Ankieta Rankingu Perły Samorządu 2021
Poniższy plik nie stanowi oficjalnego dokumentu. Kwestionariusz należy wypełnić
i przesłać elektronicznie za pomocą przesłanego Państwu dostępu..
1. Proszę podać adres e-mail: d.len@prusice.pl
2. 1.

Nazwa JST: Gmina Prusice

3. 2.

Imię i nazwisko Włodarza: Igor Bandrowicz

4. 3.

Imię i nazwisko osoby kontaktowej ws. Ankiety: Dorota Leń

5. 4.

Stanowisko osoby kontaktowej ws. Ankiety: Główny specjalista ds. funduszy strukturalnych

6. 5.

Telefon osoby kontaktowej ws. Ankiety: 603681755

7. 6.
Proszę podać adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie ankiety Jeżeli inny niż
podany wyżej: d.len@prusice.pl
METRYCZKA
8. 1. Proszę zaznaczyć kategorię, która Państwa dotyczy
Zaznacz tylko jedną odpowiedź

Gmina do 5 tys. mieszkańców (zarówno wiejska, wiejsko-miejska, miejska)
Gmina wiejska powyżej 5 tys. mieszkańców
X Gmina wiejsko-miejska powyżej 5 tys. mieszkańców
Gmina miejska do 100 tys. mieszkańców
Gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców

9. 2.

Proszę wskazać, w którym rankingu pragną Państwo wziąć udział

UWAGA! Przy dokonaniu wyboru "NAJLEPSZA GMINA" ankieta w systemie będzie zawierała
odpowiednio mniej pytań. Nie będzie zawierała sekcji dotyczących Włodarza. Ocenie będzie podlegał
wówczas tylko sam samorząd.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź

Najlepsza gmina
X

Najlepsza gmina i najlepszy włodarz

10. 3. Proszę podać wielkość budżetu gminy w 2019 r. Pytanie o dochody gminy. Proszę podać kwotę
w pełnych złotych (z dokładnością do 1 zł) – 58 037 515
11. 4. Proszę podać wielkość budżetu gminy w 2020 r. Pytanie o dochody gminy. Proszę podać kwotę
w pełnych złotych (z dokładnością do 1 zł) – 60 049 790
12. 5.

Proszę podać liczbę mieszkańców gminy (stan na 31.12.2019) - 9197
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13. 6.

Proszę podać liczbę mieszkańców gminy (stan na 31.12.2020) - 9119

14. 7.

Proszę podać liczbę szkół i placówek, dla których gmina pełni rolę organu prowadzącego - 3

15. 8.

Proszę podać liczbę uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę - 986
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KATEGORIA: NAJLEPSZY WŁODARZ
Włodarz – reprezentant gminy i jej mieszkańców
16. 1. Czy w 2020 r. wójt/burmistrz/prezydent reprezentował gminę w organach zarządczych lub
doradczych następujących gremiów skupiających samorządy:
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

X

a.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

b.

Związek Polskich Samorządów

c.

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych

d.

Związek Gmin Wiejskich RP

e.

Unia Miasteczek Polskich

f.

Związek Miast Polskich

g.

Unia Metropolii Polskich

h.
Stowarzyszenia samorządów na poziomie regionalnym (np. Podkarpackie
Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich,
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski). Proszę wskazać jakie.:
Stowarzyszenie Wójtów i Burmistrzów Subregionu Wrocławskiego (Członek Zarządu),
Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego (Komitet Sterujący), Konwent
Wójtów i Burmistrzów Powiatu Trzebnickiego (Członek Zarządu), Dolnośląska Kraina
Rowerowa (Członek Zarządu), Stowarzyszenie LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich, Członek
Porozumienia Burmistrzów ws. Klimatu, Członek Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Aglomeracji Wrocławskiej

X

i. Regionalne związki gmin (np. Związek Gmin Regionu Płockiego, Związek Miast i Gmin
Morskich, Związek Gmin Jurajskich, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich itp.) Proszę
wskazać jakie.:
Związek Gminy Bychowo
j. Gmina jest członkiem organizacji zrzeszających samorządy, ale włodarz nie reprezentuje
gminy w organach zarządczych ani doradczych żadnej z nich.
k.

Gmina nie jest członkiem organizacji zrzeszających samorządy.

17. 2. Czy w 2020 r. wójt/burmistrz/prezydent reprezentował gminę w następujących
międzynarodowych inicjatywach samorządowych
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

a.

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE) w Izbie Władz Lokalnych

b.

Rada Gmin i Regionów Europy

c.

Europejski Komitet Regionów

d.

Eurocities

e.

