) + 19 130,88 zł  (rodziny zastępcze). 

  

E) SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ RZECZOWO- FINANSOWYCH Z ZAKRESU 

WSPIERANIA RODZINY 

 

 Sprawozdania  sporządzane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Prochowicach przekazywane były  terminowo, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie. 

  

 Podsumowując, podjęte w 2021 roku zadania gminy na rzecz wsparcia rodzin, były one 

realizowane w ramach możliwości i obejmowały działania mające na celu wzmocnienie rodzin, 

zapobieganie umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej, a także zabezpieczenie potrzeb socjalno 

– bytowych poszczególnych rodzin oraz działania prewencyjne i profilaktyczne. Szczególną 

rolę w tych działaniach odegrała praca socjalna oraz pomoc asystenta rodziny. 
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 W bieżącym roku zamierzamy kontynuować powyższe zadania, poprzez stworzenie 

spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną która je wychowuje i ma trudności w 

prawidłowym wypełnianiu swoich funkcji, która narażona jest na dziedziczenie patologicznych 

norm i wzorców zachowań oraz jest szczególnie podatna na negatywne oddziaływanie 

otoczenia zewnętrznego.  

 

2.4. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2021 

   

Osobą niepełnosprawną jest taka osoba, która posiada odpowiednie orzeczenie wydane przez 

organ do tego uprawniony, lub osoba, która takiego orzeczenia nie posiada, lecz odczuwa 

ograniczenie sprawności w wykonywaniu czynności podstawowych dla swojego 

wieku( zabawa, nauka, praca, samoobsługa).  

 

Pomoc społeczna jest narzędziem udzielania pomocy osobom, które znalazły się w trudnej 

sytuacji i nie są w stanie samodzielnie rozwiązać swoich problemów. Ośrodek pomocy 

społecznej wspiera osoby niepełnosprawne i ich rodziny poprzez następujące działania: 

1) udzielanie pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zakresie finansowym i 

rzeczowym, 

2) praca socjalna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, 

3) pomoc przy wypełnianiu i przekazywaniu wniosków do Powiatowego Zespołu ds. 

Orzekania o  Niepełnosprawności w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności, 

4) przyznawanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Prochowicach  świadczy pomoc na rzecz osób 

niepełnosprawnych w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst 

jednolity (Dz.U z 2021r. Poz. 2268 z póź. zm.) oraz ustawę o świadczeniach rodzinnych 

(Dz.U z 2020r.  poz 111 z póź. zm.). 

 

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym, które nie nabyły prawa do 

renty z ZUS lub KRUS, otrzymują zasiłek stały zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 

Jeżeli w rodzinie występuje przesłanka niepełnosprawności lub długotrwałej choroby udzielana 

jest pomoc w postaci zasiłków okresowych, jednorazowych zasiłków celowych, specjalnych 

zasiłków celowych oraz zasiłków celowych na zakup posiłków w ramach Rządowego 

Programu „Posiłek w szkole i w domu”. 
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Ponadto dla osób, które nie posiadają prawa do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez 

ZUS lub KRUS, a spełniają przesłanki warunkujące prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, 

przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny. 

Również podejmowane były działania, aby osoby niepełnosprawne i starsze niezdolne do 

samodzielnej egzystencji pozostawały w swoich środowiskach, mobilizując rodzinę do 

zapewnienia im opieki lub jeśli nie było takiej możliwości zostały im przyznane usługi 

opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze . 

 

Dla rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym, spełniających 

wymogi określone w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych, przyznawane są  zasiłki 

dla opiekuna  i  specjalny zasiłek opiekuńczy. W wyjątkowych sytuacjach osoby wymagające 

całodobowej pomocy, nie mogące liczyć na pomoc rodziny kierowane są do domu pomocy 

społecznej. 

 

Udzielone świadczenia pieniężne i niepieniężne 

 

Formy pomocy 

 

 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono wsparcia 

 Podstawa prawna I-XII 2021 r. 

Zasiłek celowy 

na: 

-  opał, żywność, leki, leczenie, 

 inne potrzeby                                         

Zasiłek okresowy 

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 

12 marca 2004 r.(tekst jednolity: 

Dz.U. z 2021 r. poz. 1876 póź. zm.) 

 

 

                                                                

 

 

 

20 osób   -   57 świadczeń 

  5 osób   -   10 świadczeń 

Zasiłek specjalny celowy 

na: -  opał, żywność, leki, leczenie, 

inne potrzeby 

Ustawa o pomocy społecznej  

 

26 osób  -  75 świadczeń 

 

Zasiłek stały 

składki zdrowotne 

Ustawa o pomocy społecznej  

 42 osoby  -    392 świadczenia 

 33 osoby  -    367 świadczeń 

 

 

Usługi opiekuńcze 

 

Ustawa o pomocy społecznej oraz 

Uchwały Rady Miasta i Gminy 

Prochowice nr XIX/86/2004 z 

30.06.2004 r. oraz Rozporządzenie 

 

 

16 osób   -   6 938 godz. 
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Usługi specjalistyczne 

Ministra Polityki Społecznej w 

sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych z dnia 22 września 

2005 r.(Dz.U. z 2005 r. Nr 154 poz. 

1289 ze zm.). 

 

  7 osób    -   2 781 godz. 

 

Domy Pomocy społecznej 

Ustawa o pomocy społecznej  

15 osób   -  151 świadczeń 

 

Świadczenia pielęgnacyjne 

 

 

Zasiłek dla opiekuna 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 

Ustawa o świadczeniach 

rodzinnych 

(Dz.U z 2020r. Poz. 111 ze zm.) 

 

22 

 

 

 

1 

9 

 

Zasiłki pielęgnacyjne 

 

Ustawa o świadczeniach 

rodzinnych 

 

167 

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i 

rehabilitacji dziecka 

 

Ustawa o świadczeniach 

rodzinnych 

 

28 

 

 

Dodatek mieszkaniowy 

 

 

Ustawa o dodatkach 

mieszkaniowych z dnia 

21.06.2001r. (Dz.U.Nr 71  poz.734 

ze zm.) 

 

 

1 

 

             M-GOPS prowadzi aktywną akcję informacyjną (tablica ogłoszeń, biuletyn gminy 

Prochowice „Wieści z ratusza”) na temat organizowanych w powiecie imprez, sympozjów, 

programów oraz instytucji wspierających działania  i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych 

w środowisku, możliwości ubiegania się o dotację i uczestniczenie w programach 

realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa. 

Z uwagi na panującą pandemię  nie odbyła się wieczerza wigilijna „Prochowickie Betlejem”. 

Jednakże z inicjatywy pani burmistrz oraz przy wparciu finansowym Radnych Miasta i Gminy 

Prochowice oraz sponsorów,  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z 

Prochowickim Ośrodkiem Kultury i Sportu przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w roku 
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2021 przygotował paczki z żywnością, które przekazano osobom niepełnosprawnym i 

przewlekle chorym. W związku z Covid-19, Gmina Prochowice przystąpiła w październiku 

2020 roku do Programu „Wspieraj Seniora” świadcząc usługę dostarczania zakupów do domu 

osób powyżej 70 roku życia, aby osoby te mogły ograniczać swoje wyjścia w środowisko  

zagrażające ich zdrowiu. Program był kontynuowany w 2021 roku, i będzie kontynuowany w 

2022 roku pod nazwą „Korpus wsparcia seniorów”. Pomocą objęte zostaną osoby  starsze lub 

niepełnosprawne wieku powyżej 65 roku życia.  

 

Z niepełnosprawnością spotykamy się także w placówkach oświatowych na terenie 

Miasta i Gminy Prochowice. Poniższe tabele przedstawiają dane dotyczące uczniów  

z niepełnosprawnościami w poszczególnych szkołach: 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PROCHOWICACH 

 

Lp. Liczb

a 

dziec

i 

Typ szkoły Orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

z tytułu …. 

Szkoła do której uczęszcza Miejsce 

zamieszkania 

 Dzieci bez kosztów dowożenia  
1 1 Szkoła 

podstawowa 

Zagrożenie 
niedostosowaniem 

społecznym 

Szkoła Podstawowa nr 1 

w Prochowicach    kl. III 

Prochowice 

2 1 Szkoła 
podstawowa 

Niepełnosprawność 
sprzężona 

Szkoła Podstawowa nr 1 

w Prochowicach    kl. III 

Prochowice 

3 1 Szkoła 
podstawowa 

Niepełnosprawność 
sprzężona 

Szkoła Podstawowa nr 1 

w Prochowicach    kl. VIII 

Prochowice 

4 1 Szkoła 
podstawowa 

autyzm Szkoła Podstawowa nr 1 

w Prochowicach      kl. II 

Prochowice 

5 1 Szkoła 
podstawowa 

słabosłyszący Szkoła Podstawowa nr 1 

w Prochowicach    kl. IV 

Kwiatkowice 

6 1 Szkoła 
podstawowa 

Niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu 

umiarkowanym 

Szkoła Podstawowa nr 1 

w Prochowicach    kl. V 

Prochowice 

7 1 Szkoła 
podstawowa 

Niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu 

lekkim 

Szkoła Podstawowa nr 1 

w Prochowicach     kl. V 

Prochowice 

8 1 Szkoła 
podstawowa 

Niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu 

lekkim 

Szkoła Podstawowa nr 1 

w Prochowicach 

kl. VIII 

Prochowice 

9 1 Szkoła 
podstawowa 

Niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu 

lekkim 

Szkoła Podstawowa nr 1 

w Prochowicach      kl. VIII 

Prochowice 

10 1 Szkoła 
podstawowa 

słabowidzący Szkoła Podstawowa nr 1 

w Prochowicach      kl. IV 

Prochowice 
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Jak wynika z powyższego zestawienia w 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Prochowicach 
było 10 uczniów niepełnosprawnych, którzy otrzymali wsparcie zgodnie ze wskazaniami 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w postaci: zajęć korekcyjno-rewalidacyjnych, 

wspomagających, logopedycznych, edukacyjnych. Oprócz w/w uczniów 1 osoba miała 
zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. 
 

Ponadto, poniżej podejmowano działania nie wynikające z obowiązku, a dotyczące wsparcia 
uczniów niepełnosprawnych : 

- włączanie uczniów niepełnosprawnych w działania zespołu klasowego, 
szczególnie dotyczące integracji z rówieśnikami  ( godziny wychowawcze, 

wyjazdy klasowe, uroczystości szkolne i klasowe ), 
- uczestnictwo ww. dzieci w akcjach charytatywnych : Uśmiech pod choinkę , 

Gwiazdor 2021, 

-  objęcie szczególną opieką przez specjalistów ( pedagog , logopeda ), 
- uczestnictwo uczniów niepełnosprawnych w zajęciach socjoterapeutycznych,  

-  umożliwienie ww. uczniom możliwości korzystania ze świetlicy szkolnej , 
biblioteki,  

-  rozwijanie sprawności fizycznej poprzez dodatkowe zajęcia wychowania 
fizycznego,  

-  zaangażowanie  rówieśników w pomoc w codziennym funkcjonowaniu dzieci 
niepełnosprawnych na terenie szkoły,   

-  wsparcie udzielane rodzicom uczniów niepełnosprawnych przez pracowników 
szkoły w zakresie pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, 
problemów rodzinnych, pomocy w kontaktach z odpowiednimi instytucjami, 

pomocy w zakresie pisania podań, wypełniania dokumentów.  
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PROCHOWICACH 

 

Lp. Liczb

a 

dziec

i 

Typ szkoły Orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego 
z tytułu …. 

Szkoła do której uczęszcza Miejsce 

zamieszkania 

 Dzieci bez kosztów dowożenia  

1 1 Szkoła 
podstawowa 

Upośledzenie w stopniu 
lekkim 

Szkoła Podstawowa nr 2 

w Prochowicach     kl. V 

Mierzowice 

2 1 Szkoła 
podstawowa 

Upośledzenie w stopniu 
lekkim 

Szkoła Podstawowa nr 2 

w Prochowicach    kl. V 

Mierzowice 

3 1 Szkoła 
podstawowa 

Upośledzenie w stopniu 
lekkim 

Szkoła Podstawowa nr 2 

w Prochowicach     kl. II 

Prochowice 

4 1 Szkoła 
podstawowa 

Autyzm w tym zespół 
Aspergera 

Szkoła Podstawowa nr 2 

w Prochowicach     kl. IV 

Prochowice 

5 1 Szkoła 
podstawowa 

Niedostosowanie 

społeczne 

Szkoła Podstawowa nr 2 

w Prochowicach      kl. V 

Kawice 

6 1 Szkoła 
podstawowa 

Niepełnosprawność 
ruchowa w tym afazja 

Szkoła Podstawowa nr 2 
w Prochowicach      kl. V 

Prochowice 
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Wszyscy uczniowie (6) posiadają indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne oraz 

objęci zostali pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Ponadto 1 uczennica posiada orzeczenie 

o niepełnosprawności ze względu na stan zdrowia z powodu choroby przewlekłej.  

Żadna z niepełnosprawności nie wymaga dostosowania szkolnej infrastruktury. 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBIU 

 

Lp

. 

Liczb

a 

dziec

i 

Typ szkoły Orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego z 
tytułu …. 

Szkoła do której uczęszcza Miejsce 

zamieszkania 

 Dzieci bez kosztów dowożenia  

1 1 Szkoła 
podstawowa 

Niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu 

lekkim 

Szkoła Podstawowa w Dąbiu 

kl. VIII 

Szczedrzykowice 

 

W roku 2021 w Szkole Podstawowej w Dąbiu uczęszczała jedna uczennica z orzeczeniem o 

niepełnosprawności w stopniu lekkim, dla której organizowane były zajęcia wyrównawcze i 

socjoterapeutyczne. Korzystała z dowozu do szkoły komunikacją zbiorową. 

 

W 2021 roku w ramach Programu likwidacji barier transportowych, gmina zapewniała  

15 uczniom niepełnosprawnym dowóz  do placówek oświatowych na terenie Legnicy – 9 

osób, Bartoszowa – 4 osoby, Środy Ślaskiej 1 osoba oraz Szklar Górnych – 1 osoba, co 

obrazuje poniższa tabela. 

 

URZĄD MIASTA I GMINY PROCHOWICE – DOWÓZ DZIECI  
 

Lp. Licz

ba 

dzie

ci 

Typ szkoły Orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego z 
tytułu …. 

Szkoła do której uczęszcza Miejsce 

zamieszkania 

 Dzieci z umowami  o dofinansowanie dowozu  

1 1 Wychowanie 

przedszkolne 

 

Autyzm, w tym zespół 
Aspergera 

 

 

Terapeutyczna Niepubliczna 

Szkoła Podstawowa Specjalna w 

Bartoszowie 

Prochowice 

 

 

2 1 Szkoła 
podstawowa 

 

Autyzm Terapeutyczna Niepubliczna 

Szkoła Podstawowa Specjalna w 
Bartoszowie   kl. II 

Szczedrzykowice 

 

 

3 1 Szkoła 
podstawowa 

 

Orzeczenie o 

niepełnosprawności w 
stopniu znacznym 

Ośrodek Rewalidacyjno-

Wychowawczy w Środzie 
Śląskiej 

Prochowice 
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4 1 Szkoła 
podstawowa 

 

Niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu 

lekkim 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Szklarach 

Górnych    kl. V 

Lisowice 

 

 

5 1 Szkoła 
średnia 

 

 

 

 

Orzeczenie o 

niepełnosprawności 04-O 
04-O - choroby narządu wzroku 
(stopnie umiarkowany i znaczny), 06-E 

- epilepsja (stopnie lekki, umiarkowany 

i znaczny), 12-C - całościowe 
zaburzenia rozwojowe, np. autyzm 

(stopnie lekki, umiarkowany i znaczny) 

II Liceum Ogólnokształcące w 
Legnicy       kl. I 

 

Brak orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

Lisowice 

 

 

6 1 Szkoła 
średnia 

 

 

Orzeczenie o 

niepełnosprawności 01-U 
01-U – upośledzenie umysłowe, 
nazywane dziś raczej 
niepełnosprawnością intelektualną. W 
klasyfikacji zaburzeń rozwoju 
intelektualnego najczęściej używa się 
kryterium IQ w skali Wechslera, gdzie 

ze względu na ww. kryterium 
rozróżniane są trzy rodzaje 
upośledzenia: lekkie, umiarkowane i 
znaczne. 

Zespół Szkół Samochodowych w 
Legnicy    kl. I 

 

Brak orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

Prochowice 

 

 

7 1 Szkoła 
podstawowa 

 

 

Niepełnosprawność 
sprzężona, 
niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu 

umiarkowanym i 

niepełnosprawność 
ruchowa 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 
12 w Legnicy    kl. IV 

Prochowice 

 

 

8 1 Szkoła 
zawodowa 

 

 

 

 

 

Niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu 

lekkim 
02-P – choroby psychiczne, w tym 

m.in. osoby z zaburzeniami 

psychotycznymi, zaburzeniami 

nastroju, utrwalonymi zaburzeniami 

lękowymi o znacznym stopniu 
nasilenia czy zespołami otępiennymi. 
01-U – upośledzenie umysłowe, 
nazywane dziś raczej 
niepełnosprawnością intelektualną. W 
klasyfikacji zaburzeń rozwoju 
intelektualnego najczęściej używa się 
kryterium IQ w skali Wechslera, gdzie 

ze względu na ww. kryterium 
rozróżniane są trzy rodzaje 
upośledzenia: lekkie, umiarkowane i 
znaczne. 

Branżowa Szkoła Specjalna I 
stopnia w Legnicy 

kl. III 

 

 

 

 

Szczedrzykowice 

 

 

9 1 Szkoła 
podstawowa 

 

 

Orzeczenie o 

niepełnosprawności 12-c 
12-C – symbol oznaczający całościowe 
zaburzenia rozwojowe, powstałe przed 
16 rokiem życia, z utrwalonymi 
zaburzeniami interakcji społecznych 
lub komunikacji werbalnej oraz 

stereotypami zachowań, zainteresowań 
i aktywności. 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 
12 w Legnicy    kl. II 

Lisowice 

 

 

10 1 Szkoła 
podstawowa 

Orzeczenie o 

niepełnosprawności w 
stopniu znacznym 

 10-N 01-U 06-E 

Ośrodek Rewalidacyjno-

Wychowawczy dla dzieci i 

młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu głębokim 
w Legnicy 

Prochowice 

 

 

11 1 Wychowanie 

przedszkolne 

 

 

Orzeczenie o 

niepełnosprawności 
 01-U  03-L 

autyzm 

Terapeutyczna Niepubliczna 

Szkoła Podstawowa Specjalna w 
Bartoszowie 

Prochowice 

 

 

12 1 Szkoła 
podstawowa 

 

Niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu 

lekkim 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 

12 w Legnicy    kl. VII 

Dąbie 
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13 1 Wychowanie 

przedszkolne 

 

 

Orzeczenie o 

niepełnosprawności 12-c, 

Autyzm 

Miejskie Przedszkole Specjalne 

nr 5 w Legnicy 

Prochowice 

 

 

14 1 Wychowanie 

przedszkolne 

 

 

Opinia o potrzebie 

wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka, 

zagrożenie 
niedostosowaniem 

społecznym 

Przedszkole Jaśminowa 
Akademia w Legnicy 

Prochowice 

 

 

15 1 Szkoła 
podstawowa 

 

 

Niepełnosprawność 
sprzężona, afazja 
rozwojowa i 

niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu 

lekkim 

Terapeutyczna Niepubliczna 

Szkoła Podstawowa Specjalna w 
Bartoszowie   kl. I 

Golanka Dolna 

 

 

 

 

Podsumowując realizację powyższych zadań należy stwierdzić, że osoby 

niepełnosprawne w gminie Prochowice nie są pozostawione same sobie, objęte są  pomocą na 

miarę ich potrzeb i możliwości gminy.  Osoby te, nie tyle wymagają wsparcia finansowego, ale 

szeroko pojętej opieki: medycznej, pielęgniarskiej, oraz pomocy w załatwianiu podstawowych 

spraw bytowych. Jedną z form wsparcia dla tych osób są usługi opiekuńcze w domu 

podopiecznego oraz pomoc w załatwianiu codziennych spraw życiowych.  

Bardzo ważna jest także pomoc dla uczniów niepełnosprawnych realizowana  

w szkołach, a także zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół poza teren 

naszej gminy, co gmina stara się wykonywać w jak najlepszy sposób. W 2021 r. koszt dowozu 

dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, poza teren gminy Prochowice, wyniósł 

49.865,10 zł, natomiast koszt zakupu biletów dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy 

wyniósł 282 287,01 zł. Ogólny koszt dowożenia dzieci do szkół w minionym roku opiewa na 

kwotę 332 152,11 zł. 
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3.OCHRONA  ZDROWIA 

 
3.1. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA PRZYCHODNI REJONOWEJ  
W PROCHOWICACH ZA 2021 ROK 

 

Ze społecznego punktu widzenia szczególnym znaczeniem wśród placówek infrastruktury, 

wyróżniają się instytucje ochrony zdrowia. Potrzeby zdrowotne lokalnych społeczności mogą 

być bowiem zaspokojone niemal wyłącznie przez sprawnie funkcjonującą służbę zdrowia. 

Ochronę zdrowia zapewnia mieszkańcom PRZYCHODNIA REJONOWA  

W PROCHOWICACH, posiadająca status samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej.   Zarządzana jest przez gminę. 

 

Liczba pacjentek i pacjentów POZ w 2021 r., korzystających z usług przychodni wynosiła  

5.026 osób, a liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych – 21.764 w 2021 roku. 

 

Liczba udzielonych porad: 

- Poradnia Okulistyczna – 2.121 porady 

- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza -  1.153 porady 

- Gabinet Rehabilitacji – 24.879 zabiegów. 

 

Szczepieni p/COVID -19: 

1/ W roku 2021 tj. od 25.01.2021r. - 8.12.2021r. podano w punkcie szczepień w/w Przychodni  

3919 dawek szczepionki , w tym zaszczepiono : 

 I dawką – 2025 pacjentów 

g) II dawką – 1358 pacjentów 

h) dawką przypominającą - 536 pacjentów 

i) Szczepionką Pfizer zaszczepiono 2944 pacjentów. 

5. Szczepionką  Johnson&Johnson  zaszczepiono 69 pacjentów. 

6. Szczepionką AstraZeneca  zaszczepiono 370 pacjentów. 

2/ Dzieci w wieku 12 -17 lat. zostało zaszczepionych 46. 

3/ W miejscu zamieszkania pacjenta podano – 38 szczepionek. 
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Głównym źródłem przychodu w przychodni jest kontrakt z Dolnośląskim Narodowym 

Funduszem Zdrowia na wykonanie usług medycznych. Wartość kontraktu z Dolnośląskim 

NFZ we Wrocławiu w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Wyniosła 2.612.184,44 zł. 

W wymienionym kontrakcie na realizację usług specjalistycznych przychodnia otrzymała 

kwotę     517.162,35zł – na pokrycie kosztów usług specjalistycznych, które finansowane są  

z DOW NFZ w 106,77% 

W Przychodni Rejonowej w Prochowicach zatrudnionych było w 2021 roku 17 pracowników  
i 8 lekarzy na kontrakcie, w tym: 

- 2 lekarzy POZ 

- 7 pielęgniarek ( 2 – pielęgniarki gabinetu zabiegowego, 2 – pielęgniarki środowiskowo – 

rodzinne, 1- pielęgniarka punktu szczepień, 2 – pielęgniarki medycyny szkolnej) 

- 1 położna  środowiskowo – rodzinna 

- 2 mgr rehabilitacji 

- 2  pracowników administracyjnych ( główny księgowy i pracownik administracyjno – 

kadrowy) 

- 2 sprzątaczki 

- 8 lekarzy na kontrakcie ( Lekarz Ginekolog, Lekarz Medycyny Pracy , Lekarz Rehabilitant, 

Lekarz Neuolog, Lekarz Diagnosta USG,  dwóch Lekarzy Okulistów, Lekarz POZ). 

W 2021 roku Przychodni została udzielona Darowizna od firmy: Salony Optyczne Pan 
Szkiełko  z   przeznaczeniem na cele statutowe. 

Urząd Miasta i Gminy w Prochowicach pozyskał w 2021 roku, kwotę  601 616,30 zł ze 
środków    Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na remont i modernizację  nowej 
części Przychodni. 
 

W 2021 roku w mieście Prochowice działalność prowadziły 2 apteki. 
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I – OPIEKA SZKOLNA i PRZEDSZKOLNA w 2021r: 

 

1/ Analiza i uzupełnienie dokumentacji zdrowotnej całej szkoły. 

2/ Uczniowie klas trzecich i ósmych mieli przeprowadzone badania przesiewowe 

pielęgniarskie( pomiar wzrostu, wagi, BMI, słuchu, widzenia barwnego i RR)  oraz bilans 

zdrowia, w klasach piątych wykonane były  badania pielęgniarskie oraz badania lekarskie z 

oceną postawy ciała. 

3/ W klasach pierwszych, drugich i czwartych przeprowadzono badania wzrostu, wagi oraz 

kontrolne badanie wzroku. 

4/ Uczniowie z grup dyspanseryjnych objęci są opieką poradni specjalistycznych. 

5/ Przeprowadzana jest fluoryzacja zębów uczniów klas I-VI 

6/ Wspólnie z wychowawcami klas realizowane jest czynne poradnictwo dla uczniów z 

problemami zdrowotnymi i wychowawczymi. 

7/ W pierwszym semestrze w klasach od jeden do trzech przeprowadzony był cykl pogadanek 

o bezpieczeństwie i higienie osobistej ( rąk i jamy ustnej). Walka z hałasem szczególnie na 

przerwach. 

8/  W klasach od czwartej do ósmej rozmowy indywidualne o higienie intymnej, problemy 

okresu dojrzewania, problemy emocjonalne, bezpieczeństwo. 

9/ Szczepienia ochronne wykonano według kalendarza szczepień. 

10/ Trwa wdrażanie dokładnego wycierania butów przed wejściem do szkoły ( po każdej 

przerwie klatka schodowa i korytarze są zabłocone). 

11/ Współpraca z dyrekcją, pracownikiem BHP, liderem zespołu wychowawczego i 

nauczycielami w-f układa się dobrze. 

12/ Badania kontrolne czystości w zależności od potrzeb ( włosy). 

13/ Otoczenie szczególną opieką uczniów przewlekle chorych. 

14/ Porady ambulatoryjne nagłe: 

- skaleczenia i otarcia naskórka 

- krwawienie z nosa 

- zwichnięcia kończyn 

- urazy( kończyn, głowy palców, brzucha) 

- bole ( głowy, omdlenia, uszu, brzucha) 

- pomiary RR i temperatury ciała. 
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Ogólna liczba uczniów w Szkołach Podstawowych 598, w tym: 

-  Szkoła Podstawowa Nr 1 – 278 uczniów 

-  Szkoła Podstawowa Nr 2 – 275 uczniów 

-  Szkoła Podstawowa w Dąbiu – 44 uczniów 

 

Przedszkole 

 

II - PRACE REMONTOWE I INWESTYCYJNE 

 

W 2021 roku  zostały wykonane drobne  prace remontowe: pomalowano i odświeżono gabinety 

lekarskie oraz gabinet fizjoterapii mieszczący się na parterze budynku. 

Ponadto w 2021 roku planowana była zmiana sposobu użytkowania części obiektu Przychodni 

Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze. Opracowano 

dokumentację projektowo-kosztorysową na to zadanie za kwotę 45.510 zł. Zadanie to 

zrealizowano w 2022 roku, przez co zwiększono możliwości świadczenia usług zdrowotnych. 

W dniu 7 kwietnia 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej części Przychodni Rejonowej 

w Prochowicach. Inwestycja obejmowała przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części 

obiektu, dzięki czemu powstały nie tylko nowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze, ale 

również dostosowano budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych, które mogą obecnie 

korzystać z windy. Koszt rozbudowy i unowocześnienia budynku wyniósł ponad 1 mln zł, z 

czego ponad 700 tys. zł Gmina Prochowice pozyskała z Polskiego Funduszu Inicjatyw 

Lokalnych. 
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III – PROMOCJA ZDROWIA, PROFILAKTYKA I PROGRAMY ZDROWOTNE DLA 

MIESZKAŃCÓW GMINY PROCHOWICE 

 

Rodzaj badania Odpłatność Liczba pacjentów, którzy 
skorzystali z akcji 

BADANIE PIERSI PŁATNE 50 osób 

BADANIE SŁUCHU CO 

WTOREK 

BEZPŁATNE ok. 20 osób 

NEUROLOG PŁATNE 12 osób ( w tym 10 osób 

skorzystało z promocji dla 

pacjentów należących do 

Przychodni, koszt takiej wizyty 

wyniósł 60,00 zł, reszta to 

dofinansowanie Przychodni) 

USG wg zleceń lekarzy POZ BEZPŁATNE 95 osób 

AKCJA  

„ RÓŻOWY PAŹDZIERNIK”- 

kampania świadomościowa i 

edukacyjna wykonywania 

regularnych badań piersi. 

BEZPŁATNE 6 osób 

„PROFILAKTYKA RAKA 

PROSTATY( nie tylko) męska 

sprawa – akcja wspierająca 

mężczyzn w walce z rakiem 

prostaty ( panel badań 

laboratoryjnych) 

BEZPŁATNE 14 osób 

Współpraca partnerska z Neo 

Hospital sp. z o.o. w Krakowie 

Szpital na Klinach w ramach 

kampanii społecznej 

#ONKOODPOWIEDZIALNI# 

BEZPŁATNE  
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spotkania live z lekarzami 

urologami 

BIAŁA SOBOTA 

DIABETOLOGICZNA- 

bezpłatne porady lekarza 

diabetologa oraz porady 

dietetyka z zakresu zdrowego 

stylu żywienia. Partnerem akcji 

była firma Roche Diabetes 

Care. 

BEZPŁATNE 20 osób 

 

IV – PRACA PIELĘGNIARKI W TERENIE: 
 

- Wizyty w domu pacjenta - 932 pacjentów 

- Wizyty gabinetowe   - 263 pacjentów 

- Badania laboratoryjne ( pobranie krwi w terenie na zlecenie lekarza POZ) - 800 pacjentów 

- Iniekcje w terenie - 400 pacjentów 

- Świadczenia pielęgniarskie ( opatrunki, RR, badanie poziomu glukozy glukometrem) – 

 1800  pacjentów 

- Teleporada - 285 pacjentów 

-  Patronaże - 15 pacjentów 

 

Od 01.12.2021 roku, badania laboratoryjne wykonywane w punkcie pobrań Przychodni 

Rejonowej w Prochowicach  realizowane są przy współpracy z  DIAGNOSTYKA Spółka  

Akcyjna. 

 

V - REHABILITACJA: 

Gabinet fizjoterapii dostępny jest dla pacjentów w godz. 7.30- 18.00 od poniedziałku do piątku. 

Zatrudnionych jest dwóch magistrów fizjoterapii. 

W ramach podpisanej umowy z NFZ, prowadzimy rehabilitację w następującym zakresie: 

-  Fizjoterapia Ambulatoryjna 

- Fizjoterapia Ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 

- Fizjoterapia Ambulatoryjna dla osób po przebytej chorobie COVID -19. 
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W ramach swoich obowiązków służbowych wykonują: 

-  zabiegi fizjoterapeutyczne, 

- planowanie całego procesu rehabilitacji ( tzn. ustalenie rodzaju zabiegów i kinezyterapii 

stosownie do jednostki chorobowej i możliwości pacjenta). Są to tzw. planowane wizyty 

fizjoterapeutyczne. 

 

W /w pracownicy działu rehabilitacji, prowadzą również całą dokumentację medyczną i 

rozliczenia zabiegów z NFZ. 

W w/w gabinecie są wykonywane następujące zabiegi: 

1/ Elektroterapii - PRĄDY: 
- TENS 

- TRABERTA 

-ID ( INTERFERENCYJNE) 

- STYMULACJA, PRĄDY DIADYNAMICZNE DD 

- JONOFOREZA 

- GALWANIZACJA+ PRĄDY KOTZA 

2/ Światłolecznictwa: 
- NAŚWIETLANIE LAMPĄ SOLLUX 

- BIOPTRON (  nie refundowane) 

- LASER WYSOKOENERGETYCZNY I BIOSTYMULACYJNY 

3/ Magnetoterapia ( POLE MAGNETYCZNE WYSOKIEJ I NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI) 

4/ Sonoterapia ( ULTRADŹWIĘKI MAŁĄ I DUŻĄ GŁOWICĄ) 

5/ Masaż podciśnieniowy 

6/ Krioterapia ( LECZENIE ZIMNEM NIE REFUNDOWANE PRZEZ NFZ) 

7/ Kinezyterapia ( ĆWICZENIA BIERNE, ĆWICZENIA CZYNNO – BIERNE, 

ĆWICZENIA W ODCIĄŻENIU, ĆWICZENIA INDYWIDUALNE, ĆWICZENIA NA 

PRZYRZĄDACH ORAZ NAUKA LOKOMOCJI I WYCIĄGI DLA KRĘGOSŁUPA 

LĘDŹWIOWEGO) 

8/ Masaż wirowy kończyn górnych i dolnych 

Powyższy gabinet jest wyposażony w sprzęt rehabilitacyjny zgodnie z wymogami NFZ i  

odpowiedni do wykonywania powyższych zabiegów. Stan techniczny aparatów i badanie pola 

elektromagnetycznego wykonywane są zgodnie z przepisami. 
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4. KULTURA I SPORT 
 
4.1. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA PROCHOWICKIEGO OŚRODKA 
KULTURY I SPORTU ZA 2021 ROK 
 

1. Wstęp 

Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu jest największą  instytucją kultury w gminie Prochowice.  

Instytucja działa nieprzerwanie od 1986 roku, kiedy to została wpisana do rejestru instytucji kultury. Od 

tego czasu misją Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu jest upowszechnianie kultury, wspieranie 

działalności twórczej oraz inicjatyw społecznych, rozwijanie zainteresowań, ochrona dziedzictwa 

kulturowego kraju i regionu oraz umożliwianie lokalnej społeczności uczestnictwa w kulturze w jak 

największym stopniu co jest zadaniem trudnym, wymagającym i wieloaspektowym. Mimo wszystko 

staramy się, aby nasz ośrodek był nowoczesny, przyjazny, atrakcyjny – żeby był przestrzenią 

dospołeczną i sprzyjającą aktywizacji lokalnej społeczności. Dlatego też stale staramy się podnosić 

jakość naszej oferty, wdrażając nowe projekty i inicjatywy. Organizujemy koncerty, konkursy czy 

zajęcia warsztatowe o charakterze edukacyjnym, ale również rozrywkowym mające na celu 

kształtowanie świadomości odbioru, tożsamości, wrażliwości, poznawania dziedzictwa kulturowego 

niematerialnego, jak również materialnego oraz historii regionu i kraju, a także otwartości na inne kręgi 

kulturowe przybliżając dziedzictwo, ponieważ świat jest wielokulturowy. 

 

Ze względu na panującą pandemię i obostrzenia wynikające z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-

2 wywołującego chorobę COVID-19 Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu miał w 2021 roku 

ograniczone możliwości prowadzenia działalności edukacyjno-artystycznej oraz rozrywkowej. Mimo 

wszystko z powodzeniem udało się zrealizować wiele działań dostosowanych do panujących 

uwarunkowań. Jednakże oferta musiała być realna do wdrożenia, a przy tym elastyczna i dynamicznie 

zmienna.  

 

W 2021 roku przy Prochowickim Ośrodku Kultury i Sportu działały trzy sekcje zainteresowań. 

 

2. Mały Artysta 

Na początku roku zajęcia artystyczne dla dzieci prowadzone były zdalnie. Podczas ferii zimowych 

nagraliśmy i wyemitowaliśmy cykl kreatywnych filmów instruktażowych, których celem było 

rozwijanie zainteresowań, zdolności plastycznych i manualnych, jak również zagospodarowanie czasu 

wolnego w trakcie pandemii. Z zaproponowanych filmów najmłodsi mieszkańcy gminy Prochowice 

mogli dowiedzieć się jak wykonać: 

 zimowy pejzaż, 

 świecznik ze słoika, 
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 prosty karmnik dla ptaków, 

 sztuczny śnieg, 

 zwierzęta z płyt CD 

Nasze filmy o tematyce artystycznej mają łącznie 1157 wyświetleń. 

 

Od października 2021 r. zajęcia „Mały Artysta” powróciły w formie stacjonarnej, lecz wciąż 

dostosowane do obostrzeń. Zajęcia skierowane dla dzieci od klasy pierwszej odbywać się będą trzy razy 

w tygodniu (wtorek, środa, czwartek).  

 

3. Klub Tańca Towarzyskiego „IMPULS” 

Zajęcia Klubu Tańca Towarzyskiego „Impuls” w Prochowicach odbywają się od poniedziałku do 

piątku. Na zajęcia uczęszcza obecnie pięć par, w tym trzy do grupy młodszej i dwie do grupy starszej. 

Uczestnicy zajęć uczą się podstaw, a także bardziej złożonych choreografii tańców standardowych oraz 

latynoamerykańskich.  

 

4. Chór Dnia Jednego 

Męski chór działający przy POKiS spotyka się na próbach dwa razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek). 

Na próbach Panowie szlifują swoje umiejętności wokalne, ćwiczą opracowane wcześniej utwory oraz 

przygotowują nowy repertuar pod okiem instruktora. Chór Dnia Jednego od wielu lat z powodzeniem 

występuje na różnych uroczystościach, koncertach i konkursach wokalnych. 

 

5. Konkursy 

W ciągu bieżącego roku zaproponowaliśmy mieszkańcom miasta i gminy Prochowice szereg 

konkursów o zróżnicowanej tematyce. 

 Konkurs „Jak bardzo kochasz swoich Dziadków”, 

 Konkurs na „Najpiękniejszą Pisankę”, 

 Konkurs fotograficzny „W Obiektywie Biało i Czerwono”, 

 Konkurs „Narodowy Kwiat”, 

 Konkurs plastyczny „Portret Mojej Mamy” 

 

6. Kajakiem przez Młynówkę – poznajemy walory krajoznawcze i 
wypoczynkowe naszego powiatu 

19 czerwca mieszkańcy Prochowic i całej okolicy mogli rodzinnie spędzić czas, pływając kajakami po 

okalającej park rzece Młynówce w ramach projektu pn. „Kajakiem przez Młynówkę – poznajemy 

walory krajoznawcze i wypoczynkowe naszego powiatu” realizowanego przez Stowarzyszenie 
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Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina” w Prochowicach przy współpracy Prochowickiego Ośrodka 

Kultury i Sportu. Choć odcinek, jakim można było płynąć, może nie jest najdłuższy, za to z pewnością 

jest bardzo malowniczy i urokliwy. Atrakcji było jednak znacznie więcej. 

Wielkim zainteresowaniem cieszyło się wybijanie okolicznościowej monety, na której znalazły się 

symbole nawiązujące do regionu i jego walorów krajobrazowych i historycznych. Każdy, kto spróbował 

swoich sił jako „mincerz”, mógł własnoręcznie wybitą monetę zabrać ze sobą do domu. Nie zabrakło 

także atrakcji dla najmłodszych w postaci dmuchanego zamku, jak również gier, zabaw i konkursów 

przygotowanych przez PTTK Odział Ziemi Prochowickiej. 

7. Wakacje 

W czasie przerwy wakacyjnej została zorganizowana półkolonia, która odbyła się w dwóch turnusach. 

Jeden w lipcu, a drugi w sierpniu. W zajęciach odbywających się przez tydzień brały udział 30. osobowe 

grupy.  

W programie znalazły się następujące atrakcje: 

 Wycieczka do „Time Gates” w Jeleniej Górze 

 Warsztaty plecionkarskie 

 Wycieczka do Karkonoskiego Parku Ducha Gór "Gigantei" 

 Zajęcia z TechForKids (warsztaty chemiczne, wyścigi zdalnie sterowanymi modelami) 

 Wycieczka na Ranczo Grapa w Nowych Łąkach 

 

8. Warsztaty twórcze 

Od 12 do 15 lipca 2021 r. w sali Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu odbywały się zajęcia 

warsztatowe w ramach projektu realizowanego przez POKiS oraz Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych „Nasza Gmina” w Prochowicach pn. „Działam twórczo – poznaję Dolny 
Śląsk” współfinansowanego ze środków budżetu Powiatu Legnickiego. Warsztaty oprócz 

upowszechniania kultury, pobudzania wyobraźni i kreatywności miały na celu integrację i komunikację 

międzypokoleniową bowiem skierowane były równie do dzieci, młodzieży, jak też osób dorosłych. 

Ważnym aspektem projektu było również kształtowanie tożsamości z regionem i poczucia lokalności.  

Zajęcia warsztatowe przybliżające bogactwo kulturowe Dolnego Śląska rozpoczęły się od warsztatu 

ceramicznego, podczas którego uczestnicy posłuchali o historii i metodach wyrobu przedmiotów 

ceramicznych, po czym samodzielnie wykonali własną pracę, której tworzywem twórczym była glina. 

Drugi dzień zajęć poświęcony był Piernikom Dolnośląskim. Uczestnicy tych zajęć dowiedzieli się 

między innymi, że na Dolnym Śląsku, a konkretnie w Świdnicy pierniki wypiekano już u schyłku XIII 

wieku. Zadaniem warsztatowym było natomiast wykonanie i ozdobie lukrem piernikowej chatki. 

Kolejnym tematem w programie był czerpany papier, a w trakcie dwóch godzin pracy każdy zrobił co 

najmniej dwa arkusze papieru w tym jeden zdobiony przy pomocy roślin. Ostatni dzień warsztatów był 
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nadzwyczaj barwny, ponieważ na koniec został fascynujący warsztat tkacki. Nim uczestnicy przystąpili 

do pracy na dość nietypowych krosnach, bo za te służyło hula-hop, dowiedzieli się wiele o rodzajach 

włókien i tkanin, sposobach ich otrzymywania, narzędziach oraz o historii tkactwa na Dolnym Śląsku.  

 

9. Aktywizacja seniorów 

  

Działalność Prochowickiego Ośrodka Kultury aktywizuje różne środowiska i grupy społeczne,  w tym 

również seniorów, gdyż tak grupa jest równie ważna. Seniorzy mogą brać udział w zajęciach 

zespołowych i kółkach zainteresowań. Zajęcia sekcji odbywają się w odpowiednio przygotowanych 

salach. Każda z wymienionych sekcji cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta i 

gminy Prochowice..  Ogromnym powodzeniem cieszą się także wyjazdy turystyczno-krajoznawcze, do 

Teatru czy Opery. Nasza grupa Seniorów regularnie uczestniczy w organizowanych wyjazdach, 

poznając Polskę i kraje ościenne. Tworzenie miejsca spotkań dla Seniorów w Prochowicach jest szansą 

dla osób starszych. Działanie to umożliwia im spędzenie czasu wolnego w miłym towarzystwie, daje 

szanse na rozwój zainteresowań i pasji. 

 

Z myślą o seniorach organizowane były takie wydarzenia jak: 

Herbatka u Babci i Dziadka – 22 stycznia 2022 z okazji Dnia Babci i Dziadka przy Prochowickim 

Ośrodku Kultury i Sportu rozdaliśmy 350 upominków. Prezenty otrzymywali przechodnie, a przede 

wszystkim prochowiccy seniorzy. Działanie prowadziliśmy razem z fundacją Revimine, 

wolontariuszami KGHM, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Urzędem Miasta 

i Gminy Prochowice. 

Cukiernia u Seniora – tłusty czwartek w gminie Prochowice. 

 

10. Ważne wydarzenia w 2021 roku 

 29. Finał WOŚP 

 Dzień Kobiet 

 Dzień Dziecka 

 35. Międzynarodowy Integracyjny Plener Plastyczny 

 Prochowicka Biesiada nad Kaczawą 

 Dożynki Gminne 

 4. Dolnośląska Rewia Akordeonowa 
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11. Grafik zajęć w POKiS obowiązujący od października 2021 r.  

 

12. Świetlice 

W gminie Prochowice w 2021 r. funkcjonowały następujące centra, ośrodki kultury                    
i świetlice: 

 Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu  

 Wiejski Dom Kultury w Mierzowicach 

 Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Kawicach 

 Świetlica w Rogowie Legnickim 

 Świetlica w Dąbiu 

 Świetlica w Szczedrzykowicach 

 Świetlica w Motyczynie 

 Świetlica w Lisowicach 

 

Celem świetlic działających na terenie miasta i gminy Prochowice jest zapewnienie dzieciom 

i młodzieży mieszkającym na terenie sołectw możliwości spędzenia czasu wolnego w czasie przerw od 

nauki szkolnej tj. ferii wakacyjnych oraz zimowych, a także w czasie trwania roku szkolnego 

w godzinach popołudniowych. Działalność świetlic środowiskowych ma za zadanie umożliwienie 
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i wspieranie:  samorozwoju, kreatywności, aktywnych form spędzania czasu, wyrównywania szans, 

kształtowania tożsamości, postaw i wartości. Funkcje świetlic środowiskowych odpowiadają zatem na 

zróżnicowane potrzeby społeczności takich jak uczestnictwo w kulturze i edukacja, lecz nie pomijając 

przy tym funkcji rozrywkowej i wypoczynkowej.  

 Ponadto cele działalności pracy świetlic środowiskowych obejmują: 

 integrowanie ze sobą dzieci i młodzieży w różnym wieku, 

 prowadzenie wczesnej profilaktyki związanej z wszelkiego rodzaju patologiami, społecznymi, 

 kształtowanie właściwych postaw społecznych, 

 pomoc w trudnych sytuacjach życiowych i wskazywanie możliwości radzenia sobie z nimi, 

 właściwą organizację czasu wolnego, poprzez wiele propozycji zajęć warsztatowych, 

wyjazdów, gier i zabaw ruchowych, 

 rozbudzanie w wychowankach wrażliwości emocjonalnej w tym na sztukę, głównie poprzez 

czynny udział w kulturze, 

 tworzenie i rozwijanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, 

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży. 

 

Świetlice Wiejskie na terenie gminy Prochowice to również miejsce działalności Kół Gospodyń 

Wiejskich, które prowadzą tam swoją działalność.  

 

1. Koło Gospodyń Wiejskich „Lisowiczanki” 

2. Koło Gospodyń Wiejskich „Mierzowiczanki” 

3. Koło Gospodyń Wiejskich "Rogowianki" 

4. Koło Gospodyń Wiejskich z Dąbia 

5. Koło Gospodyń Wiejskich z Golanki Dolnej 

6. Koło Gospodyń Wiejskich z Kwiatkowic. 

 

W 2021 roku zarejestrowane zostało Koło Gospodyń Wiejskich „Kawiczanki znad Cichej Wody” 

w Kawicach. 

 

13. Planowane w 2022 roku 

W 2022 roku planujemy uruchomić grupę rowerową „Kulturowa Turystyka Rowerowa” – podczas 

wycieczek rowerowych w grupie maksymalnie 15. osobowej będziemy poznawać okolicę, rozmawiać 

o kulturze, historii i popkulturze. Ponadto będziemy również fotografować interesujące i mniej 

oczywiste miejsca. 
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14. Pozyskane środki 
 

FUNDACJA REVIMINE, ul. Marii Skłodowskiej Curie 48, 59-301 Lubin 

1. Dzień Babci i Dziadka – 11 000,00zł 

2. Tłusty Czwartek „Pączek” – 4 500,00zł 

3. Dzień Kobiet – 12 000,00zł 

4.E-Senior – Kurs komputerowy dla Seniorów z terenu MiG Prochowice (tablet w prezencie) – 

52 000,00zł 

 

Razem 79 500,00zł 
 

STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY, plac Słowiański 1, 59-220 Legnica 

Współpraca ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina” w Prochowicach 

(oferent): 

1. Działam twórczo – poznaję Dolny Śląsk (warsztaty kreatywne dla dzieci podczas wakacji 

letnich) – 2 500,00zł (zadanie publiczne) 

2. „Kajakiem przez Młynówkę – poznajemy walory krajoznawcze i wypoczynkowe 

naszego powiatu” – 3 000,00zł (zadanie publiczne) 

                    3. Dolnośląska Rewia Akordeonowa im. Michała Osiadacza „ ...A w Prochowicach 

Harmonia Gra”…” – 2 500,00zł (Patronat Honorowy Starosty Legnickiego) 

 

Razem 8 000,00zł 
 

MINISTERSTWO KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU 

1. Klub 2021 – dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci oraz zakup sprzętu sportowego – 

10 000,00zł (Klub Sportowy Prochowiczanka). 

 

Razem 10 000,00zł 
 

DOLNOŚLĄSKA IZBA ROLNICZA WE WROCŁAWIU, ul. Okrzei 12, 59-220 Legnica 

1. „Prochowickie smaki ziemniaka” – dofinansowanie wydarzenia – 500,00zł 

 

Razem 500,00zł 
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GMINA PROCHOWICE – Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym wynikającym z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2021 rok. 

1. „Zakręcone akcje na wakacje” – półkolonia dla dzieci i młodzieży z terenu MiG Prochowice – 

4 000,00zł 

2. „Czas na sport i zdrowie” – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu MiG Prochowice- 4 

000,00zł (Klub Sportowy Prochowiczanka). 

 

Razem 8 000,00zł 
 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGNICY, plac Słowiański 1, 59-220 

Legnica- Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Sportu, Kultury, Rekreacji i Turystyki 

1. Plener Plastyczny w Prochowicach – 2 000,00zł 

2. Biesiada nad Kaczawą – 2 000,00zł 

3. Mikołajki – 2 000,00zł 

4. Prochowickie Betlejem- 2 000,00zł 

 

Razem 8 000,00zł 

 

INDYWIDUALNIE OD SPONSORÓW: 11 000,00zł 

 

 

Razem: 125 000,00zł  
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15. Wykaz stanowisk pracy w Prochowickim Ośrodku Kultury i Sportu 

STANOWISKO ETATY 

Dyrektor 1/1 

Główna Księgowa 1/1 

Kasjer – Samodzielny Referent ds. kadr 1/1 

Instruktor kulturalno-oświatowy 3 etaty 

Instruktor kulturalno oświatowy ds. sportu 1/1 

Główny specjalista ds. tańca 1/2 

Specjalista ds. rozliczania, obsługi projektów i 
zamówień publicznych 

1/1 

Asystent 1/1 

Pracownik gospodarczy 1 1/2 

Konserwator 1/1 

 

16.  Kluby sportowe 

W 2021 roku mecze piłki nożnej rozgrywały następujące kluby: 

 KS Prochowiczanka 

 KS „Czarni” Golanka Dolna 

 KS „Krokus” Kwiatkowice 

 KS „Korona” Kawice 

 KS „Orkan” Szczedrzykowice 
 

Klub Sportowy Prochowiczanka jest amatorską drużyną piłki nożnej grającą w IV Lidze – zachodnia 

grupa dolnośląska. Drużyna w sezonie 2021/2022 uzyskała 7 pkt. w tabeli.  

 

W zajęciach sportowych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Klub uczestniczyło 110 osób. W 

tym 90 chłopców i 20 dziewcząt. 

 

Klub Sportowy ORKAN Szczedrzykowice jest amatorską drużyną piłki nożnej grającą w Klasie 

okręgowej. Drużyna w sezonie 2021/2022 uzyskała 24 pkt. w tabeli.  

 

W 2021 roku kluby sportowe borykały się z problemami finansowymi z uwagi na wzrost kosztów 

prowadzenia swojej działalności. 

 

. 
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4.2.DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI  

IM. ZYGMUNTA JANA RUMLA W PROCHOWICACH ZA 2021 ROK 

 
 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Prochowicach jest 

samodzielną jednostką organizacyjną gminy wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury dnia 

02.01.2007 pod numerem 2. 

Biblioteka działa na mocy ustawy o Bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku, ustawy 

z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz 

statutu nadanego przez organizatora. 

Dzień 31 grudnia 2021 roku jest dniem podsumowującym działalność MGBP w 

Prochowicach. W pierwszej kolejności placówka kontynuowała działalność w zakresie: 

gromadzenia, opracowania, selekcji, przechowywania i udostępniania zbiorów.  

Jednostka podejmowała również działania skierowane do dzieci i młodzieży oraz 

czytelników dorosłych mające na celu promocję czytelnictwa i biblioteki oraz rozbudzenie 

zamiłowania do czytania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników i użytkowników 

MGBP w Prochowicach sukcesywnie dokonywała zakupów nowości wydawniczych i 

wprowadzała zbiory biblioteczne do katalogu elektronicznego Mak+. Oprócz gromadzenia 

zbiorów biblioteka prowadziła sukcesywną selekcję zbiorów.   

Od kwietnia 2021 roku Biblioteka prowadzi stronę internetową 

www.biblioteka.prochowice.pl, gdzie promuje swoją działalność i księgozbiór. Dzięki stronie 

można skontaktować się z pracownikami Biblioteki za pomocną formularza kontaktowego. Na 

bieżąco dodajemy nowe informacje z działalności Biblioteki oraz ważne komunikaty dla 

użytkowników oraz odwiedzających witrynę. Oprócz strony internetowej aktywnie działamy 

także na portalu społecznościowym Facebook.     

W roku 2021 pracownicy doskonali swoje umiejętności poprzez udział w licznych 

szkoleniach.   

Jednym z głównych celów działalności Biblioteki jest promocja czytelnictwa, jako 

atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu, zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb 

czytelniczych ogółu społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy i kultury. MGBP w 

Prochowicach dokładała wszelkich starań, by czytelnicy i użytkownicy postrzegali naszą 

jednostkę, jako miejsce przyjazne każdemu niezależenie od wieku, wykształcenia czy zawodu.    

 

 

http://www.biblioteka.prochowice.pl/
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Stan zatrudnienia:  

W roku 2021 w MGBP w Prochowicach zatrudnione były 4 osoby na 3 etatach.  

Dyrektor – 1 etat; starszy kustosz – 1 etat, główna księgowa – ¼ etatu, pracownik 

gospodarczy –  ¾ etatu.   

 

Zbiory: 

Księgozbiór MGBP w Prochowicach jest na bieżąco wzbogacany i aktualizowany 

poprzez systematyczne zakupy ze środków budżetowych, dary od czytelników i dotację z 

Biblioteki Narodowej. W roku 2021 zakupiono ogółem 805 książek na kwotę 20058 zł.  

Ogólny stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2021 wyniósł 26321 wol. 

 Oprócz tradycyjnych książek posiadamy również 69 dokumentów audiowizualnych w 

postaci audiobooków.  

STAN I UDOSTĘPNIANIE KSIĘGOZBIORU 

1. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2021 r. (ogółem): 26326 wol. 

  Literatura piękna dla dorosłych  17059 wol. 

  Literatura piękna dla dzieci  6894 wol. 

  Literatura popularnonaukowa dla dorosłych  2121 wol. 

  Literatura popularnonaukowa dla dzieci  252 wol. 

2. Struktura wpływu księgozbioru za rok 2021 r. 
 Wpływ ogółem: 

 

805 wol. 

  Zakup ogółem: 775 wol. 

  W tym: Literatura piękna dla dorosłych 567 wol. 

   Literatura piękna dla dzieci 212 wol. 

   Literatura popularnonaukowa dla dorosłych 21 wol. 

   Literatura popularnonaukowa dla dzieci 5 wol. 

  Inna źródła wpływu ogółem: 30 wol. 

  W tym: Literatura piękna dla dorosłych 18 wol. 

   Literatura piękna dla dzieci 11 wol. 

   Literatura popularnonaukowa dla dorosłych 1 wol. 

   Literatura popularnonaukowa dla dzieci 0 wol. 

3. Ubytki ogółem: 31581 wol. 

  Ubytki w ciągu roku 50 wol. 
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W roku 2021 z księgozbioru biblioteki usunięto w sumie 50 egzemplarzy książek, w tym 30 woluminów 

zniszczonych, zaczytanych lub z brakującymi stronami oraz 20 woluminów niezwróconych przez 

czytelników pomimo wielokrotnego upominania, były to egzemplarze wypożyczone od 2015 do 2018 

roku. 

 

Czytelnicy:  

 W roku 2021 Biblioteka zarejestrowano ogółem 679 czytelników.  

 

Liczba czytelników wg wieku  

Ogółem do 5 lat 6-12 lat 13-15 

lat 

16-19 

lat 

20-24 

lat 

25-44 

lat 

45-60 

lat 

Powyżej 

60 lat 

679 35 128 56 36 19 171 130 104 

 

 

Liczba czytelników wg zajęcia        

Ogółem Osoby uczące się Osoby pracujące Pozostali 

679 204 271 204 

 

 

Wypożyczenia:  
 W roku 2021 Biblioteka wypożyczyła czytelnikom 18040 książek oraz 33 audiobooki. 

1. Struktura wypożyczeń za 2021 r.  
 Wypożyczenia ogółem: 

18040 wol.  

  Literatura piękna dla dorosłych 12914  wol. 

  Literatura piękna dla dzieci 4604 wol. 

  Literatura popularnonaukowa  522 wol. 

2. Liczba odwiedzin ogółem (wypożyczalnia + czytelnia): 11183  

 Odwiedziny w wypożyczalni: 11183  

Odwiedziny w czytelni: (z powodu pandemii Covid dostęp do 

czytelni został ograniczony) 

0  

w tym w czytelni internetowej (z powodu pandemii Covid dostęp 

do czytelni został ograniczony)  

0  

 3. Udzielone informacje ogółem:  94 
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 w tym liczba udzielonych informacji w czytelniach 

internetowych: 

0 

4. Liczba stanowisk komputerowych: 6 

 Liczba stanowisk komputerowych dostępnych dla czytelników: 3 

 Liczba stanowisk komputerowych wykorzystywanych tylko do 

prac bibliotecznych:    

3 

 

Działalność kulturalno-oświatowa MGBP w Prochowicach 

 W roku sprawozdawczym oprócz działalności podstawowej prowadzone były również 

inne formy popularyzacji książki i czytelnictwa: 

 ferie zimowe, 

 wakacje w bibliotece, 

 wystawy prac pokonkursowych, 

 spotkania z pisarzami i ciekawymi ludźmi, 

 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,  

 konkursy: plastyczne, fotograficzne, literackie,     

 wycieczki do Biblioteki dla przedszkolaków i zerówkowiczów, 

 przedstawienia teatralne,  

 organizacja spotkania oraz przygotowanie materiałów, które zostały wykorzystane w 

konkursie literackim „Pamiętniki pokoleń”, 

 organizacja Prochowickiej Gali Romansu,   

 szkolenia online.  

 

Spotkanie z pisarzem 

Ilość uczestników 

20.09. Agnieszka Lingas-Łoniewska 30 

19.11. Artur Guzicki 33 

18.11. Mieczysław Balowski 30 

29.11. Monika B. Janowska 30 

10.12. Mariusz Świder 40 

    RAZEM 163 
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Przestawienia teatralne  

3.07. „Bajkowy kram” 25 

9.07. „Tygrys Pietrek” 25 

16.07. „Gagatek czyli historia niesfornego 

chłopca” 

26 

23.07. „Przygody małego pingwinka Pik-Poka” 23 

6.08. „Twoje abecadło” 27 

13.08. „Czarodziejski ksylofon” 29 

20.08. „Kłopoty Klowna” 42 

27.08. „Bajka o rybaku i złotej rybce” 45 

    RAZEM 242 

 

Dyskusyjny Klub Książki 

Data temat spotkania Ilość uczestników 

18.06. Plany czytelnicze na rok 2021 18 

5.08. „Gdzie śpiewają raki” Owens 16 

7.09. Książki A.  Lingas-Łoniewskiej 18 

24.09. Książki A.  Lingas-Łoniewskiej 18 

15.10. Książka Szepielak   „Przekroczyć rzekę” 14 

15.11. Książka M. Janowska 20 

     RAZEM 104 

 

Konkursy dla uczniów szkół podstawowych 

8 czerwca  Zilustruj wybrany wiersz K.K. 

Baczyńskiego 

33 

8 czerwca  Portret K.K. Baczyńskiego 43 

 76 

 

Wakacyjne konkursy dla każdego małego i dużego  

Lipiec 

9.07. Moje ulubione miejsce w 

Prochowicach 

16 

16.07. Jestem bohaterem z bajki / książki 13 
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23.07. Przyjdź do Biblioteki 10 

Sierpień 

6.08. Robot mój przyjaciel 5 

13.08. Idealna książka na wakacje 2 

20.08. Ubierz się w książkę 15 

Razem:  61 

 

 

Wystawy 

Wystawa prac pokonkursowych o Baczyńskim (4 dni) 

Wystawa prac pokonkursowych Moje ulubione miejsce w Prochowicach (4 dni) 

Wystawa prac pokonkursowych Jestem bohaterem z bajki / książki (4 dni) 

Wystawa prac pokonkursowych Idealna książka na wakacje (4 dni) 

Wystawa prac pokonkursowych Ubierz się w książkę (4 dni) 

Wystawa Polska Niepodległa 11 listopada 

 

Wycieczki do Biblioteki 

11.10. Przedszkolaki grupa 5. P. W. Ratajczak 12 

26.10. Przedszkolaki M. Kowalczyk 9 

09.11. Zerówka p. E. Chomiak 10 

16.11. Zerówka p. I. Mokrzycka 20 

  51 

 

Szkolenia on-line 

03.02 Szkolenie sprawozdawczość – Biblioteka Dolnośląska 1 os. / 3 godz. 

19.02. Analiza funkcjonowania bibliotek – Biblioteka 

Dolnośląska 

1os. / 1,5 

godz. 

05.05. Szkolenie DKK – Biblioteka Dolnośląska 1 os. / 1 godz. 

20.05. Forum Bibliotekarzy Dolnośląskich – Koronawirus  w 

Bibliotece 

2 os. / 2,5 

godz. 

09.06. Szkolenie Canva – Legnicka Biblioteka Publiczna 1 os. / 2 godz. 

16.06. Szkolenie Canva – Legnicka Biblioteka Publiczna 1 os. / 3 godz. 

17.06. Cyfrowy narzędownik współczesnego bibliotekarza 1 os. / 2 godz.  
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22.06. E-booki i audiobooki w Bibliotece 2 os. / 2 godz. 

30.06. E-booki i audiobooki w Bibliotece 1 os. /  2 

godz. 

9.07. Priorytet 1 – jak złożyć wniosek – Biblioteka 

Narodowa 

1 os. / 1 godz. 

16.09. Szkolenie DKK – Biblioteka Dolnośląska 1 os. / 3 godz. 

15.10. Szkolenie DKK Recenzja  1 os. / 3 godz. 

19.10. Szkolenie Platon – Empik „Nowoczesny czytelnik” 1 os. / 2 godz. 

27.10. DKK Szkolenie „Książka pachnąca wrażeniami” 1 os. / 2 godz. 

17.11. Szkolenie Legnicka BP „Escape Room”  1 os. / 2,5 

godz. 

