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WSTĘP DO RAPORTU 

 
Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 

ustawodawca znowelizował przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

poprzez dodanie artykułu 28aa. Stosownie do treści tego przepisu burmistrz co roku do dnia 31 maja 

przedstawia radzie raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza  

w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady miasta 

i gminy. W tym roku raport sporządzany jest po raz trzeci. 

 

Raport o stanie gminy za 2020 rok został sporządzony w oparciu o materiały źródłowe 

wytworzone w referatach Urzędu Miasta i Gminy Prochowice oraz jednostkach organizacyjnych 

gminy. Część informacji pochodzi z przedłożonych wcześniej radzie sprawozdań z niektórych 

programów, polityk czy strategii realizowanych przez gminę. Raport posiada przejrzystą formę 

przekazu dla mieszkańców. 

 

Rozdział I zawiera wykonanie zadań realizujących cele operacyjne sformułowane w Strategii 

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

jedną całość . Pokazano w niej także wykonanie strategicznych zadań wynikających ze strategii. 

 

Rozdział II jest syntetycznym zestawieniem realizacji programów i strategii realizowanych  

w ciągu całego 2020 roku, aby pokazać realizację szeregu działań w różnych sferach życia gminy, 

począwszy od profilaktyki i polityki społecznej, poprzez oświatę, kulturę i sztukę, sport, szkolnictwo, 

ochronę zdrowia, aż do bezpieczeństwa publicznego, współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Zaprezentowano także przegląd zrealizowanych inwestycji , ponieważ one stanowią podstawę rozwoju 

miasta i gminy. Dlatego ważny jest zrównoważony rozwój każdego miejsca na naszej mapie. 

Wykonano także szereg inwestycji drogowych, które poprawiły bezpieczeństwo na drogach.  

Ważną sprawą jest także realizacja funduszu soleckiego, który działa na gminie już od 2010 

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

nie realizuje budżetu obywatelskiego.  

 

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

Prochowice za 2020 rok. 
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Raport o stanie gminy stanowi kompleksowe podsumowanie działań burmistrza w roku 2020. 

Realizuje on nie tylko funkcję sprawozdawczą, ale i jest narzędziem stanowiącym podstawę do 

merytorycznej dyskusji nad osiągnięciami i sukcesami miasta i gminy, pożądanymi kierunkami jego 

rozwoju, czy stojącymi przed nimi wyzwaniami. Ponadto daje okazję do wzbogacenia dialogu i 

współpracy władz z mieszkańcami w ramach bezpośredniej i merytorycznej debaty, prowadzonej o 

konkretne dane i podejmujące działania znajdujące swoje odzwierciedlenie w bieżącym stanie miasta 

i gminy. Taka forma wysłuchania publicznego po raz trzeci w bieżącym roku będzie miała miejsce. 
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RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY PROCHOWICE 

W ROKU 2020 
 

 

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 za 2020 rok. 

 

 

Położenie administracyjne i geograficzne 

 

Gmina miejsko – wiejska Prochowice położona jest w centralnej części województwa 

dolnośląskiego na wysokości od 95 do 142 m npm. Powierzchnia miasta i gminy wynosi 10262 ha (w 

tym miasta Prochowice – 984 ha), to jest 103 km², co stanowi 13,78 % powierzchni powiatu 

legnickiego oraz 0,51 % powierzchni województwa dolnośląskiego. Najwyżej położonym  punktem 

w gminie jest zlokalizowane w jej południowej części wzniesienie o wysokości 142,7 m npm. (na 

południe od wsi Dąbie i Cichobórz), zaś najniżej usytuowany jest obszar położony wzdłuż koryta rzeki 

Odry (95,6 m npm.). Współrzędne geograficzne wynoszą 51º szerokości geograficznej północnej oraz 

16º długości geograficznej wschodniej.  

 

 

Rycina 1. Położenie Gminy Prochowice na tle powiatu legnickiego.  

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

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

gminami: 

 Ścinawa – od północy; 

 Wołów – od wschodu; 

 Malczyce – od południowego – wschodu; 

 Ruja – od południa; 

 Kunice – od zachodu; 

 Lubin wiejska – od północnego – zachodu. 

 

Położenie gminy w regionie jest korzystne. Wpływ na to mają szczególnie walory naturalne oraz 

usytuowanie pomiędzy aglomeracją wrocławską i Legnicko – Głogowskim Okręgiem Miedziowym, 

przez które przebiegają ważne szlaki transportowe: drogowe, kolejowe, lotnicze i wodne. 

 

Położenie komunikacyjne 

 

Przez Gminę przebiega droga krajowa Nr 94 relacji Wrocław-Legnica oraz droga krajowa Nr 36 z 

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

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

Wrocław, natomiast zachodnia i północna granica ze względu na brak naturalnych barier ma sztuczny 

charakter. 

Odległość z Prochowic do stolicy województwa Wrocławia wynosi 51 km, a do Legnicy –stolicy 

powiatu legnickiego – 18 km. 

 

Ludność Miasta i Gminy PROCHOWICE 
 

W 2020 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 76 osób w stosunku do 2019 r., przez co na dzień 

31 grudnia 2020 r. wynosiła 7 191 osób w tym:  kobiet 3 669 i mężczyzn 3 522 . W odniesieniu do 

poszczególnych kategorii wiekowych  liczba ludności na koniec 2020 r. wynosiła : 

 

 w  i  e  k  

jednostka przedpro

dukcyjny 

produkcyjny poprodukcyjny ogółem 

administra 

cyjna 

 

0-17 

kobiety  
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mężczyźni 

 18-64 

 

kobiety 

 60 i więcej 

 

mężczyźni 

 65 lat 

i więcej   

 

 

gmina 

 

miasto 

632 

 

711 

987 

 

1060 

1103 

 

1241 

516 

 

474 

253 

 

214 

3491 

 

3700 

r  a  z  e  m 1343 2047 2344 990 467 7191 
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Tabela poniżej wskazuje liczbę mieszkańców na koniec 2020 roku w rozbiciu na poszczególne 

miejscowości miasta i gminy Prochowice : 

 

Liczba mieszkańców ogółem:  7.191  (stan na 31.12.2020r. - pobyt stały) 

Gmina – 3700 

Miasto – 3491 

 

Nazwa Miejscowości Liczba mieszkańców wg stanu 

na 31.12.2020 r. 

Liczba mieszkańców wg stanu 

na 31.12.2019 r. 

Prochowice 3491 3518 

Cichobórz 18 21 

Dąbie 204 212 

Golanka Dolna 432 444 

Gromadzyń 86 82 

Kawice 482 479 

Kwiatkowice 331 338 

Lisowice 945 952 

Mierzowice 362 366 

Motyczyn 90 97 

Rogów Legnicki 312 316 

Szczedrzykowice 346 360 

Szczedrzykowice Stacja 92 82 

 

Jeżeli chodzi o ruch ludności w minionym roku to dokonano 149 zameldowań na pobyt stały (osoby 

spoza gminy) a wymeldowało się z pobytu stałego 110 osób, co świadczy o tym, że Gmina Prochowice 

jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. 

 

W 2020 r. urodziło się w Mieście  i Gminie  Prochowice 68 osób, a zmarło 125 osób. Dla porównania 

w 2018 roku urodziło się 74 osoby, a zmarło 80 osób, a w 2019 roku urodziło się 61 osób, a zmarło 85 

osób.  Jak widać z porównania, w stosunku do ubiegłego roku, tendencja  zarówno w zgonach, jak i 

urodzeniach jest zwyżkowa. Niepokojący jest fakt, że prawie dwa razy więcej ludzi zmarło, niż się 

urodziło. 
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W 2020 roku sporządzonych zostało 29 aktów małżeństwa, co jest spadkową w stosunku do 2019 roku , 

w którym zawartych zostało 37 małżeństw. Sytuacja mogła być spowodowana ograniczeniami 

wynikającymi ze stanu epidemii COViD-19. 

 

W zakresie spraw organizacyjnych Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice wydała w 2020 

roku  120 zarządzeń, z tego: 

- z zakresu spraw finansowych i budżetu –  43 zarządzenia 

- z zakresu spraw gospodarki komunalnej – 10 zarządzeń 

-  zakresu gospodarki nieruchomościami, rolnictwa - 20 zarządzeń 

- z zakresu spraw społecznych – 10 zarządzeń 

- z zakresu spraw inwestycyjnych – 10 zarządzeń 

- z zakresu spraw organizacyjnych – 27 zarządzeń 

 

Zarządzenia były niezwłocznie umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej do wiadomości 

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

 

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

społecznie użyteczne przez osoby skazane przez sąd z terenu gminy Prochowice. W roku 2020 

skierowanych do pracy przez sąd było 27 osób. Z tego 13 skazanych odpracowało  920 godzin pracy, 

10 osób nie podjęło odpracowywania kary, a 3 osoby się nie zgłosiło do odróbki. Skazani wykonywali 

prace porządkowe na terenie miasta i gminy. 

Ponadto  prowadzono prace społecznie użyteczne zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Legnicy po 10 godzin tygodniowo, a 40 godzin miesięcznie na trzy osoby bezrobotne 

skierowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach do sprzątania 

budynku remizy OSP w Prochowicach oraz do sprzątania miasta i gminy. 

  

          W 2020 roku współpracowano także z Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy w zakresie 

zawarcia umów na roboty publiczne dla 3 osób, których zatrudnienie trwało od 01.04.2020 r. do 

30.12.2020 r. celem sprzątania miasta, gminy i koszenia terenów zielonych.  

Zatrudniono także jedną osobę na pra ce interwencyjne  na ½ etatu do sprzątania pomieszczeń urzędu. 

Ponadto zatrudniono na okres 5 lat jedną osobę w związku z utrzymaniem trwałości projektu pn. 

„Przebudowa z rozbudową budynków po byłej Przychodni Zdrowia na cele mieszkalne i usługi 

socjalne”. 
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W 2020 roku trzech długoletnich pracowników administracyjnych odeszło na emeryturę.  

Zatrudnienie w 2020 roku w urzędzie wyglądało następująco: 

- 24 osoby – 24 etaty administracja 

- 3 osoby – 1,75 etatu niepełne zatrudnienie 

- 4 osoby – 4 etaty OSP 

- 4 osoby – 4 etaty obsługa 

- 2 osoby – 2 etaty zastępstwo 

- 1 osoba – 1 etat pomoc administracyjna 

- 3 osoby – 3 etaty roboty publiczne 

 Średnio 41 osób – 39,75 etatu. 

 

W 2020 roku zajmowano się także dystrybucją programu operacyjnego pomoc żywnościowa na 

lata 2014-2020 współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

wspólnie z Bankiem Żywności we Wrocławiu. Zostało wydanych 1222 paczki żywnościowe dla 405 

osób z terenu Miasta i Gminy Prochowice w ilości 19.154,92 kg na kwotę 87.614.48 zł. 

 

 

Zarządzanie strategiczne 

 

 Zarządzanie strategiczne jest obecnie jednym z kluczowych elementów spotykanych na 

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

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

  

W Gminie Prochowice w 2020 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 

- Strategia Rozwoju Gminy Prochowice na lata 2016 – 2024, 

 

- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi    

  działalność pożytku publicznego, 

 

- Wieloletnia Prognoza Finansowa, 

 

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 – 2023, 
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- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok, 

 

- Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, 

 

- Program Ochrony Środowiska, 

 

- Program Gospodarki Niskoemisyjnej, 

 

- Program opieki nad zabytkami, 

 

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

 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

 

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

 

- Plan zarządzania kryzysowego, 

 

- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 

Realizacja powyższych dokumentów za 2020 rok przedstawiona została w poszczególnych częściach 

raportu. 
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ROZDZIAŁ I. Rozwój strategiczny w latach 2016 – 2024 

1. Wizja rozwoju 

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

Prochowice stanowi opis pożądanego stanu rzeczywistości lokalnej w perspektywie do 2024 roku. 

Określa stan docelowy, do którego dążyć będzie cała wspólnota gminy, tj. władze samorządowe oraz 

ich partnerzy (lokalni oraz ponadlokalni), interesariusze - wykorzystując przy tym możliwości płynące 

z własnych zasobów. Wizja ukierunkowana jest prognostycznie, określa cel, do jakiego zmierza 

Gmina. 

 

 

GMINA PROCHOWICE MIEJSCEM BEZPIECZNYM I ATRAKCYJNYM 

EKONOMICZNIE I EKOLOGICZNIE, BUDUJĄCA POSTAWĘ 

PARTYCYPACYJNĄ WŚRÓD SWOICH MIESZKAŃCÓW. 

 

2. Misja oraz cele strategii 

 Misja jest nadrzędnym celem rozwoju Gminy. Określa ona również rolę władz samorządowych 

w procesie rozwoju wspólnoty lokalnej. Zgodnie z misją, władze samorządowe pełnią rolę 

inicjatora dla realizacji przedsięwzięć zgodnych jej walorów, ułatwiania współpracy partnerów 

lokalnych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. 

 

 

WŁADZE GMINY PROCHOWICE WRAZ Z MIESZKAŃCAMI TWORZĄ 

PRZYJAZNĄ, BEZPIECZNĄ PRZESTRZEŃ OTWARTĄ NA ROZWÓJ  Z 

POSZANOWANIEM ŚRODOWISKA NATURALNEGO, HISTORII I 

KULTURY W OPARCIU O ZASOBY KAPITAŁU LUDZKIEGO GMINY. 

 

 

3. Cele strategiczne 

 Cel w kategoriach strategicznych jest rozumiany jako kierunek działania. Nie należy traktować 

go jako wizję docelowego stanu, ale jako proces rozwojowy. Proces ten ma służyć coraz lepszemu 

zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i gospodarki oraz ma przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności 

gminy. 

  Cel strategiczny odpowiada na pytanie, jak ma funkcjonować i w którym kierunku ma się 

rozwijać gmina. W ramach spotkań strategicznych wypracowane zostały trzy cele strategiczne: 

 

I CEL STRATEGICZNY: 

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I WARUNKÓW GOSPODAROWANIA NA TERENIE GMINY 

PROCHOWICE 
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II CEL STRATEGICZNY: 

POPRAWA STANU EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE PROCHOWICE 

 

III CEL STRATEGICZNY 

ZAPEWNIENIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ GMINY 

 

 

4. Cele operacyjne i zadania 

Celom strategicznym podporządkowuje się tak zwane „cele operacyjne” 

 

I CEL STRATEGICZNY: 

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I WARUNKÓW GOSPODAROWANIA NA TERENIE 

GMINY PROCHOWICE 

 

 

Cel operacyjny 

Rozwój infrastruktury edukacyjnej w gminie 

Poprawa infrastruktury edukacyjnej w gminie przyczyni się do wzrostu dostępu do edukacji 

przedszkolnej i szkolnej. W celu uzyskiwania lepszych wyników w zakresie edukacyjnym, a 

tym samym posiadania lepszej kadry i zasobów ludzkich przystosowanych do realnego rynku 

pracy, należy przedsięwziąć kroki zmierzające do zbudowania zintegrowanego systemu 

wsparcia kształcenia i edukacji. 

Wyrównanie jakości kształcenia nastąpi poprzez dostęp do nowoczesnych metod 

edukacyjnych oraz pomocy naukowych. Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną jest również 

inwestycją w kapitał ludzki gminy. W ramach celu przewidziano inwestycje w infrastrukturę 

edukacyjną, której jakość techniczna obecnie wymaga szybkiej interwencji. Przewidziano 

rozbudowę sal lekcyjnych, ale również uwzględniono szerokie wzbogacenie oferty 

dydaktycznej przez m.in. rozbudowę i unowocześnienie systemów informatycznych, 

tworzenie specjalistycznych sal lekcyjnych, punktów i ścieżek edukacyjnych.  

 

ZADANIA WYKONANE ZA 2020 rok: 

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

szkołach, adaptacja świetlicy na salę szkolną dla klasy pierwszej w SP Nr 2, remonty sal, 

zakończenie inwestycji budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 1 w Prochowicach 

Zadanie Rozbudowa bazy dydaktycznej w szkołach – na bieżąco, w czerwcu 2020 r. 

zakończenie realizacji programu „Wiedza i kompetencje”, pracownia multimedialna zdobyta 

przez SP nr 2 w Prochowicach w ramach projektu OSE – oficjalne przekazanie 16 laptopów 

oraz szafy dokującej, zakup wyposażenia do SP Nr 2 do zaadaptowanej klasy: ekran 

projekcyjny, rzutnik multimedialny, zestaw audio, mebli. 

Zadanie Wzbogacanie bazy i oferty dydaktycznej – z programu „Wiedza i kompetencja” 

zakupiono do szkół pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny, interaktywną podłogę, 
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wdrożono platformę edukacyjną, wsparcie dla uczniów i nauczycieli, projekty realizowane 

przez szkoły, 

      Zadanie – zakup laptopów dla szkół przez gminę ramach programów „Zdalna szkoła”  

     „Zdalna szkoła plus”, z których korzystali uczniowie podczas nauki w okresie pandemii. 

      Zadanie – wymieniono kocioł wodny, zbiornik ciśnieniowy oraz wadliwą instalację w szkole  

      w Dąbiu, co poprawiło stan techniczny urządzeń w szkole. 

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

      - wyodrębnienia z sali lekcyjnej pomieszczenia na bibliotekę szkolną, 

      -  adaptacja pomieszczenia do spożywania posiłków, 

      - zorganizowania boiska wielofunkcyjnego sportowego. 

 

 

Cel operacyjny  

Rewitalizacja i rozwój zasobów mieszkaniowych oraz przestrzeni publicznej 

Rozwój mieszkalnictwa jest niewątpliwie jedną z największych bolączek współczesnych 

obszarów gminnych. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez inwestycje w zasoby 

mieszkaniowe oraz prawidłowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej przyczyni się do 

stworzenia bezpiecznego i przyjaznego miejsca do życia, tym samym wpłynie na jakość życia 

mieszkańców. Szeroko zakrojona rewitalizacja będzie obejmowała zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej takiej jak place zabaw boisk dla dzieci i młodzieży, tereny zieleni 

urządzonej. Ważnym elementem w tym celu jest wprowadzenie działań w zakresie uzbrojenia 

terenów, co bardzo pozytywnie wpłynie również na wizerunek inwestycyjny gminy. W 

związku z powyższym niezbędnym zadaniem jest opracowanie wieloletniego planu 

zagospodarowania, który obejmowałby zarządzanie polityką mieszkaniową, który 

szczegółowo określi politykę gminy w tym zakresie. 

ZADANIA WYKONANE W 2020 ROKU: 

Zadanie  Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenów mieszkaniowych – 

zagospodarowanie terenu przy nowych blokach mieszkalnych na ul. Kochanowskiego 

Zadanie Rozwój budownictwa komunalnego – przybyło 14 lokali mieszkalnych po 

rewitalizacji ul. Kochanowskiego - w 2020 roku oficjalnie dokonano przydziału 14 lokali dla 

mieszkańców. 

Zadanie Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową  

Zadanie Budowa i tworzenie systemu monitoringu miejsc publicznych – bieżąca konserwacja 

i przegląd istniejących kamer na terenie miasta Prochowice oraz zabieganie o dalsze środki na 

zakup kamer i rozwój monitoringu. 
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Cel operacyjny 

Poprawa warunków drogowo-komunikacyjnych w gminie 

Poprawa warunków drogowo komunikacyjnych i inwestycje w infrastrukturę drogową 

podniesie  

 konkurencyjność gminy jako miejsca atrakcyjnego pod kątem ekonomicznym.  

 wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

Inwestycje w tym obszarze przyczynią się również do wzrostu zainteresowania gminą pod 

kątem turystycznym. 

Ważnym elementem celu operacyjnego jest jego zintegrowana formuła, bowiem przewidziano 

nie tylko modernizację i przebudowę dróg, ale również infrastrukturę towarzyszącą. Istotną 

kwestią jest też utworzenie nowych miejsc parkingowych, które w dzisiejszych czasach 

wzmożonego ruchu drogowego są istotnym elementem logistyki gminy. Należy również 

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

ZADANIA WYKONANE ZA 2020 ROK: 

Zadanie bieżące utrzymywanie dróg : koszenie poboczy, likwidacja wyłomów, odnowienie i 

uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego, w ramach porozumienia ze Starostwem 

Powiatowym w Legnicy wykonano prace związane z nakładki asflatowej na drodze 2191D oraz 

koszenie i odkrzaczanie poboczy drogi na odcinku od wsi Rogów Legnicki do DW338. Całość 

kosztów 39.487 zł pokryto w ramach oszczędności z tytułu zimowego utrzymania dróg. 

Zadanie Budowa chodnika na terenie cmentarza Komunalnego w Prochowicach, budowa 

chodnika w ciągu ul. Średniej w Prochowicach (III etap na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 

Wrocławskiej), 

Zadanie Wyremontowano drogę dojazdową do gruntów rolnych - w Mierzowicach o długości 

762 m, wyremontowano ulice: Wojska Polskiego (odcinek Jagiellońska- Warszawska, długość 

170 mb, Polną – długość 218 m, Zakątną – długość 135 mb. Przebudowa nawierzchni ul. 

Pocztowej (etap I i II). 

Zadanie Wsparcie działań służących rozwojowi transportu zbiorowego na terenie gminy – 

porozumienie z Gminą Legnica na przejęcie zadania z zakresu lokalnego transportu i 

ponoszenie dopłat do linii 10 i 23, 

Zadanie Budowa nowych miejsc parkingowych – parking przy poczcie (działka) - plany 

Zadanie Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych – na bieżąco, przy współpracy z 

policją i powiatem: nowe znaki drogowe, kamery na mieście, modernizacja i rozbudowa 

oświetlenia ulicznego, 

Zadanie – przygotowano projektowo do realizacji zadania: rewitalizacja płyty ul. Rynek z 

organizacją ruchu, przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc 

postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztowej 13 do 21 w Prochowicach, 

przebudowa skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach (budowa 

ronda), przebudowa ul. T. Kościuszki w Prochowicach  
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Cel operacyjny 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy 

 

Jednym z kierunków rozwoju, wskazanym na warsztatach strategicznych, było wzmocnienie 

zasobów gminy mających wpływ na rozwój turystyki. Zasoby gminy, możliwe do wykorzystania 

w tym zakresie trzeba to przede wszystkim bogactwo przyrodnicze oraz istniejących obiektów 

historycznych. Rozwój turystyki to również ekonomiczny aspekt rozwojowy, pozwalający na 

podniesienie konkurencyjności obszarów gminnych. Ważnym aspektem jest również zapewnienie 

ścieżek rowerowych umożliwiających odkrywanie walorów turystycznych Gminy Prochowice. 

Istotne jest także zwiększenie miejsc noclegowych z pełną infrastrukturą: towarzysząca,  

parkingami, bezpiecznymi drogami i przejściami dla pieszych, z udogodnieniami dla osób 

niepełnosprawnych i osób starszych. Działania w obrębie turystyki muszą być zgodne z ochroną 

przyrody, dlatego powinny być propagowane działania dążące do rewitalizacja parków i 

zabytkowych terenów zielonych. Bardzo ważnym czynnikiem jest dobra promocja gminy, 

uwzględniająca jej walory kulturowe i turystyczne. 

ZADANIE WYKONANE W 2020 ROKU: 

Zadanie  Zakończenie w 2020 r. tworzenia i rozwoju infrastruktury turystycznej- budowy 

infrastruktury pieszo-rowerowej Szlaku Odry wzdłuż rzeki Młynówki i ul. Zamkowej w 

Prochowicach (327 949,31 zł), 

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

ponoszenie opłat utrzymania parku w Prochowicach (koszenie łąk, polan, pielęgnowanie 

drzewostanu) oraz usuwanie aktów wandalizmu (wyrywanie ławek, koszty niszczenia tablic 

edukacyjnych), przygotowywanie projektu rozwoju parku w Rogowie Legnickim w ramach 

rewitalizacji oraz rewitalizacja Skweru Jana Pawła II w Prochowicach 

Zadanie Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego   

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

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

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

terenu zielonego i Kościoła pw. Św. Andrzeja w Prochowicach oraz działania związane z 

utrzymywaniem starych budynków zabytkowych (kamienic)  

Zadanie modernizacja pomieszczeń zabytkowego ratusza w Prochowicach 
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Cel operacyjny 

Wzmocnienie warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej w gminie 

Prochowice 

 

Przedsiębiorczość to cecha działania zmierzającego do zapewnienia racjonalnej i efektywnej 

koordynacji zasobów gospodarczych które są w posiadaniu gminy. W gminie systematycznie 

odnotowuje się wzrost przedsiębiorców, co niewątpliwie wskazuje na potrzebę rozwoju rynku w tym 

zakresie. Rozwój mechanizmów rynkowych powoduje  dywersyfikację na wszystkich poziomach 

życia społecznego i ekonomicznego. 

Rozwój przedsiębiorczości bazuje na dywersyfikacji istniejących już produktów czy zasobów. Dobre 

zdiagnozowanie obszarów w obrębie których istnieje potrzeba promocji przedsiębiorczości, 

kwalifikowania kadry czy wsparcia finansowego powoduje wielotorowy rozwój. Taki system można 

śmiało kreślić zintegrowanym programem, który wielopłaszczyznowo wspiera i dąży do rozwoju 

działań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Jego elementem musi się stać również wypracowanie 

systemu ulg i zachęt dla lokalnych przedsiębiorców jak i inwestorów zewnętrznych. Ważnym aspektem 

jest odpowiednia promocja Gminy, która w tym obszarze nie tylko uwypukli jej pozytywne walory i 

zachęci do działalności potencjalnych kontrahentów, ale też nakreśli kierunki rozwoju.  

ZADANIA WYKONANE W 2020 ROKU: 

Zadanie Wypracowanie systemu ulg dla inwestorów – umorzenia podatku od nieruchomości, 

rozłożenia podatku na raty, odroczenia terminu płatności rat podatku w związku z covid-19 

Zadanie Wsparcie i promocja przedsiębiorczości na terenie gminy – przekazywanie informacji 

o możliwościach wsparcia finansowego, udzielanych dotacji, pożyczek na rozwój firmy czy 

polepszenie warunków, organizowanie spotkań dla przedsiębiorców ze specjalistami od dotacji  

unijnych, załatwianie spraw rejestracji epuap w gminie i działalności gospodarczej 

Zadanie Wzmocnienie działań promocyjnych istniejącej oferty inwestycyjnej gminy – promocja 

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

ekonomicznej z uwagi na dobre położenie, 

 

 

II CEL STRATEGICZNY: 

POPRAWA STANU EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE PROCHOWICE 

 

Cel operacyjny 

Zachowanie wysokiej jakości środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami. 

Podstawą zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska naturalnego jest jego ochrona i 

racjonalne wykorzystanie jego zasobów. W gminie zadaniami priorytetowymi, które są niezbędne 

do wykonania w tym zakresie jest wyspecjalizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych i wprowadzenie działań upowszechniających te założenia, potrzebny jest punkt 

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

istotnych obszarów jest  szeroko pojęta edukacja ekologiczna krzewiona wśród społeczności 

lokalnej. Edukacja wpływa na poziom świadomości i kultury ekologicznej dzieci, młodzieży i 

lokalnego społeczeństwa. Różnorodne formy działań proekologicznych na terenie Gminy 

Prochowice zapewniają wzrost kompetencji ekologicznych.  
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ZADANIA WYKONANE W 2020 ROKU: 

Zadanie Udoskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – wprowadzono nowy 

system selekcji odpadów komunalnych w 2020 roku, edukacja mieszkańców na stronie internetowej, 

w biuletynie „Wiadomości z Ratusza”, na tablicach ogłoszeń na wsiach i w gminie, wykonanie 

ulotek, uaktualnianie deklaracji za odpady komunalne 

Zadanie Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych –W listopadzie 2020 r.  

zakończono i odebrano  I etap prac związanych z budową PSZOK w Prochowicach przy ulicy 

Jagiellońskiej za oczyszczalnią ścieków (koszt  2.832.719,17 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu 

Spójności  1.978.244,52 zł), termin uruchomienia planowany na wrzesień 2021 r.  

Zadanie Likwidacja dzikich wysypisk – zlikwidowano 3 dzikie wysypiska za kwotę ponad 11 500 

zł 

 

 

Cel operacyjny  

Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie 

Celem działania jest modernizacja i rozbudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru 

ścieków na terenie gminy. Przewidywana jest modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji 

sanitarnej wraz z wprowadzeniem nowoczesnego systemu zarządzania i monitoringu urządzeń 

wodociągowych ścieków, uzupełnienie systemu wodociągowego oraz modernizacja i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków 

Inwestycje w tym zakresie przyczyniają się nie tylko do poprawy wizerunku Gminy ale również do 

poprawy jakości życia mieszkańców, poprawy stanu ich zdrowia zarówno fizycznego jak i 

psychicznego. Ponadto, wszelkie działania w tym zakresie zgodne są z koncepcją zrównoważonego 

rozwoju, gdzie chronione są zasoby środowiskowe i kulturowe tak, aby przyszłe pokolenia mogły z 

nich skorzystać. Dodatkowym atutem inwestowania w zakresie poprawy stanu środowiska jest to, iż 

jest duża możliwość pozyskania na te inwestycje środków zewnętrznych 

ZADANIA WYKONANE W 2020 ROKU: 

Gospodarką wodno-ściekową zajmuje się gminna spółka Prochowickie Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o. , która na bieżąco dbała o sieć wodociągową i kanalizacyjną. 

Zadania Wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania i monitoringu urządzeń 

wodociągowych,  

Zadania Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej na terenie gminy – prowadzi PPK Sp. z o.o. 

wg istniejących potrzeb,  

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

– II etap – przygotowanie do realizacji w 2021 r. przez PPK Prochowice 

Zadania Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Prochowicach – zlecono 

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę i pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Poniesione koszty prac projektowych w 2020 r. 

83.875 zł 

Zadania Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego – zrealizowano projekt odbudowy 

wałów przeciwpowodziowych w ramach inwestycji „Kwiatkowice, Rogów Legnicki” na 

wysokości miejscowości Kawice, Rogów Legnicki, Kwiatkowice i Prochowice, który służy 

mieszkańcom, również jako ścieżka rowerowa 
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Cel operacyjny 

Wdrażanie zasad efektywnego gospodarowania energią 

Sytuacja na rynku energetycznym jest dużym wyzwaniem dla gmin, które mają do wyboru wiele 

rozwiązań w zakresie zarządzania energią. Działania w tym zakresie muszą odbywać się z 

poszanowaniem zrównoważonego rozwoju. Mając tę świadomość należy wprowadzić działania 

mające na celu efektywne zarządzanie energią np. poprzez termomodernizację lub wprowadzenie 

systemów uwzględniających zakresy ochrony środowiska. Pozytywne skutki jej zastosowania 

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

energooszczędnych technologii staje się w obecnych czasach właściwie koniecznością i powinno się 

podjąć jak najszersze działania w tym zakresie. 

ZADANIA WYKONANE W 2020 ROKU: 

Zadanie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (plany w miarę dostępności 

programów unijnych i możliwości finansowych),  

Zadanie Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 

modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy, 

Zadanie zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Dąbiu 

Zadanie wybudowanie i uruchomienie w br. największej w powiecie legnickim farmy 

fotowoltaicznej w Prochowicach ( wjazd od Legnicy) na działce gminnej. 

 

 

 

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 



21 

 

 

Zadanie Promocja i zrównoważony rozwój  edukacji  kształcenia ustawicznego 

Zadanie Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. 

Zadanie Aktualizacja programu edukacyjno-wychowawczego w gminie uwzględniającego 

potrzeby lokalnego i ponadlokalnego rynku pracy 

Zadanie Aktywne wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie 

zarządzania edukacją, program aktywizacyjny dla mieszkańców powiatu legnickiego „Raz a 

dobrze” realizowany przez MGOPS Prochowice 

 

 

 

Cel operacyjny 

Rozwój kapitału ludzkiego i propagowanie postaw partycypacyjnych w Gminie 

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w dzisiejszych czasach jest podstawą do prawidłowego i 

równomiernego rozwoju obszarów gminnych. Rewitalizacja, jako zjawisko zintegrowane, 

obejmujące swoimi działaniami wielopłaszczyznowe działania  przyczyniające się do integracji 

społecznej i ekonomicznej. Dodatkowym wsparciem należy objąć obszary wiejskie, które w 

gminie Prochowice mogą zostać wykorzystane jako potencjał społeczny i ekonomiczny. 

W ramach celu będą realizowane zadania wpływające na poprawę jakości życia na obszarach 

wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz 

promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi to rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, 

zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost 

atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich 

ZADANIA WYKONANE W 2020 ROKU: 

Zadanie Rewitalizacja obszarów społecznie wykluczonych – mamy plan rewitalizacji, który 

realizowany jest w miarę możliwości finansowych i potrzeb, 

Zadanie Aktywizacja organizacji pozarządowych w Gminie w zakresie dostępu do realizacji 

zadań publicznych – trwała współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji 

zadań turystyki, sportu i kultury,   

Zadanie w ramach poszerzonych konsultacji społecznych podjęto dodatkowe działania związane 

ze wzmocnieniem procesów konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie planowania 

przestrzennego. Przystąpiono, jako partner do projektu realizowanego przez Fundację 

Ekologiczną „Zielona Akcja” pn. „Bliska przestrzeń” związanego z wspieraniem procesów 

konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym w gminach i miastach do 50 tys. 

mieszkańców. Jest to projekt realizowany na podstawie umowy z Ministerstwem Inwestycji i 

Rozwoju w ramach działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowalnych i 

planowania przestrzennego, który polegać będzie na pogłębianiu konsultacji i partycypacji 

społecznej w procesie planowania przestrzennego gminy, dodatkowo propagowanie postaw 

zmierzających do czynnego udziału mieszkańców w procesie konsultacji dokumentów 

strategicznych Gminy Prochowice. Wartość grantu dla Gminy Prochowice wyniesie 24 tys. zł z 

terminem zakończenia projektu 02.07.2021 r. 
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5. 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.  

   W tabeli przedstawiono priorytetowe źródła finansowania działań zaplanowanych w 

strategii Gminy Prochowice w zakresie środków i programów europejskich.  

 

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  
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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 

 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  

 

 

6. Z zadań strategicznych zawartych w Strategii Rozwoju Lokalnego zrealizowano w 2020 roku  

 

1. Rewitalizacja płyty Rynku z organizacją ruchu w Prochowicach– rozpoczęto w 2019 roku – z 

opracowano w  części dokumentację projektowo-kosztorysową – wykonano i odebrano 

projekt budowlany. 

2. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie. 

3. Zadanie „Przebudowa z rozbudową budynków po byłej Przychodni Zdrowia w Prochowicach  

na cele mieszkaniowe i usługi socjalne z zagospodarowaniem terenu”  – realizacja lata 2018-

2020. Ostatecznie w I kwartale 2020 roku odebrano wykonanie zadania i  oddano do użytku 14 

lokali mieszkalnych; 

4. Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Prochowicach – w 2020 roku ponoszono 

koszty jego utrzymania i pielęgnacji; Koszt za 2020 rok 120 000 zł. 

5. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – w 2019 roku uzyskano dofinansowanie ze 

środków Unii Europejskiej- Fundusz Spójności w kwocie 1978 244,52 zł. Całkowity koszt 

projektu 2 832 719,17 zł – realizacja 2019-2021; w miesiącu kwietniu 2020 r. zawarliśmy 

umowę  z firmą WOD-BRUK na prace budowlane, które zostaną zakończone do końca 2020 

roku, a wyposażenie punktu do końca czerwca 2021 roku. W dniu 6 listopada 2020 r. 

zakończono i odebrano I etap prac wiązanych z budową PSZOK. W II etapie planowane jest 

wyposażenie  PSZOK-u w niezbędne pojemniki i urządzenia. Termin uruchomienia planowany 

na wrzesień 2021. 

6. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci (na bieżąco), w 2020 roku zlikwidowano 3 dzikie 

wysypiska śmieci - koszt 11,5 tys. zł. 

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

Jaworowskiej w Prochowicach – w 2018 roku zakończono I i III etap, etap II dokumentacyjnie 
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przygotowany do realizacji. Zadanie realizowane wraz z  Prochowickim Przedsiębiorstwem 

Komunalnym. Spółka otrzyma dotację  w ramach programu „Gospodarka wodno-ściekowa” w 

wysokości 1 362 504 zł na wykonanie tego zadania oraz budowę sieci wodociągowo-

kanalizacyjnej w Prochowicach na potrzeby dz. Nr 508/3, 508/6 i 508/7. 

8. Przebudowa z rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach – zlecono  opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę i pełnieniem nadzoru 

autorskiego. Zadanie kontynuowane, w ramach którego przewiduje się rozbudowę istniejącej 

oczyszczalni ścieków, budowę nowego bloku biologicznego i gospodarki osadowej. 

Poniesione koszty prac projektowych w 2020 roku to kwota 83.875 zł. 

9. Realizowany był 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 był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Koniec projektu czerwiec 2020 rok. Zakupiono pomoce dydaktyczne 

do szkół, klocki rozwijające kreatywność dzieci, platformy edukacyjne, sprzęt elektroniczny , 

interaktywna podłogę, wsparcie dla uczniów i nauczycieli. 

10. Przebudowa miejsc postojowych Plac Kopernika w Prochowicach – zadanie  

          w  kontynuacji. 

11.     Przebudowa nawierzchni ul. Pocztowej w Prochowicach (etap I i II). Ogólny koszt robót na   

          całym odcinku wyniósł 2 127 tys. zł, w tym pozyskano środki w wysokości 1 396 tys. zł. 

12.     Wykonano zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu – koszt zakupu  

           urządzeń 29 899,73 zł oraz rozbudowano budynek świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalację  

           fotowoltaiczną oraz zamontowano klimatyzacje z wentylacją, a także  zagospodarowano teren.  

           Wydatkowano na ten cel 201 954, 12 zł . 

13.     Modernizacja pomieszczeń zabytkowego ratusza w Prochowicach oraz zakup wyposażenia     

          budynku – poprawa funkcjonalności urzędu . 
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Jak widać z przeprowadzonej analizy 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 poniższym opracowaniu. 

 

Szczegółową realizację inwestycji w 2020 roku przedstawia tabela zawarta w działalności 

inwestycyjnej. 
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ROZDZIAŁ II. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW 

STRATEGII W 2020 ROKU 

 

1.PROFILAKTYKA SPOŁECZNA 
 

1.1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 – 2023 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2020-2023 

został przyjęty w drodze uchwały nr XVIII/100/2019  Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia   

30 grudnia 2019.  

W Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii podstawowym celem na 2020 rok było 

ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych, a 

także podniesienie świadomości mieszkańców na temat zagrożeń wynikających z używania substancji 

psychoaktywnych. 

 

Wskaźnikami wykonania celu było: 

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i 

młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, 

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem , 

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i 

prawnej, 

- monitorowanie na terenie miasta i gminy problemów narkomanii. 

 

Wskaźniki te zostały osiągnięte, gdyż: 

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

narkomanii; 

- dofinansowano spektakle dla dzieci i młodzieży związanej z przeciwdziałaniem narkomanii, 

- organizowano szkolenia i kursy specjalistyczne z tematyki narkotykowej dla kadry pedagogicznej, 

- dofinansowano formy czynnego wypoczynku, 

- upowszechniano materiały z powyższej tematyki (książki, ulotki, plakaty), 

- zwiększano dostępność osób, placówek zajmujących się pomocą w analizowanej materii, 

- prowadzono punkt konsultacyjny w Prochowicach, w którym pomocy udzielali prawnik i psycholog, 

- współpracowano z Policją, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przedstawicielami 

służby zdrowia, szkołami, organizacjami pozarządowymi w celu pomocy rodzinom, w których 

występują problemy narkomanii.  

Cele zrealizowano w dużej mierze. Na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano w 2020 roku 

18.078,72 zł. 
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1.2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2020 rok 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok został 

przyjęty w drodze uchwały Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XVIII/101/2019 z 30 grudnia 

2019 r. 

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok 

przewidziano, że głównym celem programu jest ograniczenie spożywania alkoholu i używania 

środków psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów, a także zapobieganie i występowanie 

skutków, będących wynikiem nadużywania alkoholu.  

 

Wskaźnikami wykonania celu było podejmowanie działań ukierunkowanych na grupy osób 

uzależnionych od alkoholu i ich rodziny, jak i zmierzające do zmniejszenia rozmiarów i dotkliwości 

problemów, jakie niesie ze sobą nadużywanie alkoholu.  

Do tych zadań należą: 

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu i ich rodzin, 

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

alkoholowe, 

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych, szczególnie dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałania alkoholizmowi : kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 

występowanie przed sądem w roli oskarżyciela publicznego. 

 

W 2020 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 2020 roku wydatkowano kwotę 110.673,48 zł. 
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1.3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO 

PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2020 

Plan ogólny wydatków  wynosi      141 700,00zł  wydano kwotę     128 752,20 zł wpłaty z tytułu 

opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu w roku 2020 wyniosły  146 875,29zł  

na plan 143 000,00zł co stanowi 102,71% :     

 

L.P. TREŚĆ Plan na 

2020r. 

Wykonanie na 

31.12.2020r. 

 

 I Dochody z opłat z tytułu wydanych zezwoleń 

na sprzedaż napoi alkoholowych 

141 700,00 146 875,29 

 II Wydatki 141 700,00 128 752,20 

1. Zwalczanie narkomanii 20 000,00 18 078,72 

1.1 Utrzymanie Punktu konsultacyjnego w 

Prochowicach , zatrudnienie prawnika 

psychologa, trenera grupy wsparcia 

 

18 140,00 

 

17 071,02 

1.2 Prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

dla dzieci i młodzieży w zakresie 

rozwiązywania problemów narkomanii 

 

1 860,00 

 

1 007,70 

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 121 700,00 110 673,48 

2.1 Udzielenie rodzinom, w których występują 

problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej a w szczególności 

ochrony przed przemocą w rodzinie - 

utrzymanie Punktu Konsultacyjnego 

 

26 322,00 

 

24 403,26 

2.2 Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych - wynagrodzenie 

 

 

22 700,00 

 

20 325,60 

2.3 Świetlice środowiskowe – placówki wsparcia 

dziennego 

 

 

45 000,00 

 

45 000,00 

2.4 Wspomaganie działalności instytucji 

stowarzyszeń oraz osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych  

wydatki inwestycyjne 

 

18 000,00 

 

16 537,00 

2.5 Opłaty sądowe 3 200,00 1 243,64 

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 

 

6 478,00 

 

3 163,98 
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PRZECIWDZIAŁANIE  NARKOMANII : 

1. Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego w Prochowicach – 17 071,02zł– koszty związane z 

zatrudnieniem psychologa i prawnika oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od 

środków psychoaktywnych . 

Plan pracy psychologa : 

- styczeń – maj /2020r - 3 razy w miesiącu łącznie 12 godzin, 

- czerwiec – sierpień /2020r. – 2 razy w miesiącu 8 godzin, 

- wrzesień - grudzień /2020r. – 3 razy w miesiącu 12 godzin.  

Plan pracy prawnika :  

- każda środa miesiąca od godz. 16-18 . 

Plan pracy grupy wsparcia:  

- każda środa miesiąca od 17 do 19.  

Wszystkie porady w Punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach były prowadzone począwszy od marca 

2020r. w sposób zdalny , w 100% dla grupy wsparcia i prawnika , natomiast psycholog pracował w 

systemie hybrydowym z przewagą pracy stacjonarnej.  

2. Przeprowadzone zadania w ramach programu: 

- zakupiono środki czystości do Punktu Konsultacyjnego w Prochowicach – 32,80zł  

- zakupiono paczki mikołajowe dla dzieci z terenu miasta i gminy Prochowice – 974,90 zł  

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI  

1. Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego w Prochowicach – 24 285,23zł – koszty związane z 

zatrudnieniem psychologa i prawnika oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od 

środków psychoaktywnych . 

2. Wynagrodzenie członków MGKRPA – 20 325,60zł . 
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3.Dofinansowano następujące zadania i projekty.  

1) Powierzono w 2020 roku  gminie Legnica zadania publiczne z zakresu przeciwdziałania 

alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w 

Legnicy z terenu gminy Prochowice – porozumienie  z dnia 3 lutego  2020r. – kwota dotacji 

10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy  złotych). Dotacja wykorzystana w kwocie 9 486,00zł 

( słownie: dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych) kwota do zwrotu z 

rozliczenia porozumienia 514zł (słownie: pięćset czternaście złotych), niewykorzystana kwota 

została przekazana na konto UMiG Prochowice w dniu 15.01.2021r.  

2) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w 

świetlicach środowiskowych prowadzonych na bazie świetlic administrowanych przez 

POKiS”– zgodnie z umową nr KRPA 5/2020 zawartą w dniu 11.08.2020r. z mocą 

obowiązującą  od dnia  01.07.2020r. do 31.12.2020r.,  pomiędzy Gminą Prochowice a 

Prochowickim Ośrodkiem Kultury i Sportu  – kwota 45.000zł (słownie: czterdzieści pięć 

tysięcy złotych) – środki zostały wykorzystane w pełnej kwocie.  

3) „Dofinansowanie stacjonarnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej na terenie 

miasta i gminy Prochowice (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, 

realizujące program pod opieka wychowawcy)– kwota dofinansowania realizacji zadania : do 

4 000zł” Realizator zadania : Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina”  ul. 

Tadeusza Kościuszki 2, 59-230 Prochowice.   Dotacja wykorzystana w kwocie 3 657,00zł ( 

słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych) kwota do zwrotu z rozliczenia 

porozumienia 343zł (słownie: trzysta czterdzieści trzy  złote), niewykorzystana kwota została 

przekazana na konto UMiG Prochowice w dniu 20.10.2020r. 

4) „Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie miasta i gminy Prochowice – 

kwota dofinansowania realizacji zadania : do 4 000zł” Realizator zadania : Klub Sportowy 

Prochowiczanka 59-230 Prochowice, ul. Wojska Polskiego 21.   Dotacja wykorzystana w 

kwocie 2 880,00zł ( słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych) kwota do zwrotu z 

rozliczenia porozumienia 1 120zł (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia złotych), 

niewykorzystana kwota została przekazana na konto UMiG Prochowice w dniu 30.12.2020r. 

5)  Zakupiono art. biurowe i środki czystości  do Punktu Konsultacyjnego w Prochowicach  – 

118,03zł 

6) Opłaty sądowe  – 1 243,64zł . 

7) Zakup czasopism profilaktycznych dla szkół podstawowych ( „Remedium”, „Świat 

problemów”) – 840zł  

8) zakupiono paczki mikołajowe dla dzieci z terenu miasta i gminy Prochowice – 1 823,98 zł  
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9) zakupiono warsztaty edukacyjne w okresie ferii zimowych dla dzieci z terenu miasta i gminy 

Prochowice – 500zł  

 

4. Limit punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych: 

1) Limit ogólny – 40 

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

rodzaj alkoholu ( piwo , wino , wódka) 

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

alkoholu ( piwo , wino , wódka) 

5. Ilość punktów ze sprzedażą alkoholu na terenie miasta i gminy Prochowice na dzień 31.12.2020r.: 

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

     2)Sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne)-5 

punktów. 

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

alkoholowych: 

- Zaopiniowano 2 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych . 

- Wydano 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

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

– 4 decyzje – likwidacja punktu sprzedaży. 

8. Ilość zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ważnych na dzień 31.12.2020 r. : 

1) Sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 47 zezwoleń, 

2) Sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 7 

zezwoleń.  
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8. Ilość osób wezwanych na posiedzenia Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

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

nadużywających alkohol  18 wezwań do stawienia się na posiedzeniu w sprawie leczenia z 

uzależnienia alkoholowego (przeciętnie do jednej osoby kierowane są trzy zaproszenia do stawienia 

się na posiedzenie komisji).  

2)W stosunku do 4 osób Miejsko Gminna Komisja Rozwiazywania problemów Alkoholowych  

wystąpiła do sądu o zobowiązanie do poddania się leczeniu.  
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2. POLITYKA SPOŁECZNA 
 

2.1. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA 

POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2020 ROK 

 
  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach jest jednostką organizacyjną gminy, 

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

pojmowanej pomocy społecznej. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków własnych gminy 

oraz środków budżetu państwa. 

Struktura zatrudnienia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

 

 

Lp 

 

                                                        Stanowisko 

1. Dyrektor 

2. Główna Księgowa 

3. Specjalista Pracy Socjalnej 

4. Specjalista Pracy Socjalnej 

5. Starszy Pracownik Socjalny 

6.   Starszy Pracownik Socjalny 

7. Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 

8. Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu  Alimentacyjnego 

9. Inspektor ds  rozliczeń ZUS i Dodatków Mieszkaniowych 

10. Podinspektor ds. Kadr,Bhp,P. Poż. 

11. Podinspektor ds. Świadczeń Społecznych 

12. Asystent rodziny 

13. Starszy opiekun 

14. Starszy opiekun 

15. Starszy opiekun 

16. Starszy opiekun 

17. Opiekun w ośrodku pomocy społecznej / Sprzątaczka 

18. Młodszy opiekun w ośrodku pomocy 

19. Młodszy opiekun w ośrodku pomocy 

 

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

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

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

które je kształtują. Mimo wszystko problemy społeczne zawsze, w ocenie społeczeństwa, uznawane 

są za zjawiska niepożądane, nieakceptowane, szkodliwe, a przede wszystkim zagrażające 

prawidłowemu funkcjonowaniu określonej społeczności, dlatego też wymagają one aktywnej i 

skutecznej interwencji. 
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 Udzielona pomoc musi być adekwatna do zaistniałego problemu, poprzez wykorzystanie 

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

pieniężnego, rzeczowego, instytucjonalnego oraz usług. W celu uzyskania zamierzonego celu poprzez 

udzielnie wszelkiej pomocy społecznej konieczna jest wyczerpująca współpraca pomiędzy 

pracownikami Ośrodka, a osobami i rodzinami wnioskującymi o jej przyznanie. 

Świadczeniami z pomocy społecznej realizowanymi przez Ośrodek są: 

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

celowy; 

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

ubezpieczenia społeczne, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja 

kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, pobyt i usługi w domu pomocy 

społecznej. 

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

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

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

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

 

 

  REALIZACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 

                                      za okres od 01 stycznia do 31  grudnia  2020 roku 

                                      wydatki na świadczenia  i świadczeniobiorcy 

Lp Wyszczególnienie Kwota Liczba rodzin 

pobierających 

świadczenia 

Liczba 

osób w 

tych 

rodzinach 

Licz

ba 

decy

zji 

Decyzje 

odmowne 

lub 

uchylające 

   I Zasiłki rodzinne    

481800,55 

       214    

11 

zmieniajacyc

h  

28 

uchylajace 

23 

odmownych 

   1. Dodatek z tytułu urodzenia 

dziecka 

  13814,22 
14 X 

           

14 

            

   2. Dodatek z tytułu opieki nad 

dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu 

wychowawczego  

     

29256,57 
       13 X  13 
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Lp Wyszczególnienie Kwota Liczba rodzin 

pobierających 

świadczenia 

Liczba 

osób w 

tych 

rodzinach 

Licz

ba 

decy

zji 

Decyzje 

odmowne 

lub 

uchylające 

   3. Dodatek z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka 

 37152,10 
       18 X  16 

            

   4. Dodatek z tytułu 

wychowywania dziecka w 

rodzinie wielodzietnej 

  54885,54 

         46 X  41 

            

   5. Dodatek z tytułu kształcenia i 

rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

 27565,27 

       29         X 

              

34 

            

   6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia 

roku szkolnego 

    

22802,45 
186 X 186 

           

   7. 

 

 

 

   8. 

 

 

   9. 

Dodatek z tytułu podjęcia 

przez dziecko nauki poza 

miejscem zamieszkania 

 

Świadczenie rodzicielskie 

 

 

Świadczenie „za życiem” 

 42579,09 

 

 

 

205019,00 

 

 

4000,00 

   70 

 

    

 

  22 

 

 

1 

x 

 

 

62 

 

 

 

22 

 

 

1 

           

 

 

 

 

    II Jednorazowa zapomoga z 

tytułu urodzenia dziecka 

 37000     37 

 

   37        

   III Świadczenia opiekuńcze  
   

 

   1. Świadczenia pielęgnacyjne  407203 21 

 

25 3 uchylające 

17 

zmieniające 

 

   2. 

     

 

     

Zasiłek dla opiekuna     2534 

  

 

  

       2 4      - 

 

   3. Zasiłki pielęgnacyjne     461486 

          198  

    67   25 

zmieniające 

 

11 

uchylające        

   4. Specjalny zasiłek opiekuńczy    98040           24                   18     2 uchylające       

 

 Razem świadczenia rodzinne 1955137,79       382               X                  
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Wnioski o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny złożyło 30 rodzin (w tym 19 rodzin 

składających się wyłącznie z rodziców) – wydano 81 kart tradycyjnych i 61 elektronicznych dla 

członków rodzin, jeden duplikat, cztery rodziny wnioskowały o przedłużenie karty w związku z 

kontynuowaniem nauki przez dziecko oraz jedna rodzina wystąpiła z wnioskiem o uzupełnienie 

rodziny. 

 

Decyzje uchylające lub zmieniające  w świadczeniach rodzinnych nastąpiły w wyniku poprawy 

warunków finansowych rodziny (podjęcie pracy zarobkowej i przekroczenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do pobierania świadczeń rodzinnych ( 674,00 zł netto na osobę w rodzinie od 01 

listopada 2020r.).  

 

Decyzje zmieniające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek 

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

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

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

nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

Od lipca 2019 r. wprowadzono kilka ważnych zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w programie "500 plus” na pierwsze dziecko, od 1 lipca 

2019 r. świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na 

dochód osiągany przez rodzinę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.money.pl/gospodarka/500-daje-efekt-w-miastach-dzieci-rodzi-sie-juz-wiecej-niz-na-wsi-6425476232373889a.html#_blank
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ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE – ZADANIA WŁASNE 

       realizowane w okresie styczeń –  grudzień 2020 r. 

 

 

 

 

Lp. Formy pomocy Ilość świadczeń 

1 Zasiłek celowy/pomoc finansowa 

w tym: 

 

 

 opał 25 

 leki i leczenie 52 

 żywność 57 

 opłaty mieszkaniowe(energia, woda) 5 

 odzież, obuwie 9 

 sprawowanie pogrzebu - 

 odnowienie mieszkania/remont 1 

 Zdarzenie losowe /pożar, powódź/ - 

 schronienie - 

 środki czystości 7 

 Zasiłek specjalny celowy 

w tym: 

 

 opał 19 

 żywność 21 

 leki i leczenie 31 

 

3 

Program 

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania": 

 

 Dożywianie dzieci w szkole 57 dzieci  / 2563 świadczenia 

 Zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności 37 rodzin / 49 świadczeń 

4 Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w PDPS ogółem 15 osób / 161 świadczeń 

5 Zasiłki okresowe/dotacja z budżetu państwa 43 osób / 281 świadczenia 
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   EFEKTY PRACY SOCJALNEJ 

        w okresie styczeń – grudzień 2020 r. 

 

 

 

Lp. Wyszczególnienie Ilość spraw 

 

1 

 

Wystąpienie do sądu, prokuratury 

 

12 

 

2 

 

Wystąpienie o ustalenie grupy inwalidzkiej 

 

21 

 

3 

 

kontrakty socjalne 

 

3 

 

4 

 

Wystąpienie do ZUS, pomoc w uzyskaniu 

świadczeń emerytalno-rentowych 

 

10 

 

5 

 

Alimentacja własna i obca 

 

16 

 

6 

 

Wywiady na zlecenie, karty informacyjne 

 

9 

 

7 

 

Wystąpienie o umieszczenie w PDPS 

 

3 

 

8 

 

Współpraca z instytucjami/ wydawanie 

zaświadczeń 

 

109 

 

9 

 

Noclegownie, bezdomni 

 

2 

 

10 

 

Współpraca z KRPA/ wywiady z osobami 

uzależnionymi 

 

- 

 

11 

 

Interwencje socjalne 

 

11 

 

12 

 

Liczba podań 

 

538 

 

13 

 

Liczba wywiadów środowiskowych 

 

513 

 

14 

 

Liczba wydanych decyzji 

 

ok. 1200 

 

15 

 

Liczba odwołań w sprawie świadczeń pomocy 

społecznej 

 

- 

 

16 

 

Liczba kontroli 

 

- 
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 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 

          w okresie styczeń   –   grudzień 2020 r. 

 

 

 

 

Lp. Formy pomocy Liczba osób Liczba osób w 

tych rodzinach 

Liczba świadczeń 

 

1 

 

Zasiłki stałe 

 

 

51 

 

 

60 

 

445 

2 Opłacanie składek na 

ubezpieczenie zdrowotne 

określone w przepisach NFZ 

 

43 

 

69 

 

419 

3 Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

 

8 

 

8 

 

3 303 

4 Zasiłki celowe na pokrycie 

wydatków związanych z klęską 

żywiołową lub ekologiczną 

zdarzenie losowe; 

 

-   pożar 

 

-   powódź 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

CHARAKTERYSTYKA USŁUG OPIEKUNCZYCH I PSYCHIATRYCZNYCH   

w okresie styczeń –  czerwiec 2020 r. 

 

Wyszczególnienie Usługi opiekuńcze Usługi psychiatryczne 

 

Liczba środowisk 

 

 

17 

 

8 

 

Liczba opiekunek 

 

 

7 

 

2 

 

Liczba wypracowanych godzin 

 

 

8 130 

 

3 303 

 

Cena jednej godziny usług w zł. 

 

 

28,74 zł 

 

28,33 zł. 
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PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK 

POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

W roku 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach złożył wniosek do Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy na dofinansowanie projektu „Raz a dobrze” – program kompleksowy 

aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice  oraz powiatu legnickiego , którego realizacja 

zaplanowana jest na 2021 rok. 

  

Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodziny i dziecka odbyło się 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 – 51 osób, 445 świadczeń na kwotę 223 416,00 zł, 

 zasiłki celowe i celowe specjalne – 93 rodziny, 183 świadczenia na kwotę     

70.930,00 zł,  

- zasiłki okresowe – 43 rodziny, 281 świadczeń na kwotę 97 927,00 zł,             

 

b) objęcie dożywianiem uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych na terenie placówek oświatowych: 

 

- pomoc w postaci posiłków realizowana w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”   

– 57 dzieci na kwotę 21.745,00 zł oraz 17 dzieci (bez wywiadu) na kwotę 2.695,00 zł co w sumie 

daje kwotę: 24.440,00 zł 

- pomoc w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku realizowana w ramach programu 

„Posiłek w szkole i w domu” skierowana była do 46 rodzin (67 świadczeń)  

na kwotę 20 560,00 zł. 
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WSPÓŁFINANSOWANIE POBYTU DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ, RODZINNYM 

DOMU DZIECKA LUB INNEJ PLACÓWCE 

 

W roku budżetowym 2020 Ośrodek partycypował w kosztach utrzymania 4 dzieci umieszczonych w 

rodzinie zastępczej  na kwotę : 13 138,62 zł. zł.  

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 5 dzieci wydano kwotę 31.825,63 zł;. 

  

 Podsumowując, podjęte w 2020 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. 

 

Sprawozdanie z realizacji dodatków energetycznych w 2020 roku 

Realizacja dodatków energetycznych jest zadaniem administracji rządowej zlecone gminom, jego 

finansowanie w całości obciąża budżet państwa. 

W roku 2020 nie wpłynął żaden wniosek na dodatek energetyczny oraz nie wypłacono żadnego 

świadczenia. 

 

REALIZACJA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH za rok 2020 
 

 Realizacja dodatków mieszkaniowych stanowi zadanie własne gminy, jest w całości 

finansowane ze środków własnych gminy. 

 W okresie styczeń –grudzień 2020 r.  M-GOPS  w Prochowicach wydał 37 decyzji. 

 

Poniższa tabela obrazuje okres od I do XII 2020 r. tj. liczbę wniosków, wydanych decyzji oraz 

wydatków finansowych w skali miesięcznej: 

 
 

M-c 
Ilość 

wniosków 

Wydane 

decyzje 

przyznają-

ce 

Odmowy, 

wygasze-

nia 

Kwota 

przyznanych 

dodatków 

Ryczałt 

w kasie 

Lokale 

komunalne 

Pozostali 

zarządcy 

Ogólna 

kwota 

wypłat 

I 4 3  370,68  2024,23 1537,89 3562,12 

II 3 4  726,27  1875,89 1766,73 3642,62 

III 3 3  578,52  1503,90 1789,63 3293,53 

IV 4 3  322,42  1467,73 1453,42 2921,15 

V 2 4  508,24  1463,02 1254,90 2717,92 
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M-c 
Ilość 

wniosków 

Wydane 

decyzje 

przyznają-

ce 

Odmowy, 

wygasze-

nia 

Kwota 

przyznanych 

dodatków 

Ryczałt 

w kasie 

Lokale 

komunalne 

Pozostali 

zarządcy 

Ogólna 

kwota 

wypłat 

VI 3 2 1 356,28  1450,78 1307,44 2758,22 

VII 4 2  144,7  1307,02 1307,44 2614,46 

VIII 2 4  631,83  1138,96 1381,06 2520,02 

IX 4 2  508,53  959,27 1490,78 2450,05 

X 3 4  790,06  1271,67 1750,48 3022,15 

XI 3 3  383,56  1377,56 1519,91 2897,47 

XII 3 3  381,26  1527,42 1395,02 2922,44 

Razem 38 37 1 5702,35 0 17367,45 17954,7 35322,15 

                         

Ogólna kwota wypłaconych dodatków w tym okresie wynosi: 35322,15 zł 

w tym dla zarządców;   

                                    - lokali  komunalnych kwota    17367,45 zł 

                                    - pozostałych kwota    17954,70 zł     

Wg stanu na dzień 31.01.2021r. z dodatku mieszkaniowego skorzystało 37 osób.  

Średni  koszt świadczenia wyniósł: 154,11  

 
 

 

2.2. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

GMINY PROCHOWICE NA LATA 2018-2028 

 

Zgodnie z art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020, 

poz. 1876) gmina ma obowiązek opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych. W związku z tym opracowana została Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Prochowice na lata 2018-2028,  przyjęta przez Radę Gminy Prochowice Uchwałą Nr 

LI/315/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Prochowice na lata 2018-2028.  
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 W ramach wyżej wymienionej strategii Rada Miasta i Gminy Prochowice przyjęła cele 

szczegółowe oraz kierunki, poprzez realizację których założono osiągnięcie następujących  celów 

strategicznych: 

1.  wspieranie instytucji rodziny; 

2.  zwiększenie szans na rynku pracy mieszkańców Gminy Prochowice; 

3. tworzenie warunków readaptacji dla osób i grup zagrożonych wykluczonych społecznie oraz 

zagrożonych wykluczeniem; 

4. rozwój Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 Dla tak sformułowanych celów strategicznych opracowano cele szczegółowe: 

 

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

szczegółowe: 

1. Integrowanie lokalnego systemu wsparcia rodziny. 

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

3. Rozwój działań w zakresie wsparcia rodzin wielodzietnych. 

4.Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej rodzinom przeżywającym trudności. 

5.Prowadzenie pracy socjalnej pomagającej rodzinom na niwelowaniu oraz przezwyciężaniu 

deficytów. 

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

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

Strategię  Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Prochowice  na lata 2018-2028. Celem 

głównym programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego 

funkcjonowania. 

  

 W 2020 roku, w okresie od 01 stycznia  do 31 grudnia M-GOPS Prochowice zatrudniał 

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

trudności opiekuńczo-wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych 

umieszczeniem w pieczy zastępczej. 

 

Pomocą asystenta rodziny zostało objętych 5 rodzin z terenu Gminy Prochowice. W 2020 roku 

MGOPS nie aplikował o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny 

w 2020 roku, gdyż program taki nie został ogłoszony.  
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Dla 2 celu strategicznego „Zwiększenie szans na rynku pracy mieszkańców Gminy Prochowice” 

opracowano cele szczegółowe: 

1.  Aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych  

2.  Aktywizacja zawodowa kobiet 

3. Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych 

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

szkoleniach. 

 W  ramach realizacji celów w roku 2019 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Prochowicach  zakończył realizację projektu p.n. ZAKTYWIZOWANY- ZATRUDNIONY,  

 

Dla 3 Celu strategicznego „Tworzenie warunków readaptacji dla osób i grup zagrożonych 

wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem” opracowano cele szczegółowe: 

1. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 

2. Udzielanie specjalistycznej pomocy dostosowanej do potrzeb danej rodziny. 

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

4. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. 

        

W ramach realizacji celów podejmowano następujące działania: 

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

gminy Prochowice następowało poprzez rejestrowanie przypadków przemocy domowej - 

motywowano członków rodziny do podjęcia terapii leczenia uzależnień poprzez: 

a) współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punktem 

konsultacyjnym – w ramach współpracy z GKRPA pracownicy socjalni MGOPS Prochowice 

motywowali osoby uzależnione do kontaktów z terapeutą, do udziału w grupie wsparcia, oraz 

uczestnictwa w sesjach z psychologiem 

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

Niebieskimi Kartami pracownicy socjalni MGOPS Prochowice na bieżąco współpracują z 

policjantami monitorując środowiska zagrożone.  

W okresie sprawozdawczym 24 rodziny były objęte pomocą w ramach procedury Niebieskiej Karty. 

 

2.Prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.  Zadaniem Zespołu jest prowadzenie zintegrowanych 

działań oraz koordynowanie działań podmiotów o których mowa w art. 9a ust.10 ustawy z dnia 29 

lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, służby 

zdrowia, oświaty, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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W roku 2020:  

- zostało zwołanych 3 posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, 

- zwołano 76 spotkań grup roboczych, 

- założono 27 niebieskich kart,  

- 24 rodziny były objęte monitoringiem z tytułu Niebieskiej Karty. 

 

3. Poszerzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania przemocy   

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

pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji działań wynikających z ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: 

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

doznającym przemocy, 

-systematycznym monitorowaniu rodzin, 

-wspieraniu emocjonalnym, edukacyjnym rodzin, 

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

konsultant ds. uzależnień), 

-pomoc w sporządzaniu pism procesowych, 

-motywowanie osób nadużywających alkoholu do leczenia, 

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

socjalnej, 

-udostępnienie informacji o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy osobom dotkniętym 

zjawiskiem przemocy, 

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

ułatwienia dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz 

podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców gminy na temat przemocy domowej. 

 

 Ponadto MGOPS współpracował  z PUP Legnica kierując osoby zagrożone 

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

 Na podstawie danych PUP w Legnicy ustalono, iż w roku 2020 wobec bezrobotnych  

z gminy Prochowice podjęto następujące działania: 

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

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

-skierowanie do prac interwencyjnych - 6 bezrobotnych ( w tym 5 kobiet), 
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-przyznanie jednorazowo środków na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej – 5 

bezrobotnych ( w tym 1 kobieta), 

-prace społecznie-użyteczne -  4 bezrobotnych ( 2 kobiety), 

-refundacja stanowiska pracy -  5 bezrobotnych ( w tym 2 kobiety). 

 

W stosunku do osób bezrobotnych podejmowano działania zmierzające do ich aktywizacji 

zawodowej.  Pracownicy socjalni utrzymywali systematyczne kontakty z pracodawcami z terenu 

gminy Prochowice. Dzięki temu do zakładów zgłaszających zapotrzebowanie na pracowników 

bezpośrednio kierowano klientów ośrodka posiadających status osoby bezrobotnej. 

 

 Dla 4 celu strategicznego „Rozwój Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”  ” 

opracowano następujące cele szczegółowe: 

1. Przygotowanie i realizacja programów pomocowych i interwencyjnych. 

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

3. Systematyczne kształcenie pracowników Ośrodka. 

4. Podnoszenie kompetencji i umiejętności psychospołecznych pracowników socjalnych. 

 

 W ramach realizacji celów Ośrodek opracowywał programy pomocowe oraz realizował już 

istniejące. Pracownicy M-GOPS  komunikowali się i współdziałali między innymi z: sądami  

rodzinnymi, Powiatowymi Urzędami Pracy, Policją, placówkami  oświaty i wychowania, Przychodnią 

Rejonową, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacjami  

pozarządowymi, Kościołem, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, Ośrodkiem Kultury i Sportu, 

podmiotami ekonomii społecznej i wieloma innymi. 

  W celu doskonalenia umiejętności zawodowych oraz wzbogacania wiedzy  

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

Społecznej w Prochowicach  uczestniczyli w szkoleniach, których tematyka odpowiadała na aktualne 

zapotrzebowanie, m.in. interpretacji i stosowania nowych przepisów prawa, postępowania w 

sytuacjach kryzysowych, wypalenia zawodowego itp. oraz uzupełniali wiedzę poprzez 

samokształcenie, jak i współprace z radca prawnym urzędu. 

  

 Działania w ramach Strategii były realizowane w miarę posiadanych środków finansowych w 

samorządzie i pozyskanych z zewnątrz. Możliwe to było między innymi dzięki rozwojowi różnego 

rodzaju form pomocy, w formie poradnictwa, wyspecjalizowanej pracy socjalnej, asystenta rodziny 
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oraz  pomocy finansowej. Realizacja celów przyjętych w ramach Strategii możliwa była dzięki 

wsparciu Urzędu Miasta i Gminy, Powiatowego Urzędu Pracy, Policji,  Miejsko-Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

placówek oświatowych, organizacji pozarządowych i innych instytucji. 

 

 

2.3. SPRAWOZDANIE Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY 

ZASTĘPCZEJ 

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

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

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

przedstawia potrzeby związane z realizacją tych zadań.  

Niniejsze opracowanie dotyczy realizacji zadań wynikających z  ustawy z dnia 9 czerwca 2011r 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie Gminy Prochowice w roku 2020.  

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

pieczy zastępczej  podzieliła kompetencje  dotyczące zadań ustawy pomiędzy gminy i powiaty. 

Powiat w szczególności organizuje opiekę i wychowanie w rodzinach zastępczych, rodzinnych 

domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Natomiast zadaniem gminy jest 

opracowanie systemu wspierania rodziny biologicznej, w tym organizacji działalności asystentów 

rodziny, rodzin wspierających i placówek wsparcia dziennego, jak również innych form pomocy i 

pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i 

zamieszkałych na terenie gminy.  

 Ustawa wprowadziła obowiązek partycypowania gmin w kosztach utrzymania dziecka 

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

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

Prowadzenie  profilaktycznych działań wspierających dziecko w rodzinie jest wskazane  zarówno ze 

względów społecznych jak i ekonomicznych. Realizowane działania koncentrują się na całej rodzinie. 

Wsparcie rodziny ma charakter profilaktyczny i przyjmuje zasadę wczesnej interwencji. Dlatego 

rodziny dysfunkcyjne wymagają stałego monitorowania przez pracowników socjalnych, pedagogów 

szkolnych, pracowników służby zdrowia, policji, kuratorów sądowych i społecznych, oraz 

przedstawicieli innych instytucji, które mają kontakt z rodziną oraz podejmowania działań  

w oparciu o sprecyzowany plan działania. 
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 Cele, które zostały określone dla danej rodziny są realizowane poprzez:  

 zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom, 

 objęcie pomocą materialną uczniów w formie stypendiów szkolnych, 

 przyznanie bezpłatnego dożywiania dla wszystkich potrzebujących dzieci i uczniów, 

 zapewnienie bezpłatnego i powszechnego dostępu do poradnictwa specjalistycznego oraz 

informowanie o miejscach, w których można uzyskać taką pomoc. 