Stowarzyszenie Gmin Wiejskich Unii Europejskiej
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X

f.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Orędowników Pokoju

g.

Stowarzyszenie Miast Laureatów Nagrody Europy

h.

Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa OWHC

i.

Inne - proszę podać nazwę tych organizacji:

Partnerstwo na rzecz wspólnej realizacji projektu „Obywatelstwo energetyczne i
wspólnoty energetyczne na rzecz przejścia na czystą energię” („Energy Citizenship and
Energy Communities for a Clean-Energy Transition”) w ramach Programu Horyzont 2020
j.

Gmina nie jest członkiem żadnej międzynarodowej inicjatywy samorządowej.

18. 3. Jak często kierowana przez włodarza gmina brała w 2020 r. udział w formalnych konsultacjach np.
na temat ważnych inwestycji, czy planów związanych z regionem, organizowanych przez samorząd
województwa (administrację regionalną) lub instytucje administracji rządowej?
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

a. sporadycznie, rzadziej niż raz na pół roku
X

b. regularnie, co najmniej raz na kwartał
c. regularnie, co najmniej raz na miesiąc i aktywnie, przekazując im informacje o swoich
priorytetach
d. gmina nie brała udziału w formalnych konsultacjach organizowanych przez samorząd
województwa lub instytucje administracji rządowej.

19. 4. Jaki procent wszystkich procedowanych (wprowadzonych do porządku obrad) uchwał Rady
Miasta/Gminy w 2020 r. stanowiły uchwały wprowadzone pod obrady organu na wniosek włodarza?
Prosimy podać liczbę bez znaku procenta (%). Miejsce dziesiętne należy oddzielić kropką * - 97 %
Włodarz – zarządzający urzędem i prowadzący politykę gminy
20. 1. Proszę wskazać, które z poniższych działań, mających na celu przyciągnięcie inwestorów, zostały
podjęte przez włodarza w 2020 r.:
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

a. Organizacja wydarzeń gospodarczych/branżowych (w tym online)
X

b. Spotkania bezpośrednie z inwestorami krajowymi i zagranicznymi (online)

X

c. Utworzenie lub aktualizacja przewodnika inwestora z opisami procedur,
instrumentów wsparcia oferowanych w gminie (w tym w wersji elektronicznej)

X

d. Działania podejmowane na rzecz współpracy pomiędzy przedsiębiorcami (np.
organizacja biznes mikserów i innych spotkań przedsiębiorców, udostępnianie informacji
o przedsiębiorstwach działających na terenie gminy itp.)

X

e. Bieżące aktualizowanie map oraz folderów informacyjnych na temat gminnych
terenów inwestycyjnych
f. Publikacja referencji od dotychczasowych inwestorów. Proszę podać linki dot.
wskazanych działań:
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____________________________
g. Włączenie się w działania w ramach kampanii marketingowych gminy (np. uczestnictwo
w spotach) Proszę podać linki dot. wskazanych działań:
____________________________
h.

Inne - proszę wymienić W PUNKTACH jakie:

____________________________
i. Żadne z powyższych

21. 2. Jakie zmiany w funkcjonowaniu urzędu wprowadzono w związku z zapobieganiem
rozprzestrzeniania się COVID-19?
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

X

a.

Praca zdalna

X

b. Rotacyjny system obecności w pracy stacjonarnej pracowników

X

c.
Reorganizacja pracy urzędu - ograniczenie fizycznego kontaktu pracowników z
mieszkańcami

X

d.
Opracowanie nowych zasad obsługi mieszkańców, dostosowanych do sytuacji
pandemicznej

X

e.

X

f. System umawiania wizyt mieszkańców w urzędzie na konkretne godziny

System umawiania wizyt mieszkańców na konsultacje online

g. Wprowadzenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów
X

h. Wprowadzenie możliwości składania wniosków przez Internet (np. przez ePUAP)
i. Wprowadzenie możliwości wydawania decyzji elektronicznie (np. przez ePUAP)
j. Wprowadzenie możliwości składania ofert elektronicznie w postępowaniach o
zamówienia publiczne (także dla zamówień o wartości poniżej tzw. progu unijnego)

X

k.
Finansowanie i organizacja testów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 dla
pracowników urzędu gminy

X

l.
Regularne odkażanie wszystkich pomieszczeń w urzędzie (np. ozonowanie,
zamgławianie itp.)

X

m. Uruchomienie usługi tzw. mobilnego urzędnika, czyli regularnego dojeżdżania
urzędnika do mieszkańców w przypadku, gdy nie mogli się oni stawić w urzędzie
n. Urząd pracował bez zmian / wszelkie zmiany wprowadzane były w wyniku ustaw lub
rozporządzeń wprowadzanych na poziomie krajowym

22. 3.