22.11. Szkolenie MakPlus 1 os. / 4  

godz. 

17.11. Szkolenie Legnicka BP „Escape Room”  1 os. / 2,5 

godz. 

03.11 Szkolenie BN Academica 1 os. / 2 godz. 

 

Pozostała działalność  

Data Temat Ilość uczestników 

14.05 Spotkanie Jan Greń + uczennice SP nr 2 – Pamiętnik 

pokoleń 

6 

5.09 Prochowicka Gala Romansu i Narodowe czytanie 

Balladyny 

70 

13.09 Dożynki – uroczysta msza, kotyliony, pomoc  4 

11.11 Wystawa okolicznościowa Polska Niepodległa – 

POKIS 

60 

 

Inne zadania realizowane w roku sprawozdawczym:  

 Oprócz działalności kulturalno-oświatowej MGBP w Prochowicach prowadziła szereg 

zadań mających na celu skuteczne i efektywne zarządzanie i prowadzenie działalności 

statutowej: 

 pozyskiwanie środków pozabudżetowych  
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- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Priorytet 1 – zakup nowości 

wydawniczych – 6500 zł.  

- środki pozyskane w wyniku sponsoringu i darowizn – 2846 zł. 

- środki wypracowane przez Bibliotekę – 936 zł.  

- środki pozyskane z Instytutu Książki na spotkania z pisarzami – 1000 zł. 

 udostępnianie urządzenia do odtwarzania audiobooków – Czytak, 

 Mała Książka Wielki Człowiek – wyprawki dla najmłodszych czytelników, 

 sporządzanie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem Biblioteki PZU, 

 sporządzanie sprawozdań i analiz podsumowujących rok 2021 – MkiDN, GUS i innych, 

 przygotowywanie plakatów i zaproszeń na imprezy przygotowywane przez jednostkę, 

 śledzenie rynku wydawniczego, analiza potrzeb czytelniczych, zakup wybranych 

publikacji, przygotowanie książki do wypożyczenia: pieczętowanie, naklejanie kodów, 

zabezpieczenie okładki folią, wprowadzanie danych bibliograficznych książki do 

systemu komputerowego Mak+,   

 prowadzenie księgi inwentarzowej, księgi ubytków, księgi akcesji, 

 rejestracja nowych czytelników, uzyskiwanie danych osobowy i ich ochrona, 

 prowadzenie dwóch punktów bibliotecznych usytuowanych we wsi Kawice i 

Cichobórz, systematyczna wymiana książek, coroczna sprawozdawczość,       

 prowadzenie okresowego przeglądu stanu technicznego budynku, szczelności instalacji 

gazowej, kotła CO, alarmu i przeglądu kominiarskiego, 

 realizowanie elektronicznych zamówień i rezerwacji książek, 

 Książka na telefon – to usługa z której mogli korzystać czytelnicy, którzy ze względu 

na stan zdrowia, wiek, niepełnosprawność lub ograniczenia związane z Covidem nie 

mieli możliwości wypożyczenia książek. W ramach tej usługi bibliotekarze dostarczali 

książki do domów czytelników.       

 w czasie Covidu pracownicy biblioteki pakowali wcześniej zamówione książki do 

paczek, które czytelnicy odbierali spod Biblioteki, 

 współpraca z instytucjami działającymi na terenie gminy w zakresie popularyzacji 

książki i przysposobienia czytelniczego oraz innych działań dla środowiska lokalnego,  

 Biblioteka wykonywała usługi: wydruki, skany, ksero.  
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5.SZKOLNICTWO ZA 2021 ROK 

 
 

W 2021 roku zadania związane z edukacją i wychowaniem w Gminie Prochowice realizowały 

następujące placówki oświatowe, dla których Gmina Prochowice jest organem 

prowadzącym: 

1. Miejskie Przedszkole w Prochowicach 

2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach 

3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach 

4. Szkoła Podstawowa im. ks Jana Twardowskiego w Dąbiu. 

 

Szkoły są wyposażone w sale gimnastyczne, pracownie komputerowe zapewniające dostęp do 

internetu, wszystkie szkoły udostępniały swoim uczniom świetlice szkolne oraz oferowały 

uczniom zajęcia pozalekcyjne.  

 

Nauczyciele Gmina Prochowice w 2021 roku 

 

Nazwa placówki Nauczyciele 

stażyści 
Nauczyciele 
kontraktowi 

Nauczyciele 
mianowani 

Nauczyciele 

dyplomowani 
Razem 

Szkoła 
Podstawowa nr 1 
w Prochowicach 

2 6 7 20 35 

Szkoła 
Podstawowa nr 2 
w Prochowicach 

0 6 4 16 26 

Szkoła 
Podstawowa 

w Dąbiu 

2 3 5 6 16 

Miejskie 
Przedszkole 

 w Prochowicach 

0 2 11 5 18 
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W minionym roku liczba uczniów wynosiła: 
 

lp. Nazwa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

1 Szkoła Podstawowa nr 1 

 w Prochowicach 

267 16 

2 Szkoła Podstawowa nr 2 

 w Prochowicach 

  
278 

18 

 

 

 

 

3 Szkoła Podstawowa 

 w Dąbiu 

79 9 

4 Miejskie Przedszkole 

w Prochowicach 

162 7 

Razem 876 49 

 

 

Dowóz uczniów 

W 2021 roku dowozy uczniów realizowano autobusami PKS Lubin ze wszystkich 

miejscowości gminy Prochowice. Za dowóz odpowiadał Urząd Miasta i Gminy Prochowice.  

W czasie trwania zajęć szkolnych tygodniowy harmonogram odjazdu autobusów 

opracowano na podstawie tygodniowych planów zajęć Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Prochowicach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Prochowicach, Szkoły Podstawowej w Dąbiu oraz 

Miejskiego Przedszkola w Prochowicach. Dołożono wszelkich starań, aby uczniowie po 

zakończeniu lekcji jak najkrócej oczekiwali na kurs powrotny do domu. W celu zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom dowożonym zorganizowano zajęcia świetlicowe, zarówno rano jak i 

po lekcjach. 

Stan techniczny autobusów nie zakłócał procesu dowożenia. Praca kierowców, 

opiekunów dowozu i świetlicy nie budziły zastrzeżeń. Współpraca pomiędzy opiekunami 

dowozu, nauczycielem świetlicy oraz dyrekcją szkoły pozwoliła rozwiązywać pojawiające się 

problemy na bieżąco. 

 

Opieka 

Organizacja zajęć świetlicowych w roku szkolnym 2020/2021 wynikała głównie z potrzeby 

zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom dowożonym do szkoły. 

Plan pracy świetlicy dostosowano ściśle do odjazdów autobusów szkolnych. 

Świetlice szkolne w roku szkolnym 2020/2021 wypełniały swoje podstawowe zadania 

określone w Statutach Szkół. 
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Plan pracy świetlic zakładał: 

- organizowanie opieki wychowawczej, 

- pomoc uczniom w nauce, 

- zapewnienie uczniom odpowiednich warunków do nauki i rekreacji, 

- współpracę z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami. 

 

Opiekunowie świetlic dołożyli wszelkich starań, aby czas dzieci oczekujących na lekcje lub 

odjazd autobusu był właściwie zagospodarowany. Uczniowie podczas zajęć świetlicowych 

odrabiali lekcje, czytali lektury, zajmowali się pracami plastyczno-dekoracyjnymi lub grali w 

różnorodne gry. Opiekun świetlicy był również odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów 

wsiadających do autobusu. 

 

Rozwój uczniów 

Działania szkół są skierowane na wszechstronny rozwój uczniów. Celowi temu 

podporządkowana jest organizacja zajęć pozalekcyjnych, konkursów, zawodów sportowych, 

imprez szkolnych, realizacja zadań programu wychowawczego i programu profilaktyki , a także 

pozyskiwanie dodatkowych środków na organizację innych działań służących kształtowaniu 

postaw, rozwijaniu zainteresowań oraz wyrównywaniu szans edukacyjnych. 

 

Opieka socjalna 

W roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 przyznano stypendia socjalne dla uczniów, którzy 

spełniali kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej. 
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 INFORMACJA Z REALIZACJI POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW 

„STYPENDIA SZKOLNE” w 2021 roku 

 

 Rok szkolny 2020/20201 styczeń 2021 r. - czerwiec 2021 r. 

 

Liczba złożonych wniosków do 15 września 2019r. o przyznanie 
stypendium szkolnego 

82 

Liczba złożonych wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego 2 

Liczba przyznanych stypendiów szkolnych 78 

Liczba przyznanych zasiłków szkolnych 2 

Kwota przyznanych stypendiów szkolnych II transza styczeń-czerwiec 2021r. 
40.39200 zł 

dotacja: 30.996,00 zł 
wkład własny: 9.396,00 zł  

W tym kwota przyznanych zasiłków szkolnych 1.000,00 zł 
Razem wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych 40.392,00 zł 

 

 Rok szkolny 2021/2022  wrzesień 2021r. - grudzień 2021r. 

 

Liczba złożonych wniosków do 15 września 2021r. o przyznanie 
stypendium szkolnego 

67 

Liczba złożonych wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego 3 

Liczba przyznanych stypendiów szkolnych 62 

Liczba przyznanych zasiłków szkolnych 3 

Kwota przyznanych stypendiów szkolnych I transza wrzesień-grudzień 2021r. 
35.352,00 zł 

dotacja: 28.2326,00 zł 
wkład własny: 7.116,00 zł 

W tym kwota przyznanych zasiłków szkolnych 1.500,00 zł 
Razem wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych 35.352,00 zł 

 

Przyznana dotacja 
2021r. 

Wkład własny 
2021r. 

w tym zasiłki szkolne 
2021r. 

Razem wydatki 
stypendia szkolne 2021r. 

59.232,00 zł 16.512,00 zł 2.500,00 zł 75.744,00 zł  
 

 

 

 

. 
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5.1. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA  

W PROCHOWICACH ZA 2021 ROK 

 
I. Zatrudnienie: 

- nauczyciele  
 

l.p. Nazwa      stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

1. Miejskie 
Przedszkole 

w Prochowicach 

0 2 11 3 

 

 

- pracownicy obsługi i administracji: 

l.. 

p 

Stanowisko 

 

Liczba 

etatów 

1. Woźna oddziałowa 5 

2. Sprzątaczka 2 

                     

3. Pomoc nauczyciela 2    

4. Kucharka 1 

5. Pomoc kuchenna 2 

6. Konserwator 1 

7. Intendent 1 

8. Księgowa 1 

9. Referent   z oddelegowaniem ds. ZNP 1/2 

 

II. Liczba dzieci 

Nazwa            Liczba dzieci                            Liczba oddziałów 

Miejskie 
Przedszkole               
w 
Prochowicach 

 

 

 2020/2021 

 

 

2021/2022 

                                       7 

        2020/2021               2021/2022 

160 162 Gr. I -     2,5 i 3-latki  
Gr. II -            3-latki 
Gr. III -     3 i 4–latki  
Gr. IV -          4-latki 
Gr. V -       4 i 5-latki Gr. 
VI -          5-latki 
Gr. VII -         5-latki 

Gr. I -     2,5 i 3-latki  
     Gr. II -            3-latki 
     Gr. III -     3 i 4–latki  
     Gr. IV -          4-latki 
     Gr. V -       4 i 5-latki 
     Gr. VI -          5-latki 
     Gr. VII -         5-latki 
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III. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego możliwości                          

i potrzeb realizowano poprzez: 

 

1. programy, projekty własne i ogólnopolskie: 
   - Program własny – „Zanim dziecko zacznie czytać i pisać”, 

   - Program logopedyczny własny  - „Program zajęć logopedycznych”, 

   - Program własny – „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak”, 

   - Projekt edukacyjny własny – „W świecie roślin i zwierząt”, 

   - Projekt własny – „Zapomniane zabawy z dawnych lat”, 

   - Program ogólnopolski - „Cała Polska czyta dzieciom”, 

   - Projekt własny – „W krainie eksperymentów”, 

   - Projekt własny – „ W krainie emocji”, 

   - Projekt własny – „ Zwinne rączki”. 

 

2.  współpracę z instytucjami:  
W roku 2021 w związku z pandemią COVID -19 i ogólnie wprowadzonymi obostrzeniami, 

zakres współpracy przedszkola z instytucjami był znacznie ograniczony. W dalszym ciągu 

kontynuowano współpracę z: 

  - Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prochowicach, 

  -  Polskim Związkiem Wędkarskim Prochowice, 

  -  Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chojnowie, 

  -  Prochowickim Ośrodkiem Kultury i Sportu, 

  -  Szkołą Podstawową nr 2 w Prochowicach, 

  - PTTK w Prochowicach, 

  - TPD Oddział Okręgowy w Legnicy, 

  - Lubuskim Biurem Koncertowym „ Orfeusz”, 

  - CEE i K w Myśliborzu. 

 

    3.  organizację uroczystości przedszkolnych i świąt grupowych (w mniejszym zakresie  
    i z zastosowaniem zaleceń GIS) zgodnie z kalendarzem imprez i wydarzeń 

przedszkolnych:  

   - „ Dzień Przedszkolaka”,  

   - „ Dzień Chłopaka”, 
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   - „ Imieniny Mikołaja”, 

   - „ Pieczenie świątecznych pierników”, 

   - „ Karnawał”,  

   - „ Dzień postaci z bajek”, 

   - „ Dzień Pieczonego Ziemniaka”, 

   - „ Święto Pluszowego Misia”, 

   - „ Dzień z wróżbami”, 

   - „ Dzień dyni”. 

   - „ Święto Polski” - obchody święta 11 Listopada, 

   - w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości uczestniczyliśmy w akcji MEN     

    „Szkoła/Przedszkole do hymnu” – o godz. 1111 dzieci 5-letnie odśpiewały hymn, 

   - Zakończenie roku przedszkolnego. 

 

4.  udział  dzieci w konkursach: 
 -  „ Czyste wody- zdrowe ryby” – org. przez PZW w Prochowicach – II i III miejsce dla dzieci   

    5-letnich w kategorii wiekowej do 10 lat, 

 - „ Konkurs na Palmę Wielkanocną” – organ. przez SP nr 2 w Prochowicach – II miejsce 

    i dwa  wyróżnienia dla dzieci 5-letnich w kategorii wiekowej dzieci przedszkolne 

    i klasy1- 3, 

 - „Wirtualny konkurs piosenki turystycznej” – organ. przez SP nr 2 w Prochowicach  

    i PTTK Oddział Ziemi Prochowickiej- w prezentacji indywidualnej: I miejsce 

    i wyróżnienie dla dzieci 5-letnich, w kategorii zespołowej: I miejsce dla grupy III dzieci    

    4-letnich i wyróżnienie dla grupy V dzieci 5-letnich, 

 - „Wielkanocny konkurs na Najpiękniejszą pisankę’ – organ. przez POK i S – III miejsce dla    

    dziecka 5-letniego z grupy VI, 

 - „ Piękna Nasza Polska Cała” – organ. przez SP nr 2 w Prochowicach- wykonanie bukietów    

    i recytacja wierszy- 11 dzieci otrzymało nagrody i wyróżnienia, 

 - Konkurs na „Wielogabarytowy kwiat” – organ. przez POK i S – III miejsce dla dziecka  

    5-letniego z gr. VI, 

 - „ Kotylion dla niepodległej” – organ. przez  SP nr  2 w Prochowicach – I miejsce dla dziecka 

    5-letniego, 

 - „Pocztówka z Prochowic” – organ. przez Miejskie Przedszkole w Prochowcach – I, II i III  

    miejsce dla dzieci 4 i 5-letnich. 
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5. wycieczki: 

- pobyt dzieci w Parku Wrocławskim w Lubinie w celu rekreacyjno-poznawczym, 

- wyjazd do kina Helios w Legnicy na bajkę pt. „Psi patrol”, 

- wyjazd do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamander” w Myśliborzu,                 

w celu poszerzenia wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej i uczestnictwo w warsztatach 

ekologicznych, 

- wyjazd do Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dziewinie w celu poszerzenia 

wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej  i uczestnictwo  w warsztatach ekologicznych. 

   

6.  opiekę logopedyczną: 
 - opieką logopedyczną objęto: w I półroczu 2021 - 39%, w II półroczu – 42% dzieci                                 

w zakresie: pararotacyzmu, parasygmatyzmu, kappacyzmu, gammacyzmu, lambdacyzmu, 

dyslalii wielorakich, sygmatyzmu interdentalnego, ORM, dwujęzyczności, niepłynności 

mowy, zaburzenia słuchu fonemowego, elizji, substytucji, parafunkcji, niedosłuchu, 

podejrzenia mutyzmu,  

 - w grupach dzieci młodszych prowadzono zajęcia logorytmiczno-profilaktyczne. 

Na koniec I półrocza 2021r. terapię zakończyło 11 dzieci. 

         

IV.  CERTYFIKAT I NADANIE  NAZWY PLACÓWKI DALTOŃSKIEJ  
Przedszkole  trzeci rok przygotowuje się do uzyskania statusu  placówki daltońskiej.   

Proces certyfikacji przedszkola organizuje Polskie Stowarzyszenie Dalton, które jest  

jedyną instytucją upoważnioną przez Fundację Dalton International do: nominowania  

placówek daltońskich, prowadzenia szkoleń  i certyfikowania nauczycieli daltońskich jak 

również do przeprowadzania audytów.  

Innowacyjne podejście edukacji daltońskiej podkreśla znaczenie: 

-  odpowiedzialności za podejmowane zadania,  

- samodzielnego uczenia się dzieci,  

- zachęca do uczenia się we współpracy. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Odpowiedzialność za proces uczenia się to powierzanie dzieciom odpowiedzialności za wyniki 

tego procesu oraz za sposób w jaki ten końcowy wynik powstaje. Dzięki temu, akcent procesu 

dydaktycznego przesuwa się z wykonywania poleceń, niejednokrotnie bardzo czasochłonnych, 
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w kierunku prawdziwego opanowania materiału. W procesie tym ważnym elementem jest 

kontrola. 

SAMODZIELNOŚĆ 

Samodzielność w planie daltońskim oznacza, ze dzieci same muszą znajdować rozwiązania, 

rozwiązywać problemy i same wykonywać zadania. Samodzielna praca bardzo dobrze działa 

na motywację. Dzieci z chęcią podejmują działania wymagające ich aktywności Samodzielność 

stanowi także ważny czynnik dydaktyczno-organizacyjny. Gdy dzieci pracują samodzielnie, 

mogą to robić na swoim własnym poziomie. Ponadto nauczyciel ma więcej czasu by pomóc 

tym dzieciom, które tej pomocy potrzebują w edukacji szkolnej. 

Chęć brania odpowiedzialności i podejmowania inicjatyw jest naturalną potrzebą dziecka                         

i można ją zaobserwować w różnych grupach wiekowych, chociaż jest ściśle związana                               

z wiekiem oraz poziomem rozwoju intelektualnego dziecka. 

WSPÓŁPRACA 

Współpraca w koncepcji edukacji daltońskiej rozpatruje się w dwojaki sposób: jako 

„współpracę wychowawczą”- niosącą ze sobą wartości w zakresie edukacji społecznej, której 

najważniejszym pojęciem jest szacunek oraz „współpracę dydaktyczną”. W ramach pracy 

dydaktycznej nauczyciel organizuje dwie formy współpracy: grupy współpracujące i grupy 

wzajemnej pomocy. W przypadku grup wzajemnej pomocy dzieci otrzymują zadanie do 

samodzielnego wykonania, przy czym każde dziecko w razie potrzeby może poprosić kolegę                 

o wyjaśnienie, jeśli czegoś nie rozumie. Każde dziecko stara się nie przeszkadzać innemu                      

i pomaga mu gdy to jest konieczne. Tak rozumiana współpraca stanowi przeciwieństwo 

konkurencji i rywalizacji. 

 Natomiast w grupach współpracujących, na poziomie edukacji przedszkolnej, dzieci otrzymują 

zadanie do wykonania w parach. Zasadą jest, że każdego ranka dzieci wybierają jakąś 

aktywność, wykonywaną razem ze swoim „kolegą z pary”. Na tablicy zadań określa się, co 

tego ranka będą robić razem. Wspólnie dokonują wyboru, co oznacza, ze musi między nimi 

dojść do komunikacji, która stanowi podstawę współpracy. Cel uczenia się przez współpracę 

jest taki, by dzieci nabierały umiejętności współpracy z każdym, a nie tylko z najbliższymi 

kolegami. 

https://www.pat5.pl/


107 

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że procedura certyfikacji placówki jest 

procesem ciągłym i długotrwałym, który wymaga starannych, przemyślanych i zaplanowanych 

przez nauczycieli działań. Praca metodą planu daltońskiego narzuca konieczność stworzenia   

dzieciom odpowiednich warunków do nauki i zabawy, takich jak np.: aranżacja przestrzeni ze 

swobodnym dostępem do kącików zabaw i pracy, możliwość wyboru danej aktywności, 

odpowiednie pomoce, zabawki edukacyjne  i materiały do manipulacji, tablice zadań.   

Wyniki I etapu wprowadzania metody planu daltońskiego: 

Przed wprowadzeniem obostrzeń z powodu pandemii COVID -19 nauczyciele, realizując 

zadania Pedagogiki Planu Daltońskiego, w każdej grupie podjęli następujące działania:  

- częściowo zaaranżowali i zagospodarowali przestrzeń w sali, tak, aby  dzieci miały swobodny    

  dostęp do materiału manipulacyjnego oraz akcesoriów do prac plastycznych,  

- dokonali wizualizacji  ustalonego porządku na półkach i kącikach zabaw w formie zdjęć 

  i napisów, 

- utworzyli: „Kącik przemyśleń” i „Kącik relaksacyjny – np. tipi”, 

- zakupili i wprowadzili do zajęć zegar daltoński organizujący czas zajęć i zabaw, 

- wprowadzili  wizualizację dyżurów dzieci na tablicach magnetycznych, 

- wprowadzili praktyczne działania w grupach starszych dzieci - 4 i 5-letnich – dzieci 

   samodzielnie przygotowywały kanapki na śniadanie, nalewały zupę do talerza za pomocą  

   łyżki wazowej, podejmowały prace porządkowe po posiłkach. 

Nauczyciele przedszkola uczestniczyli w 2 szkoleniach z Pedagogiki Planu Daltońskiego. 

 Wnioski do dalszej pracy w zakresie stosowania metody planu daltońskiego: 

 - wyposażyć sale w meble do relaksacji, 

 - zakupić pomoce i gry edukacyjne rozwijające umiejętności matematyczne w zakresie  

   kodowania i segregowania, 

 - zakupić akcesoria  do tablic magnetycznych, 

 - zakupić laptopa do stosowania TIK na zajęciach przedszkolnych, 

 - zakupić komplety naczyń stołowych dla dzieci młodszych.   

  

V. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: 
- 6 sal do zajęć dla dzieci do dziennego pobytu (sale są przestronne, kolorowe, klimatyzowane), 

- zaplecze metodyczne, 

- pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, 

- kuchnię, która przygotowuje 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad z 2 dań, podwieczorek), 
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- szatnie dla dzieci,  

- gabinet logopedy. 

 Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego i placu zabaw,  

 który jest wyposażony w: górkę  wspinaczkową, koniki bujaki, zjeżdżalnię, piaskownicę,  

 huśtawkę ogrodową, lokomotywę z wagonikiem, 2 stoliki ogrodowe z parasolami, altanę 

ogrodową o pow. 35 m2. 

 

 VI. Działania statutowe przedszkola wspiera rzeczowo i finansowo Stowarzyszenie Przyjaciół 

Miejskiego Przedszkola w Prochowicach.  Od stycznia 2019 r. stowarzyszenie zostało 

Organizacją Pożytku Publicznego i br. kontynuowało akcję promocyjną pod hasłem „Nasze 

dzieci- nasza przyszłość! Wspólnie wspierajmy edukację przedszkolną”, na przekazanie 1% 

podatku.  

Zadania priorytetowe stowarzyszenia to:  

- zorganizowanie dla dzieci przedszkolnych zajęć edukacyjnych: językowych, teatralnych, 

sportowych, taneczno-rytmicznych, 

- wyposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjno-sportowe. 

 

VII. Wszystkie działania w przedszkolu zorientowane są na dzieci i kierowane do dzieci i ich 

rodziców. Współpraca przedszkola z TPD w Legnicy umożliwia zwiększenie zakresu zadań na 

rzecz i dla dobra dzieci.  

 Podjęte działania w okresie od stycznia do grudnia 2021r.:  

1.  W organizowanym przez TPD konkursie plastycznym pt. „Żyjmy zdrowo                                                      

i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym” udział wzięło troje dzieci                       

5-letnich. Laureatem konkursu zostało dziecko z grupy VI – I miejsce. 

2. W wirtualnym  konkursie piosenki o tematyce turystycznej i ekologicznej  udział wzięło  

dziecko 5-letnie z grupy VI, które otrzymało wyróżnienie. 

3. Przedszkole włączyło się w „Akcję Gwiazdor - 2021”. Sześcioro dzieci                                                

z naszego przedszkola przygotowało listy do św. Mikołaja w formie prac plastycznych                                                       

i  narysowało „swoje marzenia”. Dzieci otrzymały paczki,  które spełniły Ich marzenia. 

4. W ramach XXVIII Edycji Akcji charytatywnej „Uśmiech pod choinkę” nasze 

przedszkole zebrało i przekazało do Oddziału TPD w Legnicy 8 kg słodyczy. 

Natomiast Zarząd Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy przydzielił dla naszego Koła 

dodatkowo 5 paczek ze słodyczami dla dzieci  z rodzin potrzebujących wsparcia. 
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5.2. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 

1 IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W PROCHOWICACH W 2021 

ROKU 

 

W roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika                           

w Prochowicach funkcjonuje 17 oddziałów, w tym dwa oddziały „0”- 293 uczniów. Pracuje 33 

nauczycieli w tym jeden dyrektor i jeden wicedyrektor. 

 

W 2021 roku zatrudnienie nauczycieli  wyglądało następująco: 

 

lp. Nazwa stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

1 Szkoła Podstawowa nr 1 

im. M. Kopernika 

 w Prochowicach 

0 6 7 20 

 

Szkoła jest wyposażona w 15 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, pracownię komputerową 

zapewniającą dostęp do Internetu, świetlicę szkolną i bibliotekę szkolną oraz gabinet pedagoga 

i gabinet logopedy. Sale lekcyjne wyposażone są w komputery, projektory i dostęp do Internetu. 

W 6 salach lekcyjnych znajdują się tablice interaktywne. Zajęcia prowadzone są                                     

z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych - pozyskanych w ramach realizowanych we 

wcześniejszych latach projektów edukacyjnych. 

 

W ramach własnych środków w szkole sukcesywnie odnawiana jest zabytkowa stolarka                       

i wykonywane bieżące remonty. W ubiegłym roku odświeżono ściany sali lekcyjnej i szatni. 

Dokonano adaptacji pomieszczenia gospodarczego biblioteki szkolnej na salę do zajęć 

czytelniczych (wyburzono dwie ścianki działowe, pomalowano pomieszczenia, położono 

panele podłogowe, zmieniono oświetlenie). Pozyskano na ten cel z rezerwy oświatowej 

10 000,00zł. 

W grudniu 2021 roku została zakończona inwestycja gminna dotycząca elewacji budynku 

głównego szkoły i terenu przed szkołą. 
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Dowóz uczniów 

W 2021 roku dowozy uczniów realizowano autobusami PKS Lubin ze wszystkich 

miejscowości gminy Prochowice. Dojeżdżało 62 uczniów. Za dowóz odpowiadał Urząd Miasta  

i Gminy Prochowice. Tygodniowy harmonogram odjazdu autobusów opracowano na 

podstawie tygodniowego planu zajęć. Dołożono wszelkich starań, aby uczniowie po 

zakończeniu lekcji, jak najkrócej oczekiwali na kurs powrotny do domu. W celu zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom dowożonym zorganizowano zajęcia świetlicowe, zarówno rano, jak       

i po lekcjach. 

 

Opieka nad uczniami 

Organizacja zajęć świetlicowych w 2021 roku  wynikała głównie z potrzeby zapewnienia opieki  

i bezpieczeństwa uczniom dowożonym do szkoły. 

Plan pracy świetlicy dostosowano ściśle do odjazdów autobusów szkolnych i godzin pracy 

rodziców. 

Świetlica szkolna w roku szkolnym 2021/2022 pracowała zgodnie z planem, a zakładał on: 

- organizowanie opieki wychowawczej, 

- pomoc uczniom w nauce, 

- zapewnienie uczniom odpowiednich warunków do nauki i rekreacji, 

- współpracę z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami. 

 

Opiekunowie świetlic dołożyli wszelkich starań, aby czas dzieci oczekujących na lekcje lub 

odjazd autobusu był właściwie zagospodarowany. Uczniowie podczas zajęć świetlicowych 

odrabiali lekcje, czytali lektury, zajmowali się pracami plastyczno-dekoracyjnymi lub grali                 

w różnorodne gry, uczestniczyli pod opieką nauczyciela w zajęciach ruchowych na boisku 

szkolnym i placu zabaw. Opiekun świetlicy, był również odpowiedzialny za bezpieczeństwo 

uczniów wsiadających do autobusu. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice w roku 2021 przyznała stypendia socjalne 14 uczniom. 

 

Stypendium szkolne przydzielano w formie zwrotu kosztów wydatków poniesionych na 

edukację ucznia (odzież, przybory szkolne), całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 

udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia 

realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych 

realizowanych poza szkołą. 
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W ramach opieki nad uczniami szkoła realizuje programy Agencji Rynku Rolnego: 

- szklanka mleka, 

- owoce i warzywa w szkole. 

 

Rozwój uczniów 

Działania szkoły są skierowane na wszechstronny rozwój uczniów. Celowi temu 

podporządkowana jest organizacja zajęć pozalekcyjnych, konkursów, zawodów sportowych, 

imprez szkolnych, realizacja zadań programu wychowawczego i programu profilaktyki,                   

a także pozyskiwanie dodatkowych środków na organizację innych działań służących 

kształtowaniu postaw, rozwijaniu zainteresowań oraz wyrównywaniu szans edukacyjnych. 

 

W 2021 roku placówka otrzymała „Szkolny Pakiet Multimedialny OSE” stanowiący 

formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu                               

z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, udzieloną w ramach 

projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. "Szkolny Pakiet Multimedialny OSE”, 

składa się z 25 zestawów, których elementami są: tablet Blow PlatinumTAB10 4G V1 wraz                 

z usługą mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE), klawiatura bezprzewodowa (Bluetooth) 

z etui, rysik oraz logotyp w formie naklejki. 

 

 W klasach młodszych realizowany był program "Czytanie ma moc". Celem programu 

było: rozbudzanie dziecięcej ciekawości świata i frajdy z czytania, promocja czytelnictwa                    

w oparciu o książki Wydawnictwa Znak Emotikon, rozwijanie kompetencji XXI wieku, takich 

jak: współpraca, kreatywność, empatia, krytyczne myślenie, wspieranie i inspirowanie 

pedagogów w pracy z tekstem literackim. Wydawnictwo ZNAK w ramach akcji "Chcemy 

wspomóc 200 bibliotek" obdarowało naszą bibliotekę książkami dziecięcymi zebranymi 

podczas akcji prowadzonej przez Kinder Mleczną Kanapkę pod hasłem "Przerwa na wspólne 

czytanie". Otrzymaliśmy książki używane, ale w bardzo dobrym stanie.  

 

Udział w kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, której strategicznym celem jest 

rozwój czytelnictwa wśród dzieci w różnych grupach wiekowych. Uczniowie klas pierwszych 

otrzymali pakiet składający się z książki „Pierwsze abecadło”, broszury informacyjnej dla 

rodziców i opiekunów  „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny 

alfabet. 
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W 2021r. nauczyciele wychowania fizycznego uczestniczyli w szkoleniu 

organizowanym przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu pod hasłem 

"Aktywny powrót do szkoły". Celem projektu jest poprawa i monitoring stanu kondycji 

fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych – walka ze skutkami pandemii 

koronawirusa.  

 

W ramach Programu Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja 

Kopernika w Prochowicach uzyskała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego 

niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w kwocie 

77 700,00 zł. Na dzień 09.05.2022r. SP nr 1 wydała kwotę 55 997,10 zł na zakup sprzętu do 

zajęć technicznych  oraz robotyki. Na pozostałą kwotę 21 702,90 zł zostanie złożone 

zamówienie  do 31.05.2022r. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana 

przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dzięki dofinansowaniu mamy możliwość stworzenia 

nowoczesnej placówki, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący 

uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Zakupiony 

sprzęt jest zgodny z wytycznymi MEiN. 

 

W szkole realizowano zajęcia wspomagające w ramach dotacji celowej na podstawie 

rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zajęcia realizowano w okresie od dnia 

31.05.2021 do dnia 22.12.2021r. w ilości godzin 150, przyznana kwota dotacji 10 500,00zł. 

 

Osiągnięcia szkoły  

Po raz kolejny możemy się poszczycić bardzo dobrym wynikiem egzaminu ósmoklasisty:  

powyżej średniej powiatowej – język polski, na równi z powiatem - język angielski                             

i matematyka. Kolejny sukces to awans naszego ucznia do finału wojewódzkiego, 

najważniejszego konkursu zDolny Ślązak z matematyki. Warto dodać, iż do etapu 

powiatowego tego konkursu zakwalifikowało się sześcioro naszych zdolnych uczniów. 

 

Ponadto: 

- II miejsce w konkursie literackim pn. „Nasza ziemia, nasz dom – pamiętnik pokoleń – Nasze 

dziedzictwo”, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Legnicy. 
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- wyróżnienie w XIV TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ "Mała pszczoła wiele zdoła" 

organizowanym przez LBP, konkurs o zasięgu powiatowym; 

- II miejsce w konkursie „Szopka Bożonarodzeniowa” – organizator TPD w Legnicy. 

 

Współpraca z TPD 

Szkoła od 2009 roku współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Legnicy. 

W ramach współpracy z TPD uczniowie wraz z opiekunem szkolnego koła uczestniczą                      

w niżej wymienionych akcjach: 

 

 Zajączek 2021 

W szkole od kilku lat z okazji Świąt Wielkanocnych, prowadzona jest akcja charytatywna 

„Zajączek”, która polega na zbiórce galanterii czekoladowej (pisanki, zajączki, jajeczka, 

baranki z czekolady, czekoladowe figurki, ozdoby, wypieki itp.). Zebrane artykuły w postaci 

paczek świątecznych przekazywane są dzieciom z rodzin najbardziej potrzebujących. 

 

 Dzień Papieski z TPD w Legnicy  

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy organizuje Dzień Pamięci o św. Janie Pawle II. 

Uczniowie naszej szkoły cyklicznie (każdego roku)  uczestniczą w tych uroczystościach  

prezentując utwory poetyckie i muzyczne. 

 

 Gwiazdor 

 

Po raz kolejny koło TPD działające przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika            

w  Prochowicach włączyło się do Akcji ,,Gwiazdor 2021". Inicjatorem Akcji jest Oddział TPD 

w Legnicy. Wybrani uczniowie naszej szkoły pisali listy do Gwiazdora  o swoich wymarzonych 

prezentach.  

 

 Uśmiech pod choinkę 

 

Koło Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika                                       

w Prochowicach po raz kolejny włączyło się do akcji charytatywnej „Uśmiech pod choinkę”. Z 

tej okazji TPD w Legnicy przyznało 14 paczek mikołajkowych dla uczniów najbardziej 

potrzebujących. 
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Organizacja akcji charytatywnych 

 

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach była  

organizatorem kiermaszu „Serce dla Cyprianka”.  

 

"Szafowanie dla Cyprianka"  z udziałem Michała Wiśniewskiego to kolejna akcja, do której 

włączyła się społeczność naszej szkoły poprzez zbiórkę odzieży, obuwia, maskotek i pomoc 

przy załadunku zebranych rzeczy. 

 

W ramach działalności na rzecz drugiego człowieka społeczność szkoły już po raz kolejny 

włączyła się w przygotowanie podarunków Mikołajkowych dla wszystkich pensjonariuszy 

Domu Opieki w Prząśniku – grudzień 2021r. 

 

Imprezy i wydarzenia szkolne 

 

W poprzednim roku miały miejsce następujące uroczystości szkolne:  

 Pasowanie na ucznia; 

 Pasowanie zerówkowicza; 

 Szkoła do hymnu 2021 - już po raz kolejny nasza szkoła włączyła się do akcji                              

w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości. Społeczność szkolna odśpiewała hymn 

„Mazurek Dąbrowskiego”. W ten sposób  włączyliśmy się do wspólnego świętowania 

kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości; 

 Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej; 

 Karnawał w bibliotece; 

 Dzień Kobiet; 

 Powitanie Wiosny; 

 Dzień Dziecka (uczniowie klas 0-3 uczestniczyli w zabawie zorganizowanej przez Panią 

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicję Sielicką oraz POKiS w Prochowicach); 

 Dzień Chłopaka. 

 

Jako społeczność szkolna włączyliśmy się do ogólnopolskich akcji edukacyjnych uczestnicząc 

w spotkaniach i zajęciach: 
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 Narodowe czytanie; 

 Dzień Ziemi; 

 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania; 

 Światowy Dzień Serca włączając się jednocześnie do Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „ 

Czytamy z sercem”. Z tej okazji nasi uczniowie uczestniczyli w spotkaniu, którego gościem 

była Pani Małgorzata Świdzińska – szkolna pielęgniarka. Pani Małgorzata przekazała 

szereg ciekawych informacji dotyczących zdrowego stylu życia. Dodatkowo uczniowie 

obejrzeli filmik pt. „Jak działa serce” i wysłuchali fragmentu opowiadania Anny 

Onichimowskiej „Będę biegać”; 

 Europejski Dzień Logopedy; 

 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia; 

 Przepisujemy Hobbita -  z okazji 130. rocznicy urodzin J.R.R. Tolkiena uczniowie 

przepisywali fragment jednej z jego powieści. Organizatorem była Biblioteka Publiczna        

w Dzielnicy Wawer - Wypożyczalnia nr 26 m. st. Warszawy; 

 II Międzynarodowa edycja VI Ogólnopolskiej Akcji  Bicia Rekordu w Czytaniu na 

Przerwie; 

 „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” - Międzynarodowy Projekt Edukacyjny (zajęcia 

realizowane dla grupy uczniów klas I-III); 

 Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek; 

 Święto Pluszowego Misia; 

 Światowy Dzień Uśmiechu; 

 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich; 

 Łączy nas pamięć – Akcja Żonkile upamiętniająca Rocznicę Powstania w Getcie 

Warszawskim. 

 

Dla uczniów klasy ósmej i czwartej nauczyciel historii zorganizował żywą lekcję historii, którą 

prowadził Pan Jan Greń – Prezes Koła Sybiraków w Prochowicach. 

Wiele wydarzeń szkolnych miało miejsce on-line. Do najważniejszych i cieszących się 

największym zainteresowaniem należy zaliczyć: 

 Dzień Babci i Dziadka, 

 Dzień Matki, 

 Dzień Ojca. 

 spotkanie on-line z Grzegorzem Kasdepke. 
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Konkursy 

 

W roku 2021 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w niżej wymienionych konkursach: 

 „Pani Wiosna” konkurs plastyczny; 

 „Wiosna, ach to ty” – konkurs literacki; 

 „Krokami po zdrowie” konkurs sportowy; 

 "Czytamy baśnie i legendy  z całego świata" - klasowy konkurs czytelniczy; 

  „Młodzież Zapobiega Pożarom” –  Turniej Wiedzy Pożarniczej on-line. 

 

Wycieczki szkolne 

 

 Teatr Lalek we Wrocławiu - klasy czwarte z opiekunami odwiedziły Wrocław. Obejrzały 

tam piękne i mądre przedstawienie "Jaki ten świat jest wielki" w Teatrze Lalek,                              

a następnie wkroczyły w magiczny czas oczekiwania na święta na Jarmarku 

Bożonarodzeniowym.  

 

 Teatr Muzyczny Kapitol Wrocław, Sky Tower - wystawa kolejkowo-piernikowo                             

i warsztaty kreatywne „Świat modelarstwa, kamieniczki”  – uczestnicy: uczniowie klas 

drugich, trzecich i piątych. 

 

 Lubiąż – wycieczka edukacyjna połączona z warsztatami na temat przyrody i ekologii – 

uczestnicy: uczniowie klas siódmych i trzecich. 

 

 Myślibórz – wycieczka turystyczno-krajoznawcza – uczestnicy: uczniowie klas drugich                     

i trzecich; 

 

 Legnica – wycieczka turystyczno-edukacyjna - zwiedzanie zabytków Legnicy, Kino Helios 

z okazji Dnia Chłopaka – uczestnicy: uczniowie klasy ósmej; 

 

 Rogów Legnicki – wycieczka rowerowa, integracja zespołu klasowego po zdalnym 

nauczaniu – uczestnicy: klasa siódma; 
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 Obiekt Sztolnie „Włodarz” Jugowice – wycieczka turystyczno-krajoznawcza – uczestnicy:  

klasy siódme. 

 

Profilaktyka szkoły 

Uczniowie uczestniczyli w spektaklach profilaktycznych: „Strach ma wielkie oczy” dla 

uczniów klas O – V ; „Mniam mniam” dla uczniów klas VI – VIII oraz w spotkaniach                           

z funkcjonariuszami policji. W czasie spotkania zostały poruszone kwestie związane                            

z przestrzeganiem COVID–19, bezpieczna droga do szkoły, szkodliwość środków 

uzależniających oraz omówiono problemy przemocy rówieśniczej. 

 

Nauczanie w czasie pandemii: 

W czasie trwania pandemii na terenie szkoły obowiązywały procedury wdrożone w oparciu                          

o wytyczne GIS i MEN. Szkoła była zamknięta dla osób postronnych, ewentualne spotkania 

możliwe były wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu oraz zachowaniu zasad 

higieny, jednak nie więcej niż jedna postronna osoba w danym czasie. 

Nauczanie zdalne odbywało się przy pomocy dostępnych form: Times, dziennik elektroniczny, 

telefonicznie, Messenger – w zależności od możliwości ucznia. Na czas trwania nauczania 

zdalnego wszystkim chętnym uczniom szkoła użyczyła sprzętu elektronicznego.  

Ewidencja zajęć prowadzona była w dzienniku lekcyjnym – forma elektroniczna. 

 

Kontrola prowadzona była w postaci obserwacji zajęć zdalnych i stacjonarnych. 

Edukacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzona była hybrydowo,                       

w zależności od potrzeb,  możliwości i aktualnego stanu zdrowia ucznia.  

 

Frekwencja w pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/22 wynosiła: 

I-III – 91,5% ; IV-VIII – 91,7%; średnia – 91,6% 

Wynik w porównaniu do poprzedniego okresu jest wyższy. 
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5.3. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 

2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W PROCHOWICACH W 2021 

ROKU 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność statutowa Szkoły Podstawowej Nr 2 

                        im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach w roku 2021 

 

 

 

 

 

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia w roku 2021 

odbywały się w formie hybrydowej. Organizację pracy i nauki prezentuje tabela: 

 

Okres od - do Forma pracy 

18 stycznia 2021 r. – 31 stycznia 2021 r. klasy 0 – zajęcia stacjonarne  

klasy 1 – 3 nauczanie stacjonarne 

klasy 4 – 7 zdalne nauczanie 

22 marca 2021 r. – 3 maja 2021 r. klasy 0 – zajęcia stacjonarne  

klasy 1 – 3 nauczanie stacjonarne 

klasy 4 – 7 zdalne nauczanie 

4 maja 2021 r.– 16 maja 2021 r. klasy 0 – zajęcia stacjonarne  

klasy 1 – 3 nauczanie stacjonarne 

klasy 4 – 7 zdalne nauczanie 

17 maja 2021 r. – 31 maja 2021 r. klasy 0 – zajęcia stacjonarne  

klasy 1 – 3 nauczanie stacjonarne 

klasy 4 – 7 nauczanie hybrydowe (50%) 

Od 31 maja 2021 r. – 25 czerwca 2021 r. Klasy 0 – 7 – zajęcia stacjonarne 

22 – 26 listopada 2021 r. Klasy IV – VIII zdalne nauczanie 
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7 – 10 grudnia 2021 r.  Klasy 1a, 1b, 3a, 3b zdalne nauczanie 

21- 28 stycznia 2022 r. 
Klasa 2a, 2b zdalne nauczanie 

Klasy 1a, 1b, 3a, 3b nauczanie hybrydowe 

Pracownicy administracji i obsługi pracowali stacjonarnie przez cały okres trwania pandemii. 

 

 

Taka organizacja miała wpływ na sposób realizacji planu pracy szkoły. 

We wrześniu należało przygotować szkołę do funkcjonowania w sytuacji epidemii. Dlatego 

zostały zaplanowane poszczególne działania z uwzględnieniem regulacji prawnych 

związanych z przeciwdziałaniem rozpowszechniania się COVID-19.  

 

1. Liczba uczniów 

  Liczba uczniów Liczba oddziałów 

1. Od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia 244 16 

2. Od dnia 1 września do 31 grudnia 282 18 

 

2. Zatrudnienie nauczycieli według stopnia awansu 

Lp. Stopnie awansu zawodowego 

Średnioroczna liczba etatów 

od 1 stycznia do 31 

sierpnia 

od 1 września do 31 

grudnia 

1 nauczyciel stażysta 0 0 

2 nauczyciel kontraktowy 9 6 

3 nauczyciel mianowany 4 4 

4 nauczyciel dyplomowany 16 16 

5 nauczyciel bez kwalifikacji 0 2 

6 nauczyciel bez stopnia awansu 0 3 

 

3. Realizowane programy i projekty 

Dużą zaletą szkoły w realizacji zadań dydaktycznych jest opracowywanie, wdrażanie i 

realizacja projektów oraz programów. W I okresie roku szkolnego zrealizowano opisane 

poniżej. 
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Poznaj Polskę to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz 

popularyzację osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie przyczyniło się do uatrakcyjnienia 

procesu nauczania: nauka w unikalnym środowisku edukacyjnym, poszukiwanie śladów 

historii, eksperymentowanie w centrach nauki. W ramach programu zorganizowano trzydniowy 

wyjazd do Warszawy w dniach 8 - 10 grudnia 2021 r. dofinansowany ze środków programu 

(uczniowie zwiedzili Grób Nieznanego Żołnierza, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum 

Powstania Warszawskiego Stadion Narodowy oraz spacerowali w Parku Łazienkowskim, po  

Krakowskim Przedmieściu, Starym Mieście, byli w Zamku Królewskim, Pałacu w Wilanowie, 

Królewskim Ogrodzie Światła przy pałacu w Wilanowie, a z najwyższego budynku w Polsce, 

którym jest Pałac Kultury i Nauki podziwiali panoramę Warszawy). Na wyjazd uczniów szkoła 

otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 000 zł. 

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i 

Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem 

programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób 

ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu 

zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu 

wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, 

inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości otrzymaliśmy 

wsparcie finansowe w kwocie 72300,00 (w I okresie wydatkowano 45 873,30 zł), dzięki 

któremu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób 

praktyczne umiejętności. Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu do pracowni 

streem. 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to program, w którym uczestnictwo pozwoliło 

na wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej o nowości wydawnicze z literatury 

skierowanej do dzieci i młodzieży. Zakupy poczynione w ramach otrzymanych środków 

finansowych  (15 000 zł) zostały spożytkowane zgodnie z celami głównymi i szczegółowymi 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wyboru książek wpisanych na listę zakupów 

dokonali uczniowie, rodzice i nauczyciele. W realizacji programu uwzględnione zostały 

potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Wśród nowości znalazły się książki o tematyce 

historycznej poświęconej historii Polski XX w. Modyfikacja kanonu lektur sprawiła, że 

wystąpiła konieczność uzupełnienia zbiorów biblioteki o pozycje, które się pojawiły w 

podstawie programowej. Wzbogacenie księgozbioru pozwoliło również na modyfikację metod 

i form pracy oraz podniesienie jakości pracy szkolnej biblioteki.  
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Potęga matematyki w życiu codziennym Projekt realizowany w ramach VIII edycji programu 

grantowego „mPotęga” dofinansowany przez Fundację mBank w kwocie 5 000 zł. 

Realizowane były zajęcia w czterech 8 osobowych grupach z klas 4 i 5. Realizowano także 

imprezy dla wszystkich uczniów klas 1 – 8 (z okazji Międzynarodowego Dnia Tabliczki 

Mnożenia oraz Szkolnego Święta Matematyki). Dzięki projektowi uczniowie głębiej poznali 

podstawy matematyki mierząc, warząc, licząc, szacując, porównując, uogólniając      i 

wnioskując. Uczestnicy projektu rozwinęli umiejętność samodzielnego, logicznego i 

krytycznego myślenia.  

 

Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia SP 2 została laureatem Dolnośląskiego Konkursu 

Nagrodą w Konkursie jest dofinansowanie do kosztów organizacji imprezy sportowo-

rekreacyjnej dla uczniów w kwocie 5 000 zł, która odbyła się 17 grudnia 2021 r. Jej celem było, 

aby jak najwięcej dzieci i młodzieży zaangażowało się w konkurencje i zabawy sportowe 

przygotowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

 

Podjęliśmy współpracę z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych, w ramach której 

zorganizowano wycieczki ekologiczne z warsztatami: jednodniową dla klas I-II, jednodniową 

dla klas VIII a, VIII b, dwudniową dla klas II a, II b,  VIII b, dwudniową dla klas IV a, IV b 

oraz uzyskano dofinansowanie do transportu w kwocie 900,00 zł.      
 

 Programu Centrum Mistrzostwa Informatycznego prowadzonego przez Politechnikę 
Łódzką. Zajęcia realizowano w dwóch 12 osobowych grupach uczniów z klas 4-8 w wymiarze 

2 godzin tygodniowo. Uczniowie poznali podstawy programowania w środowisku Scratch i 

Python, tworzyli interaktywne historyjki i animacje oraz proste algorytmy ze zmiennymi. 

Programowanie odbywało się w sposób wizualny. Na realizację projektu przeznaczono kwotę 

12 800,00 zł. 

 

Rezerwa oświatowa – zwiększenie zadań oświatowych ze względu na liczbę uczniów - 

4626,00 zł. 
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4. Środki pozyskane w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych: 

 

1. Szkolny Klub Sportowy – finansowanie przez MEiN; 2 grupy (taneczna i gier 

sportowych) po 56 godzin zajęć. 

2. „Aktywny powrót do szkoły” – finansowanie przez MEiN – 3 godziny w tygodniu 

od 1.09. – 5.12. 2021 r. Celem projektu, koordynowanego przez Akademię 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, jest wsparcie uczniów 

w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej. 

Podczas szkoleń, najlepsi specjaliści z AWF z całego kraju, będą dzielić się swoją 

wiedzą i umiejętnościami przydatnymi w pracy z młodymi ludźmi. Nauczyciele, 

którzy ukończą I etap projektu, zdobędą certyfikat i będą mogli wraz ze swoją szkołą 

ubiegać się o pieniądze na dodatkowe zajęcia sportowe. W zajęciach wzięli udział 

nauczyciele wychowania fizycznego. 

3. Zajęcia wspierające dla uczniów po powrocie z nauczania zdalnego – 150 godzin. 

Zajęcia odbywają się z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Termin 

realizacji – wrzesień – grudzień 2021 r. 

 

Sponsorzy – 6500 zł: 
 

1. Sponsoring na zakup medali i dyplomów „Bieg z historią w tle” – 1000 zł. 

2. Zakup szafek dla uczniów – 2500 zł. 

3. Zakup pomocy dydaktycznych – 1000 zł. 

4. Darowizna na rzecz realizacji projektu „Ekopodwórko Dwójki” – 2000 zł. 

                                                                                     

Dzięki realizacji powyższych działań szkoła pozyskała łącznie 85 873,30 zł na zakup sprzętu i 

pomocy dydaktycznych oraz organizację zajęć dla uczniów, a także 900 zł dofinansowania do 

transportu, co daje łączną kwotę 137 126,00 zł. 

 

Na bieżąco realizowane były projekty edukacyjne, które pozwalają na rozwijanie kreatywności                                           

i innowacyjności uczniów. „Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?” to projekt 

realizowany w ramach Uniwersytetu Dzieci w klasach 1-3 na zajęciach świetlicowych. Podczas 

zajęć uczniowie dowiedzieli się po co są emocje i co daje empatia. Na kolejnych zajęciach 

uczniowie odczytywali godziny, poznali jednostki miar i wag oraz nauczyli się prowadzić 
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obliczenia pieniężne. Uczestnicząc w projekcie rozwinęli umiejętność samodzielnego, 

logicznego i krytycznego myślenia. 

 

 „Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł?” to projekt realizowany w ramach 

Uniwersytetu Dzieci  w klasie 4a na zajęciach z wychowawcą. Jego głównym założeniem jest 

rozwój przedsiębiorczej postawy uczniów. Dzieci wzmacniają kreatywność, rozwijają 

samoświadomość. Uczniowie zaplanowali oraz zrealizowali wydarzenie projektowe poznali 

różne aspekty i etapy procesu dążenia do celu. Dzięki zajęciom dzieci ćwiczyły elastyczność, 

współpracę i empatię.  

Do listopada 2021 r. kontynuowane były  projekty ekologiczne realizowane we współpracy 
z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja”, których celem  było pokazanie, jak przyroda 

reaguje na zmiany klimatu oraz zachęcenie młodego pokolenia do działań w najbliższym 

otoczeniu szkoły. Każda z grup ma za zadanie zrealizować projekt wdrożeniowo - badawczy, 

na który otrzymaliśmy w roku ubiegłym łącznie 3 900,00 zł.  Dzięki tym funduszom powstał 

„Klimatyczny Zakątek” sprzyjający relaksowi w cieniu płaczących wierzb oraz wzbogacona o 

nowe gatunki roślin Zielona Klasa. Grupy biorące udział w projekcie, przeprowadziły badania. 

Uczniowie młodsi sprawdzali, czy pogodynka mówi prawdę, czyli dokonali analizy prognozy 

długoterminowej pod względem sprawdzalności w naszym regionie. Uczniowie starsi 

zrealizują projekt „W zielone gramy”.  

 „Superbohaterzy nauki. Dokąd może nas zaprowadzić ciekawość?”. Projekt realizowany 

w świetlicy szkolnej w ramach Uniwersytetu Dzieci. W okresie sprawozdawczym 

przeprowadzone zostały zajęcia wstępne. W ramach zajęć "Jak trenować myślenie?" uczniowie 

dowiedzieli się: skąd się biorą pomysły i jak uczymy się myśleć. Na zajęciach ćwiczono 

płynność, giętkość myślenia oraz radzenie sobie ze stresem. Uczniowie zaplanowali 

organizację przyjęcia urodzinowego, ćwicząc kreatywność stworzyli tort z tego,  co było w sali. 

Podczas zajęć "Jak wpaść na świetny pomysł?" rozwijano twórcze myślenie uczniów, ponieważ 

można i warto je trenować jak każdą umiejętność, a oryginalne pomysły nie są tylko domeną 

uznanych artystów, lecz każdego z nas. Na zajęciach świetliczaki stanęły przed wyzwaniem, 

związanym z wyprawą w poszukiwaniu świetnych pomysłów. Projekt kontynuowany będzie w 

II semestrze. 

 

Czytam z klasą Lekturki Spod Chmurki - poznajemy zawody. W styczniu 2022 zakończona 

została III Edycja Międzynarodowego Projektu Czytelniczego, którego celem było m.in.: 
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rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, zachęcanie 

rodziców do czytania dzieciom, zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób 

wykonujących różne zawody. 

 

4. Baza szkoły 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki posiada bazę dydaktyczną 

umożliwiającą wszechstronny rozwój ucznia.  

Sale lekcyjne - szkoła posiada 11 sal przedmiotowo-lekcyjnych, 1pracownię komputerową z 

dostępem do Internetu, 1 świetlicę, 1 salę gimnastyczną, bibliotekę, kawiarenkę, boisko 

wielofunkcyjne, gabinet profilaktyki zdrowia oraz gabinet pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. Pracownia chemiczna wyposażoną w  dygestorium, które umożliwia 

bezpieczne prowadzenie podstawowych doświadczeń. Dzięki temu uczniowie mogą brać 

aktywny udział w prowadzonych doświadczeniach i  eksperymentach. 

Do dyspozycji nauczycieli i uczniów są tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, sprzęt 

audio. Bez najmniejszych problemów można prowadzić w jednej sali zajęcia z innych 

przedmiotów. Cała szkoła wyposażona jest w bezprzewodową sieć internetową. Nauczyciele 

podczas lekcji wykorzystują nowoczesny sprzęt dydaktyczny m. in. tablice interaktywne, 

wizualizer. Pracownie wyposażone są w szereg pomocy dydaktycznych, takich jak np. plansze, 

modele, gry dydaktyczne, filmy edukacyjne, plansze multimedialne. W szkole wszystkie sale 

wyposażone są w komputery, do dyspozycji uczniów jest 13 komputerów z dostępem do 

internetu. 

Do dyspozycji uczniów jest biblioteka szkolna wraz z czytelnią posiadająca 2110 woluminów. 

Biblioteka w naszej szkole pełni funkcję interdyscyplinarnej pracowni, w której uczniowie uczą 

się zdobywać wiedzę. Zbiory udostępniane są drogą wypożyczeń i na miejscu w czytelni. 

Zbiory biblioteki są systematycznie uzupełniane o  nowości ukazujące się na rynku. Biblioteka 

wyposażona jest w 1 stanowisko komputerowe z łączem internetowym, drukarkę i skaner.                     

W czytelni znajdują się 3 komputery z dostępem do internetu. 

Ośrodkiem życia kulturalnego jest szkolny hol. W nim odbywają się wszystkie ważne 

uroczystości.  

Zaplecze sportowe stanowią: sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym, 

boisko wielofunkcyjne oraz boisko przyszkolne (trawiaste), zewnętrzna siłownia. Sala 

gimnastyczna wyposażona jest w sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć wychowania 

fizycznego. Do dyspozycji nauczycieli są m.in. materace, skakanki, hula hop, laski 

gimnastyczne i wiele innych pomocy.  
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Kawiarenka to miejsce do odpoczynku i spożywania przez uczniów posiłków, a także spotkań 

podczas przerw międzylekcyjnych. 

W szkole funkcjonuje świetlica. Zajęcia świetlicowe mają zarówno charakter indywidualny, 

jak i grupowy. Odbywały się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć. Podjęte przez 

wychowawców świetlicy działania ukierunkowane zostały na rozwój zainteresowań 

wychowanków i zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. Dzieciom 

przebywającym w świetlicy zaoferowano uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć. Były 

to zajęcia: plastyczne, techniczne, sportowe, rekreacyjne, czytelnicze, stolikowe. Zajęcia 

czytelnicze były wspaniałą okazją do rozwijania kompetencji czytelniczych, zdobywania 

wiedzy oraz przekazywania wartości i norm społecznych. Kreatywność uczniów dostrzec 

można było poprzez ekspozycję prac na tablicy korkowej, która znajduje się w sali. Zajęcia 

sportowe umożliwiły spędzanie czasu wolnego w sposób aktywny, rozbudzały zainteresowanie 

różnymi formami aktywności fizycznej, pozwalały odpocząć i  zregenerować siły. Realizowane 

były zajęcia związane z doradztwem zawodowym. Podczas zajęć w świetlicy szkolnej 

uczniowie mieli możliwość kształtować i doskonalić kompetencje kluczowe.  

Na wyposażeniu świetlicy szkolnej są zarówno gry dydaktyczne jak i gry planszowe 

powszechnie znane i używane przez dzieci oraz gry zręcznościowe. Gry dydaktyczne 

(edukacyjne) to: Paluszek, Memory, Węże- tabliczka mnożenia, Mirror- odbicie lustrzane, 

Labirynty, Tangramy, Scrabble, Zegar. Gry towarzyskie to m.in. Chińczyk, Świnka Pappa, 

Kości, Modelki, Farma. Gry zręcznościowe: Bierki, Studnia Jakuba. W świetlicy znajdują się 

również klocki i patyczki konstrukcyjne, puzzle oraz gry karciane typu Piotruś. 

 

Dyrektor szkoły na bieżąco dokonuje oceny warunków nauki w placówce oraz potrzeb i 

wyposaża szkołę w niezbędne pomoce dydaktyczne.  
W roku 2021 dokonano zakupu:  

- Nakładka magnetyczna Trójlinia-199 zł 

- Wyposażenie sali gimnastycznej (gumy, piłki do koszykówki, worki na piłki, hula-hop)-860 

zł 

- Lupa z rączka-597,60 zł 

- Obręcze płaskie-269,10 zł 

- Monitor interaktywny -5300 zł 

- Zestaw kart Grabowskiego 

- Zestaw „Bumbum rurki” (muzyka) 

- Zestaw „Bumbum rurki” 
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- Piłka UFO (wych. fiz.) 

- Drabinka treningowa 

- Pachołki treningowe 

- koło mnożenia(gra zręcznościowo -sprawnościowa) 

- Szczwany lis  

- Szafka na ubrania (szatnia) 2 szt. 

- Szafka na ubrania (szatnia) 3 szt. 

__________________________Kwota: 6 351,00 _______________________ 

 

- Sprzęt do pracowni streem „Labolatoria przyszłości” kwota: 25 389,00 

- Sprzęt do pracowni streem „Labolatoria przyszłości” kwota: 20 484,30 

- Książki, lektury szkolne Projekt „Rozwój czytelnictwa” kwota:8 883,00 

- pomoce dydaktyczne do nauki matematyki (projekt „mPotęga”) kwota: 1 438,00  

 

- Biurko VIGO z szafką i szufladą, kwota: 5 99,00 

- Laptop DELL (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa kwota ; 4 917,00 

- Zakup rolet do Sali 101 kwota 4086,06  

 

6. Remonty  

Dzięki staraniom Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice oraz Rady Miasta i Gminy 

Prochowice przeprowadzono remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, który był 

działaniem priorytetowym. 

W celu poprawy estetyki i bezpieczeństwa uczniów wykonano remont Sali nr 101 oraz 

pomalowano większość pomieszczeń w szkole. 

 

W szkole na bieżąco prowadzony jest monitoring potrzeb dla poszczególnych pracowni. Za 

najpilniejsze uważa się: 

1) doposażenie w pomoce dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

7. Działania podejmowane w roku 2021 w szkole i w środowisku  
Plan pracy szkoły stworzony został w trzech głównych obszarach działalności szkoły  

uwzględniających podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, z 

uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz wniosków 

opracowanych przez radę pedagogiczną: 
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I. Zarządzanie i organizacja. 

II. Dydaktyka.  

III. Wychowanie, opieka, bezpieczeństwo i profilaktyka. 

Analiza planu wskazuje, że wyznaczone na ten okres zadania zrealizowane zostały zgodnie z 

kalendarzem.  

 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego realizowana była także poprzez organizację 

wycieczek dydaktycznych m. in. do miejsc związanych z historią Polski, realizujących edukację 

patriotyczną, prezentujących dziedzictwo cywilizacyjne Europy. 

W okresie sprawozdawczym odbyły się:  

- wycieczka do obozu koncentracyjnego w Gross – Rosen (8 listopada) młodzież poznała 

historię jednego z najcięższych obozów koncentracyjnych, jaki funkcjonował w Europie w 

czasie drugiej wojny światowej, pogłębiła wiedzę o przeszłości regionu, w którym mieszkamy 

poznała także  prezentowane w muzeum archiwalne fotografie, dokumenty źródłowe, obozową 

korespondencję i wspomnienia byłych więźniów odtworzone w czasie projekcji filmu;  

- trzydniowy wyjazd do Warszawy dofinansowana ze środków programu Poznaj Polskę (8-10 

grudnia), podczas którego uczniowie zwiedzili Grób Nieznanego Żołnierza, Centrum Nauki 

Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego Stadion Narodowy oraz spacerowali w Parku 

Łazienkowskim, po  Krakowskim Przedmieściu, Starym Mieście, byli w Zamku Królewskim, 

Pałacu w Wilanowie, Królewskim Ogrodzie Światła przy pałacu w Wilanowie, a z najwyższego 

budynku w Polsce, którym jest Pałac Kultury i Nauki podziwiali panoramę Warszawy; 

- edukacyjno - integracyjna dwudniowa wycieczka do Myśliborza dla uczniów klas czwartych, 

podczas której uczniowie uczyli się rozpoznawać żywe organizmy mieszkające w wodzie, 

zwierzęta i gatunki drzew i roślin żyjące na terenie Rezerwatu Przyrody "Wąwóz Myśliborski" 

(27-28września). 

 

 Zadaniem szkoły w zakresie dydaktyki było także wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów po okresie zdalnej nauki poprzez prowadzenie zajęć wspierających w ramach 

programu Ministerstwa Edukacji i Nauki. W celu utrwalenia wiadomości i umiejętności 

uczniów z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego 

przystąpiono do realizacji zajęć wspomagających w wymiarze 10 godzin dla każdego oddziału 

w klasach 5 – 8. W szkole od 1 września do 22 grudnia 2021 r. odbywały się zajęcia z języka 

polskiego, matematyki oraz języka angielskiego (przedmioty egzaminacyjne). Poprzedzone 

zostały one diagnozą wiedzy i umiejętności uczniów po okresie zdalnego nauczania i 
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zakończone diagnozą na zakończenie. Łącznie odbyło się 120 godzin zajęć wspierających. Aby 

umożliwić dokumentowanie realizacji zajęć opracowano dzienniki zajęć wspomagających dla 

poszczególnych oddziałów. 

 

 Zespół ds. analiz jakości kształcenia i badań jakościowych przeprowadził diagnozy 

wiedzy i umiejętności z przedmiotów egzaminacyjnych „na wejściu”  w klasach 5, 6 i 7. 

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia przygotowali testy diagnostyczne, dokonali 

analizy wyników uczniów, opracowali raporty i sporządzili wnioski do dalszej pracy.  

 

 W ramach przygotowania uczniów klas ósmych do egzaminu zewnętrznego, który 

odbędzie się w maju 2022 r. przeprowadzono w listopadzie i grudniu próbne egzaminy z języka 

polskiego, matematyki i języka angielskiego. Odpowiedzialni nauczyciele dokonali wyboru 

testu, sprawdzili prace uczniów, dokonali analizy wyników oraz opracowali raporty i rozpoczęli 

wdrażanie wniosków z analizy wyników w celu poprawy efektywności kształcenia na 

przedmiotach egzaminacyjnych. Przez cały okres odbywały się dla uczniów klas ósmych 

zajęcia rozwijające i wspierające z przedmiotów egzaminacyjnych. 

 

 Do podniesienia jakości pracy szkoły z pewnością przyczynia się współdziałanie 

pracujących w niej nauczycieli. Pracują oni zespołowo w zespołach przedmiotowych w 

zakresie dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w pracy z uczniami. Często udzielają sobie 

nawzajem porad, omawiają materiały źródłowe, wyszukują w różnych źródłach materiały do 

pracy z uczniem. Na zespołach oprócz wspólnie podejmowanych działań, prowadzą lekcje 

otwarte, szkolenia, dyskutują na tematy związane z pracą, omawiają problemy w pracy z 

uczniem itp. 

 

 W zakresie podniesienia efektywności kształcenia uczniów z trudnościami w nauce oraz 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nauczyciele wspomagali proces kształcenia 

technikami IT poprzez promowanie możliwości wspomagania uczenia poprzez wykorzystanie 

interaktywnych aplikacji tj. platformy edukacyjne (m.in. epodreczniki.pl, wsipnet.pl, 

matzoo.pl, code.org), gry dydaktyczne i logiczne, ćwiczenia interaktywne; ukazanie 

możliwości wykorzystania sprzętu audio (audiobooki) we wspomaganiu przyswajania wiedzy 

na wszystkich przedmiotach  (filmiki edukacyjne, zadania interaktywne, pokazywanie 

rozwiązań).  Wykorzystanie słuchawek, nie tylko do słuchania muzyki, ale także do rozwoju 

osobistego, poprzez słuchanie różnych reportaży, podcastów z serwisu spotify,  wywiadów lub 
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wykładów z zakresu zainteresowań uczniów; korzystanie z Genially przy tworzeniu prezentacji 

oraz komunikatorów Google Meet, Classroom, Messenger, Facebook oraz poczty 

elektronicznej w codziennej pracy, wirtualne zadania domowe, filmy do odwróconej lekcji. 

 

W roku 2021 zaplanowano i wdrożono cztery innowacje pedagogiczne: 

„Tydzień matematyki” Głównym założeniem innowacji była popularyzacja matematyki 

wśród uczniów, ich aktywizacja poprzez zabawę, gry i konkursy. Działania pobudzały 

wyobraźnię, kreatywność, logiczne myślenie, pozwalały realizować pomysły własne uczniów.  

Uczniowie zamieniali się w projektantów mody, gotowali dbając o odpowiednie jednostki, 

wymyślali hasła matematyczne, przygotowywali plakaty, rozwiązywali zagadki logiczne. 

 „Dziś eksperymentujemy” Innowacja realizowana jest w klasach 1-3 podczas zajęć 

świetlicowych. Uczniowie przy wsparciu nauczyciela zapisali kodeks grupy. Poznali tajemnice 

wody, świat roślin, niebo, ciekawą chemię oraz nadali drugie życie śmieciom. Informacje na 

temat zajęć opisano na stronie szkoły. „Robotyka na czasie”. 
 

 W celu rozpoznawania indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia nauczyciele i 

wychowawcy podejmują współpracę z logopedą, pedagogiem, poradnią psychologiczno – 

pedagogiczną i rodzicami uczniów. W codziennej pracy z uczniem udzielają pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej oraz diagnozują na bieżąco potrzeby w tym zakresie. W 

klasach młodszych na bieżąco prowadzone są obserwacje uczniów w celu zdiagnozowania 

uzdolnień i problemów edukacyjnych dzieci.  

 

Uczniowie zdolni z klas 1 – 3 uczęszczają na: zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne                               

z wykorzystaniem Kart Grabowskiego, zajęcia rozwijające - „Dzieci na scenie”, zajęcia 

rozwijające „Warsztaty dziecięcej aktywności”, zajęcia rozwijające - „Gry i zabawy 

matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej”, zajęcia rozwijające „ Papieroplastyka”, koło 

matematyczne. 

 

Rozwijanie kreatywności i chęci eksplorowania otoczenia poprzez różnorodne dostarczanie 

bodźców w klasach młodszych odbywa się poprzez realizację innowacji w ramach 

Ogólnopolskiego Programu Kraina Zmysłów ,,Sensorycznie się rozwijam bo skaczę, biegam i 

dotykam”- zrealizowano program przewidziany na pierwszy okres nauki. 

Innowacja „Sensorycznie się rozwijam, bo skaczę, biegam, badam i dotykam” to zajęcia 

rozwojowe, które polegają na wspieraniu kreatywności i samodzielności dzieci. Uczniowie 
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klasy drugiej uczestnicząc  w zajęciach poznają różnorodne, nowatorskie metody nastawione 

na manipulowanie, odkrywanie, poszukiwanie, tworzenie oraz działanie ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na stymulowanie zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu, smaku. Zaletą 

tych zajęć jest to, że do ich przeprowadzenia używamy ogólnodostępnych produktów, które 

posiadamy w kuchni lub łazience. 

Wprowadzona innowacja przyczynia się do lepszego rozwoju intelektualnego, ruchowego 

i emocjonalno-społecznego dzieci, a także rozwija dziecięce zainteresowania otaczającym 

światem. Jest to odpowiedź na pojawiające się potrzeby uczniów. Zajęcia mają także 

właściwości terapeutyczne: uspokajają, odprężają, pozwalają rozładowywać wszelkie napięcia 

i ułatwiają nawiązywanie kontaktu emocjonalnego oraz przyczyniają się do budowania 

właściwych relacji, a także uczą współdziałania  w grupie rówieśniczej.  

 

Uczniowie klas 1-3 oraz dzieci z oddziałów zerowych ponadto mają możliwość nadrobienia 

zaległości w opanowaniu podstawowych umiejętności, mają wsparcie nauczyciela w 

zrozumieniu trudniejszych zagadnień. Uczniowie zdolni mogą rozwijać swoje talenty oraz 

wzbogacać swoją wiedzę o nowe wiadomości. 

Każdy uczeń oraz wychowanek wie, do kogo może zwrócić się o pomoc. 

 

 Istotne jest objęcie dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkoły podstawowej ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pomocą psychologiczno - pedagogiczną. W tym 

zakresie nauczyciele realizują wiele form pomocy. 

 

 Zarówno w celu odkrywania i rozwijania zainteresowań uczniów jak i wspierania 

uczniów ze specjalnymi potrzebami nauczyciele w bieżącej pracy indywidualizują proces 

nauczania poprzez dostosowanie treści i metod nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów oraz ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych (np. zawartych w opiniach i 

orzeczeniach poradni psychologiczno - pedagogicznych), bazowanie na mocnych stronach 

ucznia (np. zmniejszenie tempa pracy, zaangażowanie do pracy uczniów mniej aktywnych, 

pomoc koleżeńska, stosowanie pytań pomocniczych). Dla uczniów zainteresowanych, 

pracujących szybciej przygotowywano zadania dodatkowe (zarówno do pracy podczas lekcji 

jak i samodzielnie w domu). Współpracowano z rodzicami w celu uzupełniania wiedzy lub 

poprawy ocen. Indywidualnie pomagano uczniom w wyrównaniu braków wynikających z 

różnorakich przyczyn. Uczniowie zdolni uczestniczą w zajęciach kół zainteresowań (koło 

naukowe, koło ekologiczne, koło teatralne, zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego) oraz 



131 

 

zajęciach rozwijających, a uczniowie mający trudności w nauce uczęszczają na zajęcia 

wyrównawcze oraz terapię pedagogiczną. Dzieci mające trudności w nauce są objęte pomocą 

w ramach zajęć dydaktyczno- wyrównawczych. Zajęcia odbywały się stacjonarnie a w okresie 

kwarantanny i zdalnego nauczania nauczyciele kontaktowali się z uczniami drogą on-line. 

Objęto uczniów terapią  pedagogiczną. Nauczyciele na bieżąco prowadzili obserwacje uczniów 

w celach diagnozy oraz planowania działań wychowawczych, prowadzili rozmowy z 

pedagogiem, logopedą, terapeutą  na temat specjalnych potrzeb dzieci oraz możliwych form 

pomocy w celu wyeliminowania trudności w zachowaniu uczniów. Uczniowie zostali objęci 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć rozwijających kompetencje 

emocjonalno-społeczne. Wyłoniono uczniów, którzy mają wady wymowy i objęto terapią 

logopedyczną. 

 

 W zakresie edukacji kulturalnej zachęcano uczniów do korzystania z oferty placówek 

kulturalnych. Uczniowie klas 4, 5 i 6 obejrzeli  wystawę akordeonów z kolekcji Jana 

Plewczyńskiego - muzyka, miłośnika, pasjonata i kolekcjonera instrumentów muzycznych. W 

sali POKiS-u wystawiono  ok. 30 akordeonów wielu znanych marek. Pan Jan przekazał 

dzieciom i młodzieży wiele ciekawostek na temat eksponowanych instrumentów oraz 

umożliwił im zagranie na niektórych. Wystawa towarzyszyła 2. Dolnośląskiej Rewii 

Akordeonów w Prochowicach. Organizowano także wyjazdy do kina (3 grudnia – klasy 8a, 8c; 

7 grudnia – klasy 4a, 4b, 5a, 5b, 6a). 

Nauczyciele wzięli udział w wydarzeniach, których organizatorem był UMiG Prochowice oraz 

POKiS: Święto Chleba zorganizowane, Gala Romansu, Święto pieczonego ziemniaka, Gala 

Akordeonowa, wystawa akordeonów, Narodowe Święto Niepodległości, Orszak Trzech Króli, 

koncert kolęd  „Rozśpiewane Pastuszki”. 

 

W celu zachęcania uczniów do rozwijania  oraz prezentowania  swoich zdolności i 

zainteresowań poszerzono ofertę zajęć pozalekcyjnych o zajęcia teatralne dla uczniów klas 4 – 

8. Przygotowywano inscenizacje teatralne z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Narodowego 

Święta Niepodległości, Bożego Narodzenia, podczas których uczestnicy zajęć teatralnych 

prezentowali swoje aktorskie zdolności  i umiejętności. 

Przygotowano scenografię do wszystkich inscenizacji. 

W świetlicy szkolnej zorganizowano konkursy: na spostrzegawczość i szacowanie w 

ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „EMOCJA”. 1 miejsce zajął Błażej Dziok 

klasa 1a, wyróżnienie otrzymali Julian Pluta klasy i Mateusz Łata z klasy 2a. Kolejny konkurs 
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odbył się  ramach działań ekologicznych „EKO-wycieczka”. Wyróżnienie otrzymali Dorota 

Makuch i Sara Kusik z klasy 1b. W konkursie plastycznym o Marii Skłodowskiej  - Curie z 

okazji kolejnej rocznicy urodzin wyróżnienie otrzymał Wojciech Brymerski z klasy 1b. 

 

W ramach Szkolnego Święta Matematyki w konkursach wybrano: Mistrza Kolorowanek 

Logicznych, Mistrza Symetrii, Mistrzów Kodowania, Mistrza Gier Logicznych, Mistrzów 

Kostki Rubika, Mistrzów Tangramu. Na zajęciach przedmiotowych nauczyciele stosują gry 

dydaktyczne, krzyżówki oraz zabawy służące aktywizacji uczniów. Pamiętają o wplataniu w 

tok lekcji zadań o charakterze przyczynowo – skutkowym, logicznych, zawierających tabele, 

mapki, diagramy czy wykresy. Na informatyce uczniowie wprowadzani są w świat 

programowania poprzez platformę code.org. W świetlicy szkolnej wykorzystywane są karty 

Grabowskiego, gry logiczne, kodowanie. Działania te służą rozwijaniu umiejętności logicznego 

myślenia uczniów. 

 

W celu kształtowanie wśród uczniów dbałości o środowisko naturalne w klasach 0 – 3 

wdrożono plan działań ekologicznych. 

 

 Ważnym zadaniem w zakresie dydaktyki jest kształcenie u uczniów poczucia 

odpowiedzialności za uzyskane oceny. Nauczyciele mobilizowali uczniów do systematycznego 

odrabiania prac domowych poprzez pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych (na 

zajęciach dodatkowych), dawanie zadań będących fragmentami lekcji, zachęcanie do 

obrabiania zadań w świetlicy szkolnej (klasy 1-3), odrabianie zadań przez uczniów w grupach, 

pomoc koleżeńska, ustalanie wspólnie z uczniami terminów wykonania zadań domowych 

(dostosowane do ich obciążenia pracą z innych przedmiotów), systematyczne sprawdzane i 

oceniane (oceny, naklejki, pieczątki) zadań domowych. Zadania domowe są dostosowane do 

możliwości uczniów, czasem mają charakter praktyczny, np. budowa makiet form 

ukształtowania terenu, tworzenie zielników.  Chętni uczniowie mają możliwość wykonania 

zadań dodatkowych, samodzielnie przeprowadzają eksperymenty                                   i 

doświadczenia. Zadania domowe najczęściej mają na celu ocenę poziomu wiedzy i 

umiejętności uczniów lub są wstępem do kolejnego tematu. 

 

Rozwijanie kompetencji czytelniczych i informatycznych uczniów odbywało się m. in. 

poprzez zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy biblioteki, jej zbiorami. Ważnym działaniem 

w tym zakresie był także udział w spotkaniach autorskich. W pierwszym okresie odbyły się 
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dwa spotkania. Uczniowie uczęszczający do świetlicy dnia 22 października 2021r. wzięli udział 

w spotkaniu autorskim online z Grzegorzem Kasdepke, 2 grudnia 2021r. odbyło się spotkanie 

z podróżnikiem i autorem książek o tematyce podróżniczej – Robertem Maciągiem. W klasach 

młodszych realizowany jest cykl „ Czytanie na dywanie” w celu wyciszenia                                      i 

zrelaksowania dzieci. 

 Nauczyciele bibliotekarze propagowali czytelnictwo m. in. w ramach akcji Narodowe 

Czytanie, Cała Polska Czyta Dzieciom i in. W ramach kampanii społecznej "Cała Polska czyta 

dzieciom" włączyliśmy się do II Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji bicia 

rekordu w czytaniu na przerwie. Dnia 15 października 2021r. uczniowie szkoły przynieśli ze 

sobą ulubioną książkę. Na przerwie spotkaliśmy się na wspólnym czytaniu.  

 

 Z okazji 130. rocznicy urodzin J.R.R. Tolkiena włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji 

"Przepisujemy Hobbita". Do przepisania otrzymaliśmy tekst Silimarillion, str. 136, który został 

przepisany ręcznie własnym charakterem pisma przez chętnych uczniów. Tekst został wysłany 

do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer - Wypożyczalnia nr 26 m. st. Warszawy.     

 

 Biblioteka szkolna przystąpiła do akcji Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, 

której celem jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę książki w nauce i rozwijaniu zainteresowań 

czytelniczych oraz rolę biblioteki w życiu szkoły. Hasło Międzynarodowego Miesiąca 

Bibliotek Szkolnych w 2021 roku brzmiało: Baśnie i legendy z całego świata. 

 

 Przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „Czytamy z Sercem" świętując 

jednocześnie Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania i Światowy Dzień Serca.  

 

 Wzięliśmy także udział w „Narodowym Czytaniu”, którego celem jest popularyzacja 

czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o 

polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Spotkanie stało się dla uczniów 

okazją do bliższego zapoznania się z literaturą polską. Lekturą 10. edycji była Moralność Pani 

Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. 

 

Nauczyciel języka polskiego pozyskał materiały edukacyjne z Narodowego Centrum 

Kultury przygotował wystawę z okazji Roku Lema, a nauczyciele biblioteki szkolnej 

zorganizowali lekcje upamiętniające 100. rocznicę śmierci Cypriana Kamila Norwida. 
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III. Wychowanie, opieka, bezpieczeństwo i profilaktyka 

 

 Ważnym zadaniem szkoły w zakresie wychowania jest wdrażanie do działalności 

społecznej. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z instytucjami oraz zgłaszaliśmy szkołę  do 

udziału w akcjach społecznych, były to m. in.: Hospicjum dla dzieci we Wrocławiu ( „ Pola 

Nadziei”, „ Nakrętki”, „Kasztanki dla Hospicjum”); nawiązanie współpracy z Hufcem ZHP 

Legnica (organizacja i przeprowadzenie akcji „Szlachetna Paczka”, Przekazanie 

„Betlejemskiego Światła Pokoju  2021” w Prochowicach i Legnicy); udział w akcji „Razem na 

święta” (Kartka dla Seniora); udział w akcji „Szkoła pamięta”(sprzątanie grobów);  

 

 Ramowy plan nauczania określa zajęcia z wychowawcą dotyczące istotnych problemów 

społecznych. W celu realizacji tego zadania zorganizowano spotkania wszystkich 

uczniów z ekspertem problemów społecznych (praca hospicjum) i zaproszono Koordynatora 

Fundacji we Wrocławiu na prelekcję o tematyce Wolontariatu i pomaganiu, której celem było 

promowanie idei wolontariatu i pomocy innym. 

 

 Rozwijano samodzielność i samorządność uczniów poprzez działalność Małego 

Samorządu Uczniowskiego i Dużego Samorządu Uczniowskiego. Opiekunowie samorządów 

zrealizowali następujące zadania oraz imprezy: wybory do MSU i SU, wybory opiekunów 

Samorządu Uczniowskiego i Małego Samorządu Uczniowskiego, Dzień Chłopaka, Dzień 

Samorządności, Dzień Pracownika Socjalnego, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, 

Mikołajki. 

 

W celu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli dzieci ze świetlicy 

wzięły udział w spotkaniu autorskim online z Grzegorzem Kasdebke, uczniowie klas 1 – 3 

uczestniczyli w spotkaniu z podróżnikiem i autorem książek o tematyce podróżniczej – 

Robertem Maciągiem; wychowawca klasy 3 zorganizował z  p. z Robertem  Maciągiem – 

psychologiem, pisarzem i podróżnikiem - warsztaty etnograficzne, podczas których uczniowie 

ozdobili worki na wf metodą blockprintingu, pani Jolanta Kozubal zrealizowała innowację: 

„Sensorycznie się rozwijam, bo skaczę, biegam, badam i dotykam”, a wychowawcy 

uwzględnili kompetencje społeczne i komunikacyjne   w tematyce godzin wychowawczych. 

Zespól nauczycieli wychowawców realizował zadania związane z wykorzystaniem w 

procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość, 



135 

 

wdrażał uczniów do bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych. 

Nauczyciele wykorzystywali technologię informacyjno-komunikacyjną oraz realizowali zapisy 

podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach. W celu 

realizacji tych celów: w sierpniu odbyły się warsztaty on – line dla nauczycieli z zakresu metod 

pracy zdalnej; dzieci z oddziału zerówkowego często uczyły się kodowania przez zabawę, a 

także bawiły się tańcząc i śpiewając, czy rozwiązując zadania z wykorzystaniem tablicy 

interaktywnej; administratorzy dziennika wspierali  rodziców w doskonaleniu umiejętności 

korzystania z e-dziennika, pomagali im w radzeniu sobie z problemami związanymi z 

dziennikiem elektronicznym. Główne kłopoty dotyczyły założenia konta, konieczności zmiany 

hasła, jego zgubieniem oraz wsparciem podczas instalacji mobilnej wersji dziennika na 

telefonie, w sierpniu 2021 odbyło się szkolenie dla nauczycieli przeprowadzone przez 

nauczyciela informatyki; wychowawcy otrzymali wsparcie w założeniu dziennika klasy oraz 

jego uzupełnieniu, nauczyciele przedmiotów – we wprowadzaniu niezbędnych danych 

związanych z ich przedmiotem. 

Szkoła wychowuje do wrażliwości na dobro i prawdę, kształtuje właściwe postawy i 

dbałość o środowisko naturalne. Działania w tym zakresie to m.in.: udział z harcerzami i 

zuchami w Starcie harcerskim rozpoczynającym nowy rok harcerski 2021/2022, udział w 

uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości, współorganizowanie Orszaku 

Trzech Króli,  współpraca nauczycieli z rodzicami przy organizacji osiedlowego Święta 

Pieczonego Ziemniaka. 

Wszyscy nauczyciele uczestniczą w posiedzeniach szkoleniowych rad pedagogicznych  

zdobywając wiedzę. Dzielą się swoimi umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem podczas  

spotkań zespołów, szkolą się podczas webinariów, wysyłają sobie linki do ciekawych 

materiałów w Internecie oraz  książek. 

 

Integracja zespołów klasowych, poprawa relacji między uczniami po okresie zdalnego 

nauczania odbyła się poprzez spotkania międzyoddziałowe, które miały miejsce 12 września 

2021 r. oraz organizację wycieczek międzyoddziałowych na wszystkich poziomach klas. W 

październiku odbyły się także zajęcia integracyjne połączone z nocowaniem w szkole. 

 

Wychowawcy na bieżąco diagnozowali i monitorowali zachowania uczniów, 

prowadzili diagnozy wychowawcze i wdrażali wnioski. 
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We wrześniu przeprowadzono wśród uczniów diagnozę czynników zewnętrznych i 

ryzyka , co było podstawą modyfikacji Programu wychowawczo – profilaktycznego, jego 

wdrożenia i realizacji przez zespół wychowawców. Umożliwiło to realizację zadań związanych 

z profilaktyką agresji i przemocy oraz uzależnień. 

 

Dbałość o mogiłę więźniów Pawiaka i obozów koncentracyjnych na Cmentarzu Komunalnym                                          

w Prochowicach jest przejawem zarówno kultywowania tradycji jak i pamięci o świadkach 

historii.  

  

W roku 2021 zorganizowaliśmy obchody świąt i uroczystości.  

Z okazji świąt Wielkiej Nocy uczniowie wykonywali na zajęciach on-line kartki z życzeniami,  

Wzięliśmy udział w akcji społeczno – edukacyjnej Żonkile upamiętniającej 78. rocznicę 

powstania w getcie warszawskim; 

Uczniowie klas młodszych uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Z kulturą 

mi do twarzy wprowadzającym dzieci w świat wartości i kultury. 

82. rocznicę wybuchu II wojny światowej uczciliśmy podczas uroczystości rozpoczęcia roku 

szkolnego. 

Od lat staramy się, aby pamięć o latach, ludziach i nieludzkiej ziemi trwała i dzisiaj, dlatego 

jesteśmy z Sybirakami w ich święta i dziękujemy za piękne świadectwo odwagi i patriotyzmu. 

Dzień Sybiraka  uświetniony został Mszą Świętą w kościele parafialnym. Nasi uczniowie wraz 

z odpowiedzialnymi nauczycielami przygotowali życzenia i upominki dla honorowych 

świadków historii.  

Zorganizowaliśmy gminne biegi przełajowe pod nazwą "Biegi z historią w tle". Zawody miały 

miejsce w prochowickim parku. Uczniowie biegali na różne dystanse zdobywając medale i 

statuetki. 

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości uczestniczyliśmy w akcji MEN 

„Szkoła do hymnu” (10 listopada o godzinie 11:11uczniowie wszystkich klas odśpiewali hymn 

państwowy), zorganizowaliśmy gminny konkurs na najpiękniejszy kotylion niepodległościowy 

odbywający się rokrocznie pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice. 

  

 Kultywowaliśmy obrzędy i tradycje związane z obchodami świąt. 

Pamiętaliśmy o rolnikach i razem z nimi podczas dziękczynnej Mszy Świętej dziękowaliśmy  

za zebrane plony. Należy podkreślić, że obecność dużej grupy nauczycieli bardzo pięknie 
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wpisała się w wychowanie do kształtowania właściwych postaw poprzez najlepszą z metod – 

przykład. 

Wokół świąt Bożego Narodzenia zgromadziła się społeczność całej szkoły.  

Ochoczo przystąpiliśmy zatem do akcji MEN „Razem na Święta”. W celu budowania 

wspólnoty i umocnienia więzi międzypokoleniowych oraz kształtowania poczucia 

odpowiedzialności za drugą osobę zachęciliśmy naszych uczniów i ich rodziców do 

podarowania cząstki serca tym, którzy najbardziej tego potrzebują.  

Betlejemskie Światło Pokoju otrzymali mieszkańcy miasta i gminy Prochowice od zuchów z II 

Prochowickiej Gromady „Wilczki” 

Aby osłodzić święta 8 uczniów otrzymało paczki ze słodyczami w ramach akcji "Uśmiech pod 

choinkę" zorganizowanej przez TPD. 

W ramach akcji "Gwiazdor 2021" zorganizowanej przez TPD w Legnicy  ośmioro uczniów 

naszej szkoły otrzymało wymarzone prezenty pod choinkę. 

Koło teatralne „Fabryka marzeń” przygotowało piękną inscenizację bożonarodzeniową. 

 

Dużą rolę w rozwijaniu kreatywności i samodzielności uczniów odgrywa świetlica szkolna, 

której zadaniem jest zarówno dbałość o bezpieczeństwo uczniów jak i ich wszechstronny 

rozwój. 

W roku szkolnym 2020/2021 do świetlicy szkolnej zapisanych zostało 49 uczniów, w tym: 16 

z kl. I, 13 z kl. II, 20 z kl. III. 24 uczniów odprowadzanych było na autobus lub 

przyprowadzanych z autobusu, w tym: 9  z kl. I, 7 z kl. II, 8 z kl. III. 

Świetlica czynna była od godziny 7:00 do godziny 16:00. 

Świetlica działała w obowiązującym reżimie sanitarnym. Do regulaminu korzystania z zajęć 

wprowadzono zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. 

W okresach od 09.11.2020r. do 22.12.2020r. oraz od 22.03.2021r. do 03.05.2021r. stacjonarna 

działalność świetlicy szkolnej została zawieszona z powodu przejście uczniów klas I – III na 

nauczanie zdalne z powodu pandemii COVID-19. 

Opiekę nad uczniami w świetlicy szkolnej sprawowały: Anna Markowska, Iwona Piskorowska, 

Wioleta Szuszkiewicz oraz Sabina Dorożko przez cały rok szkolny oraz Ewa Żukowska w 

okresie od 18.01.2021r. do 07.05.2021r., zgodnie z tygodniowym planem dyżurów. 

Zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych w okresie od 

18.01.2021r. do 07.05.2021r. forma działalności świetlicy szkolnej w naszej szkole uległa 

zmianie. Powstały trzy grupy świetlicowe- dla uczniów klas pierwszych, drugich oraz trzecich. 
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Zajęcia w świetlicy odbywały się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć. Oparte były o Plan 

pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 oraz Inter-Aktywny świetlicowy 

kalendarz świąt. 

W czasie zajęć świetlicowych uczniowie wdrażani byli do aktywności, kreatywności, 

przedsiębiorczości i odpowiedzialności za własny rozwój. Rozwijali kompetencje cyfrowe 

poprzez poszukiwanie i przetwarzanie wiedzy z wykorzystaniem technologii multimedialnej, a 

także poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, motywowanie do poszukiwania 

przez dzieci odpowiedzi na nurtujące je problemy w sposób dla nich ciekawy oraz angażujący 

do działania z wykorzystaniem m.in. dramy, burzy mózgów, czy mapy myśli. Kształtowali 

swoje zainteresowania czytelnicze oraz ćwiczyli czytanie ze zrozumieniem  poprzez czytanie 

opowiadań tematycznych, komiksów, wierszy, czy innych tekstów kultury. Odpowiadali na 

pytania do tekstów oraz wykonywali do nich prace plastyczne. Rozwijali kompetencje 

matematyczne grając w różne gry logiczne oraz rozwiązując łamigłówki. Kształtowali 

myślenie, spostrzegawczość, koncentrację uwagi podczas gier i zabaw dydaktycznych, 

rozgrywek umysłowych, zagadek, rebusów, łamigłówek, quizów i krzyżówek. Ćwiczyli 

sprawność manualną wykonując różne prace plastyczne i techniczne. Słuchali oraz uczyli się 

różnych piosenek. Uczyli się współdziałać w grupie w trakcie wykonywania różnych zadań. 

Promowany był także zdrowy, higieniczny i bezpieczny styl życia, aktywne spędzanie czasu 

wolnego oraz rozwijanie zainteresowań i pasji. Zwrócono szczególną uwagę na zachowania 

przejawiające się agresją fizyczną i słowną wśród uczniów oraz łamanie podstawowych zasad 

życia w grupie i społeczeństwie szkolnym. Świetliczaki zapoznały się z regulaminem świetlicy 

szkolnej oraz zasadami bezpiecznego zachowania się w świetlicy szkolnej. Uczniowie 

wychowani byli do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

Zapoznawani byli z legendami, tradycjami i obrzędami narodowymi.  

Podczas przebywania w świetlicy dzieci miały również czas przeznaczony na odrabianie zadań 

domowych (samodzielnie lub z pomocą wychowawcy świetlicy lub swoich kolegów), a także 

odpoczynek w formie zabaw dowolnych według własnych zainteresowań. Czas spędzony w 

świetlicy został dobrze zagospodarowany, wykorzystane zostały uzdolnienia, zainteresowania, 

kreatywność i samodzielność dzieci. Zajęcia dobrane były tak, aby dawały wytchnienie po 

nauce, a jednocześnie wyzwalały inicjatywę do dalszego doskonalenia i rozwijania się uczniów. 
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8. Udział uczniów w konkursach i ich osiągnięcia w roku 2021 

Nauczyciele zachęcają uczniów  do rozwijania  oraz prezentowania  swoich zdolności i 

zainteresowań poprzez  udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

W 2021 r. odbył się międzygminny konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Dzień 

Żołnierzy Wyklętych – „Wilczym tropem z Prochowicką Dwójką” w formie quizów on –line. 

Z okazji Święta Konstytucji Trzeciego Maja  odbyły się konkursy dla każdej grupy wiekowej 

– plastyczny „Kwiaty dla Polski”, pieśni patriotycznej i recytatorski o zasięgu międzygminnym 

i ogólnopolskim.  Z okazji Dnia Patrona zorganizowany został konkurs na postać historyczną 

żyjącą w czasach Tadeusza Kościuszki, który  cieszył się dużym zainteresowaniem i wysokim 

poziomem. Uczniowie wykazali się kreatywnością  i oryginalnością w przygotowaniu strojów 

wzorowanych na tych z epoki. 

Swą kreatywność rozwijali uczestnicy konkursów plastycznych „Kwiat dla Polski”, 

„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”, konkursy piosenki 

patriotycznej „Witaj Maj! Trzeci Maj”. Nasze uczennice wzięły udział w ogólnopolskim 

konkursie literackim „Kobiety z Ravensbrϋck”. 

Uczniowie, szczególnie edukacji wczesnoszkolnej, wzięli udział w wielu konkursach 

artystycznych. Najwyższe osiągnięcia mają uczniowie na poziomie powiatowym („Czyste 

rzeki – zdrowe ryby” – I miejsce Karolina Hanysz klasa 5 a), gminnym (konkurs na kotylion, 

biegi z historią w tle) oraz ogólnopolskim (konkurs piosenki turystycznej (Marek Nowicki – 

wyróżnienie w kategorii przedszkole, klasa 3 a wyróżnienie w kategorii klasy 1-3, klasy IV-

VIII – soliści: Alicja Nowak - II miejsce, Marta Markowska – wyróżnienie). 

W olimpiadzie przedmiotowej zDolny Ślązak, tj. z historii mieliśmy swojego przedstawiciela 

na etapie powiatowym (M. Stanek).  

Odnotowaliśmy znaczący sukces w drugiej edycji konkursu matematyczno-informatycznego 

InstaLogik skierowanego do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. Honorowy patronat nad 

konkursem objął Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. 

Aż sześcioro uczniów naszej szkoły dostało się do II etapu. Czworo z nich dostało się do III 

etapu. Są to: Michał Stanek z klasy 5a, Alicja Nowak z klasy 7a, Antoni Elszyn i Łukasz 

Lisiecki z klasy 4 b. Ostatni etap odbędzie się w marcu. 

Konkurs: „Odkręć, przynieś i wygrywaj!” (I miejsce Antoni Elszyn klasa IV b, II miejsce 

Wiktoria Budziło klasa II a, III miejsce Krzysztof Łęcki klasa V b). 

Gminny konkurs ekologiczny (zorganizowany przez Polski Związek Wędkarski) „Czyste 

wody-zdrowe ryby”: Kat. do 10 lat I miejsce Sara Kusik z kl. 1b, II miejsce Julia Piekielny kl. 

2b, III miejsce Sebastian Łokietko kl. 3a, wyróżnienia: Maja Majkowska gr. II i Franciszek 
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Liszko kl. 1b. W kat. do 16 lat I miejsce: Karolina Hanysz kl. 5a, II miejsce Maksymilian 

Rozpędek kl. 7a i Dagmara Rowińska kl. 8a, III miejsce Natalia Moskiewicz kl. 5a i Dominik 

Kusik kl. 7a. Na szczeblu powiatowym 1 miejsce zajęła uczennica klasy 5 a Karolina Hanysz. 

Konkursy powiatowe, wojewódzkie, ogólnopolskie , międzynarodowe 

•Międzynarodowy konkurs plastyczny dzieci i młodzieży Tęczowy kalendarz. 

•Ogólnopolski konkurs plastyczny Odbicie duszy, zwierciadło serca-baśniowy portret w ramie 

zamknięty. 

•Konkurs literacki „Kobiety z Ravensbrück” 

•Konkurs ekologiczny z Gangiem Słodziaków 

I miejsce zdobył Przemysław Kawa 

II miejsce przypadło Sebastianowi Łokietko 

II miejsce zdobyła Alicja Kowalik 

•Kangur Matematyczny 

wyróżnienie – Maciej Brymerski 

wyróźnienie - Gabriela Halkowicz 

wyróżnienie – Marta Markowska 

Olimpiada Matematyczna Juniorów 

W XVI Olimpiadzie Matematycznej Juniorów wzięło udział 11. uczniów  klas 6-7. Najwięcej 

punktów (łącznie z etapu szkolnego i części korespondencyjnej) zdobyła Tatiana Szkwarek z 

kl 7a. 

•InstaLogik  

Konkurs matematyczno-informatyczny, który ma za zadanie pokazać uczniom jak wychodząc 

od matematyki postawić pierwsze kroki w informatyce. W pierwszym etapie wzięło udział 7 

uczniów klas 4 - 7. Do drugiego etapu dostało się czworo uczniów. Dwoje (Michał Stanek 4a, 

Alicja Nowak 6a)  zakwalifikowało się do trzeciego etapu, oni też uzyskali tytuły finalisty na 

szczeblu ogólnopolskim w swoich kategoriach wiekowych. 

•Mój organizm - jak działa? 

Wieloetapowy konkurs skierowany do uczniów klas siódmych, którego celem było utrwalenie 

wiedzy  z zakresu anatomii i fizjologii. Wygrała Nikola Zagórska z klasy 7b.  

•Zakochaj się w puszczy  

Konkurs ogólnopolski, którego celem było propagowanie wiedzy i zaszczepienie miłości do 

Puszczy Białowieskiej. Uczestnicy pisali  opowiadania lub artykuły o krajobrazie, formach 

przyrodniczych, faunie i architekturze występujących na terenie Puszczy Białowieskiej. W 

konkursie wzięły udział Alicja Nowak  i Marta Markowska z klasy 6a. 
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•Prastara puszcza i oddziaływanie człowieka i zjawisk pogodowych 

Konkurs ogólnopolski, którego celem było propagowanie wiedzy i zaszczepienie miłości do 

Puszczy Białowieskiej. Polegał na na wykonaniu prezentacji na temat oddziaływania człowieka 

i zjawisk pogodowych na  Puszczę Białowieską. W konkursie wzięli udział Igor Incz z klasy7c 

oraz Nikola Zagórska z klasy 7b. 

•Powiatowy konkurs literacki „Pamiętnik pokoleń – Nasze dziedzictwo” - III edycja. Prace 

literackie napisało pięć uczennic z klas 7b i 7a. 

•Międzygminny konkurs talentów Bieniowice 

Nagrodzeni: Alicja Nowak, Jakub Kowalczyk, Wanessa Rozpędek. 

 

 

9. Wyniki egzaminu ósmoklasisty [%] 2021 

W roku 2021 egzamin ósmoklasisty nie odbył się, ponieważ w szkole nie istniały oddziały klasy 

ósmej. 
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5.4. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM.KS.JANA TWARDOWSKIEGO W DĄBIU W 2021 ROKU 

 

 

Liczba uczniów 

  Liczba uczniów Liczba 

oddziałów 

1. Od 1 stycznia do 31 sierpnia 2021 r. 106 ( w tym 20 w OP) 9 

2. Od 1 września do 31 grudnia 2021 r.  98 (w tym 17 w OP) 9 

 

Zatrudnienie nauczycieli według stopnia awansu  

L.p. 
Stopnie awansu 

zawodowego  

Stan na 31 sierpnia 2021 r. Stan na 31 grudnia 2021 r. 

Licz. osób 
Liczba 

etatów 
Licz. osób 

Liczba 

etatów 

1 nauczyciel stażysta 2 1,44 1 1,17 

2 nauczyciel kontraktowy 5 4,99 3 2,37 

3 nauczyciel mianowany 3 2,46 5 6,24 

4 nauczyciel dyplomowany 9 7,41 6 5,98 

 

Baza szkoły 

Szkoła wyposażona jest w 9 sal lekcyjnych, salę do gimnastyki korekcyjnej, pracownię 

komputerową, świetlicę, bibliotekę. Wszystkie sale mają dostęp do Internetu, a baza szkolna 

umożliwia wszechstronny rozwój ucznia. W salach lekcyjnych można prowadzić zajęcia  

z różnych przedmiotów. Sale lekcyjne wyposażone są w monitory multimedialne oraz 

komputery. W pracowni komputerowej jest 14 stanowisk uczniowskich z dostępem do 

Internetu, projektor, drukarka i skaner. W jednej z sal wydzielono miejsce na pracownię do 

zajęć technicznych. Pracownia chemiczna jest wyposażona w dygestorium, które umożliwia 

bezpieczne prowadzenie podstawowych doświadczeń. Uczniowie aktywnie uczestniczą  

w przeprowadzanych eksperymentach. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem 

zgromadzonych przez lata pomocy dydaktycznych. W roku sprawozdawczym szkoła została 

doposażona podczas realizacji inicjatywy edukacyjnej „Laboratoria przyszłości” –  drukarka 

3D + fi lamenty, mikrokontroler z czujnikiem i akcesoriami, stacja lutownicza, aparat 

fotograficzny wraz ze statywem, zestaw do nagrywania vloga, gimbal, zestaw audio o dużej 
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mocy, notebook; oraz realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” – szafki, stoliki, krzesła, 

pufy, sprzęt AGD. Szkoła posiada salę do zajęć gimnastyki korekcyjnej wyposażoną  

w sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Do dyspozycji uczniów  

są m.in.: materace, skakanki, hula-hoop, laski gimnastyczne i wiele innych pomocy. 

Do dyspozycji uczniów jest biblioteka szkolna wraz z czytelnią. Zbiory biblioteki  

są systematycznie uzupełniane o nowości ukazujące się na rynku. W roku sprawozdawczym 

rozpoczęto wprowadzanie zasobów bibliotecznych do elektronicznego systemu obsługi 

bibliotek MOL NET+. 

W szkole funkcjonuje świetlica szkolna dla uczniów oczekujących na dojazd. Uczniom 

proponowane są różne formy aktywności: plastyczne, techniczne, gry i zabawy - również na 

świeżym powietrzu. Świetlica w swoich zasobach posiada wiele gier stolikowych 

zręcznościowych, planszowych i dydaktycznych.  

 

Remonty 

Przeprowadzono bieżące remonty sal lekcyjnych: odświeżono i pomalowano jadalnię, sale  

nr 4 i 11 na parterze. W ciągu całego roku wykonano również bieżące drobne naprawy  

w budynku szkoły oraz zagospodarowano teren wokół szkoły i placu zabaw (nasadzenia, 

wycinka drzew, utwardzenie miejsc do parkowania samochodów).  

W szkole na bieżąco prowadzony jest monitoring potrzeb dla poszczególnych pracowni.  

Za najpilniejsze uważa się: 

2) wyodrębnienie pomieszczenia na gabinet psychologa, 

3) wyodrębnienie pomieszczenia na gabinet logopedy, 

4) zorganizowanie boiska wielofunkcyjnego sportowego, 

5) zamontowanie piłkochwytu sportowego. 

 

Imprezy środowiskowe i szkolne 

Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami uczestniczą w przygotowaniu uroczystości 

środowiskowych organizowanych na gminy i terenie powiatu . 

Każdego roku, zgodnie z harmonogramem, organizowane są na terenie placówki następujące 

uroczystości:  

 rozpoczęcie roku szkolnego,  

 Dzień Edukacji Narodowej, 

 pasowanie na ucznia i przedszkolaka, 
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 poranek kolędowy, misterium wielkanocne, 

 andrzejki i bal karnawałowy, 

 poczta walentynkowa, 

 pierwszy dzień wiosny, 

 dzień sportu, 

 dzień rodziny, 

 dzień kropki, 

 Międzynarodowy Dzień Języków Obcych, 

 obchody świąt narodowych – Święto Odzyskania Niepodległości, Święto Flagi i 

Konstytucji 3 Maja, 

 zakończenie roku szkolnego, 

 Aleja Sław - wręczenie odznak za najlepsze wynik w I półroczu 2019/2020, 

 apel pt. ,, Święto Pań",  

 uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka,  

 Święto Pieczonego Ziemniaka, 

 Dzień Pluszowego Misia, 

 spotkanie z Mikołajem, 

 klasowe spotkania wigilijne, 

 Dzień Chłopaka, 

 Dzień Życzliwości, 

 Dzień Kota, 

 Dzień Postaci z Bajek, 

 Dzień Strażaka, 

 zorganizowane spotkań z policjantem: bezpieczne ferie, bezpieczna droga do i ze 

szkoły, Cyberprzemoc - hejt, używki i bezpieczeństwo, zapoznanie z zawodem 

policjanta”,  

 przedstawienie pt. „ Na Straganie” przy współpracy z Prochowickim Ośrodkiem 

Kultury i Sportu, 

 dzień zdrowego śniadania w oddziale przedszkolnym, 

 apel z okazji XXI Dnia Papieskiego – „Nie lękajcie się", 

 Dzień Wolontariusza - odznaczenie naszych wolontariuszy dyplomami uznania przez 

Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy, 
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 piknik z książką pod chmurką, 

 przedstawienie pt." Zdrowo jedz, zdrowo żyj".  

 

Realizowane programy i projekty 

 Światowy Dzień Internetu - celem akcji było zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego 

dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, uświadomienie uczniom 

zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z komputera. Przesłanie przez dziennik 

informacji nt. co zrobić, aby dostęp do Internetu był bezpieczny, aby twoje dziecko było 

bezpieczne w sieci, najczęstsze zagrożenia, przydatne linki. 

 Tydzień Walki z Depresją – akcja, która miała na celu upowszechnienie wiedzy  

na temat depresji. Przy gabinecie pedagoga została umieszczona gazetka informująca o 

objawach depresji oraz sposobach pomocy choremu na depresję, jak również przydatne 

linki i telefony. Została przesłana prezentacja z informacjami dla uczniów  

i rodziców dot. depresji młodzieńczej „Depresja. Rozumiesz = Pomagasz”. Uczniom kl. 

IV-VIII została przesłana ankieta nt. dobrostanu poprzez platformę Testportal. Odbył 

się również konkurs na plakat promujący Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Klasy 

młodsze zostały zapoznane ze słowem depresja i na świetlicy szkolnej chętnie 

relaksowały się poprzez kolorowanie mandali. 

 „BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK” IV edycja - stworzenie szkolnego projektu 

„Bezpieczeństwo ważna sprawa”. Działanie obejmowało dwa obszary:  pierwsza 

pomoc i ochrona danych osobowych w zdalnym nauczaniu (film edukacyjny, warsztaty 

pierwszej pomocy przy użyciu fantomów, quiz, stworzenie poradnika nt. „Jak chronić 

swoje dane osobowe w Internecie”, przesłanie linków dot. szukania pomocy. 

 Spektakle profilaktyczne „Mniam, mniam” - zdrowe odżywianie i „Strach ma wielkie 

oczy”. 

 Światowy Dzień Życzliwości – celem akcji było uwrażliwienie ludzi na 

wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Jest to apel przeciwko 

problemom i często smutnej rzeczywistości. Przesłanie akcji jest proste  

- bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta. Zadania grupowe- stworzenie 

krainy życzliwości i zasad w niej panujących, konkurs na najżyczliwszą osobę w klasie. 

 Ogólnopolski Program „Ratujemy i uczymy ratować” - w ramach podziękowania 

otrzymaliśmy fantomy, ustniki, apteczkę pierwszej pomocy, hologramy dla dzieci  

z oddziału przedszkolnego i uczniów klas I-III. 
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 „Zdrowo jem, więcej wiem”. Celem projektu było zdobycie wiedzy o zdrowym 

odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych. 

 „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. Celem projektu jest rozwijanie czytelnictwa, 

wzmacnianie zainteresowania książkami. Za zrealizowanie projektu przedszkole 

otrzymało certyfikat „Wzorowej palcówki”. 

 Udział w programie edukacyjnym „Szkolne Przygody Gangu Swojaków”. Celem jest 

pokazanie dzieciom piękna polskiej przyrody. 

 Program „Bezpieczny Dolnoślązak”. W ramach podziękowania otrzymaliśmy maseczki, 

kamizelki odblaskowe, kamerkę do nagrywania filmików i apteczkę pierwszej pomocy. 

 Program „Czytanie ma moc”. Celem programu jest rozbudzanie dziecięcej ciekawości 

świata i przyjemności z czytania. 

 Program „Kubusiowi przyjaciele natury”. Celem jest proekologiczna edukacja dzieci  

i zachęcanie je do ruchu już od najmłodszych lat. 

 Szkolny Klub Sportowy. Główną formą prowadzonych zajęć były gry i zabawy 

ruchowe oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe. Celem zajęć było zachęcenie uczniów do 

aktywności fizycznej, ale też nauczanie współpracy, dyscypliny, przestrzeganie zasad 

fair play. 

 Innowacja Pedagogiczna „Czytam z klasą- lekturki spod chmurki”- międzynarodowy 

projekt. 

 Udział w międzynarodowej edycji bicia rekordu w liczbie osób czytających  

na przerwie ph. „Przerwa na czytanie”. 

 Szkolne Przygody Gangu Fajniaków - projekt czytelniczy dla uczniów edukacji 

wczesnoszkolnej. 

 Projekty Szkolnej Biblioteki: spotkania on line (z Wojciechem Widłakiem, Elizą 

Piotrowską, z Poezją L. J. Kerna, z Grzegorzem Kasdepke, z Roksaną Jędrzejowską-

Wróbel), Szkolny poranek z postaciami z bajek, Jesienne spotkania z baśnią i legendą,  

 Projekt edukacyjny Uniwersytet dzieci w klasie pt. „Ciekawscy trzecioklasiści. 

Dlaczego wszystkie pytania są dobre?”. 

 Ogólnopolski program edukacyjny ,,Natalka i Antek w świecie wielkiej matematyki’’. 

 Projekt „Poznaj Polskę”, którego celem jest organizacja wyjazdów edukacyjnych dla 

dzieci i młodzieży szkolnej. W ramach niego pozyskano dofinansowanie w kwocie  

15 tysięcy na trzydniowy wyjazd do Warszawy uczniów klas 4-8. 
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 „ Przyroda łagodzi zmiany klimatu” - uczniowie w ramach projektu sadzili rośliny  

i tworzyli swój szkolny sad, aby przeciwdziałać zmianom klimatu. 

 

Udział i organizacja akcji charytatywnych 

 Zorganizowanie z wolontariuszami kiermaszu charytatywnego dla Cyprianka. 

 Zbiórka odzieży na rzecz chorego chłopca Cyprianka. 

 Włączenie się do akcji szlachetna paczka „Uśmiech pod choinkę” przy współpracy  

z TPD. Zebrane zabawki, przybory szkolne i słodycze zostały przekazane do TPD 

Legnica. 

 Wraz z wolontariuszami ze szkolnego koła wolontariatu zostały wykonane kartki 

świąteczne z życzeniami i wysłane pocztą dla pacjentów i personelu medycznego  

z oddziału paliatywnego w Legnicy. 

 

Sukcesy uczniów 

 Konkurs „Narodowy Kwiat” POKIS:  Agata Piskorowska kl. VII, Zofia Piskorowska  

i Zuzanna Kopij OP  – II miejsce. 

 Konkurs „Czyste wody, zdrowe ryby”:  Agata Piskorowska kl. VII – I miejsce. 

 Konkurs „Kotylion dla Niepodległej”: Agata Piskorowska kl.VII – I miejsce, 

wyróżnienie – Dorota Szestak OP. 

 Gminny konkurs „W obiektywie biało i czerwono”:  Agata Piskorowska kl. VII –  

I miejsce, Zofia Piskorowska OP - III miejsce. 

 Konkurs „Kwiat dla Polski” organizowany przez Prochowicki Ośrodek Kultury i 

Sportu: Zofia Piskorowska OP - II miejsce, Zuzanna Kopij OP - III miejsce. 

 Międzynarodowy Festiwal Talentów w Bieniowicach: Zuzanna Kopij OP - I miejsce. 

 Konkurs „Najpiękniejsza palma wielkanocna” organizowany przez Szkołę Podstawową 

nr 2 w Prochowicach: Zofia Piskorowska OP - I miejsce, Zuzanna Kopij OP - III 

miejsce. 

 Jesienne biegi przełajowe w Prochowicach pt. „Z historią w tle”: Lena Wątroba -  

I miejsce w kategorii 400 m dziewcząt rocznik 2010, Hanna Moroch - III miejsce 

kategorii 400 m dziewcząt rocznik 2011, Filip Kubicki - III miejsce w kategorii 800 m 

chłopców rocznik 2008, Tomasz Hućko - III miejsce w kategorii 800 m chłopców 

rocznik 2007. 
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 Konkursy na najpiękniejszą szopkę, kartkę i stroik świąteczny: wyróżnienia dla 

Zuzanny Kopij kl. I za szopkę, Korneliusza Junga kl. IV za kartkę świąteczną. 

 „Międzyszkolny Konkurs Piosenki Turystycznej”: Antonina Lichota, Hanna Moroch, 

Natalia Czuchnicka - -III miejsce, klasa I – I miejsce. 

 Konkurs szkolny pt. „Zdrowe odżywianie". 

 ZdolnyŚlązak z języka angielskiego: Dawid Popowczak, Zuzanna Antków – 

kwalifikacja do powiatu. 

 ZdolnyŚlązak z historii: Igor Konachowicz – kwalifikacja do powiatu. 

 ZdolnyŚlązak z biologii: Igor Konachowicz – kwalifikacja do powiatu. 

 

Prezentowanie działalności na forum szkolnym i pozaszkolnym 

 „Plakat na hasło i spot kampanii społecznej dot. przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie” przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Legnica. 

Celem konkursu było promowanie działań profilaktycznych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez podniesienie świadomości dzieci  

i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z występowania 

przemocy w rodzinie. 

 „Żyjemy zdrowo i bezpiecznie w ruchu drogowym” przy współpracy z TPD Legnica. 

Celem konkursu było zainteresowanie najmłodszych zdrowym stylem życia oraz 

bezpiecznym poruszaniem się po drodze. 

 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. 

 „Najciekawszy śmieciowy stwór” - konkurs ekologiczny z okazji Dnia Ziemi. Przesłana 

została prezentacja nt. „Chrońmy swoją planetę”. Celem konkursu było uświadomienie 

problemu rosnącej ilości odpadów, zaśmiecania środowiska oraz konieczności 

recyklingu.  

 Występ dzieci z oddziału przedszkolnego na festynie parafialnym w Prochowicach. 

 Konkurs szkolny „Z książką Ci do twarzy”. 

 Konkurs MGBP w Prochowicach Portret Baczyńskiego. 

 Festiwal „Mam Talent” -  Bieniowice. 

 Konkurs „Pocztówka z Prochowic” - Przedszkole Prochowice. 

 Wirtualny Jarmark Talentów - Legnica TPD. 

 Konkurs „Portret Mamy” – POKiS. 
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 Konkurs fotograficzny „Nasza flaga”- pokaż, jak świętujesz 100. rocznicę Cudu  

nad Wisłą. 

 Ogólnopolski konkurs organizowany przez Muzeum Poczty i Telekomunikacji  

we Wrocławiu „ Ten magiczny czas”-  projekt świątecznej kartki pocztowej. 

 Udział w konkursie plastycznym pn. „Czyste wody - zdrowe ryby”. 

 

Mocne strony szkoły 

 Kadra pedagogiczna w całości posiada kwalifikacje do nauczanych przedmiotów. 

 Pracownicy szkoły chętnie podejmują nowe działania, doskonalą swój warsztat pracy. 

 Dobrze funkcjonujące zespoły zadaniowe. 

 Oferta zajęć pozalekcyjnych jest interesująca. 

 W szkole opracowano program wychowawczy i profilaktyki. Są one realizowane  

i poddawane bieżącej ewaluacji i modyfikacji.   

 Rada pedagogiczna systematycznie analizuje wyniki klasyfikacji i sprawdzianu  

po klasie ósmej, formułuje wnioski i wdraża do dalszej pracy.   

 W szkole obowiązują spójne zasady oceniania zapisane w WSO, na podstawie których 

nauczyciele konstruują PZO.   

 W każdym roku szkolnym przygotowywany jest ciekawy i bogaty kalendarz imprez, 

uroczystości szkolnych oraz wyjazdów edukacyjnych.   

 Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i 

zawodach sportowych. Dobra opinia o szkole w środowisku lokalnym, napływ 

uczniów spoza obwodu szkoły.  

 Dobra współpraca z licznymi instytucjami. Pozytywne kontakty szkoły z organem 

prowadzącym i nadzorującym szkołę,  wynikające z trafności dokonywanych decyzji 

oraz podejmowanych działań na rzecz szkoły. 

 Relacje pomiędzy nauczycielami są pozytywne.  

 Rodzice współpracują z wychowawcami i szkołą. 

 W 90% sal lekcyjnych są ekrany multimedialne. 

 

 

 

 

 



150 

 

Słabe strony szkoły 

 Zbyt mały wymiar etatu logopedy. Brak gabinetu logopedycznego. 

 Zbyt mały wymiar etatu psychologa. Brak gabinetu psychologa. 

 Niewymiarowa sala gimnastyczna. 

 Brak boiska wielofunkcyjnego. 

 Brak piłkochwytu sportowego. 

 Brak pomieszczenia na pokój nauczycielski. 

 Przestarzałe zabezpieczenia sieci komputerowej.  

 

 

Zagrożenia 

 Możliwość wystąpienia zjawiska depresji wśród uczniów spowodowanej izolacją 

domową oraz powrotem do szkoły po długotrwałym odosobnieniu. 

 Obawy pasywnego stosunku ze strony rodziców wobec podejmowanych 

przedsięwzięć.  

 Zbyt małe środki finansowe na modernizację i remont budynku.  

Brak środków na przebudowę i witalizację sieci komputerowej oraz sieci WiFi. 
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6.BUDŻET MIASTA I GMINY PROCHOWICE ZA 2021 ROK 
 

 

DANE OGÓLNE 

Budżet Gminy Prochowice na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/162/2020 Rady 

Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu miasta i gminy 

Prochowice na 2021 rok, w której zakładano: 

 

Dochody budżetu w wysokości  42 391 867,72 zł 

Wydatki budżetu w wysokości   44 691 867,72 zł 

Deficyt budżetu w wysokości                                                                               2 300 000,00 zł 
Przychody  3 798 944,00 zł 

Rozchody  1 498 944,00 zł 

 

W okresie sprawozdawczym do uchwalonego planu budżetu zostały wprowadzone zmiany, 

zarówno po stronie dochodów i przychodów, jak i po stronie wydatków i rozchodów, które były 

wprowadzane 16 uchwałami Rady Miasta i Gminy oraz 21 zarządzeniami Burmistrza Miasta i 

Gminy w granicach przyznanych upoważnień. 

 

Dokonane zmiany planu dochodów i wydatków budżetu mają wpływ na zmianę 

zaplanowanych wielkości przychodów, rozchodów oraz deficytu budżetu. Przebieg zmian 

wielkości przychodów i rozchodów oraz deficytu jest omówiony w dalszej części informacji. 

Budżet po dokonanych zmianach na rok 2021 wynosił: 

 

Dochody w wysokości: 46 365 420,30 zł 

Wydatki w wysokości: 50 429 086,70 zł 
Deficyt budżetu gminy: 4 063 666,40 zł 

Przychody budżetu gminy: 5 562 610,40 zł 
Rozchody budżetu gminy: 1 498 944,00 zł 
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Realizacja dochodów  
Na dzień 31 grudnia 2021 roku dochody budżetu miasta i gminy na plan 46 365 420,30 zł 

zrealizowane zostały w wysokości 45 585 708,76 zł co stanowi 98,32 % planu, z tego: 

 

1. Dochody majątkowe na plan 4 760 256,54 zł (plan na 1.01.2021 r.) 6 277 221,46 zł (plan 

na 31.12.2021 r.) wykonanie wyniosło  4 212 076,64 zł tj. 67,10 %. 

 

2. Dochody bieżące na plan 37 631 611,18 zł (plan na 1.01.2021 r.) i 40 088 198,84 zł 

uzyskano wykonanie 41 373 632,12 zł, tj. 103,21%. 

 

Realizacja wydatków  
Zrealizowane wydatki budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wynoszą 

ogółem: 46 220 447,01 zł na plan 50 429 086,70 zł co stanowi  91,65 % zaplanowanej kwoty, 

z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie: 38 068 980,43 zł (tj. 95,88 %) na plan 

39.703.835,82 zł (plan na 31.12.2021 r.), a wydatki majątkowe na plan 10.725 250,88 zł 

zrealizowano na kwotę 8 151 466,58 zł (tj. 76,00 % planu).  

 

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY 

Przychody w 2021 r. zrealizowano w łącznej kwocie 5 562 610, 40 zł (co stanowi 100% planu), 

a rozchody w łącznej kwocie 1 498 944, 00 zł co również stanowi 100% planu. 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zadłużenie gminy wynosiło 13 814 524,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała poręczeń  ani gwarancji i nie posiadała 

zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczeń i gwarancji. 

 

Szczegółowe wykonanie budżetu Miasta i Gminy Prochowice  zawiera Zarządzenie nr 28/2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 kwietnia 2022 r.w sprawie przedstawienia 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Prochowice za rok 2021, sprawozdania 

rocznego z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Prochowice za 

rok 2021 oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy 

Prochowice za rok 2021 dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy 

Prochowice. 
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Dochody ogółem 

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 45 585 708,76 zł, a ich realizacja stanowiła 98,32% 
planu wynoszącego 46 365 420,30 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele 
poniżej. 

Tabela 1: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Prochowice. 

Wyszczególnienie 
Plan na 1.01.2021 r. 

(w zł) 
Plan na 

31.12.2021 r. (w zł) Wykonanie (w zł) Realizacja planu po 

zmianach (w %) 

Udział 
(w %) 

Dochody bieżące 37 631 611,18 40 088 198,84 41 373 632,12 103,21% 90,76% 

Dochody majątkowe 4 760 256,54 6 277 221,46 4 212 076,64 67,10% 9,24% 

RAZEM DOCHODY OGÓŁEM 42 391 867,72 46 365 420,30 45 585 708,76 98,32% 100,00% 

 

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Prochowice według działów 
klasyfikacji budżetowej. 

Dział Wyszczególnienie 

Plan na 

1.01.2021 r. 

(w zł) 

Plan na 

31.12.2021 r. 

(w zł) 
Wykonanie 

(w zł) 

Realizacja 

planu po 

zmianach 

(w %) 

Udział 
(w %) 

756 

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

15 491 793,00 16 015 999,23 16 678 380,52 104,14% 36,59% 

855 Rodzina 10 388 600,00 10 356 082,71 10 355 369,92 99,99% 22,72% 

758 Różne rozliczenia 7 929 192,98 7 655 441,19 8 558 282,03 111,79% 18,77% 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 869 640,74 7 009 734,47 4 535 914,25 64,71% 9,95% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 151 500,00 1 278 500,00 1 443 664,67 112,92% 3,17% 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 70 000,00 906 787,32 891 004,38 98,26% 1,95% 

600 Transport i łączność 1 317 149,00 906 174,45 875 697,80 96,64% 1,92% 

852 Pomoc społeczna 775 400,00 830 437,25 814 023,47 98,02% 1,79% 

801 Oświata i wychowanie 265 967,00 639 098,97 644 510,58 100,85% 1,41% 

010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 348 106,71 349 674,45 100,45% 0,77% 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000,00 136 371,00 133 371,00 97,80% 0,29% 

710 Działalność usługowa 82 100,00 106 100,00 105 277,20 99,22% 0,23% 

750 Administracja publiczna 45 825,00 87 895,00 88 902,75 101,15% 0,20% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 59 232,00 59 232,00 100,00% 0,13% 

926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 30 000,00 - 0,07% 

851 Ochrona zdrowia 0,00 27 760,00 20 703,74 74,58% 0,05% 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 

1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00% < 0,01% 

752 Obrona narodowa 200,00 200,00 200,00 100,00% < 0,01% 

 RAZEM DOCHODY OGÓŁEM 42 391 867,72 46 365 420,30 45 585 708,76 98,32% 100,00% 
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Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Prochowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020. 

 

Wydatki ogółem 

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 46 220 447,01 zł, a ich realizacja wyniosła 91,65% 
planu wynoszącego 50 429 086,70 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele 
poniżej. 

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Prochowice. 

Wyszczególnienie 
Plan na 1.01.2021 r. 

(w zł) 
Plan na 

31.12.2021 r. (w zł) Wykonanie (w zł) Realizacja planu po 

zmianach (w %) 

Udział 
(w %) 

Wydatki bieżące 37 050 637,43 39 703 835,82 38 068 980,43 95,88% 82,36% 

Wydatki majątkowe 7 641 230,29 10 725 250,88 8 151 466,58 76,00% 17,64% 

RAZEM WYDATKI OGÓŁEM 44 691 867,72 50 429 086,70 46 220 447,01 91,65% 100,00% 

 

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Prochowice według 
działów klasyfikacji budżetowej. 

Dział Wyszczególnienie 

Plan na 

1.01.2021 r. 

(w zł) 

Plan na 

31.12.2021 r. 

(w zł) 
Wykonanie 

(w zł) 

Realizacja 

planu po 

zmianach 

(w %) 

Udział 
(w %) 

801 Oświata i wychowanie 11 285 829,60 11 923 333,13 11 817 900,40 99,12% 25,57% 

855 Rodzina 10 496 777,22 10 446 579,22 10 437 639,95 99,91% 22,58% 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
7 464 694,45 10 654 093,95 7 911 203,86 74,26% 17,12% 

750 Administracja publiczna 3 649 564,12 3 757 746,52 3 610 065,83 96,07% 7,81% 

600 Transport i łączność 3 760 563,79 3 880 263,79 3 551 865,61 91,54% 7,68% 

852 Pomoc społeczna 2 264 795,21 2 239 738,96 2 155 778,79 96,25% 4,66% 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
1 651 701,64 1 858 363,64 1 828 951,87 98,42% 3,96% 

851 Ochrona zdrowia 1 046 873,00 1 100 173,97 1 057 463,37 96,12% 2,29% 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

392 146,22 927 288,82 885 667,03 95,51% 1,92% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 002 566,89 945 189,90 866 736,08 91,70% 1,88% 

926 Kultura fizyczna 466 758,69 607 232,69 539 286,50 88,81% 1,17% 

853 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 0,00 836 787,32 480 636,93 57,44% 1,04% 

010 Rolnictwo i łowiectwo 91 906,30 420 013,01 418 006,74 99,52% 0,90% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 278 015,44 311 103,63 309 715,95 99,55% 0,67% 
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Dział Wyszczególnienie 

Plan na 

1.01.2021 r. 

(w zł) 

Plan na 

31.12.2021 r. 

(w zł) 
Wykonanie 

(w zł) 

Realizacja 

planu po 

zmianach 

(w %) 

Udział 
(w %) 

710 Działalność usługowa 256 960,52 282 141,51 208 700,48 73,97% 0,45% 

757 Obsługa długu publicznego 224 014,63 137 127,62 137 127,62 100,00% 0,30% 

630 Turystyka 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00% < 0,01% 

751 

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

1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00% < 0,01% 

752 Obrona narodowa 200,00 200,00 200,00 100,00% < 0,01% 

020 Leśnictwo 5 000,00 0,00 0,00 - 0,00% 

758 Różne rozliczenia 350 000,00 98 209,02 0,00 0,00% 0,00% 

 RAZEM WYDATKI OGÓŁEM 44 691 867,72 50 429 086,70 46 220 447,01 91,65% 100,00% 

 

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Prochowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-

2020. 
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6.1.REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

 

Na terenie miasta i gminy Prochowice nie jest realizowany budżet obywatelski. 
Alternatywą dla takich działań jest fundusz sołecki. 

 

Ustawę o funduszu sołeckim wprowadzono w 2009 roku. To specjalnie wyodrębnione  

w budżecie pieniądze, o przeznaczeniu których decydują mieszkańcy wsi. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim środki funduszu 

przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą 
poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.  W 

praktyce oznacza to, że można je wydać na wszystko, na co wydaje pieniądze gmina.  

Warunkiem przyznania w danym  roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do 

burmistrza przez sołectwo wniosku, który uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady 

sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców. Wniosek przekazuje sołtys 

burmistrzowi w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy celem 

uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.  

W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany 

rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może 

złożyć do burmistrza wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do 

realizacji w ramach funduszu. 

 

Fundusz sołecki funkcjonuje na terenie naszej gminy od 2010 roku. Uchwały 

o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego podjęte po 20 lutym 2014 roku na podstawie nowej 

ustawy o funduszu sołeckim są bezterminowe i nie można wyznaczyć okresu jej 

obowiązywania. 

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza się biorąc pod uwagę liczbę 

mieszkańców sołectwa (zameldowanych zarówno na pobyt stały jak i czasowy) oraz 

wykonane dochody bieżące gminy. Wyliczenia kwoty bazowej dokonuje się poprzez 

podzielenie wykonanych dochodów bieżących przez ogólną liczbę mieszkańców gminy: 
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WYLICZENIE KWOTY BAZOWEJ DLA WYSOKOŚCI FUNDUSZU SOŁECKIEGO 
NA LATA 2018-2021 NA TERENIE GMINY PROCHOWICE  

 

 

NA 

Rok 

Wykonane dochody 

bieżące  
 

Liczba 

mieszkańców 
wg GUS 

Kwota 

Bazowa 

Ogólna wysokość 
funduszu 

sołeckiego w 
gminie 

 

2018 

 

Dochody bieżące za 2016  
28 266 792,53 zł 

 

7 486 osób 

 

3 775,95 zł 
 

227 992,08 zł 

 

2019 

 

Dochody bieżące za 2017  
30 654 147,72 zł 
 

 

7 507 osób 

 

4 083,41 zł 
 

246 760,47 zł 

2020 Dochody bieżące za 2018 

32 313 135,16 zł 
7 455 osób 4 334,42 zł 261 755,62 zł 

 

2021 

 

Dochody bieżące za 2019 

 36 901 553,85 zł 

 

7 406 osób 

 

4.982,66 zł 
 

298.560,98 zł 

 

Jak wynika z powyższej tabeli kwota bazowa wzrasta z roku na rok, co powoduje wzrost kwot 

z funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw. 
 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA LATA 2018-2021  

W GMINIE PROCHOWICE 

 

 

Lp. Nazwa wsi 2018 (zł) 2019 (zł) 
 

2020 (zł) 2021 (zł) 

1. Lisowice 37 759,54 40 834,10 43 344,20 49 826,60 

2. Cichobórz  8 684,69  9 310,17 9 665,76 10 961,85 

3. Dąbie 15 292,61 16 619,48 17 944,50 20 379,08 

4. Golanka Dolna 24 619,22 26 746,34 28 217,07 31 540,24 

5. Gromadzyń 10 421,63 11 556,05 12 266,41 14 350,06 

6. Kawice 26 016,32 28 216,36 29 690,78 33 882,09 

7. Kwiatkowice 20 314,63 22 009,58 23 275,84 26 806,71 

8. Mierzowice 20 918,79 22 867,10 24 619,51 28 301,51 

9. Motyczyn 11 365,62 12 413,57 12 959,92 14 449,71 

10. Rogów Legnicki 20 276,87 21 642,07 22 755,71 25 660,70 

11. Szczedrzykowice 21 069,82 22 703,76 24 489,47 27 952,72 

12. Szczedrzykowice 

Stacja 

11 252,34 11 841,89 12 526,47 14 449,71 

 RAZEM 227 992,08 zł 246 760,47 zł 261 755,62 298 560,98 
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ZWROTY Z BUDŻETU PAŃSTWA CZĘŚCI WYDATKÓW GMINY W RAMACH 

FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

Lp. Rok 

budżetowy , 
za który 
należy się 
zwrot 

Kwota wydatków 
wykonanych w 

ramach FS 

Procent 

wykonanych 

wydatków w 
ramach FS (do 

zwrotu) 

Kwota zwrotu 

 

1. 

 

2018 

 

195 463, 75 zł 
 

21,425 % 

 

55.838,13 zł –w tym 

inwestycyjne 22.745,22, 

zwrot we IX/2019 

 

2. 

 

2019  

 

224.767,14 zł 
 

26,204% 

 

58.897,98 zł, w tym 

wydatki inwestycyjne 

27.977, 20 zł – zwrot w 

sierpniu 2020 r. 

 

3. 2020 237.861,19 zł 25,351 % W maju 2021r. złożono 

wniosek o zwrot kwoty 

60.300,19 zł za poprzedni 

rok  

 

4. 

 

2021 

 

287.757,03 zł 
 

 

18,216% 

Wniosek o zwrot kwoty 

52.417,82 zł, w tym 

inwestycyjne 28.933,55 

zł za poprzedni rok 

 

Jak widać, istnieje ryzyko mniejszego zwrotu z budżetu Państwa o czym mówi art. 12.1 ustawy 

o funduszu sołeckim. Określa on maksymalne kwoty zwrotu w skali kraju na poszczególne lata.  

Dokonując stosownej analizy można zauważyć, że obciążenie finansowe gminy spowodowane 

koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na fundusz sołecki wzrasta z roku na 

rok, natomiast zwrot części wydatkowych środków na fundusz sołecki wg tzw. średniej kwoty 

bazowej wzrasta bądź maleje w zależności od usadowienia gminy w poszczególnych grupach 

Kb.  

 

WADY FUNDUSZU SOŁECKIEGO: 
1. Duże dodatkowe  obciążenie finansowe dla budżetu gminy, mimo realizowanych 

innych inwestycji na terenie miasta i gminy, co pociąga za sobą ogromne środki 

finansowe. Pozyskujemy także środki z funduszy unijnych na realizację inwestycji, po 

to, aby zaoszczędzić środki w budżecie. Na zadania realizowane w ramach funduszu 

sołeckiego również gmina składa wnioski o przyznanie pomocy finansowej z funduszy 

zewnętrznych.  
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2. Ryzyko, co roku, mniejszego zwrotu części wydatkowanych środków na fundusz 

sołecki z budżetu państwa. 

3. Konieczność nadzoru, z ramienia gminy, nad realizacją zadań zawartych w uchwałach 

zebrania wiejskiego w zakresie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego. 

Obserwuje się zwiększone angażowanie się opiekunów sołectw w pomoc przy realizacji 

zadań z uwagi na małe zainteresowanie, w niektórych wsiach, realizacją zadań przez 

przedstawicieli wsi.  

4. Obwarowania formalne związane z funduszem sołeckim musza się odbywać ściśle 

według Ustawy o funduszu sołeckim, jakiekolwiek odstępstwa powodują bezpowrotną 

utratę środków. W praktyce sprowadza się to do dotrzymania terminów składanych 

dokumentów. 

5. Decyzja o sposobie wydatkowania funduszu sołeckiego musi być w podjęta formie 

uchwały zebrania wiejskiego w terminie do 30 września roku budżetowego – a więc o 

tym, na co będą wydane pieniądze decyduje ogół mieszkańców na zebraniu wiejskim. 

6. W przypadku wprowadzenia funduszu sołeckiego ograniczony jest zakres zmian w 

planie wydatków, a także czas w którym można ich dokonywać (art. 7 ust. 1 ustawy o 

funduszu sołeckim) .W praktyce można dokonywać zmian od 1 stycznia do 31 

października roku budżetowego. 

 

Jednak można stwierdzić, że obwarowania formalne, wyżej wskazane, dotyczące funduszu 

sołeckiego mogą być również zaletami, ponieważ: 

1. pozwolą uporządkować i sformalizować wydatkowanie pieniędzy, 

2. oddadzą decyzyjność odnośnie wydatkowania środków finansowych w ręce 

mieszkańców, 

3. zmuszą do podejmowania przemyślanych decyzji i zastanowienia się nad celowością 

wydatków, 

4. spowodują, że większa ilość mieszkańców zainteresuje się tym, co dzieje się w danej 

miejscowości, 

5. zjednoczy mieszkańców w dążeniu do wspólnych celów mających podnieść jakość 

życia w ich wsi, 

6. nasze miejscowości pięknieją z roku na rok, a mieszkańcy zaczynają się bardziej 

integrować i dbać o swoją wieś. 
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Jak widać fundusz sołecki, mimo wielu wad, ma też wiele zalet, jeżeli chodzi o 

gospodarowanie pieniędzmi na tym najniższym szczeblu samorządu. Sołtysi radzą sobie z 

realizacją zadań. Nasze miejscowości z roku na rok pięknieją. Powstają place zabaw, 

chodniki, pięknieją świetlice wiejskie. Mieszkańcy podejmuję różne inicjatywy społeczne. 

Jednak ranga wniosków złożonych przez sołectwa jest inna niż prowadzone przez gminę 

poważne inwestycje.  

Biorąc pod uwagę wszystkie wady i zalety funduszu sołeckiego, a także ryzyko związane z 

ewentualnymi dodatkowymi wydatkami z budżetu gminy i powszechność stosowania 

funduszu sołeckiego w gminach, uważam, że zalety przewyższają wady. 

 

 

 

 



161 

 

 

6.1. PLAN WYDATKÓW I WYKONANIE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W 
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  W  2021 ROKU  
                        

Lp  Nazwa sołectwa  Plan na 2021  Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku 
sołectwa  Dział  Rozdział  §  

Plan wydatków w ramach 
funduszu sołeckiego  

Wykonanie na 

31.12.2021 r.  

Wykonanie 
ogółem [zł]  

na 31.12.2021  
r.   Bieżące  Majątkowe  

1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  12   13  

1  Cichobórz  10 961,85  

1. Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego  921  92109  6050     

3 856,85  
  

  

  

3 827,87  

10 838,73  98,88%  

2. Zakup energii i wody   921  92109  4260  1 000,00  905,89  

4. Zakup kosiarki  900  90004  4210  5 605,00  5 605,00  

3. Zakup paliwa i oleju do kosiarki   900  90004  4210  500,00  499,97  

2  Dąbie  20 379,08  

1. Budowa wiaty - wykonanie utwardzonego kostką terenu pod budowę  
921  92195  6050     

14 879,08  14 749,94  

20 250,57  99,37%  

2. Koszenia terenów zielonych-usługa  900  90004  4300  3 500,00     3 500,00  

3. Zakup szyb na przystanki  600  60095  4210  500,00     500,00  

   
 
4. Organizacja festynu wiejskiego  

   

921  92105  4220  468,00     468,63  

921  92105  4210  32,00     32,00  

921  92105  4300  1 000,00     1 000,00  

3  Golanka Dolna  31 540,24  

1. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Golance 
Dolnej  921  92109  6050     26 000,00  

25 935,88  

31 475,44  99,79%  

2. Wykonanie przyłącza wody na działce nr 236/6 wraz z kosztami utrzymania  
900  90001  4300  2 000,00     

2 000,00  

3. Utrzymanie porządku i czystości, w tym: usługa koszenia terenów  
    

   
 

   zielonych zakup paliwa, worków, rękawic, materiałów do napraw, 
środków do odchwaszczania itp.  

900  90004  4300  500,00   500,00    

900  90004  4210  1 040,24  
   

1 039,56  
4. Zakup szyb na przystanki  600  60095  4210  2 000,00     2 000,00  
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4  
   

   

Gromadzyń  
   

   

14 350,06  

1. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy chodnika 

w ciągu drogi gminnej w miejscowości  Gromadzyń  600  60016  4270  10 000,00  
   

10 000,00  

13 384,68  93,27%  

1. Utrzymanie ładu i porządku  900  90095  4210  1 500,00     1 170,81  

2. Pielęgnacja terenów zielonych - zakup paliwa itp.  
900  90004  4210  1 000,00     654,03  

3. Renowacja placu zabaw - zakup nowych urządzeń  921  92105  4210  0,00        

   

 

   

4. Organizacja imprezy Mikołajkowej  
   

921  92105  4210  1 050,06     863,85  

921  92105  4220  800,00     695,99  

 

5  Kawice  33 882,09  

1. Budowa zaplecza sportowego w Kawicach  926  92601  6050     11 382,09  5 980,00  

28 169,00  83,14%  

2. Zakup kosiarki typu traktorek służący do koszenia gminnych terenów 
zielonych sołectwa Kawice  900  90004  6060     

13 000,00  
12 999,00  

3. Utrzymanie ładu i porządku we wsi, w tym: zakup paliwa, materiałów 
eksploatacyjnych do kosiarki, środków do odchwaszczania  przegląd i 
naprawa sprzętu do koszenia  

900  90004  4210  1 500,00  
   

1 500,00  
900  90004  4270  500,00     500,00  

4. Zakup piłkochwytu do piłki nożnej w celu doposażenia boiska sportowego 
w Kawicach (wraz z montażem i dostawą)  926  92601  4300  6 000,00  

   
6 000,00  

5. Spotkania integracyjne mieszkańców, plenerowe zabawy dla dzieci  
   

921  92105  4220  1 200,00     1 190,00  

921  92105  4300  300,00        

6  Kwiatkowice  26 806,71  

1. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki (paliwo, olej, żyłka itp.)  
900  90004  4210  700,00  

   
700,00  

26 481,07  98,79%  

2. Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia  900  90004  4270  300,00     300,00  

3. Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego  
921  92105  4210  500,00     500,00  

4. Spotkania integracyjne mieszkańców, plenerowe zabawy dla dzieci  

921  92105  4210  1 082,65     1 035,61  
921  92105  4220  3 100,36     3 100,36  

921  92105  4300  1 816,99     1 816,99  

5.  Zakup materiałów do pielęgnacji placu zabaw   900  90095  4210  1 000,00     1 000,00  

6. Ogrodzenie placu  900  90095  4210  0,00        
900  90095  4300  0,00        

7. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej, tj. zakup naczyń, sprzętu  
AGD, meble, odnowienie pomieszczeń, namiot, stoły rozkładane, telewizor 
itp.  

921  92109  4210  97,89     97,89  

921  92109  4300  16 208,82     16 208,82  
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8. Upiększenie wsi - zakup donic, torfu, kwiatów, nawozy, opryski  900  90004  4210  1 500,00     1 500,00  

9. Działalność Akademii Młodych Liderów Wsi - zakup materiałów 
biurowych  921  92105  4210  500,00     

221,40  

   

 7  

   

   

   

  

  
Lisowice  

   

   

   

49 826,60  

1. Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Lisowicach  
(budowa pumptraku, wykonanie ogrodzenia)  926  92601  6050     47 326,60  47 326,60  

49 825,31  100,00%  

2. Remonty i  konserwacja urządzeń na placu zabaw   
926  92695  4270  1 050,00     1 050,00  

3. Koszenie terenów zielonych   
900  90004  4300  750,00     750,00  

4. Zakup paliwa    900  90004  4210  500,00     498,72  

5. Zakup worków na śmieci, rękawic, środków czystości  900  90003  4210  200,00     199,99  

8  

   

   

Mierzowice  28 301,51  

1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw w tym budowa 

mini boiska do piłki nożnej  921  92105  6050     19 500,00  
19 477,38  

28 126,33  99,38%  

2. Organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka, w tym: zakup artykułów 
spożywczych i przemysłowych  

921  92105  4210  0,00     0,00  

921  92105  4300  801,51     800,00  

921  92105  4220  0,00  

   

0,00  
3. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego  921  92105  4210  500,00  493,82  

4. Porządkowanie i utrzymanie terenów zielonych, w tym: zakup paliwa   
900  90004  4210  1 000,00  881,73  

      5. Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji   600  60016  4210  5 500,00  5 473,40  

      6. Montaż tablic informacyjnych  600  60016  4300  1 000,00  1 000,00  

 

9  Motyczyn  14 449,71  

1. Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej  921  92109  4430  550,00     478,16  

12 270,59  84,92%  

2. Koszenie terenów zielonych - usługa  900  90004  4300  2 500,00     2 000,00  

3. Zakup wyposażenia na plac zabaw (zakup ławeczki, koszy na śmieci, 
piasku, tłucznia do równania podłoża)  921  92105  4210  2 899,71     

1 427,00  

       

   4. Organizacja spotkania integracyjnego w sołectwie  921  92105  4210  1 000,00     1 000,00    
5. Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup telewizora oraz xboxa,  
zakup materiałów redo remontu)                                                         921  92109  4210  6 500,00     

6 365,43  
6. Zakup szyb do wiat przystankowych                                               600  60095  4210  1 000,00     1 000,00  

10  Rogów Legnicki  25 660,70  

1. Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie, w tym: zakup 
materiałów (paliwo, olej, żyłki)  
wynajem sprzętu do  koszenia terenów zielonych  900  

   
90004  

   
4210  

        1 660,62  

25 638,26  99,91%  1 660,70     
900  90004  4300  3 000,00     2 982,75  
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2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD, naczynia, obrusy itp.   921  92109  4210  5 000,00     4 997,13  

3. Organizacja imprezy integracyjnej-  zakup  artykułów spożywczych  i 
przemysłowych  

921  92105  4220  500,00     497,77  

921  92105  4210  500,00     499,99  

4. Rewitalizacja zabytkowego parku m.in. przygotowanie projektu, 

wyznaczenie obszaru, plan rewitalizacji, inwentaryzacja  
900  90004  4270  0,00        
900  90008  6050  15 000,00     15 000,00  

11  Szczedrzykowice   27 952,72  

1. Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych (paliwo, środki 
chwastobójcze, zakup krzewów i drzewek ozdobnych )  900  90004  4210  533,00     532,71  

26 901,11  96,24%  

2. Naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych, ogrodzenia, wiat 
przystankowych (zakup farb i materiałów, zakup szyb)  900  90095  4210  1 200,00     149,72  
3. Zakup ławek na plac zabaw/teren rekreacyjny dla mieszkańców sołectwa 
przy blokach wielorodzinnych (działka nr 310/146)  

900  90095  4210  1 000,00     1 000,00  
4. Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla dzieci                        i 
mieszkańców sołectwa, w tym zakup artykułów spożywczych         i 
przemysłowych oraz wynajem sprzętu muzycznego, zabawowego, 
dmuchańców itp..  

921  92105  4210  218,98     218,98  

921  92105  4220  499,05     499,05  

921  92105  4300  2 000,00     2 000,00  

5. Budowa ogrodzenia placu zabaw/terenu rekreacyjnego na osiedlu budynków 
wielorodzinnych działka nr 310/146  921  92105  6050     13 868,65  13 868,65  
6. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych murawy boiska sportowego  
(wertykulacja, aeracja głębna, piaskowanie i szczotkowanie)  926  92601  4300  7 000,00     7 000,00  
7. Zakup obrusów i moskitier do świetlicy wiejskiej  921  92109  4210  733,00     733,00  

8. Zakup przenośnego grilla  921  92109  4210  900,04     899,00  

12  Szczedrzykowice 

Stacja  14 449,71  

1. Zagospodarowanie placu zabaw w tym: zakup materiałów do bieżących 
prac konserwacyjnych  921  92105  4210  1 551,20  

   
1 551,20  

14 395,94  99,63%  

2. Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń  926  92695  4300  4 500,00     4 500,00  

3.Doprowadzenie prądu do placu zabaw: opłata za przyłącze i skrzynkę, 
przeprowadzenie instalacji do altany  921  92105  4300  3 546,31  

   
3 546,31  

4. Organizacja spotkania dla mieszkańców z okazji Dnia Dziecka, w tym: 
zakup artykułów przemysłowych wynajem zjeżdżalni dmuchanej  921  92105  4210  0,00  

   
   

921  92105  4300  1 500,00     1 500,00  

5.Zakup paliwa i oleju do kosiarki, zakup żyłki okresowy 
przegląd sprzętu  

900  90004  4210  449,71     444,72  

900  90004  4300  0,00        
6. Opłata za wyłączenie gruntów  z produkcji rolniczej (pod plac zabaw)  

010  01042  4430  2 000,00     
2 000,00  

7. Zorganizowanie Mikołajek dla mieszkańców wsi   
921  92105  4210  400,00     389,14  

921  92105  4220  502,49     464,57  
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OGÓŁEM  298 560,98  
  

148 747,71  149 813,27  287 757,03  287 757,03  96,38%  
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7.NADZÓR WŁAŚCICIELSKI NAD SPÓŁKĄ GMINNĄ 
 

7.1.GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

 
I. WPROWADZENIE 

Podmiotem zarządzającym siecią wodociągową i siecią kanalizacyjną jest Prochowickie 

Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. w Prochowicach oraz Związek Komunalny „Wodociąg 
Lisowice” w Prochowicach. Nadzór właścicielski nad spółka gminną sprawowała Burmistrz 
Miasta i Gminy Prochowice. Gmina jest zwodociągowana w 100 %. 
 

DZIAŁALNOŚĆ PROCHOWICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 
KOMUNALNEGO SPÓŁKI Z O.O. W PROCHOWICACH ZA 2021 ROK 
 

 

WPROWADZENIE 

1. Zakres działalności 
Zadaniem Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie: 

1) Zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Prochowice. 

W ramach działalności dodatkowej Spółka zajmowała się: 
1) Wykonywaniem robót w zakresie budowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, 

2) Eksploatacją Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej dla Związku 
Komunalnego Wodociąg Lisowice, 

3) Wykonywaniem drobnych prac dla Działu Komunalnego Gminy Prochowice, 
4) Bieżącą pielęgnacją i eksploatacją zabytkowego Parku w Prochowicach. 

Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zasięgiem swojej działalności w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje teren Gminy 
Prochowice. Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Spółka zaopatruje w wodę mieszkańców 
Gromadzynia, Mierzowic, Lisowic i Prochowic. Natomiast odbiera i oczyszcza ścieki z 
Lisowic, Prochowic, Kawic, Rogowa, Kwiatkowic, Motyczyna, Szczedrzykowic – Wieś, 
Szczedrzykowic – Stacja, Chwalkowic, Dąbia, Cichoborza, Mierzowic, Gromadzynia i części 
Golanki Dolnej. 

 

II. PRODUKCJA 

1. Produkcja i sprzedaż wody 

W okresie styczeń – grudzień 2021 r. wyprodukowano łącznie 332 386 m3 wody czystej. Jest 

to 

o 7712 m3 tj. o 2,27% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Woda pochodziła z 
jednego ujęcia wody w Lisowicach i dostarczona została do wodociągu Prochowice. 
W okresie styczeń – grudzień 2021 r. sprzedaż wody wynosiła 200 871,28 m3 i była niższa od 
sprzedaży w analogicznym okrasie ubiegłego roku  o 1057,85 m3 tj. o 0,53%. Różnica między 
produkcją, 
a sprzedażą wody to woda pobrana do własnych celów technologicznych, w tym płukania 
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filtrów na Stacji Uzdatniania Wody, na potrzeby oczyszczalni ścieków, wiosenne oraz po 
awaryjne płukanie sieci oraz wycieki wody w czasie awarii 131 514,72 m3. 

Strukturę sprzedaży wody za okres styczeń – grudzień 2021 r. z podziałem na grupy odbiorców 
przedstawia poniższy wykres. 
Wykres 1. Struktura sprzedaży wody za okres styczeń – grudzień 2021 r.  
 

 
Woda do odbiorców dostarczana była siecią wodociągową, której długość wynosiła 41,5 km, 
w tym sieci przesyłowej 2,3 km oraz 1172 szt. przyłączy wodnych. Spółka zapewniła 
dostarczanie wody poprzez sieć wodociągową w sposób ciągły, o ciśnieniu od 2 – 5 atm. w 

ilościach zaspokajających potrzeby bytowe i przemysłowe. Jakość wody w tym okresie spełniła 
wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294). Kontrola jakości wody 
dokonywana była przez Spółkę w ramach kontroli wewnętrznej oraz przez organy Inspekcji 
Sanitarnej w ramach kontroli nadzoru.  

W ramach prac konserwacyjno-remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych: 
1) Odebrano 360 zgłoszeń awaryjnych, które razy wymagały 143 interwencji,  w tym 11 z 

użyciem ciężkiego sprzętu, 
2) Wymieniono 99 wodomierzy, 

3) Wymieniono 4 hydranty (Prochowice ul. Młyńska, ul. Jaworowska), 
4) Wymiana węzła zasuw – 4 szt. (Prochowice ul. Reymonta/Pl. Kopernika/Jagiellońska, 

ul. Powstańców Warszawy, ul. Reymonta/Jagiellońska, ul. Powstańców 
warszawy/Powstańców Wielkopolskich). 

W opisywanym okresie usunięto 7 awarii na sieci wodociągowej/przyłączach wodociągowych, 
2 awarie na sieci kanalizacyjnej, których czas usunięcia wynosił 243 godz. Koszty usunięcia 
awarii na sieci wodociągowej/przyłączach wodociągowych wyniosły 14 732,44 zł, na sieci 
kanalizacyjnej 2079,24 zł.  
Koszty wymiany hydrantów wyniosły 9359,33 zł, natomiast koszt wymiany węzła zasuw 
wyniósł 
17 302,24 zł. 
 

2. Odbiór ścieków 

W okresie sprawozdawczym odebrano i oczyszczono 321 425,8 m3 ścieków tj. o 19 316,8 m3 

(6,01%) więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Udział poszczególnych grup w 
ramach usługi odbioru ścieków przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 2. Struktura odbioru ścieków w okresie styczeń – grudzień 2021 r. 
 

 
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na koniec grudnia 2021 r. wyniosła 92,2 km, liczba 
przyłączy kanalizacyjnych 1591 szt. W ramach działalności konserwacyjno-remontowej służby 
PPK usunęły siłami własnymi: 

1) 294 awarii sieci kanalizacyjnej i pompowni ścieków, 
2) 15 zatorów na sieci kanalizacyjnej, 
3) 45 zatorów na przyłączach kanalizacyjnych. 

3. Klienci Spółki 
Sprzedaż do dnia 31.05.2021 r. generowali klienci z siedmiu grup odbiorców: grupa I, II – 

gospodarstwa domowe (woda pobierana do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, do celów 
rolniczych na potrzeby zaopatrzenia 

w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód), 
grupa III, IV – produkcja artykułów spożywczych (do celów produkcji artykułów 
spożywczych), grupa V, VI – produkcja pozostała ( do celów produkcji skór i wyrobów ze 
skór wyprawianych, wyrobów z drewna oraz korka,  z wyłączeniem mebli oraz do celów 
produkcji wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, chemikaliów i wyrobów 
chemicznych, odprowadzania i oczyszczania ścieków, robót budowlanych związanych ze 
wznoszeniem budynków, handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów 
samochodowych włączając motocykle, celów administracji publicznej i obrony narodowej, 
obowiązkowego  zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, innych 
celów), grupa VII – usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej (odbiorcy określenie w art. 
22 Ustawy 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków za wodę pobraną z 
publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i cele 
przeciwpożarowe oraz wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów 
zielonych). 

Sprzedaż od dnia 01.06.2021 r. generowali klienci z dwudziestu ośmiu grup odbiorców: W1 – 

W17 gospodarstwa domowe (woda pobierana do celów realizacji zadań własnych gminy w 
zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, do 
celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, w zakresie 
niebędącym zwykłym korzystaniem z wód), W18 – W27 pozostali (do celów produkcji 
artykułów spożywczych), ( do celów produkcji skór i wyrobów ze skór wyprawianych, 
wyrobów z drewna oraz korka,  z wyłączeniem mebli oraz do celów produkcji wyrobów ze 
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słomy i materiałów używanych do wyplatania, chemikaliów i wyrobów chemicznych, 
odprowadzania i oczyszczania ścieków, robót budowlanych związanych ze wznoszeniem 
budynków, handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych włączając 
motocykle, celów administracji publicznej i obrony narodowej, obowiązkowego  
zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, innych celów), W28 

usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej (odbiorcy określenie w art. 22 Ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków za wodę pobraną z 
publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i cele 
przeciwpożarowe oraz wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów 
zielonych). 

Na dzień 31.12.2021 r. Spółka posiadała następujące ilości wodomierzy: 
1) Gospodarstwa domowe 1444 szt. – wodomierze główne, 
2) Przemysł 126 szt. – wodomierze główne, 
3) Gospodarstwa domowe 68 szt. – wodomierz dodatkowy, 

4) Przemysł 23 szt. – wodomierz dodatkowy. 

Ilość odprowadzonych ścieków zasadniczo jest ustalana na podstawie zużycie wody.  
Liczba odbiorców wody na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 4820 odbiorców. 
Liczba dostawców ścieków na 31.12.2021 r. wynosiła 7110 odbiorców. 
 

Wykres 3. Liczba odbiorców wody wg stanu na dzień 31.12.2021 r. 

 
W ciągu ostatnich 5 lat nastąpił spadek liczby odbiorców usług wodociągowych o 150 

odbiorców, tj. 

o 3,02%, dla których jest świadczona usługa dostarczania wody tj. odbiorcy Prochowic, 

Lisowic, Mierzowic i Gromadzynia. 

Analogicznie w ciągu ostatnich 5 lat nastąpił przyrost liczby odbiorców usług kanalizacyjnych 
o odbiorców, tj. o 3,13%, dla których świadczona jest usługa odbioru ścieków tj. odbiorcy 
Kwiatkowic, Rogowa, Kawic, Cichoborza, Dąbia, Szczedrzykowic Stacji, Szczedrzykowic 
Wieś, Motyczyna, Przysiółka, Prochowic, Lisowic, Mierzowic, Gromadzynia i części Dolanki 
Dolnej. 
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Wykres 4. Liczba odbiorców świadczonych usług wg osób korzystających z kanalizacji na 
dzień 31.12.2021 r.  

  
 

W okresie styczeń – grudzień 2021 roku Spółka: 
1) Wydała inwestorom 48 warunki techniczne przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, 

2) Wydała inwestorom 4na montaż podlicznika, 
3) Odmówiła wydania 24 warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-

kanalizacyjnej 

w związku z brakiem możliwości świadczenia usług dostawy wody lub odbioru ścieków, 
4) Uzgodniła 14 projekty budowlane, 

5) Wydała 12 protokołów odbioru przyłącza wodociągowego  
6) Dokonała 12 odbiorów przyłączenia do sieci wodociągowej, 
7) Wydała 18 protokołów odbioru przyłącza kanalizacyjnego, 
8) Dokonała 18 odbiorów przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. 

 

III. PERSONEL  

1. Zatrudnienie  

W okresie styczeń – grudzień 2021 r. średnie zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 27  
etatów. Ponadto na dzień 31.12.2021 r. Spółka zatrudniała na umowę zlecenie inkasenta oraz 
personel sprzątający. 
Na dzień 31.12.2021 r. Spółka zatrudniała ogółem 27 osób, z tego 6 kobiet i 21 mężczyzn. Na 
stanowiskach robotniczych: 21 osób (w tym 2 maszynistów SUW, 5 operatorów oczyszczalni 
ścieków, 
10 konserwatorów sieci wodnokanalizacyjnej, 2 pracowników gospodarczych w Parku) oraz 8 
pracowników na stanowiskach administracyjnych.  

W okresie 1.01 – 31.12.2021 r. przyjęto do pracy 3 pracowników. 
W okresie 1.01 – 31.12.2021 r. odeszło z pracy 1 pracownik. 

 

Tabela 2. Struktura zatrudnienia wg wykształcenia w latach 2020 – 2021 (w %) 

wykształcenie  I –XII.2020 r. I-XII.2021 r. 

Podstawowe  17% 17% 

Zasadnicze zawodowe 26% 26% 

Średnie  35% 35% 

Wyższe  22% 22% 
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W strukturze zatrudnienia, z uwagi na specyfikę działalności Spółki, podobnie jak w 
analogicznym okresie roku ubiegłego największy udział (35 %) stanowili pracownicy z 

wykształceniem średnim.  
 

Wykres 3. Struktura zatrudnienia wg wykształcenia 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Spółki stwarza swoim pracownikom możliwość rozwoju poprzez popieranie różnego 
rodzaju form kształcenia i doskonalenia udzielając w tym zakresie pomocy finansowej. 

Odbyte szkolenia: 

1. Kurs koparko-ładowarki 
2. Nowelizacja prawa podatkowego w JST 

3. Zamówienia publiczne dla poczatkujących 

4. Zasady wystawiania faktur 

5. Tryb podstawowy w nowym PZP 

6. Pobieranie próbek wody 

7. Nowe zasady raportowania plików JPK 

8. Pakiet Slim VAT2 

9. Ustawa o sygnalistach 

10. Polski ład w spółkach JST 

11. Polski ład w PIT i ZUS w spółkach JST 

 

V. INWESTYCJE 

1. Inwestycje w okresie styczeń – grudzień 2021r. 
W okresie styczeń – grudzień 2021 r. Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 
1 857 854,10 zł. Prowadzona przez Spółkę w okresie styczeń – grudzień 2021 r. działalność 
inwestycyjna służyła głównie modernizacji istniejących obiektów infrastruktury technicznej i 
budowlanej w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania. Nakłady inwestycyjne w 

poddziale na poszczególne urządzenia przedstawia Tabela 3. 

Tabela 3. Nakłady inwestycyjne poniesione w okresie styczeń – grudzień 2021 r. (netto zł) 
urządzenia 

wodociągowe 

urządzenia 
kanalizacyjne 

obiekty  zakup gotowych 

dóbr 
inwestycyjnych 

opracowanie 

dokumentacji 

177 535,92 1 525 296,99 34 928,58 99 692,61 20 400 

Najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w okresie styczeń – grudzień 2021 r.: 
1. Budowa sieci wodociągowej i przyłączy na terenie m. Prochowice (PE 110, PE 90, L = 

159,7) – (wartość zadania 34 664,32 zł, zadanie sfinansowane ze środków 

17%

26%

35%

22%

Podstawowe Zasadnicze zawodowe
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Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
oraz z dofinansowania 61,63% 

z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020), 

2. Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy na terenie m. Prochowice – (wartość zadania 

30 838,70 zł, zadanie sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony 

Środowiska 

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz z dofinansowania 63,63% z Dolnośląskiego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020), 

3. Opracowanie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej dla m. Prochowice, Lisowice, 
Mierzowice, Gromadzyń cd. – (wartość zadania 20 400,00 zł), 

4. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej do 49,9 kW dla zasilania Stacji Uzdatniania Wody 

– (wartość zadania 125 875,20 zł, zadania sfinansowane poprzez leasing operacyjny. 

Pierwsza wpłata 25 175,04 zł, 48 rat po 1625,59 zł w tym kaucja gwarancyjna na wykup 
655,59 zł), 

5. Wykonanie projektu na remont i przebudowę budynku usługowego po starej garbarni 
Prochowice ul. Kochanowskiego 8A wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 

(wartość zdania 6 

6. Zakup środków trwałych (tablety, pralka, drukarka dla inkasenta, telefony, kosiarka 
spalinowa, kasa fiskalna, pompy Amarex, namiot, mętnościomierz, mieszadło 
FLYGHT, pehametr, system nadzoru wizyjnego – wypuk po leasingu, szafa 

sterownicza pompownia ścieków, szafy sterownicze – wykup po leasingu, samochód 
Opel Vivaro – wykup po leasingi, koparko-ładowarka – wykup po leasingu, monitor, 

wyciągarka) – wartość  99 692,61 zł  
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Golanka Dolna – (wartość 

zadania 1 494 458,29 zł, zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz z dofinansowania 
63,63% z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20104 – 2020)   

8. Wymiana sieci wodociągowej Prochowice ul. Kościuszki – wartość zadania 142 871,60 

zł 
 

2. Plan inwestycyjny na 2022 rok 

Plan inwestycyjny na 2022 rok stanowi integralną część Wieloletniego Planu Rozwoju 

i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 – 2023. 

Zaplanowane w kwocie  inwestycje, podobnie jak rok wcześniej, będą dotyczyły modernizacji 

istniejących instalacji i obiektów produkcyjnych oraz nowych przedsięwzięć gwarantujących 
przystosowanie Spółki do obecnych standardów technicznych i technologicznych produkcji 
oraz minimalizacji kosztów. 
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Tabela 4. Planowane nakłady inwestycyjne do poniesienia w okresie styczeń – grudzień 2021 
r.  (netto zł) 

urządzenia 
wodociągowe 

urządzenia 
kanalizacyjne 

obiekty 

administracyjno-

techniczne 

zakup gotowych 

dóbr 
inwestycyjnych 

projekty  

10 000,00 253 200,00 500 000,00 - - 

 

Najważniejsze zadania inwestycyjne do zrealizowania w okresie styczeń - grudzień 2022 r.: 
1. Remont pompowni ścieków Kwiatkowice 37 – wartość zadania 51 000,00 zł 
2. Remont pompowni ścieków Kwiatkowice 56 – wartość zadania 30 000,00 zł 
3. Remont pompowni ścieków ul. Kochanowskiego – wartość zadania 56 000,00 zł 
4. Remont pompowni ścieków Lisowice 16 – wartość zadania 36 500,00 zł 
5. Remont pompowni ścieków Lisowice Młyn  - wartość zdania 34 200,00 zł 
6. Remont pompowni ścieków Lisowice 35 – wartość zdania 36 500,00 zł 
7. Remont pompowni ścieków ul. Kościuszki, ul. Kochanowskiego – wartość zdania 

2000,00 zł  
8. Adaptacja budynku po starej Garbarni  - wartość zdania 500 000,00 zł. 

Źródłami finansowania zaplanowanych inwestycji będą: 
- amortyzacja w wysokości 153 517,01 zł, 
- finansowanie zewnętrzne (kredyty, fundusze, dotacje, leasingi) w wysokości 609 682,99 zł. 
 

VI. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ  
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

W roku 2021 przychody ze sprzedaży usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
wyniosły 2 978 385,88 zł. W stosunku do roku 2020 zmalały o 1,48%. Przychody z tytułu 
świadczenia usług wodociągowych wzrosły o 0,10% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 
909 476,47 zł. Przychody 

z tytułu usług kanalizacyjnych zmalały o 3,71% i wyniosły 1 980 452,80 zł. Przychody z tytułu 
usług abonament wzrosły o 17,07% i wyniosły 1161 954,14 zł. 
 

 

 

Tabela 5. Przychody ze sprzedaży usług wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2020 - 

2021 

lp. wyszczególnienie 2020 2021 

1 przychody z tytułu dostawy wody 908 524,82 909 476,47 

2 przychody z tytułu odprowadzania 
ścieków 

1 980 452,80 1 906 955,27 

3 przychodu z tytułu abonamentu 134 301,24 161 954,14 

Razem  3 023 278,86 2 978 385,88 
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Wykres 4. Przychody ze sprzedaży usług wody i odprowadzania ścieków w latach 2020 – 2021 

 

W 2021 roku sprzedano o 611,4 m3 wody więcej niż w 2020 roku. Przychody z tytułu sprzedaży 
wody zwiększyły się o  951,65 zł. 
 

Tabela 6. Sprzedaż usług dostarczania wody w latach 2015 – 2021  

rok ilość wody 
sprzedanej (m3) 

wartość wody 
sprzedanej (zł) 

zmiana ilości 
sprzedaży 

zmiana wartości 
sprzedaży 

2015 185 986,8 593 444,90 - - 

2016 188 989,6 596 184,95 1,58% 0,45% 

2017 188 480,8 688 937,97 - 0,26% 13,46% 

2018 197 963,7 801 071,36 4,79% 13,99% 

2019 201 317,7 883 429,86 1,70% 9,32% 

2020 201 929,1 908 524,82 0,30% 2,76% 

2021 200 871,3 909 476,47 - 0,52% 0,10% 

 

W Prochowicach, w taryfach obowiązujących od dnia 1 czerwca 2021 roku nastąpił wzrost 
o 0,02 zł brutto ceny za 1 m3 wody dostarczanej do odbiorców w grupie taryfowej – 

gospodarstwa domowe tj. o 0,41%. 

 

 

Tabela 7. Zestawienie cen wody i opłat abonamentowych w latach 2016 - 2021 

okres 

obowiązywani
a 

1.06.201

6 – 

30.06.20

17 

1.07.20

17  

– 

31.12.2

017 

1.01.201

8  

– 

31.05.20

18 

1.06.201

8  

– 

 

31.05.20

19 

1.06.2019 

 – 

 

31.05.202

0 

1.06.202

0 

- 

31.05.20

21 

1.06.2021 

- 

31.05.2022 

podstawa 

prawna  

Uchwała 
nr 

XXII/131/

2016 

RMiG 

Prochowi

ce z dn. 

art. 24 

Ustawy 

o 

zbioro

wym 

zaopatr

zeniu w 

 Decyzja 

WR.RET

.070.33.2

018.JW 

Dyrektor

a 

Regional

nego 

Decyzja 

WR.RET.

070.33.20

18.JW 

Dyrektora 

Regionaln

ego 

Zarządu 

Decyzja 

WR.RET

.070.33.2

018.JW 

Dyrektor

a 

Regional

nego 

Decyzja 

WR.RZT.70

. 

38.2021 

Dyrektora 

Regionalne

go Zarządu 
Gospodarki 
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25.05. 

2016  

wodę 
…. 

Zarządu 
Gospoda

rki 

Wodnej 

we 

Wrocław
iu 

Gospodark

i Wodnej 

we 

Wrocławi
u 

Zarządu 
Gospoda

rki 

Wodnej 

we 

Wrocław
iu 

Wodnej we 

Wrocławiu 

grupy taryfowe w zł/m3 (brutto)  

gospodarstwa 

domowe 

3,94 

 

 

3,94 3,94 4,59 4,71 4,84 4,86 

przemysł/prod
ukcja 

artykułów 
spożywczych 

3,97 3,97 3,97 5,20 5,32 5,44 4,91 

produkcja 

pozostała 

 

- 

 

 

- - 4,84 4,96 5,08 4,91 

usługi w 
zakresie 

ochrony p.poż. 

- - - 1,96 2,07 2,20 4,91 

abonament w zł/m-c (brutto)  

wodomierz 

główny  
4,32 

 

 

4,32 4,32 4,54 4,54 4,54 Wg Tabela 

A 

wodomierze 

własne, 
przeciętne 
normy zużycia 
wody 

2,38 

 

 

 

 

 

2,38 2,38 2,49 2,49 2,49 Wg Tabela 

A 

utrzymanie 

hydrantów 

- - - 216,00 216,00 216,00 6,59 

 

Zasady ustalania Taryfy dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania 

ścieków określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 
7.02.2018 r. 

(Dz. U. 2018, poz. 472). Rozporządzenie ściśle wyznacza sposoby określania taryf, w tym: 
a) Kryteria ustalania niezbędnych przychodów, 
b) Alokację kosztów na taryfowe grupy odbiorców, 
c) Kryteria różnicowania cen i stawek opłat. 

Spółka ustala niezbędne przychody na podstawie kosztów w okresie obrachunkowym 
tj. 12 kolejnych miesięcy obrachunkowych poprzedzających nie więcej niż o 120 dni dzień 
złożenia wniosku. Uwzględnia się następujące koszty: 
a) Amortyzacja, 

b) Opłaty za korzystanie ze środowiska, 
c) Opłaty za usługi wodne, 
d) Podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa (podatek od nieruchomości), 
e) Koszty wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników, 
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f) Koszty materiałów, usług, 
g) Koszty energii, 

h) Koszty transportu, 

i) Koszty bhp, 

j)  Koszty ogólnozakładowe. 
 

Wykres 5. Zmiana wysokości cen za wodę dla gospodarstw domowych na przestrzeni 5 lat wraz 

z zatwierdzoną ceną na 2020/2021 

 

Tabela 8. Sprzedaż usług dostarczania wody w latach 2016 – 2021 wg taryfowych opłat 
rok ilość w m3 abonament ilość opłat w 

szt. 

gospodars

twa 

domowe 

przemysł 
produkcja 

artykułów 
spożywczy

ch 

produkcj

a 

pozostała 

usługi 
w 

zakresi

e 

ochron

y p. 

poż. 

ogółem gotowość usług
a 

p.poż. 

2016 141 593,6 47 396,0 - - 188 989,6 19 896 - 

2017 140 578,4 47 902,4 - - 188 480,8 20 027 - 

2018 131 889,0 8 063,0 57 761,7

5 

240 197 963,7 18 838 6 

2019 149 770,5 13 703,0 37 344,2

4 

500 201 317,7 19 329 12 

2020 153 276,8 15 097,9 33 054,4

9 

500 201 929,1 19 097 12 

2021 148 752,2

5 

- 51 877,9

7 

45 200 871,3 18 741 12 
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Tabela 9. Przychody ze sprzedaży usług dostarczania wody w latach 2016 – 2021 wg 

taryfowych opłat 
rok wartość przychodów w zł ogółem zł 

gospodarst

wa domowe 

przemysł/prod
ukcja 

artykułów 
spożywczych 

produkcja 

pozostała 

usługi 
w 

zakresi

e 

ochron

y 

p.poż. 

aboname

nt 

2016 446 716,37 149 468,58 - - 72 963,7

9 

669 148,74 

2017 512 377,92 176 560,05 - - 74 316,8

6 

763 254,83 

2018 527 033,40 38 509,69 234 692,2

1 

437,78 75 406,5

5 

876 079,63 

2019 645 646,47 66 939,50 169 885,5

6 

958,33 76 276,8

5 

883 429,86 

2020 678 296,51 75 358,27 153 850,0

4 

1020 79 129,4

6 

987 654,28 

2021 663 153,39 34 594,96 211 628,9

9 

99,14 72 463,0

4 

981 939,51 

 

Wg stanu na koniec 2021 roku 5 nieruchomości, w których woda wykorzystywana jest do celów 
gospodarstw domowych nie jest podłączona do miejskiej sieci wodociągowej. Są to posesje: 
Lisowice 84a, Lisowice 64, Lisowice 78,  Mierzowice 54b,  Mierzowice 54c,. Właściciele tych 

nieruchomości korzystają z własnych ujęć wody. 
Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na 
obszarze miasta i gminy Prochowice.  

W 2021 roku ilość ścieków odebranych od odbiorców zmniejszyła się o  969,8 m3. Ogółem 
ilość ścieków odprowadzonych w 2021 roku wzrosła o 19 316,8 m3 tj. o ok. 6,01% w stosunku 

do 2020 roku. Przychody z tego tytułu wyniosły  1 906 955,27 zł i są mniejsze o 128 669,31 zł  
tj. o ok. 6,32% niż 2020 roku. 
Tabela 10. Sprzedaż usług odprowadzania ścieków w latach 2016 – 2021 

rok ilość ścieków 
(m3) 

wartość 
przychodów (zł) 

zmiana ilości 
odebranych 

ścieków (%) 

zmiana 

przychodów z 
tytułu 

odprowadzania 

ścieków (%) 
2016 224 384,4 1 540 996,03 5,22% 28,94% 

2017 227 482,9 1 664 135,43 1,36 % 7,39% 

2018 236 521,8 2 013 112,00 3,82% 17,33% 

2019 245 877,2 1 937 437,49 3,80% - 3,76% 

2020 250 369,8 2 035 624,58 1,79% 4,82% 

2021 249 400,0 1 996 406,91 - 0,39% -1,92% 
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Przychody z tytułu opłaty abonamentowej w roku 2021 wyniosły 161 954,14. W 2021 r. 

przychody z tytułu wprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej o ponadnormatywnym 
ładunku wyniosły 38 555,92 zł.  
Od dnia 1 czerwca 2021 roku o 0,14 zł brutto została obniżona cena 1 m3 odprowadzonych 

ścieków 

w grypie odbiorców indywidualnych, natomiast w grypie przemysł cena została obniżona  o 
0,45 zł 
W 2021 roku udział ścieków przemysłowych w stosunku do ilości ścieków ogółem 
odprowadzanych do oczyszczalni ścieków wyniósł 13,48%.  
 

Tabela 11. Zestawienie cen ścieków i opłat abonamentowych w latach 2016 - 2022 

okres 

obowiązyw
ania 

1.07.201

6  

30.06.20

17 

1.07.201

7 

 31.12. 

2017 

1.01.201

8  

31.05.20

18 

1.06.201

8 

31.05.20

19 

1.06.2019 

31.05.202

0 

1.06.202

0      

31.05.20

21 

1.06.2021 

31.05.2022 

podstawa 

prawna  

Uchwała 
nr 

XXII/131

/2016 

RMiG 

Prochow

ice z dn. 

25.05.20

16 

art. 24 

Ustawy o 

zbiorowy

m 

zaopatrz

eniu w 

wodę … 

 Decyzja 

WR.RET.

070.33.2

018.JW 

Dyrektor

a 

Regional

nego 

Zarządu 
Gospoda

rki 

Wodnej 

we 

Wrocław
iu 

Decyzja 

WR.RET.0

70.33.201

8.JW 

Dyrektora 

Regionaln

ego 

Zarządu 
Gospodar

ki Wodnej 

we 

Wrocławiu 

Decyzja 

WR.RET.

070.33.2

018.JW 

Dyrektor

a 

Regional

nego 

Zarządu 
Gospoda

rki 

Wodnej 

we 

Wrocław
iu 

Decyzja 

WR.RZT.70.

38.2021 

Dyrektora 

Regionalne

go Zarządu 
Gospodarki 

Wodnej we 

Wrocławiu 

grupy taryfowe w zł/m3 (brutto)    

gospodarst

wa domowe 

7,15 7,15 7,15 7,75 7,95 8,15 8,01 

przemysł 12,59 12,59 12,59 8,06 8,25 8,46 8,01 

abonament – wodomierz główny w zł/m-c (brutto)    

wodomierz  - - - 2,49 2,49 2,49 Wg Tabela 

B 
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Wykres 6. Zmiana wysokości cen za odprowadzone ścieki dla gospodarstw domowych na 

przestrzeni 5 lat wraz z zatwierdzoną ceną na 2020/2021 

 
W  2021 roku ilość ścieków odprowadzonych od odbiorców z grupy taryfowej – gospodarstwa 

domowe zmniejszyła się o 613,3 m3.  Natomiast w grupie taryfowej – przemysł zmalała 

o 356 m3. Ogółem w roku 2021 sprzedaż usług kanalizacyjnych zmniejszyła się  o 969 m3. 

 

 

Tabela 12. Sprzedaż usług odprowadzania ścieków wg taryf w latach 2016 - 2021 

rok ilość w m3 abonament za 

utrzymanie w 

gotowości 
urządzeń 

kanalizacyjnych 

gospodarstwa 

domowe 

przemysł ogółem 

2016 192 285,4 32 099 224 384,4 - 

2017 196 087,95 31 395 227 482,9 - 

2018 204 851,8 31 670 236 521,8 13 186 

2019 215 397,2 30 080 245 877,2 23 291 

2020 220 388,0 29 981 250 369,0 23 886 

2021 219 774,7 29 625 249 400,0 24 111 

 

Tabela 13. Przychody ze sprzedaży usług odprowadzania ścieków wg taryf w latach 2016 - 
2021 

rok wartość przychodów w zł ogółem zł 
gospodarst

wa domowe 

przemysł ładunek 
ponadnormatywny 

aboname

nt 

2016 1 204 695,2

4 

336 300,79 - - 1 540 996,03 

2017 1 298 151,1

3 

365 984,30 - - 1 664135,43 

2018 1 530 122,7

3 

315 168,43 137 381,74 30 439,1

0 

2 013 112,00 

2019 1 567 024,3

4 

230 567,93 139 845,22 53 798,1

5 

1 937 437,49 
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2020 1 644 343,9

9 

232 257,11 103 851,70 55 171,7

8 

2 035 624,58 

2021 1 643 122,1

6 

225 277,19 38 555,92 89 451,6

4 

1 996 406,91 

VII. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 

w Prochowicach do odbiornika określona jest w Decyzji 256/2018 na odprowadzanie ścieków 
oczyszczonych wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WR.ZUZ.1.4210.86.2021.SC  z dn. 28.05.2021 r. 

obowiązującej do 28.05.2031  

 Zgodnie z warunkami określonymi w Decyzji oraz przepisami obecnie obowiązującymi 
wykonano 

24 analizy ścieków oczyszczonych i 12 surowych pobieranych w cyklu dobowym i w sposób 
proporcjonalny do przepływu. 
Analizy wykazały, że ścieki o składzie na wylocie do odbiornika wyniosły odpowiednio: 

1) ChZT – 43,88 mg/dm3, skład ścieków wymaganych Decyzją wynosi 125 mg/dm3, 

2) BZT5 – 5,77 mg/dm3, skład ścieków wymagany Decyzją wynosi 25 mg/dm3, 

3) Zawiesina ogólna – 9,07 mg/dm3, skład ścieków wymagany Decyzją wynosi 35 
mg/dm3. 

 W zakresie ilości odprowadzanych ścieków warunki Decyzji są dotrzymane, bo dobowa 

dopuszczalna ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do odbiornika określona jest 
Decyzją: 
- zrzut średni dobowy - Qśr. = 1900 m3/d, 

- maksymalna ilość wprowadzanych ścieków – Qmax. = 0,022 m3/s, 

- zrzut dopuszczalny roczny – Qdop. = 500 000 m3/rok, 

podczas, kiedy we wzmiankowanym okresie odprowadzono średnio Qd = 880,62 m3/d.  

za korzystanie ze środowiska za okres 1.01. -31.12.2021 r. Spółka wniosła do Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi kwotę 
13 651,00 zł opłat zmiennych oraz 2429,00 zł opłat stałych oraz za pobór wód podziemnych 
kwotę 29 401,00 zł opłat zmiennych i 5110,00 zł opłat stałych.  
W ramach gospodarowania różnymi wytwarzanymi przez siebie odpadami, Spółka prowadzi 
ścisłą ewidencję powstających odpadów, selektywnie je magazynuje, a następnie przekazuje 
uprawnionym firmom specjalistycznym do unieszkodliwienia lub odzysku (odpady 

niebezpieczne  inne niż niebezpieczne). W okresie styczeń – grudzień 2021 r. wytworzono 
48,75 Mg odpadów innych niż niebezpieczne i 20,08 Mg odpadów niebezpiecznych. 
Utrwalaną w ostatnich latach formą odzysku jest przekazanie wytworzonych odpadów na 
wysypisko śmieci. Jest to kosztowne przedsięwzięcie, a wyekspediowanie mas odpadów poza 
oczyszczalnię jest organizacyjnie i logistycznie uciążliwe. W 2021 r. Spółka  ustabilizowany 
osad komunalny przekazała do kompostowni Green Road Polska Sp. z o.o. w Prusicach. 
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VIII. STRATEGIA FINANSOWA 

W 2021 r. zarówno działalność operacyjna, jak i działalność inwestycyjna Spółki finansowana 
była środkami własnymi, leasingami operacyjnymi, pożyczką i pożyczką na zachowanie 
płynności finansowej udzieloną przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz dotacją celową na opracowanie dokumentacji 
kosztorysowo-projektowej remontu i przebudowy istniejącego budynku usługowego udzieloną  
przez Gminę Prochowice. Głównym źródłem środków własnych są uzyskiwane przez Spółkę 
przychody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Uzyskiwane są też przychody z tytułu usług odpłatnych, pozostałe przychody operacyjne oraz 
przychody finansowe z tytułu oprocentowania lokat i rachunków bankowych, w wyniku 
aktywnego zarządzania dostępnymi środkami pieniężnymi. W okresie styczeń-grudzień 2021 
r. nie wystąpiły zagrożenia w zakresie spłat zobowiązań. Wszystkie zobowiązania regulowane 
były na bieżąco. 
Na dzień 31.12.2021 r. Spółka posiadała następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych 
kredytów i leasingów operacyjnych na łączną kwotę do spłaty 2 186 269,77 zł. Wykazane 
zobowiązania rozłożone są do spłaty w czasie. Tabela  4 przedstawia okresy spłaty 
poszczególnych zobowiązań. 
 

Tabela 4. Zestawienie umów pożyczek  na dzień 31.12.2021 r. 
wyszczególnienie wielkość 

zaciągniętego 
zobowiązania (zł) 

termin spłaty kwota do 

spłaty 

Leasing operacyjny 

Dmuchawa Śrubowa DBS 220L SFC 

97 660 2022  3379,36 

Leasing operacyjny 

Samochód asenizacyjny Iveco-Euro 

Cargo 

280 000 2022 19 814,28 

Leasing operacyjny 

Kosiarka Kubota 

44 022,64 2022 19 308,47 

mjnLeasing operacyjny 

Samochód Opel Combo 

63 414,63 2024 31 340,08 

Leasing operacyjny  

Agregat prądotwórczy FOGO 

51 698,57 2022 3649,44 

Leasing operacyjny 

Zasilanie elektryczne SUW 

75 000 2022 2308,06 

Leasing operacyjny 

Zestaw urządzeń pomiarowych 

34 661,13 2022 1973,09 

Leasing operacyjny 

Samochód Fiat Cargo 

39 692,40 2022 3837,87 

Leasing operacyjny 

Samochód ciężarowy Fiat Ducato 
Furgon 

93 683,50 2022 20 736,74 

Leasing operacyjny 

Sitopiaskownik 

192 7400 2025 115 883,26 

Leasing operacyjny 

Instalacja fotowoltaiczna dla SUW 

125 875,20 2025 88 006,03 

Pożyczka  567 357,96 2032 567 357,96 
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„Budowa sieci kanalizacyjnej etap 2 
Golanka Dolna oraz budowa sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej na 

potrzeby dz. 508/3, 508/6, 508/7 w 

Prochowicach” 

Pożyczka na zachowanie płynności 
finansowej 

„Budowa sieci kanalizacyjnej etap 2 
Golanka Dolna oraz budowa sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej na 

potrzeby dz. 508/3, 508/6, 508/7 w 

Prochowicach” 

992 603,00 Spłata po 

otrzymaniu 

dofinansowania 

z PROW 

992 603,00 

Kredyt gotówkowy – na VAT 

„Budowa sieci kanalizacyjnej etap 2 
Golanka Dolna oraz budowa sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej na 

potrzeby dz. 508/3, 508/6, 508/7 w 

Prochowicach” 

60 000,00 2026 57 738,78 

Kredyt obrotowy – na VAT 

„Budowa sieci kanalizacyjnej etap 2 
Golanka Dolna oraz budowa sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej na 

potrzeby dz. 508/3, 508/6, 508/7 w 

Prochowicach” 

300 000,00 2024 258 333,35 

IX. SZCZEGÓLNE ZDARZENIA 

I – XII.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy przeprowadził kontrolę w 
Stacji Uzdatniania Wody obejmując zakresem przedmiotowym kontroli ocenę stanu sanitarno-

technicznego urządzeń i obiektów wodociągowych. Po przeprowadzonej kontroli został 
wydany protokół: Protokół Kontroli nr 120/HK/21 z dnia 22.07.2021 r., w którym nie 
stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych. 
 

I – XII.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy przeprowadził kontrolę w 
zakresie oceny realizacji ogólnych wymogów w zakresie higieny pracy. Po przeprowadzonej 

kontroli został wydany protokół: Protokół Kontroli nr 52/HP/21 z dnia 02.07.2021 r., w którym 
nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń. 
 

25.02.2021 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Decyzją 

DL-DI.7060.5.2021, DL/Ldz.147/2021 r. zmienił, za zgodą stron decyzje DL-DI.7060.9.2020, 

DL/L.dz.506/2020 odraczającą termin płatności kary pieniężnej wymierzonej decyzją DWIOŚ 
z dn. 10.02.2020 r. DL-DI.7061.2.2020, DL/L.dz. 108/2020 za przekroczenie w 2018 

dopuszczalnej wartości BZT5, ChZT i zawiesiny ogólnej określonych w pozwoleniu 

wodnoprawnym Starosty Legnickiego z dn. 20.01.2009 r. znak RS.6223/30/08/09, którego 
prawa i obowiązki zostały przeniesione na PPK decyzją z dn. 20.06.2012 znal 
AS.6341.35.2012. 
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25.02.2021 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Decyzją 

DL-DI.7060.5.2021, DL/Ldz.146/2021 zmienił, za zgodą stron decyzje DL-DI.7060.24.2018, 

DL/L.dz.52/2019 odraczającą termin płatności kary pieniężnej wymierzonej decyzją DWIOŚ z 
dn. 05.12.2018 DL-DI.7061.9.2018, DL/L.dz. 1071/2018 za przekroczenie w 2017 

dopuszczalnej wartości BZT5, ChZT i zawiesiny ogólnej określonych w pozwoleniu 
wodnoprawnym Starosty Legnickiego z dn. 20.01.2009 r. znak RS.6223/30/08/09, którego 
prawa i obowiązki zostały przeniesione na PPK decyzją z dn. 20.06.2012 znal 

AS.6341.35.2012. 

 

09.12.2021 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Decyzją 

DL-DI.7060.2.2021.JG, DL/Ldz.3581/2021 r. zmienił, za zgodą stron decyzje DL-

DI.7060.9.2020, DL/L.dz.506/2020 odraczającą termin płatności kary pieniężnej wymierzonej 
decyzją DWIOŚ z dn. 10.02.2020 r. DL-DI.7061.2.2020, DL/L.dz. 108/2020 za przekroczenie 

w 2018 dopuszczalnej wartości BZT5, ChZT i zawiesiny ogólnej określonych w pozwoleniu 
wodnoprawnym Starosty Legnickiego z dn. 20.01.2009 r. znak RS.6223/30/08/09, którego 
prawa i obowiązki zostały przeniesione na PPK decyzją z dn. 20.06.2012 znal 
AS.6341.35.2012. 

 

09.12.2021 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Decyzją 

DL-DI.7060.24.2021.JG, DL/Ldz.3582/2021 zmienił, za zgodą stron decyzje DL-

DI.7060.24.2018, DL/L.dz.52/2019 odraczającą termin płatności kary pieniężnej wymierzonej 
decyzją DWIOŚ z dn. 05.12.2018 DL-DI.7061.9.2018, DL/L.dz. 1071/2018 za przekroczenie 

w 2017 dopuszczalnej wartości BZT5, ChZT i zawiesiny ogólnej określonych w pozwoleniu 
wodnoprawnym Starosty Legnickiego z dn. 20.01.2009 r. znak RS.6223/30/08/09, którego 
prawa i obowiązki zostały przeniesione na PPK decyzją z dn. 20.06.2012 znal 

AS.6341.35.2012. 

 

26.04.2021 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało Decyzję 
WR.RZT.70.38.2021 zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków, na terenie Miasta i Gminy Prochowice na okres 3 lat.   
 

12.03.2021 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwał do złożenia informacji: 
1. kształtowania się zysku lub straty w przedsiębiorstwie w latach 2015-2019 z podziałem na 
działalność podstawową (tj. związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniem ścieków) oraz na działalność drugorzędną lub pomocniczą (tzn. nie związaną 
ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków), 
2. przeznaczenia zysku z działalności podstawowej oraz z działalności dodatkowej w latach 
2015-2019 

 

05.03.2021 wpłynął do Spółki wniosek zgłoszenia reklamacji dot. nadmiernego zużycia wody 
wynikającego z awarii sieci w dn. 31.01.2021 r. Komisja ds. rozpatrywania reklamacji 
Odbiorców w składzie: Monika Ręka, Stanisław Słowikowski, Katarzyna Lasak oraz 
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Agnieszka Tyfel po dokonaniu analizy zebranej dokumentacji uznała roszczenia reklamacji i 
podjęła decyzję o objęciu korektą 11,16 m3 wody i ścieków. 
 

06.04.2021 wpłynął do Spółki wniosek zgłoszenia reklamacji dot. opłat za dostarczoną wodę 

i odprowadzone ścieki w związku z awarią na sieci.  Komisja ds. rozpatrywania reklamacji 

Odbiorców w składzie: Monika Ręka, Stanisław Słowikowski, Katarzyna Lasak oraz 
Agnieszka Tyfel po dokonaniu analizy zebranej dokumentacji  uznała  reklamację i 
skorygowano 50,7 m3 wody i ścieków. 
 

14.04.2021 wpłynął do Spółki wniosek zgłoszenia reklamacji dot. awarii instalacji 
wodociągowej ogrodowej.  Komisja ds. rozpatrywania reklamacji Odbiorców w składzie: 
Monika Ręka, Stanisław Słowikowski, Katarzyna Lasak oraz Maciej Gnitecki po dokonaniu 
analizy zebranej dokumentacji  nie uznała  roszczeń reklamacji. 
 

W 2021 r. Spółka otrzymała Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy. DCG jest 
regionalnym certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej przyznawanym 

przedsiębiorcom i produktom przez Województwo Dolnośląskie. To największy program 
certyfikujący dla firm na Dolnym Śląsku, a zarazem jedno 

z najbardziej prestiżowych wyróżnień wręczanych przedsiębiorcom w naszym kraju. 
 

W 2021 r. Spółka otrzymała tytuł Gazeli Biznesu. Gazele Biznesu to 
najstarszy, najbardziej wiarygodny i najpopularniejszy ranking małych i średnich firm w 
Polsce. Gazela Biznesu to firma, która działa nieprzerwanie od co najmniej 2018 r. i miała 
wówczas przychody na poziomie 3 - 200 mln zł. W ostatnich trzech latach odnotowała ich 
wzrost, nie miała straty i udostępnia wyniki finansowe umożliwiając ocenę kondycji. Obecność 
w rankingu oznacza, że firma należy do elity małych i średnich firm – nie tylko dynamicznie 

się rozwija, ale jest także transparentna. 
 

X. ZAGROŻENIA I RYZYKA 

Na moment sporządzania informacji z działalności za okres 1.01 – 31.12.2021 r. koniecznym 

stało się uwzględnienie w ryzykach prowadzenia działalności, wpływu pandemii koronawirusa 
panującej na świecie i w Polsce. 
 

RYZYKO OBNIŻENIA RENTOWNOŚCI I PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ NA SKUTEK 
NIEKORZYSTYNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH 

 

Planowane przychody z działalności podstawowej w roku 2021 zostały przejęte w oparciu o 
ceny jednostkowe wynikające z taryfy oraz planowanego wolumenu sprzedaży wody i odbioru 
ścieków. Prognozowany wzrost wolumenu sprzedaży uwzględnia spadek zużycia wody przez 

mieszkańców oraz wzrost ilości odbiorców wynikający z przyrostu dostępności sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. W taryfie założono utrzymanie na tym samym poziomie ilość 
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sprzedawanej wody i ilość odebranych ścieków w stosunku do szacowanego wykonania w roku 

2020. Spółka obawiała się, że zaplanowany wolumen sprzedaży może zostać nieosiągnięty z 
uwagi na wprowadzone ograniczenia prowadzenia działalności w wielu obszarach życia: 
gastronomia, szkolnictwo, handel i inne. Z uwagi na trudny  w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 

r. do oszacowania stanu utrzymywania się takiej sytuacji Spółka zakładała, że w tych obszarach 
okresowo spadnie ilość zakupionej wody i ilość odprowadzonych ścieków, co mogłoby 
negatywnie wpłynąć na zaplanowane przychody. Z drugiej strony zakładaliśmy taką 
możliwość, że fakt przymusowego przebywania ludzi w domach może spowodować 
zwiększenie ilościowe sprzedaży w obszarach gospodarstw domowych.  

Obawy Spółki, co do ilości sprzedaży wody i ilości odebranych ścieków nie spełniły się. 
Planowana sprzedaż wody na okres 1.01.2021 – 31.12.2021 była zakładana na poziomie 
194 433,5 m3, a osiągnęliśmy sprzedaż na poziomie 200 871,3 m3. Podobnie przedstawia się 
ilość odebranych ścieków, która była planowana na poziomie 240 839,97 m3, a odebraliśmy 
249 400,00 m3. Obawy możliwych odchyleń w sprzedaży ilościowej nie spełniły się, ale 
pojawiło się dodatkowe zagrożenie w postaci zatorów płatniczych u kontrahentów w postaci 
zwiększonej wartości trudnych do ściągnięcia należności. I tutaj pojawiła się obawa, że 
pozbawienie Spółki przychodów, które pozwalały na zapłatę zobowiązań może spowodować 
brak uregulowania zobowiązań zaległych. W związku z czym Zarząd ograniczył wydatki 
w obszarze remontów i inwestycji, niwelując je do zakontraktowanych i uruchomionych do 

realizacji, w taki sposób, aby przede wszystkim zrealizować te, które zabezpieczają sprawne 
funkcjonowanie Spółki. 
 

RYZYKO WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH  

 

Ważnym czynnikiem niezależnym od Spółki, a mającym wpływ na wykonywanie planowanych 
zadań są warunki pogodowe (niska i wysoka temperatura, nagłe i obfite opady deszczu i 
śniegu), które mogą doprowadzić do awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W celu 
minimalizacji skutków Spółka zabezpiecza stosowane środki finansowe oraz ubezpiecza swoją 
działalność od odpowiedzialności cywilnej. 
 

RYZYKO UWARUKOWAŃ PRAWNYCH 

 

12.12.2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Kluczową z wprowadzonych zmian jest powołanie organu 
regulacyjnego, który przejął szereg kompetencji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 
przysługujących do tej pory gminom. W świetle przyjętych zasad prawnych, zadaniem 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest opiniowanie projektu regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzanie taryf za wodę i ścieki, 
rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, 

 a odbiorcami usług, wymierzanie kar pieniężnych, zbieranie i przetwarzanie informacji 
dotyczących przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w szczególności obliczanie i 
publikowanie informacji o średnich cenach dostaw wody i odbioru ścieków, a także 
sporządzanie i publikowanie raportów dotyczących warunków wykonywania działalności w 
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
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W obowiązującym stanie prawnym taryfy zatwierdzane są decyzją Regulatora, a nie jak 
dotychczas uchwałą Rady Gminy.  Istotną zmianą jest również to, że przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne musi określić poziom taryf na okres 3 lat. W związku z pandemią 
koronawirusa możliwe jest wprowadzenie nowych regulacji prawnych, które ograniczą 
możliwości realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, ściągania należności oraz 
otrzymywania zapłaty. 
 

RYZYKO WPŁYWY PANDEMI KORONAWIRUSA NA SYTUACJĘ KADROWĄ 
SPÓŁKI 

 

Pomimo wprowadzenia szeregu działań prewencyjnych przez Spółkę (ograniczony dostęp osób 
postronnych do obiektów Spółki, praca zdalna, mierzenie temperatury pracownikom 
przychodzącym do pracy, działania informacyjne, powszechne zapewnienia środków 
higieniczno-dezynfekujących, powołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego itp.) istnieje 
wysokie prawdopodobieństwo zarażenia pracowników Spółki, co może zaburzyć płynne 
funkcjonowanie Spółki. W dziale administracji na okres I – XII. 2021 r. wprowadzono 

możliwość pracy zdalnej w takim zakresie, jaki zabezpiecza płynne funkcjonowanie tych 
obszarów. Pracownicy przychodzący z kolei do pracy mieli i mają obowiązek przestrzegania 
Zarządzenia Prezesa PPK z dn. 25.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu 

się wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników, klientów i kontrahentów Spółki oraz procedury 
na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu 

i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej. Wszelkie te działania mają ograniczyć wpływ 
pandemii oraz innych chorób zakaźnych na funkcjonowanie Spółki.  
 

XI. WAŻNE ZMIANY OD 1 CZERWCA 2021 ROKU 

 

Spółka dokonała wyboru taryfy zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia taryfowego jako taryfę 
niejednolitą wieloczłonową  w zakresie zaopatrzenia w wodę zawierającą: 

5) różną dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców cenę za dostarczoną wodę, 
6) różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców stawki opłaty abonamentowej, 

oraz taryfę niejednolitą wieloczłonową  w zakresie odprowadzania ścieków: 
1)  dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców cenę za odprowadzone ścieki, 
2) różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców stawki opłaty abonamentowej. 

Taryfa zawiera również stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. 
Wskutek powyższego, opracowana nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
przewiduje 28 taryfowych grup odbiorców, a taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków 
przewiduje 19 taryfowych grup odbiorców usług. 
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TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG DLA ZBIOROWEGO 
ZAOPATRZENIA W WODĘ 

Oznaczenie 

taryfowej 

grupy 

odbiorców 

Opis taryfowej grupy odbiorców usług 

W1 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami 
usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną 
do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych, rozliczani w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 
wodomierza głównego, odczytywanego 

w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób 
tradycyjny; 

W2 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami 
usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną 
do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych, rozliczani w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 
wodomierza głównego, odczytywanego 

w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą 
elektroniczną; 

W3 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami 
usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną 
do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych, rozliczani w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 
wodomierza głównego, odczytywanego 

w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; 

W4 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami 
usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną 
do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych, rozliczani w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 
wodomierza głównego, odczytywanego 

w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; 

W5 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych, rozliczani w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 
wodomierza głównego, odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy 
otrzymują fakturę dostarczaną 

w sposób tradycyjny; 

W6 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych, w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie 
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wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób tradycyjny, 
którzy otrzymują fakturę dostarczana drogą elektroniczną; 

W7 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych, w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie 
wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny, którzy 
otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; 

W8 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych, rozliczani w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 
wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują 
fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; 

W9 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami 
usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną 
do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych, rozliczani w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie przeciętnych norm 

zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczana sposób tradycyjny; 

W10 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami 
usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną 
do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych, rozliczani w 

jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie przeciętnych norm 
zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; 

W11 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych, rozliczani w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie przeciętnych norm 
zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; 

W12 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych, rozliczani w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie przeciętnych norm 
zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; 

W13 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych, rozliczani w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, na podstawie wskazań 
wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. 

wodomierz lokalowy), odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy 
otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; 

W14 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych, rozliczani w 
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jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 
wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. 

wodomierz lokalowy), odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy 
otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; 

W15 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych, rozliczani w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 
wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. 

wodomierz lokalowy), odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują 
fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; 

W16 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych, rozliczani w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 
wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. 

wodomierz lokalowy), odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują 
fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; 

W17 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami 
usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną 
do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, 
odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczana 
w sposób tradycyjny; 

W18 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami 
usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną 
do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, 

odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną 
drogą elektroniczną; 

W19 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami 
usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną 
do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, 
odczytywanego w sposób zdalny, którzy fakturę dostarczaną w sposób 
tradycyjny 

W20 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami 
usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną 
do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, 
odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną 
drogą elektroniczną; 

W21 
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
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przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, 
odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną 
w sposób tradycyjny; 

W22 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, 
odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną 
drogą elektroniczną; 

W23 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, 
odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w 
sposób tradycyjny; 

W24 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, 
odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną 
drogą elektroniczną; 

W25 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 

odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy 
punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), 

odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną 
w sposób tradycyjny; 

W26 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza wskazań wodomierza 
zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz 

lokalowy), odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę 
dostarczaną jest w sposób tradycyjny; 

W27 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie 

rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza wskazań wodomierza 
zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz 

lokalowy) , odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę 
dostarczaną drogą elektroniczną; 
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W28 

Odbiorcy usług – gmina Miasto i Gmina Prochowice pobierająca wodę na 
cele przeciwpożarowe zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w 
trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę 
dostarczaną w sposób tradycyjny. 

 

TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG DLA ZBIOROWEGO 
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Oznaczenie 

taryfowej 

grupy 

odbiorców 

Opis taryfowej grupy odbiorców usług 

K1 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący 
odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 
wodomierza głównego odczytywanego 

w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób 
tradycyjny; 

K2 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący 
odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 
wodomierza głównego odczytywanego 

w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą 
elektroniczną; 

K3 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani 
w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 
wodomierza głównego odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują 
fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; 

K4 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani 
w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 
wodomierza głównego odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują 
fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; 

K5 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani 
w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 
wodomierza głównego odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy 
otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; 

K6 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani 
w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 
wodomierza głównego odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy 
otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; 
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K7 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 
wodomierza głównego odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują 
fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; 

K8 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 
wodomierza głównego odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują 
fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; 

K9 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 
wodomierza głównego odczytywanego w sposób zdalny oraz wodomierza 
dodatkowego służącego ustalaniu ilości wody bezpowrotnie zużytej 
odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną 
w sposób tradycyjny; 

K10 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 
wodomierza głównego odczytywanego w sposób zdalny oraz wodomierza 
dodatkowego służącego ustalaniu ilości wody bezpowrotnie zużytej 
odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną 
drogą elektroniczną; 

K11 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani 
w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie przeciętnych 
norm zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób 
tradycyjny; 

K12 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie przeciętnych norm 
zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; 

K13 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie przeciętnych norm 
zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; 

K14 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani 
w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 
wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. 

wodomierz lokalowy) odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy 
otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; 
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K15 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani 
w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 
wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalny, wody w lokalu (tzw. 

wodomierz lokalowy) odczytywanego tradycyjnie, którzy otrzymują fakturę 
dostarczaną drogą elektroniczną; 

K16 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 
wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. 

wodomierz lokalowy) odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy 
otrzymują fakturę i dostarczaną w sposób tradycyjny; 

K17 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 
wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. 

wodomierz lokalowy) odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy 
otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; 

K18 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 
wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. 

wodomierz lokalowy) odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują 
fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; 

K19 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 
wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. 

wodomierz lokalowy) odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują 
fakturę dostarczaną drogą elektroniczną. 

 

Spółka dokonała modyfikacji struktury taryfowych grup odbiorów usług w taryfie dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz taryfie dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Spółka 
przeprowadziła następujące działania wpływające na kryteria podziału odbiorców, a w efekcie 
strukturę grup taryfowych przewidzianą w dotychczas obowiązujących taryfach: 

1) zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

w zakresie celów poboru wód podziemnych dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty 
zmiennej za korzystanie z wód Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne 

zrezygnowało z różnicowania odbiorców w zakresie wody pobieranej na cele produkcji 
żywności oraz podstawowych substancji farmaceutycznych, kwalifikując odbiorców 
usług pobierających wodę na te cele, jako pobierających wodę na cele związane z 
poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody (art. 274 pkt 2 lit. za Prawa wodnego); 

2) dokonano rozszerzenia kryteriów różnicujących stawkę opłaty abonamentowej poprzez 
oddzielne wyliczenie stawki opłaty abonamentowej dla odbiorców usług Spółki, dla 
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których podstawą rozliczenia są przeciętne normy zużycia wody od tych, dla których 
podstawą rozliczenia są wskazania wodomierzy zainstalowanych przy punkcie 
czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), pozostawiając równocześnie 
jako kryterium różnicujące korzystanie przez odbiorców usług Przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego z wodomierza głównego; 

3) dokonano rozdziału odbiorców usług na grupy taryfowe pod względem zakresu usług 
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, z których korzystają odbiorcy usług 
różnicując ich przypisanie do poszczególnych grup taryfowych w zależności od tego, 
czy korzystają wyłącznie z usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę, czy też w zakresie 
zaopatrzenia w wodę 

i jednocześnie odprowadzania ścieków, czy wreszcie w zakresie korzystania wyłącznie 
z usługi odprowadzania ścieków; 

4) dokonano rozdziału odbiorców usług rozliczających się w oparciu o wskazania 
wodomierzy głównych i wodomierzy zainstalowanych przy punkcie czerpalnym wody 
w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) w zależności na odrębne grupy taryfowe w 

zależności od sposobu, w jaki odczytywane są poszczególne wodomierze, 
wyodrębniając odczyt zdalny, odczyt tradycyjny (wymagający fizycznej obecności 
przedstawiciela Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego) oraz: 

- w zakresie ustalania ilości odprowadzonych ścieków – odrębnego odczytu wodomierza 
głównego służącego ustaleniu ilości wody dostarczonej i jednocześnie odprowadzonych 
ścieków odczytanego 

w sposób zdalny z jednoczesnym odczytem wodomierza dodatkowego służącego określaniu 
ilości wody bezpowrotnie zużytej z odczytem w sposób tradycyjny; 

5) dokonano rozdziału odbiorców usług Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 

na odrębne grupy, przyjmując jako kryterium różnicujące sposób ich rozliczeń, tj. 
rozliczanie 

w oparciu o fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny oraz fakturę dostarczaną drogą 
elektroniczną. 

 

Zasadnicze powody dla wyodrębnienia taryfowych grup odbiorców usług w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków to: 

1) różnicujące cenę za 1m3 dostarczonej wody – z uwagi na różną wysokość stawki opłaty 
za usługi wodne – opłaty zmiennej za pobór wód; 

2) różnicujące stawkę opłaty abonamentowej: 
a. zakres świadczonych usług na rzecz poszczególnych taryfowych grup 

odbiorców usług tzn., pojedyncza usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę czy 
też usługa jednoczesna tj. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków; 

b. podstawy rozliczenia, tzn., wodomierz główny, przeciętne normy zużycia wody 
czy wodomierz zainstalowany przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. 

wodomierz lokalowy). 

c. okresy rozliczeniowe tj. jedno lub trzy - miesięczne okresy, w których 
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje rozliczeń należności z 
tytułu dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków na rzecz odbiorcy usług, 



195 

 

d. sposób odczytu wodomierza (w zakresie odbiorców usług, u których podstawą 
rozliczenia jest wodomierz główny lub wodomierz zainstalowany przy punkcie 
czerpalnym wody w lokalu), tj. odczyt tradycyjny (wymagający fizycznej 
obecności pracownika Spółki) lub zdalny, 

e. sposób rozliczenia, tj. z wykorzystaniem dostarczenia faktury w sposób 
tradycyjny lub 

z dostarczeniem przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość 
(drogą elektroniczną).  

 

Wyodrębnienie taryfowych grup odbiorców usług w oparciu o różną wysokość uiszczanej 
opłaty zmiennej za usługi wodne wynika z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek za usługi wodne. I tak: 
1) do grup W1-W16 zostali przypisani odbiorcy usług pobierający wodę na cele określone 

w § 5 ust. 1 pkt 38 i 40 ww. rozporządzenie, ponieważ Przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne 

z tegoż tytułu uiszcza opłatę za usługę wodną w wysokości 0,068 zł za 1m3; 

2) do grup W17-W28 zostali przypisani odbiorcy usług pobierający na pozostałe z celu 

określonych w § 5 ust. 1 pkt 27 ww. rozporządzenia.  
 

Wyodrębnienie taryfowych grup odbiorców usług w oparciu o zróżnicowaną wysokość stawki 
opłaty abonamentowej wynika z tego, iż w myśl art. 2 pkt 13 u.z.z.w., przez taryfową grupę 
odbiorców rozumieć należy odbiorców usług wyodrębnionych na podstawie m.in. warunków 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie 
sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Podstawą zróżnicowania stawki opłaty 
abonamentowej są zatem różne koszty gotowości do świadczenia usług, odczytów wodomierzy 
lub urządzeń pomiarowych oraz rozliczenia należności za dostarczoną wodę lub odprowadzone 
ścieki. 
 

Spółka dokonała nadto wyodrębnienia taryfowych grup odbiorców usług w zakresie 
zbiorowego odprowadzania ścieków, w oparciu o następujące kryteria różnicujące stawek 
opłaty abonamentowej: 

1) zakres świadczonych usług na rzecz poszczególnych taryfowych grup odbiorców 
usług tzn., pojedyncza usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę czy też usługa 
jednoczesna tj. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków; 

2) podstawy rozliczenia, tzn., wodomierz główny, przeciętne normy zużycia wody,  
wodomierz zainstalowany przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. 

wodomierz lokalowy); 

3) sposób odczytu wodomierza (w zakresie odbiorców usług, u których podstawą 
rozliczenia jest wodomierz główny lub wodomierz zainstalowany przy punkcie 
czerpalnym wody 

w lokalu), tj. odczyt tradycyjny (wymagający fizycznej obecności pracownika 
Spółki) lub zdalny albo odczyt zdalny dla wodomierza głównego wraz z 
jednoczesnym odczytem tradycyjnym wodomierzy służących do ustalenia ilości 
wody bezpowrotnie zużytej; 
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4) sposób rozliczenia, tj. z wykorzystaniem dostarczenia faktury w sposób tradycyjny 
lub 

z dostarczeniem przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość 
(drogą elektroniczną). 

W przeciwieństwie jednak do taryfowych grup odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę,w przypadku taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania 
ścieków, opłata za usługi wodne nie stanowi kryterium wyodrębnienia taryfowych grup 
odbiorców, ponieważ Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uiszcza opłatę zmienną w 
wysokości ładunków w całym łącznym wolumenie ścieków oczyszczonych. Również okres 
rozliczeniowy jest jednakowy dla wszystkich odbiorców usług Przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego, wobec czego, w przypadku taryfy dla zbiorowego 

odprowadzania ścieków, nie jest on czynnikiem różnicującym wysokość stawki opłaty 
abonamentowej.  

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stosuje opłaty abonamentowe, które obejmują 
m.in. koszty ponoszone niezależnie od tego, czy odbiorcy usług korzystają z usług 
świadczonych przez Spółkę. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zgodnie z 

posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności zobowiązane jest bowiem do 
zachowania ciągłości świadczonych usług, a co za tym idzie, do stałej gotowości. Powyższe 
znajduje odzwierciedlenie w postaci konkretnych ponoszonych kosztów. Wdrożenie 
projektowanej taryfy gwarantuje środki na pokrycie minimalnego poziomu kosztów bieżącego 
utrzymania ciągłości dostaw i bardziej sprawiedliwy rozkład tych kosztów. 
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DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU KOMUNALNEGO „WODOCIĄG LISOWICE” 
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8.DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 
 

8.1.Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-

2021 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-2021 został 

opracowany i przyjęty do realizacji w 2016 roku uchwałą XXV/154/2016 Rady Miasta i Gminy 

Prochowice z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016 – 2021” oraz w okresie wdrażania 

Programu dokonano zmian uchwałą XXXII/190/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia  

31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji 

Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016 – 2021”. 

LPR na lata 2016-2021 składa się z kilku zasadniczych części: diagnozy stanu, zbioru 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych i zasad ich wdrażania, wskazania spójności Programu z 

dokumentami strategicznymi i planistycznymi. Część zatytułowania "Diagnoza stanu" ogólnie 

charakteryzuje gminę na tle Powiatu Legnickiego i województwa dolnośląskiego oraz zawiera 

szczegółową analizę wskaźnikową miasta i gminy Prochowice. Obie diagnozy zostały 

przeprowadzone w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej oraz technicznej, dzięki czemu są spójne i mają charakter komplementarny. 

Została zatem zastosowana strategia analizy "top-down". W przypadku sporządzania obu 

diagnoz oparto się na danych statystycznych udostępnionych przez Bank Danych Lokalnych 

GUS, Gminę Prochowice i jej jednostki organizacyjne, inne podmioty publiczne (np. 

Powiatowy Urząd Pracy), ale również na informacjach uzyskanych w drodze konsultacji 

społecznych (warsztaty problemowe, spacer studyjny). Dzięki temu wykonana diagnoza ma 

charakter pogłębiony i posłużyła do określenia skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych, a 

także dokonania delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

 Część druga dokumentu, zatytułowana "Realizacja przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych", składa się z rozdziału poświęconego wizji rozwoju obszaru rewitalizacji, 

celów strategicznych i operacyjnych uzupełnionych o kierunki rozwoju, listy podstawowej i 

uzupełniającej przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Informacje zawarte na obu listach pozostają w 

zgodzie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020 przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

oraz Wytycznych programowych IŻ RPO WD dotyczących zasad przygotowania lokalnych 

programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-
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2020. Przy opracowywaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych wykorzystano karty projektowe, 

które wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy Prochowice oraz pomysły wypracowane w czasie 

warsztatu. 

 Część trzecia Lokalnego Programu Rewitalizacji dotyczy wdrażania przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Scharakteryzowano w niej mechanizm integrowania działań i 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, analizując komplementarność przestrzenną, problemową, 

proceduralno-instytucjonalną, międzyokresową oraz związaną ze źródłami finansowania. 

Ponadto wskazano ramy finansowe Programu, zasady włączenia społeczności lokalnej w 

proces jego tworzenia oraz realizacji, a także zaproponowano system monitorowania (również 

uwzględniający aktywny udział społeczeństwa).  

 Ostatnia część dokumentu prezentuje jego zgodność z innymi dokumentami o 
charakterze planistycznym i strategicznym. Przeanalizowano wybrane dokumenty gminne 

oraz ponadgminne, w każdym przypadku pokazując zbieżność, jak również wyjaśniając i 

wskazując konkretne wspólne elementy.  

Dla obszaru rewitalizacji Gminy Prochowice zostały określone 3 cele strategiczne, a do 

każdego z nich przypisano po 2 kierunki działań, które w syntetycznej formie przedstawiono 

poniżej: 

Cel strategiczny I. Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców – kierunki działań 1. 

Wzbogacenie oferty edukacyjnej, kulturalnej i sportowej dla mieszkańców obszaru 

rewitalizacji. 2. Aktywizacja  i włączenie społeczne mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Cel strategiczny II. Pobudzanie przedsiębiorczości na  obszarze rewitalizacji – kierunki 

działań: 1. Wsparcie osób zainteresowanych założeniem lub prowadzących działalność 

gospodarczą. 2. Zagospodarowanie lokali gminnych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Cel strategiczny III. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznych – kierunki 

działań:  1. Poprawa stanu technicznego budynków na obszarze rewitalizacji. 2. Rewitalizacja 

lub utworzenie nowych przestrzeni do wypoczynku i rekreacji. 

W 2022 roku przygotowujemy się do opracowania nowego programu rewitalizacji. 

   

 

Działania w partnerstwach:  

1. Działania w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” 

2. Działania w Stowarzyszeniu lokalnej Grupy Rybackiej „Dolnośląska Kraina Karpia” 

3. Działania w Stowarzyszeniu „Rzeczpospolita Samorządna” 
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8.2. ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2021 ROKU 

W 2021 roku realizowano szereg zadań inwestycyjno-remontowych  przewidzianych do 

realizacji w Budżecie Miasta i Gminy Prochowice na rok 2021 do najważniejszych można 

zaliczyć: 

  

8.3. ZADANIA INWESTYCYJNO – REMONTOWE ZREALIZOWANE W 2021 r. 

 

 

REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
W 2021 ROKU W GMINIE PROCHOWICE 

 

Dział Rozdział Wyszczególnienie 
Plan na 1.01.2021 

r.       (w zł) 
Plan na 

31.12.2021 r.     

(w zł) 

600 60016 
Budowa dróg osiedlowych w obrębie ulic Rogowskiej 
i Jagiellońskiej w Prochowicach  0,00 22 000,00 

Realizacja zadania rozpoczęta w trakcie trwania roku sprawozdawczego. W III kw. 2021 r. przeprowadziliśmy procedurę 
przetargową wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją 
zadania. W dniu 25.11.2021 r. zawarto z Pracownią Projektową Bartłomiej Dynowski z Legnicy umowę na opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztowej za kwotę 109 470,00 zł z terminem realizacji do dnia 30.08.2022 r. W okresie 
sprawozdawczym zrealizowano I etap prac projektowych: prace koncepcyjne i przedprojektowe. 

600 60016 

Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z 

budową chodników i miejsc postojowych w rejonie 
budynków mieszkalnych przy ul. Pocztowej 13 do 21 
w Prochowicach 

40 000,00 28 000,00 

W ramach zaplanowanych kosztów realizacji zadania zlecono i opracowano projekt budowlany i wykonawczy wraz z 
specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego zakresu rzeczowego inwestycji 
wraz z decyzją pozwolenia na budowę, Zadanie dokumentacyjnie przygotowane do realizacji. 

600 60016 

Przebudowa skrzyżowania ulic Jana 
Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach 

(budowa ronda) 

0,00 16 000,00 

Realizacja zadania rozpoczęta w 2019 roku opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztowej. W roku sprawozdawczym 

uzyskaliśmy wszystkie wymagane zgody administracyjne związane z realizacją zadania wraz z uzyskaniem decyzji 
pozwolenia na budowę tym samym zakończyliśmy etap przygotowania inwestycji do realizacji – zadanie przygotowane do 

realizacji. Z uwagi na dużą wartość robót budowlanych wynoszącą 3,9 mln. zł oraz wzrosty cen materiałów w roku 
sprawozdawczym przyjęto, że zadanie będzie realizowane po uzyskaniu pozabudżetowych środków na jego realizację.  
W ramach działań związanych z pozyskaniem dofinansowania przygotowano i zwożono wniosek                                             o 

dofinansowanie realizacji inwestycji środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021 – nie uzyskano wsparcia 

na realizację zadania. 
W III kw. 2021 r. przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji środkami Rządowego Programu 

Inwestycji Strategicznych Polski Ład – w 2021 roku i uzyskano wsparcie  w wysokości 3 801 800,00 zł. stanowiącej 95% 
kosztów realizacji zadania. Realizacja inwestycji zaplanowana na rok budżetowy 2022-2023. 

600 60016 
Przebudowa skrzyżowania ulic Kochanowskiego i A. 

Rymszy w Prochowicach (budowa ronda) 
2 800 000,00 0,00 

Realizacja zadania rozpoczęta w 2019 roku opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztowej. W roku sprawozdawczym 

uzyskaliśmy wszystkie wymagane zgody administracyjne związane z realizacją zadania wraz z uzyskaniem decyzji 
pozwolenia na budowę tym samym zakończyliśmy etap przygotowania inwestycji do realizacji – zadanie przygotowane do 

realizacji.  Z uwagi na dużą wartość robót budowlanych wynoszącą 3,9 mln. zł oraz wzrosty cen materiałów w roku 
sprawozdawczym przyjęto, że zadanie będzie realizowane po uzyskaniu pozabudżetowych środków na jego realizację.  
W ramach działań związanych z pozyskaniem dofinansowania przygotowano i zwożono wniosek                                             o 

dofinansowanie realizacji inwestycji środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021 – nie uzyskano wsparcia 

na realizację zadania. 
W III kw. 2021 r. przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji środkami Rządowego Programu 
Inwestycji Strategicznych Polski Ład – w 2021 roku i uzyskano wsparcie w wysokości 3 801 800,00 zł. stanowiącej 95% 
kosztów realizacji zadania. Realizacja inwestycji zaplanowana na rok budżetowy 2022-2023. 
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Dział Rozdział Wyszczególnienie 
Plan na 1.01.2021 

r.       (w zł) 

Plan na 

31.12.2021 r.     

(w zł) 

600 60016 
Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w 
Prochowicach  

0,00 
1 493 200,

00 

Zadanie rozpoczęte w 2020 roku opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztowej, w roku sprawozdawczym uzyskaliśmy 
wszystkie wymagane zgody administracyjne związane z realizacją zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na 
budowę tym samym zakończyliśmy etap przygotowania inwestycji do realizacji. W III kw. 2021 r. przeprowadzono 

procedurę przetargową na wybór Wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęto realizację zakresu rzeczowego inwestycji 
planowanej do realizacji w latach 2021-2022. Do końca 2021 roku dokonaliśmy częściowych odbiorów robót budowlanych 

zadania związanych z przebudową kanalizacji deszczowej i usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami energetycznymi w 
drodze i wykonywaniem podbudowy drogi. Wartość robót odebranych w okresie sprawozdawczym wyniosła 1 250 650,90 
co stanowi 32% kosztów realizacji robót budowlanych. Równocześnie z realizacją inwestycji ubiegaliśmy się o 
dofinansowanie na realizację zakresu rzeczowego inwestycji środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021     

i otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1 933 653,95 zł. Na koniec 2021 roku z przyznanej kwoty dofinansowania 
otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy zaliczkę w kwocie 625 325,45 zł. stanowiącą 50% poniesionych kosztów robót 
budowlanych. 

Realizacja zadania kontynuowana będzie w roku 2022. 

600 60016 Rewitalizacja płyty ul. Rynek z organizacją ruchu 20 000,00 26 000,00 

Prace projektowo-kosztowe rozpoczęto w poprzednich latach budżetowych – w roku budżetowym 2022 zakończono 
opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz opracowaniem 
kosztorysu inwestorskiego zakresu rzeczowego inwestycji. Uzyskano wszystkie wymagane zgody administracyjne związane 
z realizacją zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, Zadanie dokumentacyjnie przygotowane do 

realizacji. W ramach współfinansowania zadania pozabudżetowymi środkami przygotowano wniosek o dofinansowanie i 
przyznano dofinansowanie realizacji inwestycji środkami Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 

zakres rzeczowy inwestycji realizowany będzie w 2022 r. 

710 71035 Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach 0,00 11 000,00 

Realizacja zadania rozpoczęta w trakcie trwania roku sprawozdawczego. W III kw. 2021 r. przeprowadziliśmy procedurę 
przetargową wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją 
zadania. W dniu 29.10.2021 r. zawarto z Pracownią RUKA Projekt sp. z o.o. z Legnicy umowę na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztowej za kwotę 52 890,00 zł w terminie 14 miesięcy od podpisania umowy. W okresie sprawozdawczym 
zrealizowano I etap prac projektowych: prace koncepcyjne. 

801 80101 

Remont elewacji budynku głównego Szkoły 
Podstawowej Nr 1 przy ul. Młyńskiej 3 w 
Prochowicach 

390 000,00 
541 000,00 

Zadanie dokumentacyjnie przygotowane do realizacji w roku 2020, w roku sprawozdawczym wykonano wszystkie 

przewidziane roboty budowlane i zakończono realizację inwestycji - remontem elewacji zostały zakończone                      i 

odebrane w dniu 8 grudnia 2021 r.:  wartość robót elewacyjnych wyniosła 424 460,47 zł. zakres zadania związany z 
modernizacją placu i chodników przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach związany z wymianą 
nawierzchni chodników i dojść do budynku, doświetlenie elewacji frontowej budynku                           i przeniesieniem 

pamiątkowego pomnika Antoniego Rymszy do części reprezentacyjnej obiektu wraz                                  z montażem 
urządzeń małej architektury zakończono 6 grudnia 2021 r. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 86 854,38 zł. 
Inwestycja została zakończona, całkowite koszty realizacji zadania wyniosły 531 240,85 zł. Realizacja inwestycji została 
współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 522 029,85 zł (98% kosztów realizacji 
zadania). 

851 85121 

Zmiana sposobu użytkowania części obiektu 
Przychodni Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe 

gabinety i pomieszczenia pomocnicze 

900 000,00 913 000,00 

Zadanie kontynuowane z lat poprzednich, w okresie sprawozdawczym zakończyliśmy realizację zadania inwestycyjnego w 
dniu 7 grudnia 2021 r. dokonaliśmy odbioru końcowego robót budowlanych związanych                         z adaptacją 
pomieszczeń poddasza na gabinety lekarskie. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 831 048,76 zł. Zadanie 
zostało sfinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 601 616,30 zł (72% dofinansowania 
zadania pozyskanymi środkami pozabudżetowymi). 

900 90001 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 

Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod 
dnem rzeki Młynówki 

30 000,00 25 000,00 

Prace projektowo-kosztowe rozpoczęto w poprzednich latach budżetowych – w roku budżetowym 2022 zakończono 
opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz opracowaniem 
kosztorysu inwestorskiego zakresu rzeczowego inwestycji. Równocześnie 30.12.2021 r. aneksowano umowę na 
opracowanie dokumentacji technicznej z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji pozwolenia na budowę – 

planowany termin zakończenia prac projektowych I kw. 2022 r.  
900 90001 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach 0,00 88 000,00 

Prace projektowo-kosztowe rozpoczęto w poprzednich latach budżetowych – w roku budżetowym 2022 zakończono 
opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz opracowaniem 
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Dział Rozdział Wyszczególnienie 
Plan na 1.01.2021 

r.       (w zł) 

Plan na 

31.12.2021 r.     

(w zł) 

kosztorysu inwestorskiego zakresu rzeczowego inwestycji. Uzyskano wszystkie wymagane zgody administracyjne związane 
z realizacją zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, Zadanie dokumentacyjnie przygotowane do 
realizacji.  

921 92195 
Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z 

przylegającą infrastrukturą rekreacyjną 
0,00 26 000,00 

Realizacja zadania rozpoczęta w trakcie trwania roku sprawozdawczego. W roku sprawozdawczym opracowano zakres i 
wytyczne do opracowania dokumentacji projektowo-wykonawczej. Przystąpiono do procedury wyboru wykonawcy 

dokumentacji projektowo-kosztowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania –                   w ramach 

przeprowadzonych procedur wpłynęła jedna oferta, która znacznie przewyższa ceną wartość, jaką przewidziano na 

wykonanie dokumentacji projektowej. W roku sprawozdawczym nie poniesiono kosztów związanych z przygotowaniem 
zadania do realizacji i przesunięto termin realizacji dokumentacji projektowo-wykonawczej na rok 2022. 

926 92601 
Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w 

Kwiatkowicach 
30 000,00 5 000,00 

Prace projektowo-kosztowe zakończono w poprzednich latach budżetowych – w roku budżetowym 2022 zaplanowano 
wykonanie przyłączy energetycznych do projektowanego budynku CSEiK w Kwiatkowicach – zadanie przygotowane do 

realizacji.  

Z uwagi na dużą wartość robót budowlanych i wzrosty cen materiałów w roku sprawozdawczym przyjęto, że zadanie będzie 
realizowane po uzyskaniu pozabudżetowych środków na jego realizację. W ramach działań związanych z pozyskaniem 
dofinansowania przygotowano i zwożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji środkami Rządowego Programu 
Inwestycji Strategicznych Polski Ład – w 2021 roku nie uzyskano pozabudżetowych środków finansowych na realizację 
zadania i nie rozpoczęto rzeczowej realizacji zadania. Realizacja inwestycji zaplanowana na rok budżetowy 2022. 

926 92601 Budowa zaplecza sportowego w Kawicach 10 000,00 0,00 

Prace projektowo-kosztowe rozpoczęto w poprzednich latach budżetowych – w roku budżetowym 2022 zakończono 
opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz opracowaniem 
kosztorysu inwestorskiego zakresu rzeczowego inwestycji. Uzyskano wszystkie wymagane zgody administracyjne związane 
z realizacją zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, Zadanie dokumentacyjnie przygotowane do 
realizacji. 

W ramach pozyskania współfinansowania zadania pozabudżetowymi środkami przygotowano wniosek                              o 

dofinansowanie realizacji inwestycji środkami Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – zakres 

rzeczowy inwestycji realizowany będzie po uzyskaniu wsparcia pozabudżetowymi środkami finansowymi. 

926 92601 
Budowa zaplecza sportowego w Kawicach [FS 

Kawice] 
12 882,09 11 382,09 

Prace projektowo-kosztowe rozpoczęto w poprzednich latach budżetowych – w roku budżetowym 2022 zakończono 
opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz opracowaniem 
kosztorysu inwestorskiego zakresu rzeczowego inwestycji. Uzyskano wszystkie wymagane zgody administracyjne związane 
z realizacją zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, Zadanie dokumentacyjnie przygotowane do 
realizacji. 

W ramach pozyskania współfinansowania zadania pozabudżetowymi środkami przygotowano wniosek                               o 

dofinansowanie realizacji inwestycji środkami Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – zakres 

rzeczowy inwestycji realizowany będzie po uzyskaniu wsparcia pozabudżetowymi środkami finansowymi. 

926 92601 
Modernizacja boiska sportowego w 

Szczedrzykowicach 
0,00 5 000,00 

 Realizacja zadania rozpoczęta w trakcie trwania roku sprawozdawczego. W IV kw. 2021 r. opracowano prace 
przedprojektowe i przystąpiono do procedury wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztowej oraz pełnienia 
nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. W roku sprawozdawczym nie poniesiono kosztów związanych z 
przygotowaniem zadania do realizacji. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztowej II kw. 

2022 r. 

926 92695 

Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z 

remontem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego 

przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Prochowicach 

0,00 247 300,00 

Realizacja zadania rozpoczęta w trakcie trwania roku sprawozdawczego. W II kw. 2021 r. opracowano dokumentację 
wykonawczą zadania i przeprowadzono procedurę przetargową wyboru wykonawcy robót. W dniu 19.08.2021 r. zawarto z 
firmą ACTIVIA Longin Witkowski umowę na wykonanie zakresu rzeczowego zadania polegającego na modernizacji boiska 
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Prochowicach. Termin wykonania 

inwestycji: 03.10.2021 r. Wartość wykonanych robót 224 714,09 zł. Dodatkowo wykonano wymianę piłkochwytów i stałą 
infrastrukturę sportową do gier zespołowych ma łączną wartość 17 517,76 zł. Zadanie współfinansowane środkami 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 242 231,85 zł. 

926 92601 
Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w 

Prochowicach 
30 000,00 45 000,00 

Zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku sprawozdawczym, w którym zaplanowano i zrealizowano wszystkie prace 
projektowo-kosztowe w tym opracowano projekt budowlany i wykonawczy wraz z specyfikacjami wykonania i odbioru 

robót oraz opracowano kosztorys inwestorski zakresu rzeczowego inwestycji. Uzyskano wszystkie wymagane zgody 
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Dział Rozdział Wyszczególnienie 
Plan na 1.01.2021 

r.       (w zł) 

Plan na 

31.12.2021 r.     

(w zł) 

administracyjne związane z realizacją zadania. Zadanie dokumentacyjnie przygotowane do realizacji po uzyskaniu 
pozabudżetowych środków finansowych na realizację. Zakres rzeczowy inwestycji planowany do realizacji w 2022 r. 

926 92695 
Ścieżka rowerowa Ścinawa-Prochowice trasą 
nieczynnej linii kolejowej (projekt partnerski) 

200 000,00 33 000,00 

W ramach podjętych działań z Stowarzyszeniem Rzeczpospolita Samorządna oraz Gminami Ścinawa, Brzeg Dolny, Wołów 
i Chocianów  w zakresie utworzenia regionalnej infrastruktury turystycznej otrzymaliśmy wsparcie na realizacje wspólnego 
projektu pn. „Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury 

w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej rowerowej” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów 
przyrodniczych. Wartość całkowita projektu 37 582 516,00 zł. W ramach wspólnej inwestycji i realizacji projektu z 
dofinansowaniem UE w Gminie Prochowice powstanie trasa rowerowa łącząca Prochowice z Ścinawą. Wartość kosztów 
całkowitych inwestycji w Gminie Prochowice szacuje się na 2 386 980,61 zł z kwotą dofinansowania środkami RPO WD 2 
028 933,52 zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata 2022-2023. 

 

 

 
 

Budowa dróg osiedlowych w obrębie ulic Rogowskiej i 
Jagiellońskiej w Prochowicach 
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Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową 
chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków 

mieszkalnych przy ul. Pocztowej 13 do 21 w Prochowicach 
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Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Kochanowskiego i 
Karola Miarki w Prochowicach (budowa ronda) 
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Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach 
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Rewitalizacja płyty ul. Rynek z organizacją ruchu 
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Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach 

(KONCEPCJA BUDOWY) 
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Remont elewacji budynku głównego Szkoły Podstawowej 
Nr 1 przy ul. Młyńskiej 3 w Prochowicach 
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Zmiana sposobu użytkowania części obiektu Przychodni 
Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe gabinety i 

pomieszczenia pomocnicze 
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w 

Prochowicach wraz z przejściem                                        
pod dnem rzeki Młynówki 
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Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach 
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BUDOWA CHODNIKA NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO  

 Zadanie zrealizowane przez firmę WOD-BRUK z Lisowic za kwotę 18 019, złotych  brutto.  W 
ramach prac wykonano kolejny odcinek chodnika z kostki betonowej o pow. 80 m2 łączący kolejne ciągi 
piesze na terenie Cmentarza. Jest to kontynuacja prac z lat poprzednich. Chodnik powstał w miejscu 
nowych kwater.  
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REMONT DACHU NA BUDYNKU MIESZKALNYM UL. 1-GO MAJA 8  

W PROCHOWICACH 

Zadanie zrealizowane przez firmę P.H.U. „REMKO” z Legnicy za kwotę 30 661,62 

złotych brutto. Prace obejmowały wymianę elementów konstrukcyjnych dachu, łacenie dachu 
oraz pokrycie dachówką karpiówką.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMONT WIEŻY KAPLICY CMENTARNEJ W PROCHOWICACH 

 Prace związane z konserwacją wieży wykonane zostały przez firmę Hurtownia 

Budowlana „SZYMON” z Chojnowa za kwotę 95 720,00 złotych brutto. W ramach prac 
wykonano nową konstrukcję wieży. 
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO PRZYLEGŁEGO DO 
BOISKA SPORTOWEGO WE WSI LISOWICE – MONTAŻ 
PUMPTRACKU 

 Zadanie zrealizowane przez firmę TECHRAMPS Z KRAKOWA za kwotę 129 888,00 
złotych brutto. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy i montaż urządzeń pumptracku. 
Długość pumptracku wynosi 45 mb. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa 
Dolnośląskiego w kwocie 30 000,00 złotych.  
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REMONT ELEWACJI BUDYNKU UL. WARSZAWSKA 5 W 

PROCHOWICACH  

 Zadanie zrealizowane przez firmę P.H.U „REMKO” z Legnicy za kwotę 51 886,34 

złote brutto.  
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W RAMACH ZADANIA PN. 

„PRZEBUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA PLACU KOPERNIKA  

W PROCHOWICACH”  

Zadanie zrealizowane przez firmę WOD-BRUK z Lisowic za kwotę 156 645,86 zł brutto. W 
ramach prac wykonano remont nawierzchni na powierzchni 1 260 m2, wyniesiono dwa 

przejścia dla pieszych oraz poprawiono ciek wodny na odcinku 116 mb.  Zadanie 

współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w kwocie 90 000,00 zł. 
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ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH. 
Zakupiono i zamontowano na terenie osiedla XXX-lecia w Prochowicach stację treningu 

indywidualnego. Zadanie zrealizowane przez firmę STAMECO z Limanowej i odebrane dnia 
29 czerwca 2021 r. Stacja składa się z 6  urządzeń zamontowanych na stopach betonowych, 
strefa bezpieczna, piaszczysta o pow. 64 m2. Wartość prac 25 770,80 zł brutto. 

 

 
 

 

W roku 2021 w zakresie odbudowy i remontu dróg wykonano: 

 

W roku 2021 tak jak w latach ubiegłych Gmina w miarę posiadanych możliwości finansowych 

remontowała drogi gminne wewnętrzne i tak:  

Udało się wyremontować następujące drogi: 
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Droga Dąbie 

Nazwa inwestycji ”Modernizacja drogi gminnej w Dąbiu „ 

Koszt inwestycji: 294 329,74 zł 

Charakterystyka : długość 473 m, szer. 4,00 m, nawierzchnia  z betonu asfaltowego 

Dofinansowana w całości z RFIL  

Wykonawca:„WOD-BRUK”zLisowic
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Droga Szczedrzykowice 

Nazwa Inwestycji: „Szczedrzykowice droga dojazdowa do gruntów rolnych” 

Koszt inwestycji: 253 267,347 zł 

Dofinasowana z FOGR w kwocie 64 342 zł 

Charakterystyka: długość 474 m w tym nawierzchnia asfaltowa 154 m , 320 m nawierzchnia 

kamienna szer. 4,00 m 

Wykonawca: „WOD - BRUK” Lisowice 
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Droga Lisowice 

Nazwa inwestycji: „LISOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych” 

Koszt inwestycji: 411 673,66 zł 

Dofinansowana z FOGR 37 620 zł 

Charakterystyka: długość 500 m w tym 125 m nawierzchnia asfaltowa 375 m nawierzchnia 

kamienna szer. 6,00 m 

Wykonawca:„WOD–BRUK”Lisowice
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Lisowice PGR 

Nazwa Inwestycji „Modernizacja drogi w Lisowicach” 

Koszt Inwestycji 125 000,00 zł 

Dofinasowana w całości RFIL 

Charakterystyka: długość 97,5 m szer. 4,00 m w całości nawierzchnia bitumiczna 

 

Wykonawca: „WOD – BRUK” Lisowice 
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W ramach inwestycji w roku 2021  dokonano przebudowy dróg o łącznej  długości - 1524 m 

w tym: nawierzchnia z betonu asfaltowego 849,5 m? 3758 m2 z kwotę  604 533,33 zł oraz o 

nawierzchni kamiennej o długości 675 m/ 3530 m2 za kwotę 479 737,42 zł 

W roku 2021 nie dokonywano wykupu gruntów pod drogi. 

W roku 2022 planuje się wykonanie przebudowy następujących dróg: 

 

1. „Rogów Legnicki – droga dojazdowa do gruntów rolnych” długość całkowita 860 m 

w tym nawierzchnia asfaltowa długość 360 m. Szacunkowy koszt przebudowy 

460 000,00 zł; 

2. „Kwiatkowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych” długość całkowita 250 m , 

nawierzchnia z betonu asfaltowego ,  szacunkowy koszt przebudowy 160 000,00 zł 

 

Tabela 12: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Prochowice. 

Dział Rozdział Wyszczególnienie 
Plan na 

1.01.2021 r.         
(w zł) 

Plan na 
31.12.2021 r. 

(w zł) 
Wykonanie 

(w zł) 

Realizacja 
planu po 
zmianach 

(w %) 

Udział 
(w %) 

600 60016 
Budowa dróg osiedlowych w obrębie ulic Rogowskiej i 
Jagiellońskiej w Prochowicach  0 22 000,00 16 420,50 74,64% 0,20 

Realizacja zadania rozpoczęta w trakcie trwania roku sprawozdawczego. W III kw. 2021 r. przeprowadziliśmy procedurę przetargową wyboru wykonawcy 
dokumentacji projektowo-kosztowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. W dniu 25.11.2021 r. zawarto z Pracownią Projektową 

Bartłomiej Dynowski z Legnicy umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej za kwotę 109 470,00 zł z terminem realizacji do dnia 
30.08.2022 r. W okresie sprawozdawczym zrealizowano I etap prac projektowych: prace koncepcyjne i przedprojektowe. 

600 60016 LISOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych 0 436 000,00 415 673,66 95,34% 5,10 

 Zadanie zrealizowane- dofinansowane z FOGR-u w kwocie 37 620,00 zł. Charakterystyka: długość 500 m w tym 125 m nawierzchnia asfaltowa 375 m 
nawierzchnia kamienna szer. 6m Wykonawca: „WOD – BRUK” Lisowice.  

600 60016 Modernizacja drogi gminnej w Lisowicach 0 135 500,00 130 400,00 96,24% 1,60 

Zadanie zrealizowane- wykonane z Dofinasowana w całości RFIL. Charakterystyka: długość 97,5 m szer. 4,00 m w całości nawierzchnia bitumiczna. 
Wykonawca: „WOD – BRUK” Lisowice 

600 60016 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbie 0 294 500,00 294 329,74 99,94% 3,61 

Koszt inwestycji: 294 329,74 zł Charakterystyka : długość 473 m, szer. 4,00 m, nawierzchnia  z betonu asfaltowego Dofinansowana w całości z RFIL  
Wykonawca: „WOD BRUK” Lisowice.   

600 60016 
Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową 
chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków 
mieszkalnych przy ul. Pocztowej 13 do 21 w Prochowicach 

40 000,00 28 000,00 20 664,00 73,80% 0,25 

W ramach zaplanowanych kosztów realizacji zadania zlecono i opracowano projekt budowlany i wykonawczy wraz z specyfikacjami wykonania i odbioru 
robót oraz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego zakresu rzeczowego inwestycji wraz z decyzją pozwolenia na budowę, Zadanie dokumentacyjnie 

przygotowane do realizacji. 

600 60016 Przebudowa dróg gminnych w Szczedrzykowicach 0 260 000,00 259 267,37 99,72% 3,18 

Zadanie zrealizowane , dofinansowane z FOGR-u w kwocie 64 342,00 zł 

600 60016 
Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Kochanowskiego i Karola 
Miarki w Prochowicach (budowa ronda) 

0 16 000,00 11 808,00 73,80% 0,14 
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Realizacja zadania rozpoczęta w 2019 roku opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztowej.  W roku sprawozdawczym uzyskaliśmy wszystkie 
wymagane zgody administracyjne związane  z realizacją zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę tym samym zakończyliśmy etap 
przygotowania inwestycji do realizacji – zadanie przygotowane do realizacji. Z uwagi na dużą wartość robót budowlanych wynoszącą 3,9 mln. zł oraz 

wzrosty cen materiałów w roku sprawozdawczym przyjęto, że zadanie będzie realizowane po uzyskaniu pozabudżetowych środków na jego realizację.  W 
ramach działań związanych z pozyskaniem dofinansowania przygotowano i zwożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji środkami z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021 – nie uzyskano wsparcia na realizację zadania.  W III kw. 2021 r. przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie 

realizacji inwestycji środkami Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – w 2021 roku i uzyskano wsparcie  w wysokości 3 801 800,00 zł. 
stanowiącej 95% kosztów realizacji zadania. Realizacja inwestycji zaplanowana na rok budżetowy 2022-2023. 

600 60016 
Przebudowa skrzyżowania ulic Kochanowskiego i A. Rymszy 
w Prochowicach (budowa ronda) 

2 800 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

Realizacja zadania rozpoczęta w 2019 roku opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztowej.  W roku sprawozdawczym uzyskaliśmy wszystkie 
wymagane zgody administracyjne związane  z realizacją zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę tym samym zakończyliśmy etap 
przygotowania inwestycji do realizacji – zadanie przygotowane do realizacji.  Z uwagi na dużą wartość robót budowlanych wynoszącą 3,9 mln. zł oraz 

wzrosty cen materiałów w roku sprawozdawczym przyjęto, że zadanie będzie realizowane po uzyskaniu pozabudżetowych środków na jego realizację.  W 
ramach działań związanych z pozyskaniem dofinansowania przygotowano i zwożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji środkami z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021 – nie uzyskano wsparcia na realizację zadania. W III kw. 2021 r. przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie 
realizacji inwestycji środkami Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – w 2021 roku i uzyskano wsparcie w wysokości 3 801 800,00 zł 

stanowiącej 95% kosztów realizacji zadania. Realizacja inwestycji zaplanowana na rok budżetowy 2022-2023. 

600 60014 
Przebudowa skrzyżowania ulic Reymonta-Jagiellońska- Plac 
Kopernika 

0 180 000,00 156 645,86 87,03% 1,92 

Zadanie zrealizowane przez firmę WOD-BRUK z Lisowic i odebrane w dniu 12 sierpnia 2021 r. W ramach prac wykonano 1260 m2 nawierzchni drogi          
z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz 2 wyniesione przejścia dla pieszych. 

600 60016 Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach  0 1 493 200,00 1 278 947,30 85,65% 15,69 

Zadanie rozpoczęte w 2020 roku opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztowej, w roku sprawozdawczym uzyskaliśmy wszystkie wymagane zgody 
administracyjne związane z realizacją zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę tym samym zakończyliśmy etap przygotowania inwestycji 

do realizacji. W III kw. 2021 r. przeprowadzono procedurę przetargową na wybór Wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęto realizację zakresu 
rzeczowego inwestycji planowanej do realizacji w latach 2021-2022. Do końca 2021 roku dokonaliśmy częściowych odbiorów robót budowlanych zadania 
związanych z przebudową kanalizacji deszczowej i usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami energetycznymi w drodze i wykonywaniem podbudowy drogi. 

Wartość robót odebranych w okresie sprawozdawczym wyniosła 1 250 650,90 co stanowi 32% kosztów realizacji robót budowlanych. 
Równocześnie z realizacją inwestycji ubiegaliśmy się o dofinansowanie na realizację zakresu rzeczowego inwestycji środkami z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg na rok 2021   i otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1 933 653,95 zł. Na koniec 2021 roku z przyznanej kwoty dofinansowania 
otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy zaliczkę w kwocie 625 325,45 zł. stanowiącą 50% poniesionych kosztów robót budowlanych. 

Realizacja zadania kontynuowana będzie w roku 2022. 

600 60016 Rewitalizacja płyty ul. Rynek z organizacją ruchu 20 000,00 26 000,00 21 033,00 80,90% 0,26 

Prace projektowo-kosztowe rozpoczęto w poprzednich latach budżetowych – w roku budżetowym 2022 zakończono opracowanie projektu budowlanego i 
wykonawczego wraz z specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego zakresu rzeczowego inwestycji. Uzyskano 
wszystkie wymagane zgody administracyjne związane z realizacją zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, Zadanie dokumentacyjnie 

przygotowane do realizacji. W ramach współfinansowania zadania pozabudżetowymi środkami przygotowano wniosek o dofinansowanie i przyznano 
dofinansowanie realizacji inwestycji środkami Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – zakres rzeczowy inwestycji realizowany będzie 

w 2022 r. 

710 71035 
Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w 
Prochowicach 

20 000,00 20 000,00 18 019,23 90,10% 0,22 

Zadanie zrealizowane przez firmę WOD-BRUK z Lisowic i odebrane w dniu 8 października 2021 r. W ramach robót wykonano nawierzchnię z kostki 
betonowej grub. 8 cm na powierzchni  80 m2 na podbudowie tłuczniowej. Wykonane prace stanowią kontynuację prac związanych z poprawą estetyki 

obiektu.   

710 71035 Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach 0 11 000,00 10 578,00 96,16% 0,13 

Realizacja zadania rozpoczęta w trakcie trwania roku sprawozdawczego. W III kw. 2021 r. przeprowadziliśmy procedurę przetargową wyboru wykonawcy 
dokumentacji projektowo-kosztowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. W dniu 29.10.2021 r. zawarto z Pracownią RUKA Projekt 
sp. z o.o. z Legnicy umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej za kwotę 52 890,00 zł w terminie 14 miesięcy od podpisania umowy.   W 

okresie sprawozdawczym zrealizowano I etap prac projektowych: prace koncepcyjne. 

710 71035 Odbudowa wieży budynku Kaplicy Cmentarnej 70 000,00 98 180,99 98 180,00 100,00% 1,20 

Zadanie zrealizowane przez firmę Hurtownia Budowlana „SZYMON” z Chojnowa i odebrana dnia 20 grudnia 2021 r. W ramach prac wykonano konstrukcję 
oraz pokrycie hełmu wieży blachą tytanowo – cynkową. 

750 75023 
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarki wraz ze 
skanerem 

0 14 000,00 13 890,00 99,21% 0,17 

Zakupiono kserokopirkę Kyocera 

754 75404 Budowa Posterunku Policji - fundusz wsparcia 0 500 000,00 500 000,00 100,00% 6,13 

Gmina Prochowice przekazała 500 000,00 zł na współfinansowanie budowy posterunku Policji w Prochowicach. Budowa zakończona została w 2021 r. 

754 75404 
Dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na 
zakup samochodu  

0 22 500,00 22 388,45 99,50% 0,27 
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Przekazano środki w dniu 24.06.2021 r. zgodnie z porozumieniem. 

754 75421 DOTACJA dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy 0 10 000,00 10 000,00 100,00% 0,12 

Przekazano środki na zakup tabletów w karetkach. 

801 80101 
Remont elewacji budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 
przy ul. Młyńskiej 3 w Prochowicach 

390 000,00 541 000,00 535 139,95 98,92% 6,56 

Zadanie dokumentacyjnie przygotowane do realizacji w roku 2020, w roku sprawozdawczym wykonano wszystkie przewidziane roboty budowlane i 
zakończono realizację inwestycji - remontem elewacji zostały zakończone i odebrane w dniu 8 grudnia 2021 r.:  wartość robót elewacyjnych wyniosła 424 
460,47 zł. zakres zadania związany z modernizacją placu i chodników przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach związany z wymianą 

nawierzchni chodników i dojść do budynku, doświetlenie elewacji frontowej budynku i przeniesieniem pamiątkowego pomnika Antoniego Rymszy do części 
reprezentacyjnej obiektu wraz z montażem urządzeń małej architektury zakończono 6 grudnia 2021 r. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 86 

854,38 zł. Inwestycja została zakończona, całkowite koszty realizacji zadania wyniosły 531 240,85 zł. Realizacja inwestycji została współfinansowana 
środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 522 029,85 zł (98% kosztów realizacji zadania). 

851 85121 
Zmiana sposobu użytkowania części obiektu Przychodni 
Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe gabinety i 
pomieszczenia pomocnicze 

900 000,00 913 000,00 890 251,16 97,51% 10,92 

Zadanie kontynuowane z lat poprzednich, w okresie sprawozdawczym zakończyliśmy realizację zadania inwestycyjnego w dniu 7 grudnia 2021 r. 
dokonaliśmy odbioru końcowego robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń poddasza na gabinety lekarskie. Wartość wykonanych robót 
budowlanych wyniosła 831 048,76 zł. Zadanie zostało sfinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 601 616,30 zł (72% 

dofinansowania zadania pozyskanymi środkami pozabudżetowymi). 

900 90026 
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Prochowicach 

213 474,84 256 892,75 256 687,32 99,92% 3,15 

Zadanie zrealizowano. Wydatkowane środki stanowią należny podatek VAT z tytułu zakupu zamiatarki chodnikowej Citymaster w kwocie 97 738,50 zł,  zakupu 
wyposażenia w kwocie 42 976,65 zł, zakupu mini ładowarki teleskopowej HAKO w kwocie 54 464,00 zł oraz kontenerów 37 333,60 zł. Podatek Vat stanowią środki 

własne Gminy.  

900 90026 
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Prochowicach 

825 783,07 901 076,51 901 075,82 100,00% 11,05 

Zadanie zrealizowano. Zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr POIS.02.02.00-00-0001/18-00 z 

dnia 07.11.2019 r. Gmina otrzymała dofinansowanie do zrealizowanego zadania w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych z tytułu zakupu: 

- zamiatarka chodnikowa Citymaster – 361 207,50 zł; 
- wyposażenie – 158 826,75 zł; 
- mini ładowarka HAKO – 201 280,00 zł 
- kontenery 137 972,00 zł. 

 

900 90026 
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Prochowicach 

145 726,42 159 013,50 159 013,38 100,00% 1,95 

Poniesione koszty stanowią udział własny środków finansowych, stanowiący 15% kosztów kwalifikowalnych, przy zakupie: 
- zamiatarka chodnikowa Citymaster – 63 742,50 zł; 

- wyposażenie – 28 028,25 zł; 
- mini ładowarka HAKO – 35 520,00 zł 

- kontenery 24 348,00 zł. 
  

900 90001 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w 
Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki 30 000,00 25 000,00 10 332,00 41,33% 0,13 

Prace projektowo-kosztowe rozpoczęto w poprzednich latach budżetowych – w roku budżetowym 2022 zakończono opracowanie projektu budowlanego        
i wykonawczego wraz z specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego zakresu rzeczowego inwestycji. 

Równocześnie 30.12.2021 r. aneksowano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji 
pozwolenia na budowę – planowany termin zakończenia prac projektowych I kw. 2022 r.  

900 90001 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach 0 88 000,00 80 084,00 91,00% 0,98 

Prace projektowo-kosztowe rozpoczęto w poprzednich latach budżetowych – w roku budżetowym 2022 zakończono opracowanie projektu budowlanego i 
wykonawczego wraz z specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego zakresu rzeczowego inwestycji. Uzyskano 
wszystkie wymagane zgody administracyjne związane z realizacją zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, Zadanie dokumentacyjnie 

przygotowane do realizacji.  

900 90008 
Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty 
roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim 

0 115 000,00 40 000,00 34,78% 0,49 

Zadanie realizowane w latach 2021 -2023. W roku 2021 wykonano I etap rewitalizacji parku polegający na usunięciu drzew, na które uzyskano zezwolenie 
Konserwatora Zabytków w Legnicy. Zadanie uzyskało dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie  184 559,15 zł 

900 90008 
Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty 
roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim [FS 
Rogów] 

0 15 000,00 15 000,00 100,00% 0,18 

Zadanie realizowane w latach 2021 -2023. W roku 2021 wykonano I etap rewitalizacji parku polegający na usunięciu drzew, na które uzyskano zezwolenie 
Konserwatora Zabytków w Legnicy 
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900 90005 

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wyminę 
wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach 
mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru 
Interwencji  

1 562 496,34 3 454 467,75 1 397 404,04 40,45% 17,14 

W roku sprawozdawczym zrealizowano II nabór wniosków na wymianę źródła ogrzewania. Wpłynęło 104 wnioski z czego 96 zrealizowano. 

900 90001 
Przejęcie urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na 
terenie gminy Prochowice wybudowanych przez osoby trzecie 

100 000,00 38 800,00 18 661,81 48,10% 0,23 

W dniu 12 lipca 2021 r. przejęto sieć wodociągową fi 63 dług. 58,0 mb, sieć kanalizacyjną fi 200 dług. 34,3 mb położoną na działce nr 38/4                   
w Szczedrzykowicach.  

900 90004 
Zakup kosiarki typu traktorek służący do koszenia gminnych 
terenów zielonych [FS Kawice] 13 000,00 13 000,00 12 999,00 99,99% 0,16 

Zakupiono kosiarkę typu traktor Solo by AL.-KO 

900 90008 
Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta 
Prochowice 

0 29 561,31 28 799,99 97,42% 0,35 

Zadanie realizowane w latach 2021 -2023 w roku 2021 wykonano usunięcie drzew w Zabytkowym Parku w Prochowicach, na które uzyskano pozwolenie 
Konserwatora Zabytków w Legnicy. Zadanie uzyskało dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 118 791,28 zł 

921 92105 
Budowa ogrodzenia placu zabaw/terenu rekreacyjnego na 
osiedlu budynków wielorodzinnych działka nr 310/146 [FS 
Szczedrzykowice] 

14 200,00 13 868,65 13 868,65 100,00% 0,17 

Wykonano ogrodzenie placu zabaw we wsi Szczedrzykowice 

921 92195 Budowa wiaty [FS Dąbie] 14 879,08 14 879,08 14 749,94 99,13% 0,18 

 W ramach inwestycji zakupiono kostkę niezbędną do utwardzenia placu pod wiatę rekreacyjną. 

921 92109 
Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego 
[FS Cichobórz] 9 461,85 3 856,85 3 827,87 99,25% 0,05 

Zakup i montaż rynien montaż rynien na budynku zaplecza techniczno-magazynowego  

921 92195 
Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z 
przylegającą infrastrukturą rekreacyjną 

0 26 000,00 0,00 0,00% 0,00 

Realizacja zadania rozpoczęta w trakcie trwania roku sprawozdawczego. W roku sprawozdawczym opracowano zakres i wytyczne do opracowania 
dokumentacji projektowo-wykonawczej. Przystąpiono do procedury wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztowej oraz pełnienia nadzoru 
autorskiego nad realizacją zadania – w ramach przeprowadzonych procedur wpłynęła jedna oferta, która znacznie przewyższa ceną wartość jaką 

przewidziano na wykonanie dokumentacji projektowej. W roku sprawozdawczym nie poniesiono kosztów związanych z przygotowaniem zadania do 
realizacji i przesunięto termin realizacji dokumentacji projektowo-wykonawczej na rok 2022. 

921 92109 POKIS _Dotacja celowa inwestycyjna 90 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

Środki w kwocie 90 000,00 zł przeniesiono z paragrafu 6220 (dotacja celowa inwestycyjna dla POKiS) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji 
podmiotowej dla POKiS (Uchwała Nr XLIV/221/2021  Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 października 2021 r.). 

921 92109 
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej 
w Golance Dolnej [FS Golanka Dolna] 

26 000,00 26 000,00 25 935,88 99,75% 0,32 

Zakupiono materiały remontowe na potrzeby zadania inwestycyjnego. 

921 92105 
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw, w 
tym budowa mini boiska do piłki nożnej [FS Mierzowice] 26 000,00 19 500,00 19 477,38 99,88% 0,24 

Wykonano prace makroniwelacji terenu boiska, zakupiono bramki i wyposażenie do mini boiska.  

926 92601 Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach 30 000,00 5 000,00 0,00 0,00% 0,00 

Prace projektowo-kosztowe zakończono w poprzednich latach budżetowych – w roku budżetowym 2022 zaplanowano wykonanie przyłączy energetycznych 
do projektowanego budynku CSEiK w Kwiatkowicach – zadanie przygotowane do realizacji.  

Z uwagi na dużą wartość robót budowlanych i wzrosty cen materiałów w roku sprawozdawczym przyjęto, że zadanie będzie realizowane po uzyskaniu 
pozabudżetowych środków na jego realizację. W ramach działań związanych z pozyskaniem dofinansowania przygotowano i złożono wniosek                

o dofinansowanie realizacji inwestycji środkami Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – w 2021 roku nie uzyskano pozabudżetowych 
środków finansowych na realizację zadania i nie rozpoczęto rzeczowej realizacji zadania. Realizacja inwestycji zaplanowana na rok budżetowy 2022. 

926 92601 Budowa zaplecza sportowego w Kawicach 10 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 
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Prace projektowo-kosztowe rozpoczęto w poprzednich latach budżetowych – w roku budżetowym 2022 zakończono opracowanie projektu budowlanego i 
wykonawczego wraz z specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego zakresu rzeczowego inwestycji. Uzyskano 
wszystkie wymagane zgody administracyjne związane z realizacją zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, Zadanie dokumentacyjnie 

przygotowane do realizacji. W ramach pozyskania współfinansowania zadania pozabudżetowymi środkami przygotowano wniosek o dofinansowanie 
realizacji inwestycji środkami Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – zakres rzeczowy inwestycji realizowany będzie po uzyskaniu 

wsparcia pozabudżetowymi środkami finansowymi. 

926 92601 Budowa zaplecza sportowego w Kawicach [FS Kawice] 12 882,09 11 382,09 5 980,00 52,54% 0,07 

Prace projektowo-kosztowe rozpoczęto w poprzednich latach budżetowych – w roku budżetowym 2022 zakończono opracowanie projektu budowlanego i 
wykonawczego wraz z specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego zakresu rzeczowego inwestycji. Uzyskano 
wszystkie wymagane zgody administracyjne związane z realizacją zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, Zadanie dokumentacyjnie 

przygotowane do realizacji. W ramach pozyskania współfinansowania zadania pozabudżetowymi środkami przygotowano wniosek o dofinansowanie 
realizacji inwestycji środkami Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – zakres rzeczowy inwestycji realizowany będzie po uzyskaniu 

wsparcia pozabudżetowymi środkami finansowymi. 

926 92601 Modernizacja boiska sportowego w Szczedrzykowicach 0 5 000,00 0,00 0,00% 0,00 

 Realizacja zadania rozpoczęta w trakcie trwania roku sprawozdawczego. W IV kw. 2021 r. opracowano prace przedprojektowe i przystąpiono do procedury 
wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. W roku sprawozdawczym nie 

poniesiono kosztów związanych z przygotowaniem zadania do realizacji. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztowej II kw. 
2022 r. 

926 92695 
Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z remontem 
nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Prochowicach 

0 247 300,00 245 675,85 99,34% 3,01 

Realizacja zadania rozpoczęta w trakcie trwania roku sprawozdawczego. W II kw. 2021 r. opracowano dokumentację wykonawczą zadania i 
przeprowadzono procedurę przetargową wyboru wykonawcy robót. W dniu 19.08.2021 r. zawarto z firmą ACTIVIA Longin Witkowski umowę na wykonanie 

zakresu rzeczowego zadania polegającego na modernizacji boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 2             
w Prochowicach. Termin wykonania inwestycji: 03.10.2021 r. Wartość wykonanych robót 224 714,09 zł. Dodatkowo wykonano wymianę piłkochwytów i 

stałą infrastrukturę sportową do gier zespołowych ma łączną wartość 17 517,76 zł. Zadanie współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w kwocie 242 231,85 zł. 

926 92601 Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach 30 000,00 45 000,00 40 897,50 90,88% 0,50 

Zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku sprawozdawczym, w którym zaplanowano i zrealizowano wszystkie prace projektowo-kosztowe w tym 
opracowano projekt budowlany i wykonawczy wraz z specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz opracowano kosztorys inwestorski zakresu rzeczowego 
inwestycji. Uzyskano wszystkie wymagane zgody administracyjne związane z realizacją zadania. Zadanie dokumentacyjnie przygotowane do realizacji po 

uzyskaniu pozabudżetowych środków finansowych na realizację. Zakres rzeczowy inwestycji planowany do realizacji w 2022 r. 

926 92695 
Ścieżka rowerowa Ścinawa-Prochowice trasą nieczynnej linii 
kolejowej (projekt partnerski) 

200 000,00 33 000,00 0,00 0,00% 0,00 

W ramach podjętych działań z Stowarzyszeniem Rzeczpospolita Samorządna oraz Gminami Ścinawa, Brzeg Dolny, Wołów i Chocianów  w zakresie 
utworzenia regionalnej infrastruktury turystycznej otrzymaliśmy wsparcie na realizacje wspólnego projektu pn. „Ochrona i udostępnienie cennych 

przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej rowerowej” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów 
przyrodniczych. Wartość całkowita projektu 37 582 516,00 zł. W ramach wspólnej inwestycji i realizacji projektu z dofinansowaniem UE w Gminie 

Prochowice powstanie trasa rowerowa łącząca Prochowice z Ścinawą. Wartość kosztów całkowitych inwestycji w Gminie Prochowice szacuje się na 2 386 
980,61 zł z kwotą dofinansowania środkami RPO WD 2 028 933,52 zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. Rzeczowa realizacja zadania planowana 

jest na lata 2022-2023. 

926 92601 
Uzupełnienie skateparku o montaż urządzeń pumptracku - 
toru rowerowego na terenie boiska sportowego w Lisowicach 

0 84 674,00 84 262,53 99,51% 1,03 

Zadanie zrealizowane przez firmę TECHRAMPS z Krakowa i odebrane w dniu 14 października 2021 r. Zakres prac obejmował wykonanie rampy długości 
45 mb.  

926 92601 
Zagospodarowanie terenu boiska sportowego - budowa 
pumptracku, ogrodzenia [FS Lisowice] 

47 326,60 47 326,60 47 326,60 100,00% 0,58 

Zadanie zrealizowane przez firmę TECHRAMPS z Krakowa i odebrane w dniu 14 października 2021 r. Zakres prac obejmował wykonanie rampy długości 
45 mb. 

926 92695 Zakup stacji treningu 0 25 770,80 25 770,80 100,00% 0,32 

Zadanie zrealizowane przez firmę STAMECO z Limanowej i odebrane dnia 29 czerwca 2021 r. Stacja składa się z 6  urządzeń zamontowanych na stopach 
betonowych, strefa bezpieczna, piaszczysta o pow. 64 m2. 

    RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 7 641 230,29 10 725 250,88 8 151 466,58   100,00 
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Realizacja zadań wieloletnich 

Tabela 29: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Prochowice za 2021 rok 

 

Lp. Nazwa i cel Od Do Łączne 
nakłady 

finansowe 

Nakłady 
poniesione do 

31.12.2020 

Plan na 
1.01.2021 

Plan na 
31.12.2021 

Wykonanie na 
31.12.2021 

Wykonani
e planu 

w % 

Stopień 
zaawanso

wania 
realizacji 
zadania 

w % 

1 Przedsięwzięcia razem   25 000 451,30   6 294 734,73 4 015 984,33 6 713 934,83   6 845 043,17 101,95% 27,38% 

1.a - wydatki bieżące   6 997 590,76   3 584 400,00 2 631 000,00 3 222 190,76   3 305 667,24 102,59% 47,24% 

1.b - wydatki majątkowe   18 002 860,54   2 710 334,73 1 384 984,33 3 491 744,07   3 539 375,93 101,36% 19,66% 

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z 
 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): 

1 060 090,01   0 971 509,49 1 060 090,01   1 060 089,20 100,00% 100,00% 

1.1.1 - wydatki bieżące   0,00   0 0 0,00   0,00 0,00% 0,00% 

1.1.2 - wydatki majątkowe   1 060 090,01   0 971 509,49 1 060 090,01   1 060 089,20 100,00% 100,00% 

1.1.2.1 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach  2019 2021 1 060 090,01   0 971 509,49 1 060 090,01   1 060 089,20 100,00% 100,00% 

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-
prywatnego: 

0,00   0 0 0,00   0,00 0,00% 0,00% 

1.2.1 - wydatki bieżące   0,00   0 0 0,00   0,00 0,00% 0,00% 

1.2.2 - wydatki majątkowe   0,00   0 0 0,00   0,00 0,00% 0,00% 

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 
1.2): 

 23 940 361,29   6 294 734,73 3 044 474,84 5 653 844,82   5 784 953,97 102,32% 24,16% 

1.3.1 - wydatki bieżące   6 997 590,76   3 584 400,00 2 631 000,00 3 222 190,76   3 305 667,24 102,59% 47,24% 

1.3.1.1 Gospodarka Odpadami Komunalnymi - utrzymanie czystości w gminie 2018 2021 6 348 190,76   3 260 000,00 2 500 000,00 3 088 190,76   3 257 734,14 105,49% 51,32% 

1.3.1.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2013 2022 645 400,00   324 400,00 131 000,00 131 000,00   46 248,00 35,30% 7,17% 

1.3.1.3 Opracowanie i wdrażanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-
Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027  

2021 2022 4 000,00   0 0 3 000,00   1 685,10 56,17% 42,13% 

1.3.2 - wydatki majątkowe   16 942 770,53   2 710 334,73 413 474,84 2 431 654,06   2 479 286,73 101,96% 14,63% 
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1.3.2.1 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach  2019 2021 2 822 442,24   2 565 549,49 213 474,84 256 892,75   1 316 776,52 512,58% 46,65% 

1.3.2.2 Ścieżka rowerowa  - opracowanie dokumentacji projektowej Ścinawa - Prochowice 2019 2022 0,00   0 200 000,00 0,00   0,00 0,00% 0,00% 

1.3.2.3 Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach 
(budowa ronda)  

2020 2022 2 183 368,24   17 368,24 0 16 000,00   11 808,00 73,80% 0,54% 

1.3.2.4 Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach  2020 2022 4 247 522,00   14 022,00 0 1 493 200,00   653 621,85 43,77% 15,39% 

1.3.2.5 Rewitalizacja płyty Rynku z organizacją ruchu  2021 2024 2 026 000,00   0 0 26 000,00   21 033,00 80,90% 1,04% 

1.3.2.6 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - oczyszczalnia ścieków 2020 2023 471 875,00   83 875,00 0 88 000,00   80 084,00 91,00% 16,97% 

1.3.2.7 Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice  2021 2023 278 001,92   0 0 29 561,31   28 799,99 97,42% 10,36% 

1.3.2.8 Budowa ulic osiedlowych w mieście Prochowice (ul. Rogowska, ul. Klonowa, ul. 
Akacjowa, ul. Magnoliowa, ul. Rumiankowa)  

2021 2022 0,00   0 0 0,00   0,00 0,00% 0,00% 

1.3.2.9 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szczedrzykowice  2021 2023 1 460 133,60   0 0 260 000,00   259 267,37 99,72% 17,76% 

1.3.2.10 Realizacja zadań związanych z modernizacją budynków zabytkowych na terenie Gminy 
Prochowice   

2021 2023 0,00   0 0 0,00   0,00 0,00% 0,00% 

1.3.2.11 Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach  2021 2024 2 005 000,00   0 0 5 000,00   0,00 0,00% 0,00% 

1.3.2.12 Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach (budowa parkingu i 
modernizacja ogrodzenia)  

2021 2022 122 000,00   0 0 45 000,00   40 897,50 90,88% 33,52% 

1.3.2.13 Ścieżka rowerowa Ścinawa Prochowice trasą nieczynnej linii kolejowej (projekt 
partnerski)  

2019 2022 337 520,00   29 520,00 0 33 000,00   0,00 0,00% 0,00% 

1.3.2.14 Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego 
parku w Rogowie Legnickim  

2021 2023 671 907,53   0 0 115 000,00   40 000,00 34,78% 5,95% 

1.3.2.15 Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach 2021 2022 73 000,00   0 0 11 000,00   10 578,00 96,16% 14,49% 

1.3.2.16 Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą 
rekreacyjną  

2021 2022 106 000,00   0 0 26 000,00   0,00 0,00% 0,00% 

1.3.2.17 Modernizacja boiska sportowego w Szczedrzykowicach  2021 2022 20 000,00   0 0 5 000,00   0,00 0,00% 0,00% 

1.3.2.18 Budowa dróg osiedlowych w obrębie ulic Rogowskiej i Jagiellońskiej w Prochowicach  2021 2022 118 000,00   0 0 22 000,00   16 420,50 74,64% 13,92% 
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8.4.Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2022 roku: 

 

1.Przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki w Prochowicach – droga gminna 104551D- będą 

kontynuowane roboty budowalne – planowane koszty robót do poniesienia w roku 2022:  kwota 

2 616 657,01 zł oraz współfinansowanie środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  

w kwocie 1 308 328,50 zł (50% poniesionych kosztów realizacji zadania). Zadanie nadal w 

realizacji – termin wykonania 30.06.2022 r. 

 

2.Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych 
w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztowej 13 do nr 21 w Prochowicach:  
w miesiącu lutym 2022 r. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach 

ogłoszonych naborów wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program  Inwestycji 

Strategicznych edycja II z szacunkowa wartością inwestycji 954 058,95 zł, w tym wnioskujemy 

o dofinansowanie zadania środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 906 356 zł 

stanowiącej  95% kosztów  realizacji zadania.  Zadanie planujemy zrealizować po otrzymaniu 

dofinansowania w ciągu 12 miesięcy  - planowany termin zakończenia zadania – lipiec 2023 

rok. 

 

3.Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudowa skrzyżowania  ulic 
Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach (budowa ronda): w lutym 2022 roku 

rozpoczęta została procedura zamówienia publicznego n a wybór wykonawcy zadania. Zawarto 

umowę z firmą BERGER BAU Polska sp. z o.o. na realizacje rzeczonego zadania. Wartość  

robót po przeprowadzonej procedurze przetargowej wynosi 3 088 759, 03 zł z terminem 

realizacji 9 miesięcy od podpisania umowy (17 grudnia 2022 r.). 

 

4.Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmiana układu drogowego 
ulic Rynek i Wrocławskiej: w roku 2022 planuje się wykonać większość zakresu robót. 

Termin składania ofert upłynął 29 kwietnia 2022 r. , postepowanie zakupowe w toku wybory 

oferty. 

 

5.Budowa dróg osiedlowych w obrębie ulic Rogowskiej i Jagiellońskiej – etap I : w roku 

2022 planujemy zakończyć opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskac pozwolenie na 

budowę. 
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8.5.TERENY INWESTYCYJNE GMINY PROCHOWICE 

 

Odległość Prochowic od: 

 Wrocławia ok. 56 km 

 Legnicy ok. 18 km 

 Warszawy ok. 388 km 

 Najbliższego przejścia granicznego Niemcy  (Jędrzychowice) ok. 110 km 

 Najbliższego przejścia granicznego Czechy  (Lubawka) ok. 82 km 

 Najbliższego przejścia granicznego Ukraina (Medyka) ok. 596 km 

 Najbliższej stacji kolejowej (Legnica) ok. 18 km 

 Najbliższego lotniska (Wrocław) ok. 53 km 

 Autostrady A-4 ok. 22 km i drogi E65 ok. 20 km 

Przez obszar Gminy przebiegają drogi krajowe nr  DK 94 –  Bytom – Krzywa oraz nr DK 36 –  

Prochowice – Ostrów Wielkopolski. 

 

Gmina Prochowice obecnie oferuje inwestorom następujące grunty: 

 2 działki przy ulicy Kościuszki – działka nr 66/5 o powierzchni 0,5036 ha i działka                  

nr 67/5 o powierzchni 0,8617 ha, położone w obrębie 1 miasta Prochowice. 

Infrastruktura techniczna w  ulicy. 

Grunty przemysłowe przeznaczone pod działalność gospodarczą związaną                                       

z działalnością wytwórczą, magazynami, składami, techniczną obsługą rolnictwa, 

motoryzacji. 

 

 1 działkę przy ul. Ogrodowej – działka nr 77/2 o powierzchni 2,0810 ha, położona                      

w obrębie 4 miasta Prochowice. 

Infrastruktura w działce. 

Grunt przeznaczony pod działalność przemysłową związaną z eksploatacją złoża glin, 

budownictwem. 

 

 3 działki przy ul. Jagiellońskiej – działka nr 459/13 o powierzchni 1,1728 ha, działka nr 

459/14 o powierzchni 1,0268 ha, działka nr 459/37 o powierzchni 0,7571 ha, położone 

w obrębie 3 miasta Prochowice. 

Infrastruktura w drodze. 
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Teren o podstawowym przeznaczeniu jako teren działalności gospodarczej, dla którego 

ustala się m.in.: lokalizację obiektów związanych z przemysłem, przetwórstwem               

rolno-spożywczym, bazami, składami, rzemiosłem usługowym i usługami; możliwość 

wprowadzenia funkcji uzupełniających nie kolidujących z funkcją podstawową nie 

zmieniających generalnego charakteru zagospodarowania; wyklucza się lokalizację 

inwestycji, których funkcjonowanie może spowodować znaczące oddziaływanie na 

środowisko; wysokość zabudowy do 15 m. Działki znajdują się w bliskim sąsiedztwie 

gruntów należących do LSSE. 

 

 7 działek leżących w LSSE: 

 działka nr 451/24 o powierzchni 0,3282 ha, działka nr 451/22 o powierzchni 

0,3001 ha, działka nr 451/20 o powierzchni 0,3708 ha, działka nr 451/25                         

o powierzchni 0,7382 ha, działka nr 451/23 o powierzchni 0,6032 ha, działka 

nr 451/21 o powierzchni 0,5715 ha, położone w obrębie 3 miasta Prochowice. 

Łączna powierzchnia kompleksu 2,9120 ha. 

 działka nr 248/5 o powierzchni 5,1857 ha, położona w obrębie 4 miasta 

Prochowice. 

Tereny działalności gospodarczej związanej z drobną wytwórczością, przetwórstwem i 

magazynami, składami, techniczną obsługą rolnictwa i hodowlą, motoryzacją, 

budownictwem, rzemiosłem. 

                       
 

 

9.PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 

Na terenie Gminy Prochowice obowiązuje w chwili obecnej 30 planów miejscowych, które 

pokrywają 100% powierzchni gminy. 

W sierpniu 2021r. przyjęto uchwałę w sprawie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania gminy Prochowice. W studium uwzględniono większość wniosków głównie 

w zakresie zabudowy mieszkaniowej oraz terenów pod odnawialne źródła energii (farmy 

fotowoltaiczne). Ponadto dostosowano dokument do obowiązującego stanu prawnego. 

W celu doprowadzenia zgodności ustaleń planów miejscowych ze studium, w 2021r. 

sukcesywnie podejmowane były uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów 

miejscowych. Rozpoczęto 5 takich procedur, a w chwili obecnej prowadzonych jest ich 10: 

1) obr. 4 miasta Prochowice (fotowoltaika) 

2) Golanka Dolna i Motyczyn (fotowoltaika) 
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3) Dąbie (fotowoltaika) 

4) obr. 4 miasta Prochowice (fotowoltaika i GPZ) 

5) Lisowice (teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) 

6) Motyczyn (tereny zabudowy mieszkaniowej) 

7) obr. 1 miasta Prochowice (teren usługowy pod sklep DINO) 

8) Kawice (teren zabudowy usługowej) 

9) obr. 2 i 3 miasta Prochowice (tereny głównie pod zabudowę mieszkaniową) 

10) obr. 4 miasta Prochowice (tereny głównie pod zabudowę mieszkaniową) 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503) dla inwestycji lokalizowanych na obszarze, dla 

którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie ustala się 

warunków zabudowy, dlatego też nie były wydawane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy. Zamiast decyzji o warunkach zabudowy 

wydawane są wypisy i wyrysy oraz zaświadczenia  z planu miejscowego, których w 2021r. 

przygotowano 246 sztuk. 

 

 

 

10.OCHRONA ZABYTKÓW 

 

Zarządzeniem nr 160/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 lipca 2016 

roku  przyjęto aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków miasta i gminy Prochowice. W 2021r. 

dokonano inwentaryzacji obiektów znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Jedynie 

w kilku obiektach stwierdzono zmiany w porównaniu do 2016r. Ponadto nie wpłynęły wnioski 

w sprawie wykreślenia lub ujęcia nowych obiektów w Ewidencji, dlatego też odstąpiono od jej 

aktualizowania. Zarządzenie Burmistrza dostępne jest na stronie:  

http://www.bip.prochowice.mserwer.pl/subcontent.php?cms_id=261  

W gminnej ewidencji zabytków znajduje się 321 pozycji, z czego aż 187 zlokalizowanych 

jest na terenie miasta. Są to przede wszystkim budynki, jednakże znajdują się również takie 

obiekty jak mury miejskie, cmentarze, mosty, trafostacje czy też obszary chronione. 27 

obiektów znajduje się w rejestrze zabytków, z czego aż 18 w mieście. Oprócz tego na terenie 

Gminy znajduje się 285 stanowisk archeologicznych, z czego 61 znajduje się na terenie miasta. 

11 stanowisk archeologicznych wpisanych jest do rejestru zabytków, a 5 z nich znajduje się na 

terenie miasta. 
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Uchwałą nr XLII/218/2021 z dnia 29 września 2021r. Gminny Program Opieki nad 

Zabytkami. Program stanowi element polityki samorządowej dotyczącej ochrony zabytków 

gminy w perspektywie najbliższych czterech lat. Dokument porządkuje informacje dotyczące 

prowadzonych zadań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego gminy oraz służy 

planowaniu działań dotyczących opieki nad zabytkami. Priorytety i zadania przyjęte w 

niniejszym dokumencie, zarówno długofalowe, jak i wyznaczone na okres czteroletni, są 

skierowane głównie na poprawę stanu zachowania zabytków gminnych, ich rewaloryzację oraz 

zwiększenie dostępności do nich dla mieszkańców i turystów. Przyjęte w niniejszym 

dokumencie priorytety oraz kierunki działań wynikają z potencjału dziedzictwa kulturowego 

gminy oraz głównych problemów ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Celem dokumentu 

jest również określenie warunków organizacyjnych i finansowych dla realizacji zadań 

w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami zgodnie z kompetencjami samorządu gminy 

Prochowice. Wykorzystanie potencjału związanego z zachowaniem dziedzictwa kulturowego 

jest istotnym czynnikiem rozwoju oraz może wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności regionu. 
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11. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 
 

 

11.1. GOSPODARKA  MIESZKANIOWA 
 

Gmina jest właścicielem 33 budynków mieszkalnych oraz współwłaścicielem 37 budynków  

oraz 208 mieszkań. Ponadto w zasób Gminy wchodzi 13 lokali posiadających status lokalu 

socjalnego.                                                       

 

Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej 

należy do zadań własnych gminy. Gmina, na zasadach i w przypadkach określonych w ustawie, 

zapewnia lokale w ramach najmu socjalnego i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby 

mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. 

Zgodnie z ustawą dnia 21czerwca 2001r.o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (art.21) Rada gminy uchwala zasady wynajmowania 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy podjęta w dniu 26 maja  2021r. Nr  

XXXVII/187/2021 z dnia , na terenie Gminy Prochowice obowiązuje również Uchwała nr 

XXXVII/186/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26.05.2021r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Prochowice na lata 2021-2025.celem wieloletniego Programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Prochowice na lata 2021-2025 jest określenie zasad polityki 

gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zaspakajanie mieszkaniowych potrzeb 

wspólnoty samorządowej. 

Podjęte uchwały zawierają wszystkie obowiązujące na dzień dzisiejszy warunki ubiegania 
się o przydział lokalu mieszkalnego . 

Działalność Społecznej Komisji Mieszkaniowej: 

Wyszczególnienie Ilość 
wniosków 

Sposób załatwienia 

pozytywnie negatywnie do 

ponownego 

rozpatrzenia 

Odmowa 

przyjęcia 
lokalu 

mieszkalnego 

I    posiedzenie 

Komisji 

Mieszkaniowej   

14 2 5 3 4 
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II   posiedzenie 

Komisji 

Mieszkaniowej   

24 9 10 2 3 

Wnioski do 

rozpatrzenia na III 

posiedzeniu  

7 0 3 3 1 

Wnioski do 

rozpatrzenia na IV 

posiedzeniu 

10 6 2 1 1 

OGÓŁEM 55 17 20 9 9 

 

W omawianym okresie przydzielono następujące lokale mieszkalne: 

1. Ul. Pocztowa 16/19, Prochowice  – pow. 34,80m2 – rodzina trzyosobowa, 

2. Ul. Kochanowskiego 21/8, Prochowice  pow.88,05m2 – rodzina 4 osobowa, 

3. Ul. Sienkiewicza 28/1, Prochowice pow. 34,77m2 – rodzina 2 osobowa, 

Obecnie na przydział lokalu komunalnego oczekuje 35 rodzin.  

Koszt wykonania prac remontowych substancji mieszkaniowej w roku 2021 wyniósł ogółem 

193 877,73 zł. W ramach tych prac wykonano m.in.: 

Adres Rodzaj prac remontowych Wartość 

Prochowice Lwowska 6  - remont toalety, 

- wymiana kotła C.O. 
- montaż wkładu kominowego  

15 375,00 

14 000,00 

4 379,88 

Prochowice, ul. Warszawska 5 - remont elewacji, 

 

51 886,34 

 

Prochowice , ul. 1-go Maja 8A - wymiana dachu 30 661,62 

Prochowice, ul. Wrocławska 19 - rozbiórka toalet. 11 070,00 

 

Prochowice, Legnicka 2 Rynek 

30  

- instalacja gazowa  8 885,15 

Prochowice , Karola Miarki 4 - remont elewacji 7 992,00 

Prochowice, ul. Legnicka 17 - opracowanie dokumentacji technicznej 

do instalacji gazu  

2 626,80 

Prochowice, Kochanowskiego 

21 

- inwentaryzacja budynku 6 150,00 

Prochowice, Kwiatkowice 69 - dokumentacja kosztorysowa remont 

dachu  

4 920,00 

 

 

Razem  

 

 

157 946,79 

Rodzaj prac remontowych (zadania awaryjne)  
Instal. 

elektryczna 

Instalacja wod-

kan 

Piece Centr. ogrzewanie Prace 

ogólnobudowlane - 
naprawcze 
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   5 4 1 4 3 

 

                Razem  35 930,94 

 

Inne zadania w zakresie spraw mieszkaniowych 

 

 

Przeglądy roczne gminnych budynków mieszkalnych  8 364,00 

Przeglądy roczne budynków mieszkalnych – wspólnoty  6 000,00 

Przeglądy roczne instalacji gazowej w  lokalach mieszkalnych (18 lokali) 6 848,25 

Razem  21 212,25 

 

Potrzeby remontowe kształtują się następująco: 
Wyszczególnienie  Budynki Gminne Budynki Wspólnot 

mieszkaniowych 

Ogółem  

Remont dachu 3 / 9,3% 6 / 23,1% 9 / 15,5% 

Remont elewacji 10 / 31,2% 15 / 57,7% 25 / 43,1% 

Remont klatki 

schodowej 

13 / 40,6% 21 / 80,7% 34 / 58,6% 

Wymiana instalacji 

elektrycznej części 
wspólnych 

17 / 53,1% 20 / 76,9% 37 / 63,8% 

 

 

 

11.2. GOSPODARKA   KOMUNALNA 
 

 

11.2.1.Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego 

 

W wyniku przeprowadzonej rozbudowy oświetlenia ulicznego na dzień 31 grudnia 2021 r. na 

terenie Gminy czynnych było 1 268 punktów świetlnych, z tego: 

Lp. Miejscowość Ilość opraw  
Ogółem  W tym dobudowane  

1 Prochowice 572 65 

2 Cichobórz 13 1 

3 Dąbie 58 3 

4 Golanka Dolna 78 4 

5 Gromadzyń 22 6 

6 Kawice 105 18 

7 Kwiatkowice 46 9 

8 Lisowice 170 23 

9 Mierzowice 59 13 

10 Motyczyn 37 - 

11 Rogów 48 9 

12 Szczedrzykowice 41 5 

13 Szczedrzykowice Stacja 18 4 

R A Z E M 1 267 160 
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Cmentarz komunalny w Prochowicach 2021 ROKU 
 

Pogrzeby – 95  ( 2020 r.),  a w 2021 r. -   84 – spadek o 9. 

Zezwolenie na pochówek – 9  (2020 r.),   a w 2021 r. -   14 – wzrost o 5 

Ekshumacje -8 (2020 r.) , natomiast w 2021 r. -  2 – spadek o 6. 

 

Na cmentarzu komunalnym w Kawicach 2021 ROKU nie było pogrzebów. 
 

 

11.2.2. Drogi  

 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na dzień 31 grudnia 2021 r.  38,688 km dróg,  

z tego o nawierzchni: 

- bitumicznej        23,077 

- kostka                  3,821 

- gruntowa           11,790 

Drogi na nawierzchni asfaltowej stanowiły 59,65% wszystkich dróg, a o nawierzchni twardej 

(asfalt, kostka, beton)  69,52%. 

 

W 2021r. w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Legnicy realizowane było 
działanie związane z: 
- zimowym utrzymaniem dróg powiatowych (zawarto porozumienie w ramach, którego Gmina    

  otrzymała dotację w wysokości 56 024,70 zł, 

- przebudową miejsc parkingowych i przebudową nawierzchni Placu Kopernika w 

Prochowicach. Koszt ogólny zadania wyniósł 156 645,86 zł brutto, w tym dotacja 90 000,00 zł.  

 

Wydano : 

- 6 decyzji na lokalizację zjazdów z drogi publicznej do nieruchomości  

- 40 zezwoleń na zajęcie pasów drogowych dróg gminnych 

- 35 zezwoleń na umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami dróg w pasach 

drogowych 

- 37 decyzji uzgadniających lokalizacje urządzeń niezwiązanych z potrzebami dróg w drogach 

publicznych. 

 

Uzgodniono 37 projektów zastępczego ruchu drogowego na drogach zarządzanych przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice. 
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11.2.3. Odpady komunalne  

 

 Zgodnie z art. 3 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, każda gmina ma obowiązek dokonania rocznej analizy stanu gospodarki 

odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy 

w zakresie gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

II. MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE GMINY W ZAKRESIE 
GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

 

 

1. Możliwości przetwarzania odpadów 
 

 Gmina Prochowice nie posiada instalacji służącej do przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania. W związku z powyższym Gmina Prochowice 

nie ma możliwości  zagospodarowania tych odpadów. W dalszym ciągu zagospodarowaniem 

tych odpadów zajmują się firmy, które odbierają odpady komunalne z terenu Gminy 

Prochowice. 

 W 2021 roku odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy zajmowało się 

Konsorcjum EkoPartner Recykling Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum ul. Zielona 3, 59-300 Lubin i 

Econ Trader Sp. z o.o.- Partner Konsorcjum, ul. Długosza 27A, 42-580 Wojkowice. 

Konsorcjum przekazuje wymienione wcześniej odpady do Regionalnej Instalacji do 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Zielonej w Lubinie. Umowa była świadczona od 

01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

2. Inwestycje związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych 

 

 W lipcu 2021 roku zakończono budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. Celem inwestycji, jest stworzenie optymalnych warunków do selektywnego 

zbierania i selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych. Powyższe będzie realizowane 

przez segregację odpadów w naszych domach nie tylko na te, które są odbierane przez Firmę, 

ale także na inne odpady takie jak meble, czy zużyty sprzęt elektryczny. Wybudowany Punkt 

gwarantuje możliwość oddania większości odpadów, których nie można umieszczać w 

pojemnikach lub workach.  

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych został wybudowany w 

Prochowicach przy ul. Jagiellońskiej za oczyszczalnią ścieków. Teren został ogrodzony i 

utwardzony kostką brukową. Wjazd odbywa się przez teren oczyszczalni ścieków. Przy 
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wjeździe została ustawiona waga do ważenia przywożonych odpadów. Na terenie obiektu 

znajduje się rampa rozładunkowa, która służy do dogodnego wyrzucania wybranych frakcji 

odpadów do kontenerów. PSZOK został wyposażony w oznakowane kontenery na odpady. 

Wyposażeniem PSZOK jest również zamiatarka i miniładowarka teleskopowa ułatwiająca 

pracę osób zajmujących się przyjmowanie odpadów. Do obsługi zostało zatrudnionych dwóch 

pracowników. 

 Koszt inwestycji wyniósł 2 662 392,08 zł. Na inwestycję uzyskano dofinansowanie z 

Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności w wysokości 1 864 252,06 zł. 

 

3. Koszty poniesione przez Gminę Prochowice w związku z odbieraniem i 
zagospodarowaniem odpadów komunalnych 

 

 Koszty poniesione w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 

w roku 2021 r. wyniosły 3 246 509,70 zł. brutto. Szczegółowe koszty poniesione na odbiór, 

zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych przedstawiono w tabeli 1. 

 Należy podkreślić, że w porównaniu do lat poprzednich koszty jakie wydatkowane są 

na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ponownie wzrosły. Sytuacja 

ta jest spowodowana zwiększoną ilością odbieranych odpadów komunalnych, zarówno 

segregowanych jak również zmieszanych w stosunku do lat poprzednich. 

 

Tytuł płatności Wartość 
brutto [zł] 

Przetwarzanie odpadów o kodzie 15 01 01 (Opakowania z papieru i tektury) 46 002,06 

Przetwarzanie odpadów o kodzie 15 01 06 (Zmieszane odpady opakowaniowe) 230 461,20 

Przetwarzanie odpadów o kodzie 15 01 07 (Opakowania ze szkła) 64 190,88 

Przetwarzanie odpadów o kodzie 17 09 04 (Zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03) 42 997,50 

Przetwarzanie odpadów o kodzie 20 02 01 (Odpady ulegające biodegradacji) 753 269,22 

Przetwarzanie odpadów o kodzie 20 03 01 (Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne) 

1 827 738,00 

Przetwarzanie odpadów o kodzie 20 03 07 (Odpady wielkogabarytowe) 85 504,68 

Przetwarzanie odpadów o kodzie 20 01 32 (Leki inne niż wymienione w 20 01 
31) 

907,20 

Przetwarzanie odpadów o kodzie 20 01 36 (Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne) 

725,76 

Dzierżawa pojemników do gromadzenia odpadów i zakup worków z folii LDPE 
do gromadzenia odpadów 

205 937,64 

Kwota łącznie: 3 051  796,50 

Tabela 1: Koszty zagospodarowania odpadów 
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W roku 2021 r. do budżetu wpłynęło 2 123 434,62 zł. Porównując koszty 

zagospodarowanie odpadów i wpływów z pobieranej opłaty wynika, że system gospodarowania 

odpadami komunalnymi nie bilansuje się, w związku z czym nie powstała nadwyżka budżetowa. 

 

 

4. Liczba mieszkańców i liczba złożonych deklaracji 
 

 Liczba mieszkańców zameldowanych w Gminie na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 7109 

osób. W ostatnim dniu kalendarzowym 2021 roku objętych systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi było 6043 mieszkańców, co wynika z deklaracji dotyczących opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Różnica w liczbie ludności pomiędzy 

zameldowanymi osobami, a osobami uwzględnionymi w deklaracjach spowodowana jest 

naturalną migracją ludności. 

 Na koniec roku 2021 zadeklarowanych było 2304 płatników, z czego 197 deklaracji 

dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy. 

 

5. Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Prochowice w 2021 r. 
 

 W 2021 roku na terenie Gminy Prochowice wytworzono łącznie 3 453,1300 Mg [ton] 

odpadów komunalnych. W tabeli 2 wyszczególniono rodzaje wytworzonych odpadów i ich 

ilości. 

  

Rodzaj odpadów Kod odpadów Ilość wytworzonych odpadów 
[Mg] 

Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
20 03 01 1981,2200 

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 68,1100 

Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 236,5300 

Opakowania ze szkła 15 01 07 180,3800 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 07 0,5800 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 07 ex  

Mieszaniny betonu, 

cegieł, płytek i 
ceramiki 

9,2000 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i 17 09 04 67,1600 
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demontażu inne niż wymienione w 17 09 

01, 17 09 02 i 17 09 03 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 79,1800 

Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne 

20 01 36 1,6800 

Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 828,8200 

Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 32 0,2700 

Łączna ilość wytworzonych odpadów: 3 453,1300 

Tabela 2: Rodzaje i ilości wytworzonych odpadów 

 

 Odebrane niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady stanowiące 

odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z 

procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych nie zostały poddane procesowi składowania. 

 W wyniku poddania odpadów procesom recyklingu i odzysku uzyskano następujące 

poziomy: 

- przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych- 37,16 %; 

- ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania- 0%; 

- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne- 

100 %. 

 Odebrane odpady w ilości 249,4400 Mg zostały przekazane do Instalacji Termicznego 

Przekształcania Odpadów Komunalnych. Odpady te w całości zostały poddane termicznemu 

przekształcaniu odpadów w wyniku czego powstał żużel paleniskowy, który został poddany 

procesowi przetworzenia i zostały wytworzone w tym procesie metale żelazne i nieżelazne. W 

trakcie przetwarzania tych odpadów nie powstały odpady, które poddawane byłyby 

składowaniu. Poddanych procesowi termicznego przekształcania odpadów zostało 7,2% całej 

masy wytworzonych odpadów na terenie Gminy Prochowice.  

 

III. PODSUMOWANIE 

 

 Na koniec roku 2021 zadeklarowanych było 2304 płatników, z czego 197 deklaracji 

dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy. 

 W roku 2021 odpady z terenu Gminy Prochowice odbierała firma EkoPartner Recykling 

Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum, ul. Zielona 3, 59-300 Lubin; Econ Trader Sp. z o.o.- Partner 
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Konsorcjum, ul. Długosza 27A, 42-580 Wojkowice. Wykonawca został wyłoniony w ramach 

przetargu nieograniczonego w  2019 r., w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych. 

Umowa obowiązuje do końca 2021 r. 

 Wprowadzona od 1 lutego 2020 r. obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych na 

5 frakcji (zgodnie z rozporządzeniem) tj. odpady z metali i tworzyw sztucznych, odpady z 

papieru, odpady ze szkła, odpady ulegające biodegradacji i odpady zmieszane przyniosła 

pozytywne skutki.  

Poprawiła się jakość odpadów, które są odbierane przez Firmę, a także zwiększyła się ich ilość. 

Wzrastająca ilość poszczególnych frakcji odpadów tj. metali i tworzyw sztucznych, papieru, 

szkła i odpadów biodegradowalnych świadczy o tym, że mieszkańcy Gminy Prochowice dbają 

o środowisko. Dokładają wszelkich starań, aby cenne surowce z punktu widzenia recyklingu 

zostały poddane odpowiednim procesom i mogły zostać wykorzystane. Dzięki temu 

ograniczana zostaje ilość „marnowanych” odpadów. 

 Zjawiskiem mającym pozytywny charakter jest rosnąca ilość odpadów zmieszanych. 

Rosnąca ilość tych odpadów może świadczyć o tym, że mieszkańcy nie wyrzucają już śmieci 

do lasów lub innych miejsc do tego celu nieprzeznaczonych.  

Rosnące ilości przekazywanych odpadów dobrze świadczą o gospodarowaniu 

odpadami komunalnymi, gdyż system jest szczelny i w znacznym stopniu ogranicza 

pozbywanie się odpadów w sposób nielegalny. Jednakże patrząc na to zjawisko szerzej można 

dojść do wniosku, że rosnący konsumpcjonizm powoduje wprowadzanie do obrotu coraz 

więcej produktów i opakowań. Wprowadzane produkty i opakowania w pewnym momencie 

staną się odpadami i mogą doprowadzić do sytuacji, że w przyszłości moce przerobowe 

istniejących instalacji będą niewystarczające do przetwarzania powstałych odpadów.  

                 

11.2.4. Place zabaw 

 

Na terenie gminy występuje 20 placów zabaw, zarządzanych przez Urząd Miasta i Gminy, tj.: 

- Prochowice: oś. XXV - lecia, XXX - lecia, ul. Wrocławska (Dolinka), ul. K. Miarki, oś. 

   Górka, oś. XXX-lecia ul. Niepodległości,  

-Lisowice (3 szt.), na boisku w Lisowicach zamontowano urządzenia sportowe (ścieżka 

zdrowia, skatepark, pumtrack), 

-Mierzowice (2 szt.), 

-Gromadzyń, 

-Kwiatkowice, 

-Rogów Legnicki, 
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- Kawice, 

- Szczedrzykowice Stacja, 

- Szczedrzykowice (2 szt.), 

- Golanka Dolna, 

- Motyczyn. 

W marcu 2021 r. przeprowadzone zostały kontrole okresowe urządzeń na  placach zabaw. 

Wynikające z przeglądów zalecenia, dotyczące przede wszystkim zabiegów konserwacyjnych 

i drobnych napraw – uzupełnień są na bieżąco realizowane.  

Żaden plac nie został wyłączony z użytkowania. 

Zakup urządzeń zabawowych, jak również konserwacja placów zabaw realizowana jest ze 

środków budżetu gminy.  

 

11.2.5. Działalność gospodarcza 

W 2021 r. zostało złożonych 210 wniosków przez przedsiębiorców i przetworzonych do  

systemu CEIDG, w tym:  

- 30 wniosków o wpis przedsiębiorcy do CEIDG ( założenie działalności 

gospodarczej) 

- 95 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG ( aktualizacja danych) 

- 40 wniosków o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej 

- 18 wniosków o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej 

- 27 wniosków o wykreślenie wpisu z CEIDG (wyrejestrowanie działalności 

gospodarczej). 

 

11.2.6. Zadania punktu potwierdzającego profil zaufany epuap 

 

W 2021 r. potwierdzono 244 profilów zaufanych epuap. 

 

11.2.7. Pomoc dla przedsiębiorców i innych osób 

W 2021 r. 5 przedsiębiorców prowadzących stałe punkty gastronomiczne skorzystało z 

zwolnienia z drugiej raty opłaty za rok 2021  za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na podstawie podjętej dnia  24 

lutego 2021r. przez Radę Miasta i Gminy Prochowice uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 
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miejscu sprzedaży za rok 2021 dla przedsiębiorców prowadzących stałe punkty sprzedaży na 

terenie miasta i gminy Prochowice.  

Ponadto w minionym roku przekazywano przedsiębiorcom informacje o możliwościach 

otrzymania wsparcia finansowego, udzielanych dotacjach, pożyczkach na rozwój firmy lub 

polepszenie warunków już prowadzonego przedsiębiorstwa, organizowano spotkania dla 

przedsiębiorców z przedstawicielami i specjalistami od dotacji unijnych lub korzystnych 

pożyczek pieniężnych dla przedsiębiorców.   

 

 

W 2021 r. organ podatkowy udzielił pomocy osobom fizycznym i prawnym  
w następujących zakresach: 

 

1.Udzielono ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia nowych gruntów w 2021 r. – dla 2 osób 
fizycznych; 

 

2.Udzielono ulgi inwestycyjnej w 2021 r. – dla 4 osób fizycznych; 
 

3.Odroczeń, rozłożeń na raty zobowiązania podatkowego w podatku rolnym i w podatku od 

nieruchomości w 2021 roku dla osób fizycznych – nie było; 
 

4.Dokonano umorzeń w podatku rolnym i od nieruchomości w 2021 r. – dla 5 podatników 
(osoby fizyczne) na łączną kwotę 5.994 zł z uwagi na ważny interes podatnika; 
 

5.Udzielono ulgi w podatku w 2021 r. – dla 2 osób prawnych; 
 

6.Dokonano umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości dla 5 osób prawnych na łączną 
kwotę 82.995,37 zł z uwagi na ważny interes podatnika; 

 

7.Dokonano rozłożeń na raty i odroczeń zaległości podatkowych dla 4 osób prawnych z uwagi 
na ważny interes podatnika; 
 

8.Dokonano umorzeń podatku od środków transportowych dla 3 osób fizycznych za 2021 rok 
z uwagi na ważny interes podatnika na łączną kwotę 15.420,50 zł oraz dla 1 osoby prawnej na 

kwotę 859 zł, a także rozłożono zaległości na raty dla 1 osoby prawnej również ze względu na 
ważny interes podatnika. 
 

9.Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla 127 
producentów rolnych na łączną kwotę 341 281,08 zł. 
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11.2.8. Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
 

W 2021 r. dokonano na wniosek przedsiębiorców 2 zmian w rejestrze działalności regulowanej 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydano 1 

zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

 

11.2.9 Program opieki nad zwierzętami 
 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami odbywała się zgodnie z Programem opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy 

Prochowice przyjętym Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice Nr XXXV/179/2021 z dnia 

24 marca 2021r. 

Gmina posiada zawartą umowę  w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom ze 

Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy prowadzonym przez Fundację Mam 

Pomysł oraz umowę o świadczenie usług pogotowia dla zwierząt z Maciejem Miczugą 

prowadzącym Gabinet Weterynaryjny w Prochowicach. 

W roku 2021 odłowiono 9 psów i 2 koty oraz poddano sterylizacji i kastracji 51 kotów. 

Koszty obsługi programu w roku 2021 wyniosły ogółem 42 763, 26 zł. 
 
 

11.2.10. Transport 
 

W 2020 r. Gmina Prochowice zawarła porozumienie z Gminą Legnica w sprawie przejęcia 

zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Została zawarta także pomiędzy stronami 

porozumienia  międzygminnego umowa o udzielenie dotacji celowej w 2021 r.  

 

W ramach zawartej umowy  o udzielenie dotacji celowej Gmina Prochowice poniosła koszty w 

wysokości 403 524 zł brutto ( 360 056,00 zł w 2020 r.) z tytułu dopłaty do obsługi linii „10” 

Legnica – Prochowice – Legnica i linii „23” Legnica – Dąbie – Legnica, z czego: 

- dopłata do linii „10” wyniosła 293 072, 20 zł brutto  ( 2020 r. - 261 443,46 zł ), 

- dopłata do linii „23” wyniosła 110 451, 80 zł brutto (2020 r.  98 612,48 zł ). 

W ramach zawartego porozumienia Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Legnicy 

realizuje przewozy w następujących ilościach: 
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Okres świadczenia 

usługi 

Ilość kursów 

Linia 10 Linia 23 

Dni robocze  7 3 

Soboty 6 - 

Niedziele i święta  4 - 

 

Ponadto na terenie Gminy funkcjonuje komunikacja zbiorowa w ramach, której realizowane 

są: 

- dowozy uczniów do szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Prochowice. Usługę 

świadczy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie,  

- dowozy uczniów do szkół ponadpodstawowych. Najwięcej uczniów dojeżdża do szkół na 

terenie m. Legnica i m. Lubin oraz do m. Środa Śląska. 

 

12.OCHRONA  ŚRODOWISKA 

 

 
12.1.PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Prochowice został opracowany na lata 2018-2021  

z perspektywą do roku 2025 w drodze uchwały nr IX/43/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

Wyraża on cele i kierunki polityki ekologicznej samorządu i określającym wynikające z niej 

działania w zakresie: ochrony klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola 

elektromagnetycznego, gospodarki wodami i wodnościekowej, zasobów geologicznych, 

gospodarki odpadami, zasobów przyrodniczych i ochrony lasów, zagrożenia poważnymi 

awariami.  

 „ Program Ochrony Środowiska dla Gminy Prochowice na lata 2018-2021 z perspektywą 

do roku 2025 " definiuje cele i zadania na najbliższe lata, monitoring realizacji programu oraz 

nakłady finansowe potrzebne na wdrożenie założeń programu. Działania ujęte w Programie 

mają na celu osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju Gminy Prochowice oraz 

poprawę jej atrakcyjności poprzez działania inwestycyjne i społeczne w zakresie ochrony 

środowiska, a także poprawę świadomości mieszkańców gminy w zakresie zachowań 

proekologicznych. 
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               Uchwalony w takim kształcie Program może być wykorzystywany jako główny 

instrument strategicznego zarządzania środowiskiem oraz przesłanką do konstruowania 

budżetu gminy i podstawą do ubiegania się o fundusze celowe. 
 

 

12.2. Ochrona klimatu i jakości powietrza.  
 

 

Diagnoza istniejącego stanu w zakresie jakości powietrza na terenie województwa 

dolnośląskiego wskazuje, iż główną przyczyną przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłów 

zawieszonych PM10, PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu jest emisja powierzchniowa z 

sektora bytowo-komunalnego oraz, w mniejszym stopniu, napływ zanieczyszczeń spoza strefy. 

Udział emisji punktowej i liniowej w zanieczyszczeniu powietrza pyłem jest zdecydowanie 

mniejszy. Specyfika pyłu zawieszonego, którego dużą część tworzą aerozole nieorganiczne 

(siarczany i azotany), będące wynikiem emisji zarówno z wysokich jak i niskich źródeł 

spalania, powoduje, że duży udział w stężeniach tego pyłu ma napływ, szczególnie w okresie 

zimowym. Ograniczanie emisji napływowej (z wysokich źródeł energetycznych spoza strefy) 

jest i będzie wynikiem wdrażania kolejnych coraz ostrzejszych standardów emisji dla tych 

źródeł (kolejne dyrektywy: IPPC, IED), a także będzie wynikiem wdrażania kolejnych 

programów ochrony powietrza w sąsiednich strefach. Jednak wysoki udział w stężeniach pyłu 

zawieszonego ma również lokalne ogrzewanie indywidualne oraz lokalna komunikacja.  

Podstawowym źródłem emisji pyłów i niesionego w pyle B(a)P jest niepełne spalanie paliw 

stałych (węgla, koksu, drewna) oraz odpadów w piecach, w celach ogrzewania 

mieszkań/domów i wody. Zarówno stan techniczny dużej ilości kotłów, w których odbywa się 

spalanie paliw w celach grzewczych jest zły – bardzo niska sprawność, zanieczyszczenie 

kominów i palenisk, jak i jakość paliw (węgla i drewna) jest wysoce niezadowalająca. Często 

dochodzi również do tego spalanie w piecach odpadów z gospodarstw domowych (między 

innymi butelek PET, kartonów po napojach, odpadków organicznych i innych). Czynniki te w 

połączeniu z niekorzystnymi warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, 

jakie często występują w okresie zimowym (grzewczym) tj. inwersje temperatury, niskie 

prędkości wiatru, decydują o występowaniu przekroczeń norm jakości powietrza. Spalanie 

oprócz węgla również odpadów z gospodarstw domowych, powoduje, że emisja różnorodnych 

zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 jest jeszcze większa. Z kolei im 

lepsza jakość paliwa (nawet węgla) i sprawniejszy piec, tym emisja zanieczyszczeń jest 

mniejsza.  
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Ponieważ nawet na krótki okres czasu nie można zakazać ogrzewania pomieszczeń, to działania 

krótkoterminowe w zakresie ograniczania niskiej emisji komunalnej mogą być skierowane 

jedynie na bezwzględny zakaz spalania odpadów (który obowiązuje zgodnie z ustawą o 

odpadach i jego egzekucję oraz na apele skierowane do społeczeństwa z prośbą (ale nie 

nakazem), aby w miarę możliwości stosować w czasie trwania ostrzeżenia paliwo lepszej 

jakości. Jedynie działania długookresowe związane ze zmianą paliw stosowanych do 

ogrzewania i modernizacjami systemów grzewczych mogą być naprawdę skuteczne.  

Ocena jakości powietrza oparta jest na  monitoringu środowiska prowadzonego rzez GIOŚ. 

Wyniki tego monitoringu są przedstawiane  w raporcie wojewódzkim Ostatni dostępny raport 

jest z roku 2018 .  

W ocenach dokonywanych ocen pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do ochrony 

roślin uwzględnia się 3 substancje: 

-dwutlenek siarki 

-tlenek azotu, 

-ozon. 

Województwo dolnośląskie zostało podzielone na 4 strefy: 

-Miasto Wrocław, 

-Miasto Legnica,  

-Miasto Wałbrzych, 

- strefa dolnośląska. 

Gmina znajduje się w strefie dolnośląskiej. Brak jest danych dotyczących tylko naszej gminy. 

Najbliższa stacja pomiarowa (automatyczna ) znajduje się w Legnicy przy ul. Rzeczypospolitej. 

W wyniku rocznej oceny dokonanej przez  GIOŚ we wszystkich strefach przekroczono 

dopuszczalne normy jakości powietrza.  

Największym problemem w skali województwa dolnośląskiego są wysokie stężenia pyłu 

zawieszonego PM10 oraz bnzo(a)pirenu obserwowane szczególnie w okresie grzewczym.  

Dla nas specyficznym problemem jest również przekroczenia docelowego arsenu rejestrowane  

corocznie  przez stacje pomiarowe w Legnicy i Głogowie. 

W związku z tym, że jakość powietrza w woj. dolnośląskim jest zła zarząd województwa 

dolnośląskiego na podstawie zapisów art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r o zmianie ustawy 

– Prawo ochrony środowiska opracował Program ochrony powietrza, który został poddany 

konsultacjom społecznym.  
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12.3. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY PROCHOWICE 

 

Rada Miasta i Gminy Prochowice w drodze uchwały nr XXIX/171/2016 z dnia 30 listopada 
2016 r. przyjęła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Prochowice, którego zmiana 

została dokonana uchwałą nr IV/32/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku.  

 

12.4. Wymiana źródeł ogrzewania 

 

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych 
źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin legnicko-

głogowskiego obszaru interwencji” 

Od 2020 r. w Gminie Prochowice trwa konkurs grantowy na wymianę pieców.                          

O refundację ubiegać się mogą właściciele nieruchomości z terenu naszej Gminy, którzy 

zdecydują się na nowe źródło ogrzewania, inne niż piece węglowe. Maksymalne wsparcie 

wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 20.000,00 złotych 

na jedno gospodarstwo. Gmina Ścinawa jako lider projektu, w porozumieniu z czterema innymi 

samorządami, tj.: Lubinem, Chocianowem, Prochowicami i Rudną, jeszcze w 2019 roku, 

złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020;                   

Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.3: „Efektywność energetyczna                       

w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”; Poddziałanie 3.3.1 OSI: 

„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- 

konkurs horyzontalny OSI”; Typ 3.3e: „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne 

źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej- projekt grantowy”. Dzięki 

udziałowi w konkursie i jego pozytywnym rozstrzygnięciu przez UMWD, pięć wymienionych 

wyżej samorządów uzyskało wsparcie łącznie na poziomie ponad 23 mln złotych, z czego 

ponad 5 mln złotych przypadło Gminie Prochowice, a tak naprawdę mieszkańcom                                    

i właścicielom nieruchomości na jej terenie. 

W I naborze do gminy wpłynęło 41 wniosków o wsparcie na łączną wartość grantów 

535 532,25 zł. Właściciele nieruchomości najczęściej wymieniali stare „kopciuchy” na piece 

gazowe, wniosków w tym zakresie wpłynęło 23. Na drugim miejscu, jeżeli chodzi                             

o popularność, były piece na pellet, których w swoich domach lub mieszkaniach ma 14 
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mieszkańców zainteresowanych dotacją, 3 wnioski dotyczyły pomp ciepła, natomiast                     

1 ogrzewania elektrycznego zasilanego instalacją fotowoltaiczną. 

Natomiast w II naborze dla 96 Grantobiorców wypłaciliśmy 1 449 649,04 zł. 

Właściciele nieruchomości najczęściej wymieniali stare „kopciuchy” na piece gazowe, 

wniosków w tym zakresie wpłynęło 57. 

 Obecnie trwa III i zarazem ostatni nabór wniosków, który zakończy się 31 maja 2022 r. 

Do dyspozycji wnioskujących w ramach tego naboru jest ponad 2,6 mln zł. 

Program Czyste Powietrze w Gminie Prochowice 

28 maja 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka w imieniu Gminy 

Prochowice podpisała Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska                        

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakresie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego 

Czyste Powietrze. Zadaniem Gminy jest pomoc mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania do 

wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych. 

W ramach Porozumienia do zadań gminy należy m.in: udzielanie informacji                                

o Programie Czyste Powietrze, wsparcie mieszkańców w zakresie przygotowywania wniosków 

o dofinansowanie, przekazywanie do WFOŚiGW wniosków o dofinansowanie składanych 

przez Wnioskodawców w gminie, pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego 

dofinansowania. 

Cyklicznie jeden raz na kwartał są organizowane spotkania informacyjne dla 

mieszkańców dotyczące Programu. Podczas spotkań są przedstawiane i omawiane główne cele                       

i założenia programu oraz sposób postępowania w celu uzyskania dotacji z w/w programu. 

Ponadto w Urzędzie, w pokoju nr 8 znajduje się punkt konsultacyjny dotyczący 

Programu, czynny w poniedziałki i środy od godz. 9.00 do 14.00. 

W roku 2021 przyjęto 17 wniosków, natomiast w roku bieżącym przyjęto dotychczas              

19 wniosków. 

 

12.5. Zagrożenia hałasem 

 

Największe obciążenie hałasem występuje w Prochowicach  

i Kawicach, wzdłuż drogi krajowej nr 94. Obszar przekroczenia sięga pierwszej  

i drugiej linii zabudowy; w Prochowicach przekroczenia sięgają 1-5 dB, a w Kawicach 1-10dB. 

 

 

 



262 

 

12.6. Pola elektromagnetyczne 

 

Na terenie gminy Prochowice zlokalizowane są anteny sieci komórkowych w miejscowości 

Prochowice (dwie) i Mierzowice (dwie). Obok stacji komórkowych wpływ na środowisko 

elektromagnetyczne mogą mieć nadajniki dostawców usług internetowych, których w gminie 

jest kilka. 

 

12.7. Gospodarowanie wodami.  

 

Pod względem jakościowym cieki wodne na terenie gminy wykazują znaczne 

zanieczyszczenie. W gminie występuje zagrożenie powodziowe ze strony rzek Odra i Kaczawa.  

W dniu 22 listopada 2019 r. dokonano formalnego odbioru nowo wybudowanych wałów 

p/powodziowych w ramach inwestycji „Kwiatkowice-Rogów Legnicki odbudowa wałów 

p/pow. gm. Prochowice”. 
 

Na nowych i rozbudowanych odcinkach wałów wykonano: 

 Drogi serwisowe na koronie wału lub półce wałowej. Mogą być wykorzystywane jako 

ścieżki rowerowe 

 Budowle komunikacyjne z przejazdami wałowymi, zjazdami i wjazdami na drogę 

serwisową 

 Przepusty wałowe 

 Stanowiska do awaryjnego przepompowywania wody 

Projekt o wartości 54 mln 456 tys. zł został dofinansowany w kwocie 33 mln 375 tys. złotych 

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 

Oś priorytetowa 4. Środowisko i zasoby, Działanie 4.5.Bezpieczeństwo, Poddziałanie 4.5.1 

Bezpieczeństwo-konkursy horyzontalne. 

Cel projektu: 

 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Kawice, Rogów Legnicki, 

Kwiatkowice, Prochowice 

 Wzrost retencji dolinowej rzeki Odry o ok. 1 450 000 m3 poprzez odtworzenie 

naturalnego charakteru zalewów na powierzchni 74 h 

Nowe wały wraz z urządzeniami przeciwpowodziowymi znacznie poprawiły bezpieczeństwo 

naszych mieszkańców oraz podniosły walory turystyczno-przyrodnicze naszej gminy.  
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W zakresie ochrony środowiska w 2021 roku prowadzone były postępowania  
w poniższych zakresach: 

 

 w sprawie wydania decyzji zezwalających na usunięcie drzew przez osoby 

fizyczne i prawne – wydano 14 decyzji; 

 przyjęto 32 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów przez osoby 

fizyczne; 

 podjęto 3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pn.: 

„Wymiana dwóch podziemnych zbiorników resztkowych na zbiorniki 

dwupłaszczowe, dwukomorowe oraz budowa instalacji paliwowej                              

i energetycznej”, „Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków                                 

w Prochowicach” oraz „Budowa obiektów do tuczu brojlera kurzego wraz                     

z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 227/1 i 227/2 w obrębie Lisowice,                                  

gm. Prochowice”, „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2179D na 

odcinku od miejscowości Szczedrzykowice do miejscowości Dąbie”; 

 udzielono 12 odpowiedzi na wnioski w sprawie udostępnienia informacji 

publicznej; 

 wydano 7 zaświadczeń; 

 sporządzono 5 wniosków do Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz do 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Legnicy                                           

w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących na 

nieruchomościach gminnych; 

 sporządzono 6 wniosków do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu o uzgodnienie zezwoleń na usunięcie drzew w obrębie pasów 

drogowych dróg publicznych. 
 

12.8. Gleby 

Według kompleksowej metody waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, obliczony dla 

gminy Prochowice wskaźnik wartości wynosi 69,6 pkt. Dominujące kierunki działalności 

rolniczej to uprawa roślinna i hodowla.  

 

 

 



264 

 

 

12.9. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów.  
W celu poprawy jakości środowiska również w roku 2020  podjęto skuteczną walkę z 

nielegalnymi wysypiskami odpadów. Zlikwidowano 5 „dzikich wysypisk”.  Koszty likwidacji 

zamknęły się kwotą 19.100 złotych. 
 

 

12.10. Zasoby przyrodnicze i ochrona lasów 

Łącznie powierzchnia lasów w gminie to ok. 3295 ha, tj. prawie ⅓ powierzchni gminy. 

Zarządcą lasów jest Nadleśnictwo Legnica. Do obszarów chronionych na terenie gminy należą 

2 rezerwaty przyrody, 2 obszary Natura 2000, 2 użytki ekologiczne i 7 pomników przyrody. 

 

12.11. Zagrożenia poważnymi awariami.  
Na terenie gminy Prochowice  występuje jeden zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - Operator Logistyczny Paliw Płynnych „PERN” 

Sp. z o.o. w Płocku, Baza paliw nr 10 w Kawicach. 

 

12.12. OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH 

W ramach ochrony gruntów rolnych wydatkowano środki na opłatę składki w wysokości 

3 500 zł na  rzecz Gminnej Spółki Wodnej, która działa bardzo sprawnie i jest jedyną spółką w 

powiecie legnickim. 

          

GMINNA SPÓŁKA WODNA PROCHOWICE 

 
 GSW Prochowice wznowiła działalność od 22 listopada 2011 r. 

 Aktualna liczba członków – 88 

 Długość rowów melioracyjnych objętych działalnością spółki – 140 km 

 Roczny przychód ze składek członkowskich – około 9 000 zł 

1. Wartość robót konserwacyjnych wykonanych w poszczególnych latach za łączną kwotę 

339 305,16 zł w tym: 

 

 w roku 2020 – konserwacja rowów melioracyjnych: R-142, R-139 i R-150                              

w Kawicach, R-80 w Prochowicach, R-1 w Rogowie Legnicki o łącznej długość 

2,23 km za kwotę 54 000,00 zł w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego                     

50 000,00 zł. 
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 w roku 2021 – konserwacja rowów melioracyjnych: R-1, R-3 i R-5 i R-6                                 

w Lisowicach, R-80  o łącznej długość 1,365 km za kwotę 68 142,58  zł w tym 

dotacja z Urzędu Wojewódzkiego  60 000,00 zł. 

  

Łączna kwota pozyskanych dotacji w latach 2014 – 2021 – 289 872,00 zł. 
 

 

12.13. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 

1. Azbest - podstawowe dane 

 Azbesty, niezależnie od różnic w składzie chemicznym i różnic wynikających  

z budowy krystalicznej są minerałami naturalnie występującymi w przyrodzie.  

Chemicznie azbesty są uwodnionymi krzemianami magnezu zawierającymi różne pierwiastki 

albo jako podstawienia magnezu albo jako roztwory stałe.  

2. Zastosowanie azbestu w przemyśle i budownictwie 

 

  Z uwagi na liczne, cenne własności użytkowe azbestu i relatywnie niską cenę, 

jego szerokie zastosowanie w stosunkowo dużych ilościach miało miejsce niemal na całym 

świecie, na terenie Polski azbest stosowany był w produkcji wielu wyrobów przemysłowych, 

lecz przede wszystkim (co najmniej w około 80%) do produkcji materiałów budowlanych.  W 

naszym kraju jest podobnie, choć głównym ilościowo produktem zawierającym azbest są 

wyroby azbestowo-cementowe a w tej liczbie płaskie i faliste płyty dachowe i elewacyjne.  

3. Charakterystyka oddziaływania azbestu na ludzki organizm 

 

 Oddychanie powietrzem, w którym znajdują się niewidzialne dla oka włókna azbestu 

prowadzi do szeregu chorób układu oddechowego takich jak: 

 pylica azbestowa (azbestoza) 

 międzybłoniak opłucnej 

 nowotwór złośliwy płuc 

 

 Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub jakiegokolwiek 

uszkodzenia wyrobów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie i każda inna obróbka). 

Procesy te powodują uwalnianie się włókien do powietrza i możliwość wdychania ich do płuc. 

Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi zagrożenia. 
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4. Zagrożenia płynące ze strony wyrobów azbestowych 

 

 Zachorować mogą nie tylko osoby, które miały kontakt z azbestem ze względu 

na charakter wykonywanej pracy, ale i te, które narażone są na długotrwałe wdychanie włókien 

azbestowych o małym stężeniu lub na krótkotrwałe przebywanie w miejscu o ich bardzo 

wysokim stężeniu. Oznacza to, że wykonując wielokrotnie drobne naprawy w materiale 

zawierającym azbest, czy też mieszkając lub spędzając wakacje w okolicy, gdzie w pobliżu 

znajduje się nielegalne wysypisko wyrobów zawierających azbest zdrowie osób 

przebywających w pobliżu może być zagrożone.   

 

5. Najczęstsza lokalizacja wyrobów azbestowych 

 

 W Polsce azbest najczęściej wykorzystano do produkcji:  

 pokryć dachów: eternit i papa dachowa 

 płyt elewacyjnych i balkonowych 

 rur do wykonywania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i C.O. 

 przewodów kominowych i zsypów w blokach 

 sprzęgieł i hamulców do wind 

 różnych typów izolacji cieplnej, bojlerów, kotłów, wymienników ciepła, C.O. 

 ognioodpornych koców azbestowych. 

 

6. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Prochowice 

 

Na terenie gminy miejsko-wiejskiej Prochowice w roku 2019  przeprowadzono 

inwentaryzację azbestu w   celu   uzyskania   rzeczywistej   informacji   na temat ilości, miejsc 

występowania, rodzaju i stanu wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacja opierała się 

o badanie ankietowe i spis z natury. Ogółem zinwentaryzowano 32 066 m2 pokryć dachowych 

z płyt azbestowo-cementowych. Po przeliczeniu waga odpadów azbestowych wynosi 480,8 

Mg.  
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   Szczegółowe dane z inwentaryzacji zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

 

Miejscowość Ilość azbestu [Mg] 
CICHOBÓRZ 7,4 

DĄBIE 55,7 

GOLANKA DOLNA 61,4 

GROMADZYŃ 6,8 

KAWICE 59,1 

KWIATKOWICE 6,1 

LISOWICE 89,2 

MIERZOWICE 37,6 

MOTYCZYN 5,9 

PROCHOWICE 77,4 

ROGÓW LEGNICKI 25,7 

SZCZEDRZYKOWICE 44,6 

SZCZEDRZYKOWICE 

STACJA 4,0 

 

Największe ilości wyrobów zawierających azbest występują na terenie miejscowości 

Lisowice (89,2 Mg) oraz Prochowice (77,4 Mg). Z kolei najmniejszą liczbą wyrobów 

azbestowych charakteryzuje się miejscowość Szczedrzykowice Stacja (4 Mg).  

 

 W 2021 roku nie przeprowadzono akcji usuwania azbestu z terenu miasta i gminy z uwagi na 

koszty, które nie były finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W  przypadku pozyskania środków finansowych, zadanie 

z zakresu szeroko rozumianej likwidacji azbestu kontynuowane będzie w roku bieżącym. 
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13.MIENIE KOMUNALNE 
 

 

13.1. Mienie komunalne Gminy Prochowice według stanu na 31.12.2021 r. 

 

 
1. GRUNTY W ZASOBIE  GMINY PROCHOWICE: 

 

 
1.1   Nieruchomości pozostające  w zasobie: 
 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Razem 

w ha 

W tym Wartość 

Szacunkowa 

Nieruchomości (zł) Miasto Gmina 

1. 

 
Gruntów ogółem 

               w tym 
526 267 259 5 902 892 

2. Użytków rolnych 244 200 44 866 148 

3. Lasów  28 8 20 132 000 

4. 
Zabudowane 

zurbanizowane 
45 22 23 4 310 063 

4a 
W tym terenów 
mieszkaniowych 

6 4 2 
 

1 659 819 

4b 

Terenów zabudowy 
przemysłowej 
i innej 

12 9 3 896 462 

4c 
Terenów 
niezabudowanych 

7 5 2 953 782 

4d Terenów wypoczynku 20 4 16 800 000 

5. Użytków kopalnych 3 - 3 240 000 

6. Dróg 188 34 154 245 681 

7. Innych /rowów, 18 3 15                               109 000                
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1.2. Oddanych w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i fizycznym: 
 

Lp. Wyszczególnienie Razem w ha 
W  tym Wartość zł 

Szacunkowa Miasto Gmina 

1 Ogółem 5 4 1 

 

      1 316 859 

 

2 
w tym terenów 
przemysł. 2 1 1 479 962 

3 

terenów 
mieszkaniowych 

zabudowanych i  

niezabudowanych 

3 3 - 836  897  

 

 

 

 

1.3. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Prochowice 

 

Lp. Wyszczególnienie Razem w m2 
W  tym Wartość zł 

Szacunkowa Miasto Gmina 

1 Ogółem 164 164  7 380 

 

2 

w tym 

zabudowanych 

zurbanizowanych 

164 164  7 380 

 

 

1.4. Rozchody gruntów z Zasobu Gminy :               -                       2,6723 ha 

 

 

    a)   sprzedaż nieruchomości                                      -                       2,6723 ha 

          w tym:                                                                     

                 -     niezabudowanych  o pow.                     -                        0,8323 ha  

                 -     lasów o pow.                                         -                         1,8400 ha 

 
 

2. BUDYNKI 

 

    Gmina Prochowice według stanu na 31 grudnia  2021 r. jest: 
 

a)  wyłącznym właścicielem 34 budynków mieszkalnych z 120 lokalami 

      mieszkalnymi i 8 lokalami użytkowymi   
b)  współwłaścicielem 49  budynków mieszkalnych z 110 lokalami 

      mieszkalnymi i 10 lokalami użytkowymi   
c)  właścicielem 182 pomieszczeń gospodarczych (komórek) 
d)   właścicielem   35 garaży   
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3. WARTOŚĆ    MIENIA   BĘDĄCEGO    W    ZASOBIE   GMINY 

 
Szacunkowa wartość mienia składająca się między innymi z gruntów, budynków, 

budowli oraz mienia będącego w zarządzie, użytkowaniu i użytkowaniu wieczystym na dzień 
31.12. 2021 r. wynosi 89 672 949 zł  
z tego: 

-   grunty                                                                               -                7 227 132 zł 
-  budowle i budynki  

    obiekty inżynierii lądowej i wodne                                  -              78 749 673  zł 
-  urządzenia techniczne                                                       -                1 464 502  zł 
-   środki transportu                                                               -                1 722 515 zł 
-  pozostałe środki trwałe                                                      -                    509 127 zł 
    

Przy określeniu wartości mienia wykorzystano dostępne dane z istniejących dokumentacji 
księgowych. Oszacowanie wartości mienia przez biegłych ogranicza się tylko do przypadków 
jego zbycia. 

 

W  roku 2021 realizowano między innym takie zadania inwestycyjne jak: 
 

1. Remont elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Prochowicach o wartości 548 424 zł 
2. Modernizacja drogi gminnej w Dąbiu  o wartości 294 330 zł 
3. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 o wartości 

245 676 zł 
4. Przebudowa ul. T. Kościuszki o wartości 1 340 882 zł 
5. Modernizacja drogi gminnej w Lisowicach o wartości  130 400 zł 
6. Przebudowa drogi gminnej w Szczedrzykowicach o wartości 259 267 zł 
7. Zagospodarowanie terenu boiska w Lisowicach  o wartości 130 400 zł 
8. Adaptacja pomieszczeń I piętra w Przychodni w Prochowicach o wartości 917 803 zł 
9. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Lisowicach  o wartości 415 674 zł 
 

4. HIPOTEKA  I  INNE OBCIĄŻENIA  
 
      W roku 2021 nie dokonano  obciążeń  hipotecznych na nieruchomościach będących 
własnością  Gminy Prochowice. 
 
5. ZAGOSPODAROWANIE ZASOBÓW MIENIA KOMUNALNEGO 

 
Z zasobów mienia komunalnego pozostaje: 
      a)    w dzierżawie                        - 190 ha gruntów rolnych  

b) w  trwałym zarządzie           -    3 ha gruntów 

c) w użytkowaniu wieczystym -   5 ha gruntów 

d) w najmie: 

a. 230   lokali mieszkalnych 

b.   18   lokali użytkowych 

c. 218   pomieszczeń gospodarczych w tym 35 garaży  
 

e) 51 ha gruntów rolnych  nie rozdysponowanych. Są to w większości grunty 

        przeznaczone   w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy na cele  

        inne niż rolne ( w szczególności przeznaczone na działalność gospodarczą  i  
        zabudowę mieszkaniową) . 
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6. DOCHODY BUDŻETU GMINY Z GOSPODARKI MIENIEM 

    KOMUNALNYM  

 

Dochody budżetu gminy z wynajmu, dzierżaw, sprzedaży, użytkowania wieczystego, 
przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności  w  roku 2021wynosiły: 
 

-   ogółem                                      -                1 156 869 zł   
w tym:   ze sprzedaży mienia        -                   534 528 zł        
 

 
7. PLANOWANE DOCHODY W  ROKU 2022  

 
Wysokość dochodów w  roku 2022 z gospodarki mieniem komunalnym  planuje się 

 ogółem na kwotę :                                                                                         -  1 206 000 zł 
 

 w tym: 

 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  na kwotę  -   760 000 zł 
 dochody z przekształcenia prawa użytkowania  wieczystego 

w prawo własności                                                                             -       6 000  zł 
 dochody ze sprzedaży 

       - 5 działek po zabudowę mieszkaniową                                             -   400 000  zł 
            

 dochody z prawa użytkowania wieczystego  ( opłata roczna)             -     40 000   zł   
          

   

13.2. PRZEKSZTAŁCENIE  PRAWA  UŻYTKOWANIA  WIECZYSTEGO 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów /Dz. U.                          

z 2020 r. poz. 139/ przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należało rozumieć 

nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami: 

1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub 

2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią 

lokale mieszkalne, lub 

3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi 

obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe 

i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. 

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego 

właściciela gruntu opłatę. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia 

przekształcenia. W związku z powyższym od roku 2019 co roku sporządza się wykaz osób 

obciążonych opłatą roczną za przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.   
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Dla przypomnienia Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice w 2019 roku wydała 59 takich 

zaświadczeń oraz 157 informacji o wysokości opłaty przekształceniowej.  

13.3.PODZIAŁY  NIERUCHOMOŚCI 

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice w 2021 roku wydał 20 decyzji zatwierdzających 

projekty podziały nieruchomości na terenie miasta i gminy Prochowice. 

13.4. ZEZWOLENIA NA CZASOWE ZAJĘCIE NIERUCHOMOŚCI 

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice w 2021 roku wydał 107 zezwoleń na czasowe 

zajęcia nieruchomości związanych z korzystaniem z dróg gminnych w celu zjazdu na posesję,  

a także lokalizacją przyłączy gazowych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, 

elektroenergetycznych linii kablowych, oświetlenia drogowego na nieruchomościach będących 

własnością Gminy Prochowice.  

13.5. NUMERACJA PORZĄDKOWA 

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice w 2021 roku wydał 22 zawiadomienia w 

sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości. 

13.6 . DZIERŻAWY 

W 2021 roku rozpatrzono 54 sprawy związane z dzierżawami dotyczącymi m.in. 

wydzierżawienia nieruchomości, przedłużenia umów dzierżaw, rozwiązania umów dzierżaw, 

wyrażenia zgód na postawienie wiat, garaży, przeprowadzenia kontroli prawidłowości 

zagospodarowania terenu zgodnie z umową dzierżawy.  

13.7. PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH PRZED SĄDAMI POWSZECHNYMI 

W 2021 roku wydano 9 zezwoleń w sprawie wykreślenia hipotek, złożono 4 wnioski o 

dokonanie wpisów w księgach wieczystych. 
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14.BEZPIECZEŃSTWO W GMINIE 
 

 

14.1. Ochrona przeciwpożarowa 

 
 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Prochowicach to jedyna jednostka ochrony 

przeciwpożarowej na terenie gminy, działająca również od 1995 roku w zintegrowanych 

oddziałach ratowniczo-gaśniczych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i 

wojewódzkiego obwodu operacyjnego Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej jako uzupełnienie Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Legnicy. Jest także jedyną w powiecie legnickim jednostką pełniącą dyżury 

całodobowo. Od wielu już lat OSP Prochowice uczestniczyła w wielu działaniach na obszarze 

wyznaczonym przez władze Państwowej Straży Pożarnej na terenie całej Polski (największe 

akcje to udział w gaszeniu pożaru lasów w Kuźni Raciborskiej, torfowisk pod Legnicą oraz  

akcje ratunkowe przy powodzi w rejonie Wałbrzyskim) 

          W 2021 r. jednostka OSP Prochowice odnotowała łącznie 134 wyjazdy alarmowe, w 

tym: pożary 59, wypadki i miejscowe zagrożenia – 64, alarmy fałszywe- 3, wyjazdy 
gospodarcze – 8. Przy istniejącej skali i różnorodności występujących zagrożeń OSP 

Prochowice musi mieć zapewniony profesjonalny nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy do 

ratowania ludzi, mienia i dobra nas wszystkich – przyrody (lasów i łąk, bogactwa występującej 

u nas fauny i flory). 

          Z uwagi na położenie geograficzne oraz duże kompleksy leśne, w Gminie Prochowice 

mogą i występują liczne i szczególne zdarzenia losowe zagrażające środowisku naturalnemu w 

stopniu przewyższającym zagrożenie występujące na innych terenach. 

           Największym i najczęściej występującym zagrożeniem jest zagrożenie pożarowe. 

Powierzchnia Gminy wynosi 10.262ha z czego 55% to obszary użytkowania rolniczego i aż 32% 

to lasy i obszary leśne w tym obszary chronionego krajobrazu i przyrody, rezerwat przyrody 

Brekinia, obszar chroniony NATURA 2000. W obszarze działania OSP jest miasto Prochowice 

i sołectwa z liczną zabudową mieszkaniową i gospodarczą. Istniejące i powstające obiekty 

przemysłowe m.in. w LSSE Podstrefa Prochowice, Operator Logistyczny Paliw Płynnych - 

Baza Paliw Płynnych w Kawicach oraz przebieg linii kolejowej Legnica-Wrocław i rozwinięta 

sieć dróg w tym krajowych stwarza dodatkowe zagrożenia w tym chemiczne. 

           Inne szczególne zagrożenie dotyczące ponad połowy obszaru gminy to zagrożenie 

powodziowe oraz lokalne „podtopienia”, wynikające z położenia gminy w dorzeczu Odry i 

Kaczawy oraz licznych mniejszych rzek i cieków: Czarna Woda, Cicha Woda, Wierzbiak, 
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Bobrek, Kanał Prochowicki. Najtragiczniejsza w skutkach powódź w gminie miała miejsce w 

1997r. kiedy wody Odry zalały wsie Kwiatkowice, Rogów i części Kawic. Większe lub 

mniejsze lokalne zalania i podtopienia występują właściwie corocznie w różnych porach roku, 

ostatnio w 2010r. (Odra) i 2011r. (Cicha Woda). Jednostka wzywana jest o pomoc także przy 

usuwaniu skutków różnego rodzaju anomalii pogodowych: gwałtownych burz, wichur, trąb 

powietrznych. W likwidacji wszystkich wyżej wymienionych zagrożeń pierwsze działania 

podejmuje zawsze najbliżej położona jednostka OSP, czyli macierzysta jednostka OSP z 

Prochowic. 

       Samorząd Gminy ponosi corocznie duże wydatki związane z zapewnieniem bieżącego 

utrzymania jednostki, nie zważając już, że nie wszystkie akcje ratunkowe, w których jednostka 

bierze udział, dotyczą realizacji zadań własnych gminy, uznając nadrzędność misji OSP 

niesienia pomocy w zdarzeniach losowych. Są to wydatki za 2021 r.  ponad 340 000 zł rocznie 

(wynagrodzenia kierowców, ekwiwalenty za wyjazdy, koszty funkcjonowania jednostki) 

 

Posiadany sprzęt: 
- samochód bojowy SCANIA, samochód ratowniczo-gaśniczy typu ciężkiego uterenowiony z 

napędem 4x4 z funkcją ograniczania stref skażeń ekologicznych, z pełnym wyposażeniem: 

defibrylator, sprzęt ratownictwa drogowego WEBER, wentylator oddymiający, zestaw 

ratowniczy R-1, agregat prądotwórczy, Podstawowy sprzęt ratownictwa pożarowego ( bosaki, 

tłumice, rozdzielacze, łączniki, klucze, zasysacze, ściany wodne, węże ssawne, smoki) oraz 

węże tłoczne. 

 

- samochód bojowy IVECO z pełnym wyposażeniem: sprzęt ratownictwa drogowego LUKAS, 

zestaw ratowniczy R-1, agregat prądotwórczy,  torba ratownicza,  nosze płachtowe elastyczne, 

zestaw osłon poduszek,  podnośnik Hi-Lift First Responder Jack, podręczny sprzęt ratownictwa 

pożarowego, kombinezony do usuwania owadów błonoskrzydłowych. 

 

- samochód specjalistyczny lekki ratownictwa wodnego Lublin wraz z wyposażeniem :kapoki, 

maski, płetwy, koła ratunkowe, bojki, megafon, wały przeciwpowodziowe, zapory chemiczne, 

Oraz 4szt. kombinezon „suchy” oraz wodery, 3 szt Agregat prądotwórczy. 
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Działania podejmowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Prochowicach w 2021 roku 

miały na celu poprawę stanu bezpieczeństwa gminy a w szczególności realizację następujących 

zadań: 

1. Organizowanie na terenie gminy systemu ratowniczo-gaśniczego; 

2. Organizowanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych; 

3. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń; 

4. Współdziałanie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy; 

5. Współdziałanie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. 

 

W 2021 r.  odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze, na którym wybrany został nowy 

skład Zarządu OSP oraz Komisja Rewizyjna.  

Ochotnicy zbudowali we własnym zakresie strażacki wóz, do którego można wrzucać 

plastikowe zakrętki, które można przekazać na szczytny cel. 

W dniu 20 maja 2022 r. podczas Powiatowych obchodów Dnia Strażaka Jednostka OSP 

Prochowice otrzymała Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa. Medal przyznawany jest za 

przynajmniej 75 lat działalności. Za zasługi dla pożarnictwa medal otrzymała także Burmistrz 

Miasta i Gminy Prochowice oraz 3 działaczy jednostki. 

 

 

14.2. Ochrona bezpieczeństwa publicznego 
 

            W dniu 23 marca 2021 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy Gminą Prochowice 

reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice a Komendantem Wojewódzkim 

we Wrocławiu w sprawie budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Prochowicach. Starania 

o powrót posterunku czyniono kilka lat, a powrót do rozmów nastąpił w 2020 roku. 

Konsekwencją tego działania było wyrażenie, w drodze uchwały z dnia 24 marca 2021 r, , przez 

Radę Miasta i Gminy Prochowice  zgody na podpisanie porozumienia dot. partycypacji Gminy 

Prochowice w realizacji zadania. Stosowne porozumienie zostało zawarte w dniu 8 kwietnia 

2021 roku. Teren pod inwestycje o pow. ponad 0,4 ha został na ten cel przekazany przez gminę 

w drodze darowizny, w a budżecie zabezpieczono środki w kwocie 500 tys. zł na częściowe 

dofinansowanie zadania. Uroczyste otwarcie Posterunku Policji nastąpiło w grudniu 2021 roku. 

Dzięki temu mieszkańcy mają zapewnione większe bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz 

częstszy i bezpośredni kontakt z funkcjonariuszami policji, którzy pracują w bardzo dobrych 

warunkach lokalowych. Wieloletnie starania Burmistrza o przywrócenie Posterunku Policji 

przyniosły zamierzony efekt. 

 



276 

 

                                          
 

 

 

 Posterunek Policji w Prochowicach w ramach prowadzonych czynności służbowych na 

terenie Gminy Prochowice podejmuje działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa 

mieszkańców gminy Prochowice poprzez sprawdzanie miejsc zagrożonych, poprawę 

infrastruktury, jak również realizuje ustawowe zadania wynikające z aktów normatywnych. 

 

 Jednym z podstawowych obszarów działalności Policji jest profilaktyka społeczna oraz 

prewencja kryminalna. Co roku wyznaczane są miejsca, gdzie dzielnicowi gminy realizują 

zaplanowane działania. 

Dla miasta Prochowice w 2021r. wyznaczono następujące miejsca: 

1) ulica Rynek a 1-go Maja w Prochowicach, 

2) ulica Kochanowskiego w Prochowicach. 
 W powyższych miejscach są realizowane zadania pod kątem zapobiegania spożywania 

alkoholu w miejscach publicznych, zaśmiecania miejsca dostępnego dla publiczności, 

dewastacji mienia, nieprawidłowego parkowania w miejscu niedozwolonym. 

Dla gminy Prochowice w 2021 r. wyznaczono następujące miejsca: 

1) teren przy przystanku autobusowym w rejonie świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Lisowice, 
2) teren w rejonie bloków mieszkalnych w miejscowości Szczedrzykowice, 

3) teren przy zbiorniku wodnym w Kawicach, 
4) parking przy Przychodni Rejonowej w Prochowicach, 

5) teren boiska szkolnego ul. Młyńska w Prochowicach, 
6) teren stadionu sportowego w Prochowicach. 
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W powyższych miejscach są realizowane zadania pod kątem zapobiegania spożywania 

alkoholu w miejscach publicznych, zaśmiecania miejsca dostępnego dla publiczności, 

dewastacji mienia oraz przestępczości narkotykowej. 

Dla zapewnienia lepszego bezpieczeństwa na terenie miasta wprowadzono monitoring 

wizyjny. Obecnie na naszym terenie mamy ponad 30 kamer.  
 

14.3. Zarządzanie kryzysowe na poziomie gminy 
 

 Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest 

burmistrz. Do zadań burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego należy kierowanie 

działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków 

zagrożeń na terenie gminy oraz realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego. Wśród zadań 

z planowania cywilnego do obowiązków wójta należeć będzie realizacja zaleceń do gminnego 

planu reagowania kryzysowego oraz opracowywanie i przedkładanie staroście do 

zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego. Burmistrz na terenie gminy jest 

również organem właściwym do zarządzania, organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i 

treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia oraz wykonywania przedsięwzięć 

wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy. 

 Wśród kompetencji burmistrza można również wyróżnić przeciwdziałanie skutkom 

zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz zadania z zakresu ochrony infrastruktury 

krytycznej. Swoje zadania burmistrz wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu 

gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. Organem pomocniczym burmistrza w 

zarządzaniu kryzysowym jest również miejsko-gminny zespół zarządzania kryzysowego. 
Został on powołany przez burmistrza i wykonuje na obszarze gminy zadania związane z oceną 

występujących i potencjalnych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo publiczne, 

prognozowanie tych zagrożeń oraz przygotowanie propozycji działań. Przedstawia ponadto 

burmistrzowi wnioski dotyczące wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w 

gminnym planie reagowania kryzysowego. Zespół ten przekazuje także do wiadomości 

publicznej informacje związane z zagrożeniami. W skład gminnego zespołu, którego pracami 

kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta, wchodzą osoby powołane spośród osób 

zatrudnionych w urzędzie gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych. W razie potrzeby 

do pracy w zespole mogą być również zapraszane inne osoby. Na mocy ustawy burmistrz, na 

obszarze gminy zapewnić ma także realizację takich zadań, jak: 

• współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 

• nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu 
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wczesnego ostrzegania ludności; 

• współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 

• współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i 

humanitarne; 

• stały dyżur na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 

 

Miejsko-Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego działa w oparciu o plan zarządzania 

kryzysowego. „Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Prochowice” zatwierdzony 

został przez Starostę Powiatu Legnickiego w roku 2011. Plan spełnia warunki formalne ustawy 

z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz. 590 z późn.zm.) oraz 

jest zgodny z wytycznymi Wojewody dolnośląskiego do działalności w zakresie 

pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie dolnośląskim. 

 W planie opracowano systemowe, skoordynowane i efektywne reagowanie gminy na 

zdarzenia kryzysowe oraz określono potencjalne rodzaje zagrożeń, które mogą wystąpić na 

obszarze Gminy Prochowice. 

  Sztab kryzysowy burmistrza w składzie: 
 Szef MGZZK, 

 Zastępca szefa, 
 sekretarz MiG, 

 Kierownicy referatów UMiG 

 Kierownik Przychodni Rejonowej, 

 Naczelnik OSP, 

 Komendant Posterunku Policji, 

 Dyrektor MGOPS 

 Dyrektor POKIS 

 Inspektor zarządzania kryzysowego i OC, 
 

Działania Sztabu Kryzysowego w 2021 roku: 

 

Miejsko-Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice 

zwoływany jest na posiedzenia w razie potrzeby możliwości wystąpienia zagrożeń na terenie 

gminy. W 2021 roku nie zwoływano sztabu. 

Dodatkowo brano udział w treningach organizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego w 

zakresie: systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania, powszechnego ostrzegania o 

uderzeniach z powietrza, stałego dyżuru, treningu przeprowadzonego za pomocą sieci łączności 

radiowej szczebla powiat-gminy. Ponadto uczestniczono w posiedzeniu Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego Starosty Legnickiego w sprawie walki z pandemią koronawirusa. 
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15.ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 
Miejscowym aktem prawnym określającym współpracę Miasta i Gminy Prochowice z 

organizacjami pozarządowymi jest „Program współpracy Miasta i Gminy Prochowice z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2021 rok”, który został przyjęty uchwałą Nr XXIX/158/2020 Rady Miasta i 

Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2020 roku, która określa w perspektywie rocznej cele, 

zasady oraz formy współpracy Miasta i Gminy Prochowice z organizacjami pozarządowymi. 

 Celem uchwalonego programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy gminą, a 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w kierunku lepszego 

rozpoznawania i zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy oraz zwiększanie aktywności 

obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Program stanowi propozycje dla 

wszystkich organizacji i podmiotów wyrażających wolę i gotowość współpracy w działalności 

na rzecz naszej gminy i jej mieszkańców. Podstawowymi korzyściami ze współpracy winno 

być umacnianie poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego oraz wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych 

działań, dzięki lepszemu rozpoznaniu występujących potrzeb. 

 

REJESTR ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA PROCHOWICE 
 

Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzona przez Starostę Legnickiego 

 

UKS „Prakseol” 

Szkoła Podstawowa nr 1 

Ul. Młyńska 3 

59-230 Prochowice 

UKS „Spartakus” 

Szkoła Podstawowa nr 2 

Ul.T. Kościuszki 2  
59-230 Prochowice 

UKS „Strzelec” 

Szkoła Podstawowa nr 1  
Ul. Młyńska 3  
59-230 Prochowice 

Ludowy Zespół Sportowy  
„Krokus” Kwiatkowice 

Kwiatkowice 28/3  
59-230 Prochowice 

Ludowy Zespół Sportowy 

„Polonia” Lisowice 

Lisowice 55 

59-230 Prochowice 

UKS „Tora” w Prochowicach 

Szkoła Podstawowa nr 1 

Ul. Młyńska 3  
59-230 Prochowice 

Klub Sportowy Ludowy 
Zespół  
Sportowy „Dąb” w Dąbiu 

Dąbie 1 B  
59-230 Prochowice 
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Klub Sportowy  
„Korona” Kawice 

Kawice 20 

59-230 Prochowice 

Ludowy Klub Sportowy 

„ORKAN” Szczedrzykowice 

Szczedrzykowice 18 

59-230 Prochowice 

Klub Piłkarski  
Gromadzyń - Wielowieś 

Gromadzyń 19 

59-230 Prochowice 

Prochowicki Klub Sportowy  
Teakwon-do „Champion” 

Ul. Krótka 1 

59-230 Prochowice 

 

 

 

  

Wykaz fundacji KRS mających siedzibę na terenie powiatu legnickiego 

Nr KRS Nazwa Adres 
Data wpisu do 

KRS 

0000367373 
Fundacja Wspierania 

Biznesu TAURUS 

Szczedrzykowice 7 

59-230 Prochowice 
08.10.2010 

  

 

Wykaz Ochotniczych Straży Pożarnych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze 
Sądowym działających na terenie powiatu legnickiego 

Nr KRS Nazwa Adres 
Data wpisu do 

KRS 

0000269809 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Prochowicach 

Ul. Wrocławska 65  
59-230 Prochowice 

04.01.2007 

  

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym działających 
na terenie powiatu legnickiego 

  

Nr KRS Nazwa Adres 
Data wpisu do 

KRS 

0000070139 

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych  

„Nasza Gmina” w 
Prochowicach 

Ul. Warszawska 1 B  
59-230 Prochowice 

22.01.2002 

0000084689 
Klub Sportowy  

PROCHOWICZANKA 

Ul. Wojska Polskiego 21,  
59-230 Prochowice 

29.01.2002 

0000201658 

Polskie Towarzystwo  
Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział Ziemi Prochowickiej 

Ul. Legnicka 5  
59-230 Prochowice 

20.04.2004 

0000313102 

Stowarzyszenie Śpiewacze 
Męski 

Chór „Jednego Dnia” w 
Prochowicach 

Ul. Karola Miarki 5  
59-230 Prochowice 

26.09.2008 

0000384105 Stowarzyszenie BODEGA 
Ul Pocztowa 2 

59-230 Prochowice 
21.04.2011 

0000404777 
Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób 

Golanka Dolna 6 

59-230 Prochowice 
13.12.2011 



281 

 

Potrzebujących Promyczek 

0000480595 

Stowarzyszenie 

„BLIŻEJ SIEBIE BLIŻEJ 
ŚWIATA” 

Ul. Reymonta 1  
59-230 Prochowice 

09.10.2013 

  
 

Wykaz stowarzyszeń zwykłych mających siedzibę w powiecie legnickim 

Stowarzyszenie zwykłe  
STOP KURNIKOWI KAWICE 2012 

Kawice 9  
59-230 Prochowice 

 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 przebiegała według uchwalonego 

programu. Głównymi obszarami pracy organizacji pozarządowych na terenie Gminy 

Prochowice były objęte zadania publiczne w sferze: 

1)  kultura fizyczna i sport, 
2)  ochrona zdrowia: 
3)  wypoczynek i krajoznawstwo mieszkańców Gminy: 
4)  nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 
5)  działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej: 
6)  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: 
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 

 

Dotacje celowe zrealizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów 
publicznych 

 

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

1 3 4 5 5:4 

1 Realizacja programu 

 „Upowszechnianie turystyki w Gminie 
Prochowice” 

2.000,00 zł 
 

 

 

2.000,00 zł 
 

 
 

 

 

100,00% 

2 Realizacja programu 

„Wypoczynek letni dla dzieci” 

 

4.000,00 zł 4.000,00 zł 100,00% 

3 Realizacja programu 

 „Posiłek dla potrzebujących” w 2021r. 
 

50.000,00 zł 50.000,00 zł 100,00% 

4 Realizacja programu 

„Pozaszkolne zajęcia sportowe” 
 

4.000,00 zł 4.000,00 zł 100,00% 

 Razem 60.000,00 zł 60.000,00 zł 100,00 % 
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15.1. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI 
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2021 

 

W programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok przewidziano, że celem 

programu było pobudzenie aktywności i odpowiedzialności społecznej oraz budowy 

społeczeństwa obywatelskiego poprzez: 

- poprawienie jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy poprzez 

zwiększenie aktywności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, 

- wykorzystanie potencjału i możliwości podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego, 

- integrowanie podmiotów realizujących zadania publiczne, 

- otwarcia na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych. 

 

Wskaźnikami wykonania celu była realizacja 4 przedsięwzięć przez podmioty nie należące do 

sektora finansów publicznych, na które w 2021 roku  przyznano dotacje celowe w kwocie 

60.000,00 zł na plan 60.000 zł. Wykonanie wyniosło 100%, wskaźnik więc został osiągnięty.   

 

Na cztery zadania w ramach programu dotacje zostały wykorzystanie w 100,00% : 

1. „Posiłek dla potrzebujących w 2021 roku” – na kwotę 50.000 zł wykonano 50.000,00 

zł, tj. 100 % - cele zrealizowano, pomoc adresowana była do najuboższych 

mieszkańców i osób bezdomnych i odbywała się na bazie prowadzonej stołówki 

charytatywnej im. Brata Alberta przez Parafię Rzymskokatolicką w Prochowicach. 

2. Upowszechnianie turystyki w Gminie Prochowice” – kwota 2.000 zł – realizatorem  

zadania publicznego był PTTK Oddział Ziemi Prochowickiej w Prochowicach. W 

ramach zadania zorganizowano imprezy turystyczno-krajoznawcze, zarówno dla 

dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Nastąpiła integracja społeczeństwa oraz 

poprawiono jakość życia mieszkańców; 

3. „Wypoczynek letni dla dzieci” – kwota 4.000 zł – realizatorem zadania było 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina”. Przedsięwzięcia związane były 

z przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz patologiom społecznym. Cele programu 

zrealizowano. 

4. „Pozaszkolne zajęcia sportowe” – na kwotę 4.000 zł, co stanowi 100%. Realizator Klub 

Sportowy Prochowiczanka.  Założone cele zrealizowano. 



283 

 

ROZDZIAŁ III 
 

 

INFORMACJA Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY MIASTA  
I GMINY PROCHOWICE ZA 2021 ROK 
 

 

W roku 2021 Rada Miasta i Gminy  Prochowice podjęła   74   uchwały . 
 

        Z  inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy w kwestiach merytorycznych Rada podjęła   70   
uchwał  z  czego     36   aktów prawa  miejscowego . Natomiast  z  inicjatywy  Rady  podjęto    
4   uchwały         o  charakterze  formalnym  i  organizacyjnym . 
70  uchwał  Rada przekazała   do realizacji  Burmistrz Miasta i Gminy . Rada Miasta i Gminy 
zrealizowała  4 uchwały. 

I. Uchwały  stanowiące  akty  prawa  miejscowego  

1)Nr XXXII/168/2021  z dnia  27.01.2021 r. w sprawie zmian w budżecie  miasta i gminy 
Prochowice na 2021 r. 

2)Nr XXXIII/170/2021  z dnia 24.02.2021 r. w sprawie zmian  w budżecie miasta i gminy 
Prochowice na 2021 r. 

3) Nr XXXIII/171/2021 z dnia  24.02.2021r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej MiG Prochowice na lata 2021-2030, 

4)Nr  XXXV/178/2021 z dnia 24.04.2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 
Prochowice na 2021 r. 

5)Nr XXXVI/ 181/2021 z dnia 28.04. 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 

Prochowice na 2021 r. 

6)Nr XXXVII/184/2021  z dnia 26.05.2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 
Prochowice na 2021 r. 

7) Nr XXXVII/185/2021 z dnia  26.05.2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej MiG Prochowice na lata 2021-2030, 

8)Nr XXXVIII/193/2020  z dnia  23.06.2021 r. w sprawie zmian w budżecie  miasta i gminy 
Prochowice na 2021 r. 

9) Nr XXXVII/194/2021 z dnia 23.06.2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej MiG Prochowice na lata 2021-2030, 

10) Nr XL/204/2021 z dnia 25.08. 2021 r. w sprawie zmian  w budżecie miasta i gminy 
Prochowice na 2021 r, 

11)Nr XLI/212/2021 z dnia  22.09.2021 r. w sprawie zmian  w budżecie miasta i gminy 
Prochowice na 2021 r,  

12)Nr XLIII /215 /2021  z dnia  29.09.2021 r. w sprawie  zmian  w budżecie miasta i gminy 
Prochowice na 2021 r,  

13)Nr XLIII/220/2021 z dnia 13.10.2021 r.  w sprawie  zmian w budżecie miasta i gminy 
Prochowice na 2021 r. 
14)Nr XLIV/ 221/2021  z dnia  27.10.2021 r. w sprawie zmian  w budżecie miasta i gminy 
Prochowice na 2021 rok, 

15) Nr XLV/226/2021  z dnia  17.11.2021 r. w sprawie zmian  w budżecie miasta i gminy 
Prochowice na 2021 rok, 

16) Nr XLVI/229/2021  z dnia 24.11.2021 r. w sprawie zmian  w budżecie miasta i gminy 
Prochowice na 2021 rok, 

17) Nr XLVII/235/2021  z dnia  6.12.2021 r. w sprawie zmian  w budżecie miasta i gminy 
Prochowice na 2021 rok, 
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18) Nr XLVIII/236/2021 z dnia  15.12.2021 r. w sprawie zmian  w budżecie miasta i gminy 
Prochowice na 2021 rok, 

19) Nr XLIX/239/2021  z dnia 29.12.2021 r. w sprawie zmian  w budżecie miasta i gminy 
Prochowice na 2021 rok, 

Uchwały zrealizowano. 
20)Nr XXXIII/172/2021   z 24.02.2021r.  w sprawie  wymagań jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości    i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1493, ze zm.) na prowadzenie przez przedsiębiorców 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wymagane jest uzyskanie 
zezwolenia. 

Z delegacji art. 7 ust. 3 Rada Miasta i Gminy określa, w drodze uchwały, wymagania, jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń, o których wyżej mowa. 
        Ponieważ na terenie Gminy Prochowice nie są prowadzone schroniska dla bezdomnych 
zwierząt, grzebowiska i spalarnie zwłok zwierzęcych i ich części w uchwale nie określono 
wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 
pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały w takim brzmieniu  było  konieczne. 
Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 
2021  pozycja  1092 . 

Uchwała obowiązująca w trakcie realizacji. 
21)Nr XXXIII/174/2021 z 24.02.2021 r. w sprawie   zwolnienia z opłat za korzystanie  z 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży za rok 2021 dla przedsiębiorców prowadzących stałe punkty sprzedaży na 
terenie miasta i gminy Prochowice, 

Zgodnie z treścią ust. 1 art. 31 zzca ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Rada Gminy może, w drodze uchwały, 
zwolnić z opłaty,   o której mowa w art. I I 1  ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982. o 
wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2021 roku oraz przyznać zwrot 
określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za 
rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia       2021r. 
      O zwolnienie z opłaty lub przyznanie zwrotu opłaty mogą ubiegać się właściciele punktów 
gastronomicznych. Jest to istotna pomoc dla przedsiębiorców prowadzących branżę 
gastronomiczną, która z powodu panującej epidemii COVID- 19 jest obecnie w bardzo trudnej 
sytuacji finansowej.        Z powodu zamknięcia lokali gastronomicznych przedsiębiorcy nie 
sprzedają napojów alkoholowych. Długotrwałe ograniczenia uniemożliwiają przedsiębiorcom 
prowadzenie działalności gospodarczej       i korzystanie z posiadanych zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Restauratorzy to 
grupa przedsiębiorców, których najbardziej dotkliwie dotyczą ograniczenia handlu i usług 
związane ze stanem epidemii. Ogromnym obciążeniem dla nich są stałe opłaty i niezależne od 
niskich lub nawet zerowych obrotów koszty, z którymi muszą się mierzyć. 
           W związku z powyższym podjęcie uchwały było  uzasadnione z uwagi na obecną trudną 
sytuację wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie branży 
gastronomicznej. 
Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 
2021  pozycja  1093 .  

Uchwała  obowiązująca   w trakcie realizacji . 
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22)Nr XX XV/179/2021  z 24.03.2021 r.  w sprawie  przyjęcia  programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i 
gminy Prochowice 

          Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020r, 

poz.638 zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie należy do zadań 
własnych Gminy. Rada Gminy wypełniając wskazany obowiązek  jest   obowiązana, w drodze 
uchwały, corocznie do dnia 31 marca podjąć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. 
Wobec powyższego podjęcie uchwały  było  zasadne. 
Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 
2021  pozycja  1582 . 

Uchwała zrealizowana. 

23)Nr XXXVII/186 /2021  z 26.05.2021 r. w sprawie uchwalenia  Wieloletniego  Program  

Gospodarowania  Mieszkaniowym Zasobem Gminy Prochowice na lata 2021-2025 

         Z dniem 1 maja 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r.o zmianie ustawy  

o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i 
domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy 
i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2018r. poz.756). 

Art.2  tejże  ustawy zmieniał ustawę z dnia 21 czerwca 2021r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego , a zmiana tej ustawy weszła w 
życie   21 kwietnia 2019r. 

W ustawie zmieniającej ustawodawca zawarł art.17 którym przesądził o tym, że wszystkie 
uchwały podjęte przez organy stanowiące na podstawie art.21 ustawy o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego mogą być 
zmieniane nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie art.2 ustawy zmieniającej, 
czyli do dnia 21 kwietnia 2021r., a po tym terminie tracą ważność. 

W tym stanie prawnym doszło do utraty mocy obowiązującej uchwał wydanych z art.21 
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego w dniu 21 kwietnia 2021r. 

Z podanych względów zachodziła  potrzeba wypełnienia delegacji z art.21ust.1pkt 1 
przywołanej wyżej uchwały i uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy. 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 
2021  pozycja  2643 

 

Uchwała  obowiązująca w realizacji przez  Referat  Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej  .  
 

24)Nr XXXVII/187/2021  z 26.05.2021 r. w sprawie zasad  wynajmowania  lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prochowice 

           Z dniem 1 maja 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018r. o zmianie ustawy                 
o finansowym  wsparciu  tworzenia  lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i 
domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy 
i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.z 2018r. poz.756). 

Art.2  tejże ustawy zmieniał ustawę z dnia 21 czerwca 2021r. o ochronie praw lokatorów 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego , a zmiana tej ustawy weszła w 
życie   21 kwietnia 2019r. 

W ustawie zmieniającej ustawodawca zawarł art.17 którym przesądził o tym, że wszystkie 
uchwały podjęte przez organy stanowiące na podstawie art.21 ustawy o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego mogą być 

http://2018r.poz.756/
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zmieniane nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie art.2 ustawy zmieniającej, 
czyli do dnia 21 kwietnia 2021r., a po tym terminie tracą ważność. 

W tym stanie prawnym doszło do utraty mocy obowiązującej uchwał wydanych z art.21 
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego          w dniu 21 kwietnia 2021r. 

               Z podanych względów zachodziła  potrzeba wypełnienia delegacji z art.21 ust.1 pkt2 
przywołanej wyżej uchwały i uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy .                 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 
2021  pozycja  2644. 

Uchwała  obowiązująca  w realizacji przez  Referat  Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej  . 

25)Nr XXXVIII/195/2021 z 23.06.2021r. w sprawie określenia  wzoru wniosku o 
przyznanie  dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego , 

          Zgodnie art. 7 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych „dodatek mieszkaniowy 
przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta,          w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację 
o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających 
dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty." 

Art.7 ust.1 e ww. ustawy stanowi, że „Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór wniosku                 
o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1". 
W dniu 1 lipca 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych 
ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, która wprowadziła zmiany w art. 7 ust. 1 ustawy 
o dodatkach mieszkaniowych, t.j.„do wniosku dołącza się deklarację o dochodach 
gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz 
dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia 
wniosku wydatków związanych                       z zajmowaniem lokalu mieszkalnego". 

Art. 38 ustawy zmieniającej wskazywał, że w terminie do dnia 1 lipca 2021 r. rady gmin 
podejmą uchwały, o których mowa w art. 7 ust. 1e ustawy o dodatkach mieszkaniowych, które 
wchodzą w życie z dniem 1 lipca2021 r. Mając na uwadze ww. przepisy istniała konieczność 
dostosowania wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji                   

o dochodach gospodarstwa domowego do mających wejść w życie przepisów. 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały  było zasadne. 
Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego rocznik 
2021 pozycja 3122 w dniu 29 czerwca  2021 r.  

Uchwała  obowiązująca  w realizacji  przez  MGOPS Prochowice . 

26)Nr XXXVIII/196/2021 z 23.06.2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków, 

              Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę        i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028) Rada Miasta       i 
Gminy Prochowice, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje 
projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do 
zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 
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Taki projekt został przygotowany i przyjęty uchwałą XXXVI/182/2021 z dnia 28 kwietnia 
2021r w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków           
i przesłany do Organu regulującego tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie postanowieniem z dnia 13 maja 2021r 
WR.RZT.71.27.2021 zaopiniowało pozytywnie przedłożony Regulamin dostarczania wody                      
i odprowadzania ścieków. 
            Zgodnie z art. 19 ust. 3 i 6 cytowanej wyżej ustawy Rada Miasta i Gminy uchwala 
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazuje podjętą uchwałę 
Wojewodzie wraz z opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały stało się konieczne. 
Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 
2021  pozycja  3188 . 

Uchwała  obowiązująca w  realizacji  przez  Referat Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej. 

27)Nr XL/207/2021  z 25.08.2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i 
trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych  
przypadających Gminie Prochowice lub jej jednostkom organizacyjnym , mających 
charakter cywilnoprawny oraz określenia  warunków dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach ,  w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną , a także wskazania 
organów i osób uprawnionych  do udzielenia tych ulg, 
Stosownie do treści przepisu art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych    ( Dz. U. z 2021r. poz. 305, z późn.zm. ) w przypadkach uzasadnionych ważnym 
interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter 
cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom 

organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy tj. jednostkom budżetowym, 
zakładom budżetowym, instytucjom kultury, mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą 
zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty, na zasadach 
określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ( ... ). Jednocześnie 
stosownie do przepisu ust. 2 ww. artykułu organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
określi szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg, o których mowa w ust. 1, warunki 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 
publiczną, oraz wskaże organ lub osobę uprawnione do udzielania tych ulg. 
W związku z wydłużeniem okresu obowiązywania rozporządzeń Komisji(UE) 

-Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i art.108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L nr 352/lz 

24.12.2013r.)do dnia 31.12.2023r. 

-nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i art.108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz,Urz.UE L 

nr 352/9 z 24.12.2013r.) do dnia 31.12.2027r. oraz wygaśnięciem z dniem 31.12.2020r. 
uchwały Nr XLIII/260/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 listopada 2017 r. w 

sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania , odraczania lub 
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Prochowice lub jej 
jednostkom organizacyjnym , mających charakter cywilnoprawny oraz określenia warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc 
publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg, przedkłada 
się projekt uchwały , który jest kontynuacją dotychczasowych rozwiązań w zakresie udzielania 
ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny wraz z aktualizacją 
przepisów mających zastosowanie do udzielania pomocy de minimis i pomocy de minimis w 
rolnictwie .Podjęta uchwała będzie obowiązywała do dnia 31.12.2023r. z uwagi na przesunięty 
termin obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013.  
Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego rocznik 
2021 pozycja  3961 w dniu   30.08.2021r 
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Uchwała  obowiązująca  w  realizacji . 
28) XL/209/2021 z 25.08.2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 
W dniu 23 czerwca 2021r .  Rada Miasta i Gminy Prochowice podjęła uchwałę w sprawie 
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków. 
W dniu 16 lipca 202l r  organ nadzoru poinformował naszą jednostkę o niezgodności zapisów 
ust. 4 § 13 załącznika do wyżej wymienionej uchwały z obowiązującym w tym zakresie 
prawem. Organ nadzorczy w wyniku kontroli stwierdził, że w treści załącznika do uchwały 
stwierdzono istotne naruszenia prawa, ponieważ zgodnie z art. 43 ust. l a  Prawa budowlanego 

: „Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1 (geodezyjnemu 
wyznaczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej), nie podlegają przyłącza, o których 
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23 (m.in. przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne), jeżeli ich 
połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącza lub na działce do niej 
przyległej". Z kolei rozporządzenie, o którym była mowa w art. 43 ust. 4 ustawy Prawo 
budowlane zostało uchylone z dniem 19 września 2020 r. Z powyższego wynika, że geodezyjna 
dokumentacja w przypadku przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego nie jest wymagana 
w każdym przypadku, jak to wynika z § 13 ust. 4 załącznika. 
Wobec powyższego należy dokonać uchylenia ust. 4 § 13 załącznika do wyżej wymienionej 
uchwały. 
     W tym stanie  rzeczy podjęcie  uchwały stało się konieczne. 
Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego rocznik 
2021 pozycja   3962 w dniu   30.08.2021r. 

Uchwała  obowiązująca w  realizacji  przez  Referat  Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej . 

29) XLII/216/2021 z 29.09.2021 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece 

Publicznej  im. Zygmunta Jana Rumla w Prochowicach 

Zmiany w Statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prochowicach wynikały  z 
konieczności dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów znowelizowanej ustawy z 
dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 
2020 r. poz. 194, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U z 
2019 r. poz. 1479). 

Wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prochowicach z dnia 21.06.2021 

r. , zawierał szczegółowe omówienie  proponowanych zmian w Statucie. W tym stanie rzeczy 
podjęcie uchwały  było  uzasadnione. 
Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego rocznik 
2021 pozycja  4542  w dniu   7.10.2021r.   

Uchwała  obowiązująca w  realizacji . 
30) XLII/217/2021 z 29.09.2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w 
gminie Prochowice na rok szkolny 2021/2022. 

Artykuł 39a ustawy Prawo oświatowe, który wszedł w życie 3 grudnia 2019 r. reguluje zasady 

zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkół. Określa też wzór na 

obliczenie kosztów jednorazowego przewozu dziecka niepełnosprawnego do placówki 

oświatowej wraz z opiekunem. Jedną ze składowych wzoru jest średnia cena jednostki paliwa 

w danej gminie właściwego dla danego pojazdu. Ustawa zobowiązuje radę gminy do określenia 

w drodze uchwały, średniej ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny, 

uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Ceny paliwa w Gminie: 
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Stacje 

benzynowe w 

Gminie 

Prochowice 

Rodzaj paliwa i cena za jednostkę 

Etyli

na 95 

Etylina 

95 PLUS 

Etylin

a 98 

Olej  

napędo

wy 

•i Olej 

napędowy 

PLUS 

Ga

z LPG 

Pieprzyk Kawice 

88 59-230 

Prochowice 

5,88 zł     - 6,1

1 zł 

5,61 

zł 

        - 2,

87 zł 

Circle K 

ul. 

Wrocławska 

60 

59-230 

Prochowice 

5,93 zł 6,1

3 zł 

 5,69 

zł 

5,83 

zł 

2,

89 zł 

Średnia 

cena: 

5.91 zł 6,1

3 zł 

6,1

1 zł 

5,65 

zł 

5,83 

zł 

2,

88 zł 

W związku  z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne. 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego rocznik 
2021 pozycja  4543  w dniu    7.10.2021r.  

Uchwała  zrealizowana.  
 

31) XLII/218/2021 z 29.09.2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad 
Zabytkami  Miasta i Gminy Prochowice na lata 2021-2024. 

Gminny program opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Prochowice na lata 2021-2024 został 
sporządzony na okres czterech lat zgodnie z artykułem 87 ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. Stanowi element polityki samorządowej dotyczącej ochrony zabytków gminy, 
porządkuje informacje dotyczące prowadzonych zadań związanych z ochroną dziedzictwa 
kulturowego gminy oraz służy planowaniu działań dotyczących opieki nad zabytkami. 

Celem dokumentu jest określenie warunków organizacyjnych i finansowych dla realizacji 

zadań w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami zgodnie z kompetencjami samorządu gminy 
Prochowice. 

Konsekwentna realizacja Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy 

Prochowice na lata 2021-2024 może stać się - w oparciu o szersze od dotychczasowego 

wykorzystanie potencjału związanego z zachowanym dziedzictwem kulturowym - istotnym 

czynnikiem rozwoju oraz wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności regionu. 
Gminny program opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Prochowice na lata 2021-2024 

został pozytywnie zaopiniowany przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 
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Z realizacji programu Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice sporządza co dwa lata 
sprawozdanie, które przedstawia się Radzie Miasta i Gminy.  

W związku  z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne. 
Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego rocznik 
2021 pozycja  4544  w dniu   7.10.2021r.  

Uchwała  obowiązująca w  realizacji . 
32) XLIV/224/2021 z 27.10.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
szczegółowych zasad, sposobu  i  trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Prochowice lub jej jednostkom 
organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny oraz określenia warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 
pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg. 

        Po podjęciu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających 
Gminie Prochowice lub jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny 

oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 
stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do 
udzielania tych ulg, dokument został przesłany do organu nadzoru, organ nadzoru nie stwierdził 
nieważności uchwały jednakże wniósł do niej uwagi, w zakresie § 5 ust.6 i 9. 
  Uwzględniono  uwagi  organu  nadzoru  w  następujący  sposób : 

1 ) w § 5 :  

a) w ust.6 zdanie drugie - uszczegółowić zasady udzielania ulgi na okres dłuższy niż 36 
miesięcy poprzez nowe brzmienie przepisu, 

b) w ust.9 - sprecyzować kwotę i warunki ubiegania się o umorzenie części należności 
poprzez nowe brzmienie tego przepisu. 

       Powyższe poprawki  wyczerpują uwagi stwierdzone przez organ nadzoru . W tym stanie 
rzeczy podjęcie uchwały stało się konieczne i  było  uzasadnione. 

      Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego rocznik 
2021 pozycja  5008  w dniu   3.11.2021r.    

       Uchwała  obowiązująca w  realizacji . 
33) XLVI/232/2021 z 24.11.2021 r. zmieniająca uchwałe w sprawie nadania  Statutu 
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Prochowicach, 

   Uchwałę zmieniającą podjęto  w związku z uwagami wniesionymi drogą mailową 
przez organ nadzoru - Wojewodę Dolnośląskiego. Zdaniem organu nadzoru biblioteka, która 
jest samodzielną instytucją kultury działa w oparciu o statut, bez potrzeby tworzenia regulaminu 
organizacyjnego. Nadto zmiana w § 10 Statutu dotyczy źródeł finansowania Biblioteki. 
Z podanych względów, podjęcie uchwały  było uzasadnione. 
Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego rocznik 

2021 pozycja 5604 w dniu  1.12.2021r.     

Uchwała  obowiązująca w  realizacji . 
34) XLVI/233/2021 z 24.11.2021 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie  wyboru  metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi  oraz ustalenia wysokości 
tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik . 
Podwyżka opłat za odbiór odpadów komunalnych związana jest z rozstrzygnięciem przetargu 
na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z 
nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. 
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Pomimo obowiązującej na terenie Gminy Prochowice od dnia 1 luty 2020r. segregacji 

odpadów odnotowano dalszy wzrost ilości odpadów niesegregowanych. które z uwagi na 
obowiązującą stawkę mają znaczący wpływ na ceną. Wzrosła również ilość odpadów 
gromadzonych na terenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Do tej pory wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, pomimo działań w 
kierunku uszczelnienia systemu, nie pokrywały w całości wydatków jakie ponosi Gmina na 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
proponowanym zakresie zapewni zbilansowanie kosztów systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, bez konieczności zmiany zakresu zadania i obniżania wypracowanych 
standardów. 

W myśl art. 6k ust. 2a pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata 
za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny nie może być wyższa niż 2% 
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem, w przypaSku 
metody od mieszkańca. Dochód rozporządzalny za rok 2020 wyniósł 1919 zł, a zatem 
maksymalna opłata może wynosić 38,38 zł. Opłata przyjęta w uchwale wynosi 36,00 zł, co 
stanowi ok. 94% maksymalnej stawki. 

  W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały było  uzasadnione. 
Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego rocznik 
2021 pozycja  5605  w dniu 1.12.2021r.   

Uchwała  obowiązująca w  realizacji . 
35) XLVI/234/2021 z 24.11.2021 r.w  sprawie  określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości  
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(zwanej dalej: upol) górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku 
podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym 
wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w 
którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 

r. opublikowanym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 660, wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. wyniósł 103,6 (wzrost 
cen o 3,6%). 

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 ogłoszone zostały 
w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. 
(Monitor Polski z 2021 r., poz. 724). 

Podatek od nieruchomości stanowi jedną z danin publicznych, dla której normatywną podstawę 
stanowią przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Do określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości jest uprawniona Rada Gminy (art. 5 ust. 1 upol).Maksymalne stawki 
określone w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 

2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022. 
Proponowany poziom wzrostu stawek podatkowych jest wynikiem kontynuacji polityki 

systematycznych zmian podatków w stosunku do inflacji, mających na celu zapewnienie 

wzrostu dochodów budżetowych na poziomie umożliwiającym realizację założonych zadań 
szczególnie w kontekście uwarunkowań wynikających z ustawy o finansach publicznych. 

Zgodnie  z ustawą o finansach publicznych wydatki bieżące mogą być pokryte tylko i 
wyłącznie z bieżących dochodów. Podatki lokalne to jedno z głównych źródeł finansowania 
zadań własnych. Stanowią znaczny procent dochodów bieżących. Utrzymanie ich na 
stosownym poziomie pozwoli realizować właściwą politykę finansową gminy. 
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Z wpływających do budżetu gminy podatków, realizowane są zadania służące całej 
społeczności lokalnej. Przyjęcie niższych od proponowanych stawek podatków spowoduje 
uszczuplenie środków przeznaczonych przez gminę na realizację jej  zadań  własnych. 
W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały  było  uzasadnione. 
Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego rocznik 
2021 pozycja  5606  w dniu 1.12. 2021r.   

Uchwała  obowiązująca w  realizacji . 
36) XLIX/238/2021 z 29.12.2021 r.w  sprawie  budżetu miasta i gminy Prochowice na 2022 

r.                   

Niniejszą uchwałą  Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwaliła plan dochodów i 
wydatków na rok 2022.   Dochody  budżetu  Gminy Prochowice na rok 2021 wynoszą  45 
806947,56zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie: 34.594.061.09 zł 

2) dochody majątkowe w kwocie: 11.212.886,47 zł 
 

       Wydatki  budżetu Gminy Prochowice na rok 2021  wynoszą  : 37 050 637,43 zł. 
       Wydatki budżetu obejmują plan wydatków  bieżących na łączną kwotę 34.457.152,61 

zł, w tym: 
        1) wydatki  jednostek  budżetowych  w  kwocie:                                                     
25.125.753,18 zł,  

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 14.916.993,94 zł 
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 10.208.759.24 zł 
c) dotacje na zadania bieżące : 1.924.009.00 zł 
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7.026.661,53 zł 
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego: 224.014,63 zł 
f) wydatki   na  programy  finansowane  z udziałem   środków,  o których  mowa  w art. 5 

ust. 1 pkt. 2 i 3   

156 714,27 zł 
Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę    15 835 919,95  

zł, w tym  
a) na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje w kwocie :   15.835 .919,95  

zł w tym: 
- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3   
2 771 999,97 zł. 
Różnica między dochodami i wydatkami Gminy stanowi deficyt budżetu na łączną kwotę  
4 486 125,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą : 
-przychody pochodzące z  zaciągniętych pożyczek  i  kredytów   na rynku krajowym w kwocie   
3 582 396  zł, 
-wolne środki   903 729  zł. 
- przychody jednostek samorządu terytorialnego  z niewykorzystanych środków pieniężnych  
na rachunku bieżącym – 865 878,00 zł. 
Ustalono  kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości  6 343 729,00 zł. z 
tego: 
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- przychody z  pożyczek i kredytów   5 440 000,00 zł 
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych   

903 729,00 zł. 
Ustalono  kwotę rozchodów budżetu  w  wysokości   1.857 604,00 zł, z tego: 

- spłaty kredytów długoterminowych 1.672  054 ,00 zł 
- spłaty pożyczek długoterminowych 185.550.00 zł 

W budżecie tworzy się rezerwy , w tym: 

1) rezerwę ogólną w wysokości   80.000,00 zł 
2) rezerwę   celową   na   realizację   zadań   własnych  z zakresu   zarządzania   kryzysowego   
w wysokości:   100.000,00 zł. 

W uchwale budżetowej ustalono również : 
- dochody  z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki  na zadania związane 
z ochroną środowiska i gospodarką wodną,  
-plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  
- plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami , 
- plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań realizowanych w drodze 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , 

- plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność określoną 
w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, 
-planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w tym: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,  

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,   

- dochody  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na 
realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz wydatki  na realizację zadań określonych w gminnym 
programie przeciwdziałania narkomanii,  
-plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w podziale 
na sołectwa , 
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),  
             -  limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów 

wartościowych ,      
                zaciąganych na: 
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,, 
- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy ,, 
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek . 
 

             Upoważniono Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice do:  dokonywania zmian planu 

wydatków w ramach działu w: zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia 
ze stosunku pracy,  dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych bez wprowadzania 
nowych zadań inwestycyjnych, dokonywania zmian w planie zakupów inwestycyjnych pod 
warunkiem, że wartość zakupu nie przekracza 150.000.00 zł w ramach tego samego działu, 
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dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub 
uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie 
pogorszą wyniku budżetu, dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze 
zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te 
nie pogorszą wyniku budżetu. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych 
ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, przekazywania uprawnień 
gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. których 
realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 
lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, zaciągania 
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek  na pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł ,zaciągania zobowiązań 
długoterminowych   na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z  tytułu kredytów i pożyczek do wysokości      5 440  000,00 zł. 
Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 
2022  pozycja   884    w dniu   21.02. 2022 r. 

Uchwała  obowiązująca  w trakcie realizacji . 
 

II. Uchwały   uchylone ( w części  lub w całości ) 

                W ramach sprawowanego  nadzoru Wojewoda Dolnośląski  nie podejmował  
rozstrzygnięć   wobec  uchwał Rady Miasta i Gminy podjętych w roku 2021.  Występowały  
jednak  sytuacje ,  że na  ustną sygnalizację organu nadzoru niektóre zapisy uchwał były  
modyfikowane  do  zaleceń  nadzoru. 
Wojewódzki  Sąd  Administracyjny   we Wrocławiu nie podejmował decyzji w stosunku do 
uchwał Rady Miasta i  Gminy Prochowice    podjętych w omawianym okresie. 
 

 

III. Uchwały  realizowane   przez  Radę  Miasta  i  Gminy   Prochowice  

Rada   zrealizowała  4    uchwały .  
1)Nr XXXIII/175/2021  z dnia  24.02. 2021 r. w sprawie rozpatrzenia  petycji , 

  Po rozpatrzeniu  petycji  Piotra Sterkowskiego   z dnia  14 grudnia 2020 r. wnoszącego o pilne 
przyjęcie  uchwały o treści  proponowanej  przez wnoszącego  petycję Rada Miasta i Gminy 
Prochowice uznaje, że petycja ta nie zasługuje na uwzględnienie.   
           W oparciu o  opinię   Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji  Rada Miasta i Gminy 
Prochowice  stoi na stanowisku, że zawarte w petycji  żądanie pilnego podjęcia uchwały nie 
zasługuje na uwzględnienie albowiem brak jest podstawy prawnej dla podejmowania tego 

rodzaju uchwały przez organ stanowiący gminy. Jakkolwiek wezwanie zawarte w pierwszej 
części proponowanej uchwały jest słuszne, to jednak organ stanowiący gminy nie może 
podejmować uchwał bez upoważnienia ustawowego, a takiego w odnośnym przypadku brak 

.Nadto organ zważył, że ze strony mieszkańców tutejszej Gminy nie wpływały żadne sygnały 
dotyczące wykluczania społecznego mieszkańców ze względów rasowych ,  medycznych czy 
sanitarnych,  a więc podejmowanie takiej uchwały byłoby również bezprzedmiotowe. 

           Co się natomiast tyczy wezwania z drugiej części proponowanej uchwały to nie 
zasługuje ono również na uwzględnienie, gdyż program szczepień przeciwko  wirusowi  SARS-

COV- 2 jest programem rządowym, a więc organ stanowiący gminy nie posiada w tej materii 

żadnych kompetencji. W żadnym też razie nie można w przypadku tychże szczepień mówić o 
eksperymencie naukowym, gdyż szczepionki, aby były dopuszczone do obrotu, wymagają 
zatwierdzenia przez właściwe, uprawnione do tego podmioty. Warunki natomiast umowy 
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dotyczącej zakupu szczepionek negocjuje rząd i instytucje europejskie i nie są one powszechnie 
znane. W szczególności zaś podkreślić należy, że szczepienia nie są obowiązkowe, a więc 
każdy mieszkaniec ma prawo wyboru. Nadto , trwają prace ustawodawcze w przedmiocie 

utworzenia funduszu kompensacyjnego przewidującego odszkodowania w przypadku 
wystąpienia niepożądanych skutków poszczepiennych. 
          Wszystkie przytoczone wyżej okoliczności faktyczne i prawne nie pozwalają, w opinii 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,  jak i Rady Miasta i Gminy Prochowice,  podjąć  uchwały  
o  treści  proponowanej przez wnoszącego petycję , co powoduje, że petycja nie może zostać 
uwzględniona. 
                                                                                                                                                                                                        

Uchwała  zrealizowana.  
2)Nr XXXIII/176/2021  z dnia 24.02. 2021 r. w sprawie rozpatrzenia  petycji ,  

Po rozpatrzeniu  petycji     złożonej  przez  Stowarzyszenie  Polska  Wolna  od  GMO    z dnia   
5 stycznia  2021 r.  uzupełnionej  w dniu  15 stycznia 2021 r. ( przesłanej  drogą  elektroniczną 
)  zawierającej  informacje   o zagrożeniach  życia  i  zdrowia obywateli i przyszłych pokoleń 
związanych ze  szczepionkami SARS-COV-2  Rada Miasta i Gminy Prochowice uznaje, że 
petycja ta nie zasługuje na uwzględnienie.                                                                                                                                                                                                                              
W oparciu o opinię   Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji  Rada Miasta i Gminy Prochowice  
stoi  na stanowisku , że  zgodnie  z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do 
zadań własnych  gminy należą  sprawy dotyczące ochrony zdrowia . Jednakże wszelkie 
działania związane z epidemią koronowirusa ,  w tym także dotyczące zakupu , dystrybucji    i  
prowadzenia  szczepień  realizowane są przez rząd  RP. Tym samym  Rada Miasta i Gminy  
Prochowice nie jest właściwa do uwzględnienia   petycji  , gdyż dotyczy ona spraw o zasięgu 
ogólnopolskim. 
Uchwała zrealizowana. 
3)Nr XXXVI/183/2021  z dnia  28.04.2021 r. w sprawie rozpatrzenia  petycji ,  

W dniu   22  lutego  2021r. do Rady Miasta i Gminy Prochowice  wpłynęła petycja 
dotycząca wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego Referendum 
Ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu : 
Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko – Ludowego dla Polski. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu  21 kwietnia 2021r. 
przeanalizowała petycję i ustaliła, że przedmiot petycji nie mieści się w katalogu zadań 
własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020r. poz. 713, ze zm.). Komisja  w toku prowadzonej analizy obowiązujących 
przepisów prawa w odnośnej sprawie stwierdziła, że rada gminy może podejmować uchwały 
tylko w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, 
niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów - art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym. 

Komisja zauważyła również, że w gminach przeprowadza się referendum jedynie 
w sprawach lokalnych, natomiast przedmiotowa petycja dotyczy zagadnień ustroju Państwa 
oraz ordynacji wyborczej do Sejmu, które nie należą do kompetencji samorządu terytorialnego. 
Organ władzy publicznej działa wyłącznie w ramach i w granicach prawa, co oznacza, że mogą 
one podejmować tylko te działania, na które prawo im wprost zezwala. 
 

             W związku z powyższym Rada Miasta i Gminy Prochowice  nie uwzględnia 
przedmiotowej petycji. 

Uchwała zrealizowana. 

4) Nr XLIX/ 240/2021 z dnia 29.12. 2021 r. w sprawie  przyjęcia planów pracy Rady 
Miasta i Gminy Prochowice i komisji Rady Miasta i Gminy Prochowice na 2022 r. , 

Niniejszą uchwałą Rada ustaliła   plany pracy Rady  i  komisji   na rok 2022. 
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Uchwała  obowiązująca   w realizacji . 
 
IV.Uchwały Rady Miasta i Gminy  Prochowice realizowane  przez Burmistrza Miasta i 
Gminy   Prochowice  

             W  2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy  Prochowice realizowała   ogółem  70  uchwał 
w tym             36 uchwał  stanowiące prawo miejscowe . 
UCHWAŁY  Z  ZAKRESU  DZIAŁALNOSCI   REFERATU  ORGANIZACYJNO-

PRAWNEGO (   8  ) 

1)Nr XXXII/ 169/2021  z dnia 27.01.2021  w sprawie powołania komisji konkursowej do 
przeprowadzenia postępowania  konkursowego  na stanowisko Kierownika Przychodni 
Rejonowej  w  Prochowicach . 

Z uwagi na fakt , że Kierownik Przychodni złożył podanie o rozwiązanie stosunku pracy  z 

dniem 29 marca 2021 r. w związku z zamiarem przejścia  na emeryturę  koniecznym było 
przeprowadzenie postępowania  konkursowego na stanowisko Kierownika. W tym też celu 
powołano  7 osobową komisję . Przewodniczącym Komisji został    radny Sebastian Siwoń.   

Uchwała zrealizowana. 
2)Nr XXXVIII/190/2021  z dnia 23.06.2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Prochowice wotum zaufania. 

           Po rozpatrzeniu  raportu o stanie Miasta i Gminy Prochowice za 2020 rok oraz 

przeprowadzeniu debaty nad przedłożonym raportem Rada MIG Prochowice udzieliła 
Burmistrzowi    Miasta i Gminy Prochowice wotum zaufania. 

Uchwała zrealizowana. 
3)Nr XXXIX /201/2021 z dnia 29 .06. 2021 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i 
Gminy Prochowice . 

Z uwagi na fakt,że Skarbnik MIG złożyła podanie o rozwiązanie  stosunku pracy za 
porozumieniem stron z dniem 30 czerwca 2021 r.  Pani Burmistrz   wystąpiła  do Rady MiG 
Prochowice z wnioskiem  o jej  odwołanie  z  tego stanowiska .   
Uchwała zrealizowana.  
4) Nr XXXIX /202/2021 z dnia 29 .06. 2021 r. w sprawie powołania  Skarbnika Miasta i 
Gminy Prochowice . 

W związku  z odwołaniem Skarbnika MiG  koniecznym stało się  powołanie nowego . 
Kompetencja powołania Skarbnika  Gminy należy do Rady Miasta i Gminy   na wniosek 
Burmistrza MIG   - art. 18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym. 
Uchwała zrealizowana.  
5) Nr XL/211/2021  z dnia 25.08.2021 r. w sprawie  wyznaczenia przedstawiciela Gminy 

Prochowice  do składu komisji konkursowej na stanowisko  zastępcy kierownika 
Przychodni Rejonowej w Prochowicach . 

W związku  z rozpoczęciem procedury konkursowej na stanowisko zastępcy  Kierownik  
Przychodni Rejonowej w Prochowicach zwróciła się o wyznaczenie przez Radę   
przedstawiciela podmiotu tworzącego, który  wszedł  w skład  komisji konkursowej zgodnie  z 
rozporządzeniem Ministra  Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania  konkursu na niektóre 
stanowiska kierownicze w podmiocie  leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. 
Uchwała zrealizowana.  
6) Nr XLV/227/2021 z dnia 17.11.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Ścinawa. 

Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego określane są przez 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą. 
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W dniu 10 listopada 2021 r. doszło do katastrofy budowlanej w wyniku wybuchu gazu 
w kamienicy w miejscowości Ścinawa. Doszło do zniszczenia budynku mieszkalnego, kilka 
rodzin straciło dom i dorobek całego życia. 

Miasto i Gmina Prochowice przyłączyło się do tej akcji i przeznaczylo  na ten cel kwotę 
10.000 zł. Na mocy wyżej wskazanych przepisów ustawy o finansach publicznych Rada Miasta 
i Gminy Prochowice, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice, podjęła  uchwałę w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ścinawa z przeznaczeniem na 
zminimalizowanie strat i skutków przedmiotowej katastrofy budowlanej w Ścinawie. Dotacja 
nie została wykorzystana przez Gminę Ścinawa z uwagi na krótki termin realizacji. 
Uchwała  niezrealizowana.  
7)Nr XLVI/231/2021 z dnia 24.11.2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Burmistrza MIG Prochowice . 

Z dniem 1 listopada 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 
października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1960), które wiąże się ze znowelizowaną ustawą o wynagrodzeniu osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe, która podniosła górne limity wynagrodzeń pracowników 
samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru m.in. wójtów, burmistrzów, prezydentów 
miast. Ustalono maksymalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz 

uregulowano wysokość dodatku specjalnego w jednej stawce. Miesięczne maksymalne kwoty 
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków, które dotyczą pracowników zatrudnionych na 
podstawie wyboru, mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

(zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw). 

Biorąc pod uwagę wejście w życie nowych przepisów prawa w zakresie wynagrodzenia 

burmistrza oraz ogrom pracy i odpowiedzialność za gminę na zajmowanym stanowisku, a także 
fakt obniżenia wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie 
wyboru w 2018 roku przyjęto stawki w kwotach maksymalnych brutto. 
Uchwała w  realizacji.  

8) Nr XLIX/241/2021 z dnia 29.12.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet  
dla radnych. 

Zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 
r. poz. 1372, ze zm.) wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu 
miesiąca łącznie 2,4 krotności kwoty bazowej ( kwota bazowa to 1789,42 zł , max to 4.294, 60 
zł ) określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 23.12.1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w 
państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1658). 
Przepisy w powyższym brzmieniu zostały wprowadzone art. 2 ustawy z 17.09.2021 r. o zmianie 
ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w niektórych 
ustawach. Wskazany przepis znowelizował art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym. 
Zgodnie z dotychczas obowiązującą uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 
października 2011 r. miesięczna dieta zryczałtowana za pracę w organach Rady Miasta i Gminy 
Prochowice dla Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Prochowice wynosi wysokość 50% 

półtorakrotności kwoty bazowej (stawka maksymalna tj. 1.342,07 zł). 

Zgodnie z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) 
radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do 50% maksymalnej wysokości 
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diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców tj. 2.147, 30 zł. Należy także podkreślić, że jeżeli 
dieta stanowi wielokrotność kwoty bazowej to zgodnie z art. 18 ustawy zmieniającej ustawę o 
wynagrodzeniu z 17.09.2021 r. dieta w wyższej wysokości przysługuje od dnia 1 sierpnia 2021 
r. i powinno zostać wypłacone wyrównanie. 

Z uwagi na fakt, że Przewodnicząca Rady, oprócz prowadzenia obrad organu stanowiącego, 
wykonuje również inne czynności reprezentujące Radę Miasta i Gminy Prochowice na 
zewnątrz, uczestniczy w dyżurach radnych spotykając się z mieszkańcami w sprawach gminy 
przyznanie zryczałtowanej diety w wysokości maksymalnej tj. 50 % 2,4 krotności kwoty 
bazowej, która do tej pory była uchwalona w maksymalnej wysokości na podstawie 
poprzednich przepisów prawa, będzie adekwatne do zwiększonego zakresu obowiązków 
przewodniczącej organu stanowiącego i pełnionej funkcji. 
Uchwała w  realizacji.  
UCHWAŁY  Z  ZAKRESU  DZIAŁALNOŚCI   REFERATU  FINANSOWEGO (   33 ) 
1)Nr XXXII/168/2021  z dnia  27.01.2021 r. w sprawie zmian w budżecie  miasta i gminy 
Prochowice na 2021 r. 

2)Nr XXXIII/170/2021  z dnia 24.02.2021 r. w sprawie zmian  w budżecie miasta i gminy 
Prochowice na 2021 r, 

3) Nr XXXIII/171/2021  z 24.02.2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta i Gminy Prochowice na lata 2021-2030, 

4)Nr  XXXV/178/2021 z dnia 24.04.2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 
Prochowice na 2021 r., 

5)Nr XXXVI/ 181/2021 z dnia 28.04. 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 
Prochowice na 2021 rok. 

6)Nr XXXVII/184/2021  z dnia 26.05.2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 
Prochowice na 2021 r, 

7) Nr XXXVII/185/2021  z dnia 26.05.2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta i Gminy Prochowice na lata 2021-2030, 

8)Nr XXXVIII/193/2020 z dnia 23.06.2021 r. w sprawie zmian w budżecie  miasta i gminy 

Prochowice na 2021 r. 

9) Nr XXXVIII/194/2021  z 23.06.2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta i Gminy Prochowice na lata 2021-2030, 

10) Nr XL/203/2021  z 25.08.2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta i Gminy Prochowice na lata 2021-2030, 

11) Nr XL/204/2021 z dnia 25.08. 2021 r. w sprawie zmian  w budżecie miasta i gminy 
Prochowice na 2021 r, 

12)Nr XLI/212/2021 z dnia  22.09.2021 r. w sprawie zmian  w budżecie miasta i gminy 
Prochowice na 2021 r,  

13) Nr XLII/214/2021  z 29.09.2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta i Gminy Prochowice na lata 2021-2030, 

14)Nr XLIII /215 /2021  z dnia  29.09.2021 r. w sprawie  zmian  w budżecie miasta i gminy 
Prochowice na 2021 r,  

15)Nr XLIII/220/2021 z dnia 13.10.2021 r.  w sprawie  zmian w budżecie miasta i gminy 
Prochowice na 2021 r. 
 

16)Nr XLIV/221/2021  z dnia  27.10.2021 r. w sprawie zmian  w budżecie miasta i gminy 
Prochowice na 2021 rok, 

17) Nr XLIV /222/2021  z 27.10.2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta i Gminy Prochowice na lata 2021-2030, 

18)Nr XLV/225/2021  z 17.11.2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta i Gminy Prochowice na lata 2021-2030, 
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19) Nr XLV/226/2021  z dnia  17.11.2021 r. w sprawie zmian  w budżecie miasta i gminy 
Prochowice na 2021 rok, 

20) Nr XLVI/229/2021  z dnia 24.11.2021 r. w sprawie zmian  w budżecie miasta i gminy 
Prochowice na 2021 rok, 

21) Nr XLVI/230/2021  z 24.11.2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta i Gminy Prochowice na lata 2021-2030, 

22) Nr XLVII/235/2021  z dnia  6.12.2021 r. w sprawie zmian  w budżecie miasta i gminy 
Prochowice na 2021 rok, 

23) Nr XLVIII/236/2021 z dnia  15.12.2021 r. w sprawie zmian  w budżecie miasta i gminy 
Prochowice na 2021 rok, 

24) Nr XLIX/237/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej 

Miasta i Gminy Prochowice na lata 2022-2035, 

25) Nr  XLIX/239/2021  z dnia 29.12.2021 r. w sprawie zmian  w budżecie miasta i gminy 

Prochowice na 2021 rok, 

Realizacja uchwał polegała na bieżącym  wykonaniu  dyspozycji  referatów merytorycznych w 
zakresie zmian wprowadzonych do budżetu miasta i gminy  na rok 2021. 
Uchwały zrealizowano.       

26) Nr XXXVII/189/2021 z  26.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2021 r. Przychodni  Rejonowej w Prochowicach, 

Zgodnie z art.53 ust.l ustawy- z dnia 29 września 1994 r.o  rachunkowości, roczne 
sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ stanowiący, nie później 
niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. 
Realizując  w/w  obowiązek Przychodnia  Rejonowa  w  Prochowicach  przedstawiła do 
zatwierdzenia sprawozdanie finansowe  za rok 2020 - bilans, rachunek zysków  i strat oraz 
informację dodatkową wraz z załącznikami. Podjęcie uchwały było  zasadne. 
Uchwała  zrealizowana.  
27) Nr XXXVIII/191/2021 z 23.06.2021 r. w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania  finansowego Gminy Prochowice za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu MiG Prochowice,   

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2020 r. poz.713 z późn.zm. ) do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie 
sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia absolutorium z tego tytułu 

Natomiast w myśl art. 270 ust.4 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki 
samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu , w terminie do dnia 
30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. 
Rada  Miasta i Gminy Prochowice, po rozpatrzeniu , zatwierdziła : 

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prochowiec  za  2020 r. 
2) Sprawozdanie finansowe Gminy Prochowice za rok 2020 . 

Uchwała  zrealizowana. 
28) Nr XXXVIII/192/2021 z 23.06.2021 r. w sprawie absolutorium  

Rada  Miasta i Gminy  po zapoznaniu się z : 
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prochowice za 2020 r., 
2) sprawozdaniem finansowym Gminy Prochowice za 2020 r., 
3) informacją o stanie mienia Gminy Prochowice za 2020 r., 
4) opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 06.05.2020 r. w 

sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prochowice za 
rok 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok 2020, 

5) uchwałą nr II/45/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza 
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Miasta i Gminy Prochowice sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta i Gminy 
Prochowice za 2019 r., 

6) wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Prochowice w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice za 2019 r., 

7) uchwałą nr II/ 48 /2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta i Gminy Prochowice w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Prochowice za 2019 r., udzieliła   Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana. 
29) Nr XL/207/2021 z 25.08.2021 r. w sprawie  określenia szczgółowych zasad , sposobu i 
trybu umarzania , odraczania  lub  rozkladania  na raty spłaty należności pieniężnych 
przypadających Gminie Prochowice lub jej jednostkom organizacyjnym , mających 
charakter cywilnoprawny oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach , w których ulga stanowić będzie  pomoc publiczną , a także wskazania 
organów i osób uprawnionych  do udzielenia tych ulg, 
 Stosownie do treści przepisu art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych  ( Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm. ) w przypadkach uzasadnionych ważnym 
interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter 
cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom 
organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy tj. jednostkom budżetowym, 
zakładom budżetowym, instytucjom kultury, mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą 
zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty, na zasadach 
określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ( ... ). Jednocześnie 
stosownie do przepisu ust. 2 ww. artykułu organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
określi szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg,               o których mowa w ust. 1, 
warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 
pomoc publiczną, oraz wskaże organ lub osobę uprawnione do udzielania tych ulg. 
W związku z wydłużeniem okresu obowiązywania rozporządzeń Komisji(UE) 

- Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i art.108 Traktatu             

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L nr 352/1                            

z 24.12.2013r.)do dnia 31.12.2023r. 

- nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i art.108 Traktatu               

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym 

(Dz.Urz.UE L nr 352/9 z 24.12.2013r.) do dnia 31.12.2027r. 

oraz wygaśnięciem z dniem 31.12.2020r. uchwały Nr XLIII/260/2017 Rady Miasta i Gminy 
Prochowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i 
trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych 
przypadających Gminie Prochowice lub jej jednostkom organizacyjnym , mających charakter 
cywilnoprawny oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach 
, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób 
uprawnionych do udzielania tych ulg.  Uchwała  jest kontynuacją dotychczasowych rozwiązań 
w zakresie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
wraz z aktualizacją przepisów mających zastosowanie do udzielania pomocy de minimis i 
pomocy de minimis w rolnictwie .Podjęta uchwała będzie obowiązywała do dnia 31.12.2023r. 
z uwagi na przesunięty termin obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013. 
Uchwała   w trakcie  realizacji . 

30) Nr XL/210/2021 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 
XXVIII/194/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2021-2030.                                    

Niniejszą uchwałą sprostowano omyłkę pisarską w tytule uchwały  nr XXVIII/194/2021 Rady 
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MiG Prochowice z dnia 23.06.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Prochowice na  lata 2021-2030. 

Uchwała  zrealizowana. 

31) Nr XLIV/224/2021 z 27.10.2021 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
szczgółowych zasad  sposobu i trybu umarzania , odraczania  lub  rozkładania  na raty 
spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Prochowice lub jej jednostkom 
organizacyjnym , mających charakter cywilnoprawny oraz określenia warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie  
pomoc publiczną , a także wskazania organów i osób uprawnionych  do udzielenia tych 
ulg, 

Realizację  uchwały  omówiono w rozdziale I  pkt. 29. 
32)Nr XLVI/234/2021 z 24.11.2021 r. w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od 
nieruchomości , 
Realizację  uchwały  omówiono w rozdziale I  pkt. 32. 
33) Nr XLIX/238/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie  Budżetu   Miasta i Gminy  
Prochowice na  2022.  

Realizację  uchwały  omówiono w rozdziale I  pkt. 35. 
UCHWAŁY  Z  ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI  REFERATU  INWESTYCJI I 
GOSPODARKI  PRZESTRZENNEJ (8  )  

1)XXXV/180/2021 z 24.03.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia 
dotyczącego partycypacji Gminy  Pochowice, 

Mając na uwadze długoletnie oczekiwanie mieszkańców oraz starania władz 
samorządowych Gminy Prochowice o ponowne przywrócenie Posterunku Policji w 
Prochowicach, jedynej placówki w Gminie do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania 
bezpieczeństwa i porządku publicznego  przekazano na ten cel w formie darowizny 
nieruchomość, działkę niezabudowaną  spełniającą wszystkie wymogi do posadowienia 
budynku Posterunku Policji położonej w pobliżu centrum Prochowic przy ul. Tadeusza 
Kościuszki. Działka oznaczona numerem 76/3 w obrębie 1 miasta Prochowice o powierzchni 
0,43 ha. Równocześnie zadeklarowano zabezpieczenie środków finansowych  w kwcoie  
500 000 zł w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na częściowe sfinansowanie budowy 
Posterunku Policji. Posterunek  Policji powstał  i  został otwarty. 
Uchwała  zrealizowana . 
 

2)Nr XXXVIII /198/2021  z 23.06.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie  Lisowice w 
gminie Prochowice  . 

Niniejszą uchwałą  rozpoczęto procedury planistyczne, które umożliwią lokalizację na 
terenie objętym opracowaniem terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną. 

Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) dokonana została 
analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu. Analiza wykazała, że 
podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

Obszar objęty planem położony jest w obrębie Lisowice w gminie Prochowice. W 
obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice, 

uchwalonym uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XlI/54/2003 z dnia 27 listopada 
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2003r. (z późniejszymi zmianami) obszar przewid.ziany do opracowania zmiany planu 
miejscowego stanowi obecnie teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwi 
zagospodarowanie wskazanych obszarów zgodnie z oczekiwaniem społecznym oraz polityką 
rozwoju przestrzennego gminy. 

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że zaistniały przesłanki do podjęcia uchwały w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w obrębie Lisowice w gminie Prochowice. 
  Uchwała  obowiązująca  w realizacji . 

3)Nr XXXVIII/ 199/2021  z 23.06.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie  4 miasta 
Prochowice , 

Niniejszą uchwałą rozpoczęto   procedurę planistyczną, która umożliwi lokalizację na 
terenie objętym opracowaniem urządzeń do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii 
o mocy powyżej 100 kW w postaci farm fotowoltaicznych oraz infrastruktury technicznej, w 
tym rozbudowy głównego punktu odbioru energii elektrycznej. 

Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) dokonana została 
analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu. Analiza wykazała, że 
podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

Obszar objęty planem położony jest w obrębie 4 miasta Prochowice. W obowiązującym 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice, uchwalonym 

uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XII/53/2003 z dnia 27 listopada 2003r. (z 
późniejszymi zmianami) oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszarów 
w obrębie 4 miasta Prochowice zatwierdzonym uchwałą Nr VllI/42/2011 Rady Miasta i Gminy 
Prochowice z dnia 27 kwietnia 201 lr. obszar przewidziany do opracowania zmiany planu 

miejscowego stanowi obecnie teren rolny, zabudowy produkcyjnej oraz mieszkaniowej. 

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwi 
zagospodarowanie wskazanych obszarów zgodnie z oczekiwaniem społecznym oraz polityką 
rozwoju przestrzennego gminy, jak również wpisuje się w prognozę rozwoju odnawialnych 
źródeł energii. 

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że zaistniały przesłanki do podjęcia uchwały w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów w obrębie 4 miasta Prochowice. 
Uchwała  obowiązująca  w realizacji . 

 

4)Nr XXVIII/200/2021 z dnia 23.06.2021 r. w sprawie   przystąpienia  do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów  w obrębie  
Motyczyn  w gminie Prochowice. 

Niniejszą uchwałą rozpoczęto  procedury planistyczne, które umożliwią lokalizację na 
terenie objętym opracowaniem terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 

Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) dokonana 
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została analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu. Analiza 
wykazała, że podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

Obszary objęte planem położone są w obrębie Motyczyn w gminie Prochowice. W 
obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice, 
uchwalonym uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XII/54/2003 z dnia 27 listopada 
2003r. (z późniejszymi zmianami) obszary przewidziane do opracowania zmiany planu 

miejscowego stanowią obecnie tereny rolne, łąk, usług, sportu i rekreacji oraz mieszkaniowe. 
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwi 

zagospodarowanie wskazanych obszarów zgodnie z oczekiwaniem społecznym oraz polityką 
rozwoju przestrzennego gminy. 

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że zaistniały przesłanki do podjęcia uchwały w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów w obrębie Motyczyn w gminie Prochowice. 
Uchwała  obowiązująca  w realizacji . 
5)Nr XL/205/2021  z dnia  25.08.2021 r. w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego obszaru  w obrębie  1 miasta 

Prochowice, 

Niniejszą uchwałą   rozpoczęto  procedury planistyczne, które umożliwią  lokalizację na 
terenie objętym opracowaniem obiektu handlowego o powierzchni mniejszej niż 2000 m2. 

Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) dokonana została 
analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu. Analiza wykazała, że 
podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

Obszar objęty planem położony jest w obrębie 1 miasta Prochowice. W obowiązującym 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice, uchwalonym 

uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XlI/53/2003 z dnia 27 listopada 2003r. (z 
późniejszymi zmianami) obszar przewidziany do opracowania zmiany planu miejscowego 

stanowi obecnie teren usług centrotwórczych oraz teren komunikacji samochodowej. 
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwi 

zagospodarowanie wskazanych obszarów zgodnie z oczekiwaniem społecznym oraz polityką 
rozwoju przestrzennego gminy. 

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że zaistniały przesłanki do podjęcia uchwały w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów w obrębie 1 miasta Prochowice. 
Uchwała  obowiązująca w realizacji . 
6)Nr XL/206/2021  z dnia 25.08.2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium 

uwarunkowań i  kierunków  zagospodarowania przestrzenno gminy Prochowice. 
Niniejsza  realizuje podjętą przez Radę Miasta i Gminy Prochowice uchwałę IX/48/2019 z dnia 
17 kwietnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice. 
Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium została podjęta na wniosek 
Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice i miała na celu uaktualnienie i dostosowanie do 
obowiązujących przepisów ustaleń studium, wyznaczenie nowych obszarów, na którym 
rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej lOOkW, spełnienie oczekiwań społeczeństwa odzwierciedlonych w złożonych 
wnioskach o zmianę przeznaczenia terenów w studium. 
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Procedura sporządzenia ww. studium przebiegła zgodnie z zapisami art. 11 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Ustalenia studium wyznaczają ramy prawne dla nowych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, których ustalenia stanowią podstawę określającą warunki 
realizacji przyszłych inwestycji. 
Do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach od 5.05.2021r. do 25.05.2021r. oraz w okresie wyznaczonym na składanie 
uwag do projektu studium, do dnia 15.06.202Ir. nie zgłoszono uwag do ww. projektu zmiany 
studium. 

Uchwała obowiązująca  w realizacji . 

7)Nr XLII/218/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki  nad zabytkami 
MiG Porchowice na lata 2021-2024.  

Gminny program opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Prochowice na lata 2021-2024 został 
sporządzony na okres czterech lat zgodnie z artykułem 87 ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. Stanowi element polityki samorządowej dotyczącej ochrony zabytków gminy, 
porządkuje informacje dotyczące prowadzonych zadań związanych z ochroną dziedzictwa 
kulturowego gminy oraz służy planowaniu działań dotyczących opieki nad zabytkami. 
Celem dokumentu jest określenie warunków organizacyjnych i finansowych dla realizacji 
zadań w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami zgodnie z kompetencjami samorządu gminy 
Prochowice. 

Konsekwentna realizacja Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy 

Prochowice na lata 2021-2024 może stać się - w oparciu o szersze od dotychczasowego 

wykorzystanie potencjału związanego z zachowanym dziedzictwem kulturowym - istotnym 

czynnikiem rozwoju oraz wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności regionu. 
Gminny program opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Prochowice na lata 2021-2024 został 
pozytywnie zaopiniowany przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Z realizacji programu Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice sporządza co dwa lata 
sprawozdanie, które przedstawia się Radzie Miasta i Gminy. 

Uchwała obowiązująca w realizacji . 

8)Nr XLIV/223/2021 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany  miejscowego 
planu zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  w obrębie  Kawic w gminie 
Prochowice ,  

Niniejszą uchwałą  rozpoczęto  procedury planistyczne , które umożliwią  lokalizację na 
terenie objętym opracowaniem terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową. 

Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) dokonana została 
analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu. Analiza wykazała, że 
podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

Obszar objęty planem położony jest w obrębie Kawice w gminie Prochowice. W 
obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice, 
uchwalonym uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XIl/54/2003 z dnia 27 listopada 
2003r. (z późniejszymi zmianami) obszar przewidziany do opracowania zmiany planu 
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miejscowego stanowi obecnie teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny rolne oraz 

łąk. 
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwi 

zagospodarowanie wskazanych obszarów zgodnie z oczekiwaniem społecznym oraz polityką 
rozwoju przestrzennego gminy. 

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że zaistniały przesłanki do podjęcia uchwały w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w obrębie Kawice w gminie Prochowice. 

 Uchwała obowiązująca  w realizacji .   
UCHWAŁY  Z  ZAKRESU  DZIAŁALNOŚCI  REFERATU   GOSPODARKI  
NIERUCHOMOŚCIAMI                     I  OCHRONY  ŚRODOWISKA  ( 1 ) 
1)Nr XXXIII/177/2021  z dnia  15.03.2021 r. w sprawie  wyrażenia zgody na dokonanie 
darowizny nieruchomości  . 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 
majątkowych gminy dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz 
ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 
nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. W świetle tego uregulowania, 

uchwała rady gminy. Jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość; do czasu określenia zasad organ wykonawczy może dokonywać tych czynności 
wyłącznie za zgodą rady gminy. 

Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli zbycie następuje w drodze 
zamiany lub darowizny (art. 37 ust. 2 pkt 4 u.g.n.). 

Kierując się wskazanymi unormowaniami Rada Miasta i Gminy Prochowice wyraziła zgodę na 
dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prochowice położonej w 
Prochowicach przy ul. Kościuszki, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 76/3 obręb nr 1 m. 
Prochowice o pow 0,4305 ha objętej księgą wieczystą nr KW LE1L 00043593/2 na rzecz 

Skarbu Państwa Wojewódzkiej Komendy Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na cel 
publiczny budowę Posterunku Policji. 
Uchwała  zrealizowana   . 
UCHWAŁY  Z  ZAKRESU  DZIAŁALNOŚCI  REFERATU GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ  I MIESZKANIOWEJ ( 15 ) 

1)Nr  XXXIII/172/2020 z 24.02.2021 r.  wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, 
   Realizację uchwały omówiono w rozdziale   I pkt.   17                                      
 

2)Nr XXXIII/173/2021 z 22.02.2021 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony. 
Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego - 
garażu usytuowanego w miejscowości Prochowice ul. Rynek 22 na czas nieokreślony z 
Krzysztofem Murzicz. 
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Art.18 ust 2 pkt 9 lit a) o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713 z późn.zm.) 
zastrzega do wyłącznej własności Rady Gminy podejmowanie uchwał w sprawach 

majątkowych gminy, przekraczający zakres zwykłego zarządu, dotyczący zasad: nabywania 
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała Rady Gminy jest wymagana 

również w przypadku , gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają 
kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. i j  

Natomiast art.37 ust.4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2020r. poz.1990, z późn.zm.) upoważnia Radę do wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania najmu dzierżawy na czas dłuższy 
niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały  uważa się  za  uzasadnione. 

Uchwała  zrealizowana   . 
3)Nr XXXIII/174/2021  z 24.02.2021 r.  w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie  z 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży za rok 2021 dla przedsiębiorców prowadzących stałe punkty sprzedaży na 
terenie miasta i gminy Prochowice, 

  Realizację uchwały omówiono w rozdziale I  pkt. 18.                                     
 

4)Nr XXXV/179/2021 z 24.03.2021 r. w sprawie   przyjęcia  programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i 
gminy Prochowice.                                            

Realizację uchwały omówiono w rozdziale I  pkt. 19.                                          
                                  

5) XXXVI/182/2021 z 28.04.2021 r. w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

Realizację uchwały omówiono w rozdziale I  pkt. 21.                                 
 

6)Nr XXXVII/186/2021 z 26.05.2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu  

Gospodarowania  Mieszkaniowym Zasobem Gminy Prochowice na lata 2021-2025 

Realizację uchwały omówiono w rozdziale I  pkt.  20.   
                                   

 7)Nr XXXVII/187/2021 z dnia 26.05.2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prochowice . 
Realizację uchwały omówiono w rozdziale I  pkt.  21.   

8)Nr XXXVII/ 188/2021  z 26.05.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas   nieokreślony.  

Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego - 
sklepu usytuowanego w miejscowości Prochowice ul. Rynek 18 na czas nieokreślony. 



307 

 

Art.18 ust. 2 pkt 9 lit a) o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713, z późn.zm.) 
zastrzega do wyłącznej właściwości Rady Miasta i Gminy podejmowanie uchwał w sprawach 
majątkowych gminy, przekraczający zakres zwykłego zarządu, dotyczący zasad: nabywania 
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała Rady Gminy jest wymagana 
również w przypadku , gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają 
kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

Natomiast art.37 ust.4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2020r. poz.1990, z późn.zm.) upoważnia Radę do wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu, dzierżawy na czas 
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Rada podjęła  stosowną uchwałę. 
Uchwała  zrealizowana  .  
9)Nr XXXVIII/196/2021  z 23.06.2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków. 
Realizację uchwały omówiono w rozdziale I  pkt.23  .   
 

10)Nr XXXIII/197/2021  z  23.06.2021 r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania 
publicznego. 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2020 r. poz. 713 z późn. zm.) wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze 
współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. 

Rada Powiatu Legnickiego, po wcześniejszych uzgodnieniach z Gminą Prochowice, w 
dniu 27 maja 2021r podjęta uchwałę Nr XXVI/173/2021 w sprawie powierzenia Gminie 

Prochowice prowadzenia zadań publicznych tj. przebudowy drogi powiatowej w ramach 
zadania pn. „Przebudowa miejsc postojowych na Placu Kopernika w Prochowicach". 

 
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały stało się konieczne. 

Na podstawie art. 8 ust. 2a przytoczonej wyżej ustawy pomiędzy jednostkami samorządów 

terytorialnych - Powiat Legnicki i Gmina Prochowice – zostało  zawarte stosowne 

porozumienie. 

Uchwała  zrealizowana  .  
11)  Nr XL/208/2021 z 25.08.2021 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Prochowice  w 
roku 2021  dotacji na  prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty  przy zabytkach 

. 

        Niniejszą uchwałą  udzielono dotacji  z budżetu Gminy Prochowice  na prace 
konserwatorskie, restauratorskie dla zabytków wpisanych do rejestru   tj. dla Parafii  
Rzymskokatolickiej  Św. Wojciecha  i  Podwyższenia  Krzyża  Św. w Kawicach oraz  
Prochowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego  Sp. z o.,o ul. Jagiellońska 32 w 
Prochowicach  . 

Uchwała  zrealizowana . 
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12) Nr XL/209/2021 z dnia 25.08.2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 
Realizację uchwały omówiono w rozdziale I  pkt.25 .   
 

13) Nr XLI/213/2021  z dnia  22.09.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia 
z budżetu Gminy Prochowice w roku 2021 dotacji na prace  konserwatorskie , 
restauratorskie lub roboty  budowlane  przy zabytkach 

W załączniku do Uchwały Nr XL/208/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 
sierpnia 2021r w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Prochowice w roku 2021 dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wymieniając tytuł 
zadania w poz. 2 tabeli wpisano „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
remontu budynku przy ul. Kochanowskiego 8 w Prochowicach - willa Schumanna". 
Prawidłowy numer nieruchomości, której dotyczy dotacja to 8A. 
Uchwała  zrealizowana . 
14) Nr XLII/219/2021 z dnia 29.09.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Legnickiemu na realizację zadania pn.:”Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w ciągu drogi nr 2179D w miejscoowści  Dąbie „. 

     Udzielono z budżetu Miasta i Gminy Prochowice pomocy finansowej Powiatowi 
Legnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w ciągu drogi nr 2179D w miejscowości Dąbie".Pomoc finansowa  zostanie 
udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2021 
rok w wysokości 50 % całkowitych kosztów realizowanej inwestycji nie więcej niż 90 000,00 
zł .Źródłem finansowania pomocy wskazanej w ust. 1 będą dochody własne Miasta i  Gminy 

Prochowice.  Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i  
zasady rozliczenia środków określone zostały  w umowie pomiędzy Gminą Prochowice a 

Powiatem Legnickim. Do zawarcia umowy upoważniono  Burmistrza Miasta i Gminy 
Prochowice. 

Uchwała  zrealizowana . 
15) Nr XLVI/233/2021 z dnia  24.11.2021 zmieniająca uchwałę  w sprawie  wyboru  metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi  oraz ustalenia wysokości 
tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik . 
Realizację uchwały omówiono w rozdziale I  pkt. 31 .   
Uchwała obowiązująca w trakcie realizacji. 
UCHWAŁY  Z  ZAKRESU  REFERATU  SPRAW  OBYWATELSKICH ( 5) 
1)Nr XXXVIII/195/2021 z dnia 23.06.2021 r.  w sprawie  określenia wzoru wniosku  o 
przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji  o  dochodach  gospodarstwa 

domowego 

Realizację uchwały omówiono  w  rozdziale  I  pkt. 22  .     
2)Nr XLII/216/2021 z dnia 29.09.2021 w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej 

Bibliotece Publicznej  im. Zygmunta Jana Rumla w Prochowicach     
Realizację uchwały omówiono  w  rozdziale  I  pkt. 26  .     
3) Nr XLII/217/2021  z dnia 29.09.2021 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa 
w gminie Prochowice na rok szkolny 2021/2022. 

  Realizację uchwały omówiono w rozdziale I  pkt. 27 .       

4)Nr XLVI/228/2021 z 24.11.2021  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy  
MIG Prochowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność  pożytku publicznego na rok 2022. 
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Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. 
Współpraca odbywa się m.in w formie zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 
wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie. 

W świetle art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konieczne 
jest podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prochowice 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok. 

Zadania wskazane w projekcie uchwały mieszczą się w poszczególnych sferach 
działalności pożytku publicznego, wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

Precyzyjne określenie wysokości środków na zadania publiczne zostało ustalone w 
uchwale budżetowej Rady Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok. 

Przyjmując do realizacji roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami, gmina deklaruje budowanie dialogu obywatelskiego, chęć umocnienia 
lokalnych działań, stworzenia warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących 
na rzecz społeczności lokalnej oraz wyraża chęć realizacji zadań ustawowych w ścisłym 
współdziałaniu z podmiotami III sektora. 

W dniach od 21 października do 12 listopada 2021 roku trwały konsultacje społeczne 
projektu Programu na stronie internetowej Gminy Prochowice zgodnie z uchwałą Nr 
LXI/264/2010 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji. 

Podczas prowadzonych konsultacji ani w formie pisemnej, ani w formie ustnej nie 

otrzymano informacji zawierającej ewentualne propozycje zmian w opracowywanym rocznym 

Programie współpracy Miasta i Gminy Prochowice z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 
W związku z powyższym podjęcie  uchwały  było w pełni uzasadnione. 

Uchwała obowiązująca w trakcie realizacji. 
                       

5)Nr XLIV/232/2021 z dnia 24.11.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania  Statutu 
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Prochowicach, 

Realizację uchwały omówiono w rozdziale I  pkt. 30 .                                     
 

        Wykonanie uchwał powierzono Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice. Uchwały, w 
ustawowym terminie, były przekazywane do organów nadzoru tj. Wojewody Dolnośląskiego i  

Regionalnej Izby Obrachunkowej. Akty prawne umieszczone były na tablicach ogłoszeń 
urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, do wiadomości mieszkańców. 
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1. Podsumowanie 

Czynniki rozwoju podzielić można na wewnętrzne, na które społeczność lokalna ma wpływ 
(silne i słabe strony), oraz na czynniki zewnętrzne – umiejscowione w bliższym i dalszym 
otoczeniu jednostki (szanse i zagrożenia). Podział ten dokonuje się również według innego 
kryterium, co pozwala zidentyfikować: czynniki pozytywne, czyli atuty i szanse, oraz 
czynniki negatywne, czyli słabe strony i zagrożenia. 
 

Słabe i mocne strony Gminy Prochowice oraz szanse i zagrożenia 

 

SŁABE STRONY MOCNE STRONY 

 

 Zły stan niektórych dróg 
powiatowych i gminnych  

 Niedostateczna ilość ścieżek 
rowerowych (w realizacji)  

 Niedostateczny stan systemu 

melioracyjnego 

 Niedostateczna ilość monitoringu 

miejskiego 

 Utrudnienia komunikacyjne związane 
z dojazdem do pracy (zewnętrzne) 

 Niedostateczna ilość komunalnych 
lokali mieszkalnych – lokale 

komunalne mieszkalne wymagają 
stałych remontów 

 Potrzeba modernizacji oczyszczalni 

ścieków (w planach do realizacji) 

 

 

 Korzystna lokalizacja gminy 

(odległości do miast Legnica, Lubin, 
Wrocław, Zielona Góra) 

 Rozwinięta infrastruktura techniczna na 

przeważającym obszarze - wodociągi, 
kanalizacja, gaz sieciowy 

 Potencjał do rozwoju różnych form 
turystyki (lasy, rezerwaty, rzeka Odra) 

 Aktualne Miejscowe Plany 

Zagospodarowania Przestrzennego, 

 Duża oferta terenów przeznaczonych 
pod zabudowę jednorodzinną, 

 Lokalizacja Podstrefy LSSE – dobrze 

zlokalizowane tereny inwestycyjne, 

 Dwa duże ujęcia wody na terenie gminy 
– dostateczna ilość wody i bardzo dobra 
jakość wody, 

 Nieznaczna odległość do autostrady 
A4, 

 Zmodernizowane świetlice wiejskie, i 

działające świetlice środowiskowe, 
 Prężnie działająca i bardzo dobrze 

wyposażona OSP w Prochowicach, 
 Rozbudowana infrastruktura – place 

zabaw, siłownie plenerowe, 
 Zrewitalizowany park miejski – 

atrakcyjne miejsce wypoczynku, 

  Istniejące wały jako ochrona 
przeciwpowodziowa 
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 Duży stopień skanalizowania gminy i 
100% zwodociągowania gminy 

 

 Wprowadzenie i trwanie programu 

niskoemisyjnych źródeł ciepła 

 

 Wybudowany Posterunek Policji w 

Prochowicach , którego celem jest 
zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy, 

 

 Dobrze wyposażona Przychodnia 
Rejonowa w Prochowicach 

wzbogacona o nowe gabinety lekarskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 

 Dostępność funduszy zewnętrznych w 
nowej perspektywie UE 

 Powstawanie nowych technologii 

energetycznych bazujących na 
odnawialnych zasobach energii; 

 Wzrost popytu na usługi turystyczne i 
wypoczynek; 

 Rozwój bazy noclegowej oraz 
gastronomicznej; 

 Wzrost aktywności społecznej 
mieszkańców; 

 Zagospodarowanie turystyczne rzeki 

Odry (realizacja programów) 
 Wzrost aktywności podstrefy LSSE 

 Nowi inwestorzy 

 

 Przekazywanie zadań do realizacji 

samorządom bez dodatkowych 
środków finansowych; 

 Nasilenie negatywnych procesów 
demograficznych, w tym starzenie się 
społeczeństwa; 

 Zmiany w polityce Unii Europejskiej, 

 Częste zmiany przepisów prawnych, 

 Wzrost wydatków bieżących (urząd, 
jednostki); 

 Ograniczenie dostępności do 
niektórych środków finansowych 
zewnętrznych 
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 Nowoczesna edukacja m.in. realizacja 

programów edukacyjnych 

rozwijających rożne kompetencje 
uczniów i nauczycieli np.  „Rozwój 
kompetencji uczniów w szkołach 
podstawowych”, który będzie 
realizowany w nowym roku szkolnym 

Źródło: Opracowanie własne
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ZAKOŃCZENIE  
 
 

Przedstawiłam Państwu Raport o stanie Miasta i Gminy Prochowice za miniony 2021 

rok. Omówiono w nim realizację zadań własnych gminy służących zaspokojeniu potrzeb 

mieszkańców naszej wspólnoty samorządowej.  

Z przedłożonej analizy wynika, że gmina posiada duże możliwości służące lokalnej 

społeczności. Gmina wykorzystując swoje atuty, stwarza bardzo dobre warunki do rozwoju 

mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, dzięki czemu jest atrakcyjnym miejscem do życia 

i prowadzenia działalności gospodarczej. Rozumiem potrzeby, oczekiwania, jednak jak każdy 

samorząd w Polsce musimy mierzyć siły na zamiary oraz dokonywać trudnych wyborów ze 

względu na wiele obciążeń, które nie zależą wyłącznie od naszej  gospodarności. 

Gmina wywiązuje się i realizuje swoje finansowe zobowiązania. Środki wydatkowane 

były w sposób celowy i gospodarny. W 2021 roku zrealizowaliśmy wiele zadań 

inwestycyjnych, na które oprócz środków własnych, pozyskaliśmy także znaczne środki 

zewnętrzne, bez których nie udałoby się zrealizować wielu przedsięwzięć. Wykonane 

inwestycje są zgodne z wnioskami i oczekiwaniami naszych mieszkańców. Na 2022 rok 

zaplanowaliśmy także kilka zadań inwestycyjnych i wierzymy, że uda nam się je zrealizować 

dla dobra społeczności lokalnej. 

Raport o stanie gminy realizuje  nie tylko funkcję sprawozdawczą, ale i jest narzędziem 

stanowiącym podstawę do merytorycznej dyskusji nad osiągnięciami i sukcesami miasta  

i gminy, pożądanymi kierunkami jego rozwoju, czy stojącymi przed nimi wyzwaniami. 

Ponadto daje okazję do wzbogacenia dialogu i współpracy władz z mieszkańcami w ramach 

bezpośredniej i merytorycznej debaty, prowadzonej o konkretne dane i podejmujące działania 

znajdujące swoje odzwierciedlenie w bieżącym stanie miasta i gminy.  
 

 

                                                                                                              Z poważaniem 
 

 

                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy 

                                                                                                   Prochowice 

                                                                                          

 

                                                                                             /-/  Alicja Sielicka 
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