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

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

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

b) tworzenie systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, 

c) finansowanie kosztów szkoleń, podnoszenia kwalifikacji, innych kosztów asystenta rodziny i 

rodzin wspierających, 

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

placówce, 

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

f) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej. 

 

 

A) OPRACOWANIE I REALIZACJA 3-LETNIACH GMINNYCH PROGRAMÓW 

WSPIERANIA RODZINY 

  

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

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

Strategię  Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Prochowice  na lata 2018-2028. Celem 

głównym programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego 

funkcjonowania. 

Gminny program służy wzmocnieniu roli rodziny poprzez wspieranie instytucjonalne  i 

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

służy realizacji gminnej polityki rodzinnej w sytuacjach kumulacji problemów oraz stanowi element 

profilaktyki dla rodzin zagrożonych marginalizacją. Adresatami programu są rodziny zamieszkałe na 

terenie Gminy Prochowice, wychowujące dzieci, w szczególności dotknięte: przemocą, problemem 
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uzależnień, zagrożone ubóstwem, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych oraz rodziny, z których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej.  

  

W 2020  roku realizowane były następujące cele szczegółowe zawarte w Programie: 

 

1. Diagnozowanie i analiza przyczyn kryzysów rodzinnych poprzez pracę socjalną: 

a) wywiad środowiskowy w rodzinie przeżywającej trudności: 

Przyznanie świadczenia pomocy społecznej musi być poprzedzone  przeprowadzeniem 

wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania  lub w miejscu stałego czy czasowego 

pobytu czy czasowego pobytu osoby korzystającej z pomocy. 

Pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady środowiskowe na rzecz przyznania świadczeń z 

pomocy społecznej, wywiady alimentacyjne a także wywiady na rzecz postępowania w sprawie 

świadczeń rodzinnych;  

b) praca socjalna polegająca na diagnozie deficytów w zakresie pełnienia ról 

rodzicielskich, zaniedbań względem dzieci oraz ocenie sytuacji dziecka w rodzinie, 

środowisku szkolnym, rówieśniczym oraz bieżące kontakty pracownika socjalnego z 

pedagogiem szkolnym: 

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

rodziny systematycznie monitorowali rodziny zagrożone kryzysem. Zapobieganie 

powstawaniu sytuacji kryzysowych w naszej Gminie w rodzinach dysfunkcyjnych odbywało 

się poprzez systematyczną pracę socjalną terenowych pracowników socjalnych. Pracownicy 

socjalni pomagali w załatwianiu spraw urzędowych, udzielali wskazówek, organizowali pomoc 

materialną i rzeczową jak również aktywizowali rodziny.  

W uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika socjalnego MGOPS Prochowice 

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

wgląd w sytuację rodziny.   

c) konsultacje ze specjalistami w celu sprecyzowania czynników mających wpływ na 

dysfunkcjonalność rodziny: 

Pracownicy socjalni pozostawali w stałym kontakcie z pracownikami Sądu, szkół oraz Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 

Legnicy. W sytuacjach tego wymagających MGOPS korzystał z pomocy funkcjonariuszy 

Policji, Sądu oraz terapeutów, psychologów i pedagogów.  
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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 2020 roku, w okresie od 01 stycznia  do 31 grudnia MGOPS Prochowice zatrudniał 

asystenta rodziny, w wymiarze 0,5  etatu.  

W związku z tym, że w roku 2020  „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej” nie został ogłoszony – zatrudnienie asystenta w pełni było finansowane ze środków 

własnych gminy. 

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

 

3. Pomoc w integracji rodziny poprzez niwelowanie barier uniemożliwiających prawidłowe 

relacje między członkami rodziny oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w 

rodzinach: 

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

różnorodnych zakresach dysfunkcji: 

MGOPS  nie zatrudnia specjalistów tj. psychologów, pedagogów, terapeutów, radcy prawnego. 

Osoby wymagające pilnej pomocy specjalistów kierowane były do Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej w Legnicy, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, Poradni Zdrowia 

Psychicznego w Legnicy oraz Punktu Konsultacyjnego przy  Przychodni Rejonowej w 

Prochowicach, w której przyjmują psycholog, prawnik i terapeuta w ustalonych terminach. 

b) współpraca z kuratorami sądowymi, policją oraz szkołami w celu wypracowania 

wspólnych działań profilaktycznych na rzecz rodzin dotkniętych problemem opiekuńczo 

– wychowawczym, w ramach procedury Niebieskiej Karty: 
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Współpraca z przedstawicielami Policji, Sądu, Służby Zdrowia i Oświaty w 2020 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 (w formie telefonicznej ze względu na 

stan pandemii w kraju); 

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

prowadzonymi Niebieskimi Kartami pracownicy socjalni M-GOPS Prochowice na bieżąco 

współpracują z policjantami monitorując środowiska zagrożone - w 2020 założono 27 

Niebieskich Kart. Łącznie w okresie sprawozdawczym monitorowano sytuację w 24 rodzinach 

objętych procedurą Niebieskiej Karty (również w roku 2019); 

- współpraca z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym do Spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie – w okresie sprawozdawczym 24 rodziny były objęte pomocą w ramach 

procedury Niebieskiej Karty. W związku z prowadzoną procedurą w 2020 roku odbyły się 3  

posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, oraz zwołano 76 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 2020 MGOPS  zrealizował  projekt p.n. ZAKTYWIZOWANY- ZATRUDNIONY, przy 

współpracy z  GD – Partner Sp z o.o. sp komand. z Poznania. Zajęcia odbywały się w świetlicy 

wiejskiej w Lisowicach, uczestniczyło w nich 12 osób ( 6 mężczyzn i  6 kobiet z gminy Prochowice).  

 Projekt miał na celu aktywizacje osób bezrobotnych, poprzez szkolenia z zakresu 

profesjonalnej obsługi klienta. Wszystkie szkolenia odbyły się planowo, kursanci zdobyli wiedzę 

potrzebną przy aplikowaniu o stanowisko pracownika biurowego, dwie osoby otrzymały skierowania 

na staż zawodowy w wymiarze 3 m-cy, które odbyły. 
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 Ponadto MGOPS współpracował  z PUP Legnica kierując osoby zagrożone wykluczeniem z 

rynku pracy do uczestnictwa w dopasowanych do ich możliwości form aktywizacji. 

Na podstawie danych PUP w Legnicy ustalono, iż  w roku 2020 wobec bezrobotnych  

z gminy Prochowice podjęto następujące działania: 

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

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

 skierowanie do prac interwencyjnych - 6 bezrobotnych ( w tym 5 kobiet) 

 przyznanie jednorazowo środków na podjęcie samodzielnej działalności  

 gospodarczej – 5  bezrobotnych ( w tym 1 kobieta) 

 prace społecznie-użyteczne - 4 bezrobotnych (  w tym 2 kobiety) 

 refundacja stanowiska pracy - 5 bezrobotnych ( w tym 2 kobiety) 

W stosunku do osób bezrobotnych podejmowano działania zmierzające do ich aktywizacji 

zawodowej.  Pracownicy socjalni utrzymywali systematyczne kontakty z pracodawcami z 

terenu gminy Prochowice. Dzięki temu do zakładów zgłaszających zapotrzebowanie na 

pracowników bezpośrednio kierowano klientów ośrodka posiadających status osoby 

bezrobotnej. 

 

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, 

d)  

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: 
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 zasiłki stałe – 51 osób, 445 świadczeń na kwotę 234 416,22 zł, 

 zasiłki celowe i celowe specjalne – 93 rodzin, 182 świadczeń na kwotę 50 370,00 zł,  

zasiłki okresowe – 43 rodziny, 281 świadczeń na 97 923,77 zł,             

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

szkolnym 2019/2020 skorzystało 77 uczniów natomiast w roku szkolnym 2020/2021 – 

82 uczniów. Łączna kwota przyznanej dotacji na ten cel wynosi 87 650,00zł  

z wkładem własnym gminy 24 000 zł  

 wyprawka szkolna – ze względu na obowiązujące kryteria w roku 2020 nie korzystano 

z programu  (zadanie realizuje UMiG). 

b)objęcie dożywianiem uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych na terenie placówek oświatowych: 

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

domu”  – 57 osób na kwotę 21 745,00 zł oraz 17 dzieci (bez wywiadu) na kwotę 62 

695,00 zł co w sumie daje kwotę: 24 440,000 zł 

- pomoc w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku realizowana w ramach 

programu „Posiłek w szkole i w domu „skierowana była do 46 rodzin. 

(67świadczenia) na ogólną kwotę  20 560,00 zł. 

 

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

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

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

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

nauki, maksymalnie do 25 roku życia. Osoby niepełnosprawne otrzymują kartę na czas trwania 

orzeczenia o niepełnosprawności. Karta dużej rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych 

uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy 

transportowej na terenie całego kraju. Zniżki  oferują nie tylko instytucje publiczne, ale również 

przedsiębiorcy prywatni. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. 

plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). Rodzic oraz małżonek rodzica, któremu 

zostanie przyznana Karta elektroniczna może wizualizować na swoim urządzeniu mobilnym (przede 

wszystkim smartfonie) karty elektroniczne swoich dzieci oraz drugiego rodzica lub małżonka rodzica. 

W przypadku zagubienia karty koszt wydania duplikatu wynosi 10,21 zł ( od 01.03.2021r. )  

W 2020r. wnioski  o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny  złożyło  30  rodzin ( w tym 19 

rodzin składających się wyłącznie z rodziców ) – wydano 81 kart tradycyjnych i  61 elektronicznych  

dla członków rodzin, jeden  duplikat, cztery rodziny wnioskowały o przedłużenie karty w związku z 
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kontynuowaniem nauki przez dziecko  oraz  jedna rodzina wystąpiła  z wnioskiem o uzupełnienie 

rodziny.  

 

 

Świadczenie wychowawcze. 

 
W roku 2020 w gminie Prochowice zostały wypłacone świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 

7 647 684,52 zł. Łączne wydatki wraz z kosztami obsługi  to 7 710 563,47 zł, w tym na wydatki bieżące 

na obsługę to 62 878,95 zł. W związku z obecnym  okresem świadczeniowym, który trwa od lipca 

2019r. do maja 2021r. to łączna liczba wniosków złożonych na w/w okres to 993 szt. Złożonych drogą 

elektroniczną to  565 szt.  Na w/w okres wydano 1018 informacji  w tym decyzji uchylających  13 szt. 

w związku ze zmianą miejsca zamieszkania oraz 2  decyzje w związku z nienależnie pobranymi 

świadczeniami wychowawczymi. 

W 2020r wydano 156 informacji i decyzji dotyczących świadczenia wychowawczego. 

Liczba wniosków przekazana do rozpatrzenia przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego we 

Wrocławiu to 21 szt. w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

Liczba dzieci, na które przysługują  świadczenia wychowawcze w 2020r. to 1262, co stanowi  

tendencję rosnącą w porównaniu do roku 2019 w związku ze zniesieniem kryterium dochodowego. 

Liczba rodzin pobierających w 2020r. świadczenie wychowawcze to 798. 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

W roku 2020 w gminie Prochowice zostały wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 

łączna kwotę 326 355 zł co stanowi tendencję rosnącą w porównaniu do roku 2019 w którym 

wypłacono świadczenia na łączną kwotę  309 450 zł. Liczba rodzin pobierających świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego w 2020r. to 47 i jest na podobnym poziomie jak w roku 2019. 

 

c) finansowanie i współfinansowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z programem 

terapeutycznym dotyczącym problematyki uzależnień i wyrabiania umiejętności 

społecznych: 

 

 W roku 2020 r. Ośrodek w ramach współpracy z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 

otrzymał 13 bezpłatnych miejsc dla dzieci z terenu Gminy Prochowice na wyjazd kolonijny do 

miejscowości Radków. Trzynaścioro dzieci  wytypowanych zgodnie z wytycznymi  

uczestniczyło w kolonii w terminie od 23.07.2020 r. do 05.08.2020 r.  
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B) TWORZENIE SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIEM, W TYM PLACÓWEK WSPARCIA 

DZIENNEGO 

 

  W okresie sprawozdawczym to jest w 2020 roku na terenie Gminy Prochowice nie 

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

wsparcia na terenie powiatu informując o tym zainteresowane osoby. 

 

C) FINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLEŃ, PODNOSZENIA KWALIFIKACJI, INNYCH 

KOSZTÓW ASYSTENTA RODZINY I RODZIN WSPIERAJĄCYCH 

 

 M-GOPS Prochowice w ramach możliwości finansowych kieruje pracowników socjalnych 

oraz asystenta rodziny na wszelkiego rodzaju szkolenia, warsztaty i konferencje umożliwiające rozwój 

i podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie pomocy rodzinom dysfunkcyjnym. W roku 2020 wszystkie 

szkolenia ze względu na sytuacje epidemiologiczną w kraju były realizowane w wersji zdalnej. 

 

D) WSPÓŁFINANSOWANIE POBYTU DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ, 

RODZINNYM DOMU DZIECKA LUB INNEJ PLACÓWCE 

 

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

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

gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy 

w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

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

zastępczej; 

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

zastępczej; 

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

dziecka w pieczy zastępczej. 

 

W roku budżetowym 2020 Ośrodek partycypował w kosztach utrzymania 4 dzieci umieszczonych w 

pieczy zastępczej na kwotę : 44.964,25 zł,   w tym 31. 825,63 zł  (ośrodki szkolno-wychowawcze) + 

13 138,62 zł  (rodziny zastępcze). 
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E) SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ RZECZOWO- FINANSOWYCH Z ZAKRESU 

WSPIERANIA RODZINY 

 

 Sprawozdania  sporządzane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

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

  

 Podsumowując, podjęte w 2020 roku zadania gminy na rzecz wsparcia rodzin, były one 

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

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

bytowych poszczególnych rodzin oraz działania prewencyjne i profilaktyczne. Szczególną rolę w tych 

działaniach odegrała praca socjalna oraz pomoc asystenta rodziny. 

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

szczególności wzmocnienie rodziny poprzez podejmowanie działań umożliwiających jej prawidłowy 

rozwój i funkcjonowanie. 

 

2.4. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2020 r. 

  

 W rozumieniu ustawy o pomocy społecznej „niepełnosprawność” oznacza stan fizyczny, 

psychiczny lub umysłowy, powodujący trwałe lub okresowe utrudnienie, w dobie obecnej 

„niepełnosprawność” jest również rozumiana jako wynik barier społecznych, ekonomicznych oraz 

fizycznych, jakie jednostka napotyka w środowisku zamieszkania. 

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

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

sprawności w wykonywaniu czynności podstawowych dla swojego wieku( zabawa, nauka, praca, 

samoobsługa). Zbiorowość osób niepełnosprawnych dzieli się na 2 podstawowe grupy: osoby 

niepełnosprawne prawnie, czyli te, które posiadają odpowiednie, aktualne orzeczenie wydane przez 

organ do tego uprawniony, oraz osoby niepełnosprawne biologicznie, tj. takie, które nie posiadają 

orzeczenia, ale odczuwają całkowicie lub poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania czynności 

podstawowych. Kryterium zakwalifikowania danej osoby do zbiorowości osób niepełnosprawnych 

prawnie, jest posiadanie przez tą osobę aktualnego orzeczenia wydanego przez odpowiedni organ 

orzekający dla osób w wieku powyżej i poniżej 16 roku życia. 
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Pomoc społeczna jest narzędziem udzielania pomocy osobom, które znalazły się w trudnej 

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

wspiera osoby niepełnosprawne i ich rodziny poprzez następujące działania: 

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

rzeczowym, 

 praca socjalna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, 

 pomoc przy wypełnianiu i przekazywaniu wniosków do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 

o  Niepełnosprawności w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności, 

 przyznawanie pomocy w formie dodatku mieszkaniowego. 

 

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

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

(Dz.U z 2020r. Poz. 1876 z póź. zm.) oraz ustawę o świadczeniach rodzinnych 

(Dz.U z 2020r.  poz 111 z póź. zm.). 

 

 W bazie danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Prochowicach figuruje 

około 70 świadczeniobiorców, którzy posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności, udzielono 

im wsparcia ze świadczeń pomocy społecznej . 

Udzielone świadczenia pieniężne i niepieniężne 

 

Formy pomocy 

 

 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono wsparcia 

 Podstawa prawna I-XII 2020 r. 

Zasiłek celowy 

na: 

-  opał, żywność, leki, leczenie, 

 inne potrzeby                                         

Zasiłek okresowy 

Ustawa o pomocy społecznej 

z dnia 12 marca 2004 r.(tekst 

jednolity: Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1876 póź. zm.) 

 

 

                                                                                     

 

 

 

20 osób   -  57 świadczeń 

  8 osób   -  18 świadczeń 

Zasiłek specjalny celowy 

na: -  opał, żywność, leki, leczenie, 

Ustawa o pomocy społecznej  
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inne potrzeby 23 osób  -  58 świadczeń 

 

Zasiłek stały 

składki zdrowotne 

Ustawa o pomocy społecznej  

51 osób  -    445 świadczeń 

43 osoby  -  419 świadczeń 

 

 

Usługi opiekuńcze 

 

 

Usługi specjalistyczne 

Ustawa o pomocy społecznej 

oraz Uchwały Rady Miasta i 

Gminy Prochowice nr 

XIX/86/2004 z 30.06.2004 r. 

oraz Rozporządzenie 

Ministra Polityki Społecznej 

w sprawie specjalistycznych 

usług opiekuńczych z dnia 22 

września 2005 r.(Dz.U. z 

2005 r. Nr 154 poz. 1289 ze 

zm.). 

 

 

17 osób   -  8 130 godz. 

 

 

  8 osób    -   3 303 godz. 

 

Domy Pomocy społecznej 

Ustawa o pomocy społecznej  

15 osób   -  281 świadczeń 

 

Świadczenia pielęgnacyjne 

 

 

Zasiłek dla opiekuna 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 

Ustawa o świadczeniach 

rodzinnych 

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

zm.) 

 

18 

 

 

 

1 

17 

 

Zasiłki pielęgnacyjne 

 

Ustawa o świadczeniach 

rodzinnych 

 

187 

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. 

kształcenia i rehabilitacji dziecka 

 

Ustawa o świadczeniach 

rodzinnych 

 

31 
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Dodatek mieszkaniowy 

 

Ustawa o dodatkach 

mieszkaniowych z dnia 

21.06.2001r. (Dz.U.Nr 71  

poz.734 ze zm.) 

 

1 

 

Zadanie 1 

Diagnozowanie potrzeb  osób niepełnosprawnych w gminie. 

Osoby niepełnosprawne zamieszkują również w naszej gminie – wg danych szacunkowych 

ośrodka na koniec 2020 roku jest 66 osób. 

 Pracownicy socjalni mają rozpoznane potrzeby osób niepełnosprawnych, udzielają im 

wsparcia i pomocy w każdym zakresie. 

 

Zadanie 2 

Tworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się w życie środowiska 

lokalnego – integracja ze społeczeństwem i zwiększenie poziomu świadomości społecznej. 

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

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

instytucji wspierających działania  i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w środowisku, 

możliwości ubiegania się o dotację i uczestniczenie w programach realizowanych na rzecz osób 

niepełnosprawnych na terenie województwa. 

Z uwagi na panującą pandemię  nie odbyła się impreza pn.  „Zaczarowane piosenki”, w której 

corocznie uczestniczyły osoby niepełnosprawne oraz Wigilia. 

             Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Prochowickim Ośrodkiem Kultury i Sportu 

przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w roku 2020 przygotował paczki z żywnością, które  

przekazano osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym. 

              

Zadanie 3   

Organizowanie pomocy w sytuacji długotrwałej choroby w rodzinie. 

 

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

innych źródeł otrzymują zasiłek stały zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 
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Jeżeli w rodzinie występuje przesłanka niepełnosprawności lub długotrwałej choroby udzielana jest 

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

celowych oraz zasiłków celowych na zakup posiłków w ramach Rządowego Programu „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania”. 

Ponadto dla osób, które nie posiadają prawa do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS lub 

KRUS, a spełniają przesłanki warunkujące prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. 

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

samodzielnej egzystencji pozostawały w swoich środowiskach, mobilizując rodzinę do zapewnienia 

im opieki lub jeśli nie było takiej możliwości zostały im przyznane usługi opiekuńcze (17 osób) i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze (8 osób). 

 

Dla rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym, spełniających 

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

opiekuna  i  specjalny zasiłek opiekuńczy. W wyjątkowych sytuacjach osoby wymagające 

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

społecznej (15 osób w DPS). 

 

  Wobec osób niepełnosprawnych prowadzona jest szeroko pojęta praca socjalna w zakresie doradztwa, 

poradnictwa oraz pomocy niepełnosprawnym w pozyskiwaniu środków z fundacji i stowarzyszeń 

wspierających osoby niepełnosprawne. W sposób preferencyjny traktowani są również 

niepełnosprawni przy przyznawaniu pomocy w formie dodatku mieszkaniowego. 

 

Zadanie 4 

Poprawa warunków socjalno- bytowych osób niepełnosprawnych, poprawa dostępności obiektów 

użyteczności publicznej. 

Ośrodek udzielał poradnictwa i pomocy  w zakresie ubiegania się osób niepełnosprawnych w 

dofinansowaniu ze środków PFRON do kosztów likwidacji barier architektonicznych i funkcjonalnych 

w ich miejscu zamieszkania. 

 

Zadanie 5 

Tworzenie nowych oraz przystosowanie już istniejących stanowisk pracy dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

Zadanie nie było realizowane. 
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Zadanie 6 

Pomoc dla pracodawcy w utrzymaniu stanowisk pracy, na których są zatrudnione osoby 

niepełnosprawne. 

Zadania te realizowane są przez inne podmioty. 

 

Zadanie 7 

Pomoc w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.  

Pracownicy socjalni mobilizują osoby niepełnosprawne do bycia aktywnym w życiu zawodowym, 

pomagają w  pozyskiwaniu zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych poprzez współpracę z 

Powiatowym Urzędem Pracy  w Legnicy, jak również z pracodawcami. 

 

Zadanie 8 

Świadczenie usług doradczych w zakresie zatrudnienia 

Zadanie realizowane przez inny podmiot. 

 

Zadanie 9 

Wzrost poziomu wykształcenia osób niepełnosprawnych. 

W 2020 roku w ramach Programu likwidacji barier transportowych, gmina zapewnia  12 uczniom 

niepełnosprawnym dowóz  do placówek oświatowych na terenie Legnicy, Bartoszowa, Środy Ślaskiej,  

Bieniowic i Szklar Górnych. 

 

Podsumowanie. 

 

Podsumowując realizację powyższych zadań należy zaznaczyć, że gminy wiejskie dysponujące 

mniejszym budżetem są znacznie gorzej – niż gminy miejskie – przygotowane do świadczenia pomocy 

osobom niepełnosprawnym. Praktycznie nie powołują wyspecjalizowanych jednostek czy stanowisk 

do obsługi osób niepełnosprawnych. Są też słabo architektonicznie dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach mieści się w 

budynku  - zabytku architektonicznym, przez co nie ma możliwości wprowadzenia zmian typu, 

poszerzenia  drzwi , windy itp. 

W związku z Covid-19, Gmina Prochowice przystąpiła w październiku 2020 roku do Programu 

„Wspieraj Seniora” świadcząc usługę dostarczania zakupów do domu osób powyżej 70 roku życia, 
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aby osoby te mogły ograniczać swoje wyjścia w środowisko  zagrażające ich zdrowiu. Program jest 

kontynuowany w 2021 roku 

Jednakże osób potrzebujących nie pozostawia się samych sobie,  obejmuje się pomocą na miarę ich 

potrzeb i możliwości gminy. Osoby te, nie tyle wymagają wsparcia finansowego, ile szeroko pojętej 

opieki: medycznej, pielęgniarskiej, oraz pomocy w załatwianiu podstawowych spraw bytowych. 

Jedna z form wsparcia dla tych osób są usługi opiekuńcze w domu podopiecznego oraz pomoc w 

załatwianiu codziennych spraw życiowych. W przypadku osób samotnych, wymagających 

całodobowej opieki i pielęgnacji zachodzi konieczność umieszczenia ich w domach pomocy 

społecznej. 
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3. OCHRONA  ZDROWIA 

 
3.1. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA PRZYCHODNI REJONOWEJ  

W PROCHOWICACH ZA 2020 ROK 

 

Ze społecznego punktu widzenia szczególnym znaczeniem wśród placówek infrastruktury, wyróżniają 

się instytucje ochrony zdrowia. Potrzeby zdrowotne lokalnych społeczności mogą być bowiem 

zaspokojone niemal wyłącznie przez sprawnie funkcjonującą służbę zdrowia. 

Ochronę zdrowia zapewnia mieszkańcom PRZYCHODNIA REJONOWA W PROCHOWICACH, 

posiadająca status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zarządzana jest przez 

gminę. 

 

Liczba pacjentek i pacjentów w 2020 r., korzystających z usług przychodni wynosiła 5.077 zł ( w 2019 

4.997 osób) – wzrost o 80 osób, a liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych –  21.840 w 2020 r. 

( 30.523 w 2019 roku) – spadek o 8.683 udzielone świadczenia.  

 

Liczba udzielonych porad: 

- Poradnia Okulistyczna – 1.747 porad 

- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza -  974 porady 

- Gabinet Rehabilitacji – 6.100 zabiegów. 

Głównym źródłem przychodu w przychodni jest kontrakt z Dolnośląskim Narodowym Funduszem 

Zdrowia na wykonanie usług medycznych. Wartość kontraktu z Dolnośląskim NFZ we Wrocławiu w 

okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wyniosła 2.222.840,04 zł. 

W wymienionym kontrakcie na realizację usług specjalistycznych przychodnia otrzymała kwotę 

434.535,25 zł – na pokrycie kosztów usług specjalistycznych, które finansowane są  

z DOW NFZ tylko w 92,83 %. 

W Przychodni Rejonowej w Prochowicach zatrudnionych było w 2020 roku 16 pracowników, 1 

konserwator na umowie zlecenia i 4 lekarzy na kontrakcie, w tym: 

- 2 lekarzy POZ 

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

1- pielęgniarka punktu szczepień, 2 – pielęgniarki medycyny szkolnej) 
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- 1 położna  środowiskowo – rodzinna 

- 2 mgr rehabilitacji 

- 2  pracowników administracyjnych ( główny księgowy i pracownik administracyjno – kadrowy) 

- 2 sprzątaczki 

- 1 konserwator na umowę zlecenia   

- 4 lekarzy na kontrakcie ( Lekarz Ginekolog, Lekarz Okulista, Lekarz Medycyny Pracy i Lekarz 

Rehabilitant). 

W 2020 roku nie pozyskano żadnych zewnętrznych środków finansowych. 

 

W 2020 roku w mieście Prochowice działalność prowadziły 2 apteki. 

 

I – OPIEKA SZKOLNA i PRZEDSZKOLNA w 2020 r: 

 

1/ Analiza i uzupełnienie dokumentacji zdrowotnej całej szkoły. 

2/ Uczniowie klas trzecich i ósmych mieli przeprowadzone badania przesiewowe 

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

klasach piątych wykonane były  badania pielęgniarskie oraz badania lekarskie z oceną postawy ciała. 

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

badanie wzroku. 

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

5/ Przeprowadzana jest fluoryzacja zębów uczniów klas I-VI 

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

zdrowotnymi i wychowawczymi. 

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

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

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

dojrzewania, problemy emocjonalne, bezpieczeństwo. 

9/ Szczepienia ochronne wykonano według kalendarza szczepień. 

10/ Trwa wdrożone dokładne wycieranie butów przed wejściem do szkoły ( po każdej przerwie klatka 

schodowa i korytarze są zabłocone). 

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

w-f układa się dobrze. 
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12/ Badania kontrolne czystości w zależności od potrzeb ( włosy). 

13/ Otoczenie szczególną opieką uczniów przewlekle chorych. 

14/ Porady ambulatoryjne nagłe: 

- skaleczenia i otarcia naskórka 

- krwawienie z nosa 

- zwichnięcia kończyn 

- urazy( kończyn, głowy palców, brzucha) 

- bole ( głowy, omdlenia, uszu, brzucha) 

- pomiary RR i temperatury ciała. 

 

Ogólna liczba uczniów w Szkołach Podstawowych 596, w tym: 

-  Szkoła Podstawowa Nr 1 – 310 uczniów 

-  Szkoła Podstawowa Nr 2 – 242 uczniów 

-  Szkoła Podstawowa w Dąbiu – 44 uczniów 

 

II - PRACE REMONTOWE 

 

 W 2020 roku brak było  prac remontowych.  W 2021 roku planowana jest zmiana sposobu 

użytkowania części obiektu Przychodni Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe gabinety i 

pomieszczenia pomocnicze. W minionym roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową 

na to zadanie za kwotę 45.510 zł. Na realizację zadania pozyskano środki z RFIL. 
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III – PROMOCJA ZDROWIA, PROFILAKTYKA I PROGRAMY ZDROWOTNE DLA 

MIESZKAŃCÓW GMINY PROCHOWICE 

 

Rodzaj badania Odpłatność Liczba pacjentów, którzy 

skorzystali z akcji 

BADANIE PIERSI PŁATNE 2x 30 osób 

BADANIE SŁUCHU CO 

WTOREK 

BEZPŁATNE ok. 30 osób 

 

IV – PRACA PIELĘGNIARKI W TERENIE: 

 

- Wizyty w domu pacjenta - 1301 pacjentów 

- Wizyty gabinetowe   - 121 pacjentów 

- Badania laboratoryjne ( pobranie krwi w terenie na zlecenie lekarza POZ) - 654 pacjentów 

- Iniekcje w terenie - 258 pacjentów 

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

 1354  pacjentów 

- teleporady – 1528. 

 

V - REHABILITACJA: 

 

Gabinet fizjoterapii dostępny jest dla pacjentów w godz. 8.00- 18.00 od poniedziałku do piątku. 

Zatrudnionych jest dwóch magistrów fizjoterapii. 

W ramach swoich obowiązków służbowych wykonują zabiegi fizjoterapeutyczne oraz planowanie 

całego procesu rehabilitacji ( tzn. ustalenie rodzaju zabiegów i kinezyterapii stosownie do jednostki 

chorobowej i możliwości pacjenta). Są to tzw. planowane wizyty fizjoterapeutyczne. 

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

zabiegów z NFZ. 

W w/w gabinecie są wykonywane następujące zabiegi: 

1/ Elektroterapii - PRĄDY: 

- TENS 

- TRABERTA 

-YD ( INTERFERENCYJNE) 
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- STYMULACJA, PRĄDY DIADYNAMICZNE DD 

- JONOFOREZA 

- GALWANIZACJA 

2/ Światłolecznictwa: 

- NAŚWIETLANIE LAMPĄ SOLLUX 

- BIOPTRON 

- LASER WYSOKOENERGETYCZNY I BIOSTYMULACYJNY 

3/ Magnetoterapia ( POLE MAGNETYCZNE WYSOKIEJ I NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI) 

4/ Sonoterapia ( ULTRADŹWIĘKI MAŁĄ I DUŻĄ GŁOWICĄ) 

5/ Masaż podciśnieniowy 

6/ Krioterapia ( LECZENIE ZIMNEM NIE REFUNDOWANE PRZEZ NFZ) 

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

ODCIĄŻENIU, ĆWICZENIA INDYWIDUALNE, ĆWICZENIA NA PRZYRZĄDACH ORAZ 

NAUKA LOKOMOCJI I WYCIĄGI DLA KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO) 

 

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

do wykonywania powyższych zabiegów. 

Stan techniczny aparatów i badanie pola elektromagnetycznego wykonywane są zgodnie z przepisami. 

 

Z uwagi na sytuację epidemiczną w 2020 roku Przychodnia Rejonowa w Prochowicach 

pracowała w systemie teleinformatycznym. Pilne przypadki były przyjmowane na terenie przychodni. 

Lekarze dostępni byli w godzinach od 8.00 do 16.00, natomiast wizyty domowe realizowane były w 

godzinach od 16.00 do 18.00. U obłożnie chorych i leżących , w razie potrzeby, wizyty pielęgniarskie 

i lekarskie realizowane były w domu chorego. Recepty zaś były realizowane telefonicznie.  
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4. KULTURA I SPORT 
 
4.1. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA PROCHOWICKIEGO OŚRODKA 

KULTURY I SPORTU ZA 2020 ROK 
 

 

Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu jest gminną instytucją kultury działającą na terenie Miasta i 

Gminy Prochowice, która od kilkudziesięciu lat zajmuje się umożliwianiem uczestnictwa w kulturze 

lokalnej społeczności. Organizuje koncerty, konkursy i zajęcia warsztatowe, starając się w jak 

największym stopniu sprostać wymaganiom mieszkańców. Jako instytucja kultury organizuje także 

wydarzenia o charakterze edukacyjnym z zakresu kultury, które mają na celu kształtowanie 

świadomości odbioru, tożsamości, wrażliwości, poznawania dziedzictwa kulturowego 

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

kręgi kulturowe przybliżając dziedzictwo, ponieważ świat jest wielokulturowy. Temu służą między 

innymi organizowane wyjazdy czy też wystawy. Są też organizatorami wielu wydarzeń o charakterze 

rozrywkowym oraz przedstawiających różne zjawiska popkultury, co też jest potrzebne mieszkańcom. 

Celem jest upowszechnianie kultury i zachęcanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa  

w kulturze, na czym bardzo nam zależy. 
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W gminie Prochowice w 2020 r. funkcjonowały następujące centra, ośrodki kultury  i świetlice: 

 Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu 

 Wiejski Dom Kultury w Mierzowicach 

 Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Kawicach 

 Świetlica w Rogowie Legnickim 

 Świetlica w  Dąbiu 

 Świetlica w  Szczedrzykowicach 

 Świetlica w  Motyczynie 

 Świetlica w  Lisowicach 

 

Świetlice wiejskie działają przy Prochowickim Ośrodku Kultury i Sportu. Zatrudnione tam opiekunki 

pracują z grupą dzieci prowadząc zajęcia profilaktyczne. Świetlice środowiskowe finansowane są 

przez  Miejsko - Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Świetlice są 

placówkami wsparcia dziennego, funkcjonują w godzinach popołudniowych. Uczestnikami zajęć w 

świetlicach środowiskowych są dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Prochowice. Celem 

działalności świetlic jest zapewnienie kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącym z 

rodzin funkcyjnych, dysfunkcyjnych, wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka, 

kształtowanie pozytywnych postaw i wartości oraz umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie. 

W związku z wystąpieniem epidemii COViD - 19 wszystkie zajęcia w świetlicach musiały odbywać 

się jednakowo w sposób dostosowany do ograniczeń, w określonym reżimie sanitarnym. Mimo 

wszystko z powodzeniem udało się przeprowadzić zajęcia warsztatowe o charakterze profilaktycznym, 

czy też wakacyjne wyjazdy dla dzieci i młodzieży z sołectw. Kierunkiem podroży podczas letnich 

wakacji były Błędne Skały w Górach Stołowych i Park Krasnala w Nowej Soli. Mieszkańcy wsi mogli 

również uczestniczyć między innymi w warsztatach zielarskich, czy tez prowadzonych przez 

Prochowicki Ośrodek Kultury grach oraz zabawach na świeżym powietrzu.  

  Istniejący w naszej gminie fundusz sołecki to przede wszystkim doposażenie każdej ze świetlic. 

Wiejski Dom Kultury w Mierzowicach w 2020 rok wyposażony został w system klimatyzacji, 

doposażona została także kuchnia poprzez zakup naczyń. Fundusz sołecki wsi Lisowice  został w 

całości przekazany na budowę Skate Parku, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród 

młodych mieszkańców naszej gminy. Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Kawicach  zyskało nowe 

naczynia, sprzęt AGD oraz zamontowane zostały nowe blaty kuchenne. Fundusz sołecki we wsi 

Rogów Legnicki został przeznaczony na zakup  naczyń oraz sprzętu gastronomicznego, przez co 

świetlica zyskała na popularności i jest chętnie wynajmowana przez mieszkańców naszej gminy. 
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Świetlica w Szczedrzykowicach doposażona została w nowe stoły i krzesła. Działanie to w znaczny 

sposób poprawiło jej wizerunek. We wsi Szczedrzykowice z funduszu sołeckiego sfinansowano 

wykonanie projektu na wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej.   

Fundusz sołecki bardzo często jest przeznaczany jako dofinansowanie imprez rodzinnych, które 

organizowane są przez mieszkańców wsi. Dzień Dziecka i wyjazdy integracyjne, Święto Rodziny  to 

inicjatywy mieszkańców wsi z Gminy Prochowice. 

Każda świetlica wyposażona jest w podstawowe artykuły plastyczne oraz sportowo rekreacyjne, które 

niezbędne są do realizacji planu pracy świetlicy. Oprócz prowadzonych zajęć opiekuńczo-

wychowawczych, prowadzone są zajęcia profilatyczne z zakresu rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz narkomanii. Sale w świetlicy wykorzystywane są do organizacji imprez rodzinnych 

oraz spotkań mieszkanców według następuijącego cennika: 

400,00zł -1 dzień 

700,00zł-  3 dni 

W cenie wynajmu mieści się wyposażyczenie  naczyń i sprzętu oraz koszt  zużycia mediów tj. energii 

i wody. 

Świetlice wiejskie na terenie gminy Prochowice to również miejsce działalności Kół 

Gospodyń Wiejkich, które prowadzą tam swoją działalność. 

 

1. Koło Gospodyń Wiejskich „Lisowiczanki” 

2. Koło Gospodyń Wiejskich „Mierzowiczanki” 

3. Koło Gospodyń Wiejskich "Rogowianki" 

4. Koło Gospodyń Wiejskich z Dąbia. 

 

Prężna działalność Kół Gospodyń Wiejskich jest widoczna podczas organizowanych imprez 

plenerowych.  Koła Gospodyń Wiejskich oferują swoje wyroby regionalne oraz swoją kuchnię 

związaną z daną wsią i regionem. KGW Dąbie wyspecjalizowało się w ciastach, oraz przetworach z 

owoców i warzyw. Stoisko Kwiatkowiczanek cieszy sie dużą popularnością ze względu na oferowaną 

ofertę dań z grilla. Lisowicznki specjalizują się w lepieniu pierogów, a Panie z KGW z Mierzowic w 

robieniu gołąbków. Pozyskane fundusze ze sprzedaży wyrobów własnych, panie przeznaczają na 

doposażanie kuchni w sprzet kuchenny  oraz wyjazdy integracyjne. 
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Działalność kulturalną w mieście oraz w gminie 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: 

 

o organizowanie ognisk, kół, sekcji i zajęć kulturalnych, 

o organizowanie imprez kulturalnych, 

o rozwój współpracy ze związkami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy, 

o organizowanie wystaw, plenerów, spotkań i wspomaganie działalności miejscowych 

twórców kultury, 

o współorganizacja imprez kulturalnych w ramach współpracy ze środowiskami lokalnymi, 

o rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych. 

 

W 2020 r. zorganizowano i współorganizowano następujące wydarzenia: 

 

1. 28 Finał WOŚP w Prochowicach 

2. Koncert Na Dwa Chóry 

3.  Koncert Grupy Granada 

4.   Ferie Zimowe 

5.   Tłusty Czwartek 

6.   Romeo i Julia- wyjazd do Opery we Wrocławia 

7.   Dzień Kobiet 2020 

8.   Wideo- Kurs Tańca Towarzyskiego dla Prochowiczan 

9.   Zajęcia online dla dzieci- animacje techniką "STOP-MOTION" 

10. Konkursy Wielkanocne (online)- "Baranek Wielkanocny", "Wielkanocna Babka", "Wielkanocny 

Przepis" 

11. Konkurs Fotograficzny pt." W moim ogrodzie" 

12. Konkurs poetycki "Dla Ciebie Mamo" 

13.XXXIV Międzynarodowy Integracyjny Plener Plastyczny w Prochowicach 

14.Warsztaty plastyczne dla dzieci w prochowickim parku 

15."Wakacje Odkrywców" – półkolonie dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Prochowice 

16.Wrześniowe spotkania seniorów 

17.Dożynki Gminne 

18.Konkurs na "Rzeźbę z dyni" 

19.Konkurs plastyczny pt. "TAK WIDZĘ NIEPODLEGŁOŚĆ" 
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20.Konkurs na rysunkowy list do Mikołaja 

21.Mikołajkowa Poczta 

22.Wizyta Mikołaja w Gminie Prochowice 

 

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział około 1000 mieszkanek i mieszkańców Prochowic.  

Ważnym elementem popularyzacji i upowszechniania kultry jest informacja oraz dostęp do niej,  

dlatego o naszych imprezach informujemy szeroko poprzez stronę internetową, prasę lokalną, a także 

poprzez plakaty i tablice reklamowe. 

 

Przy gminnych jednostkach kultury funkcjonują: 

1.Chór Dnia Jednego 

2.Zespół Ludowy „Kumoszki” 

3.„Mały Artysta” 

4.KTT „Impuls” 

5.Aktywny Senior w Prochowicach 

6.Sekcja siatkówki 

7. Champion Prochowice – sekcja Taekwondo 

 

Nasza Instytucja edukuje w zakresie kultury różne środowiska, a w szczególności dzieci i młodzież 

poprzez tworzenie i prowadzenie zespołów artystycznych, kół zainteresowań ,organizowanie 

konkursów, przeglądów, festiwali we wszystkich dziedzinach działalności kulturalnej. Zajęcia 

zespołów, kół i sekcji odbywają się w odpowiednio przygotowanych salach. Każda z wymienionych 

sekcji cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Miasta i Gminy Prochowice, a także 

osób spoza gminy.  Ogromnym powodzeniem cieszą się także wyjazdy turystyczno-krajoznawcze, do 

Teatru czy Opery. Nasza grupa Seniorów regularnie uczestniczy w organizowanych wyjazdach, 

poznając Polskę i kraje ościenne. Stworzenie miejsca spotkań dla Seniorów w Prochowicach jest 

szansą dla osób starszych. Działanie to umożliwiło im spędzenie czasu wolnego w miłym towarzystwie, 

dało szanse na rozwój zainteresowań i pasji. Taka była właśnie idea- stworzenie miejsca w którym 

osoby starsze mogą integrować się i wspierać ,spotykać w doborowym towarzystwie w pobliżu 

swojego miejsca zamieszkania. 
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Projekty realizowane przez Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w 2020 roku 

 

"Wspólnie działamy oraz pływamy w Krainie Łęgów Odrzańskich"-  dofinansowanie w konkursie 

ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”              

w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

 Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Realizacja projektu pn. "Wspólnie działamy oraz pływamy w Krainie Łęgów Odrzańskich" 

zaplanowana jest na rok 2021. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 37.589,60 złotych, z czego 

prawie 80 % stanowi dotacja uzyskana w konkursie grantowym LGD Krainy Łęgów Odrzańskich. 

Kwota dotacji wynosi 28640,00zł. Dzięki otrzymanemu wsparciu powstanie drewniana pergola przy 

rzece Młynówce, zakupione zostaną rowery wodne, drewniane leżaki parkowe oraz podświetlana 

fontanna wodna, która niewątpliwie będzie największą atrakcją realizowanego projektu. Przedmiotem 

działania jest zagospodarowanie terenu w zabytkowym parku w Prochowicach poprzez doposażenie 

miejsca do wypoczynku przy korycie rzeki Młynówka. Planowane przedsięwzięcie ma za zadanie 

wykorzystać przestrzeń przy rzece w parku jako miejsce do wypoczynku, spotkań oraz relaksu. 

  

Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu pełnił  rolę partnera w przygotowaniu projektu 

Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Nasza Gmina w Prochowicach 

pn. "Aktywizacja i wzmocnienie kapitału społecznego społeczności lokalnej poprzez stworzenie 

miejsca do uprawiania aktywnej turystyki wodnej i miejsca do wypoczynku w Krainie Łęgów 

Odrzańskich" 

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Nasza Gmina w Prochowicach" przy współpracy z Gminą 

Prochowice oraz Prochowickim Ośrodkiem Kultury i Sportu wzięli udział w konkursie ogłoszonym 

przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich" w ramach naboru 

wniosków "Kraina Łęgów Odrzańskich"dla działania Wzmocnienia kapitału społecznego w ramach 

przedsięwzięcia P4. W ramach naboru otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 69165,00zł  na projekt 

pn. "Aktywizacja i wzmocnienie kapitału społecznego społeczności lokalnej poprzez stworzenie 
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miejsca do uprawiania aktywnej turystyki wodnej i miejsca do wypoczynku w Krainie Łęgów 

Odrzańskich". Kwota dofinansowania projektu stanowi 95% całości przedsięwzięcia. Realizacja 

zadania zakłada  stworzenie przystani turystyczno- rekreacyjnej wraz z miejscem do wypoczynku przy 

rzece Młynówce, na terenie Basenu Kąpielowego w Prochowicach. Wyżej wymienione 

przedsięwzięcie ma za zadanie wykorzystać potencjał rzeki Młynówki jako miejsca do uprawiania 

turystyki wodnej (kajakarstwo, rowery wodne czy SUP) na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności. 

Walory przyrodnicze i antropogeniczne występujące przy rzece Młynówce powodują, iż obszar ten w 

okresie od wiosny do jesieni swoją atrakcyjnością przyciąga rzesze turystów nastawionych na aktywne 

formy spędzania czasu wolnego- turystyka wodna i rekreacja. Dzięki realizacji tego projektu będziemy 

można udostępnić mieszkańcom naszej gminy jak i turystom elementy dziedzictwa kulturowego 

Miasta Prochowice i przyrodniczego rzeki Młynówki. Z koryta rzeki obejrzeć będzie można 

zabytkowy park miejski w Prochowiach oraz XIII wieczny kompleks zamkowy. Realizacja tego 

przedsięwzięcia umożliwi więc udostępnienie szlaku wodnego rzeki Młynówki lokalnej społeczności 

jak i również potencjalnym turystom nastawionym na aktywny wypoczynek, a stworzenie 

nowoczesnej infrastruktury wraz z miejscem do wypoczynku zapewni korzystającym komfort 

użytkowania oraz bezpieczeństwo. Nowo powstała infratsruktura umożliwi również wsparcie w 

organizacji różnorodnych form aktywności mieszkańców jak np. spływy kajakowe, spływy rowerami 

wodnymi, czy zyskujący na popularności sport związany z pływaniem na deskach SUP. 

Podsumowując, można śmiało stwierdzić iż realizacja w/w projektu na pewno wpłynie na  integrację 

i aktywizacje mieszkańców Miasta i Gminy Prochowice. 

 

Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu pełnił rolę partnera w przygotowaniu  i realizacji projektu 

Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Nasza Gmina w Prochowicach 

pn. "Wakacje Odkrywców". Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Prochowice w 

ramach konkursu na dofinansowanie stacjonarnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej 

na terenie Miasta i Gminy Prochowice. 

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Nasza Gmina" w Prochowicach przy współpracy z 

Prochowickim Ośrodkiem Kultury i Sportu zrealizowali projekt pn. "Wakacje Odkrywców". Projekt 

dotyczył organizacji  stacjonarnego wypoczynku letniego dla dzieci z terenu MiG Prochowice. Kwota 

dofinansowania to 4000,00zł. Głównym celem projektu było zorganizowanie dzieciom namiastki 

wakacyjnej przygody, oraz spędzenia czasu wolnego z dala od problemów dnia codziennego. 

Stworzony przez nas program skierowany był do dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy 

Prochowice i stanowił dla nich ciekawą alternatywę spędzenia czasu podczas wakacji.  
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Przeprowadzone przez nas zajęcia miały charakter różnorodny, jednak ukierunkowany głównie na 

profilaktyke dotyczącą stosowania używek, co niestety jest obecnie dużym problemem wśród dzieci i 

młodzieży. 
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Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu pełnił rolę partnera w przygotowaniu  i realizacji projektu  

pn. "ETNO W SIECI BEZ WIRUSA". Projekt został przygotowany oraz zrealizowany przez 

nieformalna grupę "Aktywna Kultura". Dofinansowanie zostało przyznane z programu "Dolnośląskie 

Małe Granty" 

 

Projekt "ETNO W SIECI BEZ WIRUSA" polegał na przekazaniu w formie online,  poprzez materiały 

wideo (6 odcinków) wiedzę o tematyce kulturowej. W powstałych materiałach przedstawione zostały 

elementy kultury mieszkańców Dolnego Śląska, a zwłaszcza wybranych grup etnicznych i mniejszości 

narodowych mieszkających w regionie Dolnego Śląska. W skondensowanej i przyjaznej odbiorcy 

formie przybliżone zostały między innymi tradycje, obyczaje, sztuka ludowa, czy architektura 

Dolnego Śląska. Operator Programu  z którego przyznane zostało dodfinansowanie to  Dolnośląska 

Federacja Organizacji Pozarządowych. Dolnośląskie Małe Granty. 

 

Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w swoich założeniach zmierza do jeszcze lepszej integracji 

społecznej, tak aby zmotywować inne organizacje do współpracy na różnych płaszczyznach,w tym 

także na płaszczyźnie życia kulturalnego w naszej gminie. W tym zakresie zwiększony zostanie nacisk 

na wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców, w tym grup nieformalnych, w zakresie realizacji ich 

pomysłów, pasji i zainteresowań. Kolejnym zamierzeniem naszej instytucji jest kontynuacja 

wyrównywania szans dostępu do kultury na terenach wiejskich i miejskich, poprzez organizowanie 

warsztatów,wydarzeń kulturalnych i imprez na terenie całej gminy. Instytucja nasza dążyć będzie 

również do podnoszenia świadomości mieszkańców w sferze regionalnej kultury          i historii, 

wykorzystując nowoczesne formy odbioru naszego dziedzictwa kulturowego. Duże zaangażowanie i 

aktywność społeczeństwa oraz nowoczesność oferty kierowanej przez POKiS do mieszkańców 

wiejskiego i miejskiego obszaru spowoduje, iż zostaną zniwelowane różnice  w dostępie do dóbr 

kultury. Oferta instytucji oparta o historię i tożsamość lokalną pozwoli wiejskiemu społeczeństwu na 

kultywowanie tradycji i obrzędów oraz na świadome identyfikowanie się z kulturą i historią lokalną. 

Tym samym Ośrodek Kultury stanie się instytucją łączącą środowiska miejskie i wiejskie w naszej 

gminie. Ośrodek Kultury stara się pozyskiwać zasoby, partnerów oraz kadrę, która dzięki swojemu 

potencjałowi ma możliwość wpływu na rozwój kultury i społeczeństwa Gminy Prochowice. 
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4.2. SPORT 

 

Nasza Instytucja realizuje również zadania stutowe związane z działalnością sportową. Na terenie 

gminy działają Kluby Sportowe takie jak: 

                        -    4 Ligowy Klub Sportowy Prochowiczanka 

– 4 ligowy Klub Orkan Szczedrzykowice 

– Kluby A klasowe - Krokus Kwiatkowice, Korona Kawice 

– B klasowe- Czarni Golanka 

 

     Każdy Klub Sportowy to piłkarze związani z gminą Prochowice. Działalność sportowa oparta jest 

przede wszystkim na dotacji z UMIG Prochowice w ramach której utrzymywane są obiekty, budynki  

sportowe, zatrudnieni są trenerzy oraz prowadzone są zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Klub Sportowy 

Prochowiczanka składa się z pierwszej drużyny oraz z grup: Skrzaty, Orliki, Trampkarze oraz 

Młodziki. Klub zrzesza okolo 150 zawodników. 

Obiekt sportowy KS Prochowiczanka to przede wszystkim budynek wielofunkcyjny, dostosowany dla 

osób niepełnosprawnych, wyposażony w nowoczesne szatnie, łazienki, oraz sale wielofunkcyjną, która 

spełnia role miejsca spotkań nie tylko sportowców ale również jest miejscem organizacji imprez 

rodzinnych ,integracyjnych, szkolnych. Boisko zostalo doposażone w nowoczesny system 

nawadniajacy sfinansowany z dostacji celowej z UMIG Prochowice w kwocie 38 000,00zł. Działanie 

to bardzo poprawiło stan murawy, a tym samym jakość prowadzonych treningów i rozgrywanych 

meczów. Zatrudniony gospodarz obiektu dba o porządek budynku oraz stan przestrzeni sportowej. 

Obiekt sportowy we wsi Kwiatkowice został udostępniony piłkarzom w roku ubiegłym po gruntownej 

renowacji murawy boiska. Zostały przeprowadzone prace wodno-kanalizacyjne, oraz zbudowane 

nowe zadaszenie stanowisk gości oraz gospodarzy. 

4 ligowa drużyna Orkan Szczedrzykowice może rozgrywać mecze na nowej plycie boiska, dzięki jej 

renowacji oraz wyposażeniu  w nowoczesny sytem automatycznego nawadniania. Projekt został 

zrealizowany przez UMIG Prochowice na łączną kwotę 254 000.00zł. 

Wszystkie drużyny piłkarskie finansowane są z budżetu UMiG Prochowice. Działacze klubowi dbają  

o zakup sprzętu i strojów sportowych dla wszystkich drużyn. Dużą rolę w rozwój sportu w gminie 

odgrywają lokalni przedsiębiorcy jak i prywatni sponsorzy, którzy wspierają finansowo nasze kluby. 

     Działalność klubu Prochowiczanka to nie tylko drużyna Seniorów. Wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom mieszkańców , powstała Akademia Piłkarska  dla najmłodszych, prowadzona przez 

wykwalifikowanych licencjonowanych  trenerów. Największym zainteresowaniem cieszy się grupa 
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Skrzat, która liczy 30 najmłodszych mieszkańców gminy Prochowice. W 2020 r. najmłodsi piłkarze 

razem z trenerem brali udział w turnieju „Z podwórka na stadion Tymbarku”, oraz w dwóch mini 

turniejach, gdzie zmierzyli się z drużyną Żak z Akademii Zagłębia Lubin. 

      Ogromne wsparcie oraz zaangażowanie rodziców najmłodszych zawodników Prochowiczanki, ma 

wpływ na prężny rozwój sekcji. Pozostałe grupy działające w klubie Prochowiczanka - Żak, Młodzik 

oraz Junior Młodszy liczą w sumie 56 osób. Drużyny uczestniczą w wielu turniejach organizowanych 

przez OZPN Legnica, czy KGHM Kids Cup. Zawodnicy na murawie stadionu KS Prochowiczanka 

trenują 2-3 razy w tygodniu. Wysoka frekwencja oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży jest 

motywacją dla trenerów, aby każde spotkanie było efektywne i satysfakcjonujące. 

 

Projekty realizowane przez KS Prochowiczanka w 2020 roku: 

-„Klub 2020” Ministerstwo Sportu i Turystyki -uzyskana dotacja w kwocie 10 000,00zł, 

-”W zdrowym ciele zdrowy duch”  Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym wynikającym z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2019 rok- kwota 2880,00zł 

 

        W związku z panującą w 2020r. epidemią Covid 19, Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu swoją 

działalność prowadził w sposób ograniczony. Od stycznia do połowy marca 2020r. imprezy oraz 

zajęcia POKiS odbywały się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Od czasu 

wprowadzenia ograniczeń w działalność kulturalnej, planowane przez nas zajęcia realizowane były w 

sposób online lub w ograniczonej ilości uczestników, zachowując reżim sanitarny. Mimo 

obowiązujących nas  ograniczeń, proponowane przez nas zajęcia cieszyły się szerokim odbiorem 

wśród mieszkańców MiG Prochowice. Wykorzystując lockdown, pracownicy Prochowickiego 

Ośrodka Kultury i Sportu własnymi siłami przeprowadzili remont sali widowiskowej oraz 

pomieszczeń biurowych. Remont wnętrza miał za zadanie nie tylko poprawić wygląd sal, ale także 

zachęcić mieszkańców do korzystania z naszej placówki. Odświeżone wnętrza POKiS na pewno 

przyczyniły się do poprawy jego wizerunku. Mamy nadzieję, iż w najbliższym czasie w nowo 

wyremontowanych pomieszczeniach będziemy mogli w pełni realizować naszą statutową działalność, 

organizująć ciekawe zajęcia oraz inicjatywy na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prochowice. 

. 
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4.3.DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI  

IM. ZYGMUNTA JANA RUMLA W PROCHOWICACH ZA 2020 ROK 

 

 Na terenie gminy Prochowice funkcjonuje jedna biblioteka publiczna -  Miejsko-Gminna 

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Prochowicach, która w dniu 22 października 2019 

r. uroczyście obchodziła swoje 70-lecie.  

Biblioteka jest przestronna, funkcjonalna i estetycznie urządzona. Posiada bogaty, 

systematycznie uzupełniany księgozbiór. Reprezentowane są w nim wszystkie dziedziny wiedzy. 

Podstawę zbiorów stanowi klasyka literatury polskiej i obcej, książki popularnonaukowe  oraz lektury 

szkolne. 

W ostatnich latach zbiory wzbogacono o książkę mówioną – audiobooki. 

Od 2015 roku czytelnicy obsługiwani są za pomocą systemu komputerowego  Mak+, co w 

znaczymy stopniu ułatwiło pracę i funkcjonowanie Biblioteki.  

Biblioteka oferuje również: 

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

- bezpłatny dostęp do Internetu uczniom i osobom uczącym się. 

 Biblioteka posiada salę widowiskową na 46 miejsc, wyposażoną w sprzęty: nagłaśniający i 

oświetleniowy. Sala ta wykorzystywana jest na szeroko pojętą działalność kulturalno-oświatową 

związaną z upowszechnianiem książki i czytelnictwa.  

W okresie sprawozdawczym działalność MGBP im. Zygmunta Jana Rumla w Prochowicach 

była uwarunkowana wystąpieniem stanu pandemii koronawirusa i funkcjonowała na zasadach 

zgodnych z obowiązującymi rozporządzeniami Rady Ministrów i rekomendacjami Biblioteki 

Narodowej. Nigdy wcześniej nie znaleźliśmy się w takiej sytuacji. Dyrektor MGBP w Prochowicach 

ustanowił określone ograniczenia, nakazy i zakazy dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego w 

bibliotece, które miały chronić pracowników biblioteki i jej czytelników. 

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu Biblioteki w okresie pandemii dotyczyły: 

1. konieczności okresowego zamknięcia placówki dla czytelników: od 16.03 – 14.05 i 7.11 – 7.12.; 

2. ograniczania liczby czytelników w pomieszczeniach bibliotecznych (po otwarciu instytucji), 

3. braku wolnego dostępu do półek dla czytelników, 

4. zwiększenia liczby egzemplarzy w jednorazowym wypożyczeniu,  

5. całkowitego zawieszenia dostępu do stanowisk komputerowych dla czytelników, 

6. całkowitego zawieszenia usługi wypożyczeń międzybibliotecznych, 

7. zniesienia na okres pandemii kar dla czytelników za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych, 
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8. wprowadzono nowe zasady zamawiania i wypożyczania książek – „Książka na telefon”, dowóz 

książek do domu dla osób starszych,  

9. książki obłożone w folię poddawane były dezynfekcji, 

10. wprowadzono kwarantannę książek w odrębnym pomieszczeniu (trwającą 7 dni),  

11. przez cały rok 2020 w pomieszczeniach Biblioteki rozpowszechniano za pomocą plakatów 

informacje o zasadach bezpiecznego korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 

 

 Mimo pandemii i związanych z nią koniecznych ograniczeń w okresie sprawozdawczym sytuacja 

finansowa placówki była stabilna. W związku z tym przeprowadzono szereg inicjatyw związanych z 

gromadzeniem i udostępnianiem księgozbioru oraz z działalnością kulturalno-oświatową.  

 

 

 

STAN I UDOSTĘPNIANIE KSIĘGOZBIORU 

 
1. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2020 r. (ogółem): 25571 wol. 

  Literatura piękna dla dorosłych 16521 wol. 

  Literatura piękna dla dzieci 6697 wol. 

  Literatura popularnonaukowa dla dorosłych 2105 wol. 

  Literatura popularnonaukowa dla dzieci 248 wol. 

2. Struktura wpływu księgozbioru za rok 2020 r. 

 Wpływ ogółem: 

945 wol.  

  Zakup ogółem: 930 wol. 

  W tym: Literatura piękna dla dorosłych 708 wol. 

   Literatura piękna dla dzieci 193 wol. 

   Literatura popularnonaukowa dla dorosłych 27 wol. 

   Literatura popularnonaukowa dla dzieci 2 wol. 

  Inna źródła wpływu ogółem: dary 15 wol. 

  W tym: Literatura piękna dla dorosłych 2 wol. 

   Literatura piękna dla dzieci 0 wol. 
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   Literatura popularnonaukowa dla dorosłych 12 wol. 

   Literatura popularnonaukowa dla dzieci 1 wol. 

3. Ubytki ogółem: 31531 wol. 

  Ubytki w ciągu roku 0 wol. 

4. Struktura wypożyczeń za 2020 r.  

 Wypożyczenia ogółem: 

 

 

17442 wol. 

  Literatura piękna dla dorosłych 12868 wol. 

  Literatura piękna dla dzieci 3905 wol. 

  Literatura popularnonaukowa  669 wol. 

4. Liczba odwiedzin ogółem: 10322  

 Odwiedziny w wypożyczalni: 10230  

Odwiedziny w czytelni: 92  

w tym w czytelni internetowej: 92  

 5. Udzielone informacje ogółem:  

 

514 

 w tym liczba udzielonych informacji w czytelniach internetowych: 421 

6. Stanowiska komputerowe: Liczba stanowisk komputerowych 

dostępnych dla czytelników: 

3 

 Liczba stanowisk komputerowych wykorzystywanych tylko do prac 

bibliotecznych:    

3 

 

 

 

 

DANE DOTYCZĄCE BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ 

Nazwa Adres Telefon E-mail  Strona WWW 

Miejsko-Gminna Biblioteka 

Publiczna im. Zygmunta Jana 

Rumla w Prochowicach 

 

Rynek 5 

59-230 

Prochowice 

768584687 

b_spryszynska

@poczta.onet.p

l 

_ 

 

 

PUNKTY BIBLIOTECZNE* 

  Miejscowość, adres Lokalizacja np. DPS, szpital, świetlica wiejska 

1.  Kawice 34, 59-230 Prochowice Świetlica Wiejska 

1.  Cichobórz 10, 59-230 Prochowice Dom prywatny  

 

 

 

 

 



84 

 

Samodzielna instytucja kultury  

Zbiory przeznaczone dla osób z dysfunkcjami wzroku (np. książki z dużą czcionką,  audiobooki, e-booki - liczba 

w wol., jedn. inw. lub zbiory licencjonowane), 

 

Ilość audiobooków – 69 jednostek inwentarzowych. 

 

- wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne – jego rodzaj  

i opis.  

 

Czytak z bazą audiobooków 

 

Wpływ pandemii Covid-19: 

 

- W ciągu roku 2020 biblioteka była nieczynna przez 47 dni (15 w marcu, 20 w kwietniu, 9 w maju 

oraz 3 w listopadzie). Wprowadzono usługę „Książka na telefon” oraz rozpropagowano zamówienia 

on-line  - gotowe paczki odbierano przed wejściem do Biblioteki.  

W okresie wakacji w roku 2020 zorganizowano dla czytelników dziecięcych i dorosłych konkursy – 

plastyczne, fotograficzne oraz literackie (rozpropagowano je przez Facebooka Biblioteki). W 

konkursach łącznie wzięło udział 118 osób  

- liczbę czytelników oraz liczbę wypożyczeń – w jakich grupach wiekowych oraz społeczno-zawodowych 

nastąpił największy odpływ czytelników/ spadek wypożyczeń, a kto w nich pozostał; czy i w jaki sposób 

zmieniły się potrzeby i zainteresowania czytelników wciąż korzystających z bibliotek publicznych; jakie formy 

kontaktu/ pracy z czytelnikami okazały się najbardziej efektywne. 

 

W roku 2020 zarejestrowano ogólny spadek czytelników o 96 osób, w tym w grupie wiekowej:  

6-12 lat – o 18 osób,  

16-19 lat – o 12 osób, 

20-24 – o 2 osoby  

25-44 – o 59 osoby  

45-60 – o 4 osoby  

Powyżej 60 lat – 5 osób 

 

Natomiast w kat. wiekowej  

do lat 5 – wzrosło o 9 osób 

 13-15 – wzrosło o 5 osób. 
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W kategorii wg zajęcia  

- osoby uczące się – spadek o 41 osób 

- osoby pracujące – spadek o  24 osób 

- pozostali – spadek o 31 osób  

 

Ogólna liczba wypożyczeń – zmalała o 2885 wypoz.  

Zbiory specjalne (audiobooki) – zmalała o 3 wypoz.  

 

Nie zauważono żadnych zmian upodobań czytelniczych. W czasie zamknięcia Bibliotek, największy 

kontakt zarejestrowano przez media społecznościowe – massenger, system MakPlus zamówienia, 

poczta emailowa oraz telefon.  

 

Działalność kulturalno-oświatowa 

 

Ferie i wakacje 

Ilość uczestników 

10-22.02. Ferie z komputerem  82 

    RAZEM 82 

 

Przestawienia teatralne  

 Ferie   

14.02. „Przygody małego pingwina Pik Poka” 70 

21.02. „Muzyczne igraszki” zabawa karnawałowa 70 

    RAZEM 140 

 

 

Wakacyjne konkursy dla każdego małego i dużego  

Lipiec 

11.07 Książka na wokacjach – konkurs 

fotograficzny 

27  

9 dorosłych  

18 dzieci 

18.07 By czytać się chciało, zakładkę zrób 

wspaniałą – konkurs plastyczny 

34 

9 dorosłych 

25 dzieci 

25.07 Wizyta w Bibliotece, która najbardziej 

zapadła mi w pamięci – konkurs literacki  

5 

3 dorosłych 

2 dzieci  

 66 

Sierpień 

8.08 Przyłapani na czytaniu – konkurs 

fotograficzny 

28 

5 dorosłych 

23 dzieci  

15.08 Zaprojektuj okładkę ulubionej książki – 

konkurs plastyczny 

20 

4 dorosłych 

16 dzieci  

22.08 Moja pierwsza książka – konkurs literacki 4 

3 dorosłych 

1 dzieci  

 66 

Razem:  118 
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Szkolenia – on-line 

28.09 Mała Książka Wielki Człowiek 1 (1 godz.) 

2.10. Lapbook ksiązka zaprojektowana na 

miarę 

1 (2 godz.) 

 2 os. (3 godz.) 

 

Konkursy czytelnicze pn. „Inni, a jednak tacy sami”  

Data Temat Ilość uczestników 

08.02. Przygotowania do konkursu  5 

13.02. Przygotowania do konkursu 2 

14.02. Przygotowania do konkursu 2 

22.02. Przygotowania do konkursu 5 

26.02. Przygotowania do konkursu 9 

7.03. Przygotowania do konkursu 5 

 Konkurs nie odbył z powodu  pandemii  

    RAZEM 28 

 

Pozostała działalność  

Data Temat Ilość uczestników 

5.09 Prochowicka Gala Romansu i Narodowe czytanie Balladyny 70 

11.09 Konferencja X Tydzień Wychowania – Starostwo  1 

13.09 Dożynki – uroczysta msza 4 

  

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych  

Lp. Instytucja / fundacja Nazwa wniosku 
Pozyskana 

kwota 

1 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 

Priorytet 1 - Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek 

publicznych 

6500 

RAZEM:  6500 

 

 

  Wybrane inicjatywy z zakresu działalności kulturalno-oświatowej 

 

  

Prochowicka Gala Romansu 

 

Już po raz ósmy w Prochowicach gościliśmy artystów Legnickiego Festiwalu Romansu Polsko-

Rosyjskiego im. Lidii Nowikowej pt.: ,,Barwy słowiańskiej duszy”. Pomysłodawcą koncertu jest Tadeusz 

Samborski prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Krajobrazy.   

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice pani Alicja Sielicka wsparła pomysł ponownego zaproszenia 

artystów  do Prochowic, a na koniec koncertu obiecała licznie zgromadzonym Prochowiczanom, że spotkamy 

się ponownie w przyszłym roku na równie udanym koncercie.  

Przed rozpoczęciem koncertu – pani Bogusława Spryszyńska dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Prochowicach przypomniała wszystkim zgromadzonym, że 5 września ogłoszony został dniem 

Narodowego Czytania. W tym roku lekturą jest dramat Juliusza Słowackiego „Balladyna”. Brawurowo 

fragment „Balladyny” odegrali Aurelia Sobczak i Marek Ravski.  
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W dalszej części koncertu Prochowiczanie licznie zgromadzeni na sali widowiskowej Prochowickiego 

Ośrodka Kultury i Sportu mieli możliwość wysłuchania artystów z Polski i zza wschodniej granicy, 

prezentujących utwory i piękno rosyjskich pieśni. 

Na scenie w Prochowicach przepięknie o miłości śpiewali:  Barbara Droździńska, Agata Marcewicz-

Szymańska, Leonid Wołodko, Marek Ravski, Agnieszka Babicz, Ida Tamara Zagórska,  a akompaniował 

Witalij Aleszkiewicz. 

Koncert tradycyjnie poprowadziła Aurelia Sobczak. 

 

Wakacyjne konkursy 

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego  

„Książka na wakacjach” 

 

W pierwszym wakacyjnym konkursie zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Prochowicach 

wzięła udział olbrzymia ilość osób, która nadesłała prace w dwóch kategoriach: dzieci i dorośli.  

Komisja długo zastanawiała się, które prace zasługują na podium. Po burzliwych obradach jednogłośnie 

zdecydowano, że pierwsze miejsce w kategorii dorośli zajmuje Magdalena Miłoś. Drugie miejsce ex aequo: 

Anna Tencza i Beata Żądło. Trzecie miejsce: Małgorzata Brząkowska, Anna Liszko, Aneta Chabraszewska-

Stanek oraz Anna Kiljańska. Wyróżnienia: Barbara Piekielny, Emilia Maćkowiak. 

W kategorii dziecięcej miejsca pierwsze ex aequo Wiktor Jeziorski, Hanna Tyfel i Maria Głąb. Miejsce 

drugie: Adela Stanek, Antonina Liszko, Franciszek Liszko. Miejsce trzecie: Norbert Brząkowski, Artur i Arek 

Tencza, Anastazja Kiljańska. Wyróżnienia: Julia Piekielny, Maksymilian Piekielny, Oliwia Miłoś, Oliwier 

Ślęzak, Bianka Żądło, Michał Stanek, Maciej Maćkowiak, Paulina Łukiańczuk.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego pierwszego konkursu i liczymy, że równie 

chętnie weźmiecie Państwo udział w pozostałych naszych konkursach.          

Wyniki konkursu plastycznego  

pn. „By czytać się chciało zakładkę zrób wspaniałą” 

Również w lipcu rozstrzygnięty został konkurs na najładniejszą zakładkę do książki zorganizowany 

przez Bibliotekę Publiczną w Prochowicach.  

Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej, ćwiczenie umiejętności 

wykorzystania i łączenia ze sobą różnych technik plastycznych, odkrywanie przez dzieci i dorosłych 

własnych uzdolnień, a także kształtowanie poczucia estetyki i smaku artystycznego, doskonalenie 

sprawności manualnych, a przede wszystkim dobra zabawa. 
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Spośród 40 zakładek, które zostały zgłoszone do udziału w konkursie, jury złożone z Pań bibliotekarek 

postanowiło nagrodzić i wyróżnić następujących autorów prac: 

Laureaci w kategorii dzieci 

I miejsce  

Michał Stanek, Oliwier Ślęzak, Hanna Prońko i Maksymilian Piekielny 

II miejsce 

Arkadiusz Tencza, Jagoda Dziadek, Gabriela Tyfel i Julia Piekielny 

III miejsce 

Artur Tencza, Barbara Małek, Filip Żądło i Dawid Ślęzak 

Wyróżnienia 

Ola Maćkowiak, Oliwia Miłoś, Anastazja Kiljańska, Antonina Liszko, Franciszek  Liszko, Krystian Balbier, 

Adela Stanek, Karol Tyfel, Hania Tyfel,  

Maciek Maćkowiak, Wiktor Jeziorski oraz Bianka Żądło 

Laureaci w kategorii dorośli: 

I miejsce 

Gabriela Prońko, Aneta Chabarszewska-Stanek i Anna Tencza 

II miejsce 

Katarzyna Głąb, Beata Żądło i Barbara Piekielny 

III miejsce 

Wanda Dorożko, Anna Liszko i Anna Kiljańska 

Gratulujemy laureatom i zapraszamy do biblioteki po odbiór nagród. 

 

Konkurs literacki „Wizyta w bibliotece, która najbardziej zapadła mi w pamięci” 

 

„Biblioteka była miejscem magicznym. Zawsze czekały tam na mnie tysiące głosów, które chciały 

prowadzić ze mną dialog. Wchodziłem do środka, spoglądałem na zapełnione książkami regały i szeptałem: 

Opowiedz mi historię. I one opowiadały. Biblioteka stała się moją rodziną” - tak Charles Martin opowiada o 

bibliotece w książce „Niezapisana opowieść. Nikt nie jest samotną wyspą”. 

Jaką rolę odgrywa Biblioteka w Państwa życiu? Czy mają Państwo jakieś wyjątkowe wspomnienia 

związane wizytą w bibliotece, lub pierwszą wypożyczoną książką? Czym dla Państwa jest czytanie? Takie 

pytania nas nurtowały, więc zapytałyśmy mieszkańców Prochowic – tych małych i tych dużych, poprosiłyśmy 

o podzielenie się z nami swoimi refleksjami. 
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Do biblioteki napłynęło 5 prac literackich z cudownymi wspomnieniami. Gdy czytałyśmy je 

jednocześnie pojawiał się na naszej twarzy uśmiech i wzruszenie.  

Jury w tym konkursie miało twardy orzech do zgryzienia. Wiele prac zaskoczyło, zarówno 

tematyką, jak i formą narracji. 

Ostatecznie wybraliśmy i nagrodziliśmy: 

W kategorii dorośli: 

I miejsce ex-aequo 

Stanisława Lepianka, Teresa Rejchan oraz Beata Żądło 

 

W kategorii dzieci: 

I miejsce ex-aequo 

Barbara Małek i Paulina Łukiańczuk 

 

„Moja pierwsza książka” 

 

Ostatni konkurs zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Prochowicach w ramach cyklu 

„Wakacyjne konkursy dla każdego małego i dużego” został rozstrzygnięty. 

Do biblioteki napłynęły cztery prace literackie nt. „Moja pierwsza książka”: trzy od osób dorosłych i 

jedna od dziecka. W konkursie udział wzięły Barbara Małek, Anna Kiljańska, Teresa Rejchan oraz Beata Żądło. 

Komisja konkursowa jednogłośnie zdecydowała, że wszystkie prace otrzymują miejsce pierwsze.  

Laureatkom konkursu gratulujemy i serdecznie zapraszamy do Biblioteki po odbiór nagród.  

 

Mała książka – wielki człowiek 

Książka na start 

 

Zapraszamy do naszej Biblioteki rodziców z dziećmi urodzonymi w latach 2014-2017– czeka na nie wyjątkowy 

prezent– wyprawka czytelnicza na dobry czytelniczy start. 

Aby zostać czytelnikiem naszej biblioteki należy przyjść do nas z numerem pesel dziecka.  

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 
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Czytak – odtwarzacz cyfrowy do wypożyczenia 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Prochowicach przystąpiła 

do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących 

– Edycja 2020” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” 

im. Henryka Ruszczyca.  

Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biblioteka w ramach 

projektu otrzymała nieodpłatnie – na podstawie umowy użyczenia – urządzenie Czytak Plus, które jest 

przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące książek cyfrowych czytanych 

przez najlepszych lektorów. 

Biblioteka wypożycza Czytaka wraz z książkami audio czytelnikom z wadą wzroku, którzy mają 

orzeczenie o niepełnosprawności. Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia „Larix” otrzymaliśmy bezpłatnie także 

pakiet cyfrowych książek mówionych, których można posłuchać na urządzeniu Czytak.  

Osoby niewidome lub słabowidzące mogą w naszej bibliotece wypożyczyć do domu urządzenie Czytak 

PLUS na zasadach określonych w regulaminie. 

Podstawowe informacje o urządzeniu: 

 odtwarza muzykę, książki i słuchowiska zapisane w formacie mp3, DAISY i formacie Czytaka, 

a dzięki syntezatorowi mowy Ivona odczytuje również pliki tekstowe; 

 umożliwia zatrzymanie nagrania wraz z umieszczeniem w tym miejscu „zakładki”; 

 przewija nagranie; 

 umożliwia zwalnianie oraz przyspieszanie tempa nagrania; 

 przemieszcza się pomiędzy odcinkami lub zapisanymi książkami; 

 posiada pamięć wewnętrzną, wejście na karty SD, złącze USB, wejście na mikrofon, oraz wbudowany 

dyktafon; 

 posiada wbudowane radio FM; 

 posiada wbudowany głośnik i wejście na słuchawki, dzięki któremu można je podłączyć do sprzętu 

audio; 
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4.4. POLITYKA SENIORALNA 

 

Warto wspomnieć iż, w roku 2019 powstała grupa Aktywny Senior w Prochowicach, która 

swoją siedzibę ma w Prochowickim Ośrodku Kultury i Sportu. Dotychczas na terenie naszej gminy 

nie było miejsca „spotkań” osób starszych. Nowo stworzona grupa chętnie uczestniczy w 

wydarzeniach skierowanych w ich stronę. Aktywność swą wyrażają poprzez udział  w różnorodnych 

wydarzeniach kulturalno-rekreacyjnych. Ośrodek bezpłatnie udostępnia sale na rzecz spotkań 

seniorów, gdzie cyklicznie spotykają się, planują swoje działania na przyszłość. Ogromnym 

powodzeniem cieszą się także wyjazdy turystyczno-krajoznawcze, do teatru czy opery. Nasza grupa 

Seniorów regularnie uczestniczy w organizowanych wyjazdach, poznając Polskę i kraje ościenne. 

Stworzenie miejsca spotkań dla Seniorów w Prochowicach jest szansą dla osób starszych. Działanie 

to umożliwiło im spędzenie czasu wolnego w miłym towarzystwie, dało szanse na rozwój 

zainteresowań i pasji. Taka była właśnie idea - stworzenie miejsca, w którym osoby starsze mogą 

integrować się i wspierać, spotykać w doborowym towarzystwie w pobliżu swojego miejsca 

zamieszkania. W roku ubiegłym realizowany był program stworzony specjalnie dla grupy seniorów. 

Były to rajdy rowerowe, spacery nordic walking, warsztaty plastyczne czy warsztaty kulinarne. 

Również zajęcia grupowe z zielarstwa cieszyły się ogromnym powodzeniem. Każdy z uczestników 

mógł zdobyć wiedzę związaną z historią ogrodów zielarskich, poznać tajniki i sekrety ziół. Aktywna 

grupa seniorów chętnie uczestniczyła w zajęciach ruchowych realizowanych w Sali Prochowickiego 

Ośrodka Kultury i Sportu. Gimnastyka w ramach zajęć „Zdrowy kręgosłup” w znaczny sposób 

poprawiła kondycję naszych seniorów. Duże zainteresowanie stanowiły również indywidualne 

spotkania z rehabilitantką, która regularnie udziela porad dotyczących prawidłowej gimnastyki ciała 

oraz wykonała masaże lecznicze. Realizowaliśmy także zajęcia z zakresu pielęgnacji ciała, które 

prowadzone były przez przedstawicielkę firmy Farmasi. Oprócz porad dotyczących dbania o siebie 

każdy z uczestników otrzymał upominek w postaci próbek kosmetyków.  Dobra współpraca z grupą 

seniorów,  pozwoliła na organizację Pierwszego Prochowickiego Dnia Seniora, który świętowany był 

w sali widowiskowej w Prochowickim Ośrodku Kultury i Sportu, uwieńczony został koncertem i 

słodkim poczęstunkiem. 

 Także Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Prochowicach dba 

o osoby starsze. Już od 13 lat prowadzi Dyskusyjny Klub Książki  w ramach którego odbywają się 

spotkania poświęcone wcześniej przeczytanej książce. Grupa bierze czynny udział w uroczystościach 

organizowanych na terenie miasta i gminy Prochowice. 
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Klubowicze biorą udział o organizowanych przez Bibliotekę wyjazdach m.in. do kina, teatru, 

muzeów oraz innych ciekawych obiektów.    

 

Działalność Dyskusyjnego Klubu Książki 

 

Dyskusyjny Klub Książki 

Data temat spotkania Ilość uczestników 

24.01.2020 „Siedmiu mężów Evely Hugo”  Reid Taylor Jenkins  16 

21.02.2020 „Miłość z błękitnego nieba” Krystyna Mirek 16 

     RAZEM 32 

 

 

DKK – 90-te urodziny pani Wiktorii 

 

„Nie starzejemy się z upływem lat, lecz każdego dnia stajamy się nowsi”  

Emily Dickinson 

 

Dnia 28 lipca pani Wiktoria Kmiecik obchodziła jubileusz 90-tej rocznicy urodzin. Z tej wyjątkowej 

okazji Koleżanki z Dyskusyjnego Klubu Książki pod Piątką odwiedziły Jubilatkę w domu. Podarowały Jej 

bukiet kwiatów i upominek oraz złożyły najserdeczniejsze życzenia.   

 

Również i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspierał seniorów. W związku z 

Covid-19, Gmina Prochowice przystąpiła w październiku 2020 roku do Programu „Wspieraj Seniora” 

świadcząc usługę dostarczania zakupów do domu osób powyżej 70 roku życia, aby osoby te mogły 

ograniczać swoje wyjścia w środowisko  zagrażające ich zdrowiu. Program jest kontynuowany w 2021 

roku. Również inne osoby potrzebujące obejmuje się pomocą na miarę ich potrzeb i możliwości gminy. 

Osoby te, nie tyle wymagają wsparcia finansowego, ile szeroko pojętej opieki: medycznej, 

pielęgniarskiej, oraz pomocy w załatwianiu podstawowych spraw bytowych. 

Jedną z form wsparcia dla tych osób są usługi opiekuńcze w domu podopiecznego oraz pomoc 

w załatwianiu codziennych spraw życiowych. W przypadku osób samotnych, wymagających 

całodobowej opieki i pielęgnacji zachodzi konieczność umieszczenia ich w domach pomocy 

społecznej. 

      

 

 

https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=reid+taylor+jenkins
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5.SZKOLNICTWO 

 
SZKOLNICTWO W CZASIE PANDEMII 

Decyzją z 11 marca 2020 r. wszystkie szkoły w Polsce zostały zamknięte od 16 marca 2020r. Premier 

Mateusz Morawiecki poinformował, że w związku z zagrożeniem koronawirusem rząd podjął decyzję 

o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych. 

Największym wyzwaniem, przed którym stanęli nauczyciele, uczniowie, dyrektorzy i organ 

prowadzący było przystosowanie sposobów, form i metod pracy oraz zarządzania placówkami 

oświatowymi do nowej rzeczywistości w okresie pandemii. Organizacja pracy szkół i przedszkoli, 

zdalne nauczanie i praca w systemie hybrydowym stały się dużym wyzwaniem i trwale zmieniły 

postrzeganie nauczania i wychowania. Największym wyzwaniem stały się, jak zawsze, zmiany 

mentalne, sposobów myślenia i przekonania, że nawet tak trudne doświadczenie może skłonić do innej 

aktywności i budowania jakości. Poza tym nadzwyczajna sytuacja wymagała podejmowania 

natychmiastowych decyzji i nie dawała czasu na powolne dostosowanie się do zmian. 

Początek pandemii organ prowadzący i dyrektorzy szkół, a także nauczyciele, uczniowie i rodzice w 

gminie Prochowice potraktowali jak wyzwanie. Bardzo szybko podjęta została decyzja – z inicjatywy 

organu prowadzącego – aby ujednolicić narzędzia pracy nauczycieli. Podjęto decyzję, aby wszystkie 

szkoły, później także przedszkola, pracowały na platformie TEAMS. 

Z zebranych w szkołach informacji wynika, że nauczyciele bardzo kreatywnie podeszli do „nauczania 

domowego” i zapewnili realizację tego procesu w sposób dostosowany do możliwości uczniów. 

Wszystkie nasze placówki  korzystają przede wszystkim z dziennika elektronicznego, e-maili, ale 

także ze swoich stron internetowych (np. Zakładki na stronie – nauka), portali społecznościowych typu 

facebook. Za pomocą chociażby messengera – tworzone są grupy klasowe, za pomocą których 

prowadzić można grupowe wideospotkania online. 

Główne problemy, które pojawiły się w związku z nowym sposobem nauczania dotyczyły możliwości 

dostępu niektórych uczniów do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu w warunkach 

domowych, lub w przypadku rodzin wielodzietnych ograniczona możliwość dostępu do komputera. 

Zdajemy sobie też sprawę, z trudnej sytuacji rodziców, którzy borykają się z wieloma dodatkowymi 

problemami związanymi chociażby ze swoją pracą i nie mogą poświęcić wystarczająco dużo czasu na 

pracę z dzieckiem, lub w tym samym czasie wykonują prace zdalną, do której potrzebują chociażby 

dostępu do komputera w tym samym czasie co dziecko. Podjęto zatem działania mające na celu zakup 

i wymianę sprzętu komputerowego – z programu rządowego „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”. 
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Podczas pandemii na terenie Gminy Prochowice funkcjonowała nowa sieć połączeń autobusowych 

tzw. komunikacja szkolna. Sieć została tak zaprojektowana aby była możliwość zarówno dojazdu 

uczniów do szkół i przedszkoli, jak i powrotu do domu. 

 

W 2020 roku zadania związane z edukacją i wychowaniem w Gminie Prochowice realizowały 

następujące placówki oświatowe, dla których Gmina Prochowice jest organem prowadzącym: 

1. Miejskie Przedszkole w Prochowicach 

2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach 

3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach 

4. Szkoła Podstawowa im. ks Jana Twardowskiego w Dąbiu. 

 

Szkoły są wyposażone w sale gimnastyczne, pracownie komputerowe zapewniające dostęp do 

internetu, wszystkie szkoły udostępniały swoim uczniom świetlice szkolne oraz oferowały uczniom 

zajęcia pozalekcyjne.  

 

Nauczyciele Gmina Prochowice w 2020 roku 

 

Nazwa placówki Nauczyciele 

stażyści 

Nauczyciele 

kontraktowi 

Nauczyciele 

mianowani 

Nauczyciele 

dyplomowania 

Razem 

Szkoła 

Podstawowa nr 1 

w Prochowicach 

2 4 7 21 34 

Szkoła 

Podstawowa nr 2 

w Prochowicach 

0 9 5 15 29 

Szkoła 

Podstawowa 

w Dąbiu 

0 5 3 9 17 

Miejskie 

Przedszkole 

 w Prochowicach 

0 6 10 3 19 
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W minionym roku liczba uczniów wynosiła: 

 

lp. Nazwa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

1 Szkoła Podstawowa nr 1 

 w Prochowicach 

314 18 

2 Szkoła Podstawowa nr 2 

 w Prochowicach 

  

248 

16 

 

 

 

 

3 Szkoła Podstawowa 

 w Dąbiu 

103 9 

4 Miejskie Przedszkole 

w Prochowicach 

154 7 

Razem 819 50 

 

 

Dowóz uczniów 

W 2020 roku dowozy uczniów realizowano autobusami PKS Lubin ze wszystkich 

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

były ograniczone z uwagi na epidemię. Obowiązywała sieć szkolna komunikacyjna, gdyż od dnia 16 

marca szkoły zostały zamknięte. 

W czasie trwania zajęć szkolnych tygodniowy harmonogram odjazdu autobusów opracowano 

na podstawie tygodniowych planów zajęć Szkoły Podstawowej nr 1 w Prochowicach, Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Prochowicach, Szkoły Podstawowej w Dąbiu oraz Miejskiego Przedszkola w 

Prochowicach. Dołożono wszelkich starań, aby uczniowie po zakończeniu lekcji jak najkrócej 

oczekiwali na kurs powrotny do domu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom dowożonym 

zorganizowano zajęcia świetlicowe, zarówno rano jak i po lekcjach. 

Stan techniczny autobusów nie zakłócał procesu dowożenia. Praca kierowców, opiekunów 

dowozu i świetlicy nie budziły zastrzeżeń. Współpraca pomiędzy opiekunami dowozu, nauczycielem 

świetlicy oraz dyrekcją szkoły pozwoliła rozwiązywać pojawiające się problemy na bieżąco. 

Liczba dzieci, którym gmina Prochowice zakupiła bilety: 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Prochowicach – 92 bilety 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Prochowicach – 81 biletów 

Szkoła Podstawowa w Dąbiu – 75 biletów 

Miejskie Przedszkole w Prochowicach – 0 biletów. 

Razem – 248 biletów. 
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Opieka 

Organizacja zajęć świetlicowych w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wynikała głównie z 

potrzeby zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom dowożonym do szkoły. 

Plan pracy świetlicy dostosowano ściśle do odjazdów autobusów szkolnych. 

Świetlice szkolne w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 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. 

 

Rozwój uczniów 

Działania szkół są skierowane na wszechstronny rozwój uczniów. Celowi temu podporządkowana jest 

organizacja zajęć pozalekcyjnych, konkursów, zawodów sportowych, imprez szkolnych, realizacja 

zadań programu wychowawczego i programu profilaktyki , a także pozyskiwanie dodatkowych 

środków na organizację innych działań służących kształtowaniu postaw, rozwijaniu zainteresowań 

oraz wyrównywaniu szans edukacyjnych. 

 

Opieka socjalna 

W roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 przyznano stypendia socjalne dla uczniów, którzy spełniali 

kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz. 

1876), które przedstawia poniższa tabela. 
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 INFORMACJA Z REALIZACJI POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW 

„STYPENDIA SZKOLNE” w 2020 roku 

 

 Rok szkolny 2019/2020  styczeń 2020r. - czerwiec 2020r. 

 

Liczba złożonych wniosków do 15 września 2019r. o przyznanie 

stypendium szkolnego 
78 

Liczba złożonych wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego 4 

Liczba przyznanych stypendiów szkolnych 74 

Liczba przyznanych zasiłków szkolnych 4 

Kwota przyznanych stypendiów szkolnych II transza styczeń-czerwiec 2020r. 

36.804,00 zł 
dotacja: 29.419,00 zł 

wkład własny: 7.385,00 zł  

W tym kwota przyznanych zasiłków szkolnych 2.350,00 zł 

Razem wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych 36.804,00 zł 

 

 Rok szkolny 2020/2021  wrzesień 2020r. - grudzień 2020r. 

 

Liczba złożonych wniosków do 15 września 2020r. o przyznanie 

stypendium szkolnego 
82 

Liczba złożonych wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego 0 

Liczba przyznanych stypendiów szkolnych 79 

Liczba przyznanych zasiłków szkolnych 0 

Kwota przyznanych stypendiów szkolnych I transza wrzesień-grudzień 2020r. 

27.650,00 zł 
dotacja: 21.892,00 zł 

wkład własny: 5.758,00 zł 

W tym kwota przyznanych zasiłków szkolnych 0,00 zł 

Razem wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych 27.650,00 zł 

 

Przyznana dotacja 

2020r. 

Wkład własny 

2020r. 

w tym zasiłki szkolne 

2020r. 

Razem wydatki 

stypendia szkolne 2020r. 

51.311,00 zł 13.143,00 zł 2.350,00 zł 64.454,00 zł  
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5.1. Realizacja projektu  pn. „Wiedza i kompetencje- przepustką do sukcesu” 

 

W gminie realizowany był projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Wiedza i kompetencje – przepustką do 

sukcesu”. Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego  

w Dąbiu, Szkołę Podstawową im. M. Kopernika w Prochowicach i Szkołę    

Podstawową Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach. 

Okres realizacji projektu: 01.09.2018r. – 30.06.2020r.  

Całkowita wartość projektu wynosi 1 349 420,88 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania to 1 

279 909,68 zł. 

W ramach projektu  pn. „Wiedza i kompetencje- przepustką do sukcesu” realizowanego przez Gminę 

Prochowice  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-

2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej: 10 Edukacja, Działania: 10.2 Zapewnienie równego 

dostępu do   wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania: 

10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i 

ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.  Zrekrutowano do projektu 507 dzieci w tym 230 

dziewczynek i 269 chłopców , zrekrutowano na szkolenia 47 osób w tym 6 mężczyzn i 41 kobiet. 

Zakupiono w ramach projektu : 

1. klocki rozwijające kreatywność dzieci – 29.432,00 zł 

2. zakupiono i  wdrożono platformy edukacyjnej – 17.200,00 zł 

3. sprzęt elektroniczny do szkół na terenie Miasta i Gminy Prochowice – 43.665,00 zł 

4. interaktywną podłogę – 8.292,30 zł 

5. pomoce dydaktyczne do następujących pracowni : biologicznej, chemicznej , fizycznej , 

matematycznej , biologiczno – przyrodniczej, logopedycznej – 50.680,26 zł 

6. zakupiono  podręczniki, ćwiczenia i książki dla uczestników projektu – 11.973,25. 

Część zadań w projekcie była realizowana przez firmę zewnętrzną tzw. zadania zlecone m.in. zajęcia 

językowe, informatyczne, pozostałe wsparcie – koszt realizacji tych zadań zgodnie z zawartą umową 

wynosi 578.422,00 zł.  
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Zrealizowano 6 zadań : 

Zadanie 1 

Zajęcia rozwijające językowe i informatyczne zakończone egzaminem z j. angielskiego, j. 

niemieckiego i  informatyki. Zajęcia prowadzone były w szkołach do których uczęszczają 

uczniowie/ce, w małych grupach, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Prowadzący przeprowadzili 

diagnozy wśród uczestników projektu. Zajęcia informatyczne odbywały się w szkolnych pracowniach 

komputerowych wyposażonych w sprzęt TIK.  Prowadzący zajęcia uzupełniali systematycznie 

dzienniki zajęć odnotowując w nich: obecność uczestników projektu, zrealizowany obszar materiału 

zgodny z podstawą programową i wykorzystanie na zajęciach pomocy naukowych, pracowni itp. 

Zadanie 2 

Zajęcia rozwijające umiejętności w  ramach tego zadania  

Zajęcia z Robotyki (SPP, SPP2) i Koło szachowe (SPP). Pozostałe zajęcia: matematyka (SPD, SPP2), 

j. angielski (SPP2), fizyka (SPP2), przyroda (SPD), biologia (SPP2) realizowano zgodnie z przyjętym 

harmonogramem i programem zajęć. 

Zadanie 3 

Zajęcia wyrównujące 

Zajęcia wyrównujące z matematyki (SPD, SPP, SPP2), j. angielskiego (SPP, SPP2), fizyki (SPP), 

chemii (SPP, SPP2) i przyrody (SPD) realizowane były zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dzieci 

na zajęciach uzupełniały i utrwalały wiedzę, którą nie opanowały i z którą nie radziły sobie na lekcjach, 

jak również wyrównywały zaistniałe braki w wiadomościach i umiejętnościach zgodnie z programami 

nauczania 

Zadanie 4 

Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

Prowadzący zajęcia przeprowadzili diagnozy na wstępie wśród uczestników projektu. Pozostałe 

zajęcia: zajęcia logopedyczne .terapia pedagogiczna (SPP2), zajęcia dla dzieci ze specyficznymi 

trudnościami w pisaniu (SPP2), zajęcia terapeutyczne indywidualne uczniowie niepełnosprawni 

(SPP), zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze indywidualne uczniowie niepełnosprawni (SPP), zajęcia 

rozwijające aktywność psychoruchową indywidualne – uczniowie niepełnosprawni (SPP2) 

realizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem.  

Zadanie 5 

Pozostałe wsparcie 

Prowadzone były także zajęcia: przedsiębiorczość, akademia kreatywności z elementami uczenia się i 

szybkiego zapamiętywania, trening postaw kluczowych na rynku pracy. Zajęcia realizowano zgodnie 

z przyjętym harmonogramem, ustalonym w taki sposób aby nadrobić opóźnienie realizacji projektu 
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Zadanie 6 

Wsparcie dla nauczycieli 

Przeprowadzono rekrutację nauczycieli w SPD, SPP, SPP2 do udziału w szkoleniach. Nauczyciele 

zostali wyłonieni spośród kadry zatrudnionej w poszczególnych szkołach na poszczególne szkolenia: 

„Posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce” – 3 gr. 36 os. (31K, 5M)  w tym: SPD – 

1 gr. (9K, 2M) ; SPP – 2 gr. (22K, 3M) ; „Rozwój wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych 

do funkcjonowania na rynku pracy” – 3 gr. 36 os. (31K, 5M) w tym: SPD – 1 gr. (9K, 2M) ; SPP – 2 

gr. (22K, 3M) ; „Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości 

nauczania przedmiotów ścisłych” – 2 gr. 17 os. (15K, 2M) w tym: SPD – (2K, 1M) ; SPP – (5K) ; 

SPP2 – (8K, 1M) ; „Przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 2 gr. 21 os. (19K, 2M) w tym: SPD – 1 gr. (9K, 2M) ; SPP 

– 1 gr. (10K). 

 

Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem w placówkach oświatowych. 
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5.2. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA  

W PROCHOWICACH ZA 2020 ROK 

 
I. Zatrudnienie: 

- nauczyciele  
 

l.p. Nazwa      stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

1. Miejskie 

Przedszkole 

w Prochowicach 

0 5 9 3 

 

W roku szkolnym 2019/2020 trzech nauczycieli zakończyło staż na kolejny stopień awansu  

zawodowego, w tym  1 – nauczyciel kontraktowy uzyskał awans na stopień nauczyciela mianowanego 

i 2 nauczycieli mianowanych uzyskało awans na stopień  nauczyciela dyplomowanego. 

 

- pracownicy obsługi i administracji: 

 

l.. p Stanowisko 

 

Liczba etatów 

1. Woźna oddziałowa 5 

2. Sprzątaczka 2 

                     

3. Pomoc nauczyciela 2    ( w tym 1 etat od 01.09.2020r.) 

4. Kucharka 1 

5. Pomoc kuchenna 2 

6. Konserwator 1 

7. Intendent 1 

8. Księgowa 1 

9. Referent                                        z 

oddelegowaniem ds. ZNP 

1/2 
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II. Liczba dzieci 

 

Nazwa            Liczba dzieci                            Liczba oddziałów 

Miejskie 

Przedszkole               

w 

Prochowicach 

 

 

2019/2020 

 

 

2020/2021 

                                       7 

        2019/2020               2020/2021 

165 160 Gr. I –   2,5 i 3-latki 

Gr. II -           3-latki                       

Gr III.-          4-latki                       

Gr. IV –         4-latki                                        

Gr. V-       4 i 5-latki     

Gr. VI –         5-latki  

Gr. VII –        5-latki 

                         

Gr. I -     2,5 i 3-latki  

     Gr. II -            3-latki 

     Gr. III -     3 i 4–latki  

     Gr. IV -          4-latki 

     Gr. V -       4 i 5-latki 

     Gr. VI -          5-latki 

     Gr. VII -         5-latki 

 

 

 

III. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego możliwości                          i 

potrzeb realizowano poprzez: 

 

1. programy i projekty własne i ogólnopolskie: 

   - Program własny – „Zanim dziecko zacznie czytać i pisać” – ( w grupie VI dzieci 5-letnich), 

   - Program logopedyczny własny  - „Program zajęć logopedycznych” - (we wszystkich  

     grupach wiekowych), 

   - Program własny – „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak” – (we wszystkich grupach 

     wiekowych), 

   - Projekt edukacyjny własny – „W świecie roślin i zwierząt”- (w grupie VII dzieci 5-letnich), 

   - Projekt własny – „Wesoła Matematyka” – (w grupie VI dzieci 5-letnich), 

   - Program ogólnopolski - „Cała Polska czyta dzieciom”( we wszystkich grupach wiekowych), 

   - Projekt własny – „W krainie eksperymentów” - (w grupie VII dzieci 5-letnich) 

 

   2.  współpracę z instytucjami:  

W roku 2020 w związku z pandemią COVID -19 i ogólnie wprowadzonymi obostrzeniami, zakres 

współpracy przedszkola z instytucjami był znacznie ograniczony. W dalszym ciągu kontynuowano 

współpracę z: 

  - Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prochowicach, 

  -  Polskim Związkiem Wędkarskim Prochowice, 

  -  Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chojnowie, 
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  -  Prochowickim Ośrodkiem Kultury i Sportu, 

  -  Szkołą Podstawową nr 2 w Prochowicach, 

  - PTTK w Prochowicach, 

  - TPD Oddział Okręgowy w Legnicy, 

  - Lubuskim Biurem Koncertowym „ Orfeusz”,  

  - Schroniskiem dla zwierząt w Legnicy. 

     

3.  organizację uroczystości przedszkolnych i świąt grupowych (w mniejszym zakresie  

    i z zastosowaniem zaleceń GIS) zgodnie z kalendarzem  działań przedszkolnych:  

   - „Dzień Przedszkolaka”,  

   - „Dzień Chłopaka”, 

   - „Dzień Dyni”, 

   - „Dzień Pieczonego Ziemniaka”, 

   - „Święto Pluszowego Misia”, 

   -  „Dzień z wróżbami”, 

   - „Pieczenie świątecznych pierników”. 

 

4.  udział  dzieci w konkursach: 

  - „Czyste wody- zdrowe ryby” – org. przez PZW w Prochowicach - wyróżnienie dla dziecka   

    5-letniego, 

   - „Konkurs na Palmę Wielkanocną” – organ. przez SP nr 2 w Prochowicach, 

  - „Kartka Wielkanocna” – organ. przez Biuro Poselskie Roberta Obaza  w Jeleniej Górze, 

  - „Wirtualny konkurs piosenki turystycznej” – organ. przez SP nr 2 w Prochowicach  

       i PTTK Oddział Ziemi Prochowickiej- I i III miejsce dla dzieci 5-letnich,  

  - „Kotylion dla niepodległej” – organ. przez  SP nr  2 w Prochowicach – 3 wyróżnienia dla 

     dzieci 5-letnich, I i III miejsce dla dzieci 4-letnich, 

  - „Chrońmy przyrodę ojczystą” – organ. przez TPD Legnica – 2 wyróżnienia dla dzieci  

     5- letnich, 

5.  opiekę logopedyczną: 

 - 50% dzieci objęto opieką logopedyczną w zakresie: pararotacyzmu, parasygmatyzmu, kappacyzmu, 

dyslalii wielorakich, sygmatyzmu interdentalnego, ORM i naleciałości językowych, 

 - w grupach dzieci młodszych prowadzono zajęcia logorytmiczno-profilaktyczne. 
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IV.  CERTYFIKAT I NADANIE  NAZWY PLACÓWKI DALTOŃSKIEJ  

Przedszkole  drugi rok przygotowuje się do uzyskania statusu  placówki daltońskiej.   

Proces certyfikacji przedszkola organizuje Polskie Stowarzyszenie Dalton, które jest  

jedyną instytucją upoważnioną przez Fundację Dalton International do: nominowania  

placówek daltońskich, prowadzenia szkoleń  i certyfikowania nauczycieli daltońskich jak 

również do przeprowadzania audytów.  

Innowacyjne podejście edukacji daltońskiej podkreśla znaczenie: 

-  odpowiedzialności za podejmowane zadania,  

- samodzielnego uczenia się dzieci,  

- zachęca do uczenia się we współpracy. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Odpowiedzialność za proces uczenia się to powierzanie dzieciom odpowiedzialności za wyniki tego 

procesu oraz za sposób w jaki ten końcowy wynik powstaje. Dzięki temu, akcent procesu 

dydaktycznego przesuwa się z wykonywania poleceń, niejednokrotnie bardzo czasochłonnych, w 

kierunku prawdziwego opanowania materiału. W procesie tym ważnym elementem jest kontrola. 

SAMODZIELNOŚĆ 

Samodzielność w planie daltońskim oznacza, ze dzieci same muszą znajdować rozwiązania, 

rozwiązywać problemy i same wykonywać zadania. Samodzielna praca bardzo dobrze działa na 

motywację. Dzieci z chęcią podejmują działania wymagające ich aktywności Samodzielność stanowi 

także ważny czynnik dydaktyczno-organizacyjny. Gdy dzieci pracują samodzielnie, mogą to robić na 

swoim własnym poziomie. Ponadto nauczyciel ma więcej czasu by pomóc tym dzieciom, które tej 

pomocy potrzebują w edukacji szkolnej. Chęć brania odpowiedzialności i podejmowania inicjatyw 

jest naturalną potrzebą dziecka  i można ją zaobserwować w różnych grupach wiekowych, chociaż 

jest ściśle związana z wiekiem oraz poziomem rozwoju intelektualnego dziecka. 

WSPÓŁPRACA 

Współpraca w koncepcji edukacji daltońskiej rozpatruje się w dwojaki sposób: jako „współpracę 

wychowawczą”- niosącą ze sobą wartości w zakresie edukacji społecznej, której najważniejszym 

pojęciem jest szacunek oraz „współpracę dydaktyczną”. W ramach pracy dydaktycznej nauczyciel 

organizuje dwie formy współpracy: grupy współpracujące i grupy wzajemnej pomocy. W przypadku 

grup wzajemnej pomocy dzieci otrzymują zadanie do samodzielnego wykonania, przy czym każde 

https://www.pat5.pl/
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dziecko w razie potrzeby może poprosić kolegę  o wyjaśnienie, jeśli czegoś nie rozumie. Każde 

dziecko stara się nie przeszkadzać innemu i pomaga mu gdy to jest konieczne. Tak rozumiana 

współpraca stanowi przeciwieństwo konkurencji i rywalizacji. 

 Natomiast w grupach współpracujących, na poziomie edukacji przedszkolnej, dzieci otrzymują 

zadanie do wykonania w parach. Zasadą jest, że każdego ranka dzieci wybierają jakąś aktywność, 

wykonywaną razem ze swoim „kolegą z pary”. Na tablicy zadań określa się, co tego ranka będą robić 

razem. Wspólnie dokonują wyboru, co oznacza, ze musi między nimi dojść do komunikacji, która 

stanowi podstawę współpracy. Cel uczenia się przez współpracę jest taki, by dzieci nabierały 

umiejętności współpracy z każdym, a nie tylko z najbliższymi kolegami. 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że procedura certyfikacji placówki jest procesem 

ciągłym i długotrwałym, który wymaga starannych, przemyślanych i zaplanowanych przez nauczycieli 

działań. Praca metodą planu daltońskiego narzuca konieczność stworzenia   dzieciom odpowiednich 

warunków do nauki i zabawy, takich jak np.: aranżacja przestrzeni ze swobodnym dostępem do 

kącików zabaw i pracy, możliwość wyboru danej aktywności, odpowiednie pomoce, zabawki 

edukacyjne  i materiały do manipulacji, tablice zadań.   

Wyniki I etapu wprowadzania metody planu daltońskiego: 

Przed wprowadzeniem obostrzeń z powodu pandemii COVID -19 nauczyciele, realizując zadania 

Pedagogiki Planu Daltońskiego, w każdej grupie podjęli następujące działania:  

- częściowo zaaranżowali i zagospodarowali przestrzeń w sali, tak, aby  dzieci miały swobodny    

  dostęp do materiału manipulacyjnego oraz akcesoriów do prac plastycznych,  

- dokonali wizualizacji  ustalonego porządku na półkach i kącikach zabaw w formie zdjęć 

  i napisów, 

- utworzyli: „Kącik przemyśleń” i „Kącik relaksacyjny – np. tipi”, 

- zakupili i wprowadzili do zajęć zegar daltoński organizujący czas zajęć i zabaw, 

- wprowadzili  wizualizację dyżurów dzieci na tablicach magnetycznych, 

- wprowadzili praktyczne działania w grupach starszych dzieci - 4 i 5-letnich – dzieci 

   samodzielnie przygotowywały kanapki na śniadanie, nalewały zupę do talerza za pomocą  

   łyżki wazowej, podejmowały prace porządkowe po posiłkach. 

Nauczyciele przedszkola uczestniczyli w 2 szkoleniach z Pedagogiki Planu Daltońskiego. 
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 Wnioski do dalszej pracy w zakresie stosowania metody planu daltońskiego: 

 - wyposażyć sale w meble do relaksacji, 

 - zakupić pomoce i gry edukacyjne rozwijające umiejętności matematyczne w zakresie  

   kodowania i segregowania, 

 - zakupić akcesoria  do tablic magnetycznych, 

 - zakupić laptopa do stosowania TIK na zajęciach przedszkolnych, 

 - zakupić komplety naczyń stołowych dla dzieci młodszych.   

  

V. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: 

- 6 sal do zajęć dla poszczególnych grup dzieci do dziennego pobytu (sale są przestronne,  

  kolorowe, klimatyzowane), 

- zaplecze metodyczne, 

- pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, 

- kuchnię, która przygotowuje 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad z 2 dań, podwieczorek), 

- szatnie dla dzieci,  

- gabinet logopedy. 

 Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego i placu zabaw,  

 który jest wyposażony w: górkę  wspinaczkową, koniki bujaki, zjeżdżalnię, piaskownicę,  

 huśtawkę ogrodową,  2 stoliki ogrodowe z parasolami, altanę ogrodową o pow. 35 m2. 

 

 VI. Działania statutowe przedszkola wspiera rzeczowo i finansowo Stowarzyszenie Przyjaciół 

Miejskiego Przedszkola w Prochowicach, które głównie powstało w tym celu.  Od stycznia 2019 r. 

stowarzyszenie zostało Organizacją Pożytku Publicznego i br. rozpoczęło akcję promocyjną pod 

hasłem „Nasze dzieci- nasza przyszłość! Wspólnie wspierajmy edukację przedszkolną”, na 

przekazanie 1% podatku.  

Zadania priorytetowe stowarzyszenia to:  

- zorganizowanie dla dzieci przedszkolnych zajęć edukacyjnych językowych, teatralnych, sportowych, 

taneczno-rytmicznych, 

- wyposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjno-sportowe. 

 

VII. Wszystkie działania w przedszkolu zorientowane są na dzieci i kierowane do dzieci i ich rodziców. 

Współpraca z TPD w Legnicy umożliwia zwiększenie zakresu zadań na rzecz i dla dobra dzieci.  
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 Podjęte działania w okresie od stycznia do grudnia 2020r.:  

1.  3 stycznia 2020r. dzieci  pięcioletnie z grupy VI  uczestniczyły w imprezie noworocznej pt. 

„Witaj nam Nowy Roczku”, zorganizowanej przez  Oddział Miejski TPD w Legnicy. Podczas 

imprezy dzieci prezentowały swoje umiejętności wokalne śpiewając kolędy. 

2. W XIX konkursie plastyczno-fotograficznym pt. „Chrońmy przyrodę ojczystą” wzięły 

udział dzieci z grupy IV, VI i VII. Laureatami konkursu zostały dzieci z grupy VI, które 

otrzymały wyróżnienie. 

3. W regionalnym konkursie plastyczno-fotograficznym pt. „Moja mała ojczyzna”  udział 

wzięło jedno dziecko 5-letnie z grupy V, które również otrzymało wyróżnienie. 

4. Przedszkole włączyło się w „Akcję Gwiazdor - 2020”. Pięcioro dzieci  z naszego przedszkola 

przygotowało listy w formie prac plastycznych i  narysowało „swoje marzenia”. Dzieci 

otrzymały paczki,  które spełniły ich marzenia. 

5. W ramach XXVII Edycji Akcji charytatywnej „Uśmiech pod choinkę” nasze przedszkole 

zebrało i przekazało do Oddziału TPD w Legnicy 12 kg słodyczy. 

Natomiast Zarząd Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy przydzielił dla naszego Koła 

dodatkowo 5 paczek ze słodyczami dla dzieci  z rodzin potrzebujących wsparcia. 

       6. W XXX Regionalnym konkursie na Najpiękniejszą Szopkę i Stroik   

           Bożonarodzeniowy udział wzięły dzieci z grupy IV, V i VII. W tym konkursie  

           nagrodzono i wyróżniono pracę zbiorową i indywidualną. 
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5.3. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 

IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W PROCHOWICACH W 2020 ROKU 

 

 
W roku szkolnym 2020/21 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach funkcjonuje 

18 oddziałów, w tym dwa oddziały „0”- 312 uczniów. Pracuje 33 nauczycieli w tym jeden dyrektor i jeden 

wicedyrektor. 

 

W 2020 roku zatrudnienie nauczycieli  wyglądało następująco: 

 

lp. Nazwa stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

1 Szkoła Podstawowa 

 w Prochowicach 

1 5 7 20 

 

 

 

Szkoła jest wyposażona w 13 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, pracownię komputerową 

zapewniającą dostęp do Internetu . Sale lekcyjne wyposażone są w projektory, dostęp do Internetu     i 

w komputery. 6 sal posiada tablice interaktywne. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem 

gromadzonych przez lata pomocy dydaktycznych, a w ramach projektu „Wiedza i kompetencje – 

przepustką do sukcesu” o kolejne. 

 

W ramach własnych środków w szkole sukcesywnie odnawiana jest zabytkowa stolarka                     i 

wykonywane bieżące remonty oraz  odświeżono ściany 3 pomieszczeń lekcyjnych.   

 

 

 

Dowóz uczniów 

 

W 2020 roku dowozy uczniów realizowano autobusami PKS Lubin ze wszystkich 

miejscowości gminy Prochowice. Dojeżdżało 191 uczniów. Za dowóz odpowiadał Urząd Miasta        i 

Gminy Prochowice. 

Tygodniowy harmonogram odjazdu autobusów opracowano na podstawie tygodniowego planu 

zajęć. 

Dołożono wszelkich starań, aby uczniowie po zakończeniu lekcji, jak najkrócej oczekiwali na 

kurs powrotny do domu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom dowożonym zorganizowano 

zajęcia świetlicowe, zarówno rano, jak i po lekcjach. 

Współpraca pomiędzy opiekunami dowozu, nauczycielem świetlicy oraz dyrekcją szkoły 

pozwoliła rozwiązywać pojawiające się problemy na bieżąco. 
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Opieka nad uczniami. 

 

Organizacja zajęć świetlicowych w 2020 roku  wynikała głównie z potrzeby zapewnienia opieki   

i bezpieczeństwa uczniom dowożonym do szkoły. 

Plan pracy świetlicy dostosowano ściśle do odjazdów autobusów szkolnych. 

Świetlica szkolna w roku szkolnym 2020/2021 pracowała zgodnie z planem, a zakładał on: 

- organizowanie opieki wychowawczej, 

- pomoc uczniom w nauce, 

- zapewnienie uczniom odpowiednich warunków do nauki i rekreacji, 

- współpracę z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami. 

 

Opiekunowie świetlic dołożyli wszelkich starań, aby czas dzieci oczekujących na lekcje lub odjazd 

autobusu był właściwie zagospodarowany. Uczniowie podczas zajęć świetlicowych odrabiali lekcje, 

czytali lektury, zajmowali się pracami plastyczno-dekoracyjnymi lub grali w różnorodne gry, 

uczestniczyli pod opieką nauczyciela w zajęciach ruchowych na boisku szkolnym i placu zabaw. 

Opiekun świetlicy, był również odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów wsiadających do 

autobusu. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice w roku 2020 przyznała stypendia socjalne 13 uczniom. 

 

Stypendium szkolne przydzielano w formie zwrotu kosztów wydatków poniesionych na edukację 

ucznia (odzież, przybory szkolne), całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału               w 

zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane          w 

szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza 

szkołą. 

W ramach opieki nad uczniami szkoła realizuje programy Agencji Rynku Rolnego: 

- szklanka mleka, 

- owoce i warzywa w szkole. 

Realizowany jest również program: Bezpieczna Szkoła. W ramach tej akcji 6 lutego 2020 roku odbyło 

się spotkanie uczniów z funkcjonariuszami policji. Poruszano temat bezpieczeństwa podczas ferii 

zimowych. Ponadto szkoła przystąpiła do II edycji programu Hello ICE – zostań ambasadorem 

bezpieczeństwa. W ramach tej akcji dla najmłodszych odbyło się spotkanie z policjantem. Atrakcją 

dla uczniów było wykorzystanie makiety drogi ze skrzyżowaniem. 

 

 

Rozwój uczniów 

 

Działania szkóły 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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W 2020 roku w ramach realizacji wspomnianego wyżej projektu „Wiedza i kompetencje” 

realizowanych było szereg zajęć pozalekcyjnych zarówno rozwijających zainteresowania uczniów     

( koła językowe, robotyka, informatyka, koło szachowe, trening postaw kluczowych, akademia 

kreatywności, indywidualne doradztwo zawodowe ), jak i wyrównujących szanse edukacyjne uczniów 

( chemia, fizyka, matematyka, zajęcia logopedyczne i zajęcia językowe ) – do końca czerwca 2020.  

Ponadto w ramach rozwijania sprawności fizycznej uczniów prowadzone są zajęcia Szkolnego Klubu 

Sportowego w ramach programu Ministerstwa Sportu i Orlenu. 

 

Zaangażowane nauczycieli w pracę, szeroka oferta zajęć edukacyjnych, wyposażenie szkoły             w 

pomoce dydaktyczne przyczyniło się do spektakularnych osiągnięć szkoły.  

 

 

Po raz kolejny możemy się poszczycić wysokim wynikiem egzaminu ósmoklasisty:  

( powyżej średniej powiatowej – matematyka, powyżej średniej krajowej  - język angielski )  

  

oraz laureatem  XV Dolnośląskiego Konkursu Chemicznego w ramach zDolnego Ślązaka. 

 

Ponadto: 

 

- II miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim Pegazik, 

- I miejsce w Powiatowych Igrzyskach LZS i Mieszkańców Wsi w klasyfikacji szkół podstawowych 

 

 

Współpraca z TPD 

 

Szkoła od 2009 roku współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Legnicy. 

Wspólnie z członkami koła pozyskujemy w postaci produktów spożywczych pomoc dla najbardziej 

potrzebujących rodzin. 

 

W ramach współpracy z TPD uczniowie wraz z opiekunem szkolnego koła uczestniczą  

w niżej wymienionych akcjach: 

 

1. Jarmark talentów. 

Mam talent – tak mogą powiedzieć o sobie dzieci, które reprezentowały naszą szkołę w Jarmarku 

Talentów który odbył się w Szkole Podstawowej nr 4 w Legnicy pod patronatem Koła Przyjaciół 

Dzieci i Koła Caritas. 

2. Spotkanie opłatkowe. 

Uczniowie naszej szkoły wraz z pedagogiem uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym 

zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ( Okręgowy Odział w Legnicy).                    

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Legnicy zasiedli przy jednym stole biskup, władze 

miasta oraz przedstawiciele szkół miasta i gminy Legnica. Były ciepłe życzenia poczęstunek               

i wspólne kolędowanie. 

3. Gwiazdor. 

Cieszymy się, że najbardziej potrzebujące rodziny z naszej placówki otrzymały paczki ze 

słodyczami, a wytypowani uczniowie wymarzone przez siebie prezenty ufundowane przez 

Gwiazdora. Tu kłaniamy się nisko i serdecznie dziękujemy Towarzystwu Przyjaciół Dzieci                         

w Legnicy. Dzieci były szczęśliwe i zadowolone, że ich marzenia spełniły się w stu procentach. 
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4. Pedagog szkoły otrzymał statuetkę za miłość, dobro i serce okazane dzieciom                              

i stowarzyszeniu, w konkursie „Nade wszystko dziecko”. 

 

5. Konkurs „Niezwykła mama” – niezwykłą mamą okazała się mama ucznia naszej szkoły. 

Otrzymała tytuł za pomoc i zaangażowanie w sprawy szkoły i uczniów. 

 

6. Dyrektor szkoły otrzymał list gratulacyjny od  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty za 

stwarzanie optymalnych warunków do działalności Koła Przyjaciół Dzieci. 

 

7. Szkolne Koło TPD zajęło III miejsce w konkursie „Najaktywniejsze Koło TPD w powiecie”. 

 

8. Cykliczny ( każdego roku ) udział w Dniu Papieskim z TPD w Legnicy. 

 

W ramach działalności na rzecz drugiego człowieka społeczność szkoły włączyła się                          

w przygotowanie podarunków Mikołajkowych dla wszystkich pensjonariuszy Domu Opieki  

„Prząśnik” w Brenniku – grudzień 2020 r 

 

Imprezy i wydarzenia szkolne 

 

W poprzednim roku w związku z panującą sytuacją na terenie placówki miały miejsce następujące 

uroczystości szkolne:  

- rozpoczęcie roku szkolnego,  

- Dzień Edukacji Narodowej, 

- pasowanie na ucznia, 

- zakończenie roku szkolnego, 

- Betlejemskie światełko pokoju, 

- udział uczniów oddziałów „0” w Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka i Dniu Kredki, 

- karnawał dla oddziałów „0”, 

- Święto Pluszowego Misia, 

- obchody świąt narodowych – 11 Listopada, Dzień Żołnierzy Wyklętych, Święto Flagi i Konstytucji 

3 Maja. 

Wiele wydarzeń szkolnych miało miejsce on-line. Do najważniejszych i cieszących się 

największym zainteresowaniem należy zaliczyć: 

- spotkanie autorskie z podróżnikiem „Pogoda dla puchaczy” – multimedialna lekcja przyrodnicza – 

luty 2020, 

- spotkanie z pisarzem Wojciechem Widłakiem – listopad 2020; 

- spotkanie z człowiekiem orkiestrą Michałem Zawadką – trenerem wystąpień publicznych – listopad 

2020 

- spotkanie z uczniami Polskiej Szkoły w Anglii – w ramach nawiązania kontaktów z polskimi 

dziećmi uczącymi się poza granicami Polski – grudzień 2020 
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Ponadto szkoła była organizatorem zimowego wypoczynku dla dzieci – tygodniowe zimowisko       

w Dusznikach Zdroju podczas ferii zimowych – luty 2020 r. 

Konkursy: 

W roku 2020 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w niżej wymienionych konkursach: 

- „Tajemnice przyrody”, 

- ogólnopolski konkurs literacki „Popisz się talentem”, 

- konkurs literacki „Kropeczkowy świat”, 

- bicie rekordu w I Międzynarodowej Edycji, V Ogólnopolskiej Akcji – liczba czytających na 

przerwie. 

 

Nauczanie w czasie pandemii: 

W czasie trwania pandemii na terenie szkoły obowiązują procedury, wdrożone w oparciu o wytyczne 

GIS i MEN, wprowadzone zarządzeniem   z dnia 31 sierpnia 2020 roku. 

Szkoła jest zamknięta dla osób postronnych, ewentualne spotkania możliwe są wyłącznie po 

wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu oraz zachowaniu zasad higieny, jednak nie więcej niż jedna 

postronna osoba         w danym czasie. 

W okresie nauki stacjonarnej obowiązują poniższe zasady:  

- przed godziną ósmą uczniowie wchodzą do szkoły czterema wejściami , które po ósmej są zamykane, 

 –przy wejściach znajdują się maty dezynfekujące obuwie oraz płyn dezynfekujący do rąk,  

-płyny znajdują się również w każdej klasie i toaletach, 

 -przy każdym wejściu znajdują się informacje o konieczności: zakrywania ust i nosa, dezynfekowania 

rąk i jego sposobu, a na podłogach naklejone są informacje przypominające o konieczności 

zachowania dystansu, podobne informacje znajdują się przy drzwiach do klas, 

-w częściach wspólnych uczniowie  mają obowiązek zakrywania ust i nosa,  

-po każdej przerwie obsługa dezynfekuje klamki i poręcze w ciągach komunikacyjnych, natomiast 

przyrządy na placu zabaw dezynfekowane są dwukrotnie w trakcie pobytu uczniów w szkole, 

-uczniowie po powrocie z placu zabaw i boiska mają obowiązek dezynfekowania rąk ( odpowiada 

nauczyciel uczący ), 

- w szkole wyznaczone jest izolatorium – gabinet pielęgniarki szkolnej, szkoła posiada cztery 

bezdotykowe  termometry.  

Z obowiązującymi procedurami zostali zapoznani wszyscy uczniowie i ich rodzice, ponadto procedury 

zamieszczone zostały również na stronie internetowej szkoły. 
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Nauczanie zdalne odbywa się przy pomocy wszystkich możliwych i dostępnych form: Messenger, 

Times, dziennik elektroniczny, WhatsApp ,telefonicznie – w zależności od możliwości ucznia. 

Informuję, że na czas trwania nauczania zdalnego wszystkim chętnym uczniom szkoła użyczyła 

sprzętu elektronicznego.  

Ewidencja zajęć prowadzona jest w dzienniku lekcyjnym – forma elektroniczna. 

Kontrola prowadzona jest w postaci obserwacji zdalnych i stacjonarnych. 

Edukacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzona jest hybrydowo, w zależności 

od potrzeb,  możliwości i aktualnego stanu zdrowia ucznia..  

Frekwencja w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/21 wynosiła: 

I-III – 90,1% ; IV-VIII – 90,8%; średnia – 90,4% 

Wynik porównywalny do poprzednich okresów. 
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5.4. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 

2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W PROCHOWICACH W 2020 

ROKU 

 

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 zajęcia w roku 2020 

odbywały się w formie hybrydowej. Organizację pracy i nauki prezentuje tabela: 

 

Okres od - do Forma pracy 

od stycznia do 24 marca 2020 r. zajęcia stacjonarne 

od 25 marca 2020 r. do 19 czerwca 2020 r. zdalne nauczanie dla uczniów klas 1 - 8 

1 września 2020 r. – 25 października 2020 r. oddziały przedszkolne – zajęcia stacjonarne 

klasy 1 – 7 – zajęcia stacjonarne 

26 października 2020 r. – 8 listopada 2020 r. oddziały przedszkolne – zajęcia stacjonarne  

klasy 1 – 3 nauczanie stacjonarne  

klasy 4 – 7 zdalne nauczanie  

9 listopada 2020 r. – 29 listopada 2020 r. oddziały przedszkolne – zajęcia stacjonarne 

klasy 1 – 7 zdalne nauczanie 

30 listopada 2020 r. – 22 grudnia 2020 r. oddziały przedszkolne – zajęcia stacjonarne 

klasy 1 – 7 zdalne nauczanie 

23 grudnia 2020 r.– 3 stycznia 2021 r. zimowa przerwa świąteczna 

Pracownicy administracji i obsługi pracowali stacjonarnie przez cały okres trwania pandemii. 

 

Taka organizacja roku miała wpływ na sposób realizacji działań szkoły. 

Należało przygotować szkołę do funkcjonowania w sytuacji zaostrzonych rygorów 

sanitarnych. Zostały zaplanowane poszczególne działania z uwzględnieniem regulacji 

prawnych związanych z przeciwdziałaniem rozpowszechniania się COVID-19, które zostały 

wprowadzone w sierpniu 2020 roku. Wrzesień był miesiącem szczególnym, gdyż 

rozpoczynaliśmy pracę w określonych warunkach. Dyrektor szkoły opublikował na stronie 

internetowej na podstawie wytycznych MEN i GIS rekomendacje w zakresie profilaktyki 

zdrowotnej dla rodziców/opiekunów w związku z pojawiającymi się przypadkami zachorowań 
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na koronawirusa. Plan pracy szkoły, tygodniowy rozkład zajęć także uwzględniały wyżej 

wymienione wytyczne. Opracowane i wdrożone zostały procedury funkcjonowania szkoły w 

czasie epidemii.  

 

1. Liczba uczniów 

  Liczba uczniów Liczba oddziałów 

1. Od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia 231 15 

2. Od dnia 1 września do 31 grudnia 247 16 

 

2. Zatrudnienie nauczycieli według stopnia awansu 

Lp. Stopnie awansu zawodowego 

Średnioroczna liczba etatów 

od 1 stycznia do 31 

sierpnia 

od 1 września do 31 

grudnia 

1 nauczyciel stażysta 1 1 

2 nauczyciel kontraktowy 8 8 

3 nauczyciel mianowany 5 5 

4 nauczyciel dyplomowany 15 15 

 

3. Realizowane programy i projekty 

 Wzięliśmy udział w projekcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), dzięki któremu 

zdobyliśmy jako jedna z trzech szkół w powiecie legnickim pracownię multimedialną.  Z 

rąk najwyższych władz ministerialnych p. Dyrektor Renata Stępień i nauczyciel informatyki 

p. Radosław Bołoz odebrali certyfikat w roku 2019, a pracownię multimedialna składającą 

się z 16 laptopów oraz szafy dokującej otrzymaliśmy w roku 2020. 

 W roku 2020 zakończyliśmy realizację projektu „Wiedza i kompetencje przepustką do 

sukcesu”. 

Jakość pracy na zajęciach wzrosła dzięki pozyskanym w ramach w/w projektu pomocom 

dydaktycznym: 

Podręczniki i ćwiczenia: 17 zestawów (114 sztuk) 

Pracownia biologiczna: szkielet człowieka z ruchomymi elementami, model reliefowy 

układu krążenia człowieka, budowa człowieka – organy i tkanki, zestaw demonstracyjny 
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(zawartość substancji smolistych i nikotyny w  papierosach), model DNA mikroskop 

optyczny (łączna kwota: 3 555,00 zł) 

Pracownia chemiczna – 41 pozycji; m.in.: waga laboratoryjna, czasza grzewcza, modele do 

budowania cząsteczek, duży zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej, modele 

atomów, chemiczne domina, biochemia – zestaw klasowy (łączna kwota: 16 370,00 zł). 

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, dzięki któremu księgozbiór naszej biblioteki 

został wzbogacony o nowości wydawnicze z literatury skierowanej do dzieci i młodzieży. 

Zakupy poczynione w ramach otrzymanych środków finansowych (15 000 zł w tym 3 000 

zł to wkład własny) zostały spożytkowane zgodnie z celami głównymi i szczegółowymi 

programu. Wyboru książek wpisanych na listę zakupów dokonali uczniowie, rodzice i 

nauczyciele. Zadbano także o to, aby nowości były związane ze wsparciem w 

rozwiązywaniu trudnych problemów współczesnego świata: zagrożeniem, wykluczeniem, 

przemocą, kontaktami z innymi ludźmi. Wzbogacenie księgozbioru pozwoliło również na 

modyfikację metod i form pracy oraz podniesienie jakości pracy szkolnej biblioteki.   

 Realizacja programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Na jego realizację 

pozyskaliśmy 25 500, 00 zł. Głównym celem udziału w programie była adaptacja 

pomieszczenia przeznaczonego do spożywania przez uczniów posiłków. Z pozyskanych 

środków zostały zakupione usługi remontowe wraz z materiałami, zakup usługi wykonania 

i montażu szafek, zakup stolików i krzeseł, zakup sprzętu: lodówki, mikrofali, termosu 

stalowego, zestawu naczyń i czajnika. 

 

4. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie i doposażenie publicznych szkół i placówek 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do 

nauki w nowowybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w 

wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych 

zawodach w ramach Kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej na rok 2020. 

Szkoła pozyskała 10 000,00 zł, które zostały przeznaczone na adaptację świetlicy na salę 

szkolną dla klasy pierwszej. Powyższa kwota przeznaczona została na zakup wyposażenia. 

Były to m.in. ekran projekcyjny, rzutnik multimedialny, zestaw audio (6 050,01), meble 

(4 645,58). 
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5. Baza szkoły 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki posiada bazę dydaktyczną 

umożliwiającą wszechstronny rozwój ucznia.  

Sale lekcyjne - szkoła posiada 11 dobrze wyposażonych sal przedmiotowo-lekcyjnych, 

1pracownię komputerową z dostępem do Internetu, 1 świetlicę, 1 salę gimnastyczną, bibliotekę, 

kawiarenkę, boisko wielofunkcyjne, gabinet profilaktyki zdrowia oraz gabinet pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. Pracownia chemiczna wyposażoną w  dygestorium, które 

umożliwia bezpieczne prowadzenie podstawowych doświadczeń. Dzięki temu uczniowie mogą 

brać aktywny udział w prowadzonych doświadczeniach i  eksperymentach. 

Do dyspozycji nauczycieli i uczniów są tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, sprzęt 

audio. Bez najmniejszych problemów można prowadzić w jednej sali zajęcia z innych 

przedmiotów. Cała szkoła wyposażona jest  w bezprzewodową sieć internetową. Nauczyciele 

podczas lekcji wykorzystują nowoczesny sprzęt dydaktyczny m. in. tablice interaktywne, 

wizualizer. Pracownie wyposażone są w szereg pomocy dydaktycznych, takich jak np. plansze, 

modele, gry dydaktyczne, filmy edukacyjne, plansze multimedialne. W szkole wszystkie sale 

wyposażone są w komputery, do dyspozycji uczniów jest 13 komputerów z dostępem do 

internetu. 

Do dyspozycji uczniów jest biblioteka szkolna wraz z czytelnią posiadająca 2110 woluminów. 

Biblioteka w naszej szkole pełni funkcję interdyscyplinarnej pracowni, w której uczniowie uczą 

się zdobywać wiedzę. Zbiory udostępniane są drogą wypożyczeń i na miejscu w czytelni. 

Zbiory biblioteki są systematycznie uzupełniane o  nowości ukazujące się na rynku. Biblioteka 

wyposażona jest w 1 stanowisko komputerowe z łączem internetowym, drukarkę i skaner.                     

W czytelni znajdują się 3 komputery z dostępem do internetu. 

Ośrodkiem życia kulturalnego jest szkolny hol. W nim odbywają się wszystkie ważne 

uroczystości.  

Zaplecze sportowe stanowią: sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym, 

boisko wielofunkcyjne oraz boisko przyszkolne (trawiaste), zewnętrzna siłownia. Sala 

gimnastyczna wyposażona jest w sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć wychowania 

fizycznego. Do dyspozycji nauczycieli są m.in. materace, skakanki, hula hop, laski 

gimnastyczne i wiele innych pomocy.  

Kawiarenka to miejsce do odpoczynku i spożywania przez uczniów posiłków, a także spotkań 

podczas przerw międzylekcyjnych. 

W szkole funkcjonuje świetlica. Zajęcia świetlicowe mają zarówno charakter indywidualny, 

jak i grupowy. Odbywały się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć. Podjęte przez 
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wychowawców świetlicy działania ukierunkowane zostały na rozwój zainteresowań 

wychowanków i zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. Dzieciom 

przebywającym w świetlicy zaoferowano uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć. Były 

to zajęcia: plastyczne, techniczne, sportowe, rekreacyjne, czytelnicze, stolikowe. Zajęcia 

czytelnicze były wspaniałą okazją do rozwijania kompetencji czytelniczych, zdobywania 

wiedzy oraz przekazywania wartości i norm społecznych. Kreatywność uczniów dostrzec 

można było poprzez ekspozycję prac na tablicy korkowej, która znajduje się w sali. Zajęcia 

sportowe umożliwiły spędzanie czasu wolnego w sposób aktywny, rozbudzały zainteresowanie 

różnymi formami aktywności fizycznej, pozwalały odpocząć i  zregenerować siły. Realizowane 

były zajęcia związane z doradztwem zawodowym. Podczas zajęć w świetlicy szkolnej 

uczniowie mieli możliwość kształtować i doskonalić kompetencje kluczowe.  

Na wyposażeniu świetlicy szkolnej są zarówno gry dydaktyczne jak i gry planszowe 

powszechnie znane i używane przez dzieci oraz gry zręcznościowe. Gry dydaktyczne 

(edukacyjne) to: Paluszek, Memory, Węże- tabliczka mnożenia, Mirror- odbicie lustrzane, 

Labirynty, Tangramy, Scrabble, Zegar. Gry towarzyskie to m.in. Chińczyk, Świnka Pappa, 

Kości, Modelki, Farma. Gry zręcznościowe: Bierki, Studnia Jakuba. W świetlicy znajdują się 

również klocki i patyczki konstrukcyjne, puzzle oraz gry karciane typu Piotruś. 

 

W roku 2020 dokonano zakupu:  

Szafek do szatni, rolet do klasy nr 1, holu oraz oddziału przedszkolnego, drukarki 3 D (1 040,60 

zł), urządzenia wielofunkcyjnego. 

Na potrzeby zdalnego nauczania dzięki wnioskowi, jaki sporządził organ prowadzący – Gmina 

Prochowice – pozyskaliśmy 20 laptopów. 

 

6. Remonty 

1) W roku 2020 w wyniku przeprowadzonej diagnozy potrzeb dokonano adaptacji 

pomieszczeń na sale lekcyjne oraz remont instalacji elektrycznej. 

2) Dzięki współpracy z Radą Rodziców i ze środków własnych odświeżono i pomalowano 

sale lekcyjne na parterze (6, 7, 8), hol i wiatrołap oraz zaplecze obsługi.  

3) Dokonano remontu szkolnego pomieszczenia przeznaczonego na  spożywanie 

posiłków, na co środki zostały pozyskane z programu „Posiłek w domu i w szkole” w 

wysokości 25 500,00 zł. 
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W szkole na bieżąco prowadzony jest monitoring potrzeb dla poszczególnych pracowni. Za 

najpilniejsze uważa się: 

1) remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego (pilne) 

2) doposażenie w pomoce dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

7. Działania podejmowane w roku 2020 w szkole i w środowisku  

Analiza działań szkoły w roku 2020 wskazuje, że wyznaczone na okres od 1 stycznia do 25 

marca i od 1 września do 25 października zadania realizowane były zgodnie z kalendarzem. 

Zadania zaplanowane w innym terminie nie wszystkie zostały zrealizowane ze względu na fakt, 

że nie wszystkie można było wykonać w pracy z uczniami na odległość. 

Podejmowaliśmy działania wychowawcze, kształtowaliśmy postawy i respektowaliśmy normy 

społeczne. 

Zaktualizowano Program wychowawczo – profilaktyczny uwzględniający wnioski z badań 

przeprowadzonych w ostatnich dwóch latach oraz koncepcji pracy szkoły dotyczące 

kształtowania postaw społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i 

ochrony środowiska, cyberprzemocy, norm i wartości w życiu ucznia, przestrzegania norm 

społecznych, kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych; wzięto pod uwagę wyniki 

corocznych diagnoz czynników ryzyka i czynników chroniących oraz zróżnicowanie wiekowe 

uczniów. 

Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zorganizowaliśmy obchody świąt i uroczystości: 

 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej uczciliśmy podczas uroczystości rozpoczęcia 

roku szkolnego  

 Od lat staramy się, aby pamięć o latach, ludziach i nieludzkiej ziemi trwała i dzisiaj, 

dlatego jesteśmy  z Sybirakami w ich święta i dziękujemy za piękne świadectwo odwagi 

i patriotyzmu. Dzień Sybiraka  uświetniony został Mszą Świętą w kościele parafialnym. 

Nasi uczniowie wraz z odpowiedzialnymi nauczycielami przygotowali życzenia i 

upominki dla honorowych świadków historii.  

 8 października zorganizowaliśmy gminne biegi przełajowe pod nazwą "Biegi z historią 

w tle". Zawody miały miejsce w prochowickim parku. Uczniowie biegali na różne 

dystanse zdobywając medale i statuetki. 

 W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości uczestniczyliśmy w akcji 

MEN „Szkoła do hymnu” (o godzinie 11:11uczniowie starszych klas odśpiewali hymn 

w domach, łącząc się z innymi na komunikatorach do edukacji zdalnej, a dzieci z 

oddziałów przedszkolnych zaśpiewały w holu szkoły), zorganizowaliśmy gminny 
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konkurs na najpiękniejszy kotylion niepodległościowy odbywający się rokrocznie pod 

patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice (W. Szuszkiewicz). 

 Już po raz dziewiąty odpowiedzieliśmy na apel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudy, który objął honorowy patronat nad akcją "Narodowe Czytanie". 

Głównym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na 

bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie 

poczucia wspólnej tożsamości. Spotkanie to stało się więc wspaniałą okazją, by 

zachęcić uczniów do bliższego zapoznania się z polską literaturą. Lekturą 9. edycji była 

Balladyna Juliusza Słowackiego. Uczniowie naszej szkoły przysłuchiwali się 

fragmentom czytanym przez absolwenta naszej szkoły, obecnie studenta Państwowej 

Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Przygotowana została również mini wystawka                                  

w Kąciku Poety.  

Kultywowaliśmy obrzędy i tradycje związane z obchodami świąt. 

 Pamiętaliśmy o rolnikach i razem z nimi podczas dziękczynnej Mszy Świętej 

dziękowaliśmy  za zebrane plony. W tym roku nasi uczniowie uczestniczyli w 

nabożeństwie w barwnych ludowych strojach. Należy podkreślić, że obecność dużej 

grupy nauczycieli bardzo pięknie wpisała się w wychowanie do kształtowania 

właściwych postaw poprzez najlepszą z metod – przykład . 

 Wokół świąt Bożego Narodzenia zgromadziła się społeczność całej szkoły. Mimo, że 

byliśmy osobno, bo każdy w swoim domu, ale czuliśmy wspólnotę. Udało się to 

osiągnąć dzięki organizacji wielu działań, które opisane zostały w dalszej części 

informacji, a spinały je świąteczne życzenia przekazane przez panią dyrektor, 

nauczycieli i uczniów przedstawicielom władz, przedsiębiorcom i wszystkim 

mieszkańcom miasta i gminy Prochowice poprzez portale społecznościowe, stronę 

www szkoły oraz stronę urzędu miasta i gminy.  

 Ochoczo przystąpiliśmy zatem do akcji MEN „Razem na Święta”. W celu budowania 

wspólnoty i umocnienia więzi międzypokoleniowych oraz kształtowania poczucia 

odpowiedzialności za drugą osobę zachęciliśmy naszych uczniów i ich rodziców do 

podarowania cząstki serca tym, którzy najbardziej tego potrzebują.  

 Szkolne koło wolontariatu zorganizowało zbiórkę słodyczy dla najmłodszych, karmy 

dla psów ze schroniska oraz kartek z życzeniami dla najstarszych mieszkańców miasta 

i gminy Prochowice. Ponadto przygotowaliśmy słodkie upominki i obdarowaliśmy nimi 

wszystkich, którzy zagościli w przedświątecznym okresie w naszej szkole. Uczniowie 
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klas trzeciej i czwartej przygotowywali upominki dla siebie nawzajem, a dzieci z 

zerówki wykonały kartki świąteczne i podarowały swoim babciom i dziadkom. 

 Mieszkańcy Miasta i Gminy Prochowice po raz kolejny mieli możliwość otrzymać 

Światło i zanieść je do swoich firm oraz domów. W tym roku ze względu na pandemię 

i obostrzenia, Betlejemskie Światło Pokoju przekazywali instruktorzy 2 Prochowickiej 

Gromady Zuchowej „Wilczki” w terenie otwartym. 

 Aby osłodzić święta 5 uczniów otrzymało paczki ze słodyczami w ramach akcji 

"Uśmiech pod choinkę" zorganizowanej przez TPD. 

 W ramach akcji "Gwiazdor 2020" zorganizowanej przez TPD w Legnicy  ośmioro 

uczniów naszej szkoły otrzymało wymarzone prezenty pod choinkę! Dzieci miały 

napisać list do Świętego Mikołaja a "Gwiazdor" przysłał prezenty dla wylosowanych 

osób.  