Jaki był średni czas oczekiwania na wydanie dokumentu albo decyzji w 2020 r. ?
a. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy – 0-2 dni:
b. Odpis aktów z Urzędu Stanu Cywilnego –0 – 2 dni:
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23. 4. Czy istnieją opłaty na rzecz gminy, których dokonać można jedynie w kasie urzędu (tj.nie ma
możliwości dokonania przelewu na konto bankowe)?

Tak
X

24. 5.

Nie

Czy w kasie urzędu gminy można dokonywać płatności bezgotówkowych?

X

Tak
Nie

25. 6. Jaki procent pracowników urzędu gminy/urzędu miasta, posługiwało się w 2020 r. podpisem
elektronicznym/profilem zaufanym? – 100 %
26. 7.

Czy w urzędzie były w 2020 r. przyjmowane dokumenty podpisane podpisem elektronicznym?

X

Tak
Nie

27. 8. Czy członkowie kadry zarządzającej urzędem (włodarz i jego zastępcy, sekretarz, skarbnik,
dyrektorzy wydziałów) uczestniczyli w 2020 r. w zewnętrznych (w tym online) programach podnoszenia
kwalifikacji (np. szkolenia, kursy, warsztaty)? Jaka była tematyka szkoleń?
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

X

a.

Regulacje prawne w administracji publicznej

X

b.

Zarządzanie informacjami i danymi

X

c.

Rozwój kompetencji cyfrowych

X

d.

Dyscyplina finansów publicznych

X

e.

Efektywne gospodarowanie majątkiem gminy

X

f. Aspekty etyczne działalności publicznej ( np. w zakresie polityki antykorupcyjne,
antydyskryminacyjnej, antymobingowej itp.)

X

g.

Kontakt z obywatelem

X

h.

Zwiększanie potencjału inwestycyjnego gminy

X

i. Zamówienia publiczne
j. Żadne z powyższych
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Włodarz - zaangażowany lider społeczności
28. 1.

Jak często i w jakiej formie włodarz był dostępny dla mieszkańców w czasie pandemii?
a. Rzadziej niż raz w miesiącu poprzez dyżur telefoniczny
b. Rzadziej niż raz w miesiącu poprzez sesję pytań i odpowiedzi na żywo (online)
c. Średnio 1-2 razy w miesiącu poprzez dyżur telefoniczny
d. Średnio 1-2 razy w miesiącu poprzez sesję pytań i odpowiedzi na żywo (online)
e. Średnio co tydzień poprzez dyżur telefoniczny
f. Średnio co tydzień poprzez sesję pytań i odpowiedzi na żywo (online)

X

g. Inne, na przykład kalendarz codziennych zajęć online, bezpośredni mail do włodarza proszę wymienić W PUNKTACH jakie, proszę podać linki do informacji potwierdzających
wskazane odpowiedzi:
pod meilem, na messangerze, na whatssapie, w mediach społecznościowych, codziennie pod
telefonem
h. Żadne z powyższych

29. 2. Czy w gminie w 2020 r. działały poniższe ciała doradcze (koordynator, rada, pełnomocnik itp.):
Pytania lub odpowiedzi w kafeteriach oznaczone ** kierowane są przede wszystkim do miast. Jeśli
jednak dane pytanie lub odpowiedź dotyczy Państwa gminy, zachęcamy do udzielenia odpowiedzi.
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

a. Młodzieżowa Rada Gminy/Miasta
b. Rada Działalności Pożytku Publicznego
X

c. Ciało doradcze ds. seniorów

X

d. Streetworker (finansowany z budżetu miasta, w tym np. poprzez GOPS/MOPR/MOPS
itp.)**

X

e. Ciało doradcze ds. mobilności /transportu**

X

f. Ciało doradcze ds. gospodarczych/przedsiębiorczości

X

g. Ciało doradcze ds. rynku pracy/zatrudnienia

X

h. Ciało doradcze ds. osób z niepełnosprawnościami

X

i. Ciało doradcze ds. sportu
j. Ciało doradcze ds. klimatycznych/ekologii /ochrony środowiska
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X

k. Ciało doradcze ds. edukacji/oświaty

X

l. Ciało doradcze ds. kultury

X

m. Społeczna Komisja Mieszkaniowa**
n. Żadne z powyższych

30. 3. Które działania mające na celu wspieranie inicjatyw lokalnych zostały podjęte przez włodarza
osobiście chociaż raz w 2020 r.:
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

a.
Promowanie oddolnej inicjatywy lokalnej za pomocą własnych kanałów komunikacji
(np. przez portale społecznościowe, w trakcie wywiadów, przez stronę urzędu miasta itp.) proszę podać link do informacji potwierdzających wskazaną odpowiedź:

X

https://prusice.pl/2546/dziel-sie-i-czestuj-spoleczna-lodowka-w-prusicach.html;
https://prusice.pl/2501/stop-okupacji-prusic-sprzataj-po-swoim-psie.html;
https://www.facebook.com/photo?fbid=2853657768179937&set=pcb.2853657918179922;
X

b.
Przyznanie dofinansowania dla inicjatywy lokalnej - proszę podać link do informacji
potwierdzających wskazaną odpowiedź:
https://prusice.pl/2501/stop-okupacji-prusic-sprzataj-po-swoim-psie.html;
https://www.facebook.com/photo?fbid=2853657768179937&set=pcb.2853657918179922
c.
Rozwijanie struktur wspierających realizację inicjatyw lokalnych (np. Inkubator
Inicjatyw Lokalnych, foldery informacyjne o procedurze) ? - proszę podać link do informacji
potwierdzających wskazaną odpowiedź:
____________________________
d. Organizowanie i uczestniczenie (także online) w spotkaniach edukacyjnych promujących
ideę inicjatyw lokalnych - proszę podać link do informacji potwierdzających wskazaną
odpowiedź:
____________________________
e. Żadne z powyższych

31. 4. Jakie działania proekologiczne realizowane były w urzędzie w 2020 r. ?
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

X

a. Osobiste uczestnictwo włodarza i urzędników w akcjach ekologicznych, edukacyjnych
(także online)

X

b. Współpraca ze stowarzyszeniami/organizacjami (NGO), działającymi na rzecz
gospodarki niskoemisyjnej
c. Zwiększenie udziału pojazdów niskoemisyjnych w użytkowanej flocie gminy (w stosunku
do 2019 r.)
d. Zmiany w polityce zakupowej urzędu gminy skutkujące ograniczeniem zużycia
produktów jednorazowych (innych niż środki ochrony osobistej)
e. Instalacja automatycznych czujek oświetleniowych w urzędzie gminy
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f. Instalacja automatycznych czujek monitorujących wodę
X

g. Inne - proszę wymienić W PUNKTACH jakie:
akcja ekologiczna Buźka na 5 dotycząca segregacji śmieci
h. Żadne z powyższych

32. 5.Jakie działania na rzecz wsparcia mieszkańców (szczególnie osób znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej) podejmowane były przez urząd gminy i jednostki mu podległe w 2020 r.
Proszę opisać konkretne działania podejmowane w związku z sytuacją pandemiczną, inne niż wynikające
z regulacji na poziomie krajowym) (liczba znaków maksymalnie.do 2 tys.)
- pomoc w zakupieniu leków
- zrobienie zakupów i dostarczenie do domu
- zbiórki dla potrzebujących prowadzone przez GOPS w Prusicach
- Bank Żywności - pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących
- maseczki dla Mieszkańców
- dowóz do lekarza
- pomoc w załatwieniu spraw urzędowych

33. 6. Proszę opisać konkretny przykład jednej, kluczowej, oddolnej, inicjatywy obywatelskiej
rozwiniętej i wdrożonej przez włodarza w 2020 r., która przyczyniła się do poprawy życia mieszkańców
(liczba znaków maksymalnie do 2 tys.)

Na terenie Prusic w ramach akcji „Stop oKUPAcji Prusic” pojawiły się charakterystyczne nowe
dystrybutory z woreczkami na psie odchody i kosze na śmieci. Udało nam się w ten sposób
zrealizować kolejną ważną inicjatywę Mieszkańców, a spacer nie tylko z psem to od teraz czysta
przyjemność. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa będzie pielęgnowana i przyczyni się do utrzymania
czystej przestrzeni w mieście. Wszystkim zaangażowanym w akcję osobom dziękujemy za
współpracę. W jej ramach został również przygotowany zestaw gadżetów do „Psiej wyprawki”.
Zieleń i czysta przestrzeń są bardzo ważne w naszym życiu. Zaspokajają potrzeby estetyczne
człowieka, umożliwiają kontakt z naturą oraz łagodzą uciążliwości związane z życiem w przestrzeni
miejskiej. Dlatego też na terenie Prusic wznawiamy akcję przypominania o sprzątaniu po swoich
pupilach pt. „Stop oKUPAcji Prusic”.
Zapoczątkowana z inicjatywy jednego z Mieszkańców miasta akcja, rozpoczęła się od rozmów i
konsultacji z zainteresