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Wstęp 

 

 

 

Szanowni mieszkańcy! 

 

Na podstawie art. 28aa ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

składam na Państwa ręce raport o stanie Miasta i Gminy Prochowice w 2018 roku. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w 

szczególności realizację polityk, strategii, programów oraz uchwał Rady Miasta i Gminy 

Prochowice, a także realizację zadań własnych gminy w minionym roku. 

W tym roku raport jest sporządzany po raz pierwszy i będzie poddany debacie publicznej 

na sesji absolutoryjnej. Udział w debacie, oprócz radnych, mogą wziąć  także mieszkańcy. Taka 

forma wysłuchania publicznego także nie miała dotąd miejsca w polskim ustawodawstwie 

samorządowym. 

Zachęcam więc Państwa do wspólnej dyskusji nad raportem. 

 

                                                                                  Z poważaniem 

 

 

                                                                           Burmistrz Miasta i Gminy 

                                                                                  

                                                                             /-/     Alicja Sielicka 
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RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY PROCHOWICE 

W ROKU 2018 
 

 

Na podstawie art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice przedstawia niniejszym 

raport o stanie Miasta i Gminy Prochowice w roku 2018. 

 

 

1. 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. 

 

2. 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. Ponadto do: 

 Legnicy – 18 km; 

 Poznania – 175 km; 

 Krakowa – 320 km; 

 Warszawy – 395 km; 

 Świnoujścia – 415 km; 

 Gdańska – 535 km. 

Odległość z Prochowic do najbliższych, większych drogowych przejść granicznych wynosi: 

 Czechy (Lubawka) – 80 km; 

 Niemcy (Jędrzychowice) – 110 km; 

 Słowacja (Chyżne) – 390 km; 

 Ukraina (Medyka) – 585 km; 

 Białoruś (Terespol) – 595 km; 

 Rosja (Bezledy) – 615 km; 

 Litwa (Ogrodniki) – 790 km. 
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3. Mieszkańcy Miasta i Gminy PROCHOWICE 
 

W okresie od początku do końca 2018r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 

41 osób, przez co na dzień 31 grudnia wynosiła 7 323 osób w tym;  kobiet 3 739 i mężczyzn 

3 584 . W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych  liczba ludności na koniec 

2018 r. wynosiła : 

 

 w  i  e  k  

jednostka przedpro

dukcyjny 

produkcyjny poprodukcyjny ogółem 

administra 

cyjna 

 

0-17 

kobiety  

18-59 

 

mężczyźni 

 18-64 

 

kobiety 

 60 i więcej 

 

mężczyźni 

 65 lat 

i więcej   

 

 

gmina 

 

miasto 

711 

 

651 

1105 

 

1044 

1288 

 

1149 

457 

 

487 

199 

 

232 

3760 

 

3563 

r  a  z  e  m 1362 2149 2437 944 431 7323 

       

 

Tabela poniżej wskazuje liczbę mieszkańców na koniec 2018 roku w rozbiciu na 

poszczególne miejscowości miasta i gminy Prochowice : 

 

Liczba mieszkańców ogółem:  7323  (stan na 31.12.2018r. - pobyt stały) 

Gmina – 3760 

Miasto – 3563 

 

Nazwa Miejscowości Liczba mieszkańców 

Prochowice 3563 

Cichobórz 25 

Dąbie 208 

Golanka Dolna 448 

Gromadzyń 82 

Kawice 485 

Kwiatkowice 334 

Lisowice 950 

Mierzowice 356 

Motyczyn 100 

Rogów Legnicki 322 

Szczedrzykowice 359 

Szczedrzykowice Stacja 91 



7 

 

 

W 2018 r. urodziło się w mieście  i gminie  Prochowice 74 osoby , a zmarło 80 osób. 

 

 

 
4. Realizacja polityk, programów i strategii 
 

 

 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 2018 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 

- Strategia Rozwoju Gminy Prochowice na lata 2016 – 2024, 

 

- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

 

- Wieloletnia Prognoza Finansowa, 

 

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2019, 

 

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok, 

 

- Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018, 

 

- Program Ochrony Środowiska. 

 

 

 

Realizacja powyższych dokumentów przedstawia się jak niżej. 
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4.1. Rozwój strategiczny w latach 2016 – 2024 

1. Wizja rozwoju 

 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 hali sportowej, 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: 

Zadanie Budowa Miejsko-Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej przy Gimnazjum w 

Prochowicach (0becnie Szkole Podstawowej nr 2 w Prochowicach) – brak realizacji 

Zadanie Poprawa stanu technicznego obiektów szkół gminie – na bieżąco 

Zadanie Rozbudowa bazy dydaktycznej w szkołach – na bieżąco 

Zadanie Wzbogacanie bazy i oferty dydaktycznej  

Zadanie Poprawa bezpieczeństwa w placówkach oświatowych – tworzenie zintegrowanego 

systemu monitorowania 
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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. 

 

Zadanie  Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenów mieszkaniowych. 

Zadanie Rewitalizacja istniejącej substancji mieszkaniowej w gminie. 

Zadanie Rozwój budownictwa komunalnego. 

Zadanie Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,  

Zadanie Budowa i tworzenie systemu monitoringu miejsc publicznych. 

Zadanie Opracowanie wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

oraz wynajmu lokali użytkowych. 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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wzmożonego ruchu drogowego są istotnym elementem logistyki gminy. Należy również 

zwrócić uwagę na wsparcie w ramach celu obszarów wiejskich oraz transportu zbiorowego 

 

Zadanie Modernizacja i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie 

Prochowice  

Zadanie Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nowopowstałych osiedli 

mieszkaniowych, 

Zadanie Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 

Zadanie Wsparcie działań służących rozwojowi transportu zbiorowego na terenie gminy. 

Zadanie Budowa nowych miejsc parkingowych, 

Zadanie Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych, 

 

 

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 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej  

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

Zadanie Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego   

Zadanie Eksponowanie i promowanie zabytków gminy i regionu.  
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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.  

 

Zadanie Wypracowanie systemu ulg dla inwestorów, 

Zadanie Wsparcie i promocja przedsiębiorczości na terenie gminy, 

Zadanie Wzmocnienie działań promocyjnych istniejącej oferty inwestycyjnej gminy. 

 

 

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 

lokalnego społeczeństwa. Różnorodne formy działań proekologicznych na terenie Gminy 

Prochowice zapewniają wzrost kompetencji ekologicznych.  
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Zadanie Udoskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

Zadanie Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

Zadanie Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów (zamknięte), 

Zadanie Likwidacja dzikich wysypisk,  

 

 

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 Wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania i monitoringu urządzeń 

wodociągowych,  

Zadania Budowa sieci wodociągowych na terenach gminy (zwodociągowane w 100%) 

Zadania Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej na terenie gminy. 

Zadania Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody,  

Zadania Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (ostatnia wieś Golanka Dolna), 

Zadania Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Prochowicach,  

Zadania Modernizacja przepompowni ścieków w Lisowicach, 

Zadania Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego (odbudowa wałów w trakcie). 

 

 

 

 

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 
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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. 

 

Zadanie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej; 

Zadanie Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy  

 

 

III CEL STRATEGICZNY 

ZAPEWNIENIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ GMINY 

. 

Cel operacyjny 

Równość szans w dostępie do edukacji 

 

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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Cel operacyjny 

Rozwój kapitału ludzkiego i propagowanie postaw partycypacyjnych w Gminie 
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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 

 

Zadanie:  Utworzenie planu w zakresie odnowy wsi dla Gminy Prochowice zapewniającego 

kooperację władz gminy z liderami lokalnymi  

Zadanie Rewitalizacja obszarów społecznie wykluczonych   

Zadanie Aktywizacja organizacji pozarządowych w Gminie w zakresie dostępu do realizacji 

zadań publicznych  

 

 

W wyniku przeprowadzenia analizy dotyczącej strategicznego oddziaływania 

poszczególnych grup zadaniowych poziom ważności rozkłada się równomiernie dla 

wszystkich  obszarów.  . 

Prawdopodobieństwo realizacji działań strategicznych również zostało poddane 

analizie pod kątem finansowym i prawdopodobieństwa możliwości zrealizowana danego 

obszaru np. ze środków zewnętrznych wraz z potencjałem wewnętrznym Gminy: W tym 

przypadku drzewo prawdopodobieństwa zostało przedstawione na rysunku poniżej.  

 

 

Rysunek. Prawdopodobieństwo działań strategicznych 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Różnica w tym zakresie oscyluje pomiędzy 2% pomiędzy poszczególnymi obszarami 

strategicznymi, co oznacza iż każdy ze wskazanych celów ma przyznaną podobną wartość 
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prawdopodobieństwa ważności. Analiza finansowa wskazuje, iż gmina jest w stanie 

wywiązać się z wszelkich zobowiązań finansowych. Dostępność środków zewnętrznych w 

chwili obecnej ma pozytywną prognozę w każdym z możliwych obszarów. 

Prawdopodobieństwo wykonania zadań w poszczególnych obszarach jest bardzo wysokie 

ze względu na duży potencjał społeczny i organizacyjny Gminy. 

 

Główne źródła finansowania Strategii 

 

 Niniejsza strategia określa podstawowe cele i kierunki działań Gminy Prochowice w 

okresie 2015–2022. Przed samorządem stoi więc perspektywa pozyskiwania odpowiednich 

środków finansowych na realizację zamierzonych, zaplanowanych we wskazanym czasie 

działań. Budżet Gminy z uwagi na stale rosnącą ilość zadań własnych, niejednokrotnie nie 

wystarcza na realizację wszystkim zakładanych celów i osiągnięcie zamierzonych standardów. 

W związku z tym, koniecznością staje się sięgnięcie do innych, zewnętrznych źródeł 

finansowania. Podstawowe źródła finansowania kierunków działań przewidzianych w ramach 

Strategii Gminy Prochowice na lata 2015-2020 

 środki własne budżetowe na realizację zadań własnych Gminy; 

 krajowe i zagraniczne mechanizmy finansowe, w tym: 

 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (m.in. Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności); 

 środki finansowe transferowane w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego; 

 inne zagraniczne środki finansowe 

  krajowe środki finansowe; 

  inne źródła finansowania. 

 komercyjne instrumenty finansowe, w tym: 

 pożyczki i kredyty bankowe; 

 leasing finansowy; 

 inne; 

 fundusze innych uczestników procesu wdrażania strategii, w tym sektora prywatnego. 

 Jednym z najważniejszych źródeł pozyskiwania środków finansowania działań 

strategicznych będą środki z funduszy unijnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności).  

   W tabeli przedstawiono priorytetowe źródła finansowania działań 

zaplanowanych w strategii Gminy Prochowice w zakresie środków i programów europejskich.  
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Tabela Finansowanie źródeł przyszłych w zakresie środków i programów europejskich w okresie 2014-2020 

Program 

Operacyjny/Program 

Europejski 

Priorytety/obszary wsparcia 

Regionalny Program 

Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 

 

 przedsiębiorstwa i innowacje  

 technologie informacyjno-komunikacyjne 

 gospodarka niskoemisyjna 

 środowisko i zasoby  

 transport 

 infrastruktura spójności społecznej  

 infrastruktura edukacyjna 

 rynek pracy 

 włączenie społeczne 

 edukacja 

Program Operacyjny  Wiedza, 

Edukacja, Rozwój 

POWER 

 Wsparcie kompetencji kadr sektora nauki 

 Inteligentne specjalizacje 

 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego i rodzinnego 

 Zwiększenie zatrudnienia 

 Programy profilaktyczne 

 Promocja zdrowego stylu życia 

 Poprawa jakości kształcenia 

 Warunki nowoczesnego nauczania 

 Współpraca szkół zawodowych z nauczycielami 

 włączenie społeczne i walka z ubóstwem 

 aktywna integracja społeczna 

 rozwój usług społecznych i zdrowotnych 

 rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej  

 wsparcie usług na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych  

 wykluczeniem społecznym, sprzyjanie rozwojowi aktywnej 

integracji  

 opracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających 

wykorzystywanie  nowoczesnych technologii w edukacji  

Program Operacyjny 

Inteligentny Rozwój 

 Zakres: zwiększenie potencjału naukowo – badawczego 

(nowoczesna infrastruktura badawcza sektora nauki); inteligentne 

specjalizacje 

 Wsparcie innowacyjnych usług IOB, przedsiębiorstw 

 Promocja i kształtowanie innowacyjności 

 

Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa 

 
 Działania inf-prom na rzecz upowszechniania e-umiejętności 

oraz wykorzystania technologii cyfrowych 

 e-integracja grup wykluczonych cyfrowo poprzez budowę i 

rozwój kompetencji cyfrowych w celu poprawy jakości ich życia 

 podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych 

 poprawa dostępności informacji sektora publicznego oraz 

zasobów  

kultury i nauki 

 wzmocnienie zastosowania TIK (technologii informacyjno-

komunikacyjnej) 

Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko 

 Transport 

 Dostępność transportowa 

 Infrastruktura kolejowa 

 Promocja OZE i efektywności energetycznej 

 Budowa i modernizacja sieci dystrybucyjnych energii 

elektrycznej 

 wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną 
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 wsparcie przedsiębiorstw w zakresie zwiększenia efektywności 

energetycznej i audytów energetycznych (na poziomie krajowym 

– duże przedsiębiorstwa) 

 wsparcie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków 

użyteczności publicznej i mieszkaniowych wraz z wymianą 

wyposażenia tych obiektów na energooszczędne 

 strategie/plany gospodarki niskoemisyjnej 

 ochrona zasobów przyrodniczych, wod-kan, odpady, obszary 

Natura 2000 

 infrastruktura ochrony zdrowia 

 kultura 

Program Operacyjny 

Obszarów Wiejskich 

PROW 

 Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obsz. Wiejskich 

 Inteligentne specjalizacje 

 Rozwój potencjału IOB na rzecz świadczenia usług dla 

przedsiębiorstw 

 Różnicowanie działalności gospodarczej, zakładanie nowych, 

małych form + tworzenie miejsc pracy 

 Wsparcie podnoszenia kompetencji osób z obszaru LSR 

 Ułatwienia transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie 

i na obszarach wiejskich 

 Gospodarka wodna, ochrona siedlisk, zasobów przyrodniczych, 

Natura 2000 

  

Horyzont 2020 

 
 program finansowania badań naukowych i innowacji w 

Unii Europejskiej 

Program na rzecz 

konkurencyjności 

przedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw 

(COSME) (2014-2020) 

 

 poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie instrumentów 

kapitałowych i dłużnych, 

 poprawa dostępu do rynków, w szczególności unijnych, ale 

również na poziomie globalnym, 

 poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałości 

przedsiębiorstw unijnych,  

w szczególności MŚP, w tym w sektorze turystyki, 

 krzewienie przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości 

 Główne elementy nowego programu to: instrumenty finansowe 

ułatwiające przedsiębiorcom dostęp do finansowania (co 

najmniej 60% środków zostanie przeznaczonych na ten cel) oraz 

działalność sieci Enterprise Europe Network świadczącej 

zintegrowane usługi na rzecz przedsiębiorców. Realizowane będą 

również działania służące poprawie ramowych warunków dla 

konkurencyjności przedsiębiorstw oraz służące promocji 

Przedsiębiorczości 

Źródło: Opracowanie własne  

 

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze programy krajowe w ramach których 

będzie można realizować przedsięwzięcia zawarte w strategii Gminy Prochowice.  
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Tabela. Finansowanie źródeł przyszłych w zakresie środków krajowych 

  

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

 

 wsparcie badań naukowych, działalności 

innowacyjnej MŚP, współpraca MŚP i 

sektora nauki, inteligentne specjalizacje 

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 

 Ochrona dziedzictwa narodowego 

Środki NFOŚiGW  Przeciwdziałanie utracie różnorodności 

biologicznej i degradacji funkcji 

ekosystemów w Polsce. 

 Poprawa jakości środowiska poprzez 

realizacje innowacyjnych – pilotażowych 

albo demonstracyjnych projektów 

środowiskowych. 

Źródło: Opracowanie własne  

 



20 

 

 Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) na lata 2016 -2020  

 

Lp.  Zadanie Inwestycyjne Środki unijne  Uwagi 

1 Poprawa jakości zamieszkania i zagospodarowania 

terenów osiedli  mieszkaniowych (place zabaw i gier 

sportowych dla dzieci i młodzieży, tereny zieleni 

urządzonej), 

RPO WD 

2014-2020,  

PROW 2014-

2020 

 

2 Rozwój infrastruktury społecznej na terenach osiedli 

komunalnych oraz budynków wspólnot mieszkaniowych 

(place zabaw, tereny rekreacyjne, zieleń miejska, drogi, 

chodniki i parkingi). 

RPO WD 

2014-2020 

PROW 2014-

2020 

 

3 Rewitalizacja istniejącej substancji mieszkaniowej w 

gminie  

RPO WD 

2014-2020 

 

 

4 

Remonty (w tym rozbiórki) budynków komunalnych 

oraz udział gminy w funduszach remontowych wspólnot 

mieszkaniowych, 

RPO WD 

2014-2020 

 

5 Rozwój budownictwa komunalnego  RPO WD 

2014-2020 

 

6 Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową  

RPO WD 

2014-2020 

 

7 Opracowanie wieloletniego planu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy oraz wynajmu lokali 

użytkowych 

PROW 2014-

2020 

 

 

8 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w mieście i 

gminie w tym m.in. rewitalizacja zabudowy 

mieszkaniowej 

RPO WD 

2014-2020 

 

9 Budowa Miejsko-Gminnej Środowiskowej Hali 

Sportowej przy Gimnazjum w Prochowice, 

RPO WD 

2014-2020 

 

10 Rozwój infrastruktury sportowej w gminie PROW 2014-

2020 

 

11 

 

Tworzenie i rozwój infrastruktury  turystycznej poprzez 

m.in. budowę ścieżek rowerowych, wież widokowych, 

miejsc wypoczynkowych (współpraca z sąsiednimi 

gminami).  

RPO WD 

2014-2020 

PROW 2014-

2020 

 

12 Udoskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, 

RPO WD 

2014-2020 

PROW 2014-

2020 

 

13 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych 

RPO WD 

2014-2020 

PROW 2014-

2020 
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14 Rekultywacja i zamknięcie wysypiska odpadów RPO WD 

2014-2020 

PROW 2014-

2020 

 

15 Likwidacja dzikich wysypisk, RPO WD 

2014-2020 

 

16 Modernizacja systemu melioracji wodnych, RPO WD 

2014-2020 

PROW 2014-

2020 

 

17 Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Gromadzyń i 

Golanka Dolna,  

RPO WD 

2014-2020 

PROW 2014-

2020 

 

18 Modernizacja przepompowni ścieków w Lisowicach 

przy posesji Nr 6, 

RPO WD 

2014-2020 

PROW 2014-

2020 

 

19 Wymiana starych sieci wodociągowych RPO WD 

2014-2020 

PROW 2014-

2020 

 

20 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

w mieście i gminie Prochowice 

RPO WD 

2014-2020 

PROW 2014-

2020 

 

21 Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w 

Prochowicach 

RPO WD 

2014-2020 

v 

 

22 Dalsza modernizacja SUW – stacja pomp RPO WD 

2014-2020 

PROW 2014-

2020 

 

23 Wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania i 

monitoringu urządzeń wodociągowych,  

RPO WD 

2014-2020 

PROW 2014-

2020 

 

24 Budowa sieci wodociągowych na terenach 

przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne 

RPO WD 

2014-2020 

PROW 2014-

2020 
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25 Przebudowa sieci wodociągowej w tzw. „Starej części 

miasta”, 

RPO WD 

2014-2020 

PROW 2014-

2020 

 

26 Rekultywacja parków i zabytkowych terenów zielonych RPO WD 

2014-2020 

PROW 2014-

2020 

 

27 Modernizacja i przebudowa ciągu ulic wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą m.in. ul. Świerczewskiego, 

Kochanowskiego, Rynek i Legnicka 

RPO WD 

2014-2020 

PROW 2014-

2020 

 

28 Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie nowopowstałych osiedli 

mieszkaniowych 

RPO WD 

2014-2020 

PROW 2014-

2020 

 

29 Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych 

PROW 2014-

2020 

 

30 Poprawa stanu technicznego obiektów szkół w gminie RPO WD 

2014-2020 

PROW 2014-

2020 

 

31 Rozbudowa bazy dydaktycznej poprzez m.in. budowę 

nowych sal lekcyjnych 

RPO WD 

2014-2020 

PROW 2014-

2020 

 

32 Wzbogacanie bazy dydaktycznej poprzez m.in. 

rozbudowę i unowocześnienie systemów 

informatycznych, tworzenie specjalistycznych sal 

lekcyjnych, zielonych klas, punktów i ścieżek 

edukacyjnych 

RPO WD 

2014-2020 

 

 

33 Poprawa bezpieczeństwa w placówkach oświatowych – 

tworzenie zintegrowanego systemu monitorowania 

RPO WD 

2014-2020 

 

34 Budowa i tworzenie systemu monitoringu miejsc 

publicznych  

RPO WD 

2014-2020 

 

35 Budowa nowych miejsc parkingowych, PROW 2014-

2020 

 

36 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych, RPO WD 

2014-2020 
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37 Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego, RPO WD 

2014-2020 

PROW 2014-

2020 

 

38 Modernizacja i budowa wałów przeciwpowodziowych RPO WD 

2014-2020 

 

 

39 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości na terenie 

gminy , 

RPO WD 

2014-2020 

PROW 2014-

2020 

 

40 Wzmocnienie działań promocyjnych istniejących oferty 

inwestycyjnej gminy  

PROW 2014-

2020 

 

41 Budowa ścieżek rowerowych, wież widokowych, miejsc 

wypoczynku i infrastruktury towarzyszącej, 

PROW 2014-

2020 

 

42 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

eksponowanie i promowanie zabytków gminy i regionu, 

PIiŚ 2014-

2020, RPO 

WD 2014-

2020 

PROW 2014-

2020 

 

43 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  RPO WD 

2014-2020 

 

44 Poprawa efektywności energetycznej systemu 

oświetlenia ulicznego na terenie gminy  

RPO WD 

2014-2020 

PROW 2014-

2020 

 

45 Promocja i zrównoważony rozwój  edukacji  każdego 

szczebla 

RPO WD 

2014-2020, 

POWER 

 

46 Poprawa dostępu do edukacji RPO WD 

2014-2020 

PROW 2014-

2020 

 

47 Aktualizacja programu edukacyjno-wychowawczego w 

gminie, uwzględniającego potrzeby lokalnego rynku 

pracy 

RPO WD 

2014-2020 

PROW 2014-

2020 

 

48 Aktywne wykorzystywanie technik cyfrowych w 

procedurach zarządzania edukacją 

RPO WD 

2014-2020 
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49 Utworzenie  Ramowego Programu Odnowy Wsi dla 

Gminy Prochowice uwzględniającego kooperację władz 

gminy z liderami lokalnymi 

RPO WD 

2014-2020 

PROW 2014-

2020 

 

50 Rewitalizacja obszarów społecznie wykluczonych RPO WD 

2014-2020 

PROW 2014-

2020 

 

51 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich RPO WD 

2014-2020 

PROW 2014-

2020 

 

52 Aktywizacja organizacji pozarządowych w Gminie w 

zakresie dostępu do realizacji zadań publicznych 

RPO WD 

2014-2020 

PROW 2014-

2020 

 

 

Z zadań strategicznych zawartych w Strategii Rozwoju Lokalnego zrealizowano i są w 

kontynuacji : 

 

1. Rewitalizacja budynków mieszkalnych i przestrzeni publicznej w mieście Prochowice 

– zadanie w realizacji w latach 2017-2019; 

2. Przebudowa ul. Legnickiej w Prochowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 

zadanie zakończone w 2017 roku; 

3. Przebudowa ul. Sienkiewicza w Prochowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 

zadanie zakończone w 2018 roku; 

4. Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Prochowicach wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą – realizacja 2018 rok; 

5. Przebudowa nawierzchni Rynku w Prochowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

– rozpoczęto w 2019 rok – dokumentacja budowlana; 

6. Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych 

oraz miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Prochowice – realizacja 

nastąpiła w 2015 roku, wykonano m.in. plac zabaw w Rogowie Legnickim, Golance 

Dolnej, Lisowicach, Prochowicach, natomiast w latach 2018-2019 realizowane jest 

zadanie „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej pieszo-rowerowego 

Szlaku Odry”. 

7. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie – w 2018 roku dokonano 

modernizacji – rozbudowy  oświetlenia w miejscowościach gminy: Golanka Dolna, 

Cichobórz, Kawice, Szczedrzykowice i Szczedrzykowice Stacja, Dąbie, Gromadzyń, 

Kwiatkowice, Rogów Legnicki, Lisowice, Mierzowice i w mieście Prochowice,  

8. Budowa mieszkań komunalnych realizowana jest obecnie w ramach rewitalizacji pn. 

zadania „Przebudowa z rozbudową budynku po byłej Przychodni Zdrowia w 

Prochowicach  na cele mieszkaniowe i usługi socjalne z zagospodarowaniem terenu”  

– realizacja lata 2018-2019; 
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9. Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Prochowicach – zakończona w 2016 

roku, w 2018 roku ponoszono koszty jego utrzymania i pielęgnacji; 

10. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - złożono wniosek do Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie budowy – oczekujemy na 

ostateczne rozstrzygnięcie konkursu – realizacja 2019-2020; 

11. Rekultywacja składowiska odpadów i likwidacja dzikich wysypisk śmieci (na 

bieżąco), w 2018 roku zlikwidowano 5 dzikich wysypisk śmieci; 

12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Golanka Dolna z włączeniem do sieci w 

Prochowicach – w 2018 roku zakończono I i III etap, etap II planuje się do realizacji w 

latach 2019-2020; 

13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Gromadzyń z włączeniem do sieci we wsi 

Mierzowice – zakończona w 2016 roku; 

14. Przebudowa w rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach – trwają prace 

związane ze sporządzeniem dokumentacji – realizacja lata 2019-2020, 

15. Budowa parkingu wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Prochowicach, 

16. Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego przy Szkole Podstawowej w 

Prochowicach, 

17. Remont pomieszczeń sportowych przy Stadionie w Prochowicach,   

18. Realizowane jest zadanie „Kwiatkowice- Rogów Legnicki – odbudowa wałów 

p/powodziowych, Gmina Prochowice” – inwestor Państwowe Gospodarstwo Rolne – 

Wody Polskie, 

19. Realizowany jest także projekt “Wiedza i kompetencje - przepustką do sukcesu “  

Projekt realizowany jest w ramach Konkursu RPDS.10.02.01-IZ.00-02-289/18 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-

2020. Beneficjentem projektu jest Gmina Prochowice. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

Jak widać bardzo wysoki wskaźnik zadań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy 

Prochowice został zrealizowany.  

Pozostałe przedsięwzięcia realizowane były w miarę możliwości finansowych, o czym 

wspomina się w poniższej analizie. 

 

Szczegółową realizację inwestycji w 2018 roku przedstawia tabela zawarta w działalności 

inwestycyjnej. 

 

4.2 PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZACYMI 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018 

 

W programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 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, 
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- 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 5 przedsięwzięć przez podmioty nie należące do 

sektora finansów publicznych, na które w 2018 roku  przyznano dotacje celowe w kwocie 

63.716,76 zł na plan 64.500 zł. Wykonanie wyniosło 98,78 %, wskaźnik więc został osiągnięty.   

 

Na trzy zadania w ramach programu dotacje zostały wykorzystanie w 100% : 

1. „Upowszechnianie turystyki w Gminie Prochowice” – kwota 5.000 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;  

2. „Dofinansowanie stacjonarnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej na 

terenie miasta i gminy Prochowice” – kwota 12.000 zł – realizatorami zadania były 

podmioty: 

- Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach – dotacja 9.000 

zł, 

- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina” – dotacja 3.000 zł 

Przedsięwzięcia związane były z przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz patologiom 

społecznym. Cele programu zrealizowano. 

3. „Propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w klubach 

sportowych” – dotacja 4.500 tys. zł. Cele zrealizowano. Poprzez zwiększoną 

aktywność fizyczną przyczyniono się do propagowania zdrowego trybu życia. 

Realizator Prochowicki Klub Sportowy Taekwon-do Champion. 

 

Dwa zadania z programu zrealizowano w niepełnych wysokościach: 

1. „Posiłek dla potrzebujących w 2018 roku” – na kwotę 40.500 zł wykonano 35.013, 16 

zł, tj. 96,45 % - 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. „Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie miasta i gminy 

Prochowice” – na kwotę 12.000 zł zrealizowano 7.203,60 zł co stanowi 60,03%. 

Realizator Klub Sportowy Prochowiczanka. Założone cele zrealizowano.  

 

4.3. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2019 

 

W Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii podstawowym celem na 2018 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. 
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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 dużej mierze. Na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano w 2018 roku 

19.821,07 zł. 

 

4.4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2018 rok 

 

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 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, 
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- 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 2018 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 2018 roku wydatkowano kwotę 135.585,93 zł. 

4.5. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 
 

 W dniu 27 stycznia 2016 roku Uchwałą Nr XVIII/102/2016 Rady Miasta i Gminy 

Prochowice został przyjęty Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018  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 integrację 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 2018  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 osoby korzystającej z pomocy. Pracownicy socjalni przeprowadzali 

wywiady środowiskowe na rzecz przyznania świadczeń z pomocy społecznej, wywiady 

alimentacyjne a także wywiady na rzecz postępowania w sprawie świadczeń 

rodzinnych.  
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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 MGOPS w Prochowice, funkcjonariusze policji, kuratorzy, 

pedagodzy szkolni 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 trzech  przypadkach na wniosek pracownika socjalnego MGOPS Prochowice 

wystąpił do Sądu Rejonowego w Legnicy III Wydział Rodzinny i Nieletnich z prośbą o 

wgląd w sytuacje 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;    

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 2018 roku, w okresie od 01 stycznia  do 31 grudnia MGOPS Prochowice 

zatrudniał asystenta rodziny, w wymiarze 0,5  etatu.  

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

W 2019 roku MGOPS w imieniu Gminy będzie aplikował o przyznanie dotacji na 

dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w 2019 roku, jeśli program ten 

będzie ogłoszony.  

3. Pomoc w integracji rodziny poprzez niwelowanie barier uniemożliwiających 

prawidłowe relacje między członkami rodziny oraz rozwiązywanie sytuacji 

konfliktowych w rodzinach: 
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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 Przychodni Rejonowej w 

Prochowicach, w której przyjmują psycholog oraz prawnik 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 2018 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: 

- 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 

- współpraca 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 2018 

założono 15 Niebieskich Kart. Łącznie w okresie sprawozdawczym monitorowano 

sytuację w 21 rodzinach objętych procedurą Niebieskiej Karty (również w roku 2017) 

- współpraca z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym do Spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – w okresie sprawozdawczym 21 rodzin było 

objętych pomocą w ramach procedury Niebieskiej Karty. W związku z prowadzoną 

procedurą w 2018 roku odbyły się 4  posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, oraz 

zwołano 39 grup roboczych.. 

 

b) angażowanie rodzin do udziału w projektach, szkoleniach rozwijających umiejętności 

planowania swojej przyszłości zawodowej oraz motywujących do podjęcia pracy, 

wykorzystując własne zasoby i możliwości. W  roku 2018 (19 listopada) tut. Mgops prowadził 

nabór osób do projektu „E-Senior. Program rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców 

województwa dolnośląskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z zastosowaniem 

działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnym” współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanym w ramach Osi 

Priorytetowej III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe 

na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 realizowany jest przez Fundację Partycypacji Społecznej z siedzibą w Poznaniu 

– oddział we Wrocławiu. Projekt realizowany jest na terenie województwa dolnośląskiego, 
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skierowany jest do osób, które ukończyły 65 rok życia i z własnej inicjatywy zgłaszają potrzebę 

podniesienia kompetencji z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. 

W Prochowicach utworzone zostały dwie dwunastoosobowe grupy uczestników. Zajęcia 

odbywały się ( i odbywają się nadal) w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im. Zygmunta 

Jana Rumla. Według planu zajęcia komputerowe zakończą się w maju 2019 r. po 90 godzinach 

szkoleniowych. Szkolenia umożliwiają każdemu Uczestnikowi Projektu nabycie bardzo 

praktycznych umiejętności:  

 obsługi Internetu, komputera, telefonu, tabletu i innych urządzeń IT;  

 kształtować kompetencje pomocne w życiu codziennym Seniora (komunikacja online; 

e-usługi, w tym zakupy i bankowość online, usługi medyczne, e-administracja i wiele 

innych) 

W projekcie realizowane będą również działania  animacyjne – grupowe działania aktywizujące 

Seniorów w społeczności lokalnej z wykorzystaniem funkcjonalnych kompetencji cyfrowych i 

narzędzi IT (np. tworzenie grup dyskusyjnych i hobbistycznych online, klubów książki, 

miłośników filmu, sztuki, fotografii czy też turystyki, kultury i historii lokalnej, tworzenie 

stron/blogów przez pasjonatów itp.), - 36 godzin.  

Każdy z Uczestników otrzyma kilkumiesięczne wsparcie w Projekcie. Szkolenia prowadzone 

są z wykorzystaniem mobilnych pracowni komputerowych i tabletów. Senior, który będzie 

obecny na zajęciach, po zakończeniu szkolenia otrzyma TABLET na własność. 

Sprzęt teleinformatyczny zakupiony na potrzeby realizacji Projektu zostanie przekazany 

gminom, które będą najbardziej aktywnie współpracować przy realizacji Projektu. 

 Ponadto MGOPS współpracował  z Powiatowym Urzędem Pracy 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 2018 

wobec bezrobotnych z gminy Prochowice podjęto następujące działania: 

-          skierowanie na staże - 14  bezrobotnych (w tym 7 kobiet) 

 skierowanie do robót publicznych -  7  bezrobotnych (w tym 6 kobiet) 

 skierowanie do prac interwencyjnych - 6 bezrobotnych ( w tym 4 kobiety) 

 przyznanie jednorazowo środków na podjęcie samodzielnej działalności  

 gospodarczej – 7 bezrobotnych ( w tym 4 kobiety) 

 prace społecznie-użyteczne-  7 bezrobotnych ( 6 kobiet) 

 refundacja stanowiska pracy -  10 bezrobotnych ( w tym 1 kobieta). 

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. 

 

c) 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, 
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d) 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 – 54 osoby, 550 świadczeń na kwotę 281 800,00 zł, 

 zasiłki celowe i celowe specjalne – 85 rodzin, 271 świadczenia na kwotę 65 

218,00 zł,  

zasiłki okresowe – 50 rodzin, 343 świadczenia na kwotę 118 520,29 zł,             

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

roku szkolnym 2017/2018 skorzystało 82 uczniów natomiast w roku szkolnym 

2018/2019 – 167 uczniów. Łączna kwota przyznanej dotacji na ten cel wynosi 

68 570,50zł z wkładem własnym gminy 13 780,50 zł (zadanie realizuje urząd ), 

 wyprawka szkolna – ze względu na obowiązujące kryteria w roku 2018 nie 

korzystano z programu  (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 „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania”  – 80 osób na kwotę 47 940,00 zł oraz 17 dzieci (bez 

wywiadu) na kwotę 6 090,00 zł co w sumie daje kwotę: 54 030,000 zł 

- pomoc w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku realizowana w 

ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skierowana była 

do 29 rodzin. (40 świadczeń) na ogólną kwotę  5 950,00 zł. 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. 

Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest 

wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty 

dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 

25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia  

o niepełnosprawności. 

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej 

posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, 

rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. 

W  2018 roku wydano 40  kart dla 12 rodzin, dwa duplikaty, dwie rodziny 

wnioskowały o przedłużenie ważności  kart w związku z kontynuowaniem nauki przez 

dziecko, oraz dwie rodziny wystąpiły o karty elektroniczne. 

 

 

Świadczenie wychowawcze. 
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W roku 2018 tutejszy ośrodek przyjął 595 wniosków o  świadczenie wychowawcze w 

tym 117 drogą elektroniczną. Kwota wypłaconych świadczeń w roku 2018 to   4 483 

213,00 zł 

Liczba wniosków przekazana do rozpatrzenia przez Marszałka Województwa 

Dolnośląskiego we Wrocławiu -  10,  w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego.  

Liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze w 2018 r to 487 co stanowi 

małą tendencję zniżkową w porównaniu z rokiem 2017 gdzie świadczenia pobierało 

495 rodzin. 

Spowodowane jest to m.in. zmianą miejsca zamieszkania świadczeniobiorców oraz 

ukończeniem przez dzieci 18 roku życia. 

 

c) finansowanie i współfinansowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z 

programem terapeutycznym dotyczącym problematyki uzależnień i wyrabiania 

umiejętności społecznych: 

 

 W roku 2018r. Ośrodek w ramach współpracy z Kuratorium Oświaty we 

Wrocławiu otrzymał 10 bezpłatnych miejsc dla dzieci z terenu Gminy Prochowice na 

wyjazd kolonijny do miejscowości Pustkowo. Dziesięcioro dzieci  wytypowanych 

zgodnie z wytycznymi  uczestniczyło w kolonii w terminie od 02.08.2018 r. do 

15.08.2018 r.  

 

TWORZENIE SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIEM, W TYM PLACÓWEK 

WSPARCIA DZIENNEGO 

 

  W okresie sprawozdawczym to jest w 2018 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. 

 

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 

umożliwiające rozwój i podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie pomocy rodzinom 

dysfunkcyjnym, w roku 2018 członkowie zespołu interdyscyplinarnego zostali zgłoszeni do 

odbycia (nieodpłatnie) „Superwizji” przeprowadzonej na terenie gminy Prochowice.  

 

WSPÓŁFINANSOWANIE POBYTU DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ, 

RODZINNYM DOMU DZIECKA LUB INNEJ PLACÓWCE 

 

W roku budżetowym 2018 Ośrodek partycypował w kosztach utrzymania 3 dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej na kwotę : 10 010,00 zł. W tym 3120,00 zł  (ośrodki 

szkolno-wychowawcze) + 6890,00 zł  (rodziny zastępcze).  
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 Podsumowując, podjęte w 2018 roku zadania gminy na rzecz wsparcia rodzin należy 

stwierdzić, że 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. 

 W bieżącym roku zamierzamy kontynuować powyższe zadania, mając na uwadze w 

szczególności wzmocnienie rodziny poprzez podejmowanie działań umożliwiających jej 

prawidłowy rozwój i funkcjonowanie licząc na dalsze wsparcie Rady Miasta Gminy 

Prochowice w zakresie planowanych i realizowanych przedsięwzięć.    

 

 

4.6. Program Ochrony Środowiska 

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Prochowice został opracowany na lata 2018-2021 z 

perspektywą do roku 2025. 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.  

 

W 2018 roku rozpoczęto działania związane z gospodarką niskoemisyjną. Działania te będą 

kontynuowane w 2019 roku. Podpisano porozumienie intencyjne w sprawie podjęcia działań 

związanych z przygotowaniem projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez 

wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie 

gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru interwencji dotyczące wymiany źródeł ciepła w 

budynkach mieszkalnych na obszarze OSI Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego  

poprawą efektywności energetycznej pomiędzy gminami: Ścinawa, Prochowice, Chocianów, 

Rudna i Gmina Miejska Lubin. Współpraca ma prowadzić do opracowania i złożenia wspólnej 

dokumentacji aplikacyjnej na zadanie wymienione wyżej.  

 

W 2018 roku Urząd Miasta i Gminy Prochowice zajmował się dystrybucją programu 

operacyjnego pomoc żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowaną z Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Z terenu Miasta i Gminy Prochowice pomoc 

otrzymało 450 osób na łączną kwotę 91 531.84 zł, ilość kg 18 927,72, w tym: 

22.02.2018 r. – 7810,86 zł na kwotę 44.841,68 zł 

09.05.2018 r. – 2886,36 zł na kwotę 12.346,36 zł 

30.10.2018 – 8230,50 kg na kwotę 34.343,80 zł. 
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5.BUDŻET GMINY 
 

 

 W 2018 roku dochody budżetu zrealizowano w kwocie 35.305,743,07 zł, co w stosunku do 

planu rocznego ustalonego w kwocie 34.877.403,76 zł stanowi 101,23%. Wykonane dochody 

bieżące wyniosły 32.313.135,16 zł, tj. 101,61% planu stanowiącego kwotę 31.800.339,61 zł, 

natomiast dochody majątkowe uzyskano w kwocie 2.992.607,91 zł, tj. 97,26% planu rocznego 

w wysokości 3.077.064,15 zł. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 337.247,99 zł, tj. 

110,22% planu wynoszącego 305.965 zł. 

 

Wydatki budżetu ogółem wykonano w wysokości 38.849.093,16 zł, z tego wydatki bieżące w 

kwocie 29.844.956,15 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9.004.137,01 zł. W stosunku do 

planowanych wielkości wykonane wydatki ogółem stanowiły 91,84 %, wydatki bieżące 

95,39%, a wydatki majątkowe 81,76%. 

 

W wyniku realizacji przedstawionych kwot dochodów i wydatków budżet zamknął się 

deficytem w kwocie 3.543.350,09 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 

7.423.576,24 zł. Wynik operacyjny, liczony jako różnica między dochodami bieżącymi a 

wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 2.468.179,01 zł.  

 

Wykonana w 2018 relacja nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży 

majątku do dochodów ogółem budżetu (tzw. wskaźnik jednoroczny, który stanowi podstawę 

do ustalenia wskaźnika dopuszczalnego) wyniosła 7,95% i jest wyższa od planowanej, zarówno 

na koniec trzeciego kwartału (2,29%), jak i na koniec roku (2,34%). 

 

W 2018 roku gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 7 mln zł. Na spłatę rat z 

tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek poniesiono 1.365,310 zł  (100% 

planowanych rozchodów budżetu).  Łączna kwota spłaty zobowiązań finansowych wraz z 

kosztami obsługi długu z tytułu odsetek wynosi 1.618,398,77 zł, co stanowi 4,58% wykonanych 

dochodów przy planowanym poziomie tej relacji w wysokości 4,81% i dopuszczalnym 

wskaźniku spłaty wynoszącym 8,11%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zadłużenie gminy 

wynosiło 14.297.550 zł, co stanowi 40,50% wykonanych dochodów. Zobowiązania 

wymagalne nie wystąpiły. 
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 5.  Budżet gminy - budżetu obywatelskiego w gminie Prochowice w 2018 roku nie realizowano. Realizowano fundusz sołecki. 

 

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  W 2018 ROKU   

   

             

Lp 
Nazwa 

sołectwa 
środki funduszu 

przypadające na 

dane sołectwo    

(art.2 

ust.1)Ustawy o 

Funduszu 

Sołeckim 

Ewentualne 

zwiększenia 

środków 

funduszu 

(art..3 ust.1) 

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji 

według wniosku sołectwa 
Dział Rozdział § 

Plan na 31.12.2018 
wykonan

ie na 

31.12.20

18 wg 

paragrafó

w 

Wykona

nie na 

31.12.20

18 

RAZEM Bieżące Majątkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

1 

Cichobórz 8 684,69 0 

1.Dokończenie budowy zaplecza techniczno-

magazynowego do kontenera w tym: 

wykonanie mapy inwentaryzacyjnej, pomiarów 

elektrycznych, nadzór budowlany ,montaż 

urządzeń sanitarnych oraz zagospodarowanie 

terenu wokół budynku: (utwardzenie terenu. 

altana, stoły) 921 92109 6050 0 7 084,00 

7 000,00 

7 954,61 

  2.Zakup energii i wody  921 92109 4260 1100,69   454,61 

  

3.Zakup paliwa i oleju do kosiarki  

900 90004 4210 500,00   
500,00 

2 
Kwiatkowic

e 
20 314,63 0 

1. Budowa Centrum sportu edukacji i kultury w 

Kwiatkowicach 
926 92601 6050 0,00 19 000 

2 952,00 4 335,55 
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2.Zakup materiałów eksploatacyjnych do 

kosiarki (paliwo, olej, żyłka itp.) 
900 90004 4210 314,63 0 

407,55 

3.przegląd i naprawa sprzętu do koszenia 
900 90004 4270 500,00 0 

476,00 

4.Zakup materiałów do wieńca dożynkowego  
921 92195 4210 0,00   0,00 

       5. 
926 92695 4270 500,00 0 500,00   

3 Kawice 26 016,32 0 

1.Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 

między innymi: zmywarka, sprzęt muzyczny i 

inne  921 92109 4210 4 616,32   

4 604,56 

25 

887,42 

2.Utwardzenie dróg gminnych 600 60016 4270 7 000,00   
7 000,00 

3.Zakup materiałów eksploatacyjnych do 

kosiarki( paliwo, olej, żyłka),zakup kosiarki, w 

celu koszenia terenów zielonych, zakup  

środków do odchwaszczania 900 90004 4210 4 000,00 0 

3 889,89 

4.Doposażenie placu zabaw w urządzenia 

zabawowe 921 92195 4210 4 400,00   
4 400,00 

5.Odwodnienie placu przy świetlicy wiejskiej w 

Kawice oraz naprawa ogrodzenia . 
921 92109 4270 

6 000,00 
  5 992,97 

4 
Szczedrzyk

owice Wieś 
21 069,82 0 

1.Porządkowanie i pielęgnacja terenów 

zielonych (paliwo ,środki chwastobójcze,trawa) 900 90004 4210 700,82 0 
685,28 

20 

775,80 

2.Naprawa i  przegląd sprzętu do koszenia 900 90004 4270 300,00   300,00 

3.Porządkowanie terenu sołectwa  naprawa 

ogrodzenia , urządzeń zabawowych 926 92695 4210 0,00 0 
0,00 

4.Zakup urządzeń zabawowych na teren 

rekreacyjny na terenie bloków działka 310/146 
926 92695 6060   5769 5 769,00 

5.utwardzenie chodnika do świetlicy oraz 

terenu przy drzwiach wejściowych  

921 92109 6050 0,00 9300 9 250,01 

6.Remont świetlicy wiejskiej (budowa ścianki 

działowej ,wymiana drzwi wejściowych, 921 92109 6050 0,00 5000 

4 771,51 
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5 

Szczedrzyk

owice 

Stacja 

11 252,34 0 

Zagospodarowanie placu zabaw w tym:  

926 92695 4210 901,00 

  

700,01 

11 

048,03 

1. zakup skrzyni na zabawki, zadaszenia 

piaskownicy  ( 1 150,- zł) i materiałów  do 

bieżących prac ( 700,- zł) 

2.Utwardzenie terenu pod wiatą w tym: zakup 

materiałów  kostki betonowej  2 000,- zł i 

robocizna  

926 92695 6050 0,00 

0,00 

0,00 

3.Zakup bramek do gry w piłkę nożną 926 92695 4210 3 250,00   
3 250,00 

4.Zakup paliwa i oleju do kosiarki , zakup 

podkaszarki i przegląd sprzętu 900 90004 4210 1 502,34 0 
1 499,02 

  600 60016 4270 5 599,00   
5 599,00 

6 Mierzowice 20 918,79 0 

1.Doposażenie świetlicy wiejskiej w potrzebny 

sprzęt  
921 92109 4210 2 500,00 0 

2 483,90 

19 

783,89 

2.Porządkowanie i utrzymanie terenów 

zielonych wsi 
900 90004 4300 1 418,79 0 800 

  900 90004 4210 500,00   0 

3.zakup elementów do wieńca dożynkowego 
921 92195 4210 500,00   

499,99 

4.Budowa miejsca spędzania czasu wolnego 

mieszkańców wsi Mierzowice 
921 92195 6050 0,00 16000 

16000 

7 Gromadzyń 10 421,63 0 

1.Utrzymanie ładu i porządku  w sołectwie z 

tego:           
0,00 

10 

025,33 

*przegląd stanu technicznego, konserwacja 

,naprawa urządzeń zabawowych w tym zakup 

usług i materiałów 926 92695 4270 300,00   

0,00 

*zakup paliwa, oleju części do kosy oraz 

przegląd sprzętu 900 90004 4210 500,63   
500,61 
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2.Zagospodarowanie terenu placu zabaw w 

tym: zakup bramki wejściowej do ogrodzenia 

500,-zł, sprzętu muzycznego ( 1 500,-),grila ( 1 

000.-),- zł zakup ławek i stołów piknikowych 

471,- zł 926 92695 4210 2 971,00 0 

2 874,72 

3.zakup  usług budowlanych, sprzętowych  do 

wykonania prac przy ogrodzeniu 926 92695 4300 6 650,00 0 
6 650,00 

8 Motyczyn 11 365,62 0 

Zakup stołów , ławek i grila betonowego 926 92695 4210 1 000,62   
1 000,00 

11 

323,00 

Wynajem sprzętu do koszenia terenów 

zielonych w sołectwie 900 90004 4300 1 500,00 0 
1 500,00 

Zakup i montaż urządzenia wielofunkcyjnego 926 92695 6060 0,00 8315 
8 315,00 

2.Ubezpieczenie budynku świetlicy  i sprzętu 921 92109 4430 550,00 0 
508 

9 
Golanka 

Dolna 
24 619,22   

1.Zagospodarowaniem  terenu działki nr 259/2 

miedzy innymi budowa wiaty 

rekreacyjnej,boiska do piłki siatkowej oraz grila 926 92695 6050 0,00 

16 649 
16 

563,10 

24 

040,44 

2.Utrzymanie ładu i porządku wsi :między 

innymi: zakup paliwa, środków do 

odchwaszczania, części do kosy                                                                          

konserwacja kosy, zakup materiałów 

budowlanych    zakup i montaż drzwi 

wejściowych do budynku świetlicy  wiejskiej 

900 90004 4210 3 120,22 
  2877,34 

921 92109 4270 4 600,00 
  4600 

900 90004 4270 250,00 
0 0 

10 Rogów 20 276,87 

  

1.Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie w 

tym:         0 
0,00 

19 

415,50 

zakup materiałów (paliwo, olej, żyłki),oraz 

zakup kosy spalinowej 900 90004 4210 3 400,00   
3 399,97 

<wynajem sprzętu do  koszenia terenów 

zielonych 900 90004 4300 1 500,00 0 
639,60 

2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w potrzebny 

sprzęt 921 92109 4210 876,87   
875,93 

2.Remont dróg gminnych 600 60017 4270 14 500,00 0 

14 

500,00 
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11 Lisowice 37 759,54 0 

Wykonanie projektu drogi wewnętrznej w 

Lisowicach od posesji nr  59 do 59 abc 
600 60016 4300 15 859,00 0 

12 

300,00 

25 

704,18 

Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją 

domów w drogach bocznych  
600 60016 4210 10 000,00   1 545,05 

2.Modernizacja  budynku świetlicy wiejskiej w 

tym: m.in. .założenie klimatyzacji 
921 92109 6050 0,00 9 000,00 9 000,00 

Zakup namiotu na potrzeby Sołectwa 921 92109 4210 1 000,00   1 000,00 

4.Koszenie terenów zielonych  900 90004 4300 600,00 0 559,64 

5.Remonty i  konserwacja urządzeń na placu 

zabaw  
926 92695 4270 600,00 0 599,99 

6.Zakup worków na śmieci i rękawic ,środków 

czystości 
900 90003 4210 200,00 0 200,00 

7.Zakup paliwa   
900 90004 4210 500,54 0 

499,50 

12 Dąbie 15 292,61 0 

1.Modernizacja świetlicy wiejskiej- zakup i 

montaż klimatyzacji 921 92109 6050 0,00 0,00 

0,00 

15 

170,00 2.Koszenia terenów zielonych-usługa 900 90004 4300 2 000,00 0 2 000,00 

3.Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt - 

zmywarka  921 92109 4210 13 292,61 0 

13 

170,00 

OGÓŁEM 227 992,08     131 875,08 96 117,00 

195 

463,75 

195 

463,75 

          w tym wydatki majątkowe 

79 

620,62 
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6. Gospodarka wodno-ściekowa i kanalizacyjna – działalność Spółki 

gminnej 

 

Podmiotem zarządzającym siecią wodociągową jest Prochowickie Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o. w Prochowicach. Nadzór właścicielski sprawowała Burmistrz Miasta i 

Gminy Prochowice. Gmina jest zwodociągowana w 100%. 

 

Stacje uzdatniania wody to Prochowice, ul. Jagiellońska. 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 31.12.2018  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. 

 

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. 

 

W okresie styczeń – grudzień 2018 r. wyprodukowano łącznie 326 603 m3 wody czystej. 

Jest to o 14 648 m3 tj. 4,69% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Woda 

pochodziła z jednego ujęcia wody w Lisowicach i dostarczona została do wodociągu 

Prochowice. 

W okresie styczeń – grudzień 2018 r. sprzedaż wody wynosiła 197 971 m3 i była wyższa 

od sprzedaży w analogicznym okrasie ubiegłego roku  o 9488 m3 tj. o 4,79%. Różnica między 

produkcją, a sprzedażą wody to woda pobrana do własnych celów technologicznych, w tym 

płukania filtrów na Stacji Uzdatniania Wody, na potrzeby oczyszczalni ścieków, wiosenne oraz 

po awaryjne płukanie sieci oraz wycieki wody w czasie awarii (128 632 m3). 

Woda do odbiorców dostarczana była siecią wodociągową, której długość wynosiła 

40,7 km,w tym sieci przesyłowej 2,3 km oraz 1140 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 tym zakresie Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Legnicy wydał cztery decyzje stwierdzające przydatność do spożycia wody 

z wodociągu sieciowego w Prochowicach. 
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W ramach prac konserwacyjno-remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych: 

1) Odebrano 483 zgłoszeń awaryjnych, które 84 razy wymagały interwencji,  w tym 9 z 

użyciem ciężkiego sprzętu. 

2) Wymieniono 399 wodomierzy. 

3) Naprawiono 1 hydrant (Prochowice ul. Warszawska). 

W opisywanym okresie usunięto 9 awarii na sieci wodociągowej, których czas usunięcia 

wynosił 45 godzin. 

 

W okresie sprawozdawczym odebrano i oczyszczono 236 521,8 m3 ścieków tj. o  9038,9 

m3 (3,82%) więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.  

Długość sieci kanalizacji sanitarnej na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 90,4 km, liczba 

przyłączy kanalizacyjnych 1555 szt. W ramach działalności konserwacyjno-remontowej służby 

PPK usunęły siłami własnymi: 

1) 800 awarii sieci kanalizacyjnej i pompowni ścieków, 

2) 60 zatorów na sieci kanalizacyjnej, 

3) 120 zatorów na przyłączach kanalizacyjnych. 

 

Podsumowując 2018 rok: 

- Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wyniosła 40,7 km, na koniec roku 

41,2 km. 

- Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na początek 2018 r. wyniosła 85,2 km, na koniec roku 

90,4 km 

- Na dzień 1 stycznia 2018 r. istniało 1431 sztuk przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 

31 grudnia 2018 r. – 1555 sztuk. 

 

 

7. Ochrona zdrowia 
 

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 w 2018 r., korzystających z usług przychodni wynosiła 5.060 

osób, a liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych – 31.804 w 2018 roku.  

 

Liczba udzielonych porad: 

- Poradnia Okulistyczna – 2.174 porady 

- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza -  1.388 porad 

- Gabinet Rehabilitacji – 7.631 zabiegów. 
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Głównym źródłem przychodu w przychodni jest kontrakt z Dolnośląskim Narodowym 

Funduszem Zdrowia na wykonanie usług medycznych. Wartość kontraltu z Dolnośląskim 

NFZ we Wrocławiu w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. wyniosła 912.526,26 zł. 

W wymienionym kontrakcie na realizację usług specjalistycznych przychodnia otrzymała 

kwotę 175.126,60 zł – na pokrycie kosztów usług specjalistycznych, które finansowane są z 

DNFZ tylko w 87,59 %.. 

W Przychodni Rejonowej w Prochowicach zatrudnionych było w 2018 roku 16 pracowników, 

1 lekarz na umowie zlecenia i 3 lekarzy na kontrakcie. 

W 2018 roku nie pozyskano żadnych zewnętrznych środków finansowych. 

 

W 2018 roku w mieście Prochowice działalność prowadziły 2 apteki. 

 

 

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 

 

W 2018 r. Komisja zaopiniowała 11 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi 

alkoholowych. 

Limit punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych wynosi 40, z tego: 

- sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży – 30 zezwoleń na  

  każdy rodzaj alkoholu (piwo, wino, wódka). Na dzień 31 grudnia 2018 r. sprzedaż  

  prowadzona była w 22 punktach, 

- sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży -10 zezwoleń na każdy  

  rodzaj alkoholu( piwo, wino, wódka). Na dzień 31 grudnia 2018r. sprzedaż prowadzona  

  była w 5 punktach. 

 

W roku 2018 wpłaty z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napoi 

alkoholowych wyniosły  146 692,97zł, co stanowiło 100% planu.   Plan ogólny wydatków na 

profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 

wynosił 156 808,21 zł, w 2018 r.  wydano kwotę 155 407,00 zł na poniższe zadania: 

   

L.P. TREŚĆ Plan na 2018rok Wykonanie na 

31.12.2018r. 
 I Dochody z opłat z tytułu wydanych zezwoleń 

na sprzedaż napoi alkoholowych 

146 692,97 146 692,97 

 II Wydatki 156 808,21 155 407,00 

1. Zwalczanie narkomanii 20.000,00 19.821,07 
1.1 Utrzymanie Punktu konsultacyjnego w 

Prochowicach, zatrudnienie prawnika 

psychologa, trenera grupy wsparcia 

15 181,01 15 002,08 
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1.2 Prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

dla dzieci i młodzieży w zakresie 

rozwiązywania problemów narkomanii 

4 818,99 4 818,99 

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 136 808,21 135 585,93 
2.1 Udzielenie rodzinom, w których występują 

problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności 

ochrony przed przemocą w rodzinie - 

utrzymanie Punktu Konsultacyjnego 

18246,28 18 077,89 

2.2 Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych - wynagrodzenie 

 

16 100,00 1 6 091,00 

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 

44 115,24 43 703,60 

2.5 Opłaty sądowe 7 331,51 7 253,96 
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 

5 607,18 

 

5060,08 

2.7 Zorganizowanie i sfinansowanie  

specjalistycznych szkoleń z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych dla nauczycieli , pedagogów 

szkolnych , pracowników pomocy społecznej 

niezbędnych do prowadzenia pracy 

profilaktycznej i terapeutycznej 

408,00 399,40 

W zakresie zwalczania narkomanii w 2018 roku poniesiono koszty 15 181,01zł związane z 

utrzymaniem Punktu Konsultacyjnego w Prochowicach. Wydatki związane były z 

zatrudnieniem psychologa i prawnika oraz prowadzeniem grupy wsparcia dla osób 

uzależnionych od środków psychoaktywnych. 

Plan pracy psychologa : 

styczeń – maj /2018 r. - 3 razy w miesiącu łącznie 12 godzin, 

czerwiec – sierpień /2018 r. – 2 razy w miesiącu 8 godzin, 

wrzesień - grudzień /2018 r. – 3 razy w miesiącu 12 godzin.  

Plan pracy prawnika : każda środa miesiąca od godz. 16-18. Mieszkańcy miasta i gminy 

chętnie korzystali z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na ich rzecz przez radcę 

prawnego. Przyjęcia zainteresowanych odbywały się w budynku Przychodni Rejonowej w 

Prochowicach. 

Grupa wsparcia: każda środa miesiąca od 17 do 19. 
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W ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku poniesiono także 

wydatki na: 

- zakup materiałów do organizacji imprez plenerowych - 3 899,99 zł,  

- organizację szkolenia – 595,00 zł 

- spektakl teatralny dla dzieci ze szkoły podstawowej – 324,00 zł.  

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi w 2018 roku poniesiono wydatki na: 

1. Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego w Prochowicach – 18 077,89zł – koszty związane 

z zatrudnieniem psychologa i prawnika oraz prowadzeniem grupy wsparcia dla osób 

uzależnionych od środków psychoaktywnych . 

      2. Wynagrodzenie członków MGKRPA – 16 091,00 zł . 

3. Dofinansowano następujące zadania i projekty: 

a) Powierzono w 2018 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 18 

stycznia  2018r.) – kwota dotacji 10.000 zł. Dotacja wykorzystana została w kwocie 

7 564,44zł, kwota do zwrotu z rozliczenia porozumienia 2 435,56zł. Niewykorzystana 

kwota za 2018 rok została przekazana na konto Urzędu Miasta i Gminy  Prochowice 

w dniu 15.01.2019r.  

 

b) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i 

młodzieży w świetlicach środowiskowych prowadzonych na bazie świetlic 

administrowanych przez Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu – realizowane w 

okresie od 01.04.2018r. do 31.12.2018r. zgodnie z umową nr KRPA 3/2018 zawartą w 

dniu 09.04.2018r. pomiędzy Gminą Prochowice a Prochowickim Ośrodkiem Kultury i 

Sportu  – kwota 45.000 zł – środki zostały wykorzystane w pełnej kwocie. 

 

c) „Wakacje z piłką ” –  realizowane w okresie od 01.08.2018r. do 30.11.2018r. zgodnie 

z umową nr KRPA 4/2018 zawartą w dniu 27.06.2018r. pomiędzy Gminą Prochowice 

a Klubem Sportowym Prochowiczanka – kwota dotacji 2.704,00 zł. Środki zostały 

wykorzystane w kwocie 2 703,60 zł, w dniu  20.12.2018r.  niewykorzystane środki w 

kwocie 0,40zł zostały zwrócone na konto gminy. 

 

d) Propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Przeciwdziałania 

patologiom społecznym takim jak otyłość, alkoholizm czy narkomania, poprzez 

zwiększoną aktywność fizyczną w klubach sportowych oraz przynależność do 

zorganizowanych grup społecznych  – realizowane w okresie od 12.11.2018r. do 

31.12.2018r. zgodnie z umową nr KRPA 7/2018 zawartą w dniu 22.11.2018r. pomiędzy 

Gminą Prochowice a Prochowickim Klubem Sportowym Taekwon-do CHAMPION – 

kwota 4 500 zł – środki zostały wykorzystane w pełnej kwocie. 
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e) Dofinansowano warsztaty kulinarne ”Słodka Julka” realizowane w szkole podstawowej 

w Prochowicach – 605,72zł. 

 

4.  Opłaty sądowe  – 7 253,96 zł . 

5. Zakup czasopism na temat profilaktyki  dla szkół podstawowych – 793,80 zł. 

 

6. Zakup różnego rodzaju materiałów do realizacji różnego rodzaju projektów 

profilaktycznych realizowanych na terenie miasta i gminy Prochowice – 3660,56. 

 

8.Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice 

 
W gminie w 2018 r. funkcjonowały następujące centra, ośrodki kultury  i świetlice: 

1. Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu  

2. Wiejski Dom Kultury w Mierzowicach 

3. Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Kawicach 

4. Świetlica w Rogowie Legnickim 

5. Świetlica w  Dąbiu 

6. Świetlica w  Szczedrzykowicach 

7. Świetlica w  Motyczynie 

8. Świetlica w  Lisowicach 

9. Świetlica w Golance Dolnej. 

 

Budynki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami to: 

Wiejski Dom Kultury w Mierzowicach, Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Kawicach, 

Świetlica w Rogowie Legnickim, Świetlica w  Lisowicach. 

 

Działalność kulturalną prowadzi Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu, który działa w 

kierunku kształtowania zainteresowań mieszkańców, ich wszechstronnemu rozwojowi i 

nawiązywaniu nowych kontaktów. Do zadań realizowanych przez POKIS należą: 

1. organizowanie ognisk, kół, sekcji i zajęć kulturalnych, 

2. organizowanie imprez kulturalnych, 

3. rozwój współpracy ze związkami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy, 

4. organizowanie wystaw, plenerów, spotkań i wspomaganie działalności 

miejscowych twórców kultury, 

5. współorganizacja imprez kulturalnych w ramach współpracy ze środowiskami 

lokalnymi, 

6. rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych. 

 

W 2018 r. zorganizowano następujące wydarzenia: 

1. 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

2. Wieczór Kolęd i Pastorałek 

3. Ferie Zimowe 

4. Spotkanie z Krzesimirem Dębskim 
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5. Dzień Kobiet 

6. Występ Kabaretu Elita 

7. Koncert Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem 

8. Święto Konstytucji 3 Maja z zespołem MISTIC 

9. Majowy Piknik Rodzinny nad Młynówką 

10. 2. Dolnośląska Rewia Akordeonowa im. Michała Osiadacza 

11. XXXII Międzynarodowy Integracyjny Plener Plastyczny 

12. Wakacje z POKiSem 

13. Biesiada nad Kaczawą 

14. Dożynki Gminne 

15. 40 lat wyboru św. Jana Pawła II – koncert w Prochowicach 

16. Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

17. Obchody 100-lecia Niepodległości (cykl wydarzeń) 

18. Ogólnopolski Integracyjny Turniej Tańca Towarzyskiego 

19. Spotkania z Mikołajem 

20. Wigilia Narodów „Pod Piernikową Szopką” 

 

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział około 1500 mieszkanek i mieszkańców. 

Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości około 180 000 zł. 

 

Przy gminnych jednostkach kultury funkcjonują: 

1. Chór Dnia Jednego 

2. Koło Gospodyń Wiejskich „Lisowiczanki” 

3. Koło Gospodyń Wiejskich „Mierzowiczanki” 

4. Zespół Ludowy „Kumoszki” 

5. „Mały Artysta” 

6. KTT „Impuls” 

7. Disco Dance 

8. Sekcja siatkówki. 

 

Analizując sferę kultury, należy zwrócić uwagę na dużą aktywność zespołów artystycznych 

oraz indywidualnych artystów z terenu miasta i gminy. Działalność kulturalna prowadzona w 

świetlicach wiejskich, skupiona jest wokół Kół Gospodyń Wiejskich, które reprezentowały w 

2018 roku gminę Prochowice na różnych imprezach kulturalnych, prezentując swoje wyroby. 

 

9.Biblioteka 

 

 Na terenie gminy Prochowice funkcjonuje jedna Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 

im. Zygmunata Jana Rumla. 

Biblioteka jest przestronna, funkcjonalna i estetycznie urządzona. Podnoszenie kwalifikacji 

pracowników przyczyniało się do lepszego funkcjonowania placówki, dzięki czemu w 

wysokim stopniu spełniała swoje statutowe zadania. 

Biblioteka posiada bogaty, systematycznie uzupełniany księgozbiór. Obecnie już 30-tysięczny 
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księgozbiór biblioteki ma charakter uniwersalny. Reprezentowane są w nim wszystkie 

dziedziny wiedzy. Podstawę zbiorów stanowi klasyka literatury polskiej i obcej oraz lektury 

szkolne. 

W ostatnich latach zbiory wzbogacono o nowe wydawnictwa z zakresu ekonomii, informatyki, 

elektroniki, prawa, ochrony środowiska. 

Placówka rozpoczęła prace związane z wprowadzaniem księgozbioru do systemu 

komputerowego MAK+,  co w znacznej mierze ułatwi czytelnikom dostęp do zgromadzonego 

książek. 

Biblioteka oferuje również: 

- Księgozbiór podręczny: encyklopedie, słowniki, leksykony, kroniki, atlasy, bibliografie; 

- Zbiory regionalne: wydawnictwa o regionie, fotografie, dokumenty życia społecznego; 

- bezpłatny dostęp do Internetu uczniom i osobom uczącym się. 

 

Biblioteka ma 757 zarejestrowanych czytelników, natomiast liczba czytelników aktywnie 

wypożyczających wynosi 715.  

 

Odwiedziny w bibliotece: 13256 

 

Wypożyczanie księgozbioru: 

- książki - 18451 wol. 

- audiobooki – 110 

 

Zbiory biblioteczne: 

- wpływy – 1052 

- ubytki – 5997 

- stan księgozbioru na koniec 2018 r. - 24670 

 

 

 

Działalność kulturalno-oświatowa Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Prochowicach w roku 2018 

 

Spotkania z pisarzami i ciekawymi ludźmi 

 Dorośli  

   

4.10. Anna Karpińska 30 

 Dzieci  

12.04. Rafał Witek 

65 

 

06.06. Magdalena Zarębska – Z książką na walizkach 40 

Dzieci  105 

     RAZEM 135 

 

Ferie i wakacje 

Ilość uczestników 

 Ferie z komputerem 84 

 Komputery – wakacje 294 

    RAZEM 378 
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Przestawienia teatralne 

 Ferie 170 

19.01. „Stoliczku nakryj się” Krak Art 80 

26.01. „Brzydkie Kaczątko” Teatr w Drodze 90 

 Wakacje 510 

06.07 „Doktor Dzięcioł” Teatr Duet 60 

13.07 „Pszczółka Kaja i przyjaciele” Teatr Duet 40 

20.07 „Pasterka i Kominiarczyk” Teatr w 

Drodze 

40 

27.07 

„Pipi 

Wędrowniczka”  

Teatr Urwis 

60  

03.08 „Koziołek Matołek wyrusza w świat” 

Teatr Tak 

50 

10.08 „Przygody Misia Podróżnika” Teatr Duet 50 

17.08 „Poszukiwacze skarbów” Teatr Duet 60 

24.08 „Benio w opałach” Teatr Tak 70 

31.08 „Morska przygoda” Teatr Urwis 80 

    RAZEM 680 

 

Dyskusyjny Klub Książki 

Data, temat spotkania Ilość uczestników 

16.01. M. Witkiewicz „Pracownia dobrych myśli” 13 

08.02. EE Schmit „Tajemnica pani Ming” 15 

03.03. Skłodowska, Spacer nad rzeką Oleksa 16 

23.03. A między nami Gargraś 17 

20.04. Książki Anny Karpińskiej 15 

28.06. Dom służących Grissom 11 

07.08 R. Kosin „Bluszcz prowincjonalny” 10 

18.09 Książki Anny Karpińskiej 18 

19.10 Spotkanie z paniami z Dolnośląskiej Biblioteki 

Publicznej w Prochowicach 

22 

13.11 Pożegnanie p. Steni – książka 15 

30.11 Spotkanie przedświąteczne – F. Flagg „Całe miasto o 

tym mówi” 

18 

    RAZEM 170 

 

Dyskusyjny Klub Książki w podróży 

Data – dokąd Ilość uczestników 

27.01. Teatr Lubin „Gloria i Grace” 17 

13.02. Kino Helios Legnica „Cudowny chłopak” 17 

15.03. Tatr Modrzejewskiej w Legnicy sztuka „Lekcja tańca w 

Zakładzie Weselno-Pogrzebowym Pana Bamby” 

13 

10.05. IV Dolnoś. Dni Pionierów osadnictwa na Ziemiach 

Odzyskanych 

5 

05.06. Wyjazd do Wrocławia – Muzeum Pana Tadeusza 13 

30.08. Wyjazd do Wrocławia – Centrum Historii Zajezdnia15 13 
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23.08. Kino Helios Legnica „303. Bitwa o Anglię” 

4.09. Kino Helios Legnica „Dywizjon 303” 16 

25.09. Kino Helios Legnica „Kamerdyner” 14 

14.12. Tatr Modrzejewskiej w Legnicy sztuka „Ożenek” 20 

    RAZEM 143 

  

 

 

Konkursy czytelnicze – Bzik i Makówka na tropie przygód 

Data Temat Ilość uczestników 

19.01. Przygotowania do konkursu 14 

3.02 Przygotowania do konkursu 14 

10.02. Przygotowania do konkursu 7 

17.02. Przygotowania do konkursu 7 

24.02. Przygotowania do konkursu 7 

7.03. Przygotowania do konkursu 7 

9.03. Przygotowania do konkursu 7 

16.03. Eliminacje gminne do powiatowego konkursu 

czytelniczego 

7 

23.03. Przygotowania do eliminacji 3 

24.03. Przygotowania do eliminacji 3 

26.03. Przygotowania do eliminacji 3 

29.03. Przygotowania do eliminacji 3 

30.03. Przygotowania do eliminacji 3 

09.04. Przygotowania do eliminacji 3 

10.04. Przygotowania do eliminacji 3 

11.04. Finał powiatowy w Legnicy: I miejsce – Jakub 

Kowalczyk, III – Oliwia Kik, V Filip Machała 

 

3 

    RAZEM 94 

 

 

 

Wizyta przedszkolaków w Bibliotece 

Ilość uczestników 

21.05. Wizyta w bibliotece, czytanie bajek 21 

29.05. Wizyta w bibliotece, czytanie bajek 20 

04.06 Wizyta w bibliotece, czytanie bajek 15 

    RAZEM 56 

 

 

Pozostała działalność 

Data Temat Ilość uczestników 

1.02. Wystawa Święta Jadwiga – wernisaż 50 

8.05. Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia – zbiórka 

pieniędzy i wpłata 150 zł. 

 

15.06. A w Prochowicach harmonia gra – wystawa fotografii 60 



52 

 

 Dożynki Gminne – tworzenie bukietów na stoły, 

kotyliony – przygotowanie i przypinanie, przemarsz w 

korowodzie 

 

8.09. Prochowicka Gala Romansu 100 

13.12. Karpigrafia – wystawa prac Krzysztofa Kułacza 

Karpińskiego 
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Pozyskiwanie środków pozabudżetowych 

 

Lp. Instytucja / fundacja Nazwa wniosku 
Pozyskana 

kwota 

1 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 

Priorytet 1 - Zakup 

nowości wydawniczych do 

bibliotek publicznych 

7800,00 

RAZEM:  7800,00 

 

Kontrola księgozbioru – skontrum od 15 października – 13 listopada 2018 r. 

 

 

10.Opieka społeczna 

 
 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. 

Działania ukierunkowane na usamodzielnianie osób i rodzin, a także integrację osób ze 

środowiskiem odbywa się w oparciu o dostosowaną formę pomocy, która uwzględnia 

indywidualne okoliczności znajdowania się osoby bądź rodziny w niekorzystnym położeniu. 

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

porządek w funkcjonowaniu osoby lub rodziny. 

 

Świadczeniami z pomocy społecznej realizowanymi przez Ośrodek są: 

 świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny 

zasiłek celowy, 

 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 2018 r.  dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód 

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

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach jest zobowiązany do 

wykonywania zadań własnych określonych przez ustawę: 

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka; 



53 

 

2) sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej; 

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym; 

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w 

wyniku zdarzenia losowego; 

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości 

uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych; 

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; 

9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z 

zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, 

ojcem lub rodzeństwem; 

10) praca socjalna; 

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych; 

13) dożywianie dzieci; 

14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 

15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu; 

16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego; 

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w 

formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 

18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na 

wynagrodzenia pracowników; 

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 

20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 

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. 

 

 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 udzielnie wszelkiej pomocy społecznej konieczna jest 

wyczerpująca współpraca pomiędzy pracownikami Ośrodka, a osobami i rodzinami 

wnioskującymi o jej przyznanie. 

 

Decyzje uchylające  w świadczeniach rodzinnych nastąpiły na wniosek strony ( wyjazd członka 

rodziny za granicę ) lub w wyniku podjęcia pracy i przekroczenia kryterium dochodowego 
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uprawniającego do pobierania świadczeń rodzinnych ( 674,00 zł netto na osobę w rodzinie od 

01 listopada 2017r.).  Natomiast decyzje odmowne nastąpiły w związku z   przekroczonym 

kryterium dochodowym. 

 

Decyzje odmowne dot. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka nastąpiły w związku 

z przekroczonym kryterium dochodowym ( 1922,00 zł netto na osobę w rodzinie ). 

 

Decyzja odmowna dot. świadczenia pielęgnacyjnego w związku  niespełnieniem warunków dot. 

przyznania świadczenia. Decyzja uchylająca w związku ze zgonem dziecka. 

 

Decyzje uchylające zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy 

związane są  z otrzymaniem świadczenia z  ZUS w Legnicy lub zgonem świadczeniobiorcy.   

 

Decyzja odmowna dot. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z przekroczonym 

kryterium dochodowym ( 764,00 zł netto na osobę w rodzinie). Realizacja świadczeń 

rodzinnych za okres od 01 stycznia do 31  grudnia  2018 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 600055,71     265    35 

odmownych  

49 

uchylających 

   1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 19693,18 21 X           

21 

            

   2. Dodatek z tytułu opieki nad 

dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego 

28136,60           10 X       10             

   3. Dodatek z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka 

53471,84        22 X       22             

   4. Dodatek z tytułu wychowywania 

dziecka w rodzinie wielodzietnej 

60574,17          53 X    44             

   5. Dodatek z tytułu kształcenia i 

rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

 32799,57        26         X           

22 

            

   6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 

szkolnego 

 29564,05 290 X 184            

   7. 

 

 

 

   8. 

Dodatek z tytułu podjęcia przez 

dziecko nauki poza miejscem 

zamieszkania 

 

Świadczenie rodzicielskie 

39205,99 

 

 

 

275596 

    56 

 

 

 

19 

          X 

 

 

 

 

 

      

48 

 

 

 

19 
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Lp Wyszczególnienie kwota Liczba rodzin 

pobierających 

świadczenia 

Liczba osób 

w tych 

rodzinach 

Liczba 

decyzji 

Decyzje 

odmowne 

lub 

uchylające 

    II Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka 

   48000      48     48 2 odmowne         

   III Świadczenia opiekuńcze      

   1. Świadczenia pielęgnacyjne 

 

 

 

355557 

 

 

   

       19 X      23 

 

 

     

1 odmowa 

1 uchylająca      

   2. 

     

 

     

Zasiłek dla opiekuna 

 

11120 

  

 

  

         3 8      - 2 uchylające 

   3. Zasiłki pielęgnacyjne 324537        132 320        1 uchylająca          

   4. Specjalny zasiłek opiekuńczy   96762            16                        1 odmowna        

 

 Razem świadczenia rodzinne 1975073,11        481               X                  

 

 

 

 

11.Szkolnictwo 
 

W 2018 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 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. W 2018 roku zakończono budowę wielofunkcyjnego boiska 

sportowego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach wraz z bieżnią 

i skocznią w dal. Koszt całej inwestycji wyniósł 1.093.990,13 zł, który w całości poniosła 

gmina. Przy Szkole Podstawowej nr 2 w Prochowicach wybudowano zaś parking. 
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W 2018 roku zatrudnienie nauczycieli w poszczególnych placówkach wyglądało następująco: 

 

lp. Nazwa stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

1 Szkoła Podstawowa 

 w Prochowicach 

0 4 12 19 

2 Szkoła Podstawowa nr 2 

 w Prochowicach 

0 8 3 16 

3 Szkoła Podstawowa 

 w Dąbiu 

0 3 4 10 

4 Miejskie Przedszkole 

w Prochowicach 

2 10 10 2 

Razem 2 25 29 47 

 

 

W minionym roku liczba uczniów wynosiła: 

 

lp. Nazwa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

1 Szkoła Podstawowa 

 w Prochowicach 

306 15 

2 Szkoła Podstawowa nr 2 

 w Prochowicach 

266 14 

3 Szkoła Podstawowa 

 w Dąbiu 

93 8 

4 Miejskie Przedszkole 

w Prochowicach 

211 12 

Razem 876 49 

 

 

Dowóz uczniów 

W 2018 roku dowozy uczniów realizowano autobusami PKS Lubin ze wszystkich 

miejscowości gminy Prochowice. Za dowóz odpowiadał Urząd Miasta i Gminy Prochowice. 

Tygodniowy harmonogram odjazdu autobusów opracowano na podstawie 

tygodniowych planów zajęć Szkoły Podstawowej 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. 
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Opieka 

Organizacja zajęć świetlicowych w roku szkolnym 2017/2018 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 2017/2018 wypełniały swoje podstawowe zadania 

określone w Statutach Szkół. 

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. 

 

Opieka socjalna 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice w roku 2018 przyznała stypendia socjalne dla uczniów, 

którzy spełniali kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2017r. Poz. 1769): 

- Szkoły Podstawowe – SP Prochowice – 58, SP nr 2 w Prochowicach - 11, SP Dąbie – 8.    

Razem – 77; 

- pozostałe – 31 (szkoły poza gminą).  

 

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. 

 

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. 
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12.Przestępczość w gminie 
 

Na terenie Gminy Prochowice funkcjonuje Rewir II Dzielnicowych Wydziału Prewencji 

Komendy Miejskiej Policji Legnica, który zlokalizowany jest w budynku przy ul. Lwowskiej 

6. 

 

W 2018r. na terenie miejskim Prochowic nastąpił wzrost dynamiki w wybranych kategoriach 

pospolitych przestępstw (rozboje, bójki i pobicia, kradzieże i kradzieże z włamaniem, 

zniszczenie mienia, uszkodzenie ciała), która osiągnęła poziom 113,3 %. W okresie całego 

2018r. w porównaniu do 2017r. odnotowano 4 zdarzenia przestępcze więcej. 

 

Na terenie wiejskim gminy odnotowano nieznaczny spadek dynamiki w wybranych 

kategoriach pospolitych przestępstw (rozboje, bójki i pobicia, kradzieże i kradzieże z 

włamaniem, zniszczenie mienia, uszkodzenie ciała), która osiągnęła poziom 96,6 %. W okresie 

całego 2018r. w porównaniu do 2017r. odnotowano 41 zdarzenia przestępcze mniej. 

 

Służba patrolowa na terenie miasta i gminy Prochowice jest realizowana w ramach obchodu 

wykonywanego przez właściwych terytorialnie dzielnicowych. Ponad to na podstawie 

comiesięcznej analizy stanu bezpieczeństwa sporządzanej przez dzielnicowych, wyznaczane są 

miejsca szczególnie zagrożone przestępczością oraz wykroczeniami i patologiami społecznymi. 

Miejsca wynikające z analizy przynajmniej dwukrotnie w miesiącu sprawdzane są przez 

pozostałych funkcjonariuszy Wydziału Prewencji KMP w Legnicy, celem poprawy 

bezpieczeństwa oraz eliminacji istniejących zagrożeń. 

 

 

 

13.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 2018 rok”, który został przyjęty uchwałą Nr XLIII/264/2017 Rady Miasta i 

Gminy Prochowice z dnia 29 listopada 2017 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. 
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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 

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 
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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. WojskaPolskiego 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 

Potrzebujących Promyczek 

Golanka Dolna 6 

59-230 Prochowice 
13.12.2011 

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 2018 przebiegała według uchwalonego 

programu. Głównymi obszarami pracy organizacji pozarządowych na terenie Gminy 

Prochowice były objęte zadania publiczne w sferze: 

 kultura fizyczna i sport 

 ochrona zdrowia 

 wypoczynek i krajoznawstwo mieszkańców gminy 

 nauka, edukacja, oświata i wychowanie 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
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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” 

0,00 zł 

oferta bez 

konkursu 

5.000,00 zł 100,00% 

2 Realizacja programu 

„Dofinansowanie stacjonarnego wypoczynku 

letniego dzieci i młodzieży szkolnej na terenie 

miasta i gminy Prochowice”. 

12.000,00 zł 12.000,00 zł 100,00% 

3 Realizacja programu 

 „Posiłek dla potrzebujących” w 2018r. 

40.500,00 zł 35.013,16 zł 86,45 % 

4 Realizacja programu 

„Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych na terenie miasta i gminy Prochowice” 

12.000,00 zł 7.203,60 zł 60,03% 

5 Realizacja programu 

„Propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci 

i młodzieży. Przeciwdziałanie patologiom 

społecznym takich jak otyłość , alkoholizm czy 

narkomania , poprzez zwiększona aktywność 

fizyczną w klubach sportowych oraz 

przynależność do zorganizowanych grup 

społecznych” 

0,00 zł 

oferta bez 

konkursu 

4.500,00 zł 100,00 % 

 Razem 64.500,00 zł 63.716,76 zł 98,78 % 

 
 

 

 

14.Działalność inwestycyjna 
 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na dzień 1 stycznia 2018r. 38,688 km dróg,  

z tego o nawierzchni: 

- bitumicznej        22,934 

- betonowej            0,143 (ul. Pocztowa) 

- kostka                  3,821 

- gruntowa           11,790 

Drogi na nawierzchni asfaltowej stanowiły 59,28% wszystkich dróg, a o nawierzchni twardej 

(asfalt, kostka, beton)  69,52%. 

W 2018r. rozpoczęto zadania inwestycyjno-remontowe dotyczące przebudowy dróg gminnych 

i remontów chodników. Wykonane prace dotyczyły następujących zadań: 

- przebudowa ul. Sienkiewicza w Prochowicach 570 635,99, 

- przebudowa ul. Kochanowskiego w Prochowicach 615 949,01. 
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Wykonanie powyższych prac wiązało się z poniesieniem kosztów w wysokości 1 186 585,00 

zł, przy czym finansowanie zewnętrzne, pochodzące ze środków Rządowego Programu na 

rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 

Drogowej  w kwocie 342 282,00 zł (dot. ul. Sienkiewicza). 

Ponadto wykonano: 

- remont chodnika w ciągu ul. Średniej, Warszawskiej, Młyńskiej i Krakowskiej oraz 

    nawierzchni ulicy Niepodległości w Prochowicach – wartość prac 389 786,30 zł.   

 

 

DROGI WEWNĘTRZNE I DOJAZDOWE DO GRUNTÓW ROLNYCH  

W ramach utrzymania dróg wewnętrznych i dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2018 

wydatkowano kwotę ponad 636 tys. zł, z tego na remont drogi dojazdowej  do gruntów rolnych 

w Lisowicach,  gdzie na odcinku 582  mb położono asfalt na podbudowie z kruszywa,  

wydatkowano 487 tyś zł – z tego uzyskano dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  w 

kwocie 122 200 zł. 

 

Również w ramach remontu  położono asfalt na drodze wewnętrznej dojazdowej do budynku 

komunalnego we wsi Rogów. Koszt ponad 42 tys. zł. Pozostałe środki przeznaczone zostały na 

likwidację wyłomów w istniejących nawierzchniach asfaltowych oraz likwidację dziur w 

drogach o nawierzchni gruntowej zgłoszonych przez mieszkańców i radnych. 

 

 

   
Zadania inwestycyjne - zakupy inwestycyjne - Dotacje na 

inwestycje  

  

  
zrealizowane w 

2018 roku 

      

    
  

  

  NAZWA ZADANIA     PLANOWANE WYDATKI Wykonanie 

na dzień 

31.12.2018 
    

    

    

Dz. Rozdz

. 

na dzień                      

1.01.2018 

na dzień 

31.12.2018 r. 

    

    

    

    

1 2 3 4 5 6 7 

1 Przebudowa nawierzchni 

drogi Kochanowskiego i 

Sienkiewicza 

    658 285   0 

600 60016   

    0 

      

Z uwagi na ubieganie się o dofinansowanie z budżetu państwa do remontu ul. Sienkiewicza zadanie 

podzielono na dwa odrębne obiekty. 

  600 60016 0 580 855 577 643 



63 

 

2 Przebudowa ulicy 

Sienkiewicza w 

Prochowicach 
  

  W dniu 18 czerwca 2018r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy 

robót. Wpłynęły 3 oferty, z których wybrano ofertę firmy POL-DRÓG Drawsko pomorskie za 

kwotę 570 635,99 zł, Umowę podpisano w dniu 27 lipca 2018 r. z terminem realizacji zadania do 

31 października 2018 r. Zadanie zakończono i odebrano  w dniu 7 listopada 2018 r. Zadanie 

współfinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 

Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 342 282,- zł co 

stanowiło 60% wartości zadania. W ramach prac wykonano m.in. wymianę nawierzchni, 

wykonano 2 szt. wyniesionych przejść dla pieszych oraz 82 m2 nowej ścieżki pieszo-rowerowej. 

  Przebudowa ulicy 

Kochanowskiego w 

Prochowicach  

600 60016 0 623 950 7 995 

3 

  

W dniu 13 czerwca 2018r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy 

robót. Wpłynęły 3 oferty, z których wybrano ofertę firmy POL-DRÓG Drawsko Pomorskie  za kwotę 

615 949,01 zł. Umowę  podpisano w dniu 27 lipca 2018 r. z terminem realizacji zadania do dnia 31 

października 2018 r., przesunięty do 30 listopada 2018 r.. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 8 

grudnia 2018 r. W ramach prac wykonano m.in. wymianę nawierzchni, wykonano 2 szt. 

wyniesionych przejść dla pieszych oraz 208 m2 nowego chodnika.  

4 Przebudowa ul. Legnickiej 

w ciągu drogi gminnej Nr 

104587D wraz z 

infrastrukturą techniczną w 

drodze 

600 60016 46 000 0 0 

Zadanie zakończono w roku 2017. W trakcie roku zrezygnowano z ponoszenia wydatków na 

zagospodarowanie terenów zielonych w pasie drogowym. Plan wydatków przeniesiony na inne 

zadania. 

  Przebudowa  nawierzchni 

ul. Pocztowej w 

Prochowicach ( 

opracowanie 

dokumentacji) 

        33 102,80 

5 600 60016 105 000 93 000 

          

Zadanie rozpoczęte - niezakończone. W I półroczu 2018r. wykonano monitoring i czyszczenie sieci 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Pocztowej w celu oceny stanu technicznego i zlecono 

opracowanie mapy do celów projektowych, na co razem wydatkowano wykazaną w tabeli  kwotę 

33.102,80zł.  W III kwartale 2018 zlecono (za kwotę 51.660zł) i rozpoczęto prace projektowe 

obejmujące remont / przebudowę / wymianę: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

w drodze oraz roboty drogowe (jezdnia, chodniki). Termin zakończenia prac projektowych i 

przekazania całości dokumentacji  projektowo kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę 

przewidziano na 21.04.2019r.  

6 Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 2179D w 

Kawicach - zdanie 

kontynuowane barierki 

ochronne + łuk na 

włączeniu z drogą gminną 

600 60014 20 000 0 0 
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W trakcie roku zrezygnowano z ponoszenia wydatków w ramach kontynuacji  ww. inwestycji, 

zakończonej w 2017 roku.  Plan wydatków przeniesiony na odrębne zadanie budowy chodnika w 

pasie drogi gminnej 104568D wraz z korektą zjazdu na drogę powiatową nr 2179D. 

7 Budowa chodnika w pasie 

drogi gminnej 104568D 

wraz z korektą zjazdu na 

drogę powiatową nr 2179D 

w miejscowości Kawice 

600 60016 0 66 905 61 939 

Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego w związku z wydzieleniem odrębnego 

zadania jak wyżej. W I półroczu wykonano dokumentację projektowo kosztorysową za kwotę 

7.380zł, przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy robót i rozpoczęto realizację. Zadanie  

zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego 09.11.2018r. W ramach zadania wykonano 

korektę zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną wraz z chodnikiem z betonowej kostki brukowej 

o powierzchni 101 m² z krawężnikiem i ściekiem przykrawężnikowym z kostki granitowej. Po stronie 

prawej drogi wykonano odwodnienie z korytek beton. długości 69,5m. Koszty robót budowlanych 

wyniosły 54.559zł. 

Zadanie zakończone, obiekt przekazany do użytkowania. 

8 Remont drogi dojazdowej 

do  gruntów rolnych  w 

Lisowicach  o pełnej 

konstrukcji podatnej i 

półsztywnej z podbudową i 

z warstwą jezdną 

niezależnie od 

zastosowanego  materiału. 

        486 967 

600 60 016 0 512 437 

        

  Opracowano projekt techniczny. Wykonano drogę jednojezdniową o całkowitej  długości  582 

mb  nowej nawierzchni. Zadanie dofinansowane  środkami  z FOGR  w  kwocie  126 000,- zł. 

  Dotacja celowa na pomoc 

finansową dla Powiatu 

Legnickiego na 

współfinansowanie 

remontu drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych w 

Prochowicach ( ul. 

Jagiellońska) 

        595 000 

9 600 60014 0 595 000 

          

  Zadanie realizowane przez powiat legnicki zgodnie z porozumieniem zawartym z powiatem. 

Gmina dofinansowała realizację remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( ul. 

Jagiellońska). Całkowita wartość zadania wyniosła 1 057 823,- zł .Udział Gminy jak wykazano 

wyżej. Wyremontowano drogę o długości 780 m długości. 

1

0 

Wykonanie projektu 

technicznego remontu 

drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w 

Prochowicach 

600 60 014 0 33 690 33 690 

  Sporządzona dokumentacja techniczna  dotyczy remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

na terenie  m. Prochowice. 
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1

1 

Budowa parkingu u zbiegu 

ulic Wrocławskiej i 

Lwowskiej w 

Prochowicach 

600 60 095 0 19 302 19 301 

Zadanie zrealizowane. Wybudowano parking dla samochodów osobowych przy zbiegu ulic 

Wrocławskiej i Lwowskiej . Parking o powierzchni 164 m2 , nawierzchni szutrowej na podbudowie 

kamiennej, okrawężnikowany. 

1

2 

Budowa infrastruktury 

turystycznej pieszo-

rowerowego Szlaku Odry 

wzdłuż rzeki Młynówki i 

ul. Zamkowej w 

Prochowicach  

            

            

630 63095 165 000 17 000 16 851 

    55 000 110 068     

            

Inwestycja nie rozpoczęta - dokumentacyjnie przygotowane do realizacji - planowana do rozpoczęcia 

po pozyskaniu dofinansowania w ramach ogłoszonego przez Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów 

Odrzańskich konkursu w ramach PROW (2014-2020) LEADER na dofinansowanie zadań w ramach 

LSR przedsięwzięć „Turystyka na Szlaku Odry” z wnioskowaną kwotą dotacji 200.000 zł  Wniosek 

o przyznanie pomocy złożony w III kw. 2018r. został pozytywnie oceniony i wybrany do 

dofinansowania. Trwa proces weryfikacji naboru i złożonych wniosków przez Urząd Marszałkowski 

WD - po przeprowadzeniu weryfikacji zostanie zawarta umowa o przyznaniu pomocy uprawniająca 

do rozpoczęcia rzeczowej realizacji  inwestycji.  Dlatego też planowany termin rozpoczęcia 

inwestycji zostaje przesunięty na rok 2019. Inwestycja obejmuje: 

1) Przebudowę ciągu pieszego pomiędzy ulicami Wolności i Zamkowej  wzdłuż nasypu rzeki 

Młynówka, odwodnieniem, oświetleniem i elementami małej architektury, tegoroczny wydatek 16 

851zł dotyczy zapłaty za opracowanie dokumentacji; 

2) Przebudowa ul. Kopernika (zm. na ul. Zamkowa) w Prochowicach wraz z miejscami postojowymi 

na działce nr 97 (od ul. Legnickiej do mostu na Młynówce z parkingiem za kościołem p.w. Św. 

Andrzeja) 

Wartość kosztorysowa brutto zadania :  452.380zł. (poziom cen z II kw.2018r/) 

1

3 

Zakup gruntu 

niezabudowanego przy ul. 

Wrocławskiej w 

Prochowicach 

700 70005 0 7380 7 380,00 

Wykupiono grunt od Poczty Polskiej i przeznaczono pod budowę parkingu. 

  Przebudowa z rozbudową 

oraz przywrócenie funkcji 

mieszkaniowej  budynków 

po byłej Przychodni 

Zdrowia  w Prochowicach  

700 70005         

1

4 

481 600 365 200 943 288,28 

          

      2 000,00 

  2 518 400 1 386 886 205 880,10 
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Inwestycja rozpoczęta - niezakończona, do kontynuowania w 2019 roku, realizowana przy 

współfinansowaniu środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020: działania 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów oraz środkami z Budżetu Państwa  w ramach Kontraktu Terytorialnego. W lutym 2018 r. 

podpisaliśmy umowę o dofinansowanie zadania i równocześnie ogłosiliśmy przetarg na wybór 

wykonawcy robót. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 20.04.2018 r. zawarto 

umowę z wykonawcą robót firmą DEVELOPER DEX  Sp. z o.o. z Lubina, który wykona zadanie za 

kwotę wynagrodzenia ryczałtowego 3.530.540,39 zł w terminie umownym do dnia 31.08.2019r. W 

III kw.2018 Urząd Marszałkowski pozytywnie zweryfikował przeprowadzone postępowanie 

przetargowe i w dniu 10.09.2018r. zawarliśmy aneks do umowy o dofinansowanie zadania z kwotami 

poprzetargowymi. Planowane koszty projektu zwiększyły się do 3.532.729,79 zł  w tym: 

• dotacja w ramach RPO WD  2.518.400 zł (80% kosztów kwalifikowalnych) 

• dotacja z Budżetu  Państwa    314.800 zł (10% kosztów kwalifikowalnych)  

• wkład własny Gminy 699 529,79 zł. 

Ogółem kwota dofinansowania wynosi 2.833.200 zł., co stanowi 90% inwestycji.   

Inwestycja jest w trakcie realizacji – roboty są realizowane wg zatwierdzonego harmonogramu 

rzeczowo finansowego, rozliczane zgodnie z warunkami umowy z wykonawcą i warunkami umowy 

o dofinansowanie – kwartale rozliczenia wykonanych, odebranych i zafakturowanych robót z 

wnioskami o płatność. Do końca 2018 r. wydatkowano na roboty budowlane 1.109.201,88 zł, złożono 

3 wnioski o płatność otrzymujac dofinansowanie w kwocie 943.288,28 zł.  Ponadto zapłacono 

49.340zł. za pełnienie nadzorów nad prawidłowością wykonywanych robót. 

  Budowa chodnika  na 

terenie Cmentarza 

komunalnego w 

Prochowicach ( od ul. 

Wrocławskiej) 

    20 000 0 0 

1

5 

    

  710 71035 

Odstąpiono od realizacji zadania w roku bieżącym. Z uwagi na otrzymanie dotacji do remontu ołtarza 

w Kaplicy Cmentarnej środki przesunięto na to zadanie.  

1

6 

Dofinansowanie zakupu 

lekkiego samochodu 

operacyjnego dla potrzeb 

Komendy Miejskiej Straży 

Pożarnej w Legnicy  

754 75411 0 10000 10 000 

  W miesiącu sierpniu 2018 roku Gmina przekazała dotację dla Komendy Miejskiej Straży 

Pożarnej w Legnicy w kwocie 10 000,- zł. W dniu 29 listopada Komenda przedłożyła rozliczenie 

wymienionej dotacji z którego wynika, że został zakupiony nowy lekki samochód operacyjny 

Peugeot 508 Active o wartości 102 099,- zł.  ,dla potrzeb KM PSP. Środki na w/w cel zostały 

także  przekazane z innych gmin: tj. Krotoszyc, Miasta Chojnowa, Kunic ,Legnickiego Pola i 

Powiatu Legnickiego. 

1

7 

Budowa wielofunkcyjnego 

boiska sportowego przy 

Szkole Podstawowej im. 

Mikołaja Kopernika w 

Prochowicach 

    288 000 1 162 000 1 093 990,13 

801 80101 
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Inwestycja jednoroczna zrealizowania w 2018 roku, w  całości sfinansowana tylko środkami 

własnymi. Wniosek Gminy Prochowice, złożony w III.2018 roku w Ministerstwie Sportu i Turystyki 

o przyznanie dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego środkami Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - do końca 2018 roku nie doczekał się 

rozpatrzenia, chociaż zgodnie z warunkami Programu weryfikacja wniosków miała zakończyć się do 

dnia 30.06.2018. Na wykazaną w tabeli kwotę składają się następujące wydatki: opracowanie 

dokumentacji projektowo kosztorysowej (30.165zł), rozbiórka fundamentów zaniechanej budowy 

tzw. harcówki (34.670zł.), budowa boiska wielofunkcyjnego (879.999,99zł); budowa placu zabaw 

przy boisku (141.054zł) i nadzór inwestorski, opłaty (8.101,14zł).  

W ramach inwestycji powstał  kompleks sportowo rekreacyjny złożony z boiska wielofunkcyjnego o 

nawierzchni poliuretanowej (1580m2) wraz z odwodnieniem, oświetleniem, ciągami pieszymi oraz 

plac zabaw dla dzieci najmłodszych z urządzeniami rekreacyjno-zabawowymi (teren po rozbiórce 

fundamentów).  W ramach boiska wielofunkcyjnego powstało:  • boisko do gier zespołowych z 

wyznaczonymi polami do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, badmintona i tenisa ziemnego; 

• skocznia w dal; • bieżnia sprinterska; • Odwodnienie systemem drenażu pod całą nawierzchnią 

boiska oraz instalacją kan. deszczowej i wpustami deszczowymi,  • Oświetlenie zewnętrzne całego 

kompleksu  latarniami na słupach h= 9 m z naświetlaczami LED oraz latarniami h= 4 m z oprawami  

parkowymi;• Tereny zielone oraz elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci). Zadanie 

zakończone, obiekt przekazany do użytkowania. 

  Budowa parkingu przy 

Szkole Podstawowej Nr 2 

im. T. Kościuszki w 

Prochowicach   

    20 000 176 000 171 262,58 

1

8 

801 80101 

      

Zadanie inwestycyjne jednoroczne, zaprojektowane i wykonane w 2018 roku,  w całości 

sfinansowane środkami własnymi. W I półroczu 2018 roku zlecono i opracowano dokumentację 

projektowo kosztorysową (12.915 zł.) i uzyskano pozwolenie na budowę. Równolegle przygotowano 

i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia w wyniku którego 22.06.2018 podpisano 

umowę z wybranym wykonawcą robót.  Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową za 

zryczałtowaną kwotę wynagrodzenia 158 076,98 zł  i odebrane protokołem odbioru końcowego 

11.09.2018 roku.  Przed budynkiem szkoły powstał parking na 16 miejsc postojowych w tym jedno 

dla osoby niepełnosprawnej, chodnik, dojścia      i zjazdy do szkoły o łącznej powierzchni ok. 351 

m². Zadanie zakończone, obiekt przekazany do użytkowania. 

1

9 

Zakup środka trwałego -

Magiczny dywan z 

projektu Wiedza i 

kompetencje- przepustką 

do sukcesu 

801 80195 0 11 000 0 

  Zakup niezrealizowany. Zakup powinien być dokonany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

RPO WD 2014-2020 w ramach EFS. Umowa z instytucją zarządzającą została zawarta w dniu 

30 listopada 2018 r. , a środki na realizację projektu przelane w dniu 17 grudnia 2018 r. na konto 

Gminy,. Wobec powyższego nie zdążono przygotować procedury przetargowej na zakup 

przedmiotowego środka trwałego. 

2

0 

Zakup maty typu PUZLE        10 115,24 10 000 

851 85154 0 

      

Mata puzzle ProGame Multisport Basic 100x100x2,2 cm, Kolor niebiesko-czerwony. Maty 

dwustronne. Molet trzciny ryżowej, ilość 100 szt. Zakupiono od Polskok Sp.zo.o. ul.Wodzińska w 

Chrzanowie zgodnie z fakturą Nr 2018/K/130 z 14.08.2018 r. na kwotę 10 000,- zł Mata została 

zakupiona na potrzeby Klubu Sportowego "Tora" działającego przy Szkole Podstawowej w 

Prochowicach. 

2

1 

Budowa sieci sanitarnej we 

wsi Golanka Dolna z 

900 90 001         

2 249 097 2 180 960 2 153 712,28 
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włączeniem do sieci w ul. 

Jaworowskiej w 

Prochowicach - Etap I 

        

1 990 558 1 844 040 1 844 040,00 

    

Inwestycja zrealizowana w latach 2017-2018 przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania Podstawowe 

usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Umowę o przyznaniu pomocy zawarto  14.08.2017r. na 

łączną kwotę wydatków całkowitych 4.331.610,08 zł        i kwotą pomocy w wysokości 1.844.040 

zł. Pierwszy wniosek o płatność częściową złożono 25.07.2018r. na łączną kwotę kosztów 

całkowitych 3.241.783,23 zł i kwotą pomocy 1.280.254zł. Wniosek został rozliczony i otrzymaliśmy 

pierwszą transzę dofinansowania. Na drugą transzę dofinansowania w wysokości 563.786 zł. zostanie 

złożony wniosek o płatność końcową - w 2019 roku (do 25 kwietnia) po zakończeniu inwestycji i 

uzyskaniu efektu ekologicznego, którym jest włączenie się mieszkańców do sieci kanalizacyjnej w 

ilości 52 przyłączy (ilość budynków mieszkalnych objętych operacją).  

Inwestycję została zrealizowana zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót, za kwotę 

zryczałtowanego wynagrodzenia brutto 4.331.610,08zł. i odebrana protokołem odbioru końcowego 

robót 14.09.2018r. Wartość poniesionych w 2018 roku wydatków  na realizację tego zadania wyniosła 

razem 3.997.752,28 zł. w tym 3.948.117,16 zapłacono za roboty budowlane i 49.635,12zł. za nadzór 

inwestorki i archeologiczny oraz inne opłaty związane z budową.  

2

2 

Budowa sieci sanitarnej we 

wsi Golanka Dolna z 

włączeniem do sieci w ul. 

Jaworowskiej w 

Prochowicach - Etap II-III 

900 90001 0 275 000 260 145,02 

Zadanie jednoroczne, wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego, zrealizowane i 

sfinansowane w całości środkami własnymi. W wyniku przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia w dniu 23.08.2018 podpisano umowę z wybranym wykonawca robót i 

przystąpiono do budowy. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową za zryczałtowaną kwotę 

wynagrodzenia brutto 252.765,02  i odebrane protokołem odbioru końcowego 13.12.2018 roku.  

2

3 

Wykonanie projektu 

technicznego modernizacji 

Oczyszczalni Ścieków 

900 90001 0 100 000 0 

Zadanie nie rozpoczęte - nie zlecono opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy i 

modernizacji oczyszczalni. 

2

4 

Budowa PSZOK w 

Prochowicach - 

aktualizacja kosztorysu 

inwestorskiego 

900 90002 0 20 787 15 744 

  konieczność aktualizacji kosztorysu wynikła z konieczności złożenia wniosku na dofinansowanie  

budowy PSZOK-u. Kosztorys wraz z przedmiarem opracowano i wniosek został złożony w dniu 

27 lipca 2018 r. 

  Dokończenie budowy 

zaplecza techniczno-

magazynowego do  

kontenera we wsi 

Cichobórz w tym: 

zagospodarowanie terenu 

    7 084 7 084 7 000   

2

5 

            

  921 92 109 0 18 000 18 000   
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  wokół budynku: 

utwardzenie  terenu, 

drewniana, altana, stoły i 

ławy) Środki Sołectwa 

            

W roku 2018 wybudowano altanę  przy udziale środków budżetu gminy. Uporządkowano teren wokół 

budynku, trwają prace  

2

6 

Dotacja dla POKiSu na 

wykonanie ( odnowienie ) 

bramy wjazdowej  i wjazdu 

na  Stadion w 

Prochowicach  

        46 060,55 

921 92 109 55 000 46 061 

        

2

7 

Dotacja celowa dola 

POKiSu na wykonanie 

instalacji grzewczej w 

budynku Świetlicy w 

Szczedrzykowicach 

921 92 109 0 20 000 20 000 

Dotację  przekazano na konto Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu na podstawie zawartej 

umowy o dotację celową inwestycyjną. Wykonano odnowienie  bram wjazdowych na Stadion i 

utwardzono wjazd na Stadion poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  o powierzchni 260 

m2.Koszt zadania wyniósł  40 060,55 zł. Z dotacji w wysokości 20 000,-zł  wydano19 019,- zł na 

założenie ogrzewania w budynku świetlicy w Szczedrzykowicach Wsi oraz zakupiono pojemnik na 

paliwo do grzania. Dotacje zostały rozliczone zgodnie z warunkami zawartymi w umowach. 

  Modernizacja świetlicy 

wiejskiej w Lisowicach  w 

tym m.in.. założenie 

klimatyzacji  Fundusz 

Sołecki  

    9 000   9 000 

2

8 

921 92 109 9 000 

        

W budynku świetlicy wiejskiej zainstalowano klimatyzację składającą się z dwóch klimatyzatorów. 

2

9 

(Nowa nazwa )Rozbudowa 

budynku świetlicy 

wiejskiej w Dąbiu o 

instalacje fotowoltaniczną i 

zagospodarowanie terenu.                                                         

Zagospodarowanie terenu 

wokół budynku świetlicy 

wiejskiej  w Dąbiu - udział 

własny do projektu  

            

921 92 109 150 000 171 801     

    100 000 108 379 4 500   
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Zadanie dokumentacyjnie przygotowane do realizacji, ale nie rozpoczęto realizacji zadania. 

Wydatkowano tylko kwotę 4.500zł. za opracowanie dokumentacji projektowej pn „Instalacja 

fotowoltaiczna o mocy 5,67 kWp oraz instalacja klimatyzacji w istniejącym budynku świetlicy 

wiejskiej w Dąbiu”  W ślad za ogłoszonym konkursem na dofinansowanie zadań w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 priorytet Podstawowe usługi i odnowa wsi 

działania Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne - w dniu 25.04.2018r. Gmina złożyła 

wniosek o dofinansowanie  realizacji zadania. Wartość całkowita kosztów projektu 376.526,72 zł – 

wartość kosztów kwalifikowanych operacji 294.292,40 zł i kwota dofinansowania 63,63% kosztów 

kwalifikowanych 187.258 zł. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie zagospodarowania 

terenu (ogrodzenie, dojścia i dojazdy do budynku, parking przy budynku świetlicy, plac zabaw z 

miejscem grillowym) oraz instalacje na budynku świetlicy (instalacja fotowoltaiczna, klimatyzacji i 

wentylacji).  

Wniosek pozytywnie przeszedł proces weryfikacji, ale nie rozpoczęto realizacje zadania z uwagi na 

przyjęte wytyczne programowe – rozpoczęcie zadania nie może nastąpić wcześniej niż podpisanie 

umowy.     

  Modernizacja  świetlicy 

wiejskiej - założenie 

klimatyzacji Fundusz 

Sołecki Dąbie 

        0 

3

0 

921 92109 12 000 0 

          

Zaplanowane środki przeniesiono na realizację zadań bieżących tj. wyposażenie świetlicy w 

naczynia. 

  Modernizacja budynku 

Świetlicy Wiejskiej i 

wejścia do świetlicy m.in.. 

Budowa ścianki 

wewnętrznej ,wymiana 

drzwi wejściowych, 

utwardzenie terenu 

wejściowego FS 

Szczedrzykowice-Wieś 

            

              

3

1 

921 92109 13 000 14 300 14 

022,00 

  

              

Za wymienioną kwotę wykonano  ściankę działową w budynku świetlicy tworząc tzw. "magazynek". 

Wymieniono drzwi wejściowej do sali głównej. Wyłożono płytkami wejście do budynku. Wykonano 

chodnik z kostki betonowej o pow.60 m2 łącznie z obrzeżami. 

3

2 

Budowa miejsca spędzania 

czasu wolnego 

mieszkańców wsi 

Mierzowice                                      

środki Funduszu 

Sołeckiego Mierzowice 16 

000 zł środki budżetu 

gminy 44 000 zł 

        56 889 

921 92 195 0 60 000 

        

Zadanie zrealizowane. Zadanie dofinansowane ze środków UM WD w wysokości 25 000,- zł. 

Zadanie zrealizowane w dwóch etapach: Etap I - budowa placu zabaw zrealizowana przez firmę 

FreeKids na podstawie umowy KM.271.7.2018 polegający na wykonaniu nawierzchni bezpiecznej - 

koło o promieniu 7,9 m, powierzchni , nawierzchni bezpiecznej z piasku drobnego 196,0 m2 , 

wykonaniu nawierzchni placu pod grill- nawierzchnia z kostki betonowej o pow.5,0m2 , montażu 

urządzeń zabawowych na placu zabaw - huśtawka podwójna , zestaw zabawowy, huśtawka wagowa 

, karuzela młynek, bujaki na sprężynach, kosz na śmieci, montażu grilla z prefabrykatów. Wartość 

robót 51 374,39 zł. Etap II - zakupiono materiał roślinny: drzewa i krzewy za kwotę 4 618,43 zł. 

Nasadzenia zostały wykonane przez mieszkańców wsi Mierzowice. 
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  Budowa Centrum Sportu, 

Edukacji i Kultury w 

Kwiatkowicach  

            

3

3 

926 92601 19 000 19 000 2 952   

  Środki Fund. Sołeckiego 

19 000,- 

    26 000 61 000     

  Środki Budżetu 26 000             

Rozpoczęcie prac projektowych wymagało wcześniejszej zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obszarze planowanej inwestycji. W marcu przystąpiono do prac 

planistycznych, które zakończono w grudniu 2018r. uchwaleniem nowego planu. Równolegle, w 

wyniku przeprowadzonego postępowania, również w grudniu 2018r. podpisano umowę na 

opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pn. „Budowa wielofunkcyjnego obiektu 

kulturalno-rekreacyjno-sportowego w Kwiatkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu”. Biuro 

projektowe z którym podpisano umowę - RUKA Projekt  sp. z o.o. z Legnicy - opracuje zleconą 

dokumentację za kwotę 74.046 zł  w terminie do 31.12.2019 r. oraz terminami pośrednimi : 

wykonanie projektu koncepcji do 30.05.2019 r. oraz uzyskanie pozwolenia na budowę do 31.10.2019 

r.  W 2018 roku poniesiono tylko koszty prac przygotowawczych 2.952zł.  - wszystkie nakłady do 

poniesienia w 2019 roku. 

  Przebudowa nawierzchni 

płyty boiska  i uzupełnienie  

wyposażenia sportowego 

boiska w 

Szczedrzykowicach  

        227300,17 

3

4 

926 92601   227 301 

      0   

          

Wykonawcą  zadania była firma Centrum Sportu Amatorskiego z Legnicy. Roboty odebrano w dniu 

22 sierpnia 208 r. W ramach prac wykonano przebudowę płyty boiska wraz z drenażem, 

zamontowano 2 szt bramek wraz z piłkochwytami , montaż nowej bramy wjazdowej, zamontowano 

2 wiaty dla zawodników rezerwowych oraz wykonano parking na 10 miejsc postojowych. 

3

5 

Zagospodarowanie placu 

zabaw w tym: zakup 

bramek do gry w piłkę 

nożną ,materiałów do 

wykonania  utwardzenia 

terenu pod wiatą 

rekreacyjną, FS 

Szczedrzykowice-Stacja 

        0 

        

926 92695 4 500 0 

        

Na zebraniu wiejskim mieszkańcy postanowili zrezygnować z wymienionego zadania. Środki FS 

przeznaczono na inne cele.  

  Zagospodarowanie terenu 

działki nr 259/2 w tym: 

budowa  wiaty rekreacyjnej 

,boiska do piłki siatkowej 

oraz grila    Fundusz 

Sołecki Golanka Dolna 

        16 563,10 

3

6 

926 92695 23 619 16 649 

          

W ramach zadania ułożono 125 m2 kostki brukowej. Usługę zrealizowała firma PPK Sp.z.o.o zgodnie 

z umową z dnia 30 maja 2018 r. Za usługę zapłacono 5 965,50 zł brutto. Dokonano zakupu i montażu 

urządzeń siłowych. Usługę zrealizowała firma FREE KIDS z Zawodni za kwotę 7 330,55 zł. W dniu 

20 grudnia 2018 r. zakupiono prefabrykaty do budowy grilla i kosze betonowe za kwotę 3 267,05 zł. 

Grill wybudowali mieszkańcy sołectwa. 

    5 769   5 769 
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3

7 

Utworzenie terenu 

rekreacyjnego na terenie 

działki nr 310/146 w 

Szczedrzykowicach teren 

koło bloków mieszkalnych 

w tym: zakup urządzeń 

zabawowych,. FS 

Szczedrzykowice-Wieś. 

      

926 92695 5 769 

      

Zadanie zrealizowane. Zgodnie z zawartą umową z Firmą FREE KIDS z Zawodni urządzenia 

zabawowe pn. Zestaw Gapcio 1 zakupiono i zamontowano . 

  Zakup urządzenia 

zabawowego 

wielofunkcyjnego na 

boisko sportowe  FS 

Motyczyn 

    8 315   8 315 

3

8 

926 92695 8 315 

        

Zadanie  realizowano. Zgodnie z zawartą umową z Firmą FREE KIDS z Zawodni urządzenia zostały  

zakupione i zamontowane . 

3

9 

Zakup iluminacji świetlnej  900 90095 0 18 000 17 835 

  Za wymienioną kwotę zakupiono iluminację świetlną pn."Bąbka" z ławeczką. 

  OGÓŁEM 9 050 232 11 012 234,24 9 004 137,01 

  

  

 

 

 

 

 

15.Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 
 

Na początku 2018r. zasób mieszkaniowy obejmował 35 budynków mieszkalnych ze 118  

lokalami mieszkalnymi oraz 109 lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. 

Ogółem zasób gminy liczył  227  mieszkań o pow. 9 498,00 m2, w tym 15 lokali socjalnych. 

Na koniec roku liczba budynków wynosiła 34, a mieszkań 221. Powstała różnica spowodowana 

była sprzedażą lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom (6 mieszkań, 1 budynek). 

 

W 2018r. wykonano prace remontowe substancji mieszkaniowej polegające m.in. na: 

- remoncie dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Legnickiej 38, 

- remoncie dachu papowego na budynku przy ul. Kochanowskiego 3 w Prochowicach, 

- naprawie uszkodzonych instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych, 

- wykonaniu   obowiązkowych (art.62 ustawy Prawo Budowlane)  przeglądów  stanu   

   technicznego   budynków,   instalacji elektrycznej i instalacji gazowej.  

 



73 

 

Całością zasobu mieszkaniowego zarządza Urząd Miasta i Gminy w Prochowicach. 

1. Lokale mieszkaniowego zasobu służą do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych: rodzin i 

osób o niskich dochodach. 

2. Wymóg, o którym mowa w ust.1, jest spełniony, jeżeli dochód miesięczny brutto 

przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy 

poprzedzających datę zakwalifikowania wniosku nie przekracza: 

- 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, 

- 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. 

Dochód rodziny ubiegającej się o lokal winien gwarantować płatność czynszu i nie może być 

niższy niż: 

- 150%najniższej emerytury liczonej jw. w gospodarstwie wieloosobowym, 

-100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym. 

3.Za dochód w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się sumę wszystkich dochodów brutto 

członków gospodarstwa domowego , osiągniętych w okresie pełnych 3 miesięcy 

kalendarzowych poprzedzających datę złożenia lub aktualizacji wniosku. 

 

Umowy najmu lokali na czas nieoznaczony zawierane są w pierwszej kolejności 

z rodzinami i osobami: 

1) zamieszkującymi dotychczas w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, remontu 

kapitalnego, 

2) zamieszkującymi dotychczas w lokalach mieszkalnych, gdzie na jednego członka rodziny 

lub osoby wspólnie zamieszkującej przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej 

(pokoi), a za otrzymaniem mieszkania przemawiają ważne względy zdrowotne lub 

rodzinne, 

3) wychowankami domów dziecka z terenu gminy, posiadającym pobyt stały, 

4) wypełniającymi funkcję bądź wykonującymi zawód na terenie gminy Prochowice 

o szczególnym charakterze i znaczeniu dla gminy. 

 

 

W celu zapewnienia kontroli społecznej w zakresie zasad gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Burmistrz Miasta i Gminy powołała Społeczną Komisję Mieszkaniową. 

 

W 2018 roku miały miejsce 4 posiedzenia komisji, które odbywały się raz na kwartał.  

 

Członkowie komisji rozpatrzyli : 

- 6 wniosków o zamianę lokali mieszkalnych , ze względu na brak wolnych lokali mieszkalnych 

nie doszło do zamiany, 

- 28 wniosków o przydział lokalu mieszkalnego ,  

- przydzielono 2 lokale mieszkalne oraz 1 lokal socjalny. 

  

Na 31.12.2018r. oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego wpisanych na listę osób do 

przydziału było – 50 rodzin.  

 

Ze względu na brak budownictwa mieszkaniowego czas oczekiwania na przydział lokalu 

mieszkalnego jest długi, mieszkania pozyskiwane są w wyniku ruchu ludności , co powoduje 

nikłe zmiany w zasobie mieszkaniowym.  
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16. Transport 
 

W 2018r. Gmina Prochowice zawarła porozumienie z Gminą Legnica w sprawie przejęcia 

zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. W ramach zawartego porozumienia 

poniesiono koszty w wysokości 157 872,00 zł z tytułu dopłaty do obsługi linii „10” Legnica – 

Prochowice – Legnica. W ramach zawartego porozumienia Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne w Legnicy realizuje przewozy w następujących ilościach: 

-  w dni robocze 7 kursów, 

-  w soboty  6 kursów, 

-  w niedziele i święta  4 kursy. 

 

 

 

 

17. Ochrona środowiska 

Ocena stanu środowiska 

 

Ochrona klimatu i jakości powietrza. W strefie dolnośląskiej, do której kwalifikowana jest 

w raportach dotyczących jakości powietrza gmina Prochowice, stwierdzono w 2018 r. 

przekroczenia w zakresie dopuszczalnego poziomu benzo(a)pirenu, ozonu, pyłu zawieszonego 

PM10 oraz arsenu. Emisja liniowa związana jest z ruchem drogowym na drogach krajowych nr 

94 i 36, drogach wojewódzkich 338 i 292.  

Gaz dostarcza firma G.EN. GAZ ENERGIA sp. z o.o. do miejscowości Prochowice, Kawice i 

Lisowice. Udział energii produkowanej przez OZE w gminie wynosi 15,54%. 

 

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 1-10 

dB. 

 

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. 

 

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 roku 2018 Wody Polskie rozpoczęły realizację inwestycji 

poprawiającej bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w gminie Prochowice polegające na 

budowie i rozbudowie wałów  o długości ponad 13 km w tym ok. 5 km budowy nowych. 

Zadanie to współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w kwocie 33,3 mln zł.  
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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.  

 

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów.  

 

Gmina Prochowice nie posiada możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania ze względu na brak instalacji potrzebnej do przetwarzania tego 

typu odpadów. Na jej terenie nie znajduje się żaden RIPOK. Odpady wielkogabarytowe 

można  oddać w bezpieczny dla środowiska sposób do zbiorczego punktu gromadzenia 

odpadów.  W mieście i gminie Prochowice funkcjonuje taki punkt na terenie Oczyszczalni 

Ścieków w Prochowicach przy ul. Jagiellońskiej 32. W 2018 roku złożono wniosek do 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję pod nazwą 

„Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Prochowicach”. Całkowite 

koszty projektu 2.832.719,17 zł, a wnioskowana wysokość dofinansowania 1.978.244,52 zł. 

Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Planowana realizacja inwestycji – 2019-2020. 

Po dokonanej wstępnej weryfikacji nasz wniosek znajduje się na pierwszym miejscu listy.  

 

 

Odpady komunalne  

Koszty poniesione w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 

roku 2018 wyniosły 1 329 574,80 zł. brutto. Na koszty złożyły się: 

Tytuł płatności Wartość brutto 

[zł] 

Odpady niesegregowane 929 202,84 

Odpady segregowane 126 943,20 

Odpady ulegające biodegradacji 177 535,80 

Opakowania z tworzyw sztucznych (PET) 19 623,60 

Opakowania z papieru i tektury 10 575,36 
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Szkło 15 01 07 7 168,50 

Leki inne niż wymienione w 20 01 31 22,57 

Odpady wielkogabarytowe 12 221,27 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 309,96 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione 

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03; Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów; Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

1 178,06 

Dzierżawa pojemników do gromadzenia odpadów i zakup worków z folii 

LDPE do gromadzenia odpadów 
44 793,64 

Kwota łącznie: 1 329 574,80 

Liczba mieszkańców zameldowanych w Gminie na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 7 323 osoby, 

z tego objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi było 6 147 mieszkańców 

(na podstawie złożonych  deklaracji), z tego: 

- 4 436 mieszkańców zadeklarowało segregację mieszkańców, 

- 1 711 mieszkańców nie segreguje odpadów. 

 

W 2018r. wytworzono na terenie Gminy 2 695,549 Mg [ton] odpadów komunalnych, w tym: 

Rodzaj odpadów Kod odpadów Ilość wytworzonych 

odpadów [Mg] 

Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
20 03 01 1 928,440 

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 16,320 
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Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 36,340 

Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 130,600 

Opakowania ze szkła 15 01 07 88,500 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 30,440 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne 
20 01 36 5,740 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 07 2,860 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w  

17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

17 09 04 8,600 

Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 447,500 

Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 32 0,209 

Łączna ilość wytworzonych odpadów: 2 695,549 

 

 

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. 
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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. 

 

W celu poprawy jakości środowiska w roku 2018  podjęto skuteczną walkę z nielegalnymi 

wysypiskami odpadów. Zlikwidowano 5 „dzikich wysypisk”.  Koszty likwidacji zamknęły się 

kwotą ponad 38 tyś. złotych. 

Rozpoczęto też intensywne prace nad rekultywacją działającego legalnie do roku 1996 starego 

składowiska odpadów, zlokalizowanego w południowej części m. Prochowice. Koszty z tego 

tytułu poniesione w roku 2018 wyniosły ponad 104 tyś. zł.  

 

W ramach ochrony gruntów rolnych wydatkowano, oprócz składki w wysokości 3 500 zł na  

rzecz Gminnej Spółki Wodnej, ponad 23 tyś. złotych na konserwację rowów melioracyjnych 

wraz z remontami przepustów. 

 

W ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” usunięto, przy 

zaangażowaniu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu, 14,6 ton wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy. Uzyskana 

dotacja wyniosła 7 650,- złotych. 

 

W celu poprawy jakości życia mieszkańców w roku 2016 zrewitalizowano zabytkowy park w 

Prochowicach. Aby utrzymać jego świetność w latach następnych wydatkowano znaczne 

kwoty na utrzymanie i pielęgnację. W roku 2018 wydatkowano na ten cel  kwotę prawie 85 tyś. 

zł. 
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18.Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prochowice według 

stanu na 31.12.2018 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 
529 268 261 5 862 886 

2. Użytków rolnych 244 200 44 866 148 

3. Lasów  30 8 22 132 000 

4. 
Zabudowane 

zurbanizowane 
46 23 23 4 270 057 

4a 
W tym terenów 

mieszkaniowych 
6 4 2 

 
1 639 833 

4b 

Terenów zabudowy 

przemysłowej 

i innej 

12 9 3 896 462 

4c 
Terenów 

niezabudowanych 
8 6 2 933 762 

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                 

 

 
 

1.2. Oddanych w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i fizycznym: 
 

 

Lp. Wyszczególnienie Razem w ha 
W  tym Wartość zł 

Szacunkowa Miasto Gmina 

1 Ogółem 8 6 2 

 

        1 343 760 

 

2 Gruntów rolnych - - -  

3 
Zabudowanych 

zurbanizowanych 
9 7 2 1 343 760 

3a 
W tym terenów 

mieszkalnych 
4 4 -  948 798 

3b Terenów przemysł. 4 2 2 179 962 

3c Terenów niezabud. 1 1 - 215 000 
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1.3. Rozchody gruntów z Zasobu Gminy :               -                       0,1867 ha 

 

    a)   sprzedaż nieruchomości                                      -                       0,1867 ha 

          w tym:                                                                     

                 -     niezabudowanych  o pow.                     -                        0,0885 ha  

    b)   przekształcenie prawa użytkowania 

   wieczystego w prawo własności                         -                        0,0982 ha 

 

 
1.4. Przychody gruntu do Zasobu Gminy                  -                         0,0164 ha 

 

-  Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej 

   w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej                               - 0,0164 ha 
 

 

2. BUDYNKI 

 

    Gmina Prochowice według stanu na 31 grudnia  2018 r. była: 

 

a)  wyłącznym właścicielem 35 budynków mieszkalnych z 124 lokalami 

      mieszkalnymi i 8 lokalami użytkowymi,  

b)  współwłaścicielem 51  budynków mieszkalnych z 118 lokalami 

      mieszkalnymi i 10 lokalami użytkowymi,   

c)  właścicielem 183 pomieszczeń gospodarczych (komórek), 

d)   właścicielem   35 garaży.   
 

 

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. 2018 r. wynosiła  74 059 387 zł  

z tego: 

-   grunty                                                                               -               7 206 016 zł 

 

-  budowle i budynki  

    obiekty inżynierii lądowej i wodne                                  -              64 371 662  zł 

 

-  urządzenia techniczne                                                       -                   758 976  zł 

 

-   środki transportu                                                               -                1 199 827 zł 

 

-  pozostałe środki trwałe                                                      -                    522 906 zł 
    

Przy określeniu wartości mienia wykorzystano dostępne dane z istniejących dokumentacji 

księgowych. Oszacowanie wartości mienia przez biegłych ogranicza się tylko do przypadków 

jego zbycia. 
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W  roku 2017 rozpoczęto  realizację zadania inwestycyjnego polegającego na skanalizowaniu 

ostatniej miejscowości w gminie tj. Golanki Dolnej. Zakończenie inwestycji planowane jest na 

rok 2019,  a koszt 4 351 610 zł . 

 

 

4. HIPOTEKA  I  INNE OBCIĄŻENIA  

 
      W roku 2018 nie dokonano  obciążeń  hipotecznych na nieruchomościach będących 

własnością  Gminy Prochowice. 

 

5. ZAGOSPODAROWANIE ZASOBÓW MIENIA KOMUNALNEGO 

 
Z zasobów mienia komunalnego pozostaje: 

      a)    w dzierżawie                        - 192 ha gruntów rolnych  

b) w  trwałym zarządzie           -    3 ha gruntów 

c) w użytkowaniu wieczystym -   8 ha gruntów 

d) w najmie: 

a. 242   lokali mieszkalnych 

b.   18   lokali użytkowych 

c. 218   pomieszczeń gospodarczych w tym 35 garaży  

 

e) 54 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) . 

 

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 2018 wynosiły: 

-   ogółem                                      -            887 971 zł   

w tym:   ze sprzedaży mienia        -            337 248 zł. 

       

Do dochodów można również zaliczyć odszkodowanie z tytułu odjęcia prawa własności 

nieruchomości zajętych pod realizacje celu publicznego, jakim jest przebudowa wałów 

p/powodziowych  Kwiatkowice - Rogów Legnicki w kwocie 365 430 zł. 

 

 

7. PLANOWANE DOCHODY W  ROKU 2019  

 
Wysokość dochodów w  roku 2019 z gospodarki mieniem komunalnym  planuje się 

 ogółem na kwotę :                                                                                         -  786 895  zł 

 w tym: 

 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  na kwotę  -   468 280 zł 

       w tym :  czynsz z najmu lokali mieszkalnych     na kwotę               -   280 000 zł 

                          czynsz od lokali użytkowych i pozostałych obiektów  

                          na kwotę                                                                              -   100 000  zł  

                          czynsz dzierżawny od gruntów      na kwotę                       -    88 280  zł  

 dochody z przekształcenia prawa użytkowania  wieczystego 
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w prawo własności                                                                             -     12 650  zł 

 dochody ze sprzedaży:                                                                       -  305 965  zł 

            -  6 nieruchomości po zabudowę mieszkaniową                               -   300 000  zł 

            -  raty ze sprzedaży ratalnej                                                               -       5 965  zł 

                                               

                             

19.Planowanie przestrzenne 

 
Na początku i na końcu 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

objętych było 100 % powierzchni gminy. 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową z perspektywą do 2047r. stwierdzono, iż nadwyżka terenów nie zabudowanych 

a przeznaczonych w obowiązujących planach miejscowych pod zabudowę mieszkaniową jest 

ok. 100 ha. Politykę przestrzenną gminy należy opierać głównie o tereny już uzbrojone w sieci 

infrastruktury technicznej oraz o tereny przyległe do istniejącej zabudowy, w celu jej 

uzupełnienia. 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, ze zm.) 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. 

 

 

20.Informacja z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy Prochowice 

za  rok 2018  

 
Rada Miasta i Gminy Prochowice w kadencji 2014-2018  w okresie od 1 stycznia  2018 r. do  

29 października  2018 r. podjęła w sumie  74    uchwały , w tym : 

1)  23   aktów prawa miejscowego, 

2)  51  zwykłych, 

 

Uchwały będące aktami prawa miejscowego : 

 

1)Nr XLV/277/2018 z 31.01.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 
           W dniu 13 grudnia 2017r. wpłynął wniosek nr PO IV Pa 46.2017 od Prokuratury 

Okręgowej         w Legnicy w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy z dnia 25 stycznia 

2006r w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w części 

obejmującej przepisy : § 2 pkt. 7 i 8, § 11 ust. 2,4,5,6, § 12 ust. 2, § 22 pkt. 1 jako niezgodnych 

z prawem. 

Po przeanalizowaniu tego wniosku uznano, że wniosek jest zasadny. 

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały stało się konieczne. 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2018  pozycja  277 w dniu 8 marca 2018 roku. 
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2)Nr XLV/278/2018 z 31.01.2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu  dofinansowania 

zadań                 z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy Prochowice, 

          Jednym z celów „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla 

Miasta i Gminy Prochowice” jest spowodowanie w konkretnej perspektywie czasowej 

wyeliminowanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy. Aktywne 

działanie poprzez pomoc osobom posiadających azbest na terenie swoich nieruchomości, 

umożliwi wyeliminowanie szkodliwego wpływu i negatywnych dla zdrowia skutków 

spowodowanych azbestem u mieszkańców oraz likwidację negatywnego oddziaływania 

azbestu na środowisko naturalne. 

Celem określenia szczegółowych zasad dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację 

wyrobów zawierających azbest przygotowany został „Regulamin dofinansowania zadań z 

zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

Prochowice”. Pomoc finansowa ma na celu również zachęcić do pozbywania się wyrobów 

zawierających azbest oraz zmniejszyć ryzyko nieprawidłowego postępowania przy ich 

usuwaniu. 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2018  pozycja 694  w dniu  12 lutego 2018 roku. 

 

3)Nr XLVI/282/2018 z dnia  28.02.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Prochowice, 

             Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.) do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w 

działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 

Pożarną lub gminę. Art. 28 ust. 2 określa, że wysokość ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 1, 

nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskie 

„Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą 

godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. 

Uchwała zakłada zwiększenie stawki za udział w akcji ratowniczej i za udział w szkoleniu 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Od 20 marca 2018 r. na terenie 

gminy Prochowice obowiązuje ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży 

pożarnych w wysokościach : 

- za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym 14 zł, 

- za każdą  godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 

Pożarną lub gminę  14 zł. 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2018  pozycja 1081 w dniu 5 marca 2018 roku. 

 

4)Nr XLVI/283/2018 z dnia 28.02.2018 r. zmieniająca   uchwałę w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw  

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, 

               Na podstawie art.9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie ( Dz.U. z 2015r. poz.1390) Rada Miasta i Gminy uchwala, tryb i sposób 

powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe 

warunki jego funkcjonowania. W związku z potrzebą zwiększenia składu osobowego Zespołu 

Interdyscyplinarnego należało  podjąć stosowną uchwałę w tym zakresie. 
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   Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2018  pozycja 1082 w dniu 5 marca  2018 rok. 

 

5)Nr XLVII/288/2018 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie  podziału miasta i gminy Prochowice 

na okręgi wyborcze oraz  ustalenia  ich granic , numerów i liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu, 

                 W dniu 31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania  i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130). 

Zgodnie z art. 12 tej ustawy, w terminie 60 dni od dnia wejścia w jej życie (tj. do 1 kwietnia 

2018 r.) rada miasta i gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach rady. 

Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględniono liczbę mieszkańców ujętych 

w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w 

którym rada dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze. 

Liczba mieszkańców miasta i gminy Prochowice na koniec IV kwartału 2017 r. - 7.393 osoby 

Liczba wybieranych radnych – 15 

Jednolita norma przedstawicielstwa = 7393 : 15 = 492,87 

Dla wyliczenia liczby radnych w poszczególnych okręgach wyborczych bierze się pod uwagę 

liczbę mieszkańców w danym okręgu wyborczym według stanu na dzień 31.12.2017 roku 

(podstawa: meldunek o stanie rejestru wyborców w mieście/gminie Prochowice za IV kwartał 

2017 r.) i dzieli się ją przez wyliczoną jednolitą normę przedstawicielstwa dla gminy. 

Okręgi wyborcze pozostały w niezmienionym stanie. Mimo, że nowy podział jest 

powieleniem dotychczasowego podziału miasta i gminy Prochowice na okręgi wyborcze 

należało  podjąć nową uchwałę. 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2018  pozycja 1569 w dniu 29 marca  2018 roku.   

 

6)Nr XLVII/289/2018 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Prochowice 

na obwody głosowania i ustalenia  ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji  

wyborczych, 
               W dniu 31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania  i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130). 

Zgodnie z art. 12 tej ustawy, w terminie 60 dni od dnia wejścia w jej życie (tj. do 1 kwietnia 

2018r.) rada miasta i gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach rady. 

Natomiast podziału gminy na obwody głosowania (art. 13. ust. 1 ustawy), ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych należy dokonać w terminie 1 

miesiąca od dnia przeprowadzenia podziału gminy na okręgi wyborcze. Ostateczny termin 

na dokonanie podziału miasta i gminy na obwody upływa w dniu 1 maja 2018 r. (1 miesiąc od 

końcowego terminu dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze). 

Ilość mieszkańców w obwodach wynosi: 

- obwód nr 1 – 1570 

- obwód nr 2 - 1531 

- obwód nr 3 – 927 

- obwód nr 4 - 1171 

- obwód nr 5 - 793 

- obwód nr 6 – 1401. 

Łączna liczba mieszkańców - 7393 

Ilość osób w poszczególnych obwodach głosowania jest zgodna z art. 12 Kodeksu wyborczego 

(od 500 do 4.000 mieszkańców). 



85 

 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego rocznik 2018  

pozycja 1570  w dniu 29 marca 2018 roku. 

 

7)Nr XLIX/297/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć  pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i  doradców zawodowych w szkołach  i  przedszkolach prowadzonych  

przez Gminę  Prochowice, 

           Wprowadzona  zmiana dotyczy nowego tygodniowego wymiaru czasu pracy 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 

w szkołach   i  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prochowice. 

Podstawę do podjęcia stosownej regulacji w powyższym zakresie stanowi art. 42 ust. 7 pkt 3 

lit b, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 

1189 z późn. zm.), w związku z art.76 pkt 22 lit. d oraz art. 147 pkt. 3 ustawy z dnia 27 

października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203). 

Zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin czasu 

pracy tych nauczycieli nie może przekraczać 22 godzin. Obecnie obowiązuje uchwała, która 

przewiduje pensum w wymiarze 26 godzin. Wobec powyższego uzasadnionym było  podjęcie 

przedmiotowej uchwały przewidującej pensum, na poziomie maksymalnym wynikającym z 

obowiązujących przepisów. 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015r. 

poz.1881) niniejsza uchwała została uzgodniona ze związkami zawodowymi : 

1. Forum Związków Zawodowych we Wrocławiu  - związek nie wniósł  uwag do treści projektu 

uchwały. 

2. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Prochowicach –  pozytywna opinia . 

3.Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 

„Solidarność”      w Legnicy –  związek nie wniósł  uwag do treści projektu uchwały. 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego rocznik 2018  

pozycja 2532 w dniu  11 maja 2018 roku. 

 

8) Nr XLIX/298/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat  za 

korzystanie           z wychowania przedszkolnego dzieci w przedszkolu publicznym 

oddziałach przedszkolnych             w szkole podstawowej , dla których organem  

prowadzącym  jest  Gmina  Prochowice, 
              Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 

2017 r. poz.2203) wprowadziła zapis: „Rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat . Dodatkowo w/w ustawa mówi, że 

pobierana opłata podlega waloryzacji (art. 52 ust. 4-6 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych), w wysokości i terminach wynikających z tego przepisu. 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2018  pozycja 2533 w dniu  11 maja 2018 roku. 

 

9)Nr XLIX/300/2018z dnia 25.04.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia  

Statutu  Miasta i Gminy Prochowice ,           
                W związku z tym, że uchwałą nr XXXIV/196/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice 

z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego określono plan sieci publicznych szkół podstawowych i w miejsce 

Gimnazjum w Prochowicach powstała Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w 

Prochowicach należy dokonać stosownej zmiany nazwy jednostki organizacyjnej. 

Ponadto Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Prochowicach w drodze uchwały nr 
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XXXIV/202/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 marca 2017 r. nadano imię 

Zygmunta Jana Rumla, więc należało także dokonać stosownej zmiany w wykazie jednostek 

organizacyjnych       w nazwie tej jednostki dla porządku prawnego. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały było uzasadnione. 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2018  pozycja 2534  w dniu  11 maja  2018 roku. 

 

10)Nr L/306/2018 z dnia 29.05.2018 r. w sprawie  określenia  zasad gospodarowania  

gminnym zasobem nieruchomości ,  
             Obowiązujące zasady gospodarowania mieniem Gminy Prochowice zostały przyjęte 

uchwałą nr XI/48/2003 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 września 2003 r. w sprawie 

określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 

Prochowice  i były zmieniane w roku 2004 i 2005. Powyższa uchwała określała zasady 

zbywania i nabywania nieruchomości, a w późniejszych zmianach określono nowe wartości 

bonifikat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i odstąpienia od przyjmowania zaliczek na 

poczet dokumentacji. Proponowana zmiana zasad gospodarowania gminnym zasobem 

nieruchomości podyktowana jest głównie koniecznością ich dostosowania do obowiązujących 

przepisów prawa, a także potrzebą uszczegółowienia zasad dotyczących gospodarowaniem 

mieniem Gminy Prochowice oraz doprecyzowania kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy 

Prochowice w zakresie gospodarowania mieniem, jak również wprowadzenia regulacji 

mających na celu usprawnienie procesu gospodarowania nieruchomościami. Zgodnie z art. 18 

ust. 2 pkt 9 litera a) ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości 

rady gminy należy stanowienie zasad gospodarowania mieniem gminnym. W związku       z 

zakresem proponowanych zmian w stosunku do zasad przyjętych przez Radę Miasta i Gminy 

Prochowice uchwała nr XI/48/2003 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 września 2003 

r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność 

Gminy Prochowice celowym  było uchylenie przedmiotowej uchwały oraz uchwał 

zmieniających i podjęcie nowej uchwały regulującej zasady gospodarowania mieniem 

gminnym w zaproponowanym brzmieniu. Ustanowienie powyższych zasad ma na celu 

ujednolicenie zasad gospodarowania mieniem stanowiącym własność Gminy Prochowice.                     

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2018  pozycja 2992  w dniu  11 czerwca  2018 roku. 

 

11) Nr LI/313/2018 z dnia 27.06.2018  r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad 

przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zwrotu tych świadczeń, 

              W  związku z przeprowadzoną w dniach 15-19.02.2018r. kontrolą kompleksową przez 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki w MGOPS Prochowice ustalono, iż wg obecnej interpretacji                  

w Uchwale Rady Miasta i Gminy Prochowice w sprawie określenia zasad przyznawania 

świadczeń       z pomocy społecznej oraz zwrotu tych świadczeń, należy zmienić zapis dotyczący 

odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, wskazując kwotowo 

koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynika z 

kalkulacji kosztów. 

Odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania ustala się w zależności 

od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie . Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi : 

26,56 zł, koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi: 26,56 zł.  

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze 

 

Dochód osoby w rodzinie liczony 

procentowo od 

Wysokość zwrotu kosztów liczona w % od 

kosztów usługi 
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kryterium dochodowego określonego w 

art.8 

ustawy o pomocy społecznej 

 

 osoba  samotnie 

gospodarująca 

 

osoba w rodzinie  

Do 100 nieodpłatnie  nieodpłatnie 

 

powyżej 100-130 5  10 

 

powyżej 130- 150 10  20 

 

powyżej 150- 170 20  30 

 

powyżej 170- 200 30  50 

 

powyżej 200- 300 50  70 

 

powyżej 300- 400 70  90 

 

Powyżej 400  100  100 

 

 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2018  pozycja 3372 w dniu  4 lipca  2018 roku. 

 

12) Nr LI/314/2018 z dnia 27.06.2018  r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad  

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla 

osób bezdomnych, 

               Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, 

w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie 

Gminy Prochowice. 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3) ustawy              

o pomocy społecznej należy udzielanie schronienia osobom tego pozbawionych, które zgodnie 

z art. 48a ust.1 w/w ustawy następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego                        

w noclegowniach, schroniskach oraz innych miejscach do tego przeznaczonych. 

W związku z tym istnieje potrzeba uregulowania kwestii ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych i pozbawionych schronienia we wszystkich 

placówkach zapewniających to schronienie. Podstawą do niniejszego projektu uchwały jest 

zapis art. 97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, który mówi, że rada 

gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych szczegółowe, zasady ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

Miesięczna odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych: 

Dochód osoby ubiegającej się o świadczenie 

w stosunku 

do kryterium dochodowego, określonego 

ustawą 

o pomocy społecznej, wyrażony w % 

Wskaźnik odpłatności w stosunku do 

dobowej stawki za 

pobyt w schronisku wyrażony w % 
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do 100 %  nieodpłatnie 

 

powyżej 100% do 150% do 80% 

 do 80% 

powyżej 200%  do 100% 

 

Dobowa stawka opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych wynosi : 

25 zł.  Odpłatność ustalona zgodnie z § 2 i § 3 nie może przekroczyć 70% dochodu osoby, 

której udzielana jest pomoc. 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2018  pozycja     3373 w dniu 4 lipca  2018 roku. 

 

13)Nr LI/317/2018 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży  tych 

napojów  na terenie  miasta i gminy Prochowice, 

               W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu 

trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy bezpieczeństwie imprez masowych 

(Dz.U. z 2018r. poz. 310 z późn.zm.) Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie z dniem 9 marca 2018r. , która zgodnie z art. 

12 ust.1 - nakłada na rady gmin obowiązek uchwalenia uchwał dotyczących maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży, jak i do spożycia w miejscu sprzedaży odrębnie dla poszczególnych 

rodzajów napojów alkoholowych. Natomiast zgodnie z art. 12 ust.3 – w/w ustawa nakłada na 

rady gmin obowiązek uchwalenia uchwał dotyczących zasad usytuowania na terenie gminy 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Dotychczasowe przepisy ustalały liczbę 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży jaki   i w miejscu sprzedaży. Obecnie ustawa nakazuje ustalenie osobnego limitu 

zezwoleń dla każdego rodzaju alkoholu łącznie z napojami zawierającymi do 4,5% alkoholu 

oraz na piwo. 

Formułując zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przyjęto 

założenie, że nadal chronione pozostają szkoły i przedszkola, ale jednocześnie uznano, że inne 

placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze również powinny korzystać z takiej samej 

ochrony. Dodatkowo wprowadzono ochronę dla obiektów kultu religijnego jako, że 

zakorzenione tradycje chrześcijańskie wymagają aby tego rodzaju obiekty nie były narażone 

na ewentualne negatywne zjawiska związane ze spożywaniem napojów alkoholowych. Jako 

novum wprowadzono ściśle określoną odległość, która musi być zachowana między punktem 

sprzedaży a obiektem chronionym, proponując tą odległość nie mniejszą niż 50 metrów, co 

wyeliminuje wątpliwości przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Uchwały wydane na podstawie poprzedniego stanu prawnego zachowują moc do dnia wejścia 

w życie nowych uchwał, jednak nie dłużej niż przez okres sześciu miesięcy od dnia wejścia w 

życie ustawy zmieniającej. 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2018  pozycja   3374 w dniu   4 lipca 2018 roku. 

 

14) Nr LI/318/2018 z dnia 27.06.2018  r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń 

przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli  korzystających z opieki 

zdrowotnej oraz warunków  i  sposobu ich przyznawania, 
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                Uchwała reguluje  zasady i rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli pracujących na terenie Gminy Prochowice. Zgodnie  art. 19 ustawy 

z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015r. poz. 1881) niniejsza uchwała 

została uzgodniona ze związkami zawodowymi : 

1.Forum Związków Zawodowych we Wrocławiu , 

2. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Prochowicach, 

3.Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 

„Solidarność”      w Legnicy . 

Dodatkowo o opinię wystąpiono do dyrektorów placówek oświatowych: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach -  nie wniósł   uwag 

do treści projektu uchwały. 

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach- zgłoszono 

uwagi        3. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks Jana Twardowskiego w Dąbiu - nie wniósł  

uwag. 

4. Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Prochowicach - nie wniósł uwag . 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2018  pozycja    3375 w dniu  4 lipca  2018 roku. 

 

15)Nr LI/321/2018 z dnia 27.06.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu 

powoływania  i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego  do spraw 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

      Na podstawie art.9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy  w 

rodzinie   ( Dz. U. z 2015r. poz. 1390) Rada Miasta i Gminy uchwala, tryb i sposób 

powoływania i  odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe 

warunki jego funkcjonowania.  W związku z potrzebą zwiększenia składu osobowego Zespołu 

Interdyscyplinarnego należało  podjąć stosowną uchwałę w tym zakresie.                                                                                                    

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego rocznik 2018  

pozycja 3376  w dniu  4 lipca  2018 rok. 

 

16) Nr LIV/ 330/2018   z dnia  29.08.2018 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty 

targowej, 

       W  związku  z przeszkodą w wykonywaniu czynności inkasenta przez  Pana Janusza K 

wyznaczono  inkasenta  opłaty targowej w osobie Pani Eweliny  J, na czas zastępstwa w 

czasie  nieobecności inkasenta , wyznaczonego uchwala nr XVIII/103/2016 Rady Miasta i 

Gminy Prochowice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie opłaty targowej, za wynagrodzeniem 

w wysokości 15% opłat targowych pobranych i wpłaconych do budżetu gminy. 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego rocznik 

2018  pozycja 4201  w dniu  5 września  2018 roku. 

 

17) Nr LIV /331/2018 z dnia 29.08.2018 r.  zmieniająca  uchwałę w sprawie inkasa 

podatków, 

        W związku z wyborem  nowej osoby na funkcje sołtysa wsi Mierzowice nastąpiła 

konieczność zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków. Zgodnie z obowiązującymi 

uchwałami w sprawie inkasa podatków, wymienione  w niej osoby , w większości sołtysi , 

byli upoważnienie do poboru podatków od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa 

w swoich sołectwach. 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego rocznik 

2018  pozycja 4202  w dniu  5 września  2018 roku. 

 



90 

 

18) Nr LV/337/2018  z dnia 26.09.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia   

rodzajów     świadczeń  przyznawanych w ramach  pomocy  zdrowotnej dla nauczycieli  

korzystających z   opieki  zdrowotnej  oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

        W regulaminie przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkola, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Prochowice  skreślono ust.2 w § 9. Skreślenia 

dokonano na wniosek organu nadzoru  pismo NK-N.4131.111.4.2018.RB z dnia 20.07.2018 r. 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego rocznik 

2018  pozycja  4795  w dniu 8 października    2018 roku. 

19) Nr LVI/343/2018 z dnia 16.10. 2018 r. w sprawie  regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków.  

              Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 1152 z póź. 

zm.) 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. 

Taki projekt został przygotowany i przyjęty uchwałą LI/320/2018 z dnia 27 czerwca 2018r 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 27 września 

2018r WR.RET.070.374.2018.PK zaopiniowało pozytywnie przedłożony Regulamin 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W uzasadnieniu postanowienia Dyrektor 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wyszczególnił uwagi do projektu 

Regulaminu. Uwzględniono uwagi Dyrektora RZGW i dokonano poprawy treści projektu 

Regulaminu zgodnie z warunkami zawartymi w postanowieniu. 

 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 

2018  pozycja 5323  w dniu 30 października  2018 roku. 

 

20) Nr LVI/344/2018 z dnia 16 .10. 2018 r. w sprawie zmian w Statucie  Miasta i Gminy 

Prochowice, 

          Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych  (Dz.U. z 2018 r. poz. 130) wprowadziła także zmiany w ustawie z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), które będą 

obowiązywać od nowej kadencji Rady Miasta i Gminy Prochowice, czyli w kadencji 2018-

2023. Dotyczą one między innymi: 

1) Wprowadzenie budżetu obywatelskiego – obowiązek jego utworzenia mają miasta na 

prawach powiatu i musi wynosić co najmniej 0,5% wydatków gminy. Dlatego też jest 

propozycja nie tworzenia tego budżetu obywatelskiego w naszej gminie, gdyż mamy 

udział mieszkańców  w decydowaniu o realizowanych zadaniach w funduszu sołeckim; 

2) Głosowanie jawne na sesjach odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych – zmiana do 



91 

 

wprowadzenia w statucie, gdyby takie głosowanie nie było możliwe z przyczyn 

technicznych – obowiązkowo przeprowadza się głosowanie imienne, 

3) Powołanie Komisji Skarg, wniosków i petycji oraz określenie zasad i trybu jej 

działania– zmiana do wprowadzenia do statutu, 

4) Transmisja obrad i utrwalenie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk- 

zmiana do wprowadzenia w statucie; 

5) Wydawanie przez przewodniczącego Rady w związku z realizacją swoich 

obowiązków poleceń służbowych pracownikom urzędu miasta i gminy wykonującym 

zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady 

gminy, komisji, radnych – zmiana do wprowadzenia w statucie; 

6) Zmiany zapisów w działalności klubów radnych (klub radnych tworzy co najmniej 3 

radnych, a zasady działania określa statut, w tym zapewnienie inicjatywy 

uchwałodawczej klubom radnych ) – zmiana do wprowadzenia w statucie; 

7) Interpelacje i zapytania do burmistrza – dopasowanie zmian do naszego statutu oraz 

wykreślenie ze statutu punktu porządku obrad dotyczącego odpowiedzi na interpelacje 

i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach, gdyż obecnie wprowadzony zapis mówi 

o pisemności odpowiedzi nie później niż 14 dni od dnia otrzymania interpelacji i 

zapytania. Ustawa definiuje również pojęcie interpelacji i zapytania. 

8) Raport o stanie gminy, który będzie składać Burmistrz radzie co roku do 31 maja, a 

Rada będzie udzielać votum zaufania z tego tytułu - zmiana do wprowadzenia do 

statutu; 

9) Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza – posiadać ją będzie co najmniej 200 osób 

w gminie do 20 000 mieszkańców – zmiana do statutu, a szczegółowe zasady wnoszenia 

inicjatywy obywatelskiej określać będzie odrębna uchwała. 

Pozostałe zmiany wprowadzone w statucie stanowią porządkowanie zapisów wynikających z 

wyżej wymienionych zmian. W statucie nie dokonuje się powtórzeń ustawowych, tylko 

wprowadza się zapisy nawiązujące do zapisów ustawy o samorządzie gminnym. Podjęcie 

uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Prochowice jest zasadne i konieczność 

ich wprowadzenia wynika z zapisów ustawowych.  

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego rocznik 

2018  pozycja 5230  w dniu 26 października  2018 roku. 

 

21) Nr LVI/345/2018  z dnia 16.10.2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. 

            Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 13 lipca 2018 roku 

ogłosił na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1785 ze zm.), że wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. wyniósł 101,6 – co 

oznacza, że nastąpił wzrost cen o 1,6%. Górne granice stawek kwotowych określone w art. 5 

ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 19 pkt 1 przywołanej ustawy, 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 (in plus lub in minus). W związku z powyższym minister właściwy do spraw 

finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych – powiększone 

o 1,6% – na kolejny rok podatkowy z uwzględnieniem zasady określonej powyżej, zaokrąglając 
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je w górę do pełnych groszy. Oznacza to zwiększenie wpływów z tytułu podatków i opłat 

lokalnych w tych gminach, które stosowały maksymalne stawki. 

 

             W dniu 25 lipca 2018r. opublikowane zostało Obwieszczenie Ministerstwa Finansów 

w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2019 rok ( Monitor 

Polski z 2018r. poz. 745). Stawki proponowane przez Ministra  uległy podwyższeniu  o 1,6% 

z uwagi na coroczną waloryzację wskaźnika inflacji.  

               Do planu dochodów na 2019r. na terenie gminy Prochowice –  przewiduje się 

przyjęcie stawek podatkowych – podwyższone minimalnie – nie przekraczając 1,6% inflacji.  

Przewidywane wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób 

fizycznych nieznacznie wzrośnie w stosunku do 2018r.  

Przewidywany wzrost dochodu to kwota około 377 780 zł. Zgodnie z projektem zmiana ma 

wejść w życie od 1 stycznia 2019 r.  

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego rocznik 2018  

pozycja 5324  w dniu 30 października  2018 roku. 

22) Nr LVI/346/2018  z dnia 16.10.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

zasad gospodarowania gminnym zasobem  nieruchomości Gminy Prochowice. 

            W celu zintensyfikowania równoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych w 

budynkach powyżej jednego lokalu mieszkalnego lub użytkowego w wyniku której cały 

budynek przestaje być własnością gminy należy usunąć ograniczenie zawarte w § 8 ust.3 

zmienianej uchwały. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 litera a) ustawy z dnia 8 marca o samorządzie 

gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie zasad gospodarowania 

mieniem gminnym i w tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest zasadne. 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego rocznik 2018  

pozycja 5325  w dniu 30 października  2018 roku. 

 

23) Nr LVII/348/2018  z dnia 29.10.2018 r. zmieniająca w sprawie określenia   wysokości 

stawek  podatku od  nieruchomości. 

             Stosownie do postanowień art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w 

sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Ustawa z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie ustala wysokości konkretnych stawek 

podatku od nieruchomości, stąd też kompetencja ta przypada Radzie Miasta i Gminy, która 

ustala wysokość stawek podatkowych, jakie mają być stosowane na obszarze miasta i gminy 

Prochowice. Podatek od nieruchomości nie może jednak  przekroczyć maksymalnych stawek 

ustalonych dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania.  

Górne granice stawek kwotowych określa minister właściwy do spraw finansów publicznych 

w drodze obwieszczenia. Stawki te 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. 

W przypadku ustalenia wysokości stawki podatku od nieruchomości od gruntów pod wodami  

powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 

sztucznych, ustalona stawka, w uchwale nr LVI/345/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice  z 
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dnia 16 października 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

przekroczyła określoną ustawowo górną granicę.   

Wobec powyższego koniecznym było podjęcie uchwały zmieniającej. 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego rocznik 2018  

pozycja 5583  w dniu 9 listopada   2018 roku. 

 

Wykaz uchwał zwykłych ( chronologicznie) 

 

1)Nr XLV/276/2018 z dnia 31.01.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 

Prochowice na 2018 r. 

2)Nr XLVI/279/2018 z dnia 28.02.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 

Prochowice na 2018 r. 

3)Nr XLVI/280/2018 z dnia 28.02.2018r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie  

Finansowej  Miasta i Gminy  Prochowice, 

4)Nr XLVI/281/2018 z dnia 28.02.2018r. w sprawie przystąpienie do  sporządzenia  

miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  obszaru w  obrębie  wsi Kwiatkowice  

w gminie Prochowice, 

5)Nr XLVI/284/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie usunięcia pomnika wdzięczności  Armii 

Radzieckiej   w Prochowicach, 

6)Nr XLVII/285/2018 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 

Prochowice na 2018 r. 

7)Nr XLVII/286/2018 z dnia 21.03.2018r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie  

Finansowej  Miasta i Gminy  Prochowice, 

8)Nr XLVII/287/2018 z dnia 21.03.2018r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy 

Prochowice, 

9)Nr  XVLII/290/2018 z dnia 21.03.2018r. w sprawie rozpoznania skargi, 

10)Nr XVLII/291/2018 z dnia 21.03.2018r. w sprawie rozpoznania skargi, 

11)Nr XVLII/292/2018 z dnia 21.03.2018r. w sprawie rozpoznania skargi, 

12)Nr XLVIII/293/2018  z dnia 26.03.2018r. zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 

2018 r. 

13)Nr XLVIII/294/2018 z dnia 26.03.2018r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie  

Finansowej  Miasta i Gminy  Prochowice, 

14)Nr XLIX/295/2018 z dnia 25.04.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 

Prochowice na 2018 r., 

15)Nr XLIX/296/2018 z dnia 25.04.2018r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie  

Finansowej  Miasta i Gminy  Prochowice, 

16)Nr XLIX/299/2018 z dnia 25.04.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2017 rok Przychodni Rejonowej w  Prochowicach, 

17)Nr L/301/2018 z dnia 29.05.2018r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Prochowice za 2017 r. wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Miasta  i Gminy Prochowice za 2017 r. 

18)Nr L/302/2018 z dnia 29.05.2018r. w sprawie absolutorium, 

19)Nr L/303/2018 z dnia 29.05.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice 

na 2018 r. 

20)Nr L/304/2018 z dnia 29.05.2018r. w sprawie wyrażenia  zgody  na odpłatne nabycie  

nieruchomości   położonej przy ul. Wrocławskiej  , 
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21)Nr L/305/2018 z dnia 29.05.2018r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej  

przechodu  i  przejazdu na działce 65/1, 66/1  z obrębu nr 2 m. Prochowice, położonej w 

Prochowicach przy ul. Kochanowskiego 20-24 , 

22)Nr L/307/2018 z dnia 29.05.2018r. w sprawie rozpoznania skargi, 

23)Nr L/308/2018 z dnia 29.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości  położonej w Rogowie Legnickim, gm. Prochowice, 

24)Nr L/309/2018 z dnia 29.05.2018r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów 

na ławników, 

25)Nr L/310/2018  z dnia 29.05.2018r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego   

Policji we Wrocławiu informacji o kandydatach na ławników  , 

26)Nr LI/311/2018 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 

Prochowice na 2018 r. 

27)Nr LI/312/2018 z dnia 27.06.2018r. sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie  Finansowej  

Miasta i Gminy  Prochowice, 

28)Nr LI/315/2018 z dnia 27.06.2018r. w sprawie przyjęcia Strategii  Rozwiązywania 

Problemów  Społecznych dla gminy Prochowice  na lata 2018-2028, 

29)Nr LI/316/2018 z dnia 27.06.2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza 

Miasta i Gminy Prochowice, 

30)Nr LI/319/2018 z dnia 27.06.2018r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego 

zawarcia umowy na  dzierżawę   nieruchomości gminnej, 

31) Nr LI/320/2018 z dnia 27.06.2018r. w sprawie  uchwalenia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

32)Nr LII/322/2018 z dnia 10.07.2018r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 

legnickiemu, 

33)Nr LII/323/2018 z dnia 10.07.2018r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 

legnickiemu, 

34)Nr LII/324/2018 z dnia 10.07.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 

Prochowice na 2018 r. 

35)Nr LIII/325/2018 z dnia 26.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 

Prochowice na 2018 r. 

36)Nr LIII/326/2018 z dnia 26.07.2018 r. w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta i  Gminy Prochowice, 

37)Nr LIII/327/ 2018 z dnia 26.07.2018 r. upoważniającą  do złożenia wniosku o 

dofinansowanie, przyjęcie do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia 

pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Prochowicach”. 

38)Nr LIII/328/2018  z dnia 29.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 

Prochowice na 2018 rok  . 

39)Nr LIII/329/2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta i  Gminy Prochowice, 

40)Nr LIV/332/2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy  rzeczowej Powiatowi 

Legnickiemu, 

41)Nr LIV/333/2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy  finansowej  Powiatowi 

Legnickiemu, 

42)Nr LIV/334/2018 z dnia 29.08.2018 r. wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Legnicy w 

wyborach  uzupełniających  na kadencję  2016-2019 . 

43)Nr LIV/335/2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie  zmian w budżecie miasta i gminy 

Prochowice na 2018 r, 

44)Nr LIV/336/2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta i  Gminy Prochowice, 
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45)Nr LV/338/2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie aktualności studium i planów   

miejscowych gminy Prochowice , 

46) Nr LV/339/2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie przejęcia  prowadzenia zadania 

publicznego 

47) Nr LV/340/2018 z dnia 26.09.2018 r. zmieniająca  uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi  Legnickiemu , 

48) Nr LVI/341/2018 z dnia 16.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 

Prochowice na 2018 rok, 

49) Nr LVI/342/2018   z dnia 16.10.2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta i  Gminy Prochowice, 

50) Nr LVII/347/2018 z dnia 29.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 

Prochowice na 2018 rok, 

51) Nr LVII/349/2018 z dnia 29.10.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

Powiatowi Legnickiemu. 

 

 Kadencja 2018-2023   

Rada Miasta i Gminy Prochowice kadencji 2018-2023  w okresie od 21 listopada  2018 r. do  

31 grudnia  2018 r. podjęła w sumie  27 uchwał , w tym : 

3) 5    aktów prawa miejscowego, 

4) 22  zwykłych, 

 

Uchwały będące aktami prawa miejscowego : 

 

1)Nr III/22/2018  z dnia 28.12.20198 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie  wsi Kwiatkowice  w gminie 

Prochowice. 

           Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, do 
ustanowienia którego uprawniają Radę Miasta i Gminy Prochowice przepisy ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1945). 

Niniejsza uchwała jest zakończeniem procedury planistycznej sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, podjętej na podstawie uchwały nr XLVI/281/2018 

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lutego 2018r., w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi 

Kwiatkowice w gminie Prochowice. 

 Uchwała zbadania przez organ nadzoru , została przekazana  do  opublikowania w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego . 

 

2)Nr III/23/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku 

celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”. 

            Podjęcie niniejszej uchwały było  konieczne z uwagi na podjęcie przez Radę Ministrów 

Uchwały nr 140 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego 

rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz w celu zapewnienia 
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zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych dzieci i młodzieży – mieszkańców Miasta i 

Gminy Prochowice.  

Uchwała ta reguluje kwestie związane z podwyższeniem kryterium dochodowego  do 150% 

dla osób korzystających z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, 

co umożliwi osobom i rodzinom w szczególności rodzinom wielodzietnym i niepełnym 

zabezpieczenie potrzeb żywieniowych . 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego rocznik 2019  

pozycja 312  w dniu 11 stycznia  2019 roku. 

3)Nr III/24/2018 z dnia 28.12.2018 r.  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych  wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

        Podjęcie niniejszej uchwały było  konieczne z uwagi na podjęcie przez Radę Ministrów 

Uchwały nr 140 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego 

rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz w celu zapewnienia 

zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych dzieci i młodzieży – mieszkańców Miasta i 

Gminy Prochowice.  

Uchwała ta reguluje kwestie związane z podwyższeniem kryterium dochodowego  do 150% 

dla osób korzystających z pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób  i rodzin   wymienionych   w Uchwale nr 140 z dnia 

15.10.2018r. , do wysokości którego nie żąda się zwrotu wydatków za udzieloną w/w pomoc. 

  Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego rocznik 

2019  pozycja 313  w dniu 11 stycznia  2019 roku  . 

 

4) Nr III/25/2018 z dnia 28.1.22018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na 

świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 

albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek 

w szkole i w domu”. 

           Podjęcie niniejszej uchwały było  konieczne z uwagi na podjęcie przez Radę 

Ministrów Uchwały nr 140 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz w 

celu zapewnienia zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych dzieci i młodzieży – 

mieszkańców Miasta i Gminy Prochowice.   Uchwała ta określa  zasady zwrotu wydatków na 

świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w 

domu”, na lata 2019-2023. 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego rocznik 

2019  pozycja 314  w dniu 11 stycznia  2019 roku. 

 

5) Nr III/26/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej. 

        Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych wprowadziła zmianę z ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 506) dodając art. 41a dotyczący przyznania prawa wystąpienia z 
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obywatelską inicjatywą uchwałodawczą grupie co najmniej 200 osób, posiadających czynne 

prawo wyborcze do organu stanowiącego. 

               Wobec powyższego Rada Miasta i Gminy Prochowice określiła w drodze uchwały: 

szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów 

inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, 

formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.  

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego rocznik 2019  

pozycja 315  w dniu 11 stycznia  2019 roku. 

 

Wykaz uchwał zwykłych ( chronologicznie) 

 

1)Nr I/1/2018  z dnia 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej  Rady Miasta i Gminy 

Prochowice. 

         Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „Rada 

gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną 

większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu 

tajnym.” 

Zgodnie  z  § 17 ust.2  Statutu Miasta i Gminy Prochowice   Rada wybiera Przewodniczącego  

nowej kadencji na pierwszej sesji . 

          W głosowaniu tajnym na Przewodniczącą Rady Miasta i Gminy Prochowice wybrano  

Marię Maćkowiak. 

2)Nr I/2/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady 

Miasta i Gminy Prochowice.  

Niniejszą uchwałą  ustalono liczbę Wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy Prochowice 

na 2. 

3)Nr I/3/2018  z dnia 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących  Rady Miasta i 

Gminy Prochowice. 

         W głosowaniu tajnym na Wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy Prochowice 

wybrano  Olgę Świetlik i Sebastiana Siwonia. 

4)Nr II/4/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady 

Miasta i Gminy Prochowice . 

            Zgodnie z art. 18 a ust.1,2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

Rada Gminy kontroluje działalność burmistrza , gminnych jednostek organizacyjnych oraz 

jednostek  pomocniczych gminy,  w tym celu powołano  Komisję Rewizyjną w składzie : 

Marta Jędras, Małgorzata Szczerba, August Pawlik, Radosław Bołoz . 

5)Nr II/5/2018  z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącej 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Prochowice. 

Zgodnie z § 80 ust.3 Statutu Miasta i Gminy Prochowice Rada zatwierdza  Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej, którą została Marta Jędras. 

6) Nr II/6/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów liczbowych oraz 

osobowych stałych komisji Rady Miasta i gminy Prochowice.  

          Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „Rada 

gminy powołuje ze swego grona komisje ustalając ich skład osobowy na zasadach 

określonych w statucie gminy. Z  kolei  zgodnie § 16 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy 

Prochowice Rada w drodze uchwały powołuje stałe  komisje  a także ustala liczbę członków 

komisji i ich skład osobowy. Ustalono  liczbę osób wchodzących w skład : 
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Komisji Budżetu , Rozwoju Gospodarczego , Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 12 radnych, 

Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych , Edukacji, Kultury i Sportu -12 radnych , 

Komisji Skarg, wniosków  i  petycji -  4 radnych . 

7) Nr II/7/2018 z dnia 30.11.2018 r. w  sprawie  wyboru Przewodniczącego  Komisji  skarg , 

wniosków i petycji Rady Miasta i Gminy Prochowice. 

          Zgodnie z  § 104 b   Statut Miasta i Gminy Prochowice   Przewodniczącego   Komisji 

Skarg  wybiera i odwołuje rada  w głosowaniu jawnym. Na Przewodniczącego Komisji skarg, 

wniosków i petycji powołano Macieja Dorożko.  

8) Nr II/8/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie  ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta 

i Gminy Prochowice . 

             W związku z  zakończeniem  VII kadencji Rady Miasta i Gminy Prochowiec w dniu  

16 listopada 2018 r. oraz ślubowaniem Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice w dniu 

21.11.2018 r. zaistniała konieczność ustalenia wynagrodzenia  dla Burmistrza Miasta i Gminy  

Prochowice w związku z nową kadencją 2018-2023. 

Ustalono wynagrodzenie dla Burmistrza w wysokości : 

- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4 700 zł 

- dodatek funkcyjny w3 kwocie 1 900 zł 

- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości   20% wynagrodzenia zasadniczego, 

- dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

9) Nr II/9/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie zmian  w budżecie  miasta i gminy Prochowice 

na 2018 r. 

10) Nr II/10/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta i gminy Prochowice , 

11) Nr II/11/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie wytypowania radnych do Zgromadzenia 

Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice „ . 

         Gmina Prochowice jest członkiem Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”. 

Zgodnie z § 5 Statutu Związku przyjętym przez rady zainteresowanych gmin, Rada Gminy 

typuje dwóch przedstawicieli do reprezentowania Gminy Prochowice w Związku Komunalnym 

„Wodociąg Lisowice”.  Wyznaczono  radnych : 

1. Augusta Pawlika, 

2. Jadwigę Leszczyńską  

jako reprezentantów Rady Miasta i Gminy Prochowice w Zgromadzeniu Związku 

Komunalnego „Wodociąg Lisowice”. 

12) Nr III/12/2018 z dnia 28.12. 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Prochowice. 

13)Nr III/13/2018 z dnia 28.12.2018 w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2019 

rok. 

14)Nr III/14/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice 

na 2018 rok. 

15) Nr III/15/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta i Gminy Prochowice, 

16)Nr III/16/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie  przyjęcia  programu osłonowego Gminy 

Prochowice „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023.  

               Strategicznym celem programu  jest ograniczenie zjawiska niedożywionych dzieci i 

młodzieży  z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.  Program 

osłonowy rozszerzy działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Prochowicach w zakresie realizacji zadań obowiązkowych gminy, o których mowa w ustawie  
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o pomocy społecznej o beneficjentach, którzy potrzebują  wsparcia a to przyczyni się do 

poprawy poziomu życia  tych rodzin. 

17) Nr III/17/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Wspierania 

Rodziny na lata 2019-2021. 

             Gminny Program Wspierania Rodziny wyznacza  zespół planowanych działań 

mających na celu wspieranie rodzin przezywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo- wychowawczych , w procesie przywracania zdolności tych rodzin do 

prawidłowego funkcjonowania w szczególności poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie 

pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Realizowane w ramach programu zadania 

koncentrować się będą nie tylko na dziecku , ale na całej rodzinie , również w sytuacjach, gdy 

dziecko umieszczone zostanie poza rodziną biologiczną , w celu odzyskania przez nią funkcji 

opiekuńczej. 

18) Nr III/18/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie  uchwalenia rocznego programu współpracy 

Miasta i Gminy Prochowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

              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 min 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 2019 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 2019 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. 

19) Nr III/19/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w 

trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prochowice. 

               Niniejszą uchwałą wyrażono zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas  

nieoznaczony w trybie bezprzetargowym z dotychczasowymi dzierżawcami po umowach 

zawartych na czas oznaczony do 3 lat  na nieruchomości określone w załączniku do niniejszej 

uchwały, które są położone  na terenie  Miasta i  Gminy Prochowice. 

20) Nr III/ 20/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. 

                Zgodnie z art.41 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  do zadań własnych gminy należy prowadzenie 

działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych . 

Według art. 41 ust.2 cytowanej ustawy, realizacja ww. zadań prowadzona jest w formie 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego 

corocznie przez radę gminy. 
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21) Nr III/21/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  Miasta i Gminy Prochowice na lata 2019-

2023. 

Uchwalenie Miejsko - Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 

Prochowicach na lata 2019-2023 przez samorząd gminny to zadanie wynikające z art.6 ust.2 

pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  oraz innych ustaw 

, który nakłada na gminy obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie . 

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie 

skuteczności pomocy dla rodzin, w których ten problem występuję. Cele operacyjne oraz 

zadania programu mają charakter profilaktyczny (np. promowanie, propagowanie zachowań 

alternatywnych wobec przemocy), edukacyjny ( np. upowszechnianie wiedzy na temat 

przemocy i jej negatywnych skutków , kształtowanie właściwych postaw, w tym braku 

akceptacji dla przemocy) , pomocowy (np. specjalistyczne poradnictwo, działania 

terapeutyczne , korekcyjno -edukacyjne, informowanie o możliwościach i miejscach uzyskania 

pomocy) oraz wspierający (np. wsparcie merytoryczne i praktyczne służb pomocowych, 

wzmacnianie i aktywizowanie instytucji i organizacji, rozwój instytucjonalny, współpraca i 

wymiana doświadczeń). Program określa działania ukierunkowane na ochronę ofiar przemocy 

, oraz korygowanie agresywnych zachowań. 

22) Nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta i Gminy 

Prochowice i komisji Rady Miasta i Gminy Prochowiec na 2019 r. 

 

      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. Wykonanie 

uchwał przez organ wykonawczy gminy nastąpiło w pełni. 
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21. 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 

 Istnieje potrzeba wprowadzenia 

niskoemisyjnych źródeł ciepła 

 Potrzeba modernizacji oczyszczalni 

ścieków 

 Brak posterunku Policji 

 

 

 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, 

 Powstające wały jako ochrona 

przeciwpowodziowa 

 Duży stopień skanalizowania gminy i 

100% zwodociągowania gminy 
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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 

 Nowoczesna edukacja m.in. realizacja 

programów edukacyjnych 

rozwijających rożne kompetencje 

uczniów i nauczycieli 

 

 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 

 

Źródło: Opracowanie własne  
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Zakończenie 

 
 

Przedstawiłam Państwu Raport o stanie Miasta i Gminy Prochowice za miniony 2018 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. 

Analiza finansowa wskazuje, iż gmina wywiązuje się i realizuje swoje finansowe 

zobowiązania. Środki wydatkowane były w sposób celowy i gospodarny. Prawdopodobieństwo 

wykonania zaplanowanych  zadań w poszczególnych obszarach jest bardzo wysokie ze 

względu na duży potencjał społeczny i organizacyjny Gminy. W 2018 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. 

Realizując zadania strategiczne gminy dążymy do spełnienia marzeń wielu  z nas – do 

stworzenia pięknego, bezpiecznego i perspektywicznego miejsca do życia.  

Wszystkim nam zależy na tym, aby otaczająca nas rzeczywistość była coraz lepsza. 

 
 
 
 

                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy 

                                                                                                      Prochowice 

 

                                                                                               /-/  Alicja Sielicka 
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