 Koło teatralne klasy 2b wraz z wychowawczynią p. Iwoną Piskorowską przygotowało 

piękną niespodziankę dla dzieci z zerówki. 

 Opisane działania świadczą o tym, że dzięki działalności Szkolnego Koła Wolontariatu, 

Gromady Zuchowej „Wilczki”, Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego 

„Smreki” oraz uczestnictwu w działaniach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci a także 

współpracy ze schroniskiem dla zwierząt w Jaworze ustawicznie wdrażamy uczniów do 

działalności społecznej i charytatywnej oraz propagujemy właściwe postawy. Pozostałe 

działania tych organizacji zostaną opisane w dalszej części sprawozdania. 

 Robimy wiele, aby rozwijać i promować wśród dzieci i młodzieży idee samorządności. 

Dnia 22 września 2020 r., po trwającej tydzień kampanii wyborczej, odbyły się wybory 

do Małego Samorządu Uczniowskiego. 23 września 2020 r. odbyły się demokratyczne 

wybory zarządu Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej społeczności 

szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru 

swoich przedstawicieli. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili 

swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania dotyczące samorządności i 

praworządności wśród uczniowskiej społeczności.  

Realizacja funkcji dydaktycznej placówki polegała na: wdrażaniu nowej podstawy 

programowej kształcenia ogólnego, rozwijaniu kompetencji matematycznych uczniów, 

rozwijaniu samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów oraz wykorzystaniu w 

procesach edukacyjnych narzędzi, zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość                        

a także wdrażaniu do bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych. 
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Udzielaliśmy uczniom wsparcia w wyborze dalszej drogi kształcenia poprzez wskazywanie 

mocnych stron oraz wdrożenie programu realizacji doradztwa zawodowego.  

 Realizacja tego działania opierała się głównie na pracy zespołu do spraw doradztwa 

zawodowego, którego celem  jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych 

możliwości, zainteresowań, uzdolnień  i predyspozycji uczniów ważnych przy 

dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych  i zawodowych.  

 Podejmowane w naszej szkole działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu 

zainteresowań i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach  i pogłębianiu wiedzy na 

temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej. 

 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego realizowany na terenie szkoły, nie 

jest systemem diagnozującym, lecz systemem doradczym, który stwarza możliwości i 

pomaga  w rozwiązywaniu problemów powiązanych z wyborem kierunku kształcenia, 

drogi kształcenia  i planowaniem kariery zawodowej. 

 Został opracowany Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. W ramach 

Zespołu nauczyciele spotkali się podczas przygotowań do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego 2020/ 2021, aby na podstawie swoich planów wynikowych, opracować 

tematy lekcji  z elementami doradztwa zawodowego. Biorąc pod uwagę charakterystykę 

naszej placówki doradztwo zawodowe jest realizowane na trzech etapach:  

 Etap I – oddział przedszkolny, w którym dzieci będą rozwijać swoje zainteresowania 

zawodowe, poprzez pracę i rozwijanie ich uzdolnień. 

 Etap II – klasy I-VI, zadania i treści przekazywane będą podczas lekcji i zajęć 

wychowawczych, nauczyciele i wychowawcy mają za zadanie rozbudzać ciekawość 

poznawczą oraz motywację do nauki. Uczniowie na tym etapie będą podejmować 

decyzje w sprawie np. drugiego języka, rodzaju zajęć technicznych. 

 Etap III -  klasy VII – VIII , uczniowie będą brali udział w zajęciach z doradcą 

zawodowym oraz na zajęciach wychowawczych, podczas których kształtować będą 

swoje umiejętności podejmowania decyzji, uczenia się przez całe życie oraz 

umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

 W Szkole podejmowanych jest szereg przedsięwzięć, podczas których realizowane są 

ścieżki zawodoznawcze, najbogatsze źródło dostarczanych przeżyć dla uczniów jest 

widoczne w klasach najmłodszych podczas spotkań np.: z górnikiem, policjantem, 

pielęgniarką, autorem książek. Na szczególna uwagę zasługuje klasa 2a , która mogła 

zmagać się z matematyką, podczas realizacji projektu: „Matematyka. Kto w pracy liczy, 

mierzy i waży?”. Uczniowie klasy 2b poznali pracę aktora rozwijając swoje 
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umiejętności teatralne w ramach koła teatralnego i zaprezentowały dla zerówki 

przedstawienie: „Świąteczna awaria”. 

 Systematycznie w naszej szkole prowadzone są spotkania z autorami książek, w tym 

roku szkolnym np.: Grzegorzem Kasdepke, Wojciechem Widłakiem oraz ilustratorką 

książek dla dzieci Joanną Olech.  

Dostosowanie oferty edukacyjnej zarówno dla uczniów zdolnych jak i mających trudności w 

nauce odbyło się poprzez: posiedzenia zespołów ds. opracowania indywidualnych programów 

edukacyjno – terapeutycznych, pracę nauczyciela wspomagającego, realizację zajęć 

wyrównujących i rozwijających, dostosowane wymagań edukacyjnych do możliwości 

uczniów. 

Podniesienie efektywności kształcenia poprzez trafną diagnozę i wybór skutecznych metod 

działania w m.in. poprzez: wdrożenie projektu „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki” – II 

edycja, udział w ogólnopolskiej akcji pn. „Gang Fajniaków”, realizacja projektu „Mega Misja”. 

Organ szkoły sprawujący nadzór pedagogiczny monitorował wdrażanie podstawy 

programowej kształcenia ogólnego ze szczególnym naciskiem na jej realizację podczas pracy 

zdalnej. Dyrektor szkoły wspomaga proces uczenia się  i nauczania z zastosowaniem TIK. W 

tym celu nauczycielom i uczniom, którzy nie posiadają niezbędnego sprzętu do zdalnej 

edukacji, wypożyczono komputery. Na bieżąco przeprowadzono diagnozę potrzeb w celu 

organizacja właściwych form  pomocy (w tym zindywidualizowanych). Planując rozkład zajęć 

dyrektor szkoły uwzględnił właściwe obciążenie uczniów w ciągu tygodnia nauki.  

W tym roku szkolnym opracowane zostały trzy innowacje pedagogiczne: „Robotyka na czasie”, 

„Dziś eksprymentujemy” oraz „Tydzień Matematyki”. 

Zespół matematyczno – przyrodniczy opracował i wdrożył zakres działań na rzecz podniesienia 

poziomu wiedzy   i umiejętności uczniów z matematyki poprzez szkolne i pozaszkolne formy 

pracy oraz realizację innowacji pedagogicznych na lekcjach matematyki i zajęciach 

świetlicowych. Na uwagę zasługuje fakt, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej są 

zaangażowani w rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów i zauważają, że jest to 

niezwykle istotne na tym etapie edukacji. Pani Katarzyna Hanysz z klasą II a w pierwszym 

semestrze zakończyła udział w projekcie edukacyjnym Uniwersytetu Dzieci. Podczas 

kreatywnych zajęć uczniowie rozwijali kompetencje matematyczne i umiejętność praktycznego 

zastosowania wiedzy matematycznej w różnych dziedzinach życia. Nauczyli się również 

współpracować z innymi oraz rozpoznawać emocje. W klasach trzecich prowadzone były 

zajęcia rozwijające z matematyki w oparciu o karty Grabowskiego (klasa III a i p. Aleksandra 

Mazur), a w klasie III b koło matematyczne „na szóstkę z plusem”. 
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Ponadto podjęto następujące działania: 

1) Realizacja projektu „Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?” Projekt realizowany 

w ramach Uniwersytetu Dzieci w klasach 1-3 na zajęciach świetlicowych. Podczas zajęć 

uczniowie dowiedzieli się po co są emocje i co daje empatia. Na kolejnych zajęciach uczniowie 

będą ćwiczyć odczytywanie godzin, poznają jednostki miar i wag oraz nauczą się prowadzić 

obliczenia pieniężne. Uczestnicząc w projekcie rozwiną umiejętność samodzielnego, 

logicznego i krytycznego myślenia. Do tej pory zrealizowano 2 lekcje. 

2) Realizacja projektu „Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł?” Projekt realizowany w 

ramach Uniwersytetu Dzieci w klasie 4a na zajęciach z wychowawcą. Jego głównym 

założeniem jest rozwój przedsiębiorczej postawy uczniów. Dzieci wzmacniają kreatywność, 

rozwijają samoświadomość. W późniejszym etapie zaplanują i zrealizują wydarzenie 

projektowe, a także poznają różne aspekty i etapy procesu dążenia do celu. Będą również 

ćwiczyć elastyczność, współpracę i empatię. Do tej pory zrealizowano 3 tematy. 

3) Wprowadzenie na wszystkich przedmiotach elementów matematycznego myślenia. 

Wykonywanie obliczeń matematycznych w praktyce. Nauczyciele wszystkich przedmiotów 

wprowadzają elementy obliczeń matematycznych (szczególnie w sytuacjach praktycznych) tj. 

wskazywanie ile czasu pozostało do wyznaczonej godziny, obliczanie procentu z liczby, zapis 

daty w systemie rzymskim, obliczanie skali, obliczenia na liczbach wymiernych (różnica 

temperatur, zmiana ciśnienia, różnica wysokości czy czasu). Na zajęciach kształtowane są 

kompetencje kluczowe matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i 

inżynierii. 

Naukowe zainteresowania uczniów rozbudzamy poprzez realizację kół zainteresowań, 

konkursów, udział uczniów w zajęciach Uniwersytetu Dzieci. Wdrażamy projekty edukacyjne.  

 „MegaMisja” - projekt realizowany jest w klasach 1-4. Dzieci poszerzają swoje 

umiejętności cyfrowe poprzez wykonywanie kolejnych misji i zadań z projektu. Z 

każdego zadania zdawana jest fotorelacja z opisem zajęć. Udostępniana jest ona  na 

stronie megamisja.pl. 

 Realizacja zajęć w ramach programu Centrum Mistrzostwa Informatycznego 

prowadzonego przez Politechnikę Łódzką. Zajęcia są realizowane w grupie 12. 

osobowej dla uczniów  klas 5-7 w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Uczniowie poznali 

podstawy programowania w środowisku Scratch i Python. Uczniowie tworzą 

interaktywne historyjki i animacje. Programowanie odbywa się w sposób wizualny. 

Uczniowie tworzą proste algorytmy ze zmiennymi. 
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 Festiwal Narodowości zorganizowano z okazji Międzynarodowego Dnia Migrantów 

dla uczniów klas 4-7 (aktywnie zaangażowało się ok 40 uczniów). Uczniowie inspirując 

się fotografią mieli za zadanie wcielić się w postać rdzennego mieszkańca wybranego 

kraju. Celem Festiwalu było zwrócenie uwagi na potrzebę przestrzegania praw 

człowieka i podstawowych wolności wszystkich osób żyjących poza krajem swojego 

pochodzenia. 

Rozwijaniu samodzielności uczniów sprzyjało mobilizowanie ich do systematycznego 

odrabiania prac domowych. Nauczyciele podczas zajęć dodatkowych i zajęć w świetlicy 

pomagali w zrozumieniu poleceń i wdrażali do podejmowania wyzwań w postaci realizacji 

zadania. Sprawdziła się tutaj wskazana przez członków zespołu matematyczno – 

przyrodniczego praca w grupie i pomoc koleżeńska. Nauczyciele ustalali z uczniami terminy 

wykonania zadań domowych i dostosowywali je do obciążenia pracą z innych przedmiotów. 

Systematyczność w sprawdzaniu i ocenianiu prac domowych przyczyniły się do zwiększenia 

zaangażowania uczniów w ich wykonywanie. Zadania domowe są zawsze dostosowane do 

możliwości uczniów. Najczęściej mają na celu ocenę poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, 

uczniowie mają możliwość utrwalenia wiadomości  niezbędnych do realizacji kolejnego tematu 

lekcji. Czasem zadania domowe są wstępem do kolejnego tematu.  

O wykorzystywaniu w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość a także wdrażaniu uczniów do bezpiecznego i efektywnego 

korzystanie z technologii cyfrowych, wykorzystywaniu technologii informacyjno-

komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania 

kompetencji cyfrowych w przedszkolach świadczą wymienione poniżej działania. 

 Doskonalenie form zdalnego nauczania poprzez wprowadzenie ujednoliconej platformy 

Google Meet oraz wykorzystywanie narzędzi TIK w trakcie pracy w szkole programy: 

quizizz, eduelo. 

 Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie obsługi platformy niezbędnej do 

prowadzenia nauczania na odległość oraz wykorzystania narzędzi TIK w procesie 

nauczania z uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa w sieci – szkolenie: „Nowe 

metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych”. 

 Doskonalenie umiejętności informatycznych uczniów klas 4 – 8 w zakresie pracy z 

dokumentami tekstowymi (tworzenie, edytowanie, zapisywania, udostępnianie plików) 

oraz obsługiwania poczty elektronicznej. 

 Dzielenie się wiedzą w ramach zespołu, dotyczącą możliwości korzystania z technologii 

informacyjnej, ułatwiających edukację zdalną.  
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 Przeprowadzenie lekcji o tematyce bezpieczeństwa w sieci na godzinach 

wychowawczych (zapis tematów  w dziennikach wychowawczych). 

 Pomoc rodzicom i uczniom w zakładaniu kont e-mailowych, w korzystaniu z  

e-dziennika, w obsłudze platformy Google meet podczas zajęć zdalnych według 

potrzeb.  

 Pomoc w przywracaniu dostępu do e-dziennika. 

 Wymiana doświadczeń podczas pracy stacjonarnej i przejścia na pracę zdalną -

zakładanie spotkań na Google Meet, codzienna obsługa komunikatora. 

 Praktyczne przygotowywanie uczniów do pracy zdalnej. 

 Zapoznanie uczniów na początku zdalnego nauczania z zasadami bezpiecznego 

komunikowania się w sieci.  

 Wychowawcy oddziałów przedszkolnych przeprowadzili lekcje wychowawcze na 

temat bezpieczeństwa  w Internecie. 

 Pogadanki nt. bezpiecznego korzystania z Internetu z uwzględnieniem poszanowania 

praw autorskich – zajęcia warsztatowe we wszystkich klasach. 

Realizacja powyższych zadań sprawiła, że: nauczyciele, rodzice i uczniowie swobodnie mogą 

kontaktować się podczas zajęć zdalnych, potrafią obsługiwać poznaną platformę; uczniowie 

zyskali możliwość dostosowania nauki do indywidualnych potrzeb; mogą tworzyć nowe treści 

i udostępniać je kolegom oraz innym osobom uczącym się, a także uzyskać dostęp do znacznie 

szerszego zakresu zasobów edukacyjnych, nauczyciele wzbogacili swoją wiedzę                                     

i umiejętności w zakresie obsługi narzędzi TIK. 

Należy zwrócić uwagę na pracę nauczycieli nad promowaniem możliwości 

wspomagania uczenia poprzez wykorzystanie interaktywnych aplikacji, tj. korzystanie z 

platform edukacyjnych (m.in. epodreczniki.pl, wsipnet.pl, ewf.pl), gier dydaktycznych i 

logicznych  oraz ćwiczeń interaktywnych (uczniowie klas 4-7 na wszystkich przedmiotach, klas 

1-3 na zajęciach świetlicowych korzystanie z gry edukacyjnej Minecraft (uczniowie klas 1-7). 

Uczniowie za pomocą bloków poznają, jak tworzyć wirtualne obiekty, domy i mechanizmy, 

poznają jak i z czego powstają przedmioty i narzędzia z prawdziwego świata, uczą się budować 

algorytmy i programować je w środowisku wizualnym. Nauczyciel ma możliwość prowadzić 

grę i obserwować, jak uczniowie z ciekawością przyswajają materiał. Praca w minionym 

półroczu pozwoliła także na ukazanie możliwości wykorzystania sprzętu audio (audiobooki) 

we wspomaganiu przyswajania wiedzy na wszystkich przedmiotach  (filmiki edukacyjne, 

zadania interaktywne, pokazywanie rozwiązań).  Wykorzystanie słuchawek, nie tylko do 

słuchania muzyki, ale także do rozwoju osobistego, poprzez słuchanie różnych reportaży 
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wywiadów lub wykładów z zakresu naszych zainteresowań. Niezwykle przydatne okazało się 

korzystanie z komunikatora Google Meet oraz poczty elektronicznej w codziennej pracy. 

Procesy edukacyjne zostały zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się tak, by uczniowie 

nabywali wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i służyły kształceniu 

u uczniów kompetencji kluczowych. Z analizy planów dydaktycznych oraz arkuszy obserwacji 

lekcji wynika, że podczas zajęć nauczyciele i wychowawcy realizowali zagadnienia 

uwzględniające kompetencje kluczowe. Tematyka  godzin wychowawczych została 

opracowana w oparciu o Program wychowawczo-profilaktyczny i uwzględnia ona rozwój 

kompetencji społecznych i komunikacyjnych oraz specyfikę klasy.  

W świetlicy szkolnej realizowany jest projekt „Uniwersytet dzieci – Mali matematycy. Gdzie 

kryje się matematyka?” klasy 1-3; innowację pedagogiczną „Dziś eksperymentujemy” klasy 1-

3 a w klasie 7 b wychowawca wdrożył „Uniwersytet dzieci”. 

Uczniowie uczą się samodzielności i logicznego myślenia oraz angażują się w działania i 

budują wiarę we własne możliwości. 

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego 

wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

tak, by uczeń rozwijał swoje zainteresowania i pracował na miarę swoich możliwości odbywało 

się poprzez: opracowanie i wdrożenie skoordynowanego systemu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej (wprowadzenie procedur ppp, powołanie koordynatora ppp, opracowanie i 

wdrożenie wzorów dokumentacji z zakresu ppp), prowadzenie zajęć z uczniami wymagającymi 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej (terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno – 

kompensacyjne, zajęcia z uczniem zdolnym, zajęcia logopedyczne, zajęcia z pedagogiem 

szkolnym).  

Działania zmierzające do realizacji tego obszaru to: 

 opracowanie Rocznego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego – i jego realizacja 

programu; 

 organizacja i realizacja zajęć dodatkowych w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

 prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów klas pierwszych, drugich i 

trzecich; 

 prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych (kl. I b, II b, Via, VII b); 

 zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne z wykorzystaniem kart Grabowskiego 

(kl. III a), koło matematyczne „Matematyka na szóstkę z plusem”(kl. III b); 

 zajęcia rozwijające umiejętności taneczne- „Zwierciadełko”; 
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 zajęcia rozwijające umiejętności plastyczno-techniczne – zajęcia artystyczne kl.IIa; 

 zgłoszenie i włączenie do udziału w ramach akcji „Czytam sobie. Pierwsza klasa!”; 

 objęcie uczniów klas: O - IV terapią logopedyczną; 

 organizację zajęć dla uczniów wybitnie uzdolnionych sportowo (Szkolny Klub 

Sportowy) 

 organizację zbiórek Gromady Zuchowej  i próbnej Prochowickiej Drużyny Harcerskiej; 

 zgłoszenie i włączenie do udziału w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Z 

kulturą mi do twarzy”; 

 organizacja zajęć w świetlicy szkolnej zgodnie z potrzebami uczniów (przygotowanie i 

wdrożenie planu pracy świetlicy szkolnej, który uwzględnia potrzeby uczniów i został 

oparty m.in. o Inter-Aktywny świetlicowy kalendarz świąt, przygotowany, aby wyjść 

naprzeciw potrzebom uczniów, ich ciekawości poznawania świata; 

 przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole (regularne pełnienie dyżurów podczas 

przerw, przeprowadzenie pogadanek wśród uczniów i rodziców na temat bezpiecznych 

 zachowań w szkole i poza nią, prowadzenie zajęć dot. emocji, uwzględnienie w Inter-

Aktywnym kalendarzu Dnia Empatii w świetlicy, rozmowy i pogadanki n/t 

bezpiecznych zachowań, promowanie kulturalnych zachowań uczniów oraz używanie 

zwrotów grzecznościowych); 

 realizacja tematyki godzin wychowawczych m.in. o zagrożeniach otaczającego świata, 

pandemii; 

 budowanie dobrych relacji z tzw. problemowymi i bezradnymi wychowawczo 

rodzicami i pozyskiwanie ich jako sojuszników w realizacji działań wychowawczych i 

profilaktycznych prowadzonych przez nauczycieli; 

 wspieranie rodziców w ich pracy wychowawczej poprzez tworzenie im możliwości 

wzbogacania wiedzy i umiejętności w zakresie wychowania  - zebranie online 

„Akademia Rodzica”; 

 kierowanie uczniów zagrożonych (w porozumieniu z rodzicami) do poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innej instytucji udzielającej specjalistycznej 

pomocy (kl. I a, 4 a); 

 udzielanie uczniom i rodzicom informacji o specjalistycznej pomocy poza szkołą (m.in. 

w ośrodku pomocy społecznej, psychologów, kuratorów sądowych, policji); 

 przygotowywanie opinii do sądu na prośbę rodzica; 

 przygotowywanie opinii dla PPP na wniosek rodzica; 

 bieżąca kontrola realizacji obowiązku szkolnego w każdej klasie; 
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 diagnozowanie przyczyn absencji uczniów, rozmowy z rodzicami; 

 pomoc uczniom z trudnościami w nauce (kierowanie na zajęcia umożliwiające 

nadrobienie zaległości; kontrola); 

 obserwację uczniów pod kątem preferencji dotyczących stylów uczenia się; 

 realizacja zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej; 

 bieżące monitorowanie sytuacji wychowawczej w klasie zarówno podczas zajęć 

stacjonarnych jak  i prowadzonych online podczas pandemii.  

Nauczyciele na poszczególnych przedmiotach stosują: indywidualizację procesu nauczania 

poprzez dostosowanie treści i metod nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów oraz 

ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych a także bazowanie na mocnych stronach ucznia (np. 

zmniejszenie tempa pracy, zaangażowanie do pracy uczniów mniej aktywnych, pomoc 

koleżeńska, stosowanie pytań pomocniczych), indywidualną pomoc w wyrównaniu braków 

wynikających z różnorakich przyczyn. W trakcie pracy na odległość indywidualnie do potrzeb 

i możliwości ucznia nauczyciele dopasowywali formę kontaktu (mail, wsipnet, Messenger). 

Praca nad rozwojem uczniów uzdolnionych i dawanie im szansy sprawdzenia wiedzy i 

umiejętności odbywało się poprzez: diagnozowanie uzdolnień w drodze obserwacji, 

indywidualnych rozmów z uczniami oraz zadawania zadań dodatkowych rozwijających 

logiczne myślenie. Pozwoliło to  nauczycielom dokonać diagnozy uzdolnień uczniów. Dzięki 

dobrej diagnozie uczniowie mogli  właściwie wybrać zajęcia dodatkowe dające im możliwość 

kierunkowego rozwoju. 

Intensyfikacja działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych wpływających na 

podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów. Profilaktyka uzależnień. Działania w tym 

obszarze miały na  celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ucznia w szkole, poszerzania 

jego wiedzy na temat bezpiecznego zachowania, zrozumienia szkodliwości środków 

odurzających i doskonalenia umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia.  

Działając w tym obszarze zrealizowano następujące działania: 

 W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i pracy wdrożono zapisy zawarte w 

rozporządzeniu MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i 

placówkach, przeprowadzono kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny, zrealizowano 

wytyczne MEN, MZ i GIS w sprawie organizacji pracy szkoły w czasie pandemii 

COVID – 19. 

 Aby zapewnić uczniom bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych 

w sieci przeprowadzono ankiety na temat zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego 

korzystania z Internetu i mediów społecznościowych w klasach IV oraz warsztaty dla 
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uczniów „Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów 

społecznościowych”. 

 Promowanie zdrowego stylu życia odbywało się poprzez wdrażanie nawyków 

prozdrowotnych i sportowych oraz Kontynuację działań podjętych w ogólnopolskim 

programie o zdrowym odżywianiu. Promowanie zdrowego, higienicznego i 

bezpiecznego stylu życia, aktywnego spędzania wolnego czasu i rozwijanie 

zainteresowań i pasji.  

 Ciekawym pomysłem do  realizację z grupą wychowawczą jest udział w projekcie 

„Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój?” Projekt realizowany w ramach 

Uniwersytetu Dzieci w klasie 7b na zajęciach z wychowawcą. Zajęcia mają na celu 

rozwinąć wśród uczniów samoświadomość i inteligencję emocjonalną. Uczniowie biorą 

udział w zajęciach podczas których rozpoznają, oswajają i wyrażają własne emocje.                                

W kolejnym etapie poznają strategie radzenia sobie z emocjami dzięki czemu rozwiną 

empatię, wrażliwość i umiejętność współpracy. W pierwszym okresie zrealizowano 4 

zajęcia. 

Wdrażaliśmy uczniów do działalności społecznej i charytatywnej poprzez działalność 

Szkolnego Koła Wolontariatu. Jego działania to: zgłoszenie i realizacja ogólnopolskiego 

programu ,,Zbieraj baterie”, zgłoszenie i realizacja do ogólnopolskiego Programie „Pola 

nadziei”, udział w akcjach: „Razem na święta”, „Szlachetna paczka”, zbiórka nakrętek, zbiórka 

karmy dla zwierząt, zbiórka słodyczy do Domu Dziecka, ogłoszenie szkolnego konkursu 

,,Zbieraj baterie - chroń środowisko”. 

 W naszej szkole prężnie działa gromada zuchowa „Wilczki”. Uczniowie w Gromadzie 

Zuchowej poznawali Prawo Zucha i nauczyli się postępować zgodnie z jego założeniami. 

Opanowali szereg umiejętności i wiadomości oraz poszerzyli swoją wiedzę w zakresie historii 

ZHP. Kształtowali postawy użyteczności i chętnej pomocy  w oparciu o odkrywanie potrzeb 

innych ludzi. Zdobywali sprawności zuchowe indywidualnie i zespołowo oraz gwiazdki. 

Kształtowali w sobie zaradność  i samodzielność. 

We wrześniu wśród uczniów klas pierwszych, udało się dokonać naboru nowych kandydatów 

na zuchów. Ze względu na COVID- 19 i obostrzenia, zbiórki prowadzono z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności i w dwóch grupach wiekowych. Osobno spotykali się 

uczniowie klas I-III i uczniowie klas IV.  W marcu i listopadzie na rozkaz Naczelnika ZHP, 

wstrzymano zbiórki stacjonarne. Działania, które zrealizowano: Apel z okazji Dnia Myśli 

Braterskiej (upamiętnienie urodzin założycieli skautingu - Roberta i Olave Baden-Powellów. 
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Jest to chwila, w której harcerze mogą nawzajem dziękować sobie za przyjaźń, braterstwo czy 

służbę w ZHP.  

Dzień Sybiraka/ Dożynki Gminne (gromada zuchowa,  uczniowie, nauczyciele i rodzice 

uczestniczyli we Mszy Świętej razem z pocztem sztandarowym), przekazanie Betlejemskiego 

Światła Pokoju (Światło jako znak pokoju i poświadczenie wzajemnego zrozumienia oraz 

symbol pojednania między narodami. Takim darem skauci, zuchy, harcerki i harcerze ZHP 

pragną każdego roku podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, 

szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne 

wartości braterstwa oraz pokoju. W tym roku w Polsce Światło z Betlejemskie było 

przekazywane po raz 30, pod hasłem „Światło Służby”. Mieszkańcy Miasta i Gminy 

Prochowice po raz kolejny mieli możliwość otrzymać Światło i zanieść je do swoich firm oraz 

domów. Ze względu na pandemię i obostrzenia, Betlejemskie Światło Pokoju przekazywali 

instruktorzy  2 Prochowickiej Gromady Zuchowej „Wilczki” w terenie otwartym).  

Zgłoszenie i włączenie do udziału w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Z kulturą 

mi do twarzy”, zgłoszenie się i realizacja akcji „Razem na święta” oraz „Kartka dla Seniora”; 

utworzenie Próbnej Prochowickiej Drużyny Harcerskiej (uczniowie z klas IV, V i VII wstąpili 

do drużyny harcerskiej. Obecnie realizują zadania mające na celu zamknięcia okresu próbnego 

i złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego). 

Kolejna organizacja SKKT PTTK „Smreki”. Głównym zadaniem koła jest popularyzowanie 

turystyki pieszej wśród dzieci i młodzieży poprzez aktywny i bezpieczny wypoczynek. 

Wspólne imprezy rozbudzają ciekawość poznawczą uczniów i rozwijają umiejętność 

współpracy. Działalność koła jest oparta na współpracy z PTTK Odziałem Ziemi 

Prochowickiej. W roku 2020 w grudniu udało się przeprowadzić wirtualny Konkurs Piosenki 

Turystycznej, w którym wzięli udział uczniowie ze szkół: Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Prochowicach (organizator), Szkoły Podstawowej nr 1 w Prochowicach, Szkoły Podstawowej 

w Dąbiu, Szkoły Podstawowej w Wągrodnie oraz Przedszkola w Prochowicach. 

Opiekun koła SKKT „Smreki” na bieżąco uczestniczy w spotkaniach PTTK Oddział Ziemi 

Prochowickiej.  

 Zachęcaliśmy uczniów  do rozwijania  i prezentowania  swoich zdolności i zainteresowań 

poprzez  udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

     

Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju i promocji szkoły to 

kolejny obszar naszej działalności.  
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Naszą dumą są rodzice uczniów i ich współpraca ze szkołą. Zapraszani są przez wychowawców 

niemal na wszystkie uroczystości szkolne.  O tym, że rodzice dbają o szkołę swoich dzieci 

świadczy fakt, iż współorganizowali Bal charytatywny, który odbył się w lutym 2020 r. 

Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym w szerokim zakresie: współpraca z rodzicami 

i z pracodawcami przy realizacji zadań z zakresu preorientacji i orientacji zawodowej, 

prowadzenie profilaktyki przeciwpożarowej z udziałem Straży Pożarnej (zapoznanie uczniów 

z instrukcją ewakuacji, przeprowadzenie próbnego alarmu przeciwpożarowego), współpraca z 

Prochowickim Ośrodkiem Kultury i Sportu przy realizacji oferty współpraca z redakcją 

„Wieści z Ratusza” (redagowanie artykułów o szkole do rubryki „Wieści z Dwójki” ), 

współpraca z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (organizacja pomocy 

materialnej, wyprawek szkolnych, posiłków), współpraca z Miejskim Przedszkolem w 

Prochowicach (organizacja konkursów dla dzieci z przedszkola - na kotylion 

niepodległościowy), współpraca ze szkołami podstawowymi w gminie Prochowice (uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Prochowicach oraz Szkoły Podstawowej w Dąbiu zaprosiliśmy do 

udziału w konkursach, współpraca z Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w Prochowicach 

(udział w spotkaniach autorskich i konkursach, przygotowanie przedstawienia z okazji 70 - 

lecia), współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich współpraca z Rzymskokatolicką Parafią p.w. 

św. Jana Chrzciciela w Prochowicach, współpraca ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych 

„Nasza Gmina” przy realizacji projektów i działań na rzecz społeczności lokalnej, 

prezentowanie dokumentacji szkoły, materiałów z pracy i oferty edukacyjnej oraz zdjęć z 

uroczystości szkolnych na stronie internetowej szkoły (systematyczna aktualizacja), 

organizowanie uroczystości i imprez szkolnych z udziałem władz i społeczności lokalnej 

(zapraszanie gości na uroczystości szkolne, współorganizowanie konkursów) współpraca z 

policją w zakresie prewencji i bezpieczeństwa, współpraca z Hufcem w Legnicy (nawiązanie 

współpracy oraz wspólna realizacja zadań), współpraca z PTTK oddział Ziemi Prochowickiej 

(organizacja międzyszkolnego konkursu piosenki turystycznej). 

 

Na bieżąco poszukiwaliśmy możliwości pozyskiwania środków na zakup pomocy 

dydaktycznych, wzbogacenia bazy dydaktyczno – wychowawczej szkoły.  

 

8. Udział uczniów w konkursach i ich osiągnięcia w roku 2020 

Na poprawę efektywności kształcenia oraz promocję szkoły wpłynął z pewnością udział 

uczniów w różnego rodzaju konkursach. Do najważniejszych sukcesów w roku 2020 należy 

zaliczyć: 
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Uczniowie, szczególnie edukacji wczesnoszkolnej, wzięli udział w wielu konkursach 

artystycznych. Większość z nich z uwagi na sytuację epidemiczną to konkursy 

wewnątrzszkolne, ale są też rywalizacje o zasięgu regionalnym. Najwyższe osiągnięcia mają 

uczniowie na poziomie powiatowym („Czyste rzeki – zdrowe ryby” – 3 miejsce), gminnym 

(konkurs na kotylion, biegi z historią w tle) oraz międzygminnym (konkurs piosenki 

turystycznej, konkurs na palmę wielkanocną). W tym ostatnim na uwagę zasługuje sukces 

uczennicy klasy VII b, która zdobyła I miejsce.   W olimpiadzie przedmiotowej zDolny Ślązak, 

tj. z historii mieliśmy swoich przedstawicieli na etapie powiatowym (M. Stanek, U. 

Piskorowska). Nasza uczennica zajęła I miejsce w eliminacjach gminnych Dolnośląskiego 

Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”. 

Odnotowaliśmy znaczący sukces w drugiej edycji konkursu matematyczno-informatycznego 

InstaLogik skierowanego do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. W tym roku honorowy 

patronat nad konkursem objął Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu 

Warszawskiego, a do grona partnerów dołączyła Olimpiada Informatyczna Juniorów. W I 

etapie konkursu wzięło udział aż 3429 uczniów z 545 szkół z całej Polski. Aż czworo uczniów 

naszej szkoły dostało się do II etapu.  

 

 

9. Wyniki egzaminu ósmoklasisty [%] 2020 

 

PRZEDMIOT Szk. Woj. Polska Wynik  

w skali 

staninowej 

JĘZYK POLSKI 
59,78 58,83 

59 wyżej 

średni 

MATEMATYKA 
40,67 

44,51 46 niżej 

średni 

JĘZYK ANGIELSKI 
53,67 54,96 

55 niżej 

średni 
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5.5. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM.KS.JANA TWARDOWSKIEGO W DĄBIU W 2020 ROKU 

 

Liczba uczniów 

  Liczba uczniów Liczba 

oddziałów 

1. Od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r. 95 ( w tym 11 w OP) 9 

2. Od 1 września do 31 grudnia 2020 r.  103 (w tym 18 w OP) 9 

 

Zatrudnienie nauczycieli według stopnia awansu  

L.p. 
Stopnie awansu 

zawodowego  

Stan na31 sierpnia Stan na 31 grudnia 

Licz. osób 
Liczba 

etatów 
Llicz. osób 

Liczba 

etatów 

1 nauczyciel stażysta 0 - 2 1,44 

2 nauczyciel kontraktowy 5 4,2 5 4,99 

3 nauczyciel mianowany 6 4,26 3 2,46 

4 nauczyciel dyplomowany 9 7,38 9 7,41 

 

Baza szkoły 

Szkoła wyposażona jest w 9 sal lekcyjnych, salę do gimnastyki korekcyjnej, pracownię 

komputerową, świetlicę, bibliotekę. Wszystkie sale mają dostęp do Internetu a baza szkolna 

umożliwia wszechstronny rozwój ucznia. W salach lekcyjnych można prowadzić zajęcia  

z różnych przedmiotów. Sale lekcyjne wyposażone są w monitory multimedialne oraz 

komputery. W pracowni komputerowej jest 14 stanowisk uczniowskich z dostępem do 

Internetu, projektor i skaner. W jednej z sal wydzielono miejsce na pracownię do zajęć 

technicznych. Pracownia chemiczna jest wyposażona w dygestorium, które umożliwia 

bezpieczne prowadzenie podstawowych doświadczeń. Uczniowie aktywnie uczestniczą  

w przeprowadzanych eksperymentach. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem 

zgromadzonych przez lata pomocy dydaktycznych. Szkoła została doposażona podczas 

realizacji projektu „Wiedza i kompetencje – przepustką do sukcesu” (szkoła otrzymała pomoce, 

m.in. w postaci podręczników i zeszytów ćwiczeń do nauczania matematyki, chemii, fizyki, 

języka niemieckiego i angielskiego, a także innego sprzętu) oraz ze środków z rezerwy części 

oświatowej subwencji w ramach zadania V - dofinansowanie wyposażenia w pomoce 
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niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych 

szkołach podstawowych (62 970 zł – środki przeznaczono na wyposażenie w meble, monitor 

interaktywny i pomoce do pracowni biologicznej, chemicznej, geograficznej i fizycznej). 

Szkoła posiada salę do zajęć gimnastyki korekcyjnej wyposażoną w sprzęt potrzebny do 

prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Do dyspozycji nauczycieli są m.in. materace, 

skakanki, hula hop, laski gimnastyczne i wiele innych pomocy. 

Do dyspozycji uczniów jest biblioteka szkolna wraz z czytelnią. Zbiory biblioteki są 

systematycznie uzupełniane o nowości ukazujące się na rynku.  

W szkole funkcjonuje świetlica szkolna dla uczniów oczekujących na dojazd. Uczniom 

proponowane są różne formy aktywności – plastyczne, techniczne, gry i zabawy również na 

świeżym powietrzu. Świetlica w swoich zasobach posiada wiele gier stolikowych 

zręcznościowych, planszowych i dydaktycznych.  

Remonty 

Po awarii kotłowni olejowej wymieniono kocioł wodny, zbiornik ciśnieniowy oraz wadliwą 

instalację. Pomalowano również pomieszczenie (koszt 6 tys. zł). 

Przeprowadzono bieżące remonty sal lekcyjnych: pomalowano gabinet pedagoga  

i zamontowano w nim rolety. Pomalowano klasę lekcyjną nr 12 na piętrze. Odświeżono salę 

gimnastyczną i salę nr 1 na piętrze. W ciągu całego roku wykonano również bieżące drobne 

naprawy w budynku szkoły oraz zagospodarowano teren wokół szkoły i placu 

zabaw(nasadzenia, wycinka drzew, utwardzenie miejsc do parkowania samochodów). 

W szkole na bieżąco prowadzony jest monitoring potrzeb dla poszczególnych pracowni. Za 

najpilniejsze uważa się: 

1)wyodrębnienie z sali lekcyjnej pomieszczenia na bibliotekę szkolną, 

2)adaptacja pomieszczenia do spożywania posiłków 

3)zorganizowanie boiska wielofunkcyjnego sportowego. 

 

Imprezy środowiskowe i szkolne 

Uczniowie nasze szkoły wraz z nauczycielami uczestniczą w przygotowaniu uroczystości 

środowiskowych organizowanych na gminy i terenie powiatu . 

Każdego roku, zgodnie z harmonogramem organizowane są na terenie placówki następujące 

uroczystości:  

 rozpoczęcie roku szkolnego,  

 Dzień Edukacji Narodowej, 
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 pasowanie na ucznia i  przedszkolaka, 

 jasełka, misterium wielkanocne, 

 andrzejki i bal karnawałowy, 

 poczta Walentynkowa, 

 Pierwszy Dzień Wiosny, 

 dzień sportu, 

 dzień rodziny, 

 obchody świąt narodowych – 11 Listopada, Święto Flagi i Konstytucji 3 Maja 

 zakończenie roku szkolnego, 

 "Aleja sław". Wręczenie odznak za najlepsze wynik w I półroczu 2019/2020, 

 Apel: "pamięć o Żołnierzach Wyklętych", 

 Apel pt: ,, Święto Pań",  

 Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka,  

 Święto Pieczonego Ziemniaka, 

 Dzień Pluszowego Misia, 

 Spotkanie z Mikołajem, 

 Klasowe spotkania wigilijne, 

 Konkurs ortograficzny „Chwyć byka za rogi”  

 Międzynarodowy Dzień Pisarzy dla klas 0-1-3 

 Dzień Kota 

 Dzień Pluszowego Misia 

 Akcja „Szkoła pamięta” zorganizowanie konkursu plastycznego nawiązującego do 

polskiej tradycji świąt wszystkich świętych. Celem akcji było zachęcie uczniów do 

upamiętnienia ważnych rocznic oraz zwrócenie większej uwagi na historię swojej małej 

ojczyzny 

 

Realizowane programy i projekty 

 Projekt  „Wiedza i kompetencje przepustką do sukcesu”: W pierwszej połowie roku 

kontynuowano realizację projektu, który zakończył się z końcem roku szkolnego 

2019/2020. W wyniku zajęć rozwijających uczniowie uzyskali międzynarodowe 

certyfikaty językowe (j. angielski - 18 uczniów i j. niemiecki – 4 uczniów) oraz  

z kompetencji cyfrowych – 12 uczniów.  
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Prowadzone były zajęcia rozwijające z następujących przedmiotów: matematyka, 

przyroda, biologia i robotyka z elementami programowania, z których korzystało 44 

uczniów. W zajęciach wyrównujących z przedmiotów matematyka i biologia brało 

udział 19 uczniów. Dodatkowo uczniowie objęci byli wsparciem z następujących zajęć: 

przedsiębiorczość, akademia kreatywności z elementami .uczenia się, trening postaw 

kluczowych dla rynku pracy – łącznie 30 uczniów.  

 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  - pozyskano 4500zł na zakup książek 

do biblioteki. 

 Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania. 

 Szkolne Przygody Gangu Słodzików. 

 programy Agencji Rynku Rolnego: szklanka mleka oraz owoce i warzywa w szkole. 

 Największa lekcja online z WF. 

 „Podróże w czasie –Olaf Fritsche Skarb Troi”. 

 „W krainie ciemności – Katarynka B. Prusa”. 

 Projekt innowacyjny edukacyjno-społecznego TO(DZIAŁA)MY! Organizatorami są 

Stowarzyszenie Polski Komitet Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci 

UNICEF i Fundacja Santander Bank Polska S.A. Wspólnie z wolontariuszami wybrany 

został obszar Edukacja kultura i rozrywka. Zorganizowany został apel w celu 

zapoznania z działaniem na terenie szkoły i stworzenie „Lokalnej księgi gier”  

w oparciu o wywiady przeprowadzone z lokalną społecznością i członkami rodziny oraz 

o przegląd literatury. Książka dostępna jest w świetlicy szkolnej. 

 „Bezpieczna droga do szkoły”. 

 Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” celem projektu było zdobycie wiedzy o zdrowym 

odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych. Zrealizowano 

etap: jesienno-zimowy (poznaliśmy warzywa i owoce, przeprowadzony został konkurs 

na temat „Jem owoce i warzywa”, zapoznanie przedszkolaków jak cukier wpływa na 

nasze zdrowie i jak można zastąpić słodycze). 

 Projekt edukacyjny „Psia lekcja”. Celem jest podniesienie wiedzy o komunikacji psów 

i bezpiecznym komunikowaniu się z psami. Została przeprowadzona akcja 

charytatywna. Uzbierane pieniądze zostaną przeznaczone na dogoterapię dla dzieci. 



138 

 

 Projekt „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. Celem projektu jest rozwijanie 

czytelnictwa, budzenie/wzmacnianie zainteresowania książkami i publikacjami dla 

dzieci. 

 Program edukacyjny „Gang fajniaków”. Celem było pokazanie dzieciom magii natury, 

zachęcanie do spędzania większej ilości czasu na świeżym powietrzu i uwrażliwienie 

na troskę o nasze środowisko naturalne. 

 Współpraca z TPD Legnica wzięliśmy udział w Międzynarodowym Dniu 

Wolontariusza TPD 2020r. – plebiscyt. Nasi wolontariusze zostali wyróżnieni i 

nagrodzeni dyplomami uznania, które zostaną wręczone w innym terminie. 

 

Udział i organizacja akcji charytatywnych. 

 „Góra Grosza”, 

 zbiórka kasztanów, makulatury oraz nakrętek, 

 fundacja „Jamniki Niczyje”, 

 „Świąteczne kartki dobroczynne”, 

 projekt edukacyjny „Psia lekcja”. Celem jest podniesienie wiedzy o komunikacji psów 

i bezpiecznym komunikowaniu się z psami. Została przeprowadzona akcja 

charytatywna. Uzbierane pieniądze zostaną przeznaczone na dogoterapię dla dzieci, 

 akcja „Podziel się na święta”, 

 „ŚWIĄTECZNA KARTKA DLA SENIORA wraz z przedszkolakami przygotowane 

zostały kartki świąteczne z życzeniami dla seniorów Stowarzyszenia Dużych  Rodzin 

w Legnicy – współpraca z TPD Legnica, 

 wraz z wolontariuszami ze Szkolnego Koła Wolontariatu zostały wykonane kartki 

świąteczne z życzeniami i wysłane pocztą dla pacjentów i personelu medycznego z 

oddziału paliatywnego w Legnicy, 

Sukcesy uczniów 

 I i II miejsce oraz wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim "Pegazik", 

 I, III, IV i V miejsce w Jesiennych biegach przełajowych w Prochowicach pt. "Z 

historią w tle", w kategorii 400m dziewcząt oraz II miejsce w kategorii chłopców, 

 I, II i III miejsce w konkursie plastycznym : "Na turystycznym szlaku", 

 I, III miejsce w konkursie. 
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Prezentowanie działalności na forum pozaszkolnym 

 „Międzyszkolny Konkurs Piosenki Turystycznej”, 

 2 Międzygminny Przegląd Piosenki Dziecięcej,  

 konkurs na kartki pocztowe o tematyce świątecznej i zimowej organizowany przez 

Muzeum Poczty i Telekomunikacji  we Wrocławiu, 

 ,,Tory historii’’ w Muzeum Miedzi w Legnicy - prace plastyczne, 

 

Mocne strony szkoły 

 Kadra pedagogiczna w całości posiada kwalifikacje do nauczanych przedmiotów. 

 Pracownicy szkoły chętnie podejmują nowe działania, doskonalą swój warsztat pracy. 

 Dobrze funkcjonujące zespoły zadaniowe. 

 Oferta zajęć pozalekcyjnych jest interesująca. 

 W szkole opracowano Program Wychowawczy i Profilaktyki. Są one realizowane i 

poddawane bieżącej ewaluacji i modyfikacji.   

 Rada pedagogiczna systematycznie analizuje wyniki klasyfikacji i sprawdzianu po 

klasie ósmej, formułuje wnioski i wdraża do dalszej pracy.   

 W szkole obowiązują spójne zasady oceniania zapisane w WSO, na podstawie których 

nauczyciele konstruują PZO.   

 W każdym roku szkolnym przygotowywany jest ciekawy i bogaty kalendarz imprez i 

uroczystości szkolnych.   

 Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i 

zawodach sportowych.  Dobra opinia o szkole w środowisku lokalnym, duży napływ 

dzieci spoza obwodu szkoły.  

 Dobra współpraca z licznymi instytucjami.  Pozytywne kontakty szkoły z organem 

prowadzącym i nadzorującym szkołę,  wynikające z trafności dokonywanych decyzji 

oraz podejmowanych działań na rzecz szkoły. 

 Relacje pomiędzy nauczycielami są pozytywne.  

 Rodzice współpracują  z wychowawcami i szkołą. 

 W 90% sal lekcyjnych są ekrany multimedialne. 
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Słabe strony szkoły 

 Brak etatu psychologa.  

 Zbyt mały wymiar etatu logopedy. Brak gabinetu logopedycznego. 

 Niewymiarowa sala gimnastyczna. 

 Brak boiska szkolnego. 

 

Zagrożenia 

 Możliwość wystąpienia zjawiska „wypalenia zawodowego” wśród nauczycieli z 

powody pracy w izolacji. 

 Możliwość wystąpienia zjawiska depresji wśród uczniów spowodowaną izolacją 

domową. 

 Obawy pasywnego stosunku ze strony rodziców wobec podejmowanych 

przedsięwzięć.  

 Zbyt małe środki finansowe na zakup środków dydaktycznych i nowoczesnych 

pomocy naukowych. 
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6.BUDŻET MIASTA I GMINY PROCHOWICE ZA 2020 ROK 
 

 

I. DANE OGÓLNE 

Budżet Gminy Prochowice na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/89/2019 Rady 

Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu miasta i gminy 

Prochowice na 2020 rok, w której ustalono: 

 

Dochody budżetu w wysokości  39.156.638,80 zł 

Wydatki budżetu w wysokości   39.656.638,80 zł 

Deficyt budżetu w wysokości  500.000,00 zł 

Przychody  1.868.144,00 zł 

Rozchody  1.368.144,00 zł 

 

W okresie sprawozdawczym do uchwalonego planu budżetu zostały wprowadzone zmiany, 

zarówno po stronie dochodów i przychodów, jak i po stronie wydatków i rozchodów, które były 

wprowadzane uchwałami Rady Miasta i Gminy oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy 

w granicach przyznanych upoważnień.  

 

Dokonane zmiany planu dochodów i wydatków budżetu mają wpływ na zmianę 

zaplanowanych wielkości przychodów, rozchodów oraz deficytu budżetu. Przebieg zmian 

wielkości przychodów i rozchodów oraz deficytu jest omówiony w dalszej części informacji. 

Budżet po dokonanych zmianach na rok 2020 wynosił: 

 

Dochody w wysokości: 44.503.820,21 zł 

Wydatki w wysokości: 44.919.418,65 zł 

Deficyt budżetu gminy: 415.598,44 zł 

Przychody budżetu gminy: 2.424.882,44 zł 

Rozchody budżetu gminy: 2.009.284,00 zł 
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Realizacja dochodów  

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku dochody budżetu miasta i gminy na plan 44.503.820,21 zł 

zrealizowane zostały w wysokości 42.426.716,93 zł co stanowi 95,33 % planu, z tego: 

 

1. Dochody majątkowe na plan 5.727.801,52 zł  uzyskano 4.667.654,77 zł, tj. 57,64 %. 

Na dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu:  

a) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności majątkowych, w 

kwocie: 29.842,85 zł (r. 70005 p. 0760) 

b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 369.586,16 zł (r. 70005 p. 

0770) 

c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 

kwocie 820.496,49 zł (Przebudowa z rozbudową oraz przywrócenie funkcji mieszkaniowej  

budynków po byłej Przychodni Zdrowia  w Prochowicach) (r. 70005 p. 6257) 

d) zwrot części wydatków majątkowych zrealizowanych ze środków funduszu sołeckiego w 

2019r. – kwota 27.977,20 zł (r. 75814 p. 6330) 

e) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 

kwocie 200.000,00 zł (na zadanie wykonane w 2019 r. „Budowa infrastruktury turystycznej 

pieszo-rowerowego Szlaku Odry wzdłuż rzeki Młynówki i ul. Zamkowej w Prochowicach”) (r. 

63095 p. 6257) 

f) zaliczka na realizację zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Prochowicach” w łącznej kwocie 825.979,54 zł (r. 90026 p. 6280) 

g) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 

kwocie 535.532,25 zł (Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę 

wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin 

Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji (r. 90005 p. 6257) 

h) dofinasowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg 

Samorządowych) na zadanie „Przebudowa ul. Pocztowej w Prochowicach wraz z budową 

kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ciepłą do drogi krajowej nr 94” – 

kwota 398.615,81 zł (r. 60016 p. 6350) 

i) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem 

roku budżetowego 2019 w wysokości 93.746,47 zł (r. 75814 p. 6680) 
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j) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na wyodrębniony 

rachunek bankowy w 2020 roku w dwóch transzach – łącznie kwota 1.365.878,00 zł (r. 75816 

p. 6290). 

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią jedną z form pomocy w ramach 

funduszu przeciwdziałania COVID-19.  

 

2. Dochody bieżące na plan 38.776.018,69 zł uzyskano 37.759.062,16 zł, tj. 97,38 %, w tym: 

dotacje na zadania zlecone - na plan 11.206.530,25 zł wpłynęło 11.116.084,06, zł tj. 99,19 %. 

 

Główne źródła dochodów ogółem to:  

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych w wysokości  10.885.230,93 zł 

tj. 25,66 % uzyskanych dochodów 

2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 6.260.798,36 zł 

tj. 14,76 % uzyskanych dochodów 

3. Dochody z majątku gminy (bez dotacji na inwestycje) w wysokości  399.428,66 zł  

tj. 0,94 % uzyskanych dochodów. 

4. Subwencja oświatowa, część równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej 6.865.207,00 

zł tj. 16,18 % uzyskanych dochodów 

5. Opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości  146.875,29 zł 

tj. 0,35  % uzyskanych dochodów 

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w 

wysokości 985.751,36  zł tj. 2,32 % uzyskanych dochodów 

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymano w wysokości 

11.116.084,06 zł tj. 26,20 %  uzyskanych dochodów 

8. Dotacje z tytułu podpisanych porozumień pomiędzy JST otrzymano w wysokości 216.043,80  

zł tj. 0,51 % uzyskanych dochodów   

9. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.764.493,81 zł tj. 4,16 % uzyskanych 

dochodów  

10. Dotacje z różnych źródeł na dofinasowanie inwestycji otrzymano w wysokości  

2.409.985,48 zł tj. 5,68 % uzyskanych dochodów 

11. Pozostałe dochody w wysokości 1.376.818,18  zł  

tj. 3,25 % uzyskanych dochodów. 
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Realizacja wydatków  

 

Zrealizowane wydatki budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wynoszą 

ogółem: 41.295.218,55 zł na plan 44.919.418,65 zł co stanowi  91,93 % zaplanowanej kwoty, 

z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie: 37.179.597,91 zł (tj. 96,43 %) na plan 

38.557.572,23 zł a wydatki majątkowe na plan 6.361.846,42 zł zrealizowano na kwotę 

4.115.620,64 zł (tj. 64,69 % planu).  

 

Z wymienionej kwoty ogółem wydano na: 

1. wydatki inwestycyjne i majątkowe: 4.115.620,64 zł 

2. dotacje dla instytucji kultury: 1.418.900,00 zł 

3. realizację zadań zleconych: 11.031.025,33 zł 

4. realizację zadań ustawowych: 24.536.240,57 zł 

5. obsługę długu publicznego: 193.432,01 zł 

 

  

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY 

Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwalając budżet na rok 2020 ustaliła: 

1/ przychody budżetu w wysokości 1.868.144,00 zł, w tym przychody ze sprzedaży papierów 

wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł i przychody z wolnych środków w kwocie 

868.144,00 zł 

2/ rozchody budżetu (spłaty kredytów i pożyczek z lat poprzednich) w wysokości 1.368.144,00  

zł 

3/ deficyt  budżetu w wysokości  500.000,00 zł, który miał zostać pokryty przychodami z emisji 

papierów wartościowych (w trakcie roku zmieniono finasowanie na kredyty i pożyczki).  

Uchwałą Nr XIX/105/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 stycznia 2020 r. deficyt 

budżetu zwiększono do kwoty 1.056.738,44 zł, tym samym zwiększając przychody o kwotę 

556.738,44 zł (w tym wolne środki i przychody jednostek samorządu terytorialnego z 

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Dróg 

Samorządowych) oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z 

rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, 
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projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (zaliczka na budowę PSZOK z 

2019r.)). 

W trakcie realizacji budżetu i wypracowaniem oszczędności zwiększono kwotę planowanych 

rozchodów o kwotę 641.140,00 zł, którą przeznaczono na wcześniejszą spłatę rat kredytu 

zaciągniętego w 2018 roku. 

Po zmianach ustalone kwoty przychodów, rozchodów i deficytu na dzień 31.12.2020 r. 

wynosiły: 

- planowane przychody 2.424.882,44 zł 

- planowane rozchody  2.009.284,00 zł 

- planowany deficyt 415.598,44 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu.  

  

Analizując przebieg realizacji budżetu gminy Prochowice za 2020 rok stwierdzić należy, 

że na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie  1.131.498,38 zł, 

przy planowanym na koniec roku deficycie  415.598,44 zł, a różnica między dochodami 

bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 579.272,25 zł. 

Należy podkreślić, że rok 2020 był bardzo trudnym okresem, w którym zmagaliśmy się z 

pandemią COVID-19. W związku z koniecznością podjęcia działań mających na celu 

zwalczanie, zapobieganie i przeciwdziałanie chorobie zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-

COV-2 jednostki organizacyjne gminy zmuszone były również przeznaczyć część środków z 

rezerwy ogólnej na zarządzanie kryzysowe oraz środki planu finansowego wydatków na zakup 

środków i materiałów medycznych, wyposażenia obiektów, środków ochrony osobistej. Dla 

Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy przeznaczono dofinasowanie 10.000,00 zł na zakup 

sprzętu medycznego, dla Pogotowia Ratunkowego zakupiono i przekazano pralko-suszarkę. Ze 

środków budżetu państwa wypłacono świadczenia dla nauczycieli na zakup pomocy do pracy 

zdalnej. Z uzyskanych dotacji celowych ze środków europejskich zakupiono laptopy do nauki 

zdalnej dla najbardziej potrzebujących uczniów. Gmina również odnotowała straty z tytułu 

wpłat podatków i opłat lokalnych a zaległości w opłatach wzrosły w stosunku do ubiegłego 

roku o ponad milion złotych. W roku bieżącym nadal zmagamy się z epidemią a jej skutki 

finansowe będą miały wpływ na przebieg realizacji budżetu 2021 roku. 
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6.1.REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

 

Na terenie miasta i gminy Prochowice nie jest realizowany budżet obywatelski. 

Alternatywą dla takich działań jest fundusz sołecki. 

 

Ustawę o funduszu sołeckim wprowadzono w 2009 roku. To specjalnie wyodrębnione  

w budżecie pieniądze, o przeznaczeniu których decydują mieszkańcy wsi. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 

301) środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami 

własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią 

rozwoju gminy.  W praktyce oznacza to, że można je wydać na wszystko, na co wydaje 

pieniądze gmina.  

Warunkiem przyznania w danym  roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do 

burmistrza przez sołectwo wniosku, który uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady 

sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców. Wniosek przekazuje sołtys 

burmistrzowi w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy celem 

uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.  

W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany 

rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może 

złożyć do burmistrza wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do 

realizacji w ramach funduszu. 

 

Fundusz sołecki funkcjonuje na terenie naszej gminy od 2010 roku. Uchwały 

o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego podjęte po 20 lutym 2014 roku na podstawie nowej 

ustawy o funduszu sołeckim są bezterminowe i nie można wyznaczyć okresu jej 

obowiązywania. 

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza się biorąc pod uwagę liczbę 

mieszkańców sołectwa (zameldowanych zarówno na pobyt stały jak i czasowy) oraz 

wykonane dochody bieżące gminy. Wyliczenia kwoty bazowej dokonuje się poprzez 

podzielenie wykonanych dochodów bieżących przez ogólną liczbę mieszkańców gminy: 
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WYLICZENIE KWOTY BAZOWEJ DLA WYSOKOŚCI FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

NA LATA 2018-2020 NA TERENIE GMINY PROCHOWICE  

 

 

NA 

Rok 

Wykonane dochody 

bieżące  

 

Liczba 

mieszkańców 

wg GUS 

Kwota 

Bazowa 

Ogólna wysokość 

funduszu 

sołeckiego w 

gminie 

 

2018 

 

Dochody bieżące za 2016  

28 266 792,53 zł 

 

7 486 osób 

 

3 775,95 zł 

 

227 992,08 zł 

 

2019 

 

Dochody bieżące za 2017  

30 654 147,72 zł 

 

 

7 507 osób 

 

4 083,41 zł 

 

246 760,47 zł 

2020 Dochody bieżące za 2018 

32 313 135,16 zł 

7 455 osób 4 334,42 zł 261 755,62 zł 

 

Jak wynika z powyższej tabeli kwota bazowa wzrasta z roku na rok, co powoduje wzrost kwot 

z funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw. 

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA LATA 2018-2020  

W GMINIE PROCHOWICE 

 

 

Lp. Nazwa wsi 2018 (zł) 2019 (zł) 

 
2020 (zł) 

1. Lisowice 37 759,54 40 834,10 43 344,20 

2. Cichobórz  8 684,69  9 310,17 9 665,76 

3. Dąbie 15 292,61 16 619,48 17 944,50 

4. Golanka Dolna 24 619,22 26 746,34 28 217,07 

5. Gromadzyń 10 421,63 11 556,05 12 266,41 

6. Kawice 26 016,32 28 216,36 29 690,78 

7. Kwiatkowice 20 314,63 22 009,58 23 275,84 

8. Mierzowice 20 918,79 22 867,10 24 619,51 

9. Motyczyn 11 365,62 12 413,57 12 959,92 

10. Rogów Legnicki 20 276,87 21 642,07 22 755,71 

11. Szczedrzykowice 21 069,82 22 703,76 24 489,47 

12. Szczedrzykowice Stacja 11 252,34 11 841,89 12 526,47 

 RAZEM 227 992,08 zł 246 760,47 zł 261 755,62 
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ZWROTY Z BUDŻETU PAŃSTWA CZĘŚCI WYDATKÓW GMINY W RAMACH 

FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

Lp. Rok 

budżetowy , 

za który 

należy się 

zwrot 

Kwota wydatków 

wykonanych w 

ramach FS 

Procent 

wykonanych 

wydatków w 

ramach FS (do 

zwrotu) 

Kwota zwrotu 

 

1. 

 

2018 

 

195 463, 75 zł 

 

21,425 % 

 

55.838,13 zł –w tym 

inwestycyjne 22.745,22, 

zwrot we IX/2019 

 

2. 

 

2019  

 

224.767,14 zł 

 

26,204% 

 

58.897,98 zł, w tym 

wydatki inwestycyjne 

27.977, 20 zł – zwrot w 

sierpniu 2020 r. 

 

3. 2020 237.861,19 zł 25,351 % W maju 2021r. złożono 

wniosek o zwrot kwoty 

60.300,19 zł za poprzedni 

rok  

 

Jak widać, istnieje ryzyko mniejszego zwrotu z budżetu Państwa o czym mówi art. 12.1 ustawy 

o funduszu sołeckim. Określa on maksymalne kwoty zwrotu w skali kraju na poszczególne lata.  

Dokonując stosownej analizy można zauważyć, że obciążenie finansowe gminy spowodowane 

koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na fundusz sołecki wzrasta z roku na 

rok, natomiast zwrot części wydatkowych środków na fundusz sołecki wg tzw. średniej kwoty 

bazowej wzrasta bądź maleje w zależności od usadowienia gminy w poszczególnych 

grupach Kb. 

 

WADY FUNDUSZU SOŁECKIEGO: 

1. Duże dodatkowe  obciążenie finansowe dla budżetu gminy, mimo realizowanych 

innych inwestycji na terenie miasta i gminy, co pociąga za sobą ogromne środki 

finansowe. Pozyskujemy także środki z funduszy unijnych na realizację inwestycji, po 

to, aby zaoszczędzić środki w budżecie. Na zadania realizowane w ramach funduszu 

sołeckiego również gmina składa wnioski o przyznanie pomocy finansowej z funduszy 

zewnętrznych.  

2. Ryzyko, co roku, mniejszego zwrotu części wydatkowanych środków na fundusz 

sołecki z budżetu państwa. 
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3. Konieczność nadzoru, z ramienia gminy, nad realizacją zadań zawartych w uchwałach 

zebrania wiejskiego w zakresie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego. 

Obserwuje się zwiększone angażowanie się opiekunów sołectw w pomoc przy realizacji 

zadań z uwagi na małe zainteresowanie, w niektórych wsiach, realizacją zadań przez 

przedstawicieli wsi.  

4. Obwarowania formalne związane z funduszem sołeckim musza się odbywać ściśle 

według Ustawy o funduszu sołeckim, jakiekolwiek odstępstwa powodują bezpowrotną 

utratę środków. W praktyce sprowadza się to do dotrzymania terminów składanych 

dokumentów. 

5. Decyzja o sposobie wydatkowania funduszu sołeckiego musi być w podjęta formie 

uchwały zebrania wiejskiego w terminie do 30 września roku budżetowego – a więc o 

tym, na co będą wydane pieniądze decyduje ogół mieszkańców na zebraniu wiejskim. 

6. W przypadku wprowadzenia funduszu sołeckiego ograniczony jest zakres zmian w 

planie wydatków, a także czas w którym można ich dokonywać (art. 7 ust. 1 ustawy o 

funduszu sołeckim) .W praktyce można dokonywać zmian od 1 stycznia do 31 

października roku budżetowego. 

 

Jednak można stwierdzić, że obwarowania formalne, wyżej wskazane, dotyczące funduszu 

sołeckiego mogą być również zaletami, ponieważ: 

1. pozwolą uporządkować i sformalizować wydatkowanie pieniędzy, 

2. oddadzą decyzyjność odnośnie wydatkowania środków finansowych w ręce 

mieszkańców, 

3. zmuszą do podejmowania przemyślanych decyzji i zastanowienia się nad celowością 

wydatków, 

4. spowodują, że większa ilość mieszkańców zainteresuje się tym, co dzieje się w danej 

miejscowości, 

5. zjednoczy mieszkańców w dążeniu do wspólnych celów mających podnieść jakość 

życia w ich wsi, 

6. nasze miejscowości pięknieją z roku na rok, a mieszkańcy zaczynają się bardziej 

integrować i dbać o swoją wieś. 

Jak widać fundusz sołecki, mimo wielu wad, ma też wiele zalet, jeżeli chodzi o 

gospodarowanie pieniędzmi na tym najniższym szczeblu samorządu. Sołtysi radzą sobie z 

realizacją zadań. Nasze miejscowości z roku na rok pięknieją. Powstają place zabaw, 
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chodniki, pięknieją świetlice wiejskie. Mieszkańcy podejmuję różne inicjatywy społeczne. 

Jednak ranga wniosków złożonych przez sołectwa jest inna niż prowadzone przez gminę 

poważne inwestycje.  

Biorąc pod uwagę wszystkie wady i zalety funduszu sołeckiego, a także ryzyko związane z 

ewentualnymi dodatkowymi wydatkami z budżetu gminy i powszechność stosowania 

funduszu sołeckiego w gminach, uważam, że zalety przewyższają wady. 
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6.1.Budżet gminy – Realizacja  funduszu sołeckiego w 2020 roku 
 
 

 

Lp Nazwa sołectwa 

Środki 
funduszu 

przypadające 
na dane 

sołectwo    
(art. 2 ust. 1) 

ustawy o 
Funduszu 
Sołeckim 

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku 
sołectwa 

Dział Rozdział § 

Plan wydatków w ramach 
funduszu sołeckiego 

Wykonanie 
według § na 
31.12.2020 

r. 

Razem 
wykonanie 

na 
31.12.2020 r. 

Wykonanie 
% (kol.13 / 

kol.3) 
Bieżące Majątkowe 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13   

1 Cichobórz 9 665,76 

1.Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego 
do kontenera w tym:wykonanie mapy 
inwentaryzacyjnej,pomiarów elektrycznych,nadzór 
budowlany,montaż urządzen sanitarnych oraz 
zagospodaropwanie terenu wokół budynku:utwardzenie 
terenu.altana,stoły) 921 92109 6050   8 165,76 7 929,81 

8 479,12 87,72 

2.Zakup energii i wody  921 92109 4260 1 000,00   49,33 

3.Zakup paliwa i oleju do kosiarki  900 90004 4210 500,00   499,98 

2 Kwiatkowice 23 275,84 

1. Remont i rozbudowa wiaty rekreacyjnej na boisku 
926 92601 4210 852,60   852,60 

23 239,10 99,84 
926 92601 4300 0,00    

2. Ogrodzenie boiska 926 92601 4300 5 000,00   4 968,59 

3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki 
(paliwo,olej,żyłka itp.) 900 90004 4210 750,00  744,67 
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4. Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia 900 90004 4270 500,00   500,00 

5. Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego 921 92105 4210 500,00   500,00 

6. Spotkania integracyjne 921 92105 4300 1 000,00  1 000,00 

921 92105 4210 4 000,00  4 000,00 

7. Zakup materiałów do odnowienia  urządzeń zabawowych 
na placu zabaw , tablic ogłoszeniowych,worków na śmeci  900 90095 4210 1 000,00  1 000,00 

8. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 4 700,00  4 700,00 

9. Zakup materiałów do wykonania witaczy 600 60095 4210 1 473,24  1 473,24 

10. Wykonanie tabliczek z numeracją porzadkową oraz 
zakup banerów rollup 600 60095 4300 3 500,00   3 500,00 

3 Kawice 29 690,78 

1. Budowa zaplecza sportowego w Kawicach 926 92601 6050   20 000,00 20 000,00 

29 690,06 100,00 

2. Utrzymanie ładu i porządku we wsi, w tym:                 zakup 
paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, środków 
do odchwaszczania 900 90004 4210 1 715,00   1 715,00 

 przegląd i naprawa sprzętu do koszenia 900 90004 4270 285,00   285,00 

3. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawicach, w tym: zakup 
naczyń, materiałów edukacyjnych dla dzieci, zakup farb do 
malowania ścian w świetlicy 921 92109 4210 2 690,78   2 690,16 

4. Organizacja festynów i zabaw dla dzieci, w tym:                               
zakup usług 921 92105 4300 0,00     

zakup paczek 
921 92105 4220 4 094,90   4 094,80 

zakup materiałów (np. zabawki) 921 92105 4210 905,10   905,10 

4 Szczedrzykowice  24 489,47 

1. Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych 
(paliwo,środki chwastobójcze, zakup krzewów i drzewek 
ozdobnych ) 900 90004 4210 500,00   495,01 24 030,93 98,13 

2. Porządkowanie terenu sołectwa- naprawa ogrodzenia, 
urządzeń zabawowych - zakup farb i materiałów 926 92695 4210 500,00   51,41 
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3. Opracowanie projektu na remont nawierzchni drogi 
gminnej wewnętrznej działka 163/2 600 60017 6050   12 000,00 12 000,00 

4. Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 11 489,47   11 484,51 

5 
Szczedrzykowice 

Stacja 
12 526,47 

1. Zagospodarowanie placu zabaw w tym: zakup materiałów 
do wymiany części zniszczonego ogrodzenia placu zabaw  921 92105 4210 2 000,00   2 000,00 

10 899,25 87,01 

zakup piaskownicy 921 92105 4210 1 179,49     

zakup drzew i krzewów do obsadzenia placu zabaw 921 92105 4210 3 500,00   3 066,63 

2. Zakup siatek ochronnych na boisko, tzw. piłkochwytów 926 92695 4210 2 820,51   2 820,51 

3.Doprowadzenie prądu do placu zabaw: opłata za przyłącze 
i skrzynkę, przeprowadzenie instalacji do altany 921 92105 4300 0,00     

4. Organizacja spotkania dla mieszkańców z okazji Dnia 
Dziecka, w tym: zakup artykułów przemysłowych 921 92105 4210 380,00   375,90 

oraz zakup artykułów spożywczych 921 92105 4220 120,00   116,20 

5.Zakup paliwa i oleju do kosiarki, zakup żyłki 900 90004 4210 446,47   440,01 

okresowy przegląd sprzętu 900 90004 4300 80,00   80,00 

6. Opłata za wyłączenie gruntów  z produkcji rolniczej (pod 
plac zabaw) 010 01042 4430 2 000,00   2 000,00 

                       

6 Mierzowice 24 619,51 

1. Naprawa centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej, w 
tym zakup materiałów 921 92109 4210 0,00     

19 750,01 80,22 

usługa naprawy 921 92109 4270 0,00    

2-3. Zakup bramy na plac zabaw oraz farb do renowacji 921 92105 4210 6 119,51   6 119,51 

4. Zorganizowanie imprez integracyjnych,w tym: zakup 
nagród na Dzień Dziecka 921 92105 4210 0,00    

zakup artykułów spożywczych 
921 92105 4220 0,00    

zakup usługi animacji 
921 92105 4300 0,00    

5. Porządkowanie i utrzymanie terenów zielonych, w tym: 
zakup paliwa  900 90004 4210 1 000,00   630,51 
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6. Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji 900 90095 4210 4 500,00    

7. Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w system 
klimatyzacji  921 92109 6050   13 000,00 12 999,99 

7 Gromadzyń 12 266,41 

1. Utrzymanie ładu i porządku  w sołectwie, z tego:             

200,31 1,63 

*konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych w tym zakup  
materiałów 926 92695 4210 0,00     

*zakup paliwa, oleju, części do kosy  900 90004 4210 581,41   200,31 

2. Zakup usługi demontażu i montażu 3 tablic 
ogłoszeniowych (dużych) - na terenie sołectwa przy placu 
zabaw w centrum wsi 900 90095 4300 0,00     

3. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego 921 92105 4210 0,00     

4. Doposażenie wiaty przy placu zabaw - wykonanie pokrycia 
dachu 921 92105 4300 0,00     

5. Zakup gąsiorów, blachodachówki, folii membrnowej, 
wkrętów itp. niezbędnych do wykonania pokrycia dachu 921 92105 4210 0,00     

6. Zagospodarowanie terenu placu zabaw - ułożenie kostki 
betonowej wraz z obrzeżami 921 92105 4300 0,00     

7. Zagospodarowanie terenu placu  - zakup materiałów: 
obrzeża, tłuczeń, cement, piasek, żwirek itp.. 921 92105 4210 0,00     

8. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika 
w ciągu drogi gminnej w Gromadzyniu 600 60016 6050   11 685,00   

8 Golanka Dolna 28 217,07 

1. Zagospodarowanie terenu działki nr 259/2, w tym: 
budowa wiaty rekreacyjnej, boiska do piłki siatkowej oraz 
grilla 926 92695 6050   15 000,00 14 953,90 

25 476,09 90,29 

2. Budowa "wiatrołapu" przy wejściu do świetlicy 921 92109 4300 0,00     

7. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w Świetlicy 
Wiejskiej - dokumentacja" 921 92109 4300 5 000,00   4 920,00 

3. Utrzymanie porządku i czystości, w tym: usługa koszenia 
terenów zielonych 900 90004 4300 0,00     

zakup paliwa, worków, rękawic, materiałów do napraw, 
środków do odchwaszczania 900 90004 4210 2 850,00   740,40 

4. Organizacja festynu wiejskiego, w tym: zakup usług 921 92105 4300 0,00     
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zakup materiałów 921 92105 4210 0,00     

5. Zakup szyb na przystanki 600 60095 4210 2 000,00   2 000,00 

6. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej 921 92109 4210 3 367,07   2 861,79 

9 Motyczyn 12 959,92 

1. Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4430 550,00   478,16 

12 883,85 99,41 

2. Koszenie terenów zielonych - usługa 900 90004 4300 2 000,00   2 000,00 

3. Zakup wypsażenia na plac zabaw (dwa urządzenia siłowe 
dla dorosłych, jeden konik - bujak dla dzieci) 921 92105 4210 6 000,00   5 995,77 

4. Organizacja spotkania dla najmłodszych z okazji Dnia 
Dziecka - wynajem dmuchanego zamku,animator dla dzieci 

921 92105 4300 600,00   600,00 

5. Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup lodówki, kuchenki, 
garnków, sztućce)                                                        

921 92109 4210 3 809,92   3 809,92 

10 Rogów Legnicki 22 755,71 

1. Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie, w tym:             

22 178,04 97,46 

zakup materiałów (paliwo, olej, żyłki) 900 90004 4210 1 000,00   999,96 

wynajem sprzętu do  koszenia terenów zielonych 900 90004 4300 2 500,00   1 980,30 

2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD, naczynia, 
obrusy itp. oraz zakup farb do malowania świetlicy 921 92109 4210 7 255,71   7 198,68 

3. Organizacja imprezy integracyjnej-  zakup  artykułów 
spożywczych 921 92105 4220 500,00   500,00 

zakup artykułów przemysłowych 921 92105 4210 500,00   499,10 

4. Rewitalizacja zabytkowego parku m.in..przygotowanie 
projektu, wyznaczenie obszaru, plan rewitalizacji, 
inwentaryzacja 900 90004 4270 11 000,00   11 000,00 

11 Lisowice 43 344,20 

1. Budowa ścieżki zdrowia i skateparku-zagospodarowanie 
terenu boiska sportowego we wsi Lisowice 

926 92601 6050   41 294,20 41 294,20 
43 280,43 99,85 

2. Koszenie terenów zielonych  
900 90004 4300 750,00   688,80 

3. Remonty i  konserwacja urządzeń na placu zabaw  926 92695 4270 600,00   599,99 
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4. Zakup worków na śmieci i rękawic ,środków czystości 
900 90003 4210 200,00   200,00 

5. Zakup paliwa   
900 90004 4210 500,00   497,44 

12 Dąbie 17 944,50 

1. Remont drogi nr 104577 D prowadzącej do cmentarza 600 60017 4270 13 944,50   13 940,00 

17 754,00 98,94 

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

3. Zakup szyb na przystanki 600 60095 4210 500,00   500,00 

4. Organizacja festynu wiejskiego  921 92105 
4210 500,00   314,00 

4300 1 000,00   1 000,00 

  OGÓŁEM 261 755,64           
140 610,68 121 144,96 237 861,19 237 861,19 90,87 
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7.NADZÓR WŁAŚCICIELSKI NAD SPÓŁKĄ GMINNĄ 
 

7.1.GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

 
I. WPROWADZENIE 

Podmiotem zarządzającym siecią wodociągową i siecią kanalizacyjną jest Prochowickie 

Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. w Prochowicach. Nadzór właścicielski sprawowała 

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice. Gmina jest zwodociągowana w 100 %. 

1. Zakres działalności 

Zadaniem Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie: 

1) Zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Prochowice. 

W ramach działalności dodatkowej Spółka zajmowała się: 

1) Wykonywaniem robót w zakresie budowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, 

2) Eksploatacją Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej dla Związku 

Komunalnego Wodociąg Lisowice, 

3) Wykonywaniem drobnych prac dla Działu Komunalnego Gminy Prochowice, 

4) Bieżącą pielęgnacją i eksploatacją zabytkowego Parku w Prochowicach. 

Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zasięgiem swojej działalności w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje teren Gminy 

Prochowice. Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Spółka zaopatruje w wodę mieszkańców 

Gromadzynia, Mierzowic, Lisowic i Prochowic. Natomiast odbiera i oczyszcza ścieki 

z Lisowic, Prochowic, Kawic, Rogowa, Kwiatkowic, Motyczyna, Szczedrzykowic – Wieś, 

Szczedrzykowic – Stacja, Chwalkowic, Dąbia, Cichoborza, Mierzowic, Gromadzynia i części 

Golanki Dolnej. 

II. PRODUKCJA 

1. Produkcja i sprzedaż wody 

W okresie styczeń – grudzień 2020 r. wyprodukowano łącznie 340 098 m3 wody czystej. Jest 

to 986 m3 tj. 029% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Woda pochodziła 

z jednego ujęcia wody w Lisowicach i dostarczona została do wodociągu Prochowice. 

W okresie styczeń – grudzień 2020 r. sprzedaż wody wynosiła 201 929,13 m3 i była wyższa od 

sprzedaży w analogicznym okrasie ubiegłego roku  o 619,44 m3 tj. 0,31%. 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. 

Woda do odbiorców dostarczana była siecią wodociągową, której długość wynosiła 41,3 km, 

w tym sieci przesyłowej 2,3 km oraz 1160 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 dwie Decyzje stwierdzające przydatność do spożycia 

wody z wodociągu sieciowego w Prochowicach. 

W ramach prac konserwacyjno-remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych: 

1) Odebrano 311 zgłoszeń awaryjnych, które 259 razy wymagały interwencji,  w tym 14 

z użyciem ciężkiego sprzętu, 

2) Wymieniono 277 wodomierzy, 
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3) Wymieniono 2 hydranty (Mierzowice przy posesji Kulig Jan, Prochowice ul. 

Ogrodowa). 

W opisywanym okresie usunięto 3 awarie na sieci wodociągowej oraz 2 awarie na sieci 

hydrantowej,  których czas usunięcia wynosił 20 godz. Koszty usunięcia awarii na sieci 

wodociągowej wyniosły 2189,85 zł, natomiast na sieci hydrantowej 384,28 zł. Ponadto Spóła 

usunęła 9 awarii na przyłączach wodociągowych. Czas usunięcia awarii na przyłączach 

wodociągowych wyniósł 36 godz. Koszty usunięcia awarii na przyłączach wodociągowych 

kształtują się na poziomie 4875,34 zł. 

2. Odbiór ścieków 

W okresie sprawozdawczym odebrano i oczyszczono 302 109,5 m3  ścieków tj. o 21 300,5 m3 

(7,05%) więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.  

Długość sieci kanalizacji sanitarnej na koniec grudnia 2020 r. wyniosła 90,4 km, liczba 

przyłączy kanalizacyjnych 1573 szt. W ramach działalności konserwacyjno-remontowej służby 

PPK usunęły siłami własnymi: 

1) 350 awarii sieci kanalizacyjnej i pompowni ścieków, 

2) 20 zatorów na sieci kanalizacyjnej, 

3) 50 zatorów na przyłączach kanalizacyjnych. 

3. Klienci Spółki 

Sprzedaż generowali klienci z siedmiu grup odbiorców: grupa I, II – gospodarstwa domowe 

(woda pobierana do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, do celów rolniczych na 

potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, w zakresie niebędącym zwykłym 

korzystaniem z wód), grupa III, IV – produkcja artykułów spożywczych (do celów produkcji 

artykułów spożywczych), grupa V, VI – produkcja pozostała (do celów produkcji skór 

i wyrobów ze skór wyprawianych, wyrobów z drewna oraz korka,  z wyłączeniem mebli oraz 

do celów produkcji wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, chemikaliów 

i wyrobów chemicznych, odprowadzania i oczyszczania ścieków, robót budowlanych 

związanych ze wznoszeniem budynków, handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów 

samochodowych włączając motocykle, celów administracji publicznej i obrony narodowej, 

obowiązkowego  zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, innych 

celów), grupa VII – usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej (odbiorcy określeni 

w art. 22 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków za 

wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych 

fontann i cele przeciwpożarowe oraz wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych 

terenów zielonych). 

Na dzień 31.12.2020 r. Spółka posiadała następujące ilości wodomierzy: 

1) Gospodarstwa domowe 1334 szt.  – wodomierze główne, 

2) Przemysł 159 szt. – wodomierze główne, 

3) Gospodarstwa domowe 152 szt. – wodomierz dodatkowy, 

4) Przemysł 10 szt. – wodomierz dodatkowy. 

Ilość odprowadzonych ścieków zasadniczo jest ustalana na podstawie zużycie wody.  

Liczba odbiorców wody na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 4884 odbiorców. 

Liczba dostawców ścieków na 31.12.2020 r. wynosiła 7091 odbiorców. 

W 2020 roku nastąpił w stosunku do 2019 r.  spadek liczby odbiorców usług wodociągowych 

o 74 odbiorców, dla których jest świadczona usługa dostarczania wody tj. odbiorcy Prochowic, 

Lisowic, Mierzowic i Gromadzynia. 

Analogicznie w 2020 r. w stosunku do 2019 r. nastąpił przyrost liczby odbiorców usług 

kanalizacyjnych o 14 odbiorców, dla których świadczona jest usługa odbioru ścieków tj. 

odbiorcy Kwiatkowic, Rogowa, Kawic, Cichoborza, Dąbia, Szczedrzykowic Stacji, 

Szczedrzykowic Wieś, Motyczyna, Przysiółka, Prochowic, Lisowic, Mierzowic, Gromadzynia 

i części Dolanki Dolnej. 
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W okresie styczeń – grudzień 2020 roku Spółka: 

1) Wydała inwestorom 42 warunków technicznych przyłączenia do sieci 

wodno-kanalizacyjnej, 

2) Wydała inwestorom 26 warunków na montaż podlicznika, 

3) Odmówiła wydania 10 warunków technicznych przyłączenia do sieci 

wodno-kanalizacyjnej w związku z brakiem możliwości świadczenia usług dostawy wody 

lub odbioru ścieków, 

4) Uzgodniła 15 projektów budowlanych, 

5) Wydała 11  protokołów odbioru przyłącza wodociągowego,  

6) Dokonała 11 odbiorów przyłączenia do sieci wodociągowej, 

7) Wydała 18 protokołów odbioru przyłącza kanalizacyjnego, 

8) Dokonała 18  odbiorów przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. 

III. PERSONEL  

1. Zatrudnienie  

W okresie styczeń – grudzień 2020 r. średnie zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 

24  etatów. Ponadto na dzień 31.12.2020 r. Spółka zatrudniała na umowę zlecenie inkasenta,  

personel sprzątający. 

Na dzień 31.12.2020 r. Spółka zatrudniała ogółem 24 osoby, z tego 6 kobiet i 18 mężczyzn. Na 

stanowiskach robotniczych: 18 osób (w tym 2 maszynistów SUW, 5 operatorów oczyszczalni 

ścieków, 7 konserwatorów sieci wodnokanalizacyjnej, 2 pracownika gospodarczego w Parku) 

oraz 8 pracowników na stanowiskach administracyjnych.  

W okresie 1.01 – 31.12.2020 r. przyjęto do pracy 4 pracowników. 

W okresie 1.01 – 31.12.2020 r. odeszło z pracy 4 pracowników. 
Tabela 1. Struktura zatrudnienia wg wykształcenia w latach 2019 – 2020 (w %) 

Wykształcenie I –XII.2019 r. I-XII.2020 r. 

Podstawowe  17% 17% 

Zasadnicze zawodowe 26% 26% 

Średnie  35% 35% 

Wyższe  22% 22% 

 

IV. INWESTYCJE 

1. Inwestycje w okresie styczeń – grudzień 2020 r. 

W okresie styczeń – grudzień 2020 r. Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 

287 339,42 zł i były one niższe od nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2019 r. 

o 116 110,61 zł tj. o 28,78%. 

Prowadzona przez Spółkę latach 2019 - 2020 r. działalność inwestycyjna służyła głównie 

modernizacji istniejących obiektów infrastruktury technicznej i budowlanej w celu zapewnienia 

prawidłowego ich funkcjonowania. Nakłady inwestycyjne w poddziale na poszczególne 

urządzenia przedstawia Tabela 2. 

 

 

 

 
Tabela 2. Nakłady inwestycyjne poniesione w latach 2019 – 2020 (netto zł) 

Rok Urządzenia 

wodociągowe 

Urządzenia 

kanalizacyjne 

Obiekty 

administracyjno-

techniczne 

Zakup 

gotowych dóbr 

inwestycyjnych 

Opracowanie 

dokumentacji 

2019 235 698,94 221 122,01 - 60 770,08 13 500,00 

2020 49 450,24 100 853,72 88 000,00 28 635,46 20 400,00 
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2. Plan inwestycyjny na 2021 rok 

Plan inwestycyjny na 2020 rok stanowi integralną część Wieloletniego Planu Rozwoju 

i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 – 2022. 

Zaplanowane w kwocie 2 902 893,35 zł inwestycje, podobnie jak rok wcześniej, będą 

dotyczyły modernizacji istniejących instalacji i obiektów produkcyjnych oraz nowych 

przedsięwzięć gwarantujących przystosowanie Spółki do obecnych standardów technicznych 

i technologicznych produkcji oraz minimalizacji kosztów. 
Tabela 3. Planowane nakłady inwestycyjne do poniesienia w okresie 

styczeń – grudzień 2020 r.  (netto zł) 

Urządzenia 

wodociągowe 

Urządzenia 

kanalizacyjne 

Obiekty 

administracyjno-

techniczne 

Zakup gotowych 

dóbr 

inwestycyjnych 

Projekty 

86 298,91 2 538 194,44 - 190 000 88 400 

 

Najważniejsze zadania inwestycyjne do zrealizowania w okresie styczeń - grudzień 2021: 

1) Wymiana wodomierzy pod odczyt radiowy – (wartość zadania 20 000 zł), 

2) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej do 49,9 kW dla zasilania Stacji Uzdatniania Wody 

– (wartość zadania 190 000 zł), 

3) Opracowanie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej dla m. Prochowice, Lisowice, 

Mierzowice, Gromadzyń – (wartość zadania 20 400 zł), 

4) Budowa sieci wodociągowej i przyłączy na terenie m. Prochowice (PE 110, PE 90, 

L = 159,7 m) – (wartość zadania 66 298,91 zł), 

5) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w m. Golanka Dolna – (wartość zadania 

2 010 499,25 zł), 

6) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w m. Prochowice – (wartość zadania 

64 495,19 zł), 

7) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania 

istniejącego budynku zlokalizowanego w Prochowicach ul. Kochanowskiego 8a po 

starej garbarni na budynek biurowy – (wartość zadania 68 000,00 zł), 

8) Remont pompowni ścieków wraz z wymianą pompy na nową Lisowice 16 – (wartość 

zdania 36 800,00 zł, 

9) Remont pompowni ścieków wraz z wymianą pomp na nowe Lisowice Młyn – (wartość 

zadania 51 200,00 zł), 

10)  Remont pompowni ścieków wraz z wymianą pomp na nowe Lisowice 35 – (wartość 

zadania 36 800,00 zł), 

11) Remont pompowni ścieków wraz z wymianą pomp na nowe Kwiatkowice 37 – (wartość 

zadania 58 100,00 zł), 

12) Remont pompowni ścieków wraz z wymianą pomp na nowe Kwiatkowice 56 – (wartość 

zadania 58 100,00 zł), 

13) Remont pompowni ścieków wraz z wymianą pomp na nowe Prochowice 

ul. Kochanowskiego  – (wartość zadania 59 100,00 zł), 

14) Remont pompowni ścieków Prochowice ul. Jaworowska 41 – (wartość zadania  

22 100,00 zł), 

15) Wymiana szafy sterującej przepompowni ścieków Szczedrzykowice Szatnia – (wartość 

zadania 18 100,00 zł), 

16) Remont pompowni ścieków wraz z wymianą pomp na nowe Rogów 26 – (wartość 

zadania 69 500,00 zł), 

17) Remont pompowni ścieków wraz z wymianą pomp na nowe Rogów 10 – (wartość 

zadania 53 400,00 zł). 
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Źródłami finansowania zaplanowanych inwestycji będą: 

- amortyzacja w wysokości 232 608,00 zł, 

- finansowanie zewnętrzne (kredyty, fundusze, dotacje, leasingi) w wysokości 2 331 293,35 zł. 

Spółka otrzyma dotacje w ramach programu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 

oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

w wysokości 1 362 504 zł na wykonanie inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 

wsi Golanka Dolna etap 2 oraz budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Prochowicach na 

potrzeby dz. 508/3, 508/6 i 508/7”.  

V. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA 

W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

W roku 2020 przychody ze sprzedaży usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

wyniosły 3 023 278,86 zł. W stosunku do roku 2019 wzrosły o 2,39%. Przychody z tytułu 

świadczenia usług wodociągowych wzrosły 2,76% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 

908 524,82 zł. Przychody z tytułu usług kanalizacyjnych wzrosły o 2,17% i wyniosły 

1 980 452,80 zł. Przychody z tytułu usług abonament wzrosły o 3,14% i wyniosły 

134 301,24 zł. 
Tabela 4. Przychody ze sprzedaży usług wodociągowych i kanalizacyjnych w latach  

2019 – 2020 

Lp. Wyszczególnienie 2019 2020 

1 przychody z tytułu dostawy wody 883 429,86 908 524,82 

2 przychody z tytułu odprowadzania 

ścieków 

1 937 437,49 1 980 452,80 

3 przychodu z tytułu abonamentu 130 075 134 301,24 

Razem  2 950 942,35 3 023 278,86 

 

 
Wykres 1. Przychody ze sprzedaży usług wody i odprowadzania ścieków w latach 2019 - 2020 

 
W 2020 roku sprzedano o 611,4 m3 wody więcej niż w 2019 roku. Przychody z tytułu sprzedaży 

wody zwiększyły się o 25 904,96 zł.  

 
Tabela 5. Sprzedaż usług dostarczania wody w latach 2019 – 2020  

Rok Ilość wody 

sprzedanej (m3) 

Wartość wody 

sprzedanej (zł) 

Zmiana ilości 

sprzedaży 

Zmiana 

wartości 

sprzedaży 

2019 201 317,7 883 429,86 1,70% 9,32% 

2020 201 929,1 908 524,82 0,30% 2,76% 
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W Prochowicach, w taryfach obowiązujących od dnia 1 czerwca 2020 roku nastąpił wzrost 

o 0,13 zł brutto ceny za 1 m3 wody dostarczanej do odbiorców w grupie taryfowej – 

gospodarstwa domowe tj. o 2,68%.  
Tabela 6. Zestawienie cen wody i opłat abonamentowych w latach 2018 - 2021 

okres 

obowiązywania 

1.06.2018-31.05.2019 1.06.2019-31.05.2020 1.06.2020-31.05.2021 

podstawa prawna  Decyzja 

WR.RET.070.33.2018.JW 

Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu 

Decyzja 

WR.RET.070.33.2018.JW 

Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu 

Decyzja 

WR.RET.070.33.2018.JW 

Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu 

grupy taryfowe w zł/m3 (brutto) 

gospodarstwa 

domowe 
4,59 4,71 4,84 

przemysł/produkcj

a artykułów 

spożywczych 

5,20 5,32 5,44 

produkcja 

pozostała 
4,84 4,96 5,08 

usługi w zakresie 

ochrony p.poż. 
1,96 2,07 2,20 

abonament w zł/m-c (brutto) 

wodomierz główny  4,54 4,54 4,54 
wodomierze 

własne 
2,49 2,49 2,49 

utrzymanie 

hydrantów 
216,00 216,00 216,00 

 

Zasady ustalania Taryfy dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania 

ścieków określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

z dn. 7.02.2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 472). Rozporządzenie ściśle wyznacza sposoby określania 

taryf, w tym: 

a) Kryteria ustalania niezbędnych przychodów, 

b) Alokację kosztów na taryfowe grupy odbiorców, 

c) Kryteria różnicowania cen i stawek opłat. 

Spółka ustala niezbędne przychody na podstawie kosztów w okresie obrachunkowym tj. 12 

kolejnych miesięcy obrachunkowych poprzedzających nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia 

wniosku. Uwzględnia się następujące koszty: 

a) Amortyzacja, 

b) Opłaty za korzystanie ze środowiska, 

c) Opłaty za usługi wodne, 

d) Podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa (podatek od nieruchomości), 

e) Koszty wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników, 

f) Koszty materiałów, usług, 

g) Koszty energii, 

h) Koszty transportu, 

i) Koszty bhp, 

j)  Koszty ogólnozakładowe. 
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Tabela 7. Sprzedaż usług dostarczania wody w latach 2019 – 2020 wg taryfowych opłat 

Rok Ilość w m3 Abonament ilość opłat w 

szt. 
gospodarstwa 

domowe 

przemysł 

produkcja 

artykułów 

spożywczych 

produkcja 

pozostała 

usługi w 

zakresie 

ochrony 

p. poż. 

ogółem gotowość wodomierz 

dodatkowy 

usługa 

p.poż. 

2019 149 770,5 13 703,0 37 344,24 500 201 317,7 17 845 1484 12 

2020 153 276,8 15 097,9 33 054,49 500 201 929,1 17 256 1841 12 

 
Tabela 8. Przychody ze sprzedaży usług dostarczania wody w latach 2019 – 2020 wg taryfowych 

opłat 

Rok Wartość przychodów w zł Ogółem zł 

gospodarst

wa domowe 

przemysł/prod

ukcja 

artykułów 

spożywczych 

produkcja 

pozostała 

usługi w 

zakresie 

ochrony 

p.poż. 

abonament 

2019 645 646,47 66 939,50 169 885,56 958,33 76 276,85 883 429,86 

2020 678 296,51 75 358,27 153 850,04 102 79 129,46 987 654,28 

 

Wg stanu na koniec 2020 roku 5 nieruchomości, w których woda wykorzystywana jest do celów 

gospodarstw domowych nie jest podłączona do miejskiej sieci wodociągowej. Są to posesje:  

Lisowice 84a, Lisowice 64, Lisowice 78,  Mierzowice 54b,  Mierzowice 54c,. Właściciele tych 

nieruchomości korzystają z własnych ujęć wody. 

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na 

obszarze miasta i gminy Prochowice.  

W 2020 roku ilość ścieków odebranych od odbiorców zwiększyła się o 4492,6 m3. Ogółem 

ilość ścieków odprowadzonych w 2020 roku wzrosła o  21 300,5 m3 tj. o ok. 7,05% w stosunku 

do 2019 roku. Przychody z tego tytułu wyniosły 2 035 624,58 zł i są większe o 98 187,09 zł  tj. 

o ok. 4,82% niż 2019 roku. 

 
Tabela 9. Sprzedaż usług odprowadzania ścieków w latach 2019 – 2020 

Rok Ilość ścieków 

(m3) 

Wartość 

przychodów 

(zł) 

Zmiana ilości 

odebranych 

ścieków (%) 

Zmiana przychodów 

z tytułu 

odprowadzania 

ścieków (%) 

2019 245 877,2 1 937 437,49 3,80% - 3,76% 

2020 250 369,8 2 035 624,58 1,79% 4,82% 

 

Przychody z tytułu opłaty abonamentowej w roku 2020 wyniosły 134 301,24 zł. W 2020 r. 

przychody z tytułu wprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej o ponadnormatywnym 

ładunku wyniosły 103 851,70 zł.   

Od dnia 1 czerwca 2020 roku o 0,20 zł brutto wzrosła cena 1 m3 odprowadzonych ścieków 

w grypie odbiorców indywidualnych, natomiast w grypie przemysł cena wzrosła o 0,21 zł. 

W 2020 roku udział ścieków przemysłowych w stosunku do ilości ścieków ogółem 

odprowadzanych do oczyszczalni ścieków wyniósł 13,6%. RLM ścieków przemysłowych było 

równe 859.  
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Tabela 10. Zestawienie cen ścieków i opłat abonamentowych w latach 2018-2020 

okres 

obowiązywania 

1.06.2018-31.05.2019 1.06.2019-31.05.2019 1.06.2019-31.05.2020 

podstawa prawna Decyzja 

WR.RET.070.33.2018.JW 

Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu 

Decyzja 

WR.RET.070.33.2018.JW 

Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu 

Decyzja 

WR.RET.070.33.2018.JW 

Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu 

grupy taryfowe w zł/m3 (brutto) 

gospodarstwa 

domowe 

7,75 7,95 8,15 

przemysł 8,06 8,25 8,46 

abonament w zł/m-c (brutto) 

wodomierz  2,49 2,49 2,49 

 

W  2020 roku ilość ścieków odprowadzonych od odbiorców z grupy taryfowej – gospodarstwa 

domowe zwiększyła się o 4990,8 m3.  Natomiast w grupie taryfowej – przemysł zmalała 

o 5089,8 m3. Ogółem w roku 2020 sprzedaż usług kanalizacyjnych zwiększyła się o 4491,8 m3. 
 

Tabela 11. Sprzedaż usług odprowadzania ścieków wg taryf w latach 2019 – 2020 

 

Rok Ilość w m3 Abonament za 

utrzymanie w 

gotowości 

urządzeń 

kanalizacyjnych 

gospodarstwa 

domowe 

przemysł ogółem 

2019 215 397,2 30 080 245 877,2 23 291 

2020 220 388,0 29 981 250 369,0 23 886 

 

 

 

 
Tabela 12. Przychody ze sprzedaży usług odprowadzania ścieków wg taryf w latach 2019 - 2020 

Rok Wartość przychodów w zł Ogółem zł 

gospodarst

wa domowe 

przemysł ładunek 

ponadnormatywny 

abonament 

2018 1 567 024,34 230 567,93 139 845,22 53 798,15 1 937 437,49 

2020 1 644 343,99 232 257,11 103 851,70 55 171,78 2 035 624,58 

 

VII. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 

w Prochowicach do odbiornika określona jest w Decyzji 256/2018 na odprowadzanie ścieków 

oczyszczonych wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WR.ZUZ.1.421.338.2018.EB z dnia 31.12.2018 r. 

Zgodnie z warunkami określonymi w Decyzji oraz przepisami obecnie obowiązującymi 

wykonano 24 analizy ścieków oczyszczonych i 12 surowych pobieranych w cyklu dobowym 

i w sposób proporcjonalny do przepływu. 

Analizy wykazały, że ścieki o składzie na wylocie do odbiornika wyniosły odpowiednio: 

1) ChZT –  49,31 mg/dm3, skład ścieków wymaganych Decyzją wynosi 125 mg/dm3, 

2) BZT5 – 14,48mg/dm3, skład ścieków wymagany Decyzją wynosi 25 mg/dm3, 

3) Zawiesina ogólna – 7,14 mg/dm3, skład ścieków wymagany Decyzją wynosi 35 

mg/dm3. 
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W zakresie ilości odprowadzanych ścieków warunki Decyzji są dotrzymane, bo dobowa 

dopuszczalna ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do odbiornika określona jest 

Decyzją 256/2018:         

- zrzut średni dobowy - Qśr. = 1900 m3/d, 

- maksymalna ilość wprowadzanych ścieków – Qmax. = 0,022 m3/s, 

- zrzut dopuszczalny roczny – Qdop. = 500 000 m3/rok, 

podczas, kiedy we wzmiankowanym okresie odprowadzono średnio Qd = 769,3 m3/d.  

W ramach gospodarowania różnymi wytwarzanymi przez siebie odpadami, Spółka prowadzi 

ścisłą ewidencję powstających odpadów, selektywnie je magazynuje, a następnie przekazuje 

uprawnionym firmom specjalistycznym do unieszkodliwienia lub odzysku (odpady 

niebezpieczne  inne niż niebezpieczne). W okresie styczeń – grudzień 2020 r. wytworzono 

94,74 Mg odpadów innych niż niebezpieczne i 20,14 Mg odpadów niebezpiecznych. 

Utrwalaną w ostatnich latach formą odzysku jest przekazanie wytworzonych odpadów na 

wysypisko śmieci. Jest to kosztowne przedsięwzięcie, a wyekspediowanie mas odpadów poza 

oczyszczalnię jest organizacyjnie i logistycznie uciążliwe. W 2020 r. Spółka ustabilizowany 

osad komunalny przekazała do kompostowni Green Road Polska Sp. z o.o. w Prusicach. 

 

VIII. STRATEGIA FINANSOWA 

W 2020 r. zarówno działalność operacyjna, jak i działalność inwestycyjna Spółki finansowana 

była środkami własnymi oraz leasingami operacyjnymi. Głównym źródłem środków własnych 

są uzyskiwane przez Spółkę przychody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków. Uzyskiwane są też przychody z tytułu usług odpłatnych, 

pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe z tytułu oprocentowania lokat 

i rachunków bankowych, w wyniku aktywnego zarządzania dostępnymi środkami pieniężnymi. 

W okresie styczeń-grudzień 2020 r. nie wystąpiły zagrożenia w zakresie spłat zobowiązań. 

Wszystkie zobowiązania regulowane były na bieżąco. 

Na dzień 31.12.2020 r. Spółka posiadała następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych 

kredytów i leasingów operacyjnych na łączną kwotę do spłaty 501 676,55 zł. Wykazane 

zobowiązania rozłożone są do spłaty w czasie. Tabela nr 4 przedstawia okresy spłaty 

poszczególnych zobowiązań. 

Tabela 13. Zestawienie umów pożyczek  na dzień 31.12.2020 r. 

Wyszczególnienie Wielkość 

zaciągniętego 

zobowiązania 

(zł) 

Termin 

spłaty 

Kwota do 

spłaty 

Leasing operacyjny 

Samochód Opel Vivaro 

75 203,25 2021 39 132,92 

Leasing operacyjny 

Szafy sterownicze pompy głębinowe  

45 000 2021 8277,52 

Leasing operacyjny 

Dmuchawa Śrubowa DBS 220L SFC 

97 660 2022 24 939,40 

Leasing operacyjny 

Fiat Ducato Furgon 

93 683,50 2022 53 369,96 

Leasing operacyjny 

Sitopiaskownik 

192 740 2024 154 192,00 

Leasing operacyjny 

Koparko-ładowarka Catepillar 432F2 

313 200 2020 35 186,33 

Leasing operacyjny 

System monitoringu  

36 000 2021 3606,60 

Leasing operacyjny 280 000 2022 48 822,84 
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Samochód asenizacyjny Iveco-Euro 

Cargo 

Leasing operacyjny 

Kosiarka Kubota 

55 000 2022 19 339,74 

Leasing operacyjny 

Samochód Opel Combo 

63 414,63 2024 42 894,08 

Leasing operacyjny  

Agregat prądotwórczy FOGO 

51 698,57 2022 17 111,40 

Leasing operacyjny 

Zasilanie elektryczne SUW 

75 000 2022 27 334,72 

Leasing operacyjny 

Zestaw urządzeń pomiarowych 

39 692,40 2022 11 745,65 

Leasing operacyjny 

Samochód Fiat Cargo 

42 424,33 2022 15 723,39 

 

IX. SZCZEGÓLNE ZDARZENIA 

I – XII.2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy przeprowadził kontrolę w 

Stacji Uzdatniania Wody obejmując zakresem przedmiotowym kontroli ocenę stanu sanitarno-

technicznego urządzeń i obiektów wodociągowych. Po przeprowadzonej kontroli został 

wydany protokół: Protokół Kontroli nr 72/HP/20 z dnia 10.07.2020 r., w którym nie 

stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych. 

10.02.2020 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Decyzją 

DL-DI.7061.2.2020, DL/Ldz.108/2020 r. ustalił opłatę podwyższoną w wysokości 56 706 zł za 

odprowadzanie w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 ścieków a oczyszczalni w Prochowicach 

z przekroczeniem dopuszczalnej wartości BZT5, ChZT i zawiesiny ogólnej określonych w 

pozwoleniu wodnoprawnym Starosty Legnickiego z dn. 20.01.2009 r. znak RS.6223/30/08/09, 

którego prawa i obowiązki zostały przeniesione na PPK decyzją z dn. 20.06.2012 znal 

AS.6341.35.2012. 

27.05.2020 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Decyzją 

DL-DI.7060.8.2020, DL/Ldz.505/2020 zmienił, za zgodą stron decyzje DL-DI.7060.24.2018, 

DL/L.dz.52/2019 odraczającą termin płatności kary pieniężnej wymierzonej decyzją DWIOŚ z 

dn. 05.12.2018 DL-DI.7061.9.2018, DL/L.dz. 1071/2018 za przekroczenie w 2017 

dopuszczalnej wartości BZT5, ChZT i zawiesiny ogólnej określonych w pozwoleniu 

wodnoprawnym Starosty Legnickiego z dn. 20.01.2009 r. znak RS.6223/30/08/09, którego 

prawa i obowiązki zostały przeniesione na PPK decyzją z dn. 20.06.2012 znak 

AS.6341.35.2012. 

27.05.2020 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Decyzją 

DL-DI.7060.9.2020, DL/Ldz.506/2020 odroczył termin płatności opłaty podwyższonej 

ustalonej decyzją DL-DI.7061.2.2020, DL/Ldz.108/2020 r. za odprowadzanie w okresie 

01.01.2018 – 31.12.2018 ścieków a oczyszczalni w Prochowicach z przekroczeniem 

dopuszczalnej wartości BZT5, ChZT i zawiesiny ogólnej określonych w pozwoleniu 

wodnoprawnym Starosty Legnickiego z dn. 20.01.2009 znak RS.6223/30/08/09, którego prawa 

i obowiązki zostały przeniesione na PPK decyzją z dn. 20.06.2012 znal AS.6341.35.2012. 

27.08.2020 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Decyzją 

DL-DI.7060.24.2020, DL/Ldz.778/2020 zmienił, za zgodą stron decyzje DL-DI.7060.9.2020, 

DL/L.dz.506/2019 odraczającą termin opłaty podwyższonej za przekroczenie w 2018 

dopuszczalnej wartości BZT5, ChZT i zawiesiny ogólnej określonych w pozwoleniu 

wodnoprawnym Starosty Legnickiego z dn. 20.01.2009 r. znak RS.6223/30/08/09, którego 

prawa i obowiązki zostały przeniesione na PPK decyzją z dn. 20.06.2012 znal 

AS.6341.35.2012. 
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27.08.2020 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Decyzją 

DL-DI.7060.24.2018, DL/Ldz.52/2019 zmienił, za zgodą stron decyzje DL-DI.7060.8.2020, 

DL/L.dz.505/2019 tj. określony w tej decyzji harmonogram realizacji przedsięwzięcia 

polegającego na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Prochowicach. 

09.01.2020 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwał do złożenia informacji dotyczących 

przychodów i zysku/straty przedsiębiorstwa za 2018. 

15.04.2020 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Wezwaniem WR.RUK.452.28.2020 wezwał do 

wyjaśnienia sytuacji z Wystąpienia nr 10/2020 DL-DI.7023.126.2020 z dn.19.03.2020 WIOŚ 

dot. przeprowadzonej kontroli w Ubojni Drobiu Gallus Sumicki Spółka Jawna Kawice 85. 

11.02.2020 wpłynął do Spółki wniosek zgłoszenia reklamacji dot. brudnej wody.  

Komisja ds. rozpatrywania reklamacji Odbiorców w składzie: Monika Ręka, Stanisław 

Słowikowski, Katarzyna Lasak oraz Jadwiga Leszczyńska po dokonaniu analizy zebranej 

dokumentacji uznała roszczenia reklamacji i podjęła decyzję o obniżeniu kosztów dostawy 

wody w wysokości 50% ceny za 1 m3. W związku z  czym została wystawiona faktura korekta 

do zużycia 2 m3 wody po obniżonej cenie o 50%. 

18.05.2020 wpłynął do Spółki wniosek zgłoszenia reklamacji dot. opłat za dostarczoną wodę 

i odprowadzone ścieki.  Komisja ds. rozpatrywania reklamacji Odbiorców w składzie: Monika 

Ręka, Stanisław Słowikowski, Katarzyna Lasak oraz Maciej Gnitecki po dokonaniu analizy 

zebranej dokumentacji nie uznała roszczeń reklamacji. 

Na wniosek mieszkańców wykonania skutecznej naprawy zapychającej się od wielu lat 

kanalizacji w  ul. Warszawskiej w Prochowicach  Spółka dokonała hydrodynamicznego 

czyszczenia i udrażniania oraz inspekcji TV sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na odcinku 

200 mb w ul. Warszawskiej. Koszt wykonania usługi wyniósł 15 062,00 zł.  

X. ZAGROŻENIA I RYZYKA 

Na moment sporządzania informacji z działalności za okres 1.01 – 31.12.2020 r. koniecznym 

stało się uwzględnienie w ryzykach prowadzenia działalności, wpływu pandemii koronawirusa 

panującej na świecie i w Polsce. 

RYZYKO OBNIŻENIA RENTOWNOŚCI I PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ NA SKUTEK 

NIEKORZYSTYNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH 

Planowane przychody z działalności podstawowej w roku 2020 zostały przejęte w oparciu 

o ceny jednostkowe wynikające z taryfy oraz planowanego wolumenu sprzedaży wody i 

odbioru ścieków. Prognozowany wzrost wolumenu sprzedaży uwzględnia spadek zużycia 

wody przez mieszkańców oraz wzrost ilości odbiorców wynikający z przyrostu dostępności 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W taryfie założono utrzymanie na tym samym poziomie 

ilość sprzedawanej wody i ilość odebranych ścieków 

w stosunku do szacowanego wykonania w roku 2019. Spółka obawiała się, że zaplanowany 

wolumen sprzedaży może zostać nieosiągnięty z uwagi na wprowadzone ograniczenia 

prowadzenia działalności w wielu obszarach życia: gastronomia, szkolnictwo, handel i inne 

gromadzące powyżej 50 osób. Z uwagi na trudny  w okresie 14.03.2020 – 31.12.2020 r. do 

oszacowania stanu utrzymywania się takiej sytuacji Spółka zakładała, że w tych obszarach 

okresowo spadnie ilość zakupionej wody i ilość odprowadzonych ścieków, co mogłoby 

negatywnie wpłynąć na zaplanowane przychody. Z drugiej strony zakładaliśmy taką 

możliwość, że fakt przymusowego przebywania ludzi w domach może spowodować 

zwiększenie ilościowe sprzedaży w obszarach gospodarstw domowych.  

Obawy Spółki co do ilości sprzedaży wody i ilości odebranych ścieków nie spełniły się. 

Planowana sprzedaż wody na okres 1.01.2020 – 31.12.2020 była zakładana na poziomie 188 

480 m3, a osiągnęliśmy sprzedaż na poziomie 201 929,13 m3. Inaczej przedstawia się ilość 

odebranych ścieków, która była planowana na poziomie 227 482,95 m3, a odebraliśmy 

220 388,01 m3 tj. o 7094,94 m3 mniej. 
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Obawy możliwych odchyleń w sprzedaży ilościowej nie spełniły się, ale pojawiło się 

dodatkowe zagrożenie w postaci zatorów płatniczych u kontrahentów w postaci zwiększonej 

wartości trudnych do ściągnięcia należności. I tutaj pojawiła się obawa, że pozbawienie Spółki 

przychodów, które pozwalały na zapłatę zobowiązań może spowodować brak uregulowania 

zobowiązań zaległych. W związku z czym Zarząd ograniczył wydatki w obszarze remontów 

i inwestycji, niwelując je do zakontraktowanychi uruchomionych do realizacji, w taki sposób, 

aby przede wszystkim zrealizować te, które zabezpieczają sprawne funkcjonowanie Spółki. 

W Taryfie na 2020 Spółka przyjęła wzrost cen energii elektrycznej o 2,34% w stosunku do cen 

z 2019 r. Spółka w 2019 r. w ramach grupy zakupowej na dostawę energii elektrycznej 

utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin dokonała 

zakupu energii elektrycznej w ramach rozstrzygniętego przetargu na cały rok 2020 po ustalonej 

cenie. Nie stwierdzono zatem ryzyka wzrostu cen energii elektrycznej. Jednakże należy mieć 

na uwadze, że wzrost rynkowych cen energii spowoduje wzrost cen materiałów, usług 

i półproduktów, co z pewnością wpłynie na poziom inflacji w całej sferze gospodarki, 

a w konsekwencji może mieć istotny, negatywny wpływ na zaplanowane koszty, rentowność 

oraz płynność finansową, co należy postrzegać jako istotne ryzyko działalności. Presja inflacji  

z pewnością również przełoży się na te obszary z uwagi na pandemię.  

RYZYKO WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH  
Ważnym czynnikiem niezależnym od Spółki, a mającym wpływ na wykonywanie planowanych 

zadań są warunki pogodowe (niska i wysoka temperatura, nagłe i obfite opady deszczu 

i śniegu), które mogą doprowadzić do awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W celu 

minimalizacji skutków Spółka zabezpiecza stosowane środki finansowe oraz ubezpiecza swoją 

działalność od odpowiedzialności cywilnej. 

RYZYKO UWARUKOWAŃ PRAWNYCH 

12.12.2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Kluczową z wprowadzonych zmian jest powołanie 

organu regulacyjnego, który przejął szereg kompetencji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 

przysługujących do tej pory gminom. W świetle przyjętych zasad prawnych, zadaniem 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest opiniowanie projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzanie taryf za wodę i ścieki, 

rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, 

 a odbiorcami usług, wymierzanie kar pieniężnych, zbieranie i przetwarzanie informacji 

dotyczących przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w szczególności obliczanie 

i publikowanie informacji o średnich cenach dostaw wody i odbioru ścieków, a także 

sporządzanie i publikowanie raportów dotyczących warunków wykonywania działalności  

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

W obowiązującym stanie prawnym taryfy zatwierdzane są decyzją Regulatora, a nie jak 

dotychczas uchwałą Rady Gminy.  Istotną zmianą jest również to, że przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne musi określić poziom taryf na okres 3 lat. Pierwszy (opracowany 

w nowym reżimie prawnym) wniosek taryfowy Spółki został zaakceptowany przez Wody 

Polskie bez żadnych uwag. Istnieje jednak ryzyko, że przy złożeniu nowego wniosku o taryfy 

regulator będzie podejmował działania mające na celu utrzymanie dotychczasowych cen. 

W związku z pandemią koronawirusa możliwe jest wprowadzenie nowych regulacji prawnych, 

które ograniczą możliwości realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, ściągania 

należności oraz otrzymywania zapłaty. 

RYZYKO WPŁYWY PANDEMI KORONAWIRUSA NA SYTUACJĘ KADROWĄ 

SPÓŁKI 

Pomimo wprowadzenia szeregu działań prewencyjnych przez Spółkę (ograniczony dostęp osób 

postronnych do obiektów Spółki, praca zdalna, mierzenie temperatury pracownikom 

przychodzącym do pracy, działania informacyjne, powszechne zapewnienia środków 

higieniczno-dezynfekujących, powołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego itp.) istnieje 
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wysokie prawdopodobieństwo zarażenia pracowników Spółki, co może zaburzyć płynne 

funkcjonowanie Spółki. W dziale administracji na okres IV – XII. 2020 r. wprowadzono 

możliwość pracy zdalnej w takim zakresie, jaki zabezpiecza płynne funkcjonowanie tych 

obszarów. Pracownicy przychodzący z kolei do pracy mieli i mają obowiązek przestrzegania 

Zarządzenia Prezesa PPK z dn. 25.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu 

się wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników, klientów i kontrahentów Spółki oraz procedury 

na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu 

i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej. Wszelkie te działania mają ograniczyć wpływ 

pandemii oraz innych chorób zakaźnych na funkcjonowanie Spółki.  

W 2020 r. wpłynęły do Spółki dwa wnioski zgłoszenia reklamacji. Przedmiotem reklamacji 

było zgłoszenie o zanieczyszczeniu wody – reklamacja została uznana oraz duży pobór wody 

po montażu wodomierza pod odczyt radiowy – w tym przypadku Komisja ds. rozpatrywania 

reklamacji Odbiorców po dokonaniu analizy zebranej dokumentacji nie uznała reklamacji. 

Podsumowanie 2019 roku; 

- Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2019 r. wynosiła 41,2 km, na koniec roku 

41,3 km. 

- Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na początek 2019 r. wynosiła 85,2 km, na koniec roku 

90,4 km 

- Na dzień 1 stycznia 2019 r. istniało 1555 sztuk przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 

31 grudnia 2019 r. – 1555 sztuk. 

Podsumowując 2020 rok: 

- Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2020 r. wyniosła 41,3 km, na koniec roku 

41,3 km. 

- Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na początek 2020 r. wyniosła 90,4 km, na koniec roku 

90,4 km 

- Na dzień 1 stycznia 2020 r. istniało 1555 sztuk przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 

31 grudnia 2020 r. – 1573 sztuk. 
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8.DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 
 

8.1.Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-

2021 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-2021 został 

opracowany i przyjęty do realizacji w 2016 roku uchwałą XXV/154/2016 Rady Miasta i Gminy 

Prochowice z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016 – 2021” oraz w okresie wdrażania 

Programu dokonano zmian uchwałą XXXII/190/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia  

31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji 

Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016 – 2021”. 

LPR na lata 2016-2021 składa się z kilku zasadniczych części: diagnozy stanu, zbioru 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych i zasad ich wdrażania, wskazania spójności Programu z 

dokumentami strategicznymi i planistycznymi. Część zatytułowania "Diagnoza stanu" ogólnie 

charakteryzuje gminę na tle Powiatu Legnickiego i województwa dolnośląskiego oraz zawiera 

szczegółową analizę wskaźnikową miasta i gminy Prochowice. Obie diagnozy zostały 

przeprowadzone w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej oraz technicznej, dzięki czemu są spójne i mają charakter komplementarny. 

Została zatem zastosowana strategia analizy "top-down". W przypadku sporządzania obu 

diagnoz oparto się na danych statystycznych udostępnionych przez Bank Danych Lokalnych 

GUS, Gminę Prochowice i jej jednostki organizacyjne, inne podmioty publiczne (np. 

Powiatowy Urząd Pracy), ale również na informacjach uzyskanych w drodze konsultacji 

społecznych (warsztaty problemowe, spacer studyjny). Dzięki temu wykonana diagnoza ma 

charakter pogłębiony i posłużyła do określenia skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych, a 

także dokonania delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

 Część druga dokumentu, zatytułowana "Realizacja przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych", składa się z rozdziału poświęconego wizji rozwoju obszaru rewitalizacji, 

celów strategicznych i operacyjnych uzupełnionych o kierunki rozwoju, listy podstawowej i 

uzupełniającej przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Informacje zawarte na obu listach pozostają w 

zgodzie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020 przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

oraz Wytycznych programowych IŻ RPO WD dotyczących zasad przygotowania lokalnych 

programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-
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2020. Przy opracowywaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych wykorzystano karty projektowe, 

które wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy Prochowice oraz pomysły wypracowane w czasie 

warsztatu. 

 Część trzecia Lokalnego Programu Rewitalizacji dotyczy wdrażania przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Scharakteryzowano w niej mechanizm integrowania działań i 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, analizując komplementarność przestrzenną, problemową, 

proceduralno-instytucjonalną, międzyokresową oraz związaną ze źródłami finansowania. 

Ponadto wskazano ramy finansowe Programu, zasady włączenia społeczności lokalnej w 

proces jego tworzenia oraz realizacji, a także zaproponowano system monitorowania (również 

uwzględniający aktywny udział społeczeństwa).  

 Ostatnia część dokumentu prezentuje jego zgodność z innymi dokumentami o 

charakterze planistycznym i strategicznym. Przeanalizowano wybrane dokumenty gminne 

oraz ponadgminne, w każdym przypadku pokazując zbieżność, jak również wyjaśniając i 

wskazując konkretne wspólne elementy.  

Dla obszaru rewitalizacji Gminy Prochowice zostały określone 3 cele strategiczne, a do 

każdego z nich przypisano po 2 kierunki działań, które w syntetycznej formie przedstawiono 

poniżej: 

Cel strategiczny I. Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców – kierunki działań 1. 

Wzbogacenie oferty edukacyjnej, kulturalnej i sportowej dla mieszkańców obszaru 

rewitalizacji. 2. Aktywizacja  i włączenie społeczne mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Cel strategiczny II. Pobudzanie przedsiębiorczości na  obszarze rewitalizacji – kierunki 

działań: 1. Wsparcie osób zainteresowanych założeniem lub prowadzących działalność 

gospodarczą. 2. Zagospodarowanie lokali gminnych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Cel strategiczny III. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznych – kierunki 

działań:  1. Poprawa stanu technicznego budynków na obszarze rewitalizacji. 2. Rewitalizacja 

lub utworzenie nowych przestrzeni do wypoczynku i rekreacji. 

  Zadaniem zrealizowanym w 2020 roku była sprawa przygotowania dokumentacji 

projektowo – kosztową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na wykonanie elewacji 

budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku. 

 

Uchwalono także Program Aglomeracji Prochowice: w ramach zadań związanych z 

planowaną rozbudową i modernizacją gospodarki wodno-ściekowej oraz w związku z 

nowelizacją ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, obowiązująca uchwała nr 

VIII/102/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie 
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wyznaczenia aglomeracji Prochowice traci swoją moc z dniem 31.12.2020 r. Po nowelizacji 

Gmina Prochowice zobowiązana została do przeprowadzenia aktualizacji stanu aglomeracji 

Prochowice i podjęcia uchwał w sprawie wyznaczenia nowego obszaru i granic aglomeracji 

Prochowice.  

W 2020 r. przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy procedury wyznaczenia obszaru i granic 

aglomeracji Prochowice przeprowadziliśmy aktualizacje stanu aglomeracji oraz 

przygotowaliśmy wymagane ustawą opracowania w formie opisowej i graficznej, która została 

uchwalona przez Radę Miasta  i Gminy Prochowice.  

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

na lata 2021-2027 

 

W dniu 28.01.2020 r. została zawarta Deklaracja Intencji Zawiązania Współpracy Gmin i 

Powiatów Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego z 31 samorządami mająca na celu 

utworzenie na naszym terenie Obszaru Funkcjonalnego Instrumentu Terytorialnego (ZIT) oraz 

określenia finansowych narzędzi wspomagających rozwój obszaru środkami unijnymi i 

krajowymi. Do realizacji podejścia terytorialnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2021-2027, zgodnie z decyzją Zarządu 

Województwa Dolnośląskiego, rekomendowane są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

(ZIT) oraz Inne Instrumenty Terytorialne. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to 

instrument terytorialny realizowany na podstawie strategii rozwoju lokalnego lub 

terytorialnego, zgodnie z art. 22 projektu rozporządzenia ogólnego. Instrument ZIT w 

perspektywie 2021-2027 winien być delimitowany wyłącznie na Miejskich Obszarach 

Funkcjonalnych (MOF) określonych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaproponował m.in. Legnicko-Głogowski Obszar 

Funkcjonalny, przy założeniu zaangażowania minimum 70% JST wskazanych w delimitacji. 

Ponadto w celu realizacji wsparcia w ramach celu tematycznego CP5 niezbędne jest 

sformalizowanie instrumentów terytorialnych planowanych w ramach przyszłego programu 

regionalnego.  
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Obecnie konieczne jest przystąpienie do kolejnych etapów prac, tj. opracowania Strategii 

ZIT LGOF oraz sformalizowania współpracy JST w ramach tego instrumentu terytorialnego. 

Mając powyższe na uwadze Miasto i Gmina Prochowice w drodze uchwały Nr 

XXV/134/2020 RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 14 lipca 2020 r. 

przystąpiła do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-

Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacji 

współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. W drodze tej uchwały Rada Miasta i Gminy Prochowice wyraziła zgodę na 

podjęcie wspólnych działań z jednostkami samorządu terytorialnego Legnicko-Głogowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego, w tym zawierania stosownych umów i porozumień, w celu 

opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego (dalej: Strategia ZIT LGOF) oraz zinstytucjonalizowania formy 

współdziałania. Szczegółowe warunki współpracy i zasady partycypacji w kosztach 

opracowania ,,Strategii ZIT LGOF” zostały określone w porozumieniu zawartym pomiędzy 

jednostkami samorządu terytorialnego, które przystąpiły do tego współdziałania. 

 

 



174 

 

Działania w partnerstwach:  

1. Działania w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” 

2. Działania w Stowarzyszeniu lokalnej Grupy Rybackiej „Dolnośląska Kraina Karpia” 

3. Działania w Stowarzyszeniu „Rzeczpospolita Samorządna” 

 

8.2. ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2020 ROKU 

W 2020 roku realizowano szereg zadań inwestycyjno-remontowych  przewidzianych do 

realizacji w Budżecie Miasta i Gminy Prochowice na rok 2020 do najważniejszych można 

zaliczyć: 

  

ZADANIA INWESTYCYJNO – REMONTOWE ZREALIZOWANE W 2020 r. 

 

1.Przebudowa nawierzchni ul. Pocztowej w Prochowicach (etap I i II): zaplanowany zakres 

rzeczowy zadania został zrealizowany i rozliczony z otrzymanych dotacji. 

W ramach realizacji pierwszego etapu zadania tj. Remontu ul. Pocztowej w Prochowicach na 

odcinku od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Ciepłą wraz z wymianą sieci 

wodociągowej i remontem kanalizacji sanitarnej prace budowlane zostały zakończone końcem 

kwietnia 2020 r. Koszt robót budowlanych wyniósł 1 462 000 zł. Na ten etap pozyskaliśmy 

dofinansowanie z Funduszu dróg Samorządowych w kwocie 731 000,00 zł, co stanowi 50% 

kosztów robót budowlanych.  

W ramach realizacji drugiego etapu zadania tj. Przebudowy nawierzchni ul. Pocztowej w 

Prochowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Ciepłą do drogi Krajowej nr 94 prace 

budowlane rozpoczęły się 18.03.2020 r. z umownym terminem zakończenia zadania 

18.09.2020 r. W okresie sprawozdawczym zakończyliśmy prace budowlane - zadanie zostało 

odebrane od Wykonawcy robót. Zakres rzeczowy zadania został wykonany o ponad miesiąc 

wcześniej od umownego terminu zakończenia wykonania robót. Koszty inwestycji II etapu 

przebudowy ul. Pocztowej wyniósł 665 000,00 zł. Na realizacje zadania pozyskaliśmy 

dofinansowanie z Funduszu dróg Samorządowych w kwocie 398 616,00 zł, co stanowi 60% 

kosztów robót budowlanych. 

Ogółem wartość wykonanych robót na całym odcinku ul. Pocztowej wyniósł 2 127 000,00 zł 

w tym pozyskano pozabudżetowe środki na realizacje inwestycji w wysokości 1 396 000,00 zł. 

Obecnie wykonywane są prace związane z nasadzeniem drzew oraz rozliczenia końcowe całej 

inwestycji. 
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2.Przebudowa z rozbudową oraz przywrócenie funkcji mieszkaniowej budynków po byłej 

przychodni zdrowia w Prochowicach: w styczniu 2020 r. zakończono realizację zadania i 

odebrano od wykonawcy przebudowane obiekty po byłej Przychodni zdrowia przy ul. 

Kochanowskiego 32-34. W efekcie realizacji inwestycji powstał zespół budynków 

komunalnych z 14 mieszkaniami wraz z budynkiem na usługi socjalne dla mieszkańców oraz 

zrewitalizowanym terenem wokół budynków o powierzchni 0,29 ha. Budynek główny byłej 

przychodni (ul. Kochanowskiego 32) został podzielony na dwie klatki 32A  i 32B w budynku 

znajduje się 8 mieszkań komunalnych (po cztery na klatkę) o łącznej powierzchni użytkowej 

463,1 m2, dawny budynek przychodni nr 34 został gruntownie zrewitalizowany, w którym 

obecnie jest 6 mieszkań komunalnych o łącznej powierzchni użytkowej 292,4 m2. Dawny 

budynek kotłowni został przebudowany i obecnie zmienił funkcję na usługi socjalne dla 

mieszkańców tj. bezpłatne porady prawne, miejsce poradni (opieki) psychologa, miejsce 

spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, będzie służył jako 

miejsce organizowania zebrań dla wspólnot mieszkaniowych. Powierzchnia użytkowa budynku 

socjalnego wynosi 80,3 m2. 

Wartość robót budowlanych wyniosła 3 530 540,39 zł zadanie zostało współfinansowane  

środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 

2020 w kwocie 2 518 400,00 zł (80% kosztów kwalifikowalnych projektu) oraz dodatkowo w 

ramach Kontraktu Terytorialnego projekt otrzymał dodatkowy wkład z Budżetu Państwa w 

wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych: 314 800,00 zł (warunek otrzymania dodatkowych 

środków w ramach kryterium terytorialnego była pozytywna ocenia programu 

rewitalizacyjnego i projektu oraz umieszczenie Lokalnego Programu Rewitalizacji w wykazie 

Instytucji Zarządzającej RPO pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji). Ogółem 

pozyskano na zadanie 2 833 200,00 zł, co stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. 

 

3.Wykonano zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu: 

Zadanie dotyczy dostawy i montażu urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy 

wiejskiej w Dąbiu. Zadanie zostało wykonane w dniu 08.05.2020 r. Wykonawcą dostawy i 

montażu urządzeń zabawowych była firma FreeKids S.C. Artur Gąsiorek, Zbigniew 

Andruszewski z Trzęsowic. Całkowita wartość zamontowanych urządzeń 29 899,73 zł. 

 

4.Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalację fotowoltaiczną i 

zagospodarowanie terenu: zadanie kontynuowane z lat poprzednich, przygotowane do 
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realizacji w 2018 roku. W 2019 roku pozyskano pozabudżetowe środki na realizacje zadania w 

ramach PROW 2014-2020 oraz wyłoniono wykonawcę zadania. W okresie od listopad 2019 do 

końca marca 2020 r. wykonano wszystkie roboty budowlane związane z  budową 

zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej, budowę instalacji fotowoltaicznej i 

klimatyzacji z wentylacją. Zadanie zakończone.  Na rok 2021 przeniesiono rozliczenie 

przyznanej kwoty dotacji z PROW w kwocie 110 871,00 zł. 

 

5.Modernizacja pomieszczeń zabytkowego ratusza w Prochowicach - poprawa 

funkcjonalności urzędu: realizacja zadania kontynuowana z 2019 r. polegająca na 

modernizacji obiektu Urzędu Miasta i Gminy Prochowice w zakresie poprawy dostępności 

osób niepełnosprawnych na parterze budynku likwidując bariery związane z wejściami do 

urzędu, całkowitą przebudową toalety na parterze, wymianie pokryć podłóg i posadzek. Na 

piętrze planuje się modernizacje toalety, pomieszczeń w prawym skrzydle budynku, remoncie 

Sali narad, wymianie pokryć podłóg na korytarzach. W okresie sprawozdawczym wykonano 

całość robót zaplanowanych do wykonania na łączną kwotę 201 954,12 zł. Dodatkowo zlecono 

odnowienie stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach urzędu, wymianę rolet 

przeciwsłonecznych. W związku z obostrzeniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną 

związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 modernizacja 

pomieszczeń urzędu zakończono w III kw. 2020 r. 

 

6.Zakup wyposażenia budynku Ratusza poprawa funkcjonalności budynku urzędu: 

Zadanie obejmowało zakup wyposażenia pomieszczeń urzędu w meble biurowe, stoły i krzesła 

konferencyjne w Sali narad i pomieszczeń urzędu. Zamontowano system do prowadzenia 

konferencji on-line. 

 

7.Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Prochowicach 

W dniu 6 listopada 2020r. zakończono i odebrano I etap prac związanych z budową 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Prochowicach. Wartość wykonanych 

robót wyniosła 1 169 757,06 zł brutto. Zadanie dofinansowane w kwocie 808368,70 zł ze 

środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.2 Gospodarka Odpadami komunalnymi, oś 

priorytetowa II Ochrona Środowiska. W II etapie planowane jest wyposażenie PSZOK-u w 

niezbędne pojemniki i urządzenia. Termin uruchomienia planowany na wrzesień 2021r. 

Wykonawca prac firma WOD-BRUK z Prochowic.  
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8.Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach 

Zadanie zrealizowała firma WOD-BRUK z Prochowic za kwotę 19 712,93 zł brutto. W 

ramach prac wykonano dwa odcinki chodnika łączącego główne aleje cmentarne. Była to 

kontynuacja prac z lat poprzednich. 
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9.Remont chodnika w ciągu ul. Średniej w Prochowicach 

Firma WOD-BRUK z Prochowic zrealizowała również III etap remontu chodnika w 

ciągu ul. Średniej w Prochowicach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Wrocławskiej. 

Wartość prac wyniosła 67 024,37 zł brutto.  
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10.Wykonanie nakładki asfaltowej  oraz koszenie i odkrzaczanie DP 2191D 

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Legnicy wykonano prace związane z 

wykonaniem nakładki asfaltowej na drodze 2191D w Rogowie oraz koszenie i odkrzaczanie 

poboczy drogi na odcinku od wsi Rogów Legnicki do DW338 w kierunku Lubiąża. 

Wykonawcą prac była firma WOD-BRUK z Prochowic za kwotę 39 487,00 zł.  Całość kosztów 

pokryto ze środków Starostwa Powiatowego w Legnicy w ramach oszczędności z tytułu 

zimowego utrzymania dróg.  
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11.Budowa skateparku w Lisowicach 

 

W dniu 11 września 2020r. dokonano odbioru pierwszego na terenie Gminy skateparku we wsi 

Lisowice. Wartość robót wyniosła 147 069,62 zł brutto. Wykonawcą zadania firma WOD-

BRUK z Prochowic 
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11.Remont dachu na budynku mieszkalnym Rynek 28 w Prochowicach 

Zadanie zrealizowane przez firmę Budownictwo Ogólne z Legnicy za kwotę 45 855,82 zł 

brutto. Prace wykonano i odebrano w terminie.  

 

12.Budowa pochylni dla niepełnosprawnych 

W ramach poprawy warunków życiowych firma P.H.U.”REMKO” z Legnicy wybudowała 

pochylnię dla osób niepełnosprawnych w budynku mieszalnym przy ul. Pocztowej 16 w 

Prochowicach. Wartość robót brutto wyniosła 24 437,37 zł.  

 

W roku 2020 w zakresie odbudowy i remontu dróg wykonano: 

 

W roku 2020 tak jak w latach ubiegłych Gmina w miarę posiadanych możliwości finansowych 

remontowała drogi gminne wewnętrzne. 

Udało się wyremontować drogi o długości ponad 1250 mb za kwotę ponad 716 tys. złotych  

z tego wykonano: 
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1. Drogę dojazdową do gruntów rolnych w Mierzowicach – długość 762 m – kwota 

zadania 400 718,02 zł w tym dotacja FOGR 160 020 zł 

 
 

2. Ulicę Wojska Polskiego – odcinek Jagiellońska-Warszawska długość 170 mb , 

kwota robót 98 400,00 zł 
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3.  ul. Polną – długość 218 m, wartość robót 155 tys. złotych 

 
 

4. Ul. Zakątną – długość 135 mb, wartość robót 62 tys. zł 
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Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na 

inwestycje zrealizowane w 2020 r. przedstawia poniższa tabela. 

 

Dział Rozdział Nazwa zadania 
Plan na 

31.12.2020 
Wykonanie 

na 
31.12.2020 

600 60016 Rewitalizacja płyty ul. Rynek z organizacją ruchu 42 100,00 21 033,00 

Prace projektowe zadania rozpoczęto w 2019 r. – zadanie polega na zmianie organizacji ruchu 
drogowego w obrębie Prochowickiego Rynku, przebudowie nawierzchni, budowie nowych 
miejsc postojowych, zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego. W ramach zadania przewiduje 
się montaż elementów małej architektury tj. fontanny słupy ograniczające wjazd na płytę rynku, 
zieleń i nasadzenia drzew. Prace projektowe prowadzi Pracownia Projektowa Bartłomiej 
Dynowski z Legnicy. W roku 2020 dokonano odbioru częściowego zamawianej dokumentacji 
projektowo-kosztowej wraz z pozwoleniem na budowę - wykonano i odebrano projekt 
budowlany. 

    

600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc 
postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztowej 13 do 21 w 
Prochowicach 

17 000,00 15 484,00 

Zadanie dotyczy przebudowy i remontu drogi gminnej o długości ok. 120 m wraz z chodnikiem, 
parkingami dla potrzeb budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w obrębie ul. Pocztowej 
13-21 w Prochowicach, placami do nawracania, dojściami do budynków i zatokami. W roku 
2020 zlecono opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania, całość prac 
projektowych wyniesie 33 210,00 zł w tym wydatki 2020 roku 14 000,00 zł - opracowanie 
koncepcji zagospodarowania terenu wraz z założeniami projektowymi i szacunkowym kosztem 
realizacji zadania. 

    

600 60016 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi 
gminnej w Gromadzyniu [FS Gromadzyń] 

11 685,00 0,00 

Z przyczyn niezależnych od sołectwa nie udało się zrealizować zadania związanego z 
opracowaniem dokumentacji projektowej, która według pierwotnych ustaleń miała zostać 
wykonana przed końcem roku 2020. Pracownia Projektowa, która miała wykonać powyższe 
zadanie poinformowała, że ze względu na tryb pracy Starostwa Powiatowego i wydłużenie 
terminów „do załatwienia sprawy”, przewidziany czas na opracowanie dokumentacji i uzyskanie 
pozwolenia wydłuży się do 6 miesięcy. Powyższa informacja uniemożliwiła całkowicie 
realizację tak ważnego dla sołectwa zadania. 

    

600 60016 Przebudowa nawierzchni ul. Polnej w Prochowicach 155 000,00 155 000,00 

Przebudowa ul.Polnej polegała na wykonaniu na długości 218 m  nakładki asfaltowej na 
istniejacej podbudowie o grubości 12 cm. Wykonano również dwustronnie pobocza o  szer. 
0,75 m . Wykonawcą robót była firma WOD-BRUK z Lisowic. 

    

600 60016 Przebudowa skrzyżowania ulic Kochanowskiego i A. Rymszy w Prochowicach 
(budowa ronda) 

29 900,00 17 378,24 

Zadanie kontynuowane z 2019 rok polegające na budowie ronda i zmianie organizacji ruchu 
drogowego ulic Kochanowskiego, Miarki, Wolności z wjazdem do Rynku oraz budową miejsc 
postojowych przy ul. Kochanowskiego. Prace projektowe prowadzi Pracownia Projektowa 
Bartłomiej Dynowski z Legnicy. W roku 2020 poniesiono koszty projektu budowlanego 
(płatność częściowa). Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę i zakończenia prac 
projektowych 10.02.2021 r. Na realizacje zadania w sierpniu 2020 r. wystąpiono z wnioskiem o 
dofinansowanie inwestycji środkami Funduszu Dróg Samorządowych.  
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600 60016 Przebudowa ul. Pocztowej w Prochowicach wraz z budową kanalizacji 
deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ciepłą do drogi krajowej nr 94 

754 646,47 754 634,48 

Zadanie kontynuowane z lat poprzednich, w roku 2018 wykonano dokumentacje projektową i w 
roku 2019 złożono Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych dotyczący przebudowy i rozbudowy o wartości kosztów kwalifikowalnych  988 
335,29 zł: odcinek od ul. Ciepłej do drogi krajowej nr 94 obejmujący przebudowę i rozbudowę 
nawierzchni drogi i chodników, budowę parkingu przy budynku spółdzielni mieszkaniowej, 
przebudowę i rozbudowę infrastruktury podziemnej tj. kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz 
wymianę sieci wodociągowej.  W I kw. przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie 
wykonawcy zadania oraz podpisano umowę z wykonawcą robót Przedsiębiorstwem 
Komunalnym Hemiz-Bis Sp. z o.o. z Prochowic. Wartość zawartej umowy na realizacje zadania 
664 359,69 zł, termin zakończenia robót 18.09.2020 r. Równocześnie zawarto umowę na 
kompleksowy nadzór inwestorski z Pracownią Projektową Bartłomiej Dynowski z Legnicy na 
kwotę 15 990,00 zł. W okresie sprawozdawczym odebrano roboty budowlane na kwotę 531 
269,14 zł. Równocześnie pozyskano dofinansowanie na realizację zadania z Funduszu Dróg 
Samorządowych w kwocie 398 615,81 zł co stanowi 60% kosztów robót budowlanych. 

    

600 60016 Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach  30 000,00 14 022,00 

Zadanie kontynowanie z 2019 roku – w ramach zadania projektuje się modernizacje odcinka ul. 
Kościuszki o długości ok. 0.6 km w zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji: 
wymiana nawierzchni drogi wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, przebudowa 
skrzyżowania z ul. Sienkiewicza, budowa ścieżki rowerowej i dojścia do szkoły, budowa miejsc 
postojowych przy zakładach produkcyjnych. Prace projektowe prowadzi Pracownia Projektowa 
Bartłomiej Dynowski z Legnicy. W roku 2020 poniesiono koszty projektu budowlanego 
(płatność częściowa). Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę i zakończenia prac 
projektowych 10.02.2021 r. Na realizacje zadania w sierpniu 2020 r. wystąpiono z wnioskiem o 
dofinansowanie inwestycji środkami Funduszu Dróg Samorządowych.  

    

600 60017 Opracowanie projektu na remont nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej 
działka 163/2 [FS Szczedrzykowice] 

12 000,00 12 000,00 

Opracowano projekt techniczny  przebudowy  drogi  wewnętrznej  do gruntów  rolnych  w  
miejscowości   Szczedrzykowice   dz. Nr 163/2. Koszt realizacji zadania 12 000 zł. Wykonawcą  
projektu  była Firma „MF projekt Marcin Frączek z  Chojnowa”. Dnia 7 grudnia  2020 r. złożono 
wniosek  do Starostwa Powiatowego  w Legnicy  - zgłoszenie  o zamiarze przystąpienia  do 
wykonywania  robót budowlanych. 

    

600 60017 Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach (od ul. Warszawskiej do ul. 
Młyńskiej) 

98 400,00 98 400,00 

Przebudowa ul.Wojska Polskiego polegała na wykonaniu na długości 170 m  nakładki 
asfaltowej po frezowaniu starej nawierzchni o grubości 7 cm. Wymieniono również krawężniki 
na długości 2x170 m. Wykonawcą robót była firma WOD- BRUK Lisowice. 

    

600 60095 Budowa miejsc postojowych na Placu Kopernika w Prochowicach 67 200,00 37 879,38 

Zadanie zrealizowane przez WOD-BRUK z Prochowic i  odebrane dnia  30 grudnia 2020r.w 
ramach prac wykonano 5 miejsc postojowych z kostki betonowej grub. 8 cm o pow. 10m x 5m, 
2,5m x 5m. Umowa KM.7031.44.2020 z dnia 14.12.2020. 

    

710 71035 Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach 20 000,00 19 712,93 

Zadanie zrealizowane przez firmę WOD-BRUK z Prochowic na podstawie umowy 
KM.271.9.2020 z dnia 30.09.2020 i odebrane w dniu 19.10.2020. W ramach prac wykonano 
dwa odcinki chodnika o pow. 36,0m2  i 40,5 m2. 
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750 75023 Zakup serwera 28 000,00 28 000,00 

Dnia 1 grudnia 2020 roku został zakupiony serwer DELL POWER Edge Xeon 4210 
4x32GB/3xSAS za kwotę 28.000 zł brutto w firmie NSI Sp. z o.o. z Głogowa. Serwer jest 
wykorzystywany do ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice  oraz 
prawidłowego działania innych komputerów. Konieczność zakupu serwera wynikała z faktu 
posiadania przestarzałego serwera, który nie spełniał wymogów do ochrony danych. Wraz z 
serwerem zakupiono licencje Windows. 

    

754 75404 Dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na zakup samochodu 
oznakowanego z napędem hybrydowym 

17 250,00 17 100,00 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/118/2020 z dnia 25.03.2020 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach 
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok w dniu 11.05.2020 zawarto porozumienie z Komendą 
Wojewódzką Policji we Wrocławiu i przekazano środki w kwocie 17.250,00 zł na zakup 
samochodu w wersji oznakowanej. Dotacja została rozliczona na kwotę 17.100,00 zł. Kwota 
niewykorzystanej dotacji została zwrócona na rachunek bankowy Gminy. 

    

754 75421 DOTACJA dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy 10 000,00 10 000,00 

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego 
o przeznaczeniu jednego z obiektów szpitalnych na potrzeby izolacji i leczenia chorych 
z podejrzeniem COVID-19, wystąpił z prośbą o przyznanie dofinasowania na zakup sprzętu 
medycznego. Gmina Prochowice znajduje się w zasięgu działania Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w Legnicy. Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Zarządzeniem Nr 34/2020 
z dn. 16.04.2020 zdecydowała o przeznaczeniu części środków rezerwy na zarządzanie 
kryzysowe w kwocie 10.000,00 zł na dotację celową dla Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy na 
zakup sprzętu medycznego. Dotacja została rozliczona. 

    

758 75814 Aport pieniężny do PPK 1 369,70 1 369,70 

Aport I / W wykonaniu uchwały  Nr XX/109/2020 RMiG Prochowice z dnia 27 lutego 2020 r.  w 
sprawie wniesienia przez Gminę Prochowice wkładu niepienężnego (aportu) i pieniężnego do 
spółki Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.  Gmina wniosła wkład pieniężny w 
wysokości 955,00 zł na dopłatę do równej kwoty udziałów. Wkład niepieniężny stanowi działka 
zabudowana budynkami niemieszkalnymi nr 440 obręb nr 3 miasta Prochowice. 

    

Aport II / Uchwałą Nr XXIV/131/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 17 czerwca 
2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Prochowice wkładu 
niepieniężnego (aportu) oraz pieniężnego do spółki pod nazwą "Prochowickie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o." wniesiono wkład pieniężny w kwocie 414,70 zł. Wkładem niepieniężnym 
była nowowybudowana sieć kanalizacji sanitarnej w Golance Dolnej. 

    

801 80101 Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 
1 w Prochowicach 

10 000,00 8 100,00 

Po rozmowach z komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy podjęto decyzję o 
konieczności wykonania szczegółowej ekspertyzy przez rzeczoznawcę ds przeciwpożarowych. 
Ustalenia rzeczoznawcy będą podstawą do podjęcia kolejnych działań związanych z realizacją 
zadania. Koszt wykonania ekspertyzy wyniósł 8.100,00 zł. 

    

801 80101 Remont elewacji budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Młyńskiej 
3 w Prochowicach 

14 960,00 13 284,00 

Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu elewacji budynku głównego Szkoły Podstawowej 
nr 1 przy ul. Młyńskiej w Prochowicach. W roku 2020 przewiduje się opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W maju przeprowadzono 
zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji oraz zawarto umowę z Pracownią 
Projektową AFORMA z Legnicy na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wartość prac projektowych wynosi 
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14 760 zł . Zadanie przygotowane do realizacji - planowany termin rozpoczęcia robót 
budowlanych i kw. 2021 r. Na realizację zadania pozyskano środki RFIL. 

801 80104 Klimatyzacja w pomieszczeniach Miejskiego Przedszkola w Prochowicach 21 000,00 20 999,82 

Zadanie dotyczy dostawy i montażu 5 sztuk  klimatyzacji w Miejskim Przedszkolu w 
Prochowicach. Cztery klimatyzacje KAISAI KWX-18 HRD zostały zamontowane w salach 
pobytu dzieci: czerwonej, zielonej, niebieskiej i białej. Jedna klimatyzacja KAISAI KWX - 24 
HRD została zamontowana w kuchni przedszkolnej. Zadanie zostało wykonane w dniu 
20.02.2020 r. przez P.H.U. "KLIMAR" Marek Byrka ul. Koloni Cukrowej 15, 55-320 Malczyce. 
Całkowita wartość zadania wyniosła 20 999,82 zł. 

    

851 85121 Zmiana sposobu użytkowania części obiektu Przychodni Rejonowej w 
Prochowicach o dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze 

44 400,00 17 712,00 

Zakres zadania obejmuje wykonanie zmianę sposobu użytkowania części obiektu Przychodni 
Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze. W roku 2020 
wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę. Wartość prac projektowych wyniosła 45 510 zł przewidywany termin rozpoczęcia 
realizacji robót budowlanych II kw. 2021 r. Na realizację zadania pozyskano środki RFIL 

    

900 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z 
przejściem pod dnem rzeki Młynówki 

14 000,00 13 776,00 

Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej dla potrzeb mieszkańców i budynków 
zlokalizowanych w obrębie ul. Zamkowej w Prochowicach (nieskanalizowana części miasta 
Prochowice) wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki i włączeniem do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej na działce nr 97 obręb 2 miasta Prochowice.  W roku 2020 zlecono 
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej, której wartość wyniesie 34 440,00 zł w tym w 
roku 2020 przewidziano wykonanie koncepcji budowy sieci sanitarnej i rozpoczęto wstępne 
działania dotyczące pozyskania terenu pod budowę tłoczni ścieków. W roku 2020 poniesiono 
koszty związane z opracowaniem koncepcji przebiegu kanalizacji sanitarnej wraz z 
szacunkowymi kosztami realizacji inwestycji. 

    

900 90001 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach 84 000,00 83 875,00 

Zadanie kontynuowane z lat poprzednich – w roku 2020 przewiduje się wykonanie części 
dokumentacji projektowo-kosztowej inwestycji i po uzyskaniu dofinansowania realizacje 
zadania w latach następnych. W ramach zadania przewiduje się rozbudowę istniejącej 
oczyszczalni ścieków, budowę nowego bloku biologicznego i gospodarki osadowej. w okresie 
sprawozdawczym kontynuowane są prace projektowe przez firmę ECOKUBE Sp. z .o.o. z 
Łodzi. Wartość ogółem prac projektowych 143 910,00 zł w tym planowanych i zrealizowanych  
w 2020 r. 83 875,00 zł  termin zakończenia prac projektowych i uzyskania pozwolenia na 
budowę 30.06.2021 r. 

    

900 90001 Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w działce nr 206 z włączeniem do ul. 
Jagiellońskiej w Prochowicach 

30 000,00 30 000,00 

Zadanie wykonane przez firmę WOD-BRUK z Prochowic na podstawie umowy KM.271.6.2020 
z dnia 20.07.2020 i odebrano w dniu 29.07.2020. W ramach prac wykonano sieć PVC-U fi 
160mm dług. 8,5 mb i studnie sanitraną fi 425mm.  

    

900 90001 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dz.nr 550 obręb Lisowice 40 000,00 40 000,00 
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W dniu 30.12.2020 odebrano prace związane z bud. sieci wodociągowej fi 110 dług. 59,9 mb, 
przyłączem fi 32 dług. 7m, kanalizacją sanotarną fi 200 dług. 44,2m  4 studnifi 1000. 
Wykonawcą prac była firma WOD-BRUK z Prochowic.  

    

900 90005 Poprawa efektywności energetycznej poprzez wyminę wysokoemisyjnych źródeł 
ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego 
Obszaru Interwencji  

2 427 503,66 535 532,25 

W dniu 8 kwietnia b.r. 5 gmin ( Ścinawa, Prochowice, Lubin miasto, Rudna, Chocianów)  
podpisało  umowę  partnerską  na realizację w/w projektu. Pierwszą czynnością zwiazaną z 
realizacją projektu było przeprowadzenie naboru na udzielenie grantów dla naszych 
mieszkńców. Nabór ogłoszono  w dniu 8 lipca. Do dnia 31 grudnia 2021 roku wypłacono granty 
na łaczną kwotę 535.532,25 zł. Projekt będzie realizowany nadal w 2021 roku. 

    

900 90026 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach 1 510 501,83 1 300 513,96 

Firma DAM-WID z Radwanic realizuje działania promocyjno - informacyjne na podstawie 
umowy z dnia 14.02.2020. Wartość prac 39 181,10 zł. Z uwagi na COVID-19 działania 
związane z konferencją edukacyjną przesunięto do dnia 31 grudnia 2020r.W dniu 14.04.2020 
rozpoczęto prace budowlane związane z budową PSZOK-u. Zadanie realizowała firma WOD-
BRUK z Prochowic za kwotę 1.169.757,06 zł. Roboty odebrano w dniu 6 listopada 2020r. W 
ramach prac wykonano m.in. nawierzchnię z kostki betonowej grub. 8 cm, wagę, rampę 
rozładunkową, kontener biurowy, oświetlenie. Zadanie dofinansowane przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 85% kosztów kwalifikowanych.  

    

921 92109 
Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego do kontenera we wsi 
Cichobórz, w tym: wykonanie mapy inwentaryzacyjnej, pomiarów elektrycznych, 
nadzór budowlany, montaż urządzeń sanitarnych oraz zagospodarowanie 
terenu wokół budynku, utwardzenie terenu, altana, stoły [FS Cichobórz] 

8 165,76 7 929,81 

W ramach zaplanowanych wydatków na 2020 rok wykonano utwardzenie z kostki betonowej 
placu pod altaną przy budynku zaplecza techniczno-magazynowego we wsi Cichobórz zgodnie 
z umową nr SO.S.C.030.1.2020 - 7.380,00 zł. Prace wykonała firma WOD-BRUK z Prochowic. 

    

921 92109 
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalację fotowoltaiczną i 
zagospodarowanie terenu 

32 000,00 29 899,73 

Zadanie dotyczy dostawy i montażu urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy 
wiejskiej w Dąbiu. Zadanie zostało wykonane w dniu 08.05.2020 r. Wykonawcą dostawy i 
montażu urządzeń zabawowych była firma FreeKids S.C. Artur Gąsiorek, Zbigniew 
Andruszewski z Trzęsowic. Całkowita wartość zamontowanych urządzeń 29 899,73 zł 

    

921 92109 
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalację fotowoltaiczną i 
zagospodarowanie terenu 

181 544,00 180 928,28 

Zadanie kontynuowane z lat poprzednich, przygotowane do realizacji w 2018 rok. W 2019 roku 
pozyskano pozabudżetowe środki na realizacje zadania w ramach PROW 2014-2020 oraz 
wyłoniono wykonawcę zadania. W okresie od listopad 2019 do końca marca 2020 r. wykonano 
wszystkie roboty budowlane związane z  budową zagospodarowania terenu wokół świetlicy 
wiejskiej, budowę instalacji fotowoltaicznej i klimatyzacji z wentylacją. Zadanie zakończone.  
Na rok 2021 przeniesiono rozliczenie przyznanej kwoty dotacji z PROW w kwocie 110 871,00 
zł. 

    

921 92109 Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w system klimatyzacji [FS Mierzowice] 13 000,00 12 999,99 
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Naprawa centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej ze względu na wysokość kosztu 
przewyższającego ustaloną we wniosku kwotę nie została zrealizowana. Postanowiono w 
zamian wyposażyć budynek w klimatyzację. Dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy mają 
dwufunkcyjne urządzenie do ogrzewania pomieszczeń oraz chłodzenia w okresie 
występowania wysokich temperatur, w czasie organizowanych spotkań. 

    

921 92109 Dotacja dla POKiS-wymiana drzwi 30 000,00 30 000,00 

Zgodnie z Uchwała Nr XX/110/2020 z dnia 27.02.2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice w 
sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 rok przekazano Prochowickiemu Osrodkowi 
Kultury i Sportu dotację celową inwestycyjną na wymianę drzwi w kwocie 30.000,00 zł.  

    

921 92109 Dotacja dla POKIS_renowacja basenu 18 000,00 17 999,03 

Rada Miasta i Gminy Prochowice Uchwałą Nr XXIII/126/2020 z dnia 27.05.2020 w sprawie 
zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 rok przyznała dotację celową na renowację 
zabytkowej niecki basenowej na terenie basenu miejskiego w Prochowicach. W dniu 
22.06.2020 zawarto umowę, zgodnie z którą dotacja została przekazana na rachunek bankowy 
Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w miesiącu lipcu 2020. 

    

921 92120 Modernizacja pomieszczeń zabytkowego ratusza w Prochowicach - poprawa 
funkcjonalności urzędu 

250 000,00 239 450,52 

Zadanie polegające na modernizacji obiektu Urzędu Miasta i Gminy Prochowice w zakresie 
poprawy dostępności osób niepełnosprawnych na parterze budynku likwidując bariery 
związane z wejściami do urzędu, całkowitą przebudową toalety na parterze, wymianie pokryć 
podłóg i posadzek. Na piętrze planuje się modernizacje toalety, pomieszczeń w prawym 
skrzydle budynku, remoncie Sali narad, wymianie pokryć podłóg na korytarzach. W okresie 
sprawozdawczym wykonano całość robót zaplanowanych do wykonania na łączną kwotę 201 
954,12 zł. Dodatkowo zlecono odnowienie stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach 
urzędu, wymianę rolet przeciwsłonecznych. W związku z obostrzeniami związanymi z sytuacją 
epidemiologiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
modernizacja pomieszczeń urzędu zakończono w III kw. 2020 r. 

    

921 92120 Zakup wyposażenia budynku Ratusza_poprawa funkcjonalności budynku urzędu 78 120,00 78 120,00 

Zadanie obejmuje zakup wyposażenia pomieszczeń urzędu w meble biurowe, stoły i krzesła 
konferencyjne w Sali narad i pomieszczeń urzędu. Zamontowano system do prowadzenia 
konferencji on-line.  

    

926 92601 Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach 37 100,00 37 023,00 

Zadanie kontynuowane z 2019 r. polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztowej 
zadania oraz wykonanie kompleksu budynków z przeznaczeniem na cele edukacyjne, 
rekreacyjne i sportowe. Zespół budynków składa się z budynku świetlicy wiejskiej z 
wielofunkcyjną salą edukacyjno-kulturalną, salki do ćwiczeń i organizacji zajęć rekreacyjnych, 
zespołu sanitarnego i kuchennego. Budynku  szatniowego dla sportowców składającego się z 3 
zespołów sanitarnych, pomieszczeń administracyjnych i magazynowych, na poddaszu budynku 
przewiduje się trzy pomieszczenia wielofunkcyjne. W ramach zagospodarowania terenu 
przewiduje się budowę dojazdów do budynków, oświetlenia posesji, zieleń. Prace projektowe 
zrealizowała firma RUKA Projekt Sp. z o.o. z Legnicy planowany termin rozpoczęcia realizacji 
zadania - po uzyskaniu pozabudżetowych środków na realizacje zadania. Gmina złożyła 
wniosek do RFIL na dofinansowanie zadania, oczekujemy na wyniki konkursu. 

    

926 92601 Budowa zaplecza sportowego w Kawicach [FS Kawice] 20 000,00 20 000,00 
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Zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i budowie zaplecza szatniowego 
dla sportowców przy boisku sportowym w Kawicach. W 2020 roku zaplanowano opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przygotowanie zadania do realizacji. W miesiącu 
czerwcu przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na wykonanie prac 
projektowych z firmą Domy 3Q Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość podpisanych umów na prace 
projektowe 29 900,00 zł i termin realizacji do 30.04.2021 r. Zadanie finansowane z udziałem 
Funduszu Sołeckiego w kwocie 20 000,00 zł i udziału środków budżetu Gminy Prochowice w 
kwocie 9 900,00 zł. 

    

926 92601 Budowa zaplecza sportowego w Kawicach 10 000,00 3 920,00 

Zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i budowie zaplecza szatniowego 
dla sportowców przy boisku sportowym w Kawicach. W 2020 roku zaplanowano opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przygotowanie zadania do realizacji. W miesiącu 
czerwcu przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na wykonanie prac 
projektowych z firmą Domy 3Q Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość podpisanych umów na prace 
projektowe 29 900,00 zł i termin realizacji do 30.04.2021 r. Zadanie finansowane z udziałem 
Funduszu Sołeckiego w kwocie 20 000,00 zł i udziału środków budżetu Gminy Prochowice w 
kwocie 9 900,00 zł. 

    

926 92601 Budowa ścieżki zdrowia i skateparku-zagospodarowanie terenu boiska 
sportowego we wsi Lisowice [] 

106 705,80 105 775,42 

Zadnie zrealizowane i odebrane w dniu 11.09.2020r. W ramach prac wykonano nawierzchnie 
betonową o pow. 200m2 wraz z urządzeniami. Wykonawca zadania była firma WOD-BRUK z  
Prochowic na podstawie umowy KM.271.5.2020 z dnia 23.07.2020.  

    

926 92601 Budowa ścieżki zdrowia i skateparku-zagospodarowanie terenu boiska 
sportowego we wsi Lisowice [FS Lisowice] 

41 294,20 41 294,20 

Zadnie zrealizowane i odebrane w dniu 11.09.2020r. W ramach prac wykonano nawierzchnie 
betonową o pow. 200m2 wraz z urządzeniami. Wykonawca zadania była firma WOD-BRUK z  
Prochowic na podstawie umowy KM.271.5.2020 z dnia 23.07.2020.  

    

926 92695 Ścieżka rowerowa - opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki 
rowerowej Ścinawa-Prochowice 

30 000,00 29 520,00 

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztowej połączenia granicznego 
trasami rowerowymi na terenie gminy Prochowice i gminy Ścinawa, aby uzyskać ciągłość tras 
rowerowych w układzie międzygminnym oraz wspólnego aplikowania o pozabudżetowe środki 
na realizacje przedsięwzięcia w formie projektu Partnerskiego. Opracowanie dokumentacji przy 
współpracy Gminy Ścinawa i Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna. W ramach 
zawartych porozumień Gmina Ścinawa podjęła się realizacji dokumentacji projektowo-
kosztorysowej. Wydatki roku 2020 dotyczą pozyskania map do celów projektowych. 

    

926 92695 Zagospodarowanie terenu działki nr 259/2 w tym: budowa wiaty rekreacyjnej, 
boiska do piłki siatkowej oraz grila [FS Golanka Dolna]  

15 000,00 14 953,90 

Zakupionych zostało 7 kompletów mebli ogrodowych, które ustawiono w wiacie  rekreacyjnej. 
    

    SUMA 6 361 846,42 4 115 620,64 
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GMINA PROCHOWICE 

WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH PROGRAMÓW 

RZĄDOWYCH: 

 

I. FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH (edycja 2021) – nabór wniosków na rok 

2021 (Ogłoszenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.07.2020 r.) 

1. Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic 

Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach: 

 Szacunkowe koszty inwestycji:  2 421 253,00 PLN 

 Wnioskowana kwota wsparcia:  przyznawana w ramach naboru 

 Termin realizacji:   03.2021 - 12.2021 (zadanie jednoroczne) 

 Gmina nie otrzymała wsparcia finansowego 

 

2. Przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki w Prochowicach - droga gminna nr 

104551D: 

 Szacunkowe koszty inwestycji:  4 693 425,00 PLN 

 Wnioskowana kwota wsparcia:  przyznawana w ramach naboru 

 Termin realizacji:   06.2021 - 08.2021 (zadanie wieloletnie) 

 Gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 2.346.712,50 zł 

 

II. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH – nabór wniosków o wsparcie 

dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których 

funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. 

(Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów nr 3/2020/RFIL) 

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczedrzykowice: 

 Szacunkowe koszty inwestycji:  1 200 133,60 PLN 

 Wnioskowana kwota wsparcia:  900 100,20 PLN (75% kosztów 

zadania) 

 Termin realizacji:   07.2021 - 11.2021 

2. Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbie: 

• Szacunkowe koszty inwestycji:  532 800,00 PLN 

• Wnioskowana kwota wsparcia:  399 600,00 PLN (75% kosztów 

zadania) 

• Termin realizacji:   08.2021 - 10.2021 

 

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisowice: 

• Szacunkowe koszty inwestycji:  126 588,63 PLN 

• Wnioskowana kwota wsparcia:    94 941,47 PLN (75% kosztów 

zadania) 

• Termin realizacji:   08.2021 - 10.2021 

Konkursy nie zostały na chwilę obecną rozstrzygnięte. 
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KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE: 

 

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH  – 9.12.2020 r. drugi nabór 

wniosków: 

 

1. Budowa budynku Gminnego Centrum Kulturalno-rekreacyjno-sportowego w 

Kwiatkowicach: 

 Szacunkowe koszty inwestycji:  6 330 000,00 PLN 

 Wnioskowana kwota wsparcia:  4 747 500,00 PLN (75% kosztów 

zadania) 

 Termin realizacji:   09.2021 - 12.2022 

 

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Zamkowej w 

Prochowicach: 

• Szacunkowe koszty inwestycji:  1 160 000,00 PLN 

• Wnioskowana kwota wsparcia:  870 000,00 PLN (75% kosztów 

zadania) 

• Termin realizacji:   08.2021 - 05.2022 

 

3. Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w 

Kawicach: 

• Szacunkowe koszty inwestycji:  542 000,00 PLN 

• Wnioskowana kwota wsparcia:  406 500,00 PLN (75% kosztów 

zadania) 

• Termin realizacji:   06.2021 - 04.2022 

 

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w drugim naborze Gmina nie uzyskała wsparcia 

finansowego, mimo prawidłowo złożonych wniosków. 

 

8.3. ZADANIA PRZYGOTOWANE DO REALIZACJI: 

 

1.Rewitalizacja płyty ul. Rynek z organizacją ruchu: kontynuowane były prace projektowe 

zadania z 2019 roku  – zadanie polega na zmianie organizacji ruchu drogowego w obrębie 

Prochowickiego Rynku, przebudowie nawierzchni, budowie nowych miejsc postojowych, 

zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego. W ramach zadania przewiduje się montaż 

elementów małej architektury tj. fontanny słupy ograniczające wjazd na płytę rynku, zieleń i 

nasadzenia drzew. Prace projektowe prowadzi Pracownia Projektowa Bartłomiej Dynowski z 
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Legnicy. W roku 2020 dokonano odbioru częściowego zamawianej dokumentacji projektowo-

kosztowej wraz z pozwoleniem na budowę - wykonano i odebrano projekt budowlany.  

 

2.Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych 

w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztowej 13 do 21 w Prochowicach: 

rozpoczęto prace projektowe  przebudowy i remontu drogi gminnej o długości ok. 120 m wraz 

z chodnikiem, parkingami dla potrzeb budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w obrębie 

ul. Pocztowej 13-21 w Prochowicach, placami do nawracania, dojściami do budynków i 

zatokami. W roku 2020 zlecono opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla 

zadania, całość prac projektowych wyniesie 33 210,00 zł w tym wydatki 2020 roku 14 000,00 

zł - opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z założeniami projektowymi i 

szacunkowym kosztem realizacji zadania. 

 

3.Przebudowa skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach 

(budowa ronda): zakończono prace projektowe i przygotowano do realizacji zadania na rok 

2021, które polegać będzie na budowie ronda i zmianie organizacji ruchu drogowego ulic 

Kochanowskiego, Miarki, Wolności z wjazdem do Rynku oraz budową miejsc postojowych 

przy ul. Kochanowskiego. Prace projektowe prowadzi Pracownia Projektowa Bartłomiej 

Dynowski z Legnicy. W roku 2020 poniesiono koszty projektu budowlanego (płatność 

częściowa). Uzyskano pozwolenie na budowę. Na realizację zadania w sierpniu 2020 r. 

wystąpiono  z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji środkami Funduszu Dróg 

Samorządowych. Nie otrzymaliśmy wsparcia finansowego. 

 

4.Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach: prace projektowe i 

przygotowawcze kontynowanie z 2019 roku – w ramach zadania projektuje się modernizacje 

odcinka ul. Kościuszki  o długości ok. 0.6 km w zakres robót budowlanych przewidzianych do 

realizacji: wymiana nawierzchni drogi wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, przebudowa 

skrzyżowania z ul. Sienkiewicza, budowa ścieżki rowerowej i dojścia do szkoły, budowa miejsc 

postojowych przy zakładach produkcyjnych. Prace projektowe prowadzi Pracownia 

Projektowa Bartłomiej Dynowski z Legnicy. W roku 2020 poniesiono koszty projektu 

budowlanego (płatność częściowa). W miesiącu maju br. uzyskano pozwolenie na budowę i 

zakończono prace projektowe. Na realizacje zadania w sierpniu 2020 r. wystąpiono z 

wnioskiem o dofinansowanie inwestycji środkami Funduszu Dróg Samorządowych. 
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Otrzymaliśmy wsparcie w kwocie ponad 2.300 tys. zł. Realizacja tego zadania od III kwartału 

2021 roku do II kwartału 2022 r. 

 

5.Zmiana sposobu użytkowania części obiektu Przychodni Rejonowej w Prochowicach o 

dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze: Zakres zadania obejmuje wykonanie 

zmianę sposobu użytkowania części obiektu Przychodni Rejonowej w Prochowicach o 

dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze. W roku 2020 wykonano opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wartość prac 

projektowych wyniosła 45 510 zł przewidywany termin rozpoczęcia realizacji robót 

budowlanych II kw. 2021 r. Na realizację zadania pozyskano środki Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 tys. zł.  

 

6.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z 

przejściem pod dnem rzeki Młynówki: rozpoczęto w III kw. 2020 r. prace projektowe zadania 

polegające na  wykonaniu kanalizacji sanitarnej dla potrzeb mieszkańców i budynków 

zlokalizowanych w obrębie ul. Zamkowej w Prochowicach (nieskanalizowana części miasta 

Prochowice) wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki i włączeniem do istniejącej sieci 

kanalizacji sanitarnej na działce nr 97 obręb 2 miasta Prochowice.  W roku 2020 zlecono 

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej, której wartość wyniesie 34 440,00 zł w tym 

w roku 2020 przewidziano wykonanie koncepcji budowy sieci sanitarnej i rozpoczęto wstępne 

działania dotyczące pozyskania terenu pod budowę tłoczni ścieków. W roku 2020 poniesiono 

koszty związane z opracowaniem koncepcji przebiegu kanalizacji sanitarnej wraz z 

szacunkowymi kosztami realizacji inwestycji. 

 

7.Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach: Zadanie kontynuowane 

z 2019 r. polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztowej zadania oraz 

wykonanie kompleksu budynków z przeznaczeniem na cele edukacyjne, rekreacyjne i 

sportowe. Zespół budynków składa się z budynku świetlicy wiejskiej z wielofunkcyjną salą 

edukacyjno-kulturalną, salki do ćwiczeń i organizacji zajęć rekreacyjnych, zespołu sanitarnego 

i kuchennego. Budynku  szatniowego dla sportowców składającego się z 3 zespołów 

sanitarnych, pomieszczeń administracyjnych i magazynowych, na poddaszu budynku 

przewiduje się trzy pomieszczenia wielofunkcyjne. W ramach zagospodarowania terenu 

przewiduje się budowę dojazdów do budynków, oświetlenia posesji, zieleń. Prace projektowe 

zrealizowała firma RUKA Projekt Sp. z o.o. z Legnicy planowany termin rozpoczęcia realizacji 
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zadania - po uzyskaniu pozabudżetowych środków na realizacje zadania. Gmina złożyła 

wniosek do RFIL na dofinansowanie zadania, jednak nie otrzymała wsparcia w ramach drugiej 

edycji. 

 

8.Budowa zaplecza sportowego w Kawicach: Zadanie polegające na opracowaniu 

dokumentacji projektowej i budowie zaplecza szatniowego dla sportowców przy boisku 

sportowym w Kawicach. W 2020 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej i przygotowanie zadania do realizacji. W miesiącu czerwcu przeprowadzono 

postępowanie przetargowe i podpisano umowę na wykonanie prac projektowych z firmą Domy 

3Q Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość podpisanych umów na prace projektowe 29 900,00 zł i 

termin realizacji do 30.06.2021 r. Zadanie finansowane z udziałem Funduszu Sołeckiego w 

kwocie 20 000,00 zł i udziału środków budżetu Gminy Prochowice w kwocie 9 900,00 zł. 

 

9.Ścieżka rowerowa - opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej 

Ścinawa-Prochowice: Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztowej 

połączenia granicznego trasami rowerowymi na terenie gminy Prochowice i gminy Ścinawa, 

aby uzyskać ciągłość tras rowerowych w układzie międzygminnym oraz wspólnego 

aplikowania o pozabudżetowe środki na realizacje przedsięwzięcia w formie projektu 

Partnerskiego. Opracowanie dokumentacji przy współpracy Gminy Ścinawa i Stowarzyszenia 

Rzeczpospolita Samorządna. W ramach zawartych porozumień Gmina Ścinawa podjęła się 

realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wydatki roku 2020 w kwocie 29.520 zł 

dotyczą pozyskania map do celów projektowych. 

 

10.Remont elewacji budynku głównego szkoły podstawowej przy ul. Młyńskiej 3 w 

Prochowicach” przygotowano zadanie do realizacji w 2021 roku. W okresie 

sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo-kosztową wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Prochowicach. 

Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 

wysokości ok. 390 tys. zł.  
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8.4.TERENY INWESTYCYJNE GMINY PROCHOWICE 

 

Odległość Prochowic od: 

 Wrocławia ok. 56 km 

 Legnicy ok. 18 km 

 Warszawy ok. 388 km 

 Najbliższego przejścia granicznego Niemcy  (Jędrzychowice) ok. 110 km 

 Najbliższego przejścia granicznego Czechy  (Lubawka) ok. 82 km 

 Najbliższego przejścia granicznego Ukraina (Medyka) ok. 596 km 

 Najbliższej stacji kolejowej (Legnica) ok. 18 km 

 Najbliższego lotniska (Wrocław) ok. 53 km 

 Autostrady A-4 ok. 22 km i drogi E65 ok. 20 km 

Przez obszar Gminy przebiegają drogi krajowe nr  DK 94 –  Bytom – Krzywa oraz nr DK 36 –  

Prochowice – Ostrów Wielkopolski. 

 

Gmina Prochowice obecnie oferuje inwestorom następujące grunty: 

 2 działki przy ulicy Kościuszki – działka nr 66/5 o powierzchni 0,5036 ha i działka                  

nr 67/5 o powierzchni 0,8617 ha, położone w obrębie 1 miasta Prochowice. 

Infrastruktura techniczna w  ulicy. 

Grunty przemysłowe przeznaczone pod działalność gospodarczą związaną                                       

z działalnością wytwórczą, magazynami, składami, techniczną obsługą rolnictwa, 

motoryzacji. 

 

 1 działkę przy ul. Ogrodowej – działka nr 77/2 o powierzchni 2,0810 ha, położona                      

w obrębie 4 miasta Prochowice. 

Infrastruktura w działce. 

Grunt przeznaczony pod działalność przemysłową związaną z eksploatacją złoża glin, 

budownictwem. 

 

 3 działki przy ul. Jagiellońskiej – działka nr 459/13 o powierzchni 1,1728 ha, działka nr 

459/14 o powierzchni 1,0268 ha, działka nr 459/37 o powierzchni 0,7571 ha, położone 

w obrębie 3 miasta Prochowice. 

Infrastruktura w drodze. 
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Teren o podstawowym przeznaczeniu jako teren działalności gospodarczej, dla którego 

ustala się m.in.: lokalizację obiektów związanych z przemysłem, przetwórstwem               

rolno-spożywczym, bazami, składami, rzemiosłem usługowym i usługami; możliwość 

wprowadzenia funkcji uzupełniających nie kolidujących z funkcją podstawową nie 

zmieniających generalnego charakteru zagospodarowania; wyklucza się lokalizację 

inwestycji, których funkcjonowanie może spowodować znaczące oddziaływanie na 

środowisko; wysokość zabudowy do 15 m. Działki znajdują się w bliskim sąsiedztwie 

gruntów należących do LSSE. 

 

 7 działek leżących w LSSE: 

 działka nr 451/24 o powierzchni 0,3282 ha, działka nr 451/22 o powierzchni 

0,3001 ha, działka nr 451/20 o powierzchni 0,3708 ha, działka nr 451/25                         

o powierzchni 0,7382 ha, działka nr 451/23 o powierzchni 0,6032 ha, działka 

nr 451/21 o powierzchni 0,5715 ha, położone w obrębie 3 miasta Prochowice. 

Łączna powierzchnia kompleksu 2,9120 ha. 

 działka nr 248/5 o powierzchni 5,1857 ha, położona w obrębie 4 miasta 

Prochowice. 

Tereny działalności gospodarczej związanej z drobną wytwórczością, przetwórstwem i 

magazynami, składami, techniczną obsługą rolnictwa i hodowlą, motoryzacją, 

budownictwem, rzemiosłem. 

                       
 

 

9.PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 

Na początku i na końcu 2020 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

objętych było 100 % powierzchni gminy. Na terenie Gminy obwiązuje 30 planów miejscowych. 

Ostatni uchwalony plan miejscowy został przyjęty Uchwałą nr III/22/2018 z dnia 28 grudnia 

2018r., jednakże zaczął obowiązywać od 1 lipca 2019r. Sukcesywnie aktualizowany jest 

System Informacji Przestrzennej, w którym można sprawdzić funkcję terenu oraz aktualny na 

nim plan miejscowy. Zestawienie obowiązujących planów miejscowych znajduje się na stronie:  

http://bip.prochowice2.mserwer.pl/content.php?cms_id=32||m=37   

W 2019r. przystąpiono do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania gminy Prochowice. Projekt studium jest na etapie wyłożenia do publicznego 

wglądu, podczas którego mieszkańcy mają możliwość zapoznania się nad przyjętymi w 

http://bip.prochowice2.mserwer.pl/content.php?cms_id=32||m=37


200 

 

studium rozwiązaniami. Po zakończeniu wyłożenia studium zostanie podjęta uchwała w celu 

jego przyjęcia. 

Pod koniec 2020 roku przystąpiono do sporządzenia planów miejscowych pod tereny farm 

fotowoltaicznych w obrębie 4 miasta Prochowice oraz w obrębach Golanka Dolna, Motyczyn 

i Dąbie. Sporządzenie planów miejscowych umożliwi zagospodarowanie wskazanych 

obszarów zgodnie z oczekiwaniem społecznym oraz polityką rozwoju przestrzennego gminy, 

jak również wpisuje się   w prognozę rozwoju odnawialnych źródeł energii. 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741, 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. Zamiast decyzji o warunkach zabudowy 

wydawane są wypisy i wyrysy oraz zaświadczenia  z planu miejscowego, których w 2020r. 

przygotowano 244 sztuk. 

 

 

 

10.OCHRONA ZABYTKÓW 

 

Zarządzeniem nr 160/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 lipca 2016 roku  

przyjęto aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków miasta i gminy Prochowice. W 2020r. nie 

aktualizowano w/w dokumentu ze względu na brak wniosków  w sprawie wykreślenia lub 

ujęcia nowych obiektów  w ewidencji. Zarządzenie Burmistrza dostępne jest na stronie:  

http://www.bip.prochowice.mserwer.pl/subcontent.php?cms_id=261  

W gminnej ewidencji zabytków znajduje się 321 pozycji, z czego aż 187 zlokalizowanych jest 

na terenie miasta. Są to przede wszystkim budynki, jednakże znajdują się również takie obiekty 

jak mury miejskie, cmentarze, mosty, trafostacje czy też obszary chronione. 27 obiektów 

znajduje się w rejestrze zabytków, z czego aż 18 w mieście. W 2020r. Dolnośląski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków elewację północną i wschodnią budynku 

administracyjnego dawnego Zakładu Garbarskiego położonego przy ul. Kochanowskiego 8a. 

Na 2021r. planuje się wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz aktualizację 

gminnej ewidencji zabytków. 

Oprócz tego na terenie Gminy znajduje się 285 stanowisk archeologicznych, z czego 61 

znajduje się na terenie miasta. 11 stanowisk archeologicznych wpisanych jest do rejestru 

zabytków, a 5 z nich znajduje się na terenie miasta. 
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11. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 
 

 

11.1. GOSPODARKA  MIESZKANIOWA 

 
Gospodarka mieszkaniowa i komunalne 

 

Na początku 2020r. zasób mieszkaniowy obejmował 34 budynki mieszkalne ze 122  lokalami 

mieszkalnymi oraz 109 lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. 

Ogółem zasób gminy liczył  231  mieszkań o pow. 12 609,50 m2, w tym 15 lokali socjalnych. 

Przekazano do zasiedlenia 14 lokali mieszkalnych w budynku byłej Przychodni Zdrowia w 

Prochowicach przy ul. Kochanowskiego 32 – 34 z 14 lokalami mieszkalnymi.  

W 2020r. wykonano prace remontowe substancji mieszkaniowej polegające m.in. na: 

- budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Pocztowej 16 w Prochowicach,  

- remont dachu na budynku mieszkalnym Rynek 28 w Prochowicach, 

- remont kapitalny 2 lokali mieszkalnych,  

- postawieniu pieców kaflowych, grzewczych, 

- naprawie uszkodzonych instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych, 

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

   technicznego   budynków,   instalacji elektrycznej i instalacji gazowej.  

Działalność Społecznej Komisji Mieszkaniowej: 

1. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono pięć posiedzeń  Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej  w następujących terminach :  

- 14.01.2020r. oraz 26.02.2020r. , 

- 06.03.2020r., 

- 19.06.2020r., 

- 14.09.2020r. 

-   1.12.2020r. 

      2.     W okresie sprawozdawczym rozpatrzono siedemdziesiąt siedem wniosków w sprawach 

mieszkaniowych złożonych w roku 2020. 

3. Na posiedzeniach Społecznej Komisji Mieszkaniowej  zaopiniowano następujące  sprawy: 

- przydziały lokali mieszkalnych dla osób oczekujących  na przydział  znajdujących się na liście 

osób oczekujących na przydział mieszkania– 22 przydziałów na lokale mieszkalne , 
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- uzupełnienie wniosku o przydział lokalu mieszkalnego-  11 wniosków, 

- negatywne zaopiniowanie wniosku – 16 wniosków, 

- wpisanie na listę osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego- 19 wniosków, 

-  rezygnacja z przydziału lokalu mieszkalnego – 3 wnioski, 

-  wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego – 5 wnioski, 

        4. Lokale mieszkalne przydzielone : 

L.P  Adres Metraż lokalu  

1 Szczedrzykowice 27/4 26,60 

2 ul. Warszawska 5/6 P-ce 38,60 

3 ul. Kochanowskiego 32A/1 28,00 

4 ul. Kochanowskiego 32A/2 33,80 

5 ul. Kochanowskiego 32A/4 57,20 

6 ul. Kochanowskiego 32B/1 35,60 

7 ul. Kochanowskiego 32B/2 69,20 

8 ul. Kochanowskiego 32B/3 89,50 

9 ul. Kochanowskiego 32B/4 55,80 

10 ul. Kochanowskiego 34/1 40,70 

11 ul. Kochanowskiego 34/2 65,80 

12 ul. Kochanowskiego 34/3 39,70 

13 ul. Kochanowskiego 34/4 40,70 

14 ul. Kochanowskiego 34/5 65,80 

15 ul. Kochanowskiego 34/6 39,70 

16 ul. Kochanowskiego 24/5 47,46 

17 ul. Pocztowa 16/12 33,99 

18 Ul. Warszawska 5/3 41,03 

19 Ul. Warszawska 5/7 38,04 

20 Ul. Pocztowa 16/1 12,18 

21 Ul. Rynek 13/2 21,98 

22 Ul. Rynek 11/3-4 66,08 

 

 

5. Lokale nie zamieszkałe na dzień 31.12.2020r. : 

- ul. Sienkiewicza 28/1, Prochowice  – 34,77m2 , 

- ul. Pocztowa 16/8 , Prochowice – 19,78 m2, 
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- ul. Kochanowskiego 32A/3 - 92 m2, 

- ul. Pocztowa 16/19 w Prochowicach -  34,80m2, 

- ul. Warszawska 5/5 pow. 30,82m2. 

 

 

 

11.2. GOSPODARKA   KOMUNALNA 
 

 

11.2.1.Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego 

 

W dniu 22 marca 2016 r. zawarta została umowa usługi oświetleniowej Nr 7/OUSR/SR2/2016 na lata 

2016-2021 w ramach, której oprócz bieżącego utrzymania punktów świetlnych przeprowadzono 

również rozbudowę oświetlenia ulicznego, zakładającą zamontowanie dodatkowo 148 opraw, 

przełożenie 3 szt.  oraz wymianę istniejących opraw w ilości 14 szt. w ciągu ul. Legnickiej w 

Prochowicach.  Od początku trwania umowy jej treść zmieniano w drodze 10 ankesów, w tym 2 aneksy 

zostały zawarte w roku ubiegłym. W 2020 roku na mocy tej umowy rozbudowano oświetlenie uliczne 

poprzez dostawienie 10 nowych słupów wraz z oprawami. Łączna ilość wszystkich opraw 

oświetleniowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 1259 sztuk. 

 

Harmonogram rzeczowy prac planowanych do realizacji na terenie Gminy przedstawiał się następująco: 

                                                                                                                                                                                                        

Lp. Miejscowość  Dotyczy zakresu: 
rozbudowa zagęszczenie przełożenie wymiana 

1 Golanka Dolna, obwód IV 2    

2 Golanka Dolna, obwód V 2    

3 Cichobórz, obwód I, słup   I/10B  1 1  

4 Kawice, obwód X 7    

5 Kawice, obwód III 8    

6 Kawice, słup 10/V  1   

7 Kawice, słup 12/V  1   

8 Kawice, słup 13/V  1   

9 Szczedrzykowice, słup 1/V  1   

10 Szczedrzykowice, słup 6/III  1   

11 Szczedrzykowice  3    

12 Szczedrzykowice Stacja  1    

Szczedrzykowice Stacja 3    

13 Dąbie, obwód I słup 30A  1   

14 Dąbie, obwód II słup 9  1   

15 Dąbie, obwód II słup 27  1   

16 Gromadzyń, w kier. posesji Nr 10 5  1  

17 Kwiatkowice, słup 25/I 5    

18 Kwiatkowice, od ZK 3    

19 Kwiatkowice, słup II/3  1   

20 Rogów Legnicki, słup 2/I/II  1   

21 Rogów Legnicki, słup 8/I  1   

22 Rogów Legnicki, od słupa 9/II 1    
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23 Lisowice, słup 14/VII  1   

24 Lisowice, słup 11/VII  1   

25 Lisowice, obwód VI  4   

26 Lisowice, obwód I, od słupa I/10 2    

27 Lisowice, od słupa 7 2    

28 Lisowice, droga przy Betoniarni 13    

29 Mierzowice, od słupa 2/II 3    

30 Mierzowice, słup 21/V  1   

31 Mierzowice, słup 4/IV  1   

32 Mierzowice, słup 11/II  1   

33 Mierzowice, słup 18/2/II  1   

34 Mierzowice, słup 12B/III  1 1  

35 Mierzowice, słup 22A/V, 22B/V  2   

36 Mierzowice, słup 11A/V, 11B/V  2   

37 Prochowice, ul. Ogrodowa, słup 2/I  1   

38 Prochowice, ul. Polna, od słupa 15/II 2    

39 Prochowice, ul. Warszawska, słup 27/III, 

28/III 

 2   

40 Prochowice, ul. Mickiewicza, słup 10/I  1   

41 Prochowice, ul. Pocztowa, od słupa I/1 1    

42 Prochowice, ul. Zakątna, od słupa I/17 2    

43 Prochowice, ul. Zamkowa, od słupa II/3/4 1    

44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Prochowice, ul. Klonowa 4    

45 Prochowice, ul. Jagiellońska  10    

46 Prochowice, ul. Akacjowa 7    

47 Prochowice, ul. Magnoliowa  9    

48 Prochowice, ul. Rumiankowa 7    

49 Prochowice, ul. Rumiankowa, słup II/XII/1, 

II/XII/2 

 2   

50 Prochowice, ul. Rogowska  2    

51 Prochowice, ul. Legnicka (od Kościoła do 

Rynku) 

   14 

52 Prochowice, ul. Mieszka I-go, od słupa I/9/2 1    

53 Prochowice, ul. Mieszka I-go, od słupa I/9/1 i 

I/9/2 

 2   

54 Rogów Legnicki do posesji 1B 6    

55 Prochowice, ul. Mieszka I-go, słup I/8 na 

wysokości posesji nr 29 

 1   

R A Z E M  112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             36 3 14 

 

 

Zestawienie ilościowe punktów świetlnych na terenie Gminy Prochowice  przedstawia się 

następująco:   

  

Lp. Miejscowość Ilość opraw wg stanu na dzień Ilość dodatkowych 

punktów  
01.01.2016 31.03.2021 

1 Prochowice  517 572 55 

2 Cichobórz  12 13 1 

3 Dąbie  55 58 3 

4 Golanka Dolna  74 78 4 

5 Gromadzyń  17 22 5 

6 Kawice  86 104 18 
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7 Kwiatkowice  37 46 9 

8 Lisowice  147 170 23 

9 Mierzowice  47 59 12 

10 Motyczyn 37 37 --- 

11 Rogów 39 48 9 

12 Szczedrzykowice  36 41 5 

13 Szczedrzykowice Stacja  14 18 4 

R A Z E M 1 118 1 266 148 

 
 

ESTETYKA MIASTA I GMINY 

 
Działania związane z poprawą estetyki miasta i gminy realizowane są w wielokierunkowo. Dotyczy to 

zarówno prac porządkowych, remontowo – budowlanych czy projektowych. 

1. Prace porządkowe realizowane są siłami własnymi 3 pracowników gospodarczych, którzy 

wspomagani są  osobami odpracowującymi kary ograniczenia wolności. 

W ramach prac porządkowych wykonywane są działania w zakresie: 

 sprzątania ciągów komunikacyjnych i przystanków; 

 sprzątania placów zabaw; 

 koszenia terenów zielonych; 

 nasadzeń kwiatów i krzewów; 

 porządkowania terenu cmentarzy komunalnych w Prochowicach i Kawicach; 

 wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców oraz cięcia pielęgnacyjne. 

Prace pielęgnacyjne Parku Miejskiego realizowane są przez Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne 

w ramach zawartej umowy.  

2. Tereny rekreacji i wypoczynku: na terenie gminy znajduje się 20 placów zabaw, w tym 5 na terenie 

miasta i 15 w sołectwach. Co roku w miesiącu marcu przeprowadzane są przeglądy techniczne, w 

następstwie których określane są działania związane z ich funkcjonowaniem – naprawa, konserwacja 

lub usuwanie urządzeń nie nadających się do użytku. Ponadto w ramach zabezpieczanych w budżecie 

środków realizowane są zakupy dodatkowych urządzeń placów zabaw. W roku 2020 oddano do użytku 

Skatepark na terenie sołectwa Lisowice, którego koszt budowy wyniósł 147 069,62 zł.  

3. Zadania inwestycyjno – remontowe  związane są z remontami substancji komunalnej czy  

przebudową dróg gminnych. Z uwagi na możliwości finansowe w roku 2020 ograniczyły się one m.in. 

do wykonania remontu dachu na budynku mieszkalnym ul. Rynek 28, budową pochylni dla osób 

niepełnosprawnych w budynku ul. Pocztowa 16 czy remontem lokalu mieszkalnego ul. Warszawska 5 

i lokalu użytkowego 1-go Maja 8.  

W roku bieżącym planowany jest remont dachu na budynku ul. 1-go Maja 8a (już rozpoczęty), 

Kwiatkowice 69 (dokumentacja w opracowaniu), ul. Słowackiego 3.  

Ograniczone środki nie pozwalają na podjęcie działań w zakresie porządkowania pierzei wschodniej i 

południowej Rynku poprzez wyburzenie komórek gospodarczych. Zgodnie z opracowaną dokumentacją 

koszt tych działań to ok. 1,5 mln złotych.   

Nie realizujemy również działań mających na celu poprawę stanu estetycznego klatek schodowych, 

pomieszczeń gospodarczych i elewacji – z wyłączeniem udziału w kosztach nieruchomości wspólnych. 

.  
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Jako członkowie wspólnot mieszkaniowych ponosimy na chwilę obecną  wydatki związane z udziałem 

Gminy w kosztach remontu elewacji budynków we wsi Szczedrzykowice (bloki) oraz wyraziliśmy 

zgodę na poniesienie kosztów remontu elewacji budynku Rynek 13 stosownie do wysokości udziału 

Gminy.  

W zakresie spraw drogowych temat szczegółowo omawiano na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw 

Społecznych , Edukacji, Kultury i Sportu w miesiącu marcu.  

W ramach prowadzonych prac mających na celu poprawę estetyki podejmowana była współpraca ze 

Starostwem Powiatowym w Legnicy w zakresie odkrzaczania i uporządkowania pobocza drogi 2191D 

na odcinku od wsi Rogów do DW 338.  

W miesiącu maju br.  planowane jest odnowienie oznakowania poziomego w ul. Legnickiej i Rynek.  

 

 

Cmentarz komunalny w Prochowicach 2020 ROKU 
 

Pogrzeby – 95 

Zezwolenie na pochówek – 9 

Ekshumacje -8 

 

Cmentarz komunalny w Kawicach 2020 ROKU 

 
Pogrzeby – 2 

 

11.2.2. Drogi  

 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na dzień 1 stycznia 2020 r.  38,688 km dróg,  

z tego o nawierzchni: 

- bitumicznej        22,934 

- betonowej            0,143  

- 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 2020r. wykonano zadania inwestycyjno-remontowe dotyczące przebudowy dróg gminnych 

i remontów chodników. Wykonane prace dotyczyły remontu chodnika w ciągu ul. Średniej w 

Prochowicach – wartość robót 67 024,37 zł, oraz bieżącego utrzymania dróg polegającego na 

koszeniu poboczy, likwidacji wyłomów oraz odnowienie i uzupełnienie oznakowania 

poziomego i pionowego.   
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Ponadto w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Legnicy realizowane były 

działania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych - zawarto porozumienie w 

ramach, którego Gmina otrzymała dotację w wysokości 56 024,70 zł. Kwota ok. 39.000 została 

zwrócona do Starostwa w związku z jej niewykorzystaniem w okresie zimy. 

 

Wydano : 

- 3 decyzje na lokalizację zjazdów z drogi publicznej do nieruchomości  

- 9 zezwoleń na zajęcie pasów drogowych dróg gminnych 

- 5 zezwoleń na umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami dróg w pasach drogowych 

- 31 decyzji uzgadniających lokalizacje urządzeń niezwiązanych z potrzebami dróg w drogach 

publicznych. 

 

Uzgodniono 12 projektów zastępczego ruchu drogowego na drogach zarządzanych przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice. 

 

 

11.2.3. Odpady komunalne  

1. Możliwości przetwarzania odpadów 
 

 Gmina Prochowice nie posiada instalacji służącej do przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania. W związku z powyższym Gmina Prochowice 

nie ma możliwości  zagospodarowania tych odpadów. W dalszym ciągu zagospodarowaniem 

tych odpadów zajmują się firmy, które odbierają odpady komunalne z terenu Gminy 

Prochowice. 

 W 2020 roku odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy zajmowało się 

Konsorcjum EkoPartner Recykling Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum ul. Zielona 3, 59-300 Lubin i 

Econ Trader Sp. z o.o.- Partner Konsorcjum, ul. Długosza 27A, 42-580 Wojkowice. 

Konsorcjum przekazuje wymienione wcześniej odpady do Regionalnej Instalacji do 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Zielonej w Lubinie. Umowa będzie świadczona 

od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

2. Inwestycje związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych 

 

 W 2020 roku rozpoczęto budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. Prace związane z budową obiektu zostały zakończone w 2020 r. Obecnie trwa 

ostatni etap prac związany z dostawą wyposażenia PSZOK. Celem inwestycji, jest stworzenie 

optymalnych warunków do selektywnego zbierania i selektywnego gromadzenia odpadów 

komunalnych. Powyższe będzie realizowane przez segregację odpadów w naszych domach nie 

tylko na te, które są odbierane przez Firmę, ale także na inne odpady takie jak meble, czy zużyty 
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sprzęt elektryczny. Wybudowany Punkt będzie gwarantował możliwość oddania większości 

odpadów, których nie można umieszczać w pojemnikach lub workach. Cała inwestycja 

zakończona zostanie w lipcu 2021 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

został wybudowany w Prochowicach przy ul. Jagiellońskiej za oczyszczalnią ścieków. Teren 

został ogrodzony i utwardzony kostką brukową. Wjazd będzie się odbywał przez teren 

oczyszczalni ścieków. Przy wjeździe została ustawiona waga do ważenia przywożonych 

odpadów. Na terenie obiektu znajduje się rampa rozładunkowa, która będzie służyła do 

dogodnego wyrzucania wybranych frakcji odpadów do kontenerów. Do końca czerwca 2021 

roku zostaną dostarczone kontenery na odpady (kontenery będą opisane), wyposażenie PSZOK 

jak również zamiatarka i miniładowarka. Odpady będzie przyjmował zatrudniony pracownik. 

 Koszt inwestycji będzie wynosił 2 832 719,17 zł. Na inwestycję uzyskano 

dofinansowanie z Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności w wysokości 1 978 244,52 zł. 

 

 

 
 

3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych 

 

 Koszty poniesione w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 

w roku 2020 r. wyniosły 2 786 299,02  zł. brutto. Szczegółowe koszty poniesione na odbiór, 

zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych przedstawiono w tabeli 1. 

 W tym miejscu należy podkreślić, że w porównaniu do lat poprzednich koszty jakie 

wydatkowane są na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wzrosły. 

Sytuacja ta jest spowodowana zwiększoną ilością odbieranych odpadów komunalnych, 

zarówno segregowanych jak również zmieszanych w stosunku do lat poprzednich, a także 

wyższymi cenami zagospodarowania odpadów. 

 

Tytuł płatności Wartość 

brutto [zł] 

Przetwarzanie odpadów o kodzie 15 01 01 (Opakowania z papieru i tektury) 40 238,64 

Przetwarzanie odpadów o kodzie 15 01 06 (Zmieszane odpady opakowaniowe) 201 806,64 

Przetwarzanie odpadów o kodzie 15 01 07 (Opakowania ze szkła) 61 038,90 

Przetwarzanie odpadów o kodzie 17 09 04 (Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03) 
30 307,50 
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Przetwarzanie odpadów o kodzie 20 02 01 (Odpady ulegające biodegradacji) 640 290,42 

Przetwarzanie odpadów o kodzie 20 03 01 (Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne) 
1 617 424,20 

Przetwarzanie odpadów o kodzie 20 03 07 (Odpady wielkogabarytowe) 58 449,60 

Przetwarzanie odpadów o kodzie 20 01 32 (Leki inne niż wymienione w 20 01 

31) 
718,20 

Przetwarzanie odpadów o kodzie 20 01 36 (Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne) 
3 576,96 

Dzierżawa pojemników do gromadzenia odpadów i zakup worków z folii LDPE 

do gromadzenia odpadów 
172 686,60 

Kwota łącznie: 2 786 299,02 

Tabela 1: Koszty zagospodarowania odpadów 

 

4. Liczba mieszkańców i liczba złożonych deklaracji 

 

 Liczba mieszkańców zameldowanych w Gminie na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 7191 

osób. W ostatnim dniu kalendarzowym 2020 roku objętych systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi było 6087 mieszkańców, co wynika z deklaracji dotyczących opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Różnica w liczbie ludności pomiędzy 

zameldowanymi osobami, a osobami uwzględnionymi w deklaracjach spowodowana jest 

naturalną migracją ludności. 

 Na koniec roku 2020 zadeklarowanych było 2300 płatników, z czego 187 deklaracji 

dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy. 

 

5. Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Prochowice w 2020 r. 
 

 W 2020 roku na terenie Gminy Prochowice wytworzono łącznie 3 029,93 Mg [ton] 

odpadów komunalnych. W tabeli 2 wyszczególniono rodzaje wytworzonych odpadów i ich 

ilości. 

  

Rodzaj odpadów Kod odpadów Ilość wytworzonych odpadów 

[Mg] 

Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
20 03 01 1768,5 

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 57,32 

Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 207,62 

Opakowania ze szkła 15 01 07 173,9 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 07 2,98 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i 17 09 04 45,24 
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demontażu inne niż wymienione w 17 09 

01, 17 09 02 i 17 09 03 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 52,8 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne 
20 01 36 2,76 

Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 718,62 

Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 32 0,19 

Łączna ilość wytworzonych odpadów: 3029,93 

Tabela 2: Rodzaje i ilości wytworzonych odpadów 

 

III. PODSUMOWANIE 

 

 Na koniec roku 2020 zadeklarowanych było 2203 płatników, z czego 270 deklaracji 

dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy. 

 W roku 2020 odpady z terenu Gminy Prochowice wywoziła firma EkoPartner 

Recykling Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum, ul. Zielona 3, 59-300 Lubin; Econ Trader Sp. z o.o.- 

Partner Konsorcjum, ul. Długosza 27A, 42-580 Wojkowice. Wykonawca został wyłoniony w 

ramach przetargu nieograniczonego w  2019 r., w oparciu o przepisy Prawa zamówień 

publicznych. Umowa obowiązuje do końca 2020 r. 

 W Gminie z roku na rok przybywa odpadów segregowanych, a spada ilość odpadów 

zmieszanych. Jest to pozytywne zjawisko świadczące o zwiększającej się świadomości 

mieszkańców odnośnie korzyści płynących z segregowania odpadów. 

 Od 1 lutego 2020 r. wprowadzono na terenie Gminy Prochowice obowiązkową 

segregację odpadów komunalnych na 5 frakcji (zgodnie z rozporządzeniem) tj. odpady z metali 

i tworzyw sztucznych, odpady z papieru, odpady ze szkła, odpady ulegające biodegradacji i 

odpady zmieszane. Zbiórka wszystkich odpadów odbywa się na terenie nieruchomości, a nie 

tak jak było dotychczas w miejscach ogólnodostępnych. Wprowadzono również nowe stawki 

obowiązujących opłat za gospodarowanie odpadami i ustalono stawkę podstawową za zbiórkę 

odpadów w sposób selektywny i opłatę podwyższoną za niewywiązywanie się z obowiązku 

segregacji. 

 W 2020 roku działania informacyjne związane były w większości z 

rozpowszechnianiem wiadomości nt. budowanego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. Działania te były konieczne, gdyż należy poinformować jak największą ilość 

osób o tej inwestycji. Dodatkowo na stronie internetowej i na łamach biuletynu „Wieści z 

Ratusza” zostały zamieszczane informacje o segregacji odpadów. Wszystkie działania 

informacyjne mają pomóc mieszkańcom w jak najlepszej segregacji odpadów. 

 

Gospodarka wodno-ściekowa i kanalizacyjna – działalność Spółki gminnej  

 

Podmiotem zarządzającym siecią wodociągową jest Prochowickie Przedsiębiorstwo 

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

Gminy Prochowice. Gmina jest zwodociągowana w 100%.  
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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 31.12.2019 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.  

                 

11.2.4. Place zabaw 

 

Na terenie gminy występuje 20 placów zabaw, zarządzanych przez Urząd Miasta i Gminy, tj.: 

- Prochowice: oś. XXV - lecia, XXX - lecia, ul. Wrocławska (Dolinka), ul. K. Miarki, oś. 

   Górka, oś. XXX-lecia ul. Niepodległości,  

-Lisowice (3 szt.), 

-Mierzowice (2 szt.), 

-Gromadzyń, 

-Kwiatkowice, 

-Rogów Legnicki, 

- Kawice, 

- Szczedrzykowice Stacja, 

- Szczedrzykowice (2 szt.), 

- Golanka Dolna, 

- Motyczyn. 

W marcu 2020r. przeprowadzone zostały kontrole okresowe urządzeń na 20 placach zabaw. 

Wynikające z przeglądów zalecenia, dotyczące przede wszystkim zabiegów konserwacyjnych 

i drobnych napraw – uzupełnień są na bieżąco realizowane.  

Żaden plac nie został wyłączony z użytkowania. 

Zakup urządzeń zabawowych jak również konserwacja placów zabaw realizowana jest ze 

środków budżetu gminy.  
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11.2.5. Działalność gospodarcza 

I. Wykonywanie zadań z zakresu obsługi Ewidencji i Działalności Gospodarczej  

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej  

 – przyjmowanie, weryfikacja i przekształcanie wniosków CEIDG na formę dokumentu 

elektronicznego, podpisywanie i przesyłanie wniosków do CEIDG, której organem 

ewidencyjnym jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.  

1. Wnioski o wpis do CEIDG – 31 wniosków  

2. Wnioski o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych – 113 wniosków  

3. Wnioski o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej – 21 wniosków 

4. Wnioski o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej – 37 wniosków 

5. Wnioski o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG – 20 wniosków 

 

11.2.6. Zadania punktu potwierdzającego profil zaufany epuap 

II. Zadania dot. punktu potwierdzania profilu zaufanego ePUAP 

Wnioski o potwierdzenie profilu zaufanego – 209 wniosków, w tym:  

1. Potwierdzone profile zaufane -  201  

2. Niepotwierdzone profile zaufane ( z powodu braku pozytywnej weryfikacji w 

systemie epuap) –  8  

Wnioski o unieważnienie  profilu zaufanego   - 10 wniosków. 

 

11.2.7. Pomoc dla przedsiębiorców i innych osób 

 

Od wybuchu pandemii COVID-19, tj. od marca 2020r. do dnia 10.05.2021, udzielono 

pomocy: dla podmiotów gospodarczych z tytułu Covid-19 - tarcze pomocowe: 

Osobom fizycznym, w tym: 

1. Osoba fizyczna (środki transportowe) w kwocie 2 280,50 zł 

2. Osoba fizyczna (środki transportowe) w kwocie 1 850 zł 

3. Osoba fizyczna (środki transportowe) w kwocie 3 000 zł 

4. Osoba fizyczna (środki transportowe) w kwocie 970 zł 



213 

 

5. Osoba fizyczna (podatek od nieruchomości) w kwocie 855 zł 

6. Osoba fizyczna (podatek od nieruchomości) w kwocie 4 274 zł 

7. Osoba fizyczna (podatek rolny) w kwocie 770 zł 

8. Osoba fizyczna (podatek od nieruchomości) w kwocie 10 849 zł 

9. Osoba fizyczna (podatek od nieruchomości) w kwocie 13 368 zł 

10.  Osoba fizyczna (podatek od nieruchomości) w kwocie 1 103 zł. 

 Osobom prawnym: 

1. Osoba prawna  (środki transportowe) w kwocie 859 zł 

2. Osoba prawna  (podatek od nieruchomości) w kwocie 2 857 zł. 

3. Osoba prawna  (podatek od nieruchomości) w kwocie  1 070 zł 

4. Osoba prawna  (podatek od nieruchomości) w kwocie 20 125 zł 

5. Osoba prawna  (podatek od nieruchomości) w kwocie 20 456 zł 

 

Łączna wartość udzielonej pomocy de minimis i pomocy uznaniowej osobom powołującym się 

na straty wywołane Covid-19 wyniosła:  84 686,50 zł.  Pomoc została udzielona w formie 

umorzenia zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz 

podatku od środków transportowych. 

 

Typowa pomoc udzielona na podstawie postanowień rządowej tarczy antykryzysowej, została 

udzielona dwóm podmiotom: 

1. Osoba prawna  (podatek od nieruchomości) 

2. Osoba prawna  (podatek od nieruchomości). 

w postaci odroczenia terminu płatności rat podatku do 30 września 2020 r. na podstawie  

Uchwały Nr XXII/125/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice w sprawie przedłużenia 

terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płatność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych  Covid-19.  

 

Natomiast gminne jednostki samorządowe uzyskały pomoc w postaci zwolnienia z opłacania 

składek ZUS, w tym: 

- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w kwocie 5.259,20 zł 

- Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w kwocie 92.143,87 zł. 
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11.2.8. Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 

 

W 2020 r. wydano 2 zaświadczenia o zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej oraz 

dokonano jednego wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej. 

 

11.2.9 Program opieki nad zwierzętami 

 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami odbywała się zgodnie z Programem opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy 

Prochowice przyjętym Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice Nr XXI/119/2020 z dnia 25 

marca 2020r. 

Zwierzęta z terenu naszej Gminy odławiane były przez firmę CENTAUR GRZEGORZ 

NOWACKI  z Głogowa, ul. Rycerska 23 Gabinet Weterynaryjny Osiek, ul. Św. Katarzyny 91, 

zgodnie z zawartą umową z dnia 2 stycznia 2020r KM.7031.1.2020. 

Gmina posiadała zawartą umowę z Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej 

określającą zasady i warunki przyjmowania psów pochodzących z odłowów na terenie miasta 

Prochowice do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy, ul. Ceglana 2. Umowa 

zawarta dnia 6 marca 2020r nr NU/8/2020. 

W roku 2020 odłowiono łącznie 21 szt. bezdomnych psów i 7 szt. kotów. 

Koszt całego zadania w roku 2020 wyniósł 49.081,39 zł. 

 
 

11.2.10. Transport 
 

W 2019r. Gmina Prochowice zawarła porozumienie z Gminą Legnica w sprawie przejęcia 

zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Porozumienie zostało zawarte na czas 

nieokreślony, począwszy od dnia 1 stycznia 2020r.  

W 2019r. została także zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania w 

zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach gminnych przewozów 

pasażerskich na liniach komunikacyjnych łączących Miasto z niektórymi miejscowościami 

Gminy.  Umowa została zawarta na okres roku budżetowego 2020.  

W ramach zawartej umowy  o udzielenie dotacji celowej Gmina Prochowice poniosła koszty w 

wysokości 360 056,00 zł brutto z tytułu dopłaty do obsługi linii „10” Legnica – Prochowice – 

Legnica i linii „23” Legnica – Dąbie – Legnica, z czego: 
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- dopłata do linii „10” wyniosła 261 443,46 zł brutto, 

- dopłata do linii „23” wyniosła   98 612,48 zł brutto. 

W ramach zawartej umowy Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Legnicy realizuje 

przewozy w następujących ilościach: 

 

Okres świadczenia 

usługi 

Ilość kursów 

Linia 10 Linia 23 

Dni robocze szkolne 7 3 

Dni robocze wakacyjne 7 3 

Soboty 6 - 

Niedziele i święta  4 - 

 

Ponadto na terenie Gminy funkcjonuje komunikacja zbiorowa w ramach, której realizowane 

są: 

- dowozy uczniów do szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Prochowice. Usługę 

świadczy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie,  

- dowozy uczniów do szkół ponadpodstawowych. Najwięcej uczniów dojeżdża do szkół na 

terenie m. Legnica i m. Lubin. 
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12.OCHRONA  ŚRODOWISKA 

 

 
12.1.PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

 

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

z perspektywą do roku 2025 w drodze uchwały nr IX/43/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

Wyraża on cele i kierunki polityki ekologicznej samorządu i określającym wynikające z niej 

działania w zakresie: ochrony klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola 

elektromagnetycznego, gospodarki wodami i wodnościekowej, zasobów geologicznych, 

gospodarki odpadami, zasobów przyrodniczych i ochrony lasów, zagrożenia poważnymi 

awariami.  

 „ Program Ochrony Środowiska dla Gminy Prochowice na lata 2018-2021 z perspektywą 

do roku 2025 " definiuje cele i zadania na najbliższe lata, monitoring realizacji programu oraz 

nakłady finansowe potrzebne na wdrożenie założeń programu. Działania ujęte w Programie 

mają na celu osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju Gminy Prochowice oraz 

poprawę jej atrakcyjności poprzez działania inwestycyjne i społeczne w zakresie ochrony 

środowiska, a także poprawę świadomości mieszkańców gminy w zakresie zachowań 

proekologicznych. 

               Uchwalony w takim kształcie Program może być wykorzystywany jako główny 

instrument strategicznego zarządzania środowiskiem oraz przesłanką do konstruowania 

budżetu gminy i podstawą do ubiegania się o fundusze celowe. 

 

 

12.2. Ochrona klimatu i jakości powietrza.  

 

 

Diagnoza istniejącego stanu w zakresie jakości powietrza na terenie województwa 

dolnośląskiego wskazuje, iż główną przyczyną przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłów 

zawieszonych PM10, PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu jest emisja powierzchniowa z 

sektora bytowo-komunalnego oraz, w mniejszym stopniu, napływ zanieczyszczeń spoza strefy. 

Udział emisji punktowej i liniowej w zanieczyszczeniu powietrza pyłem jest zdecydowanie 

mniejszy. Specyfika pyłu zawieszonego, którego dużą część tworzą aerozole nieorganiczne 

(siarczany i azotany), będące wynikiem emisji zarówno z wysokich jak i niskich źródeł 

spalania, powoduje, że duży udział w stężeniach tego pyłu ma napływ, szczególnie w okresie 

zimowym. Ograniczanie emisji napływowej (z wysokich źródeł energetycznych spoza strefy) 
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jest i będzie wynikiem wdrażania kolejnych coraz ostrzejszych standardów emisji dla tych 

źródeł (kolejne dyrektywy: IPPC, IED), a także będzie wynikiem wdrażania kolejnych 

programów ochrony powietrza w sąsiednich strefach. Jednak wysoki udział w stężeniach pyłu 

zawieszonego ma również lokalne ogrzewanie indywidualne oraz lokalna komunikacja.  

Podstawowym źródłem emisji pyłów i niesionego w pyle B(a)P jest niepełne spalanie paliw 

stałych (węgla, koksu, drewna) oraz odpadów w piecach, w celach ogrzewania 

mieszkań/domów i wody. Zarówno stan techniczny dużej ilości kotłów, w których odbywa się 

spalanie paliw w celach grzewczych jest zły – bardzo niska sprawność, zanieczyszczenie 

kominów i palenisk, jak i jakość paliw (węgla i drewna) jest wysoce niezadowalająca. Często 

dochodzi również do tego spalanie w piecach odpadów z gospodarstw domowych (między 

innymi butelek PET, kartonów po napojach, odpadków organicznych i innych). Czynniki te w 

połączeniu z niekorzystnymi warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, 

jakie często występują w okresie zimowym (grzewczym) tj. inwersje temperatury, niskie 

prędkości wiatru, decydują o występowaniu przekroczeń norm jakości powietrza. Spalanie 

oprócz węgla również odpadów z gospodarstw domowych, powoduje, że emisja różnorodnych 

zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 jest jeszcze większa. Z kolei im 

lepsza jakość paliwa (nawet węgla) i sprawniejszy piec, tym emisja zanieczyszczeń jest 

mniejsza.  

Ponieważ nawet na krótki okres czasu nie można zakazać ogrzewania pomieszczeń, to działania 

krótkoterminowe w zakresie ograniczania niskiej emisji komunalnej mogą być skierowane 

jedynie na bezwzględny zakaz spalania odpadów (który obowiązuje zgodnie z ustawą o 

odpadach i jego egzekucję oraz na apele skierowane do społeczeństwa z prośbą (ale nie 

nakazem), aby w miarę możliwości stosować w czasie trwania ostrzeżenia paliwo lepszej 

jakości. Jedynie działania długookresowe związane ze zmianą paliw stosowanych do 

ogrzewania i modernizacjami systemów grzewczych mogą być naprawdę skuteczne.  

Ocena jakości powietrza oparta jest na  monitoringu środowiska prowadzonego rzez GIOŚ. 

Wyniki tego monitoringu są przedstawiane  w raporcie wojewódzkim Ostatni dostępny raport 

jest z roku 2018 .  

W ocenach dokonywanych ocen pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do ochrony 

roślin uwzględnia się 3 substancje: 

-dwutlenek siarki 

-tlenek azotu, 

-ozon. 

Województwo dolnośląskie zostało podzielone na 4 strefy: 



218 

 

-Miasto Wrocław, 

-Miasto Legnica,  

-Miasto Wałbrzych, 

- strefa dolnośląska. 

Gmina znajduje się w strefie dolnośląskiej. Brak jest danych dotyczących tylko naszej gminy. 

Najbliższa stacja pomiarowa (automatyczna ) znajduje się w Legnicy przy ul. Rzeczypospolitej. 

W wyniku rocznej oceny dokonanej przez  GIOŚ we wszystkich strefach przekroczono 

dopuszczalne normy jakości powietrza.  

Największym problemem w skali województwa dolnośląskiego są wysokie stężenia pyłu 

zawieszonego PM10 oraz bnzo(a)pirenu obserwowane szczególnie w okresie grzewczym.  

Dla nas specyficznym problemem jest również przekroczenia docelowego arsenu rejestrowane  

corocznie  przez stacje pomiarowe w Legnicy i Głogowie. 

W związku z tym, że jakość powietrza w woj. dolnośląskim jest zła zarząd województwa 

dolnośląskiego na podstawie zapisów art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r o zmianie ustawy 

– Prawo ochrony środowiska opracował Program ochrony powietrza, który został poddany 

konsultacjom społecznym.  

 

12.3. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY PROCHOWICE 

 

Rada Miasta i Gminy Prochowice w drodze uchwały nr XXIX/171/2016 z dnia 30 listopada 

2016 r. przyjęła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Prochowice, którego zmiana 

została dokonana uchwałą nr IV/32/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku.  

 

12.4. Wymiana źródeł ogrzewania 

 

Projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 3, działanie 

3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze 

mieszkaniowym”, poddziałania 3.3.1. OSI, „Efektywność energetyczna w budynkach 

użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne – nabór na OSI”, 

typ 3e „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące 

zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy”. 

Od 8 lipca do 28 sierpnia 2020 r. trwał pierwszy nabór wniosków na wymianę tzw. 

kopciuchów. Dzięki pozyskanym przez gminę Prochowice środkom z Regionalnego Programu 
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Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 mieszkańcy mogą otrzymać 

nawet 70% wsparcie, kwotowo jest to maksymalnie 20 tys. zł. 

Z otrzymanej dotacji na wymianę przestarzałych źródeł ciepła Gmina Prochowice                          

mogła w tym roku 2020 wydatkować 2,5 mln zł, a w 2021 roku, po kolejnym naborze 

wniosków, do dyspozycji wnioskujących będzie 1,5 mln zł. 

Z 41 złożonych przez mieszkańców i właścicieli nieruchomości wniosków 31 dotyczyło 

obszaru miasta, natomiast 10 pozostałych terenów gminy. Wioską najbardziej aktywną, od 

której wpłynęło najwięcej podań, były Lisowice. Wszystkie złożone latem wnioski przeszły 

pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. 

Właściciele nieruchomości najczęściej chcieli wymieniać źródła ciepła na gazowe, 

wniosków w tym zakresie wpłynęło 23. Na drugim miejscu, jeżeli chodzi o popularność, były 

piece na pellet, których w swoich domach chciało 14 mieszkańców zainteresowanych 

refundacją, 3 wnioski dotyczyły wsparcia i wymiany „kopciuchów” na pompy ciepła, natomiast 

1 ogrzewania elektrycznego – zasilanego instalacją fotowoltaiczną. 

W listopadzie podpisaliśmy 40 umów z mieszkańcami Miasta i Gminy Prochowice na 

powierzenie grantów w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez 

wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie 

gmin legnicko-głogowskiego obszaru interwencji” na łączną wartość ponad 666 tys. zł. Pod 

koniec grudnia zostały wypłacone wszystkim Grantobiorcom granty na łączną kwotę 

535 532,25 zł.  

W roku 2021 zaplanowano kolejny nabór wniosków na ten cel. 

 

12.5. Zagrożenia hałasem 

 

Największe obciążenie hałasem występuje w Prochowicach  

i Kawicach, wzdłuż drogi krajowej nr 94. Obszar przekroczenia sięga pierwszej  

i drugiej linii zabudowy; w Prochowicach przekroczenia sięgają 1-5 dB, a w Kawicach 1-10dB. 

 

12.6. Pola elektromagnetyczne 

 

Na terenie gminy Prochowice zlokalizowane są anteny sieci komórkowych w miejscowości 

Prochowice (dwie) i Mierzowice (dwie). Obok stacji komórkowych wpływ na środowisko 

elektromagnetyczne mogą mieć nadajniki dostawców usług internetowych, których w gminie 

jest kilka. 
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12.7. Gospodarowanie wodami.  

 

Pod względem jakościowym cieki wodne na terenie gminy wykazują znaczne 

zanieczyszczenie. W gminie występuje zagrożenie powodziowe ze strony rzek Odra i Kaczawa.  

W dniu 22 listopada 2019 r. dokonano formalnego odbioru nowo wybudowanych wałów 

p/powodziowych w ramach inwestycji „Kwiatkowice-Rogów Legnicki odbudowa wałów 

p/pow. gm. Prochowice”. 

 

Na nowych i rozbudowanych odcinkach wałów wykonano: 

 Drogi serwisowe na koronie wału lub półce wałowej. Mogą być wykorzystywane jako 

ścieżki rowerowe 

 Budowle komunikacyjne z przejazdami wałowymi, zjazdami i wjazdami na drogę 

serwisową 

 Przepusty wałowe 

 Stanowiska do awaryjnego przepompowywania wody 

Projekt o wartości 54 mln 456 tys. zł został dofinansowany w kwocie 33 mln 375 tys. złotych 

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 

Oś priorytetowa 4. Środowisko i zasoby, Działanie 4.5.Bezpieczeństwo, Poddziałanie 4.5.1 

Bezpieczeństwo-konkursy horyzontalne. 

Cel projektu: 

 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Kawice, Rogów Legnicki, 

Kwiatkowice, Prochowice 

 Wzrost retencji dolinowej rzeki Odry o ok. 1 450 000 m3 poprzez odtworzenie 

naturalnego charakteru zalewów na powierzchni 74 h 

Nowe wały wraz z urządzeniami przeciwpowodziowymi znacznie poprawiły bezpieczeństwo 

naszych mieszkańców oraz podniosły walory turystyczno-przyrodnicze naszej gminy.  
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W 2020 roku: 

1. wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Prochowice – 

Gogołowice”; 

2. podjęto decyzję o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla 

przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy indyków w Prochowicach przy                                

ul. Jaworowskiej 44”; 

3. wydano 16 decyzji zezwalających na usunięcie drzew przez osoby fizyczne i prawne; 

4. wydano 4 decyzje o umorzeniu postępowań w sprawie usunięcia drzew przez osoby 

fizyczne; 

5. przyjęto 19 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne; 

6. sporządzono 6 wniosków do Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz do 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Legnicy                                           

w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących na 

nieruchomościach gminnych; 

7. sporządzono 8 wniosków do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu o uzgodnienie zezwoleń na usunięcie drzew w obrębie pasów drogowych 

dróg publicznych; 
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8. wydano 2 decyzje nakazujące usunięcie odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych; 

9. wydano 2 decyzje o umorzeniu postępowań administracyjnych w sprawie wydania 

decyzji nakazujących usunięcie odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych; 

10. Sprzedano 5 działek pod zabudowę jednorodzinną oraz 1 działkę zabudowaną 

budynkiem mieszkalnym 

11. Sprzedano 3 mieszkania komunalne w drodze pierwszeństwa dla najemców tych 

lokali 

12. Przejęto z mocy prawa 3 nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne powstałe w 

wyniku podziału działek przez osoby fizyczne 

 
 

12.8. Gleby 

Według kompleksowej metody waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, obliczony dla 

gminy Prochowice wskaźnik wartości wynosi 69,6 pkt. Dominujące kierunki działalności 

rolniczej to uprawa roślinna i hodowla.  

 

12.9. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów.  

W celu poprawy jakości środowiska również w roku 2020  podjęto skuteczną walkę z 

nielegalnymi wysypiskami odpadów. Zlikwidowano 3 „dzikie wysypiska”.  Koszty likwidacji 

zamknęły się kwotą 11.500 złotych. 

 

 

12.10. Zasoby przyrodnicze i ochrona lasów 

Łącznie powierzchnia lasów w gminie to ok. 3295 ha, tj. prawie ⅓ powierzchni gminy. 

Zarządcą lasów jest Nadleśnictwo Legnica. Do obszarów chronionych na terenie gminy należą 

2 rezerwaty przyrody, 2 obszary Natura 2000, 2 użytki ekologiczne i 7 pomników przyrody. 

 

12.11. Zagrożenia poważnymi awariami.  

Na terenie gminy Prochowice  występuje jeden zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - Operator Logistyczny Paliw Płynnych „PERN” 

Sp. z o.o. w Płocku, Baza paliw nr 10 w Kawicach. 
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12.12. OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH 

W ramach ochrony gruntów rolnych wydatkowano środki na opłatę składki w wysokości 

3 500 zł na  rzecz Gminnej Spółki Wodnej, która działa bardzo sprawnie i jest jedyną spółką w 

powiecie legnickim. 

          

GMINNA SPÓŁKA WODNA PROCHOWICE 

 
 GSW Prochowice wznowiła działalność od 22 listopada 2011 r. 

 Aktualna liczba członków – 93 

 Długość rowów melioracyjnych objętych działalnością spółki – 136 km 

 Roczny przychód ze składek członkowskich – około 9 000 zł 

3. Wartość robót konserwacyjnych wykonanych w poszczególnych latach za łączną kwotę 

325 162,58 zł w tym: 

 

 w roku 2013 – udział w kosztach łącznie z Gminą Prochowice konserwacji 

„Kanału Kwiatkowickiego” – 5 000,00 zł; 

 w roku 2014 – konserwacja rowów melioracyjnych R-95, R-109 i R-110                           

w Cichoborzu o łącznej długości – 1 480 m za kwotę 18 450,00 zł w tym dotacja 

z Urzędu Marszałkowskiego 15 000,00 zł; 

 w roku 2015 – konserwacja rowów melioracyjnych R-20 i R-25 w Golance Dolnej 

o łącznej długości – 2 312 m za kwotę 30 000,00 zł w tym dotacja z Urzędu 

Wojewódzkiego 28 068,00 zł; 

 w roku 2016 – konserwacja rowów melioracyjnych R-25, R-26, R-27 i R-28                    

w Rogowie Legnickim o łącznej długości – 1 996 m za kwotę 19 800,00 zł w tym 

dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 18 000,00 zł; 

 w roku 2017 – konserwacja rowów melioracyjnych R-1, R-2, R-3 i R-4                                

w Mierzowicach o łącznej długości – 2 619 m za kwotę 56 000,00 zł w tym dotacja 

z Urzędu Wojewódzkiego 50 000,00 zł; 

 w roku 2018 – konserwacja rowów melioracyjnych: R-3 w Szczedrzykowicach                 

i Dąbiu oraz R-13 w Szczedrzykowicach o łącznej długości – 2 547 m za kwotę  

53 512,58 zł w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 36 804,00 zł; 

 w roku 2019 – konserwacja rowów melioracyjnych: R-53 i R-54 w Cichoborzu 

oraz R-1 i R-9 w Rogowie Legnickim o łącznej długości – 1 303 m za kwotę                     

34 400,00 zł w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 32 000,00 zł; 
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 w roku 2020 – konserwacja rowów melioracyjnych: R-142, R-139 i R-150                                 

w Kawicach, R-80 w Prochowicach, R-1 w Rogowie Legnicki o łącznej długość 

2,23 km za kwotę 54 000,00 zł w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego                     

50 000,00 zł. 

Łączna kwota pozyskanych dotacji w latach 2014 – 2020 – 229 872,00 zł. 

 

 

12.13. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 

1. Azbest - podstawowe dane 

 Azbesty, niezależnie od różnic w składzie chemicznym i różnic wynikających  

z budowy krystalicznej są minerałami naturalnie występującymi w przyrodzie.  

Chemicznie azbesty są uwodnionymi krzemianami magnezu zawierającymi różne pierwiastki 

albo jako podstawienia magnezu albo jako roztwory stałe.  

2. Zastosowanie azbestu w przemyśle i budownictwie 

 

  Z uwagi na liczne, cenne własności użytkowe azbestu i relatywnie niską cenę, 

jego szerokie zastosowanie w stosunkowo dużych ilościach miało miejsce niemal na całym 

świecie, na terenie Polski azbest stosowany był w produkcji wielu wyrobów przemysłowych, 

lecz przede wszystkim (co najmniej w około 80%) do produkcji materiałów budowlanych.  W 

naszym kraju jest podobnie, choć głównym ilościowo produktem zawierającym azbest są 

wyroby azbestowo-cementowe a w tej liczbie płaskie i faliste płyty dachowe i elewacyjne.  

3. Charakterystyka oddziaływania azbestu na ludzki organizm 

 

 Oddychanie powietrzem, w którym znajdują się niewidzialne dla oka włókna azbestu 

prowadzi do szeregu chorób układu oddechowego takich jak: 

 pylica azbestowa (azbestoza) 

 międzybłoniak opłucnej 

 nowotwór złośliwy płuc 

 

 Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub jakiegokolwiek 

uszkodzenia wyrobów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie i każda inna obróbka). 

Procesy te powodują uwalnianie się włókien do powietrza i możliwość wdychania ich do płuc. 

Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi zagrożenia. 
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4. Zagrożenia płynące ze strony wyrobów azbestowych 

 

 Zachorować mogą nie tylko osoby, które miały kontakt z azbestem ze względu 

na charakter wykonywanej pracy, ale i te, które narażone są na długotrwałe wdychanie włókien 

azbestowych o małym stężeniu lub na krótkotrwałe przebywanie w miejscu o ich bardzo 

wysokim stężeniu. Oznacza to, że wykonując wielokrotnie drobne naprawy w materiale 

zawierającym azbest, czy też mieszkając lub spędzając wakacje w okolicy, gdzie w pobliżu 

znajduje się nielegalne wysypisko wyrobów zawierających azbest zdrowie osób 

przebywających w pobliżu może być zagrożone.   

 

5. Najczęstsza lokalizacja wyrobów azbestowych 

 

 W Polsce azbest najczęściej wykorzystano do produkcji:  

 pokryć dachów: eternit i papa dachowa 

 płyt elewacyjnych i balkonowych 

 rur do wykonywania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i C.O. 

 przewodów kominowych i zsypów w blokach 

 sprzęgieł i hamulców do wind 

 różnych typów izolacji cieplnej, bojlerów, kotłów, wymienników ciepła, C.O. 

 ognioodpornych koców azbestowych. 

 

6. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Prochowice 

 

Na terenie gminy miejsko-wiejskiej Prochowice w roku 2019  przeprowadzono 

inwentaryzację azbestu w   celu   uzyskania   rzeczywistej   informacji   na temat ilości, miejsc 

występowania, rodzaju i stanu wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacja opierała się 

o badanie ankietowe i spis z natury. Ogółem zinwentaryzowano 32 066 m2 pokryć dachowych 

z płyt azbestowo-cementowych. Po przeliczeniu waga odpadów azbestowych wynosi 480,8 

Mg.  
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   Szczegółowe dane z inwentaryzacji zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

 

Miejscowość Ilość azbestu [Mg] 

CICHOBÓRZ 7,4 

DĄBIE 55,7 

GOLANKA DOLNA 61,4 

GROMADZYŃ 6,8 

KAWICE 59,1 

KWIATKOWICE 6,1 

LISOWICE 89,2 

MIERZOWICE 37,6 

MOTYCZYN 5,9 

PROCHOWICE 77,4 

ROGÓW LEGNICKI 25,7 

SZCZEDRZYKOWICE 44,6 

SZCZEDRZYKOWICE 

STACJA 4,0 

 

Największe ilości wyrobów zawierających azbest występują na terenie miejscowości 

Lisowice (89,2 Mg) oraz Prochowice (77,4 Mg). Z kolei najmniejszą liczbą wyrobów 

azbestowych charakteryzuje się miejscowość Szczedrzykowice Stacja (4 Mg).  

 

 W 2020 roku nie przeprowadzono akcji usuwania azbestu z terenu miasta i gminy z uwagi na 

koszty, które nie były finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W  przypadku pozyskania środków finansowych, zadanie 

z zakresu szeroko rozumianej likwidacji azbestu kontynuowane będzie w roku bieżącym. 
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13.MIENIE KOMUNALNE 
 

 

13.1. Mienie komunalne Gminy Prochowice według stanu na 31.12.2020 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 
528 267 261 5 902 892 

2. Użytków rolnych 244 200 44 866 148 

3. Lasów  30 8 22 132 000 

4. 
Zabudowane 

zurbanizowane 
45 22 23 4 310 063 

4a 
W tym terenów 

mieszkaniowych 
6 4 2 

 
1 659 819 

4b 

Terenów zabudowy 

przemysłowej 

i innej 

12 9 3 896 462 

4c 
Terenów 

niezabudowanych 
7 5 2 953 782 

4d Terenów wypoczynku 20 4 16 800 000 

5. Użytków kopalnych 3 - 3 240 000 

6. Dróg 188 34 154 245 681 

7. Innych /rowów, 18 3 15                               109 000                 

 
 

1.2. Oddanych w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i fizycznym: 
 

Lp. Wyszczególnienie Razem w ha 
W  tym Wartość zł 

Szacunkowa Miasto Gmina 

1 Ogółem 5 4 1 

 

      1 316 859 

 

2 
w tym terenów 

przemysł. 
2 1 1 479 962 

3 

terenów 

mieszkaniowych 

zabudowanych i  

niezabudowanych 

3 3 - 836  897  
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1.3. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Prochowice 

 

Lp. Wyszczególnienie Razem w m2 
W  tym Wartość zł 

Szacunkowa Miasto Gmina 

1 Ogółem 164 164  7 380 

 

2 

w tym 

zabudowanych 

zurbanizowanych 

164 164  7 380 

 

 

1.4. Rozchody gruntów z Zasobu Gminy :               -                       3,7010 ha 

 

 

    a)   sprzedaż nieruchomości                                      -                       3,7010 ha 

          w tym:                                                                     

                 -     niezabudowanych  o pow.                     -                        0,8933 ha  

                 -     rolnych pod zalesienie                           -                        2,8077 ha 

 
1.5. Przychody gruntu do Zasobu Gminy                  -                         0,1071 ha 

 

a) Z  tytułu przejęcia gruntów  pod drogi publiczne w wyniku  

         podziału nieruchomości                                                           0,1071 ha 
   

 

2. BUDYNKI 

 

    Gmina Prochowice według stanu na 31 grudnia  2020 r. jest: 

 

a)  wyłącznym właścicielem 35 budynków mieszkalnych z 121 lokalami 

      mieszkalnymi i 8 lokalami użytkowymi   

b)  współwłaścicielem 49  budynków mieszkalnych z 110 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. 2020 r. wynosi 87 077 072 zł  

z tego: 

-   grunty                                                                               -                7 227 132 zł 

-  budowle i budynki  

    obiekty inżynierii lądowej i wodne                                  -              77 249 444  zł 

-  urządzenia techniczne                                                       -                   865 765  zł 

-   środki transportu                                                               -                1 199 827 zł 

-  pozostałe środki trwałe                                                      -                    534 904 zł 
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Przy określeniu wartości mienia wykorzystano dostępne dane z istniejących dokumentacji 

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

jego zbycia. 

 

W  roku 2020 realizowano między innym takie zadania inwestycyjne jak: 

 

1. Przebudowa nawierzchni ul. Polnej w Prochowicach o wartości 155 000,- zł 

2. Przebudowa ul. Pocztowej w Prochowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej na 

odcinku od ul Ciepłej do drogi krajowej nr 94 o wartości 754 634,- zł 

3. Przebudowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. 

Jagiellońskiej o wartości  98 400,0 zł 

4. Modernizacja oczyszczalni ścieków  (projekt ) o wartości 83 875,- zł 

5. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalację fotowoltaiczną i 

zagospodarowanie terenu o wartości 210 827,- zł 

6. Modernizacja pomieszczeń zabytkowego ratusza w Prochowicach o wartości 

239 450,- zł 

 

 
4. HIPOTEKA  I  INNE OBCIĄŻENIA  

 
      W roku 2020 nie dokonano  obciążeń  hipotecznych na nieruchomościach będących 

własnością  Gminy Prochowice. 

 

 
5. ZAGOSPODAROWANIE ZASOBÓW MIENIA KOMUNALNEGO 

 
Z zasobów mienia komunalnego pozostaje: 

      a)    w dzierżawie                        - 190 ha gruntów rolnych  

b) w  trwałym zarządzie           -    3 ha gruntów 

c) w użytkowaniu wieczystym -   5 ha gruntów 

d) w najmie: 

a. 231   lokali mieszkalnych 

b.   18   lokali użytkowych 

c. 218   pomieszczeń gospodarczych w tym 35 garaży  

 

e) 51 ha gruntów rolnych  nie rozdysponowanych. Są to w większości grunty 

        przeznaczone   w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy na cele  

        inne niż rolne ( w szczególności przeznaczone na działalność gospodarczą  i  

        zabudowę mieszkaniową). 
 

 

 

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 2020 wynosiły: 

 

-   ogółem                                      -                939 023 zł   

w tym:   ze sprzedaży mienia        -                369 586 zł        
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7. PLANOWANE DOCHODY W  ROKU 2021  

 
Wysokość dochodów w  roku 2021 z gospodarki mieniem komunalnym  planuje się 

 ogółem na kwotę :                                                                                         -  933 000 zł 

 

 w tym: 

 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  na kwotę  -   487 000 zł 

 dochody z przekształcenia prawa użytkowania  wieczystego 

w prawo własności                                                                             -     19 000  zł 

 dochody ze sprzedaży 

       -  3 działki po zabudowę mieszkaniową oraz jedną zabudowaną      -   400 000  zł 

            

 dochody z prawa użytkowania wieczystego  ( opłata roczna)             -     27 000   zł   

          
 

 

            

 dochody z prawa użytkowania wieczystego  ( opłata roczna)             -     27 000   zł   

   

 

13.2. PRZEKSZTAŁCENIE  PRAWA  UŻYTKOWANIA  WIECZYSTEGO 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów /Dz. U.                          

z 2020 r. poz. 139/ przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należało rozumieć 

nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami: 

1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub 

2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią 

lokale mieszkalne, lub 

3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi 

obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe 

i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. 

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego 

właściciela gruntu opłatę. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia 

przekształcenia. 

Potwierdzeniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego były zaświadczenia 

przekazywane osobom stającym się właścicielami nieruchomości 
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Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice w 2019 roku wydała 59 takich zaświadczeń oraz 

157 informacji o wysokości opłaty przekształceniowej.  

Według wyżej cytowanej ustawy właściciel gruntu przekształconego w każdym czasie 

trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar 

jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). 

Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej                        

w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych 

do upływu 20-letniego okresu. 

Według zapisów art. 9 ust. 4 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w przypadku wniesienia 

opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność jednostki samorządu 

terytorialnego, właściwy organ może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom 

mieszkaniowym bonifikaty od tej opłaty na podstawie uchwały właściwej rady. 

Rada Miasta i Gminy Prochowice podjęła uchwałę nr IX/42/2019 Rady Miasta i Gminy 

Prochowice z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty 

od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów /Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. poz. 2782/ w której w przypadku 

wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności tego gruntu, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych uchwaliła bonifikatę 

w wysokości 90% od opłaty. 

W 2019 roku tut. organ wydał 111 informacji w sprawie wysokości wniesienia opłaty 

jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania.  

W 2020 roku nie przekształcano prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

13.3.PODZIAŁY  NIERUCHOMOŚCI 

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice w 2020 roku wydał 28 decyzji zatwierdzających 

projekty podziały nieruchomości na terenie miasta i gminy Prochowice.  
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13.4. ZEZWOLENIA NA CZASOWE ZAJĘCIE NIERUCHOMOŚCI 

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice w 2019 roku wydał 58 zezwoleń na czasowe 

zajęcia nieruchomości związanych z korzystaniem z dróg gminnych w celu zjazdu na posesję,  

a także lokalizacją przyłączy gazowych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, 

elektroenergetycznych linii kablowych, oświetlenia drogowego na nieruchomościach będących 

własnością Gminy Prochowice. 

13.5. NUMERACJA PORZĄDKOWA 

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice w 2019 roku wydał 29 decyzji w sprawie 

nadania numeru porządkowego dla nieruchomości. 

13.6 . DZIERŻAWY 

W 2020 roku rozpatrzono ogółem 91 spraw związanych z dzierżawami dotyczącymi 

m.in. wydzierżawienia nieruchomości, przedłużenia umów dzierżaw, rozwiązania umów 

dzierżaw, wyrażenia zgód na postawienie wiat, garaży, przeprowadzenia kontroli 

prawidłowości zagospodarowania terenu zgodnie z umową dzierżawy, w tym sporządzono 36 

umów dzierżawy gruntów gminnych.  

13.7. PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH PRZED SĄDAMI POWSZECHNYMI 

W 2020 roku wydano 5 zezwoleń w sprawie wykreślenia hipotek, złożono 1 wniosek o 

dokonanie wpisów w księgach wieczystych. 
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14.BEZPIECZEŃSTWO W GMINIE 
 

 

14.1. Ochrona przeciwpożarowa 

 
 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Prochowicach to jedyna jednostka ochrony 

przeciwpożarowej na terenie gminy, działająca również od 1995 roku w zintegrowanych 

oddziałach ratowniczo-gaśniczych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i 

wojewódzkiego obwodu operacyjnego Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej jako uzupełnienie Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Legnicy. Jest także jedyną w powiecie legnickim jednostką pełniącą dyżury 

całodobowo. Od wielu już lat OSP Prochowice uczestniczyła w wielu działaniach na obszarze 

wyznaczonym przez władze Państwowej Straży Pożarnej na terenie całej Polski (największe 

akcje to udział w gaszeniu pożaru lasów w Kuźni Raciborskiej, torfowisk pod Legnicą oraz  

akcje ratunkowe przy powodzi w rejonie Wałbrzyskim) 

          Średnio w roku jednostka odnotowuje 170 wyjazdów do gaszenia pożarów i innych 

zdarzeń losowych, a w sytuacjach zagrożenia powodziowego ponad 200. Przy istniejącej skali 

i różnorodności występujących zagrożeń OSP Prochowice musi mieć zapewniony 

profesjonalny nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy do ratowania ludzi, mienia i dobra nas 

wszystkich – przyrody (lasów i łąk, bogactwa występującej u nas fauny i flory). 

          Z uwagi na położenie geograficzne oraz duże kompleksy leśne, w Gminie Prochowice 

mogą i występują liczne i szczególne zdarzenia losowe zagrażające środowisku naturalnemu w 

stopniu przewyższającym zagrożenie występujące na innych terenach. 

           Największym i najczęściej występującym zagrożeniem jest zagrożenie pożarowe. 

Powierzchnia Gminy wynosi 10.262ha z czego 55% to obszary użytkowania rolniczego i aż 32% 

to lasy i obszary leśne w tym obszary chronionego krajobrazu i przyrody, rezerwat przyrody 

Brekinia, obszar chroniony NATURA 2000. W obszarze działania OSP jest miasto Prochowice 

i 11 sołectw z liczną zabudową mieszkaniową i gospodarczą. Istniejące i powstające obiekty 

przemysłowe m.in. w LSSE Podstrefa Prochowice, Operator Logistyczny Paliw Płynnych - 

Baza Paliw Płynnych w Kawicach oraz przebieg linii kolejowej Legnica-Wrocław i rozwinięta 

sieć dróg w tym krajowych stwarza dodatkowe zagrożenia w tym chemiczne. 

           Inne szczególne zagrożenie dotyczące ponad połowy obszaru gminy to zagrożenie 

powodziowe oraz lokalne „podtopienia”, wynikające z położenia gminy w dorzeczu Odry i 

Kaczawy oraz licznych mniejszych rzek i cieków: Czarna Woda, Cicha Woda, Wierzbiak, 

Bobrek, Kanał Prochowicki. Najtragiczniejsza w skutkach powódź w gminie miała miejsce w 
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1997r. kiedy wody Odry zalały wsie Kwiatkowice, Rogów i części Kawic. Większe lub 

mniejsze lokalne zalania i podtopienia występują właściwie corocznie w różnych porach roku, 

ostatnio w 2010r. (Odra) i 2011r. (Cicha Woda). Jednostka wzywana jest o pomoc także przy 

usuwaniu skutków różnego rodzaju anomalii pogodowych: gwałtownych burz, wichur, trąb 

powietrznych jak ta w lipcu 2009r. kiedy żywioł połamał setki drzew, zniszczył lub uszkodził 

dziesiątki dachów. 

W likwidacji wszystkich wyżej wymienionych zagrożeń pierwsze działania podejmuje zawsze 

najbliżej położona jednostka OSP, czyli macierzysta jednostka OSP z Prochowic. 

       Samorząd Gminy ponosi corocznie duże wydatki związane z zapewnieniem bieżącego 

utrzymania jednostki, nie zważając już, że nie wszystkie akcje ratunkowe, w których jednostka 

bierze udział, dotyczą realizacji zadań własnych gminy, uznając nadrzędność misji OSP 

niesienia pomocy w zdarzeniach losowych. 

    Są to wydatki średnio ok. 200.000zł. rocznie (koszty wynagrodzeń 4 etatowych kierowców 

- ratowników, wynagrodzenie 35 członków OSP za udział w akcjach, koszty paliwa, energii, 

wody  i inne związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki). 

 

Posiadany sprzęt: 

- samochód bojowy SCANIA, samochód ratowniczo-gaśniczy typu ciężkiego uterenowiony z 

napędem 4x4 z funkcją ograniczania stref skażeń ekologicznych, z pełnym wyposażeniem: 

defibrylator, sprzęt ratownictwa drogowego WEBER, wentylator oddymiający, zestaw 

ratowniczy R-1, agregat prądotwórczy, Podstawowy sprzęt ratownictwa pożarowego ( bosaki, 

tłumice, rozdzielacze, łączniki, klucze, zasysacze, ściany wodne, węże ssawne, smoki) oraz 

węże tłoczne. 

 

- samochód bojowy IVECO z pełnym wyposażeniem: sprzęt ratownictwa drogowego LUKAS, 

zestaw ratowniczy R-1, agregat prądotwórczy,  torba ratownicza,  nosze płachtowe elastyczne, 

zestaw osłon poduszek,  podnośnik Hi-Lift First Responder Jack, podręczny sprzęt ratownictwa 

pożarowego, kombinezony do usuwania owadów błonoskrzydłowych. 

 

- samochód specjalistyczny lekki ratownictwa wodnego Lublin wraz z wyposażeniem :kapoki, 

maski, płetwy, koła ratunkowe, bojki, megafon, wały przeciwpowodziowe, zapory chemiczne, 

Oraz 4szt. kombinezon „suchy” oraz wodery, 3 szt Agregat prądotwórczy. 
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Działania podejmowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Prochowicach w 2020 roku 

miały na celu poprawę stanu bezpieczeństwa gminy a w szczególności realizację następujących 

zadań: 

1. Organizowanie na terenie gminy systemu ratowniczo-gaśniczego; 

2. Organizowanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych; 

3. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń; 

4. Współdziałanie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy; 

5. Współdziałanie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. 

Wskutek wybuchu pandemii zakaźnej choroby COVID-19 wywołanej 

przez  koronawirusa SARS-CoV-2 nie odbyło się zebranie Zarządu Ochotniczej Straży 

Pozarnej w Prochowicach. Również uroczystości z okazji Dnia Strażaka organizowane przez 

jednostkę OSP, zostały odwołane m.in. Turniej Wiedzy Pożarniczej organizowany w szkołach 

podstawowych . 

W ramach walki z COVID-19 zostały przekazane dla OSP z Gminy Prochowice 

następujące materiały takie jak: maseczki jednorazowe, maseczki FFP3, rękawiczki ochronne 

jednorazowe, płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni, ubranie ochronne, mydło antybakteryjne 

czy gogle ochronne w ilości zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie i zabezpieczenie 

ratowników ochotników podczas działań. Ponadto w  związku z rozwijającą się pandemią 

COVID-19 oraz występującymi trudnościami jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej na 

zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy prowadziła dezynfekcję wszystkich miejsc publicznych. 

Dezynfekowane były systematycznie przystanki autobusowe, placówki oświatowe oraz 

budynek urzędu. 

 

 

 

14.2. Ochrona bezpieczeństwa publicznego 
 

 Rewir II Dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Legnicy w ramach 

prowadzonych czynności służbowych na terenie Gminy Prochowice podejmuje działania 

mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Prochowice poprzez sprawdzanie 

miejsc zagrożonych, poprawę infrastruktury, jak również realizuje ustawowe zadania 

wynikające z aktów normatywnych. 

 Jednym z podstawowych obszarów działalności Policji jest profilaktyka społeczna oraz 

prewencja kryminalna. Co roku wyznaczane są miejsca, gdzie dzielnicowi gminy realizują 

zaplanowane działania. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Koronawirusy
https://pl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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Dla miasta Prochowice w 2020r. wyznaczono następujące miejsca: 

1) ulica Wojska Polskiego w rejonie placu zabaw (dolinka), 

2) ulica Śląska w rejonie placu zabaw, 

3) ulica Wolności a Zamkowa w rejonie bulwaru, 

4) ulica Zamkowa a Kochanowskiego w rejonie parku miejskiego. 

 W powyższych miejscach są realizowane zadania pod kątem zapobiegania spożywania 

alkoholu w miejscach publicznych, zaśmiecania miejsca dostępnego dla publiczności, 

dewastacji mienia, nieprawidłowego parkowania w miejscu niedozwolonym. 

Dla gminy Prochowice w 2020r. Wyznaczono następujące miejsca: 

1) Lisowice w rejonie boiska sportowego oraz nowo wybudowanej siłowni na wolnym 

powietrzu, 

2) Szczedrzykowice w rejonie bloków, 

3) Kawice. 

W powyższych miejscach są realizowane zadania pod kątem zapobiegania spożywania 

alkoholu w miejscach publicznych, zaśmiecania miejsca dostępnego dla publiczności, 

dewastacji mienia oraz przestępczości narkotykowej. 

Dla zapewnienia lepszego bezpieczeństwa na terenie miasta wprowadzono monitoring 

wizyjny. Obecnie na naszym terenie mamy 32 kamery.  

 

14.3. Zarządzanie kryzysowe na poziomie gminy 
 

 Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest 

burmistrz. Do zadań burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego należy kierowanie 

działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków 

zagrożeń na terenie gminy oraz realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego. Wśród zadań 

z planowania cywilnego do obowiązków wójta należeć będzie realizacja zaleceń do gminnego 

planu reagowania kryzysowego oraz opracowywanie i przedkładanie staroście do 

zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego. Burmistrz na terenie gminy jest 

również organem właściwym do zarządzania, organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i 

treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia oraz wykonywania przedsięwzięć 

wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy. 

 Wśród kompetencji burmistrza można również wyróżnić przeciwdziałanie skutkom 

zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz zadania z zakresu ochrony infrastruktury 

krytycznej. Swoje zadania burmistrz wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu 

gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. Organem pomocniczym burmistrza w 
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zarządzaniu kryzysowym jest również gminny zespół zarządzania kryzysowego. Został on 

powołany przez burmistrza i wykonuje na obszarze gminy zadania związane z oceną 

występujących i potencjalnych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo publiczne, 

prognozowanie tych zagrożeń oraz przygotowanie propozycji działań. Przedstawia ponadto 

burmistrzowi wnioski dotyczące wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w 

gminnym planie reagowania kryzysowego. Zespół ten przekazuje także do wiadomości 

publicznej informacje związane z zagrożeniami. W skład gminnego zespołu, którego pracami 

kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta, wchodzą osoby powołane spośród osób 

zatrudnionych w urzędzie gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych. W razie potrzeby 

do pracy w zespole mogą być również zapraszane inne osoby. Na mocy ustawy burmistrz, na 

obszarze gminy zapewnić ma także realizację takich zadań, jak: 

• współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 

• nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu 

wczesnego ostrzegania ludności; 

• współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 

• współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i 

humanitarne; 

• stały dyżur na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego działa w oparciu o plan zarządzania kryzysowego. 

„Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Prochowice” zatwierdzony został przez 

Starostę Powiatu Legnickiego w roku 2011. Plan spełnia warunki formalne ustawy z dnia 26 

kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz. 590 z późn.zm.) oraz jest zgodny 

z wytycznymi Wojewody dolnośląskiego do działalności w zakresie pozamilitarnych 

przygotowań obronnych w województwie dolnośląskim. 

 W planie opracowano systemowe, skoordynowane i efektywne reagowanie gminy na 

zdarzenia kryzysowe oraz określono potencjalne rodzaje zagrożeń, które mogą wystąpić na 

obszarze Gminy Prochowice. 

  Sztab kryzysowy burmistrza w składzie: 

 Szef MGZZK, 

 Zastępca szefa, 

 sekretarz MiG, 

 Kierownicy referatów UMiG 

 Kierownik Przychodni Rejonowej, 

 Naczelnik OSP, 
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 Komendant Posterunku Policji, 

 Dyrektor MGOPS 

 Dyrektor POKIS 

 Inspektor zarządzania kryzysowego i OC, 

 

Działania Sztabu Kryzysowego w 2020 roku dotyczyły działalności w zakresie walki  

z koronawirusem COViD 19. 

 

  

14.4. Walka z koronawirusem COViD-19 
 

Analizując zarządzanie kryzysowe nie sposób nie wspomnieć o trwającej obecnie walce 

z koronawirusem COVID-19 (chorobą zakaźną, która zabrała sporo ofiar). 

WALKA z wirusem to przede wszystkim walka o podnoszenie świadomości 

mieszkańców gminy odnośnie zagrożenia, jakie niesie wirus, a także uświadamianie, jak ważna 

w walce z zarazą jest nasza dyscyplina oraz dostosowanie się do zakazów i zaleceń. Właśnie 

od tych działań prochowicki ratusz rozpoczął swoją ofensywę. Już 3 marca 2020 r. w miejskiej 

przestrzeni publicznej zostały rozwieszone pierwsze plakaty dot. sposobu zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Priorytetowym zadaniem było zabezpieczenie w środki ochrony osobistej oraz środki 

dezynfekcyjne jednostek organizacyjnych, w tym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. To właśnie pracownicy tej jednostki byli w Prochowicach na pierwszym froncie 

działań. Oprócz stałych zadań polegających na wspomaganiu osób starszych, z 

niepełnosprawnościami oraz osób w trudnej sytuacji życiowej, to właśnie pracownicy MGOPS-

u codziennie zajmowali się mieszkańcami poddanymi kwarantannie. 

 

Organizowano także maseczki dla mieszkańców. Zakupiono ponad 6000 maseczek, 

które przekazano do naszych sołtysów, MGOPS-u i OSP. To właśnie w tych miejscach była 

najpilniejsza potrzeba przekazania maseczek. Tak, aby te osoby, które codziennie są narażone 

na kontakt z osobami chorymi, mogły dalej pracować i pomagać nam, mieszkańcom. 

Dbając także o zdrowie personelu medycznego na terenie powiatu legnickiego Gmina zakupiła 

i przekazała dla Potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy pralko-suszarkę, 600 sztuk 

maseczek/osłonek oraz 20 sztuk maseczek ochronnych specjalistycznych FFP2. 

 



239 

 

Gmina Prochowice wzięła również udział w programie „Zdalna Szkoła” oraz Zdalna 

Szkoła +” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: 

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna 

Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Za 

otrzymaną dotację 60.000,00 zł w I turze – zakupiono 24 laptopy. Każda szkoła na terenie 

gminy otrzymała po 8 sztuk laptopów oraz w programie „Zdalna szkoła +”, w którym 

zakupiono 24 laptopy za kwotę 54.999,99 zł, które zostały przekazane do dwóch szkół 

podstawowych w Prochowicach (po 12 laptopów dla każdej szkoły). Komputery były 

wykorzystywane na rzecz uczniów podczas nauki w domach oraz przez nauczycieli podczas 

pracy zdalnej z uczniami. 

 

Aby zwiększyć zasięg komunikatów Ochotnicza Straż Pożarna w Prochowicach z 

samochodów strażackich dwa razy dziennie na terenie miasta i gminy nadawała  ważne 

komunikaty dla mieszkańców, tj. aby nie skupiali się w zgromadzeniach i żeby dostosowywali 

się do komunikatów i zaostrzeń rządowych. Dodatkowo trwała dezynfekcja miejsc publicznych 

na terenie miasta i gminy Prochowice. Zabiegami objęto m.in. przystanki autobusowe, place, 

ulice oraz cmentarz komunalny. Dezynfekcją zajmowała się Ochotnicza Straż Pożarna w 

Prochowicach. Gmina Prochowice zakupiła urządzenie oraz stosowne środki odkażające. 

Dezynfekcja była prowadzona w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców. 

 

Dzięki wszystkim dostępnym kanałom informacyjnym Gminne Centrum Zarządzania 

Kryzysowego na terenie gminy prowadziło kampanię informacyjną dla mieszkańców i 

przedsiębiorców. Własnymi siłami oplakatowaliśmy miasto i rozdaliśmy ponad 500 szt. ulotek 

informujących o podstawowych zasadach bezpieczeństwa właścicielom sklepów, jednostkom 

podległym, sołtysom i przedsiębiorcom. 

W związku z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną oraz w trosce o dobro zarówno 

pracowników, jak i samych mieszkańców Burmistrz podjęła decyzję o okresowym zamknięciu 

urzędu dla bezpośredniej obsługi interesantów i pracę w trybie wewnętrznym realizując zapisy 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.), z wyjątkiem zadań związanych 

z: 
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 ewidencją ludności i dowodami osobistymi;  rejestracją    stanu cywilnego, 

 pomocą społeczną ( realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej); 

 decyzjami architektoniczno-budowlanymi, środowiskowymi oraz innymi 

związanymi  

z inwestycjami; 

 korzystania z wód;  

 świadczeniem usług komunalnych . 

 

 Kasa w Urzędzie  czynna była codziennie  w godz. od 8.00 do 12.00  (okresowo była 

zamknięta. 

 

Wszelkich płatności można było dokonywać  także  przez Internet, w banku lub na poczcie. 

Większość spraw była załatwiana drogą elektroniczną, epuapem lub telefonicznie.  

 

W trybie pracy wewnętrznej działały okresowo także: Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu i Biblioteka Gminna. Wstrzymano 

bezpośrednie przyjęcia interesantów oraz dyżury radnych do odwołania. Okresowo pracownicy 

urzędu pracowali zdalnie. 

 

Bezpośrednia obsługa interesantów w zakresie realizacji niezbędnych zadań do 

zapewnienia pomocy obywatelom prowadzona jest do chwili obecnej na parterze budynku, po 

uprzednio telefonicznym umówieniu się z pracownikiem na konkretny termin i godzinę bądź 

obsługę bieżącą polegającą na przywołaniu pracownika przez telefon znajdujący się na stoliku 

przy stanowisku obsługi. Przy stanowisku obsługi winna przebywać 1 osoba, a interesanci 

powinni ograniczyć przebywanie w budynku do niezbędnego minimum, unikając 

przemieszczania się po budynku urzędu. Niezbędna jest dezynfekcja rąk przy wejściu do 

Obsługa  klientów z wyżej wymienionego zakresu zagadnień  była   prowadzona na parterze budynku Urzędu 

Miasta i Gminy Prochowice,  po uprzednim telefonicznym umówieniu się                             

z pracownikiem urzędu na konkretny termin i godzinę –  

wymagane było, aby petent wyposażony był w maseczkę ochronną, rękawice i własny długopis. 
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budynku. W holu urzędu na parterze znajduje się pojemnik, do którego można wrzucić 

korespondencje urzędową, bez potwierdzania odbioru. W zakresie pracy w czasie epidemii 

Burmistrz realizowała i przestrzegała ustanowionych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii, które ukazywały się w szeregu rozporządzeniach Rady 

Ministrów.  

 

Wychodząc naprzeciw niezwykle trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się lokalni 

przedsiębiorcy w związku z pandemią COVID 19 Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice 

zaproponowała rozwiązanie pomocowe ułatwiające funkcjonowanie podmiotom 

gospodarczym, polegające na przedłużeniu terminu płatności rat podatku od nieruchomości. 

Dzięki powyższej inicjatywie na sesji Rada Miasta i Gminy Prochowice dnia 27 kwietnia 2020 

roku podjęła Uchwałę NR XXII/125/2020, dotyczącą przedłużenia terminów płatności rat 

podatku od nieruchomości.  

 

Na podstawie uchwały Gmina Prochowice przedłuża termin płatności podatku od 

nieruchomości płatnych w maj i czerwiec 2020r. do 30 września 2020r.  Uchwała skierowana 

jest do przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności i którzy odnotowali 

pogorszenie płynności finansowej na skutek spadku obrotów gospodarczych w związku z 

epidemią COVID19. 

 

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z pomocy powinien złożyć w Urzędzie Miasta i 

Gminy Prochowice formularz wraz z odpowiednim oświadczeniem. Z tej pomocy skorzystały 

2 podmioty.  

 

Kwota wydatkowana na walkę z koronawirusem w 2020 roku wyniosła 252.424 zł.  

Z tej kwoty dużą sumę wydatkowano na zakup laptopów dla szkół – 114.999, 99 zł oraz na 

bony dla nauczycieli 500 plus – ponad 30.000 zł. Dla Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy 

przekazano dotację w wysokości 10.000 zł na walkę z epidemią oraz zakupiono szereg 

maseczek specjalistycznych, które były bardzo drogie. Ponadto zakupiono pralko-suszarkę dla 

Pogotowia Ratunkowego w Legnicy za blisko 3 tys. zł. Pozostałe zakupy związane były z 

zakupem maseczek dla mieszkańców, pracowników , wyposażeniem miejsca kwarantanny w 

poduszki, koce, łózka polowe, zakup zamgławiacza ( ok. 7.000 zł) plus płynów do dezynfekcji 

w przestrzeni publicznej, zakup środków dezynfekcyjnych, termonemtrów, przyłbic, pleks, 

zakup paliwa i inne wydatki związane z przeciwdziałaniem epidemii. 
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15.ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 
Miejscowym aktem prawnym określającym współpracę Miasta i Gminy Prochowice z 

organizacjami pozarządowymi jest „Program współpracy Miasta i Gminy Prochowice z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2020 rok”, który został przyjęty uchwałą Nr XVII/87/2019 Rady Miasta i 

Gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2019 roku, która określa w perspektywie rocznej cele, 

zasady oraz formy współpracy Miasta i Gminy Prochowice z organizacjami pozarządowymi. 

 Celem uchwalonego programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy gminą, a 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w kierunku lepszego 

rozpoznawania i zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy oraz zwiększanie aktywności 

obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Program stanowi propozycje dla 

wszystkich organizacji i podmiotów wyrażających wolę i gotowość współpracy w działalności 

na rzecz naszej gminy i jej mieszkańców. Podstawowymi korzyściami ze współpracy winno 

być umacnianie poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego oraz wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych 

działań, dzięki lepszemu rozpoznaniu występujących potrzeb. 

 

REJESTR ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA PROCHOWICE 
 

Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzona przez Starostę Legnickiego 

 

UKS „Prakseol” 

Szkoła Podstawowa nr 1 

Ul. Młyńska 3 

59-230 Prochowice 

UKS „Spartakus” 

Szkoła Podstawowa nr 2 

Ul.T. Kościuszki 2  

59-230 Prochowice 

UKS „Strzelec” 

Szkoła Podstawowa nr 1  

Ul. Młyńska 3  

59-230 Prochowice 

Ludowy Zespół Sportowy  

„Krokus” Kwiatkowice 

Kwiatkowice 28/3  

59-230 Prochowice 

Ludowy Zespół Sportowy 

„Polonia” Lisowice 

Lisowice 55 

59-230 Prochowice 

UKS „Tora” w Prochowicach 

Szkoła Podstawowa nr 1 

Ul. Młyńska 3  

59-230 Prochowice 

Klub Sportowy Ludowy 

Zespół  

Sportowy „Dąb” w Dąbiu 

Dąbie 1 B  

59-230 Prochowice 

Klub Sportowy  

„Korona” Kawice 

Kawice 20 

59-230 Prochowice 

Ludowy Klub Sportowy 

„ORKAN” Szczedrzykowice 

Szczedrzykowice 18 

59-230 Prochowice 
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Klub Piłkarski  

Gromadzyń - Wielowieś 

Gromadzyń 19 

59-230 Prochowice 

Prochowicki Klub Sportowy  

Teakwon-do „Champion” 

Ul. Krótka 1 

59-230 Prochowice 

 

 

 

  

Wykaz fundacji KRS mających siedzibę na terenie powiatu legnickiego 

Nr KRS Nazwa Adres 
Data wpisu do 

KRS 

0000367373 
Fundacja Wspierania 

Biznesu TAURUS 

Szczedrzykowice 7 

59-230 Prochowice 
08.10.2010 

  

Wykaz Ochotniczych Straży Pożarnych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze 

Sądowym działających na terenie powiatu legnickiego 

Nr KRS Nazwa Adres 
Data wpisu do 

KRS 

0000269809 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Prochowicach 

Ul. Wrocławska 65  

59-230 Prochowice 
04.01.2007 

  

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym działających 

na terenie powiatu legnickiego 
  

Nr KRS Nazwa Adres 
Data wpisu do 

KRS 

0000070139 

Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych  

„Nasza Gmina” w 

Prochowicach 

Ul. Warszawska 1 B  

59-230 Prochowice 
22.01.2002 

0000084689 
Klub Sportowy  

PROCHOWICZANKA 

Ul. Wojska Polskiego 21,  

59-230 Prochowice 
29.01.2002 

0000201658 

Polskie Towarzystwo  

Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział Ziemi Prochowickiej 

Ul. Legnicka 5  

59-230 Prochowice 
20.04.2004 

0000313102 

Stowarzyszenie Śpiewacze 

Męski 

Chór „Jednego Dnia” w 

Prochowicach 

Ul. Karola Miarki 5  

59-230 Prochowice 
26.09.2008 

0000384105 Stowarzyszenie BODEGA 
Ul Pocztowa 2 

59-230 Prochowice 
21.04.2011 

0000404777 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób 

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 
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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 2020 przebiegała według uchwalonego 

programu. Głównymi obszarami pracy organizacji pozarządowych na terenie Gminy 

Prochowice były objęte zadania publiczne w sferze: 

1)  kultura fizyczna i sport: 

a)   organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych     

b)  organizowanie zajęć świetlicowych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym i 

socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży; 

2)  ochrona zdrowia: 

a)   przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, 

b)  organizowanie festynów i masowych imprez promujących zdrowy styl życia; 

3)  wypoczynek i krajoznawstwo mieszkańców Gminy: 

a)   wspieranie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży lokalnej, 

b)   wspieranie różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkańców gminy, 

c)   wspieranie inicjatyw na rzecz krajoznawstwa i rozwoju turystyki, 

4)  nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 

a)   organizacja zajęć pozaszkolnych, spotkań integracyjnych, kulturalnych i  edukacyjnych, 

b) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich 

poprzez organizację kolonii, obozów i półkolonii; 

5)  Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej: 

a)   wspieranie działalności różnych grup lokalnych, 

6)  Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: 

a)   wspieranie działań o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych w tym 

spotkania, imprezy, wyjazdy oraz wycieczki integracyjne, 

b) prowadzenie rehabilitacji społecznej i zdrowotnej dla dzieci i dorosłych. 

 

 

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” 

1. „Szlakiem Św Jana Pawła II” 
2. „Rajd Jesienne Wędrówki” 

3. „Wirtualny Konkurs Piosenki Turystycznej” 

5.000,00 zł 

 

 

 

4.000,00 zł 

 

 
1.000,00 zł 

1.000,00 zł 

2.000,00 zł 

80,00% 

2 Realizacja programu 

„Prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży 

45.000,00 zł 45.000,00 zł 100,00% 
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w świetlicach środowiskowych prowadzonych na 

bazie świetlic administrowanych przez POKiS” 

3 Realizacja programu 

 „Posiłek dla potrzebujących” w 2020r. 

44.000,00 zł 44.000,00 zł 100,00% 

4 Realizacja zadania   

„Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych na terenie miasta i gminy Prochowice” 

4.000,00 zł 2.880,00 zł 72,00% 

5 Realizacja zadania „ Wakacje Odkrywców” 

Realizator Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

Nasza Gmina w Prochowicach  ul. Tadeusza 

Kościuszki 2 

59-230 Prochowice 

4 000,00 zł 3 657,00zł 91,42% 

 Razem 102.000,00 zł 99.537,00 zł 97,58 % 

 

 

 

15.1. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2020 

 

W programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok przewidziano, że celem 

programu było pobudzenie aktywności i odpowiedzialności społecznej oraz budowy 

społeczeństwa obywatelskiego poprzez: 

- poprawienie jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy poprzez 

zwiększenie aktywności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, 

- wykorzystanie potencjału i możliwości podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego, 

- integrowanie podmiotów realizujących zadania publiczne, 

- otwarcia na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych. 

 

Wskaźnikami wykonania celu była realizacja 4 przedsięwzięć przez podmioty nie należące do 

sektora finansów publicznych, na które w 2020 roku  przyznano dotacje celowe w kwocie 

99.537,00 zł na plan 102.000 zł. Wykonanie wyniosło 97,58 %, wskaźnik więc został osiągnięty.   
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Na dwa zadania w ramach programu dotacje zostały wykorzystanie w 100,00% : 

1. „Posiłek dla potrzebujących w 2020 roku” – na kwotę 43.000 zł wykonano 44.000,00 

zł, tj. 100 % - cele zrealizowano, pomoc adresowana była do najuboższych 

mieszkańców i osób bezdomnych i odbywała się na bazie prowadzonej stołówki 

charytatywnej im. Brata Alberta przez Parafię Rzymskokatolicką w Prochowicach. 

2. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i 

młodzieży w świetlicach środowiskowych prowadzonych na bazie świetlic 

administrowanych przez POKiS”– na kwotę 45.000 zł wykonano 45.000,00 zł, tj. 100 % 

- projekt realizowany w okresie od 01.07.2020r. do 31.12.2020r. zgodnie ze złożonym i 

zaakceptowanym  harmonogramem . 

 

Trzy zadania z programu zrealizowano w niepełnych wysokościach: 

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 – wykorzystano 80 % dotacji; 

2. „Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie miasta i gminy 

Prochowice” – na kwotę 4.000 zł zrealizowano 2.880,00 zł co stanowi 72,00 %. 

Realizator Klub Sportowy Prochowiczanka. Założone cele zrealizowano. 

3. Realizacja zadania „ Wakacje Odkrywców” Realizator Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

Nasza Gmina w Prochowicach – realizowano zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 

i patologiom społecznym wynikającym z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2020r. na kwotę 4.000,00 zł – Stacjonarny wypoczynek letni dla 

dzieci i młodzieży. Wykorzystano 3.657,00 zł co stanowi 91,42 %. 
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ROZDZIAŁ III 
 

 

INFORMACJA Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY MIASTA  

I GMINY PROCHOWICE ZA 2020 ROK 
 

 

 

                  W roku 2020 Rada Miasta i Gminy  Prochowice podjęła  63 uchwały . 

        Z  inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy w kwestiach merytorycznych Rada podjęła  58  

uchwał  z  czego  32  aktów prawa  miejscowego . Natomiast  z  inicjatywy  Rady  podjęto   5    

uchwał  o charakterze formalnym  i  organizacyjnym . 

 58  uchwał  Rada przekazała   do realizacji  Burmistrz Miasta i Gminy . Rada Miasta i Gminy 

zrealizowała  5 uchwał. 

I. Uchwały  stanowiące  akty  prawa  miejscowego  

1)Nr XIX/105/2020  z dnia  29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie  miasta i gminy 

Prochowice na 2020 r. 

2)Nr  XX/110/2020  z dnia 27 lutego  2020 r. w sprawie zmian  w budżecie miasta i gminy 

Prochowice na 2020 r, 

3)Nr  XXI/118/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 

Prochowice na 2020 r., 

4)Nr XXII/ 124/2020 z dnia 27 kwietnia  2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i 

gminy Prochowice na 2020 rok. 

5)Nr XXIII/126/2020  z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 

Prochowice na 2020 rok, 

6)Nr XXIV/132/2020  z dnia  17 czerwca   2020 r. w sprawie zmian w budżecie  miasta i 

gminy Prochowice na 2020 r. 

7) Nr XXV/135/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie  miasta i gminy 

Prochowice na 2020 r. 

8)Nr  XXVI/137/2020  z dnia  26 sierpnia   2020 r. w sprawie zmian  w budżecie miasta i 

gminy Prochowice na 2020 r, 

9)Nr XXVII/147/2020 z dnia  30 września  2020 r. w sprawie zmian  w budżecie miasta i 

gminy Prochowice na 2020 r,  

10)Nr XXVIII /148 /2020  z dnia  4 listopada  2020 r. w sprawie  zmian  w budżecie miasta 

i gminy Prochowice na 2020 r,  

11)Nr XXIX/155/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.  w sprawie  zmian w budżecie miasta i 

gminy Prochowice na 2020 r. 

 

12)Nr XXX/160/2020  z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmian  w budżecie miasta i 

gminy Prochowice na 2020 rok, 

13) Nr XXXI/164/2020  z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian  w budżecie miasta i 

gminy Prochowice na 2020 rok, 

Uchwały zrealizowano. 

14)Nr  XIX/107/2020   z 29.01.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru 

deklaracji       o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości. 
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             Na wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowe niniejszą uchwałą  dokonano zmian we 

wzorach deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości.  

W uchwale nr XVIII/94/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w 

sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wprowadzono  następujące zmiany: 

1)w § 1 ust. 1 otrzymał  brzmienie: 
 

„1. Określa się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 
Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały."; 
Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2020  pozycja  1008 w dniu  5 lutego  2020 roku. 

Uchwała obowiązująca w trakcie realizacji. 

 

15)Nr XIX/108/2020 z 29.01.2020 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 

opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

        Na wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej niniejszą uchwałą  dokonano zmian we 

wzorach deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości.  

W uchwale nr XVIlI/96/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019 

r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik wprowadzono następujące 

zmiany: 

1) w § 2 ust. 4 otrzymał  brzmienie: 
 

„4. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
stanowić będzie sumę iloczynów zadeklarowanej liczby pojemników przeznaczonych do 
zbiórki odpadów komunalnych oraz stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
określonych w ust. 1 lub ust. 3."; 

2) w § 2 ust. 5- skreśla się; 

3) w § 2 ust. 6 otrzymał  brzmienie: 
 

„6. Wzór deklaracji służącej do obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne określa odrębna uchwała.". 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2020  pozycja 1009   w dniu  5 lutego  2020 roku. 

Uchwała  obowiązująca   w trakcie realizacji . 

 

16)Nr XX/111/2020  z 27.02.2020 r.  w sprawie  zwolnienia  z  podatku  od nieruchomości, 

         Rada Miasta i Gminy w Prochowicach podejmując niniejszą uchwałę kierowała  się 

ważnym interesem publicznym. Drogi rowerowe zlokalizowane na terenie gminy tworzą 
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zachętę do bezpiecznego korzystania z alternatywnych środków dla komunikacji 

samochodowej oraz tworzą ofertę turystyczną, która daje szansę na rozwój turystyczno-

gospodarczy gminy.                        Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego  rocznik 2020  pozycja  1891 w dniu  10 marca 2020 roku. 

Uchwała zrealizowana. 

17)Nr XX/112/2020  z 27.02.2020 r. zmieniająca uchwałę Nr LI/314/2018 Rady Miasta i 

Gminy Prochowice z dnia 27.06. 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla 

osób bezdomnych; 

                  Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) Rada Gminy jest upoważniona do ustalenia w drodze 

uchwały,           w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia. 

Zgodnie z nowowprowadzonym przepisem art. 97 ust. 1 a ustawy z dnia 12 marca 2004r.          

o pomocy społecznej w przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób 

bezdomnych lub schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie ma 

zastosowania przepis art. 97 ust. 1 zd. 2 powołanej ustawy, zwalniający z ponoszenia opłat 

osoby, których  dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, zaś w przypadku takich 

osób opłata za pobyt                w schronisku dla osób bezdomnych nie może być wyższa niż 30 

% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, a przypadku 

schroniska dla osób bezdomnych              z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa niż 

50% tego dochodu. 

           W związku z powyższym zasadnym było wprowadzenie zmian w uchwale Rady Miasta            

i Gminy Prochowice nr LI/314/2018 z dnia 27 czerwca 2018r w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców 

Gminy . 

W roku 2020 nie odnotowano potrzeby umieszczenia osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych . 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2020  pozycja  1892 w dniu  10 marca 2020 roku. 

Uchwała  obowiązująca w realizacji przez  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Prochowicach .  

 

18)Nr XX/113/2020  z 27.02.2020 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Prochowice, 

            Zmiana uchwały wynikała z konieczności uchylenia załącznika do uchwały nr 

XVIII/95/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

określającego ilości i rodzaje odpadów przyjmowanych na PSZOK, gdyż nie wyczerpuje on 

zapisów art. 3 ust 2 pkt. 6 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) oznacza to, że katalog wymienionych 

odpadów jest zbyt ograniczony. 

                  W związku z powyższym należało wprowadzić zmiany w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Prochowice w § 2 w ust. 2 w pkt. 1) lit. g) i 

określić zbierane odpady zgodnie z powyższym przepisem ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, gdyż dotychczasowy zapis odnosił się do usuniętego Załącznika. 

                   W § 3 w ust. 1 pkt. 5) należało również dokonać zmian, gdyż odnosił się on do 

wykazu odpadów przyjmowanych na PSZOK znajdującym się w uchylanym załączniku. 
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Ponadto należało usunąć część zapisów w § 5 w ust. 2, gdyż są przytoczone niewłaściwie, 

ponieważ wynikają bezpośrednio z art. 5 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. 

W § 7 w ust. 1 pkt. 5) należało usunąć, gdyż w chwili obecnej nie posiadamy innych 

pojemników do zbiorki odpadów, niż wymienione w pkt. 1) - 4). 

W § 11 ust. 1 należało usunąć wyraz „surowcowych", gdyż już jest użyty w tym zapisie wyraz 

tożsamy, a mianowicie „ selektywnie". 

W § 13 ust. 4 należało usunąć wyrażenie „w szczególności", gdyż przez jego użycie istnieje 

możliwość wykroczenia poza wymienione w tym ustępie obowiązki, co z kolei jest 

niedopuszczalne. 

W § 19 ust. 1 pkt. 5 należało usunąć wyrażenie „nie uwiązane", gdyż wymagania tego pkt. 

dotyczą wszystkich psów. 

W § 21 w ust. 3 w pkt. 6) należało dodać wyraz „zwierząt" ponieważ został on wcześniej 
pominięty. 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2020  pozycja  1893 w dniu  10 marca 2020 roku.                                                                                           

Uchwała  obowiązująca  w realizacji . 

19)Nr XX/114/2020 z 27.02.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

               Zmiana uchwały wynika z konieczności uchylenia załącznika do uchwały określającej  

ilości      i rodzaje odpadów przyjmowanych na PSZOK, gdyż nie wyczerpuje on zapisów art. 

3 ust 2 pkt. 6 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) oznacza to, że katalog wymienionych odpadów jest zbyt 

ograniczony. 

              W związku z powyższym należało wprowadzić zmiany w § 1 w ust. 1 w pkt. 6 i 

określić zbierane odpady zgodnie z powyższym przepisem ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. 

Ponieważ został usunięty załącznik do uchwały należało usunąć z § 4 ust 3, gdyż stał się 

bezzasadny. W § 4 ust. 5 należało również dokonać zmian, gdyż odnosił się on do 

charakterystyki odpadów znajdującej się w uchylanym załączniku. 

                  Z  załącznika Nr 2 do uchwały również usunięto zapisy odnoszące się do Załącznika 

uchylanego znajdujące się w pkt. I ppkt. 2 i pkt. II ppkt. 4 i 6. 

Ponadto należało zmienić w załączniku Nr 2 w pkt. II w ppkt 2 wyraz „mieszkańców" na 

wyrazy „właścicieli nieruchomości", gdyż właściciel nieruchomości, z której są oddawane 

odpady do PSZOK nie musi być mieszkańcem Gminy Prochowice. 
            Usunięto także z pkt. II z ppkt. 5 następujące odpady: odpady zawierające azbest, 

zmieszane odpady budowlane, części samochodowe (w tym szyby samochodowe). Powodem 

usunięcia jest zbyt mocne ograniczenie katalogu odpadów jakie można oddawać na PSZOK. 

Wprowadzono jednak do tego punktu zapis „odpady niestanowiące odpadów komunalnych". 

Pozwoli to na oddzielenie odpadów, których charakter może świadczyć o pochodzeniu z 

działalności gospodarczej. 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2020  pozycja  1894 w dniu  10 marca 2020 roku. 

Uchwała  obowiązująca w  realizacji . 



251 

 

20)Nr XX/115/2020  z 27.02.2020 r. w sprawie określenia stawek procentowych opłat 

adiacenckich  

                     Zgodnie z art. 98 a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm./, wysokość stawki 

procentowej opłaty adiacenckiej ustala Rady Miasta i Gminy Prochowice w drodze uchwały, 

w wysokości: 

• nie większej niż 30% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed 

podziałem,      a wartością jaką nieruchomość ma po podziale, jeżeli w wyniku podziału 

nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, 

który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość; 

• nie większej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed 

wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość 

ma po ich wybudowaniu. 

Opłaty adiacenckie są źródłem dochodów samorządu gminnego, instrumentem, za pomocą 

którego gminy gromadzą dochody w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację 

zadań, zarówno bieżących jak i inwestycyjnych. Wprowadzenie opłat adiacenckich w stawkach 

30 % i 50 % pozwoli na zwiększenie wpływów do budżetu gminy i pozwoli, choć w pewnym 

stopniu, zrekompensować obciążenia budżetu z tytułu m.in. wypłat odszkodowań za 

nieruchomości przeznaczone                        w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego pod drogi publiczne, przechodzące,           z mocy prawa na własność Gminy 

Prochowice czy wydatki na budowę nowych urządzeń infrastruktury technicznej.  

Wprowadzenie ww opłaty pozwoli w pełni wykorzystać władztwo prawne gminy do 

wymierzenia        i  pobierania opłat. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały 

było zasadne.  

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2020  pozycja  1895 w dniu  10 marca 2020 roku. 

Uchwała  obowiązująca  w  realizacji . 

 

21) XX/116/2020 z 27.02.2020 r. w sprawie określenia  górnych stawek opłat za usługi 

odbierania odpadów komunalnych  z nieruchomości oraz opróżniania  zbiorników 

bezodpływowych                     i transportu nieczystości ciekłych. 

                   Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                 
i  porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), rada gminy określa w drodze 
uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. Dotyczy to właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, którzy nie mają obowiązku ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz gminy. Podmioty te są zobowiązane do podpisania umowy z gminną 
jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych lub gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą odbierającym odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, o 
którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy. 

W  2013r. w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
Gmina Prochowice objęła usługą w zakresie odbierania odpadów komunalnych wszystkie 
nieruchomości na terenie gminy zarówno zamieszkałe jak i niezamieszkałe. Wobec 
powyższego w 2013 roku utraciła moc uchwała w sprawie górnych stawek opłat za usługę w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych. Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat 
za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od 2006 roku nie 
uległa zmianie. 
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Górne  stawki  opłat są maksymalnymi opłatami, których nie mogą przekroczyć 
przedsiębiorcy świadczący usługi  w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Tak więc 
głównym celem niniejszej uchwały jest ograniczenie niekontrolowanego wzrostu cen za w/w 
usługi. Uchwała stanowi zachętę do selektywnego gromadzenia odpadów, gdyż proponowana 
górna stawka za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych (niesegregowanych) została 
ustalona na poziomie dwukrotnie wyższym, niż stawka za usługi, jeżeli odpady komunalne są 
zbierane i transportowane w sposób selektywny. Celem takiego uregulowania jest promowanie 
selektywnej zbiórki odpadów i ma umocowanie w treści przepisu art. 6 ust. 4 ustawy, zgodnie 
z którym rada gminy określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, stosuje wyższe stawki, 
jeżeli odpady komunalne nie są zbierane           i  odbierane w sposób selektywny. 

Niniejszą uchwałą ustalono: 

- górną  stawkę opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

rzecz gminy   w wysokości 49,25 zł za 1 m3, 

- górną stawkę opłaty podwyższonej za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz gminy w dwukrotnej wysokości stawki podstawowej w przypadku, gdy 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny, 

- górna stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w 

wysokości 90,00 zł/m3. 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2020  pozycja  1896 w dniu  10 marca 2020 roku. 

Uchwała  obowiązująca w  realizacji . 

22) XXI/119/2020 z 25.03.2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na  terenie  miasta i gminy 

Prochowice,  

           Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019r, 

poz.122) 

zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie należy do zadań własnych 

Gminy. Rada Gminy wypełniając wskazany obowiązek   jest  obowiązana, w drodze uchwały, 

corocznie do dnia 31 marca podjąć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2020  pozycja  2388 w dniu  31 marca 2020 roku. 

Uchwała  zrealizowana . W  marcu  2021 roku Rada  podjęła nową uchwałę. 

23) XXII/125/2020 z 27.04.2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku  

od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu           w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19,  

                 Rada Miasta i Gminy Prochowice wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom z terenu 

miasta        i gminy Prochowice, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 podejmuje 
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uchwałę na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15q ustawy z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.),        w celu przedłużenia grupom 

przedsiębiorców terminu płatności rat należnych za maj i czerwiec 2020r. do dnia 30 września 

2020 r. Dwie firmy  z terenu miasta i gminy Prochowice  skorzystały z tej formy pomocy. 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2020  pozycja  2924 w dniu  30 kwietnia  2020 roku. 

Uchwała  zrealizowana  . 

 

24)Nr  XXVII/141/2020   z 30.09.2020 r. ustalenia Regulaminu określającego zasady 

udzielania dotacji celowej z budżetu miasta i gminy Prochowice na realizację zadań 

inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska , służących ochronie powietrza , 

polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na  ogrzewanie 

ekologiczne , realizowanych na terenie miasta i gminy Prochowice, 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2020  pozycja  5558  w dniu   12 października  2020 roku. 

 

Uchwała uchylona  uchwałą  nr 124/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu z dnia 6 listopada 2020 r.   

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oceniając zgodność z prawem 
postanowień przedmiotowej uchwały ustaliło, co następuje: 

Przepis art. 403 ust. 4 p.o.ś. przewiduje możliwość finansowania z budżetu gminy lub 
budżetu powiatu zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, poprzez udzielenie 
dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów 
publicznych, w szczególności: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, 
przedsiębiorców, jak również jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub 
powiatowymi osobami prawnymi. Z art. 403 ust. 5 p.o.ś. wynika kompetencja rady gminy lub 
rady powiatu do określenia w drodze uchwały zasad udzielania dotacji celowej, o której mowa 
w ust. 4, obejmujących w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub 
dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania. 

Jak wynika z definicji zawartej w art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „u.f.p.", dotacjami są 
podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek 
samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie 
tej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub 
dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Należy podkreślić, że zasadniczą cechą 
odróżniającą dotacje od innych rodzajów wydatków jest m.in. to, że podlegają szczególnym 
zasadom rozliczania. Ponadto, jak wynika z dyspozycji art. 126 u.f.p., dotacje przeznaczane są 
na realizację zadań publicznych. Zgodnie natomiast z art. 127 ust. 1 u.f.p. dotacjami celowymi 
są środki przeznaczone m.in. na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 
ustawami, ustawowo określonych zadań realizowanych przez jednostki inne niż jednostki 
samorządu terytorialnego, bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, 
zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b u.f.p., zadań 
zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, kosztów realizacji inwestycji. 

Przepisy prawa finansowego wymagają, aby dotacja celowa udzielana była z budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umowy (art. 250 u.f.p.), co w przypadku 
dotacji udzielonej na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska przewiduje 
również art. 403 ust. 6. Zgodnie z art. 250 u.f.p. umowa o dotację określa w szczególności 
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elementy takie jak: wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego 
realizację są przekazywane środki dotacji, termin wykorzystania dotacji, termin i sposób 
rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej. 

Należy zatem przyjąć, że ustawodawca nie dopuszcza możliwości finansowania lub 
dofinansowania kosztów zadań publicznych, które już zostały poniesione, gdyż wydatek ten 
miałby charakter refundacji poniesionych kosztów, nie zaś dotacji na realizację zadania (celu). 
Przepisy ustawy o finansach publicznych i art. 403 ust. 4-6 p.o.ś. nie stwarzają żadnych podstaw 
prawnych do przyjęcia takiego rozwiązania. Każda dotacja zgodnie z definicją prawną 
określoną w ustawie o finansach publicznych ma służyć finansowaniu lub dofinansowaniu 
realizacji zadań publicznych, a więc zadań, które istnieją w dacie przyznania prawa do ich 
finansowania lub dofinansowania. Dopiero po przyznaniu prawa do dotacji można mówić o 
realizacji zadania publicznego. Dotacja to wydatek redystrybucyjny, na coś przyszłego, a 
wyraźne odstępstwa, jeśli je dopuścić, muszą wynikać z przepisów ustawy. 

W praktyce finansowej zawierane są umowy o dotacje celowe, na podstawie których 
przyznana dotacja nie jest wypłacana beneficjentowi niezwłocznie po zawarciu umowy celem 
pokrycia z niej przyszłych wydatków, ale beneficjent finansuje zadanie ze środków własnych, 
po czym otrzymuje gwarantowane umową środki dotacji refinansującej uprzednio dokonane 
płatności. Takie refinansowanie otrzymywane jest jednak na zadanie publiczne (cel), którego 
realizacja dokonywała się w warunkach posiadania już przez wykonawcę prawa do otrzymania 
(wypłaty) dotacji. 

Postanowienia wprowadzonych badaną uchwałą zasad, przewidujące dofinansowanie 
kosztów inwestycji poprzez zwrot kosztów zadania poniesionych w okresie od 01.01.2017 r. 
do 30.04.2019 r. są niezgodne z przepisami art. 403 ust. 5 p.o.ś. w związku z art. 126 i art. 127 
ust. 1 u.f.p. Na zasadność powyższego podejścia wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w 
Warszawie w wyrokach z dnia 24 listopada 2016 r. (sygn. akt H GSK 954/15) oraz z dnia 28 
stycznia 2020 r. (sygn. akt I GSK 1974/19), jak również Wojewódzki Sąd Administracyjny w 
Łodzi w wyroku z dnia 21 listopada 2017 r. (sygn. akt I SA/Łd 951/17) oraz Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 9 maja 2019 r. (sygn. akt I SA/Kr 113/19). 
Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

orzekło jak w sentencji uchwały. 

 

25)Nr XXVII /143/2020 z 30.09.2020 r. w sprawie ustalenia  Regulaminu  korzystania   z  
cmentarzy   komunalnych oraz  ustalenia  cennika opłat za usługi  cmentarne   na terenie  
Cmentarzy  Komunalnych  Gminy Prochowice  . 

         Zgodnie z art.4 ust.l pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1995r. o gospodarce komunalnej, 
ustalanie wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 
należy do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego . Usługami 
takimi są usługi powszechnie dostępne, zaspokajające w sposób bieżący i nieprzerwany 
szczególne i kwalifikowane potrzeby ludności tj. potrzeby o charakterze użyteczności 
publicznej . Usługi cmentarne należą do tej kategorii usług . Dotychczasowe opłaty cmentarne 
w Gminie Prochowice nie były aktualizowane, nie uwzględniają one zmian wskaźników 
gospodarczych jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat. 

Przez miniony okres znacznie wzrosły koszty utrzymania cmentarza tj. sprzątania, wywozu 

nieczystości stałych, opłat za wodę itp. w świetle powyższego podjęcie uchwały jest w pełni 

uzasadnione i konieczne. 
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Cennik opłat za usługi cmentarne 

Lp. Wyszczególnienie Opłaty 

(w złotych) 

1. Opłata za udostępnienie miejsca do pierwszego pochówku:  

- grób ziemny zwykły, 

- grób ziemny pogłębiony, 

- grób ziemny zwykły dzieci do 6 lat  

 

             500 

800 

200 

2. Opłata za grób murowany (bez istniejącego grobowca)  : 

- grób murowany jednomiejscowy 

- grób murowany dwumiejscowy 

- grób murowany czteromiejscowy 

 

            1000 

2000 

4000 

3. Opłata za grób murowany (z istniejącym grobowcem)  : 

- dwumiejscowy 

- czteromiejscowy  

- sześciomiejscowy  

 

           4000 

8000 

          12000 

4. Za wjazd samochodem (opłata każdorazowa): 

- osobowym 

- osobowym z przyczepą lub dostawczym do 3,5 t 

- samochodem powyżej 3,5 t 

 

100 

100 

100 

5. Przedłużenie używalności grobu ziemnego i murowanego 

jednomiejscowego na następne 20 lat: 

 

 

300 

6. Opłata za udostępnienie Kaplicy Cmentarnej 200 

    

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2020  pozycja  5559  w dniu   12 października  2020 roku. 

Uchwała  obowiązująca w realizacji. 

 

26)Nr XXVII/145/2020   z 30.09.2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa 

w gminie Prochowice na rok szkolny 2020/2021. 

              Artykułem 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo 

oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.2248), który wszedł w życie 3 grudnia 

2019 r. dodano w ustawie Prawo oświatowe art. 39a, który reguluje zasady zwrotu rodzicom 

kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół. Określa też wzór 

na obliczenie kosztów jednorazowego przewozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły wraz z 

opiekunem. Jedną ze składowych wzoru jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie 

właściwego dla danego pojazdu. Ustawa zobowiązuje radę gminy do określenia w drodze 

uchwały, średniej ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny, uwzględniając ceny 

jednostki paliwa w gminie. 
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Określono  średnią cenę jednostki paliwa, z podziałem na jego rodzaje w gminie Prochowice 

na rok szkolny 2020/2021, w następującej wysokości: 

1) paliwa płynne 

a) etylina 95 - 4,73 zł, 

b) etylina 98 - 4,48 zł, 

c) olej napędowy D MILES - 4,45 zł, 

d) olej napędowy D MILES PLUS - 0,00 zł, 

2) paliwa gazowe 

a) gaz LPG-1,94 zł. 

 

 Ustalona średnia cena jednostki paliwa obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2020  pozycja  5560  w dniu   12 października  2020 roku. 

Uchwała  obowiązująca w realizacji. 

 

27)Nr XXVIII/152/2020 z 4.11.2020 r. zmieniająca  uchwałę  w sprawie inkasa podatków  

       W związku z wyborem nowej osoby na funkcję sołtysa  we  wsi  Gromadzyń  nastąpiła 

konieczność zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków.  

Zgodnie z obecnie obowiązującą uchwałą nr IV/33/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 

dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie inkasa podatków wymienione w niej osoby - sołtysi wsi, 

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

swoich sołectwach. Zmiana na funkcji sołtysa we wsi Gromadzyń pociągnęła  za sobą 

konieczność dokonania zmiany wyżej wymienionej uchwały dotyczącej wyznaczenia nowego 

inkasenta podatków dla wsi Gromadzyń. 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2020  pozycja  6217     w dniu    17 listopada  2020 roku. 

Uchwała  obowiązująca w realizacji. 

 

28)Nr XXVIII/153/2020 z 4.11.2020 r. w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 
             Minister Finansów w Obwieszczeniu z dnia 23 lipca 2020 r. ogłosił na podstawie  

art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z  

2019 r. poz. 1170) górne granice stawek kwotowych  w celu określenia podatku od 

nieruchomości na rok 2021. 

Przewidywane wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i 

fizycznych nieznacznie wzrosło w stosunku do 2020r. 

Rada   MiG Prochowice   niniejszą  uchwałą  określiła  roczną wysokość   stawek  podatku  

od nieruchomości   w roku 2021 :  

 

 

. 
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1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób    

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1 m² powierzchni,  

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 

jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,52 zł od 1 m² powierzchni, 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia                

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020r. poz. 802) i położonych na 

terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 

przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o 

przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od 

dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a 

w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 

3,28 zł od 1 m2 powierzchni; 

2)  od  budynków  lub  ich  części:  

a) mieszkalnych – 0,85 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,  

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 

24,84 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł 

od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,37 zł od 1 m² 

powierzchni użytkowej; 

3) od budowli – 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.  

 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2020  pozycja  6218     w dniu  17 listopada    2020 roku. 

Uchwała  obowiązująca  w realizacji. 

 

 

29)Nr XXIX/156/2020 z 30.11.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu 

korzystania z cmentarza komunalnego oraz ustalenia cennika opłat za usługi  cmentarne na 

terenie Cmentarzy  Komunalnych Gminy Prochowice. 
         Po podjęciu poprzedniej uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z 

cmentarzy komunalnych oraz ustalenia cennika opłat za usługi cmentarne na terenie Cmentarzy 

Komunalnych Gminy Prochowice  dokument został przesłany do organu nadzoru. Organ 

nadzoru nie stwierdził nieważności poprzedniej uchwały jednakże wniósł do niej uwagi.  

Uwagi  zostały  uwzględnione  w  następujący  sposób : 

1) w załączniku nr 1: 
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    a) w ust.5 pkt 3-skreślono” ziemne rodzinne(pogłębione)” - ponieważ na cmentarzu 

urządza się groby ziemne pogłębione, z uwagi na brak miejsca nie urządza się grobów 

rodzinnych, 

    b) w ust.6 pkt 5 wyrazy :”oraz przy bramach cmentarnych, w odległości mniejszej niż 3 

metry od bramy” – skreśla się, ponieważ regulamin dotyczy tylko terenu cmentarza nie 

może obejmować terenu wokół cmentarza , 

    c) w ust.15 zdanie pierwsze po wyrazach „grób murowany” dodaje się wyraz 

„jednomiejscowy”  jest to ujednolicenie nazewnictwa w dokumencie, wyrazy „oraz miejsce 

rezerwowe” – skreśla się ze względu na brak możliwości rezerwacji miejsc grzebalnych  na 

terenie cmentarza  , a w zdaniu piątym wyrazy   „bez zwrotu opłaty (części opłaty 20 

letniej)” skreśla się  - regulamin nie może regulować tego typu rozliczeń , regulują to osobne 

przepisy.  

2. w załączniku nr 2 wprowadzono następujące zmiany : skreślono opłatę z tytułu 

ekshumacji zwłok oraz postawienia pomnika. Ujednolicono i skrócono nazewnictwo (bez 

zmiany znaczenia) w pkt.1,2,3. 

Powyższe poprawki wyczerpują uwagi stwierdzone przez organ nadzoru . W tym stanie 

rzeczy podjęcie uchwały stało się konieczne i jest uzasadnione.  

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2020  pozycja   7017    w dniu   15 grudnia   2020 roku. 

Uchwała  obowiązująca  w  realizacji. 

 

 

30)Nr XXXI/162/2020 z 30.12.2020 r.  w sprawie Budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 

2021 rok 
 

Niniejszą uchwałą  Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwaliła plan dochodów i 
wydatków na rok 2021.   Dochody  budżetu  Gminy Prochowice na rok 2021 wynoszą  42 
391 867,72zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie: 37.631.611.18 zł 

2) dochody majątkowe w kwocie: 4.760.256,54 zł 

 

       Wydatki  budżetu Gminy Prochowice na rok 2021  wynoszą  : 37 050 637,43 zł. 

       Wydatki budżetu obejmują plan wydatków  bieżących na łączną kwotę 35.946.676,84 
zł, w tym: 
        1) wydatki  jednostek  budżetowych  w  kwocie: 23.2224.230,29 zł,  

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 13.904.457,86 zł 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 9.317.772.43 zł 

c) dotacje na zadania bieżące : 1.966.500.00 zł 

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 11.586.531,11 zł 

e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego: 224.014,63 zł 

f) wydatki   na  programy  finansowane  z udziałem   środków,  o których  mowa  w art. 5 
ust. 1 pkt. 2 i 3  51 361,40 zł 

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę    7 641 230,29 

zł, w tym  

a) na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje w kwocie :   7.641.230,29  zł 

w tym: 
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- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3   

2 534 005,83 zł. 

Różnica między dochodami i wydatkami Gminy stanowi deficyt budżetu na łączną kwotę 2 
300.000,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą : 

-przychody pochodzące z  zaciągniętych pożyczek  i  kredytów  w kwocie 601 056 ,00 zł, 

-wolne środki  833 066,00 zł. 

- przychody jednostek samorządu terytorialnego  z niewykorzystanych środków pieniężnych  
na rachunku bieżącym – 865 878,00 zł. 

Ustalono  kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości  3 798 944,00 zł. z 

tego: 

- przychody z  pożyczek i kredytów  2.100.000.00 zł 

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 

833.066.00 zł. 

Ustalono  kwotę rozchodów budżetu  w  wysokości   1.498 944.00 zł, z tego: 

- spłaty kredytów długoterminowych 1.313.394.00 zł 

- spłaty pożyczek długoterminowych 185.550.00 zł 

W budżecie tworzy się rezerwy , w tym: 

1) rezerwę ogólną w wysokości   80.000,00 zł 

2) rezerwę   celową   na   realizację   zadań   własnych  z zakresu   zarządzania   kryzysowego   

w wysokości:   120.000,00 zł. 

W uchwale budżetowej ustalono również : 

- dochody  z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki ł na zadania związane 
z ochroną środowiska i gospodarką wodną,  

-plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

- plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami , 

- plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań realizowanych w drodze 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , 

- plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność określoną 
w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, 

-planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w tym: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,  

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,   

- dochody  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na 
realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz wydatki  na realizację zadań określonych w gminnym 
programie przeciwdziałania narkomanii,  

-plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w podziale 
na sołectwa , 

- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),  
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             -  limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów 
wartościowych ,      

                zaciąganych na: 

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,, 

- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy ,, 

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek . 

 

             Upoważniono Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice do:  dokonywania zmian planu 

wydatków w ramach działu w: zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia 

ze stosunku pracy,  dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych bez wprowadzania 

nowych zadań inwestycyjnych, dokonywania zmian w planie zakupów inwestycyjnych pod 

warunkiem, że wartość zakupu nie przekracza 150.000.00 zł w ramach tego samego działu, 

dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub 

uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie 

pogorszą wyniku budżetu, dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze 

zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te 

nie pogorszą wyniku budżetu. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych 

ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, przekazywania uprawnień 

gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. których 

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, zaciągania 

zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek  na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł ,zaciągania zobowiązań 

długoterminowych   na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z  tytułu kredytów i pożyczek do wysokości      2 100 000,00 zł. 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2021  pozycja   998    w dniu  26 lutego    2021 roku. 

Uchwała  obowiązująca  w trakcie realizacji . 

31) Nr XXXI/165/2020 z  dnia  30.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic 

aglomeracji Prochowice,  

 

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 

r., poz. 31 z późn. zm.) dotychczasowe akty prawa miejscowego w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji wydane na podstawie art. 43 ust. 2 a ustawy uchylanej art. 573 zachowują moc nie 

dłużej niż do 31 grudnia 2020 roku. 

Jednocześnie na mocy art. 87 ust. 1 cytowanej ustawy Prawo Wodne aglomeracje 

wyznacza się w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada miasta i gminy po 

uzgodnieniu projektu uchwały z Zarządem Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie a w przypadku występujących na obszarze aglomeracji form ochrony przyrody również 

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Projekt uchwały został uzgodniony z 

Zarządem Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Legnicy oraz z 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, które postanowiły uzgodnić 
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wyznaczenie aglomeracji Prochowice przyjętej w projekcie uchwały Rady Miasta i Gminy 

Prochowice w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Prochowice. 

Na terenie planowanej aglomeracji Prochowice funkcjonuje system zbiorowego 

odprowadzania ścieków komunalnych poprzez system kanalizacji sanitarnej. Sieć 

kanalizacyjna obsługuje obecnie ok. 100 % mieszkańców wyznaczonej aglomeracji tj. miasto 

Prochowice i miejscowości Lisowice, Kwiatkowice, Rogów Legnicki, Kawice, Cichobórz, 

Motyczyn, Dąbie, Szczedrzykowice, Szczedrzykowice Stacja. 

Uwzględniając aktualną ilość osób przebywających na terenie aglomeracji korzystających z 

kanalizacji oraz ilość ścieków z przemysłu i osób czasowo przebywających na terenie 

aglomeracji, RLM aglomeracji ustalono na 7 418. 

Na terenie aglomeracji istnieje sieć kanalizacji sanitarnej o długości 75,35 km, w tym sieć 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości 52,91 km i siec tłoczna kanalizacji sanitarnej 

długości 22,44 km. Ścieki z terenu aglomeracji odprowadzane są do oczyszczalni ścieków 

zlokalizowanej w Prochowicach. 

W ramach planów inwestycyjnych zaplanowano inwestycję pn. Rozbudowa  i  

modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Prochowicach. Celem inwestycji będzie 

zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków oraz usprawnienie procesów oczyszczania 

(modernizacja technologii oczyszczania ścieków). Obecnie trwa proces opracowywania 

projektu budowlanego zakresu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków. 

Aglomeracja Prochowice nie obejmuje miejscowości z terenu gminy Prochowice, w których 

współfinansowano roboty kanalizacyjne środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do 

momentu zakończenia robót i trwałości operacji. Dotyczy to miejscowości Mierzowice, 

Gromadzyń      i Golanka Dolna. 

Podjęcie uchwały umożliwi korzystanie z pozabudżetowych środków pochodzących z budżetu 

państwa oraz Unii Europejskiej na realizację zamierzeń inwestycyjnych planowanych w 

aglomeracji. 

              W związku z powyższym zasadnym było  podjęcie uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Prochowice. 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2021  pozycja   136   w dniu    11 stycznia   2021 roku. 

Uchwała  obowiązująca w realizacji. 

 

 

32) Nr  XXXI/167/2020  z 30.12.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od 

podatku od nieruchomości  stanowiących   regionalna pomoc  inwestycyjną. 

 

       W dniu 23 grudnia 2020r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów 

zmieniające rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie warunków udzielania zwolnień 
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z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących 

regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, 

pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na 

infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz 

portów. Mocą tego rozporządzenia zmieniającego Rada Ministrów przedłużyła termin w jakim 

może być udzielana pomoc w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach 

regionalnej pomocy inwestycyjnej. W § 1 projektu uchwały zmieniającej zawarte zostały 

przepisy dostosowujące do aktualnego stanu prawnego , a w § 2 projektu zawarto przepis 

przejściowy regulujący sytuację przedsiębiorców, którzy nabyli prawo do zwolnień na mocy 

dotychczas obowiązującej uchwały (uchwały zmienianej). W przedstawionym stanie rzeczy 

podjęcie przedmiotowe. 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  rocznik 

2021  pozycja   137    w dniu   11 stycznia   2021 roku. 

Uchwała  obowiązująca w realizacji. 

 

 

II. Uchwały   uchylone ( w części  lub w całości ) 

                W ramach sprawowanego  nadzoru Wojewoda Dolnośląski  nie podejmował  

rozstrzygnięć   wobec uchwał Rady Miasta i Gminy podjętych w roku 2020.  Występowały  

jednak  sytuacje ,  że na  ustną sygnalizację organu nadzoru niektóre zapisy uchwał były  

modyfikowane  do  zaleceń  nadzoru. 

Wojewódzki  Sąd  Administracyjny   we Wrocławiu nie podejmował decyzji w stosunku do 

uchwał Rady Miasta i  Gminy Prochowice    podjętych w omawianym okresie. 

W ramach  sprawowanego  nadzoru   Kolegium  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we 

Wrocławiu  z dnia 6 listopada 2020 r.   uchwałą  nr 124/2020 uchyliło uchwałę  Rady Miasta i 

Gminy Prochowice   Nr  XXVII/141/2020  z  dnia 30.09.2020 r. w sprawie ustalenia 

Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta i gminy 

Prochowice na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska , służących 

ochronie powietrza , polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na  

ogrzewanie ekologiczne , realizowanych na terenie miasta i gminy Prochowice. 

 

III. Uchwały  realizowane   przez  Radę  Miasta  i  Gminy   Prochowice  

Rada   zrealizowała   5    uchwał .  

1)Nr XXVI/138/2020  z dnia  26.08. 2020 r. w sprawie rozpatrzenia  skargi, 

                 Rozpoznając skargę, o której  mowa w § 1 uchwały Rada Miasta i Gminy 

Prochowice uwzględniła  opinię Komisji Skarg, wniosków i petycji  z   której wynika, że  

złożenie  życzeń  kapłanom   parafii rzymsko-katolickiej na terenie  gminy  Prochowice   nie 

naruszało zasady bezstronności  wynikającej z art. 25 ust.2 Konstytucji  Rzeczypospolitej  

Polskiej . Zgodnie bowiem  z ugruntowanymi poglądami orzecznictwa jak i piśmiennictwa 

zasada bezstronności światopoglądowej władz  publicznych  dotyczy jedynie sfery władczych 

działań podejmowanych przez władzę , a więc takich  działań  które  kształtują  prawa  i  

obowiązki   różnych podmiotów. Nie znajduje więc zastosowania ta zasada do innych sfer 

działania podmiotu władzy publicznej,  a w szczególności  gdy podmiot taki podejmuje 

działania faktyczne, jakimi w tym konkretnym przypadku  było złożenie odnośnych życzeń. 
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Takim bowiem działaniem nie ograniczono niczyjej swobody sumienia. Nadto, z wyjaśnień  

Burmistrza Miasta i Gminy  złożonych na posiedzeniu Komisji, o którym mowa powyżej  

jednoznacznie wynika, że  zamieszczając przedmiotowe  życzenia nie było celem 

dyskryminowanie kogokolwiek. 

            Jednocześnie  dodaje się , że tekst  życzeń   których skarga   dotyczyła  został  usunięty 

ze strony internetowej   w dniu   15 kwietnia 2020 r.   

                  W  przedstawionym stanie rzeczy uznanie skargi  za bezzasadną  było  uzasadnione. 

Uchwała  zrealizowana.  

2)Nr XXVI/139/2020  z dnia 26.08. 2020 r. w sprawie rozpatrzenia  skargi,  

Rozpoznając skargę, o której mowa w § 1 uchwały Rada Miasta i Gminy Prochowice 

uwzględnia opinię Komisji Skarg, wniosków i petycji  z   której wynika, że  udział  księdza  

katolickiego   w przekazaniu do użytku mieszkań komunalnych  i  ich   poświęcenie    oraz  

złożenie  życzeń   dla  kapłanów  Kościoła  katolickiego   nie naruszało zasady bezstronności  

wynikającej  z art. 25 ust.2 Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej . Działanie takie nie 

naruszało również art.53 ust.6-7 Konstytucji, albowiem nie  sposób uznać ,że  którekolwiek z 

osób  obecnych przy przekazaniu mieszkań  była zmuszona do uczestnictwa w tym wydarzeniu, 

jak również do  ujawnienia swoich przekonań religijnych . Zarówno w toku tego wydarzenia, 

jak i  w dniach następnych, nikt nie  okazał władzom Gminy niezadowolenia , a wręcz 

zorganizowanie w taki  a nie inny  sposób oddania budynku do użytkowania było przez 

mieszkańców Gminy   ocenione  bardzo pozytywnie .   

               Zgodnie bowiem  z ugruntowanymi   poglądami  orzecznictwa,  jak  i  piśmiennictwa, 

zasada bezstronności światopoglądowej władz publicznych dotyczy jedynie sfery władczych 

działań podejmowanych przez władzę , a więc takich  działań,  które  kształtują  prawa i 

obowiązki   różnych podmiotów. Nie znajduje więc zastosowania ta zasada do innych sfer 

działania podmiotu władzy publicznej, a w szczególności , gdy podmiot taki podejmuje 

działania faktyczne , jakimi w tym konkretnym przypadku  było poświęcenie  mieszkań i 

złożenie odnośnych życzeń . Takim bowiem działaniem nie ograniczono niczyjej swobody 

sumienia . Nadto , z wyjaśnień  Burmistrza Miasta i Gminy   złożonych na posiedzeniu Komisji, 

o którym mowa powyżej jednoznacznie wynika, że  poświęcając  mieszkania  i  zamieszczając   

życzenia  dla  księży nie było celem dyskryminowanie kogokolwiek. 

            Jednocześnie  dodaje się, że tekst  życzeń   których skarga   dotyczyła  został  usunięty 

ze strony internetowej   w dniu   15 kwietnia 2020 r.   

                  W  przedstawionym stanie rzeczy uznanie  skargi  za bezzasadną  jest uzasadnione. 

Uchwała zrealizowana. 

3)Nr XXVI/140/2020  z dnia  26.08. 2020 r. w sprawie rozpatrzenia  skargi,  

              Rozpoznając skargę, o której  mowa w § 1 uchwały Rada Miasta i Gminy Prochowice 

uwzględnia opinię Komisji Skarg, wniosków i petycji  z   której wynika, że  złożenie  w imieniu 

POKIS kwiatów pod Pomnikiem Jana Pawła II w dniu 18 maja 2020 r.  oraz  współpracy POKIS 

z Parafią  Katolicką  i  zorganizowanie wieczornej transmisji wydarzenia religijnego na skwerze  

Jana Pawła II w dniu  2 kwietnia 2020 r.   nie naruszało zasady bezstronności  wynikającej z 

art. 25 ust.2 Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej . Zgodnie bowiem  z ugruntowanymi 

poglądami orzecznictwa jak  i piśmiennictwa zasada bezstronności światopoglądowej  władz  

publicznych  dotyczy jedynie sfery władczych działań podejmowanych przez władzę , a więc 

takich  działań  które  kształtują  prawa  i  obowiązki   różnych podmiotów. Nie znajduje więc 

zastosowania ta zasada do innych sfer działania podmiotu władzy publicznej,   a w 

szczególności  gdy podmiot taki podejmuje działania faktyczne, jakimi w tym konkretnym 

przypadku  było złożenie kwiatów i transmisja wydarzenia. Takim bowiem działaniem nie 

ograniczono niczyjej swobody sumienia .  Udział Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w 

wydarzeniach związanych z kościołem katolickim nie oznacza faworyzowania żadnej religii. 

W centrum  uwagi POKIS  zawsze pozostaje człowiek - niezależnie od pochodzenia, 

narodowości, rasy, czy wreszcie wyznania. Jednostka ta  nie ocenia    i  nie wartościuje  w 
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sposób subiektywny, zawsze jest    bezstronna  i obiektywna - zajmując tym samym stanowisko 

relatywne.  Należy  zauważyć, że religia jest częścią każdej kultury, wpływając tym samym 

między innymi na kształtowanie wartości i moralności danego systemu organizacji społecznej. 

Polska kultura w znacznym stopniu zakorzeniona jest w wierze chrześcijańskiej. Dzięki 

przyjęciu przez Polskę tejże wiary kraj mógł zacząć się rozwijać jako europejskie państwo oraz 

kształtować swoją państwowość. Już sama Preambuła Konstytucji RP odwołuje się do doktryny 

chrześcijańskiej. Symbolika kościoła katolickiego jest obecna i dostrzegalna na różnych 

szczeblach administracji publicznej - nie tylko samorządowej. 

Nadto,  z wyjaśnień  Dyrektora  POKIS    złożonych na posiedzeniu Komisji, o którym mowa 

powyżej jednoznacznie wynika, że  w/w czynności nie miały na  celu dyskryminowanie  

kogokolwiek. 

                  W  przedstawionym stanie rzeczy uznanie skargi  za bezzasadną  jest  uzasadnione. 

Uchwała zrealizowana. 

4)Nr XXVII/144/2020 z dnia 30 .09. 2020 r. w sprawie  rozpatrzenia skargi, 

Rozpoznając skargę, o której  mowa w § 1 uchwały Rada Miasta i Gminy Prochowice 

uwzględnia opinię Komisji Skarg, wniosków i petycji  z   której wynika, że  w dniu  19 sierpnia 

2020r.  wpłynęła  skarga  wniesiona  na podstawie art. 227 w zw. z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego „KPA”   na nienależyte 

wykonywanie  zadań przez dyrektorów szkół i przedszkola   funkcjonujących na  terenie miasta 

i gminy Prochowice . Dyrektorzy nie zapewniali  elektronicznej  skrzynki podawczej na 

platformie ePUAP , na którą można byłoby kierować pisma w formie elektronicznej. Podmiot 

publiczny, organizując przetwarzanie danych w systemie teleinformatycznym , jest obowiązany 

zapewnić możliwość  przekazywania danych również w postaci elektronicznej przez wymianę 

dokumentów elektronicznych związanych  z załatwieniem spraw należących do jego zakresu 

działania, wykorzystując informatyczne nośniki danych lub środki komunikacji elektronicznej. 

          Z pisemnych wyjaśnień  udzielonych przez dyrektorów szkół i przedszkola wynika, że   

na dzień złożenia skargi  placówki te nie posiadały elektronicznych skrzynek podawczych ,     a 

obowiązek taki wynikał  z art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o  informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. Dotychczas przepływ dokumentów odbywał się 

w formie papierowej i e-maila. Te formy sprawdzały się w praktyce i w związku z  powyższym  

inne nośniki  nie zostały przygotowane. 

         Organ prowadzący zobligował dyrektorów szkół i przedszkola do niezwłocznego   

założenia  skrzynek podawczych na platformie ePUAP. 

Na dzień  22.09.2020  polecenie to zostało wykonane  przez dwie placówki tj. Szkołę 

Podstawową nr 1 w Prochowicach oraz Szkołę Podstawową w Dąbiu . 

Utworzone   elektroniczne skrzynki podawcze  spełniają standardy określone i opublikowane 

na ePuAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz zapewniają  jej obsługę,  co 

wynika z art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne ( Dz.U.z 2020 r. poz. 346, z późn.zm. ) . 

Dwie pozostałe placówki  czyli  Szkoła Podstawowa nr 2 w Prochowicach oraz Miejskie  

Przedszkole w Prochowicach złożyły  wnioski do Ministerstwa Cyfryzacji  o utworzenie 

skrzynek  e PUAP, które  oczekują  na pozytywną weryfikację  .  

                  W  przedstawionym stanie rzeczy uznanie skargi  za zasadną  jest  uzasadnione. 

Uchwała zrealizowana.  

5) Nr XXXI/166/2020 z dnia 30.12. 2020 r. w sprawie  przyjęcia planów pracy Rady Miasta 

i Gminy Prochowice i komisji Rady Miasta i Gminy Prochowice na 2021 r. , 

Niniejszą uchwałą Rada ustaliła   plany pracy Rady  i  komisji   na rok 2021. 

Uchwała  obowiązująca   w realizacji . 
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II. Uchwały Rady Miasta i Gminy  Prochowice realizowane  przez Burmistrza 

Miasta i Gminy   Prochowice  

             W  2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy  Prochowice realizował   ogółem  58 uchwał 

w tym 32  uchwały  stanowiące prawo miejscowe . 

UCHWAŁY  Z  ZAKRESU  DZIAŁALNOSCI   REFERATU  ORGANIZACYJNO-

PRAWNEGO (2   ) 

1)Nr XXIV/128/2020  z dnia 17.06.2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i 

Gminy Prochowice wotum zaufania. 

           Po rozpatrzeniu  raportu o stanie Miasta i Gminy Prochowiec za 2019 rok oraz 

przeprowadzeniu debaty nad przedłożonym raportem Rada MIG Prochowice udzieliła 

Burmistrzowi    Miasta i Gminy Prochowiec wotum zaufania. 

Uchwała zrealizowana.  

2)Nr XXVIII/152/2020 z dnia 4 .11. 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie  inkasa 

podatków. 

   Realizację uchwały opisano w rozdziale I pkt.27. 

UCHWAŁY  Z  ZAKRESU  DZIAŁALNOŚCI   REFERATU  FINNASOWEGO ( 27 ) 

 

1)Nr XIX/105/2020   z 29.01.2020 r. w sprawie  zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice 

na 2020, 

2) Nr XIX/106/2020  z 29.01.2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta i Gminy Prochowice, 

3)Nr XX/110/2020  z 27.02.2020 r. w sprawie  zmian  w budżecie Miasta i Gminy  Prochowice 

na rok 2020, 

4) Nr XX/111/2020  z 27.02.2020 r.  w sprawie  zwolnienia  z  podatku  od nieruchomości. 

Realizację uchwały omówiono w rozdziale I pkt. 16. 

5)Nr XXI/118/2020  z 25.03.2020 r. w sprawie zmian  w budżecie Miasta i Gminy  Prochowice 

na rok 2020, 

6)Nr XXI/123/2020  z 25.03.2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta i Gminy Prochowice, 

7)Nr XXII/124/2020  z 27.04.2020 r. w sprawie zmian  w budżecie Miasta i Gminy  Prochowice 

na rok 2020, 

8)Nr XXII/125/2020 z 27.04.2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku  od 

nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu               

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.   

Realizację uchwały omówiono w rozdziale I pkt.23. 

9)Nr XXIII/126/2020   z 27.05.2020 r.  w sprawie  zmian  w budżecie Miasta i Gminy  

Prochowice na rok 2020, 

10) Nr XXIV/132/2020  z 17.06.2020 r. w sprawie  zmian w budżecie Miasta i Gminy 

Prochowice na 2020 rok, 

11)Nr XXV/135/2020  z dnia 14.07.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 

Prochowice na 2020 r. 

12)Nr XXV/136/ 2020 z 14.07.2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie  Finansowej 

Miasta i Gminy Prochowice . 

13)Nr  XXVI/137/2020 z  26.08.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 

Prochowice na 2020 r. 

14)Nr XXVII/147/2020 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 

Prochowice na 2020 r. 

 15)Nr XXVIII/148/2020  z dnia 4.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 

Prochowice na 2020 r. 
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16)Nr XXVIII/153/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na 

rok 2021, 

 

17)Nr  XXIX/154/2020 z dnia 30.11.2020 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej MIG  Prochowice na lata  2020-2029, 

18)Nr  XXIX/155/2020 z dnia 30.11.2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 

Prochowice na 2020 r. 

19)Nr  XXX/160/2020 z dnia 16.12.2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 

Prochowice na 2020 r. 

20)Nr  XXXI/161/2020 z dnia 30.12.2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej MIG  

Prochowice na lata  2021-2030, 

21)Nr  XXXI/162/2020 z dnia 30.12.2020 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Prochowice na  

2021 rok, 

22)Nr  XXXI/163/2020 z dnia 30.12.2020 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej MIG  Prochowice na lata  2020-2029, 

23)Nr  XXXI/164/2020 z dnia 16.12.2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 

Prochowice na 2020 r. 

Realizacja uchwał polegała na bieżącym  wykonaniu  dyspozycji referatów merytorycznych w 

zakresie zmian wprowadzonych do budżetu miasta i gminy  na rok 2020. 

Uchwały zrealizowano.  

24)Nr XXIII/127/2020 z dnia 27 maja 2020r. w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za  2019 rok Przychodni Rejonowej w Prochowicach, 

                Zgodnie z art.53 ust.l ustawy- z dnia 29 września 1994 r.o  rachunkowości, roczne 
sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ stanowiący, nie później 
niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. 

Realizując w/w obowiązek Przychodnia Rejonowa w Prochowicach przedstawiła do 

zatwierdzenia sprawozdanie finansowe  za rok 2019 - bilans, rachunek zysków  i strat oraz 

informację dodatkową wraz z załącznikami. Podjęcie uchwały było  zasadne. 

Uchwała  zrealizowana.  

25)Nr XXIV/129/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania  finansowego Gminy Prochowice za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Miasta i Gminy Prochowice za 2019 r., 

       Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020 r. poz.713 z późn.zm. ) do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie 
sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia absolutorium z tego tytułu 

Natomiast w myśl art. 270 ust.4 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki 
samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu , w terminie do dnia 
30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. 
Rada  Miasta i Gminy Prochowice, po rozpatrzeniu , zatwierdziła : 

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prochowiec za 2019 r. 
2) Sprawozdanie finansowe Gminy Prochowice za rok 2019 . 

Uchwała  zrealizowana. 

26)Nr  XXIV/130/2020 z dnia 17 czerwca  2020 r. w sprawie absolutorium, 

Rada  Miasta i Gminy  po zapoznaniu się z : 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prochowice za 2019 r., 
2) sprawozdaniem finansowym Gminy Prochowice za 2019 r., 
3) informacją o stanie mienia Gminy Prochowice za 2019 r., 
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4) opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 06.05.2020 r. w 
sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prochowice za 
rok 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok 2019, 

5) uchwałą nr II/45/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Prochowice sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta i Gminy 
Prochowice za 2019 r., 

6) wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Prochowice w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice za 2019 r., 

7) uchwałą nr II/ 48 /2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta i Gminy Prochowice w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Prochowice za 2019 r., udzieliła   Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana. 

27) Nr XXXI/167/2020 z dnia 30 grudnia 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od 

podatku od nieruchomości stanowiących  regionalną pomoc inwestycyjną . 

Realizację uchwały omówiono w rozdziale I pkt.32 

UCHWAŁY  Z  ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI  REFERATU  INWESTYCJI I 

GOSPODARKI  PRZESTRZENNEJ  ( 7)  

1)Nr XXIV/131/2020  z 17.06.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę 

Prochowice wkładu niepieniężnego ( aportu)  oraz pieniężnego do spółki pod nazwą „ 

Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, 

            Gmina Prochowice w roku 2017 realizowała zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna z włączeniem do istniejącej sieci w ul. 

Jaworowskiej w Prochowicach - Etap III", w ramach zadania wykonano sieć kanalizacji 

sanitarnej w Golance Dolnej o długości 237 m z włączeniem do sieci sanitarnej w Golance 

Górnej (Gmina Kunice), która weszła w skład majątku trwałego Gminy Prochowice. 

Eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy zajmuje się powołana przez 

Gminę Prochowice spółka pn. „Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością". 

Przekazanie Prochowickiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. wytworzonej 

w ramach w/w inwestycji kanalizacji sanitarnej w formie wkładu niepieniężnego (aportu) 

spowoduje wzmocnienie majątkowe niniejszej spółki oraz właściwą gospodarkę 

przedmiotowym mieniem. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały przyczyniło  się do przekazania spółce w/w środków 

trwałych, uporządkowania    sprawy władania i eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej, 

jednocześnie w zamian za wniesiony aport, Gmina Prochowice otrzyma ekwiwalentną ilość 

udziałów w spółce. 

W celu zatem podwyższenia kapitału zakładowego do równej kwoty wynikającej z 

wielkości udziałów jednocześnie wnosi się wkład pieniężny, co pozwoli objąć Gminie 

Prochowice 243 udziały po 1000,00 zł każdy. 

Uchwała  zrealizowana . 
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2)Nr XXIV/133/2020  z 17.06.2020 r. w sprawie  wyrażenia woli przystąpienia  Gminy 

Prochowice do wspólnej realizacji zadań  dotyczących rozbudowy sieci  dróg rowerowych na 

terenie Gminy Prochowice  i  Gminy  Ścinawa . 
 

        Gmina Prochowice i Gmina Ścinawa, mając na celu potrzebę rozbudowania infrastruktury 

turystycznej na terenie gmin oraz promocję kultury fizycznej i zdrowego wypoczynku 

mieszkańców, postanowiły podjąć wspólne kroki celem wybudowania trasy rowerowej 

łączącej miejscowości Prochowice i Ścinawę, przebiegającą po działkach zlikwidowanej linii 

kolejowej nr 362 relacji Kobylin - Legnica Północna. 

Podstawowym celem międzygminnej współpracy jest utworzenie połączenia 

granicznego trasami rowerowymi na terenie gminy Prochowice i gminy Ścinawa, aby uzyskać 

ciągłość tras rowerowych w układzie międzygminnym oraz wspólnego aplikowania o 

pozabudżetowe środki finansowe na realizację przedsięwzięcia w formie projektu 

Partnerskiego. 

Wspólne przedsięwzięcie jest zbieżne z planowanymi Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego związanymi z rozbudową sieci dróg rowerowych łączących 

większość miast i gmin wspólną infrastrukturą rowerową w ramach działań Dolnośląskiej 

Polityki Rowerowej. Zadanie wpisuje się w szerszą inicjatywę tworząc korytarz rowerowy w 

planach nazywany Trasą Blue Velo - Odrzańską Drogą Rowerową. 

Podjęcie uchwały w zakresie wspólnej realizacji inwestycji i wyrażeniu zgody na 

zawarcie porozumienia o współdziałaniu oraz umowy partnerskiej na realizacje projektu daje 

podstawę do wspólnego rozpoczęcia prac projektowych i budowy drogi rowerowej oraz 

pozyskanie pozabudżetowych środków finansowych na realizacje przedsięwzięcia. 

Mając powyższe na uwadze, uzasadnione było  podjęcie niniejszej uchwały.                                 

Uchwała  obowiązująca  w realizacji . 

 

3)Nr XXV/134/2020 z dnia 14.07.2020 r. w sprawie przystąpienia do prac nad  Strategią 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru   Funkcjonalnego 

na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacją  współdziałania powiatów i gmin wchodzących w 

skład  Legnicko-Głogowskiego Obszaru  Funkcjonalnego. 

         Obecnie na szczeblu centralnym, jak i regionalnym trwają prace dotyczące nowej 

perspektywy finansowej budżetu Unii Europejskiej związane z określeniem warunków 

efektywnego i skutecznego korzystania z funduszy unijnych na okres od 1 stycznia 2021 r. do 

31 grudnia 2027 r. Zgodnie z zapisami art. 22 projektu rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych 

funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (dalej: rozporządzenie 

ogólne) w ramach 5 Celu Polityki Spójności (CP 5) „Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu 

zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w 

ramach inicjatyw lokalnych" inwestycje będą wspierane i wdrażane poprzez instrumenty 

terytorialne. W ramach tych instrumentów terytorialnych dopuszczalne będzie także 

finansowanie działań z zakresu Celów 1-4 Polityki Spójności. 

Do realizacji podejścia terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2021-2027, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego, rekomendowane są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Inne 

Instrumenty Terytorialne / Another Territorial Tools (ATT). Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne (ZIT) to instrument terytorialny realizowany na podstawie strategii rozwoju 

lokalnego lub terytorialnego, zgodnie z art. 22 projektu rozporządzenia ogólnego. Instrument 

ZIT w perspektywie 2021-2027 winien być delimitowany wyłącznie na Miejskich Obszarach 
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Funkcjonalnych (MOF) określonych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaproponował m.in. Legnicko-Głogowski Obszar 

Funkcjonalny, przy założeniu zaangażowania minimum 70% JST wskazanych w delimitacji. 

Ponadto w celu realizacji wsparcia w ramach celu tematycznego CP5 niezbędne jest 

sformalizowanie instrumentów terytorialnych planowanych w ramach przyszłego programu 

regionalnego. 

Dnia 28 stycznia 2020 r. w Legnicy Deklarację intencji zawiązania współpracy gmin i 

powiatów LGOF podpisało 26 spośród 29 gmin obszaru delimitacji zaproponowanego przez 

Marszałka oraz wszystkie powiaty z tego terenu. Łącznie to 31 jednostek samorządu 

terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. Obecnie konieczne jest przystąpienie do 

kolejnych etapów prac, tj. opracowania Strategii ZIT LGOF oraz sformalizowania współpracy 

JST w ramach tego instrumentu terytorialnego. Mając powyższe na uwadze, zasadne jest 

podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie. 

Uchwała  obowiązująca  w realizacji . 

4)Nr XXVIII/149/2020  z dnia 4.11.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany    

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w   obrębie 4 miasta  

 Prochowice, 

Niniejsza uchwała ma na celu rozpoczęcie procedury planistycznej, która umożliwi 

lokalizację na terenie objętym opracowaniem urządzeń do wytwarzania energii z odnawialnych 

źródeł energii o mocy powyżej 100 kW w postaci farm fotowoltaicznych. 

Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) dokonana została 

analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu. Analiza wykazała, że 

podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

Obszar objęty planem położony jest w obrębie 4 miasta Prochowice. W obowiązującym 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice, uchwalonym 

uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XII/53/2003 z dnia 27 listopada 2003r. (z 

późniejszymi zmianami) obszar przewidziany do opracowania zmiany planu miejscowego 

stanowi obecnie teren rolny, łąk, lasów, technicznej obsługi miasta oraz eksploatacji złóż 

kopalin. 

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwi 

zagospodarowanie wskazanych obszarów zgodnie z oczekiwaniem społecznym oraz polityką 

rozwoju przestrzennego gminy, jak również wpisuje się w prognozę rozwoju odnawialnych 

źródeł energii. 

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że zaistniały przesłanki do podjęcia uchwały w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszarów w obrębie 4 miasta Prochowice. 

Uchwała  obowiązująca w realizacji . 

 

5)Nr XXVIII/150/2020  z dnia 4.11.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany        

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w    obrębach Golanka   Dolna   

i Motyczyn w gminie  Prochowice. 
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Niniejsza uchwała ma na celu rozpoczęcie procedury planistycznej, która umożliwi 

lokalizację na terenie objętym opracowaniem urządzeń do wytwarzania energii z odnawialnych 

źródeł energii o mocy powyżej 100 kW w postaci farm fotowoltaicznych. 

Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) dokonana została 

analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu. Analiza wykazała, że 

podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

Obszar objęty planem położony jest w obrębach Golanka Dolna i Motyczyn w gminie 

Prochowice. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 

Prochowice, uchwalonym uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XII/54/2003 z dnia 27 

listopada 2003r. (z późniejszymi zmianami) obszar przewidziany do opracowania zmiany planu 

miejscowego stanowi obecnie teren rolny, łąk, lasów i dolesień. 

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwi 

zagospodarowanie wskazanych obszarów zgodnie z oczekiwaniem społecznym oraz polityką 

rozwoju przestrzennego gminy, jak również wpisuje się w prognozę rozwoju odnawialnych 

źródeł energii. 

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że zaistniały przesłanki do podjęcia uchwały w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszarów w obrębach Golanka Dolna i Motyczyn w gminie Prochowice. 

Uchwała obowiązująca w realizacji . 

 

6)Nr XXVIII/151/2020  z dnia 4.11.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w    obrębach  Dąbie w gminie  

Prochowice , 

Niniejsza uchwała ma na celu rozpoczęcie procedury planistycznej, która umożliwi 

lokalizację na terenie objętym opracowaniem urządzeń do wytwarzania energii z odnawialnych 

źródeł energii o mocy powyżej 100 kW w postaci farm fotowoltaicznych. 

Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) dokonana została 

analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu. Analiza wykazała, że 

podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

Obszar objęty planem położony jest w obrębie Dąbie w gminie Prochowice. W 

obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice, 

uchwalonym uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XII/54/2003 z dnia 27 listopada 

2003r. (z późniejszymi zmianami) obszar przewidziany do opracowania zmiany planu 

miejscowego stanowi obecnie teren rolny, łąk, lasów i dolesień. 

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwi 

zagospodarowanie wskazanych obszarów zgodnie z oczekiwaniem społecznym oraz polityką 

rozwoju przestrzennego gminy, jak również wpisuje się w prognozę rozwoju odnawialnych 

źródeł energii. 

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że zaistniały przesłanki do podjęcia uchwały w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w obrębie Dąbie w gminie Prochowice. 
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Uchwała obowiązująca  w realizacji . 

7)Nr XXXI/165/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Prochowice,  

 Realizację uchwały omówiono w rozdziale I  pkt. 31.            

UCHWAŁY  Z  ZAKRESU  DZIAŁALNOŚCI  REFERATU   GOSPODARKI  

NIERUCHOMOŚCIAMI                     I  OCHRONY  ŚRODOWISKA  (7 ) 

1)Nr XX/109/2020  z 27.02.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę 

Prochowice wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod nazwą „Prochowickie 

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, 

               Przekazanie Prochowickiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o .o. opisanych 

w uchwale budynków w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spowoduje wzmocnienie 

majątkowe niniejszej spółki. Dokapitalizowanie Spółki poprawi jej wiarygodność pod 

względem oceny przez instytucje bankowe oraz kontrahentów, co będzie miało niewątpliwie 

wpływ na pozyskiwanie środków zewnętrznych służących na realizację zadań publicznych 

jakie wykonuje spółka w szczególności w sprawach wodociągów i zaopatrzenia w wodę, 

kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz utrzymania urządzeń 

sanitarnych. 

        W zamian za wkład niepieniężny (aport) i pieniężny Gmina obejmuje 1040 udziałów i 

będzie nadal 100 procentowym udziałowcem w spółce. 

 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały było  uzasadnione. 

Uchwała  zrealizowana   . 

 

2)Nr XX/115/2020  z 27.02.2020 r. w sprawie określenia stawek procentowych opłat 

adiacenckich , 

 Realizację uchwały omówiono w rozdziale I  pkt. 20.                           

      

Uchwała  obowiązująca  w  realizacji. 

3)Nr XXI/117/2020  z 25.03.2020 r. w sprawie   wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 

Prochowice do partnerstwa powołanego na rzecz realizacji projektu „Poprawa efektywności 

energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach 

mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego  Obszaru  Interwencji”, 

     W związku z inicjatywą gmin dotyczącą współpracy w zakresie rozwiązywania problemów 

związanych ze zjawiskiem niskiej emisji kominowej zdecydowano o przygotowaniu projektu 

o charakterze partnerskim i złożeniu wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs 

ogłoszony przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na łata 2014-2020, Działanie 3.3 „Efektywność 

energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym", Poddzialania 

3.3.1 - OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze 

mieszkaniowym - konkurs horyzontalny OSI", Typ 3.3 e „Modernizacja systemów grzewczych 

i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej - projekt 

grantowy". W porozumieniu gminy zdecydowały, że rolę Lidera pełnić będzie Gmina Ścinawa. 

I nabór trwał od 8 lipca do 28 sierpnia 2020 r. Mieszkańcy mogli otrzymać do 70% wsparcia, 
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maksymalnie 20 tys. zł. Gmina Prochowice mogła w roku 2020 wydatkować 2,5 mln zł. Z 41 

złożonych wniosków 31 dotyczyło obszaru miasta, 10 pozostałych terenów gminy. Wioską 

najbardziej aktywną, od której wpłynęło najwięcej podań, były Lisowice.  

Wszystkie złożone latem wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. 

Najwięcej właścicieli wymieniło stare źródła ciepła na gazowe (23 wnioski), na drugim miejscu 

były piece na pellet (14 wniosków), następnie na pompy ciepła (3 wnioski) i na ogrzewanie 

elektryczne – zasilane instalacją fotowoltaiczną (1 wniosek). 

W listopadzie zostały podpisane umowy z mieszkańcami na łączną wartość ponad    666 

tys. zł.      Pod koniec grudnia zostały wypłacone wszystkim Grantobiorcom granty na 

łączną kwotę 535 532,25 zł.  W  roku 2021 , prawdopodobnie w  maju, zostanie ogłoszony II 

nabór wniosków. 

Uchwała  obowiązująca  w   realizacji. 

4)Nr XXI/120/2020   z 25.03.2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Prochowice na lata 2019-2032”, 

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice wykonując ustawowy obowiązek nałożony w art. 

7 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 

z późn. zm./ oraz realizując cele „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 -2032" 

przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. sporządził „Program usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i Gminy Prochowice na lata 2019- 

2032". 

Jednym z zadań krajowego programu, które ma być realizowane na szczeblu samorządu 

gminnego i powiatowego jest przygotowanie i aktualizacja lokalnych programów usuwania 

azbestu i jego wyrobów. 

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i Gminy 

Prochowice na lata 2019- 2032"  jest dokumentem wymaganym przy ubieganiu się o 

dofinansowanie z zewnętrznych źródeł, na demontaż, odbiór, transport i utylizację azbestu. 

Przyjęty „Program" będzie dokumentem strategicznym wykorzystywanym przez Gminę 

Prochowice jako instrument zarządzania w zakresie ochrony środowiska i gospodarkami 

odpadami. 

Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały było uzasadnione. 

Uchwała  obowiązująca  w  realizacji. 

5)Nr XXI/121/2020  z 25.03.2020 r. w sprawie nadania nazwy  alei w parku w Prochowicach, 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

/Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm./ do wyłącznej właściwości Rady Miasta i Gminy należy 

między innymi nadawanie nazw ulic i placów publicznych. 

Propozycja nazwy - Aleja Nowożeńców, została złożona przez mieszkańców miasta i 

gminy Prochowice. 

W uzasadnieniu swoich wniosków mieszkańcy wskazywali, że w 1969 roku przed 

zawarciem związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Prochowicach, przed ślubem 

proszono, aby młode pary udały się do parku w Prochowicach, gdzie czekał na nich śp. Jan 

Gembarowski, który wręczał im szpadel i drzewko, które następnie osobiście sadzili. Przy 

każdym zasadzonym drzewku była mocowana drewniana tabliczka z nazwiskiem młodej pary. 

Po zasadzeniu drzewek p. Jan  przygotowywał dla nowożeńców w parku małe przyjęcie z 

ciastem i lampką wina. Następnie na kartce poświadczał, ze młodzi posadzili drzewko i z tym 

zaświadczeniem przyszli małżonkowie szli do Urzędu Stanu Cywilnego. Drzewa posadzone 
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przez nowożeńców rosną w prochowickim parku do dnia dzisiejszego tworząc aleję z jarząba 

szwedzkiego. 

Nadanie nazwy „Aleja Nowożeńców" będzie uhonorowaniem wszystkich małżeństw, 

którzy zawarli ślub w tamtym okresie a szczególnie dla pierwszego . 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie stosownej uchwały  było  zasadne. 

Uchwała   zrealizowana. 

6)Nr   XXVII/141/2020   z 30.09.2020 r. ustalenia Regulaminu określającego zasady 

udzielania dotacji celowej z budżetu miasta i gminy Prochowice na realizację zadań 

inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska , służących ochronie powietrza , polegających 

na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na  ogrzewanie ekologiczne , 

realizowanych na terenie miasta i gminy Prochowice, 

Uchwała  uchylona  uchwałą  nr 124/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu z dnia 6 listopada 2020 r 

7)Nr XXIX/159/2020 z dnia 30.11.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w 

trybie bezprzetargowym  nieruchomości  położonych na terenie miasta i gminy  Prochowice, 

Zgodnie z cytowanym w podstawie prawnej projektu uchwały przepisem, do kompetencji 

Rady Miasta i Gminy Prochowice należy wyrażanie zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony. Obecnie zakończyły się umowy dzierżawy 

zawarte na czas oznaczony do 3 lat na przedmiotowych nieruchomościach, które 

wykorzystywane były pod drobne uprawy rolne, na cel inny niż rolny, na cele rolne oraz pod 

działalność gospodarczą. Dotychczasowi dzierżawcy użytkowali nieruchomości zgodnie z 

przeznaczeniem określonym w umowie oraz terminowo opłacali należności z tytułu dzierżawy. 

Ponadto brak było  zainteresowania innych osób wydzierżawieniem przedmiotowych 

nieruchomości. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie  uchwały było zasadne. Na mocy  uchwały zawarto 21 

umów dzierżawy. 

Uchwała  zrealizowana . 

UCHWAŁY  Z  ZAKRESU  DZIAŁALNOŚCI  REFERATU GOSPODARKI  

KOMUNALNEJ  I MIESZKANIOWEJ ( 11) 

1)Nr  XIX/107/2020   z 29.01.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru 

deklaracji       o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości. 

   Realizację uchwały omówiono w rozdziale   I pkt. 14.                                      

 

2)Nr XIX/108/2020 z 29.01.2020 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i 

ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

  Realizację uchwały omówiono w rozdziale I  pkt. 15.  

                                                 
3)Nr XX/113/2020  z 27.02.2020 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Prochowice, 

  Realizację uchwały omówiono w rozdziale I  pkt. 18.                                     

 

4)Nr XX/114/2020 z 27.02.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                            

Realizację uchwały omówiono w rozdziale I  pkt. 19.                                          
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5) XX/116/2020 z 27.02.2020 r. w sprawie określenia  górnych stawek opłat za usługi 

odbierania odpadów komunalnych  z nieruchomości oraz opróżniania  zbiorników 

bezodpływowych   i transportu nieczystości ciekłych. 

Realizację uchwały omówiono w rozdziale I  pkt. 21.                                 

 

6) XXI/119/2020 z 25.05.2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na  terenie  miasta i gminy Prochowice, 

Realizację uchwały omówiono w rozdziale I  pkt.  22.   

                                   
 7)Nr XXVII/142/2020 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie udzielenia  z  budżetu Gminy 

Prochowice  w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty  

budowlane  przy  zabytkach . 

        Niniejszą uchwałą  udzielono dotacji  z budżetu Gminy Prochowice  na prace 

konserwatorskie, restauratorskie dla zabytków wpisanych do rejestru   tj. dla Parafii  

Rzymskokatolickiej  Św. Wojciecha  i  Podwyższenia  Krzyża  Św. w Kawicach oraz Parafii  

Rzymskokatolickiej   Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach . 

Uchwała  zrealizowana . 

8)Nr XXVII /143/2020 z 30.09.2020 r. w sprawie ustalenia  Regulaminu  korzystania   z  
cmentarzy   komunalnych oraz  ustalenia  cennika opłata za usługi  cmentarne   na terenie  
Cmentarzy  Komunalnych  Gminy Prochowice  . 

Realizację uchwały omówiono w rozdziale I  pkt.  25.                                     
 

 

9)Nr XXVII/146/2020 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie przejęcia prowadzenia  zadania 

publicznego , 

           Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) wykonywanie zadań publicznych może być realizowane 

w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Rada Powiatu 

Legnickiego, po wcześniejszych uzgodnieniach z Gminą Prochowice, w dniu 17 września 

2020r podjęła uchwałę Nr XIX/118/2020 w sprawie powierzenia Gminie Prochowice 

prowadzenia zadań publicznych tj.: 

1) wykonanie obustronnego koszenia z odkrzaczaniem rowu na drodze 2191D; 

2) wykonanie nakładki asfaltowej na drodze 2191D. 

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały stało się konieczne. 

       Na podstawie art. 8 ust. 2a przytoczonej wyżej ustawy pomiędzy jednostkami 

samorządów terytorialnych - Powiat Legnicki i Gmina Prochowice – zostało  zawarte stosowne 

porozumienie. 

     Uchwała  zrealizowana. 

 

10) Nr XXIX/156/2020 z 30.11.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu 

korzystania  z cmentarza komunalnego oraz ustalenia cennika opłat za usługi  cmentarne na 

terenie Cmentarzy  Komunalnych Gminy Prochowice. 

Realizację uchwały omówiono w rozdziale I  pkt.  29.                                     
 

11)Nr XXIX/157/2020 z dnia 30.11.2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok, 
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             Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowi 
lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i 
indywidualnych wynikających z używania alkoholu. Cele i zadania zawarte w w/w Programie 
oparte są na diagnozie problemów alkoholowych i narkotykowych na terenie miasta i gminy 
Prochowice. Alkoholizm jest jednym z najpoważniejszych współczesnych problemów 
społecznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) (2018.) w 2016 roku z powodu 
spożycia napojów alkoholowych zmarło 3 miliony osób. Eksperci WHO podkreślają, że 
szkodliwe picie alkoholu wywołuje aż 200 chorób i rodzajów urazów. Alkohol etylowy jest 
substancją psychoaktywną silnie działającą na ludzki organizm. Etanol, który znajduje się we 
wszystkich wyrobach alkoholowych (piwo, wino, wódka i inne) jest taki sam i działa tak samo. 
Spożywanie produktów zawierających etanol stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka 
oraz prowadzi do uzależnienia. Dlatego wyroby alkoholowe nie powinny być traktowane jako 
zwykły towar konsumpcyjny a formy zakupu i spożywania powinny być ściśle określone przez 
przepisy prawa. Określone reguły prawne winny mieć na celu zmniejszanie 
prawdopodobieństwa wystąpienia szkód w społeczności lokalnej. Średnia spożycia alkoholu w 
Polsce jest wyższa niż średnia europejska -według danych WHO w Polsce na jednego 
mieszkańca przypadało w 2016 roku średnio 10,4 litra czystego alkoholu etylowego, co 
sprawia, że nasz kraj znajduje się w czołówce europejskich państw pod względem spożycia 
alkoholu. Z najnowszych badań wynika także, że nadużywanie alkoholu dotyczy ponad 2,5 min 
Polaków. W rodzinach z problemem alkoholowym żyje 3-4 min osób, w tym 1,5-2 min dzieci. 
Z kolei 700-900 tys. osób w naszym kraju jest uzależnionych od alkoholu. Głównym obszarem, 
w którym występują szkody spowodowane nadużywaniem alkoholu jest rodzina. Alkohol ma 
bezpośredni wpływ na rozpad więzi rodzinnych i ilość rozwodów; na występowanie przemocy 
domowej, również wobec dzieci (ok.70% przypadków); na bardzo dużą ilość urodzeń dzieci z 
FASD; na problem bezrobocia i bezdomności; W Polsce największą popularnością wśród 
wyrobów alkoholowych cieszy się piwo (ok. 60%) ale spożycie wódki nadal stanowi 1/3 
wszystkich napojów alkoholowych i należy do największych w Europie. Polska należy do 
krajów gdzie pije się jednorazowo najwięcej ale częstotliwość takiego picia jest mniejsza. 
 

Uchwała obowiązująca w trakcie realizacji. 

UCHWAŁY  Z  ZAKRESU  REFERATU  SPRAW  OBYWATELSKICH ( 4) 

 

1) Nr XX/112/2020  z 27.02.2020 r. zmieniająca uchwałę Nr LI/314/2018 Rady Miasta i Gminy 

Prochowice z dnia 27 czerwca 2018 r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób bezdomnych; 

  Realizację uchwały omówiono w rozdziale I  pkt. 17.                                     

 

2)Nr XXI/122/2020  z 25.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego 

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice, 

        Rada Miasta i Gminy Prochowice zgodnie z przywołaną podstawą prawną zatwierdza na 

najbliższej sesji zarządzenia porządkowe wydawane przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Prochowice. 

W niniejszym przypadku Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice przedstawił do 

zatwierdzenia zarządzenie porządkowe nr 13/2020 z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zakazu 

organizacji zajęć i imprez kulturalnych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 

SARS-Co V-2. Po analizie zaistniałego stanu faktycznego i prawnego wynika, że wydanie 

zarządzenia porządkowego we własnym zakresie było uzasadnione. 
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Wobec tego zasadnym  było podjęcie  niniejszej   uchwały. 

Uchwała  zrealizowana. 

 

3) Nr XXVII/145/2020   z 30.09.2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w 

gminie Prochowice na rok szkolny 2020/2021. 

  Realizację uchwały omówiono w rozdziale I  pkt.  26.                                     
 

4)Nr XXIX/158/2020 z dnia 30.11.2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu 

współpracy  MIG Prochowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2021 , 

Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. 

Współpraca odbywa się m.in w formie zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 

wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie. 

W świetle art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konieczne 

jest podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prochowice 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 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 zostanie ustalone w 

uchwale budżetowej Rady Miasta i Gminy Prochowice na 2021 rok. 

Przyjmując do realizacji roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami, gmina deklaruje budowanie dialogu obywatelskiego, chęć umocnienia 

lokalnych działań, stworzenia warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących 

na rzecz społeczności lokalnej oraz wyraża chęć realizacji zadań ustawowych w ścisłym 

współdziałaniu z podmiotami III sektora. 

W dniach od 2 listopada do 23 listopada 2020 roku trwały konsultacje społeczne projektu 

Programu na stronie internetowej Gminy Prochowice zgodnie z uchwałą Nr LXI/264/2010 

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Podczas prowadzonych konsultacji ani w formie pisemnej, ani w formie ustnej nie 

otrzymano informacji zawierającej ewentualne propozycje zmian w opracowywanym rocznym 

Programie współpracy Miasta i Gminy Prochowice z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 

W związku z powyższym podjęcie wyżej wymienionej uchwały było  w pełni 

uzasadnione. 

Uchwała obowiązująca w trakcie realizacji. 

        Wykonanie uchwał powierzono Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice. Uchwały, w 

ustawowym terminie, były przekazywane do organów nadzoru tj. Wojewody Dolnośląskiego i  

Regionalnej Izby Obrachunkowej. Akty prawne umieszczone były na tablicach ogłoszeń 

urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, do wiadomości mieszkańców. 
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Podsumowanie 
Czynniki rozwoju podzielić można na wewnętrzne, na które społeczność lokalna ma wpływ 

(silne i słabe strony), oraz na czynniki zewnętrzne – umiejscowione w bliższym i dalszym 

otoczeniu jednostki (szanse i zagrożenia). Podział ten dokonuje się również według innego 

kryterium, co pozwala zidentyfikować: czynniki pozytywne, czyli atuty i szanse, oraz 

czynniki negatywne, czyli słabe strony i zagrożenia. 

 

Słabe i mocne strony Gminy Prochowice oraz szanse i zagrożenia 

 

SŁABE STRONY MOCNE STRONY 

 

 Zły stan niektórych dróg 

powiatowych i gminnych  

 Niedostateczna ilość ścieżek 

rowerowych (w realizacji)  

 Niedostateczny stan systemu 

melioracyjnego 

 Niedostateczna ilość monitoringu 

miejskiego 

 Utrudnienia komunikacyjne związane 

z dojazdem do pracy (zewnętrzne) 

 Niedostateczna ilość komunalnych 

lokali mieszkalnych – lokale 

komunalne mieszkalne wymagają 

stałych remontów 

 Potrzeba modernizacji oczyszczalni 

ścieków 

 

 

 Korzystna lokalizacja gminy 

(odległości do miast Legnica, Lubin, 

Wrocław, Zielona Góra) 

 Rozwinięta infrastruktura techniczna na 

przeważającym obszarze - wodociągi, 

kanalizacja, gaz sieciowy 

 Potencjał do rozwoju różnych form 

turystyki (lasy, rezerwaty, rzeka Odra) 

 Aktualne Miejscowe Plany 

Zagospodarowania Przestrzennego, 

 Duża oferta terenów przeznaczonych 

pod zabudowę jednorodzinną, 

 Lokalizacja Podstrefy LSSE – dobrze 

zlokalizowane tereny inwestycyjne, 

 Dwa duże ujęcia wody na terenie gminy 

– dostateczna ilość wody i bardzo dobra 

jakość wody, 

 Nieznaczna odległość do autostrady 

A4, 

 Zmodernizowane świetlice wiejskie, i 

działające świetlice środowiskowe, 

 Prężnie działająca i bardzo dobrze 

wyposażona OSP w Prochowicach, 

 Rozbudowana infrastruktura – place 

zabaw, siłownie plenerowe, 

 Zrewitalizowany park miejski – 

atrakcyjne miejsce wypoczynku, 

  Istniejące wały jako ochrona 

przeciwpowodziowa 
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 Duży stopień skanalizowania gminy i 

100% zwodociągowania gminy 

 

 Wprowadzenie i trwanie programu 

niskoemisyjnych źródeł ciepła 

 

 Plany budowy posterunku Policji w 

celu zwiększenia bezpieczeństwa 

mieszkańców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2020 

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. 

Gmina wywiązuje się i realizuje swoje finansowe zobowiązania. Środki wydatkowane 

były w sposób celowy i gospodarny. W 2020 roku zrealizowaliśmy wiele zadań 

inwestycyjnych, na które oprócz środków własnych, pozyskaliśmy także znaczne środki 

zewnętrzne, bez których nie udałoby się zrealizować wielu przedsięwzięć. Wykonane 

inwestycje są zgodne z wnioskami i oczekiwaniami naszych mieszkańców. Na 2021 rok 

zaplanowaliśmy także kilka zadań inwestycyjnych i wierzymy, że uda nam się je zrealizować 

dla dobra społeczności lokalnej. 

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. 

Wiem, że wiele jest jeszcze do zrobienia i to jest prawda. Rozumiem potrzeby, 

oczekiwania, jednak jak każdy samorząd w Polsce musimy mierzyć siły na zamiary oraz 

dokonywać trudnych wyborów ze względu na wiele obciążeń, które nie zależą wyłącznie od 

naszej  gospodarności.  

 
 

                                                                                                              Z poważaniem 
 
 

                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy 

                                                                                                   Prochowice 

                                                                                          

 

                                                                                               Alicja Sielicka 

 

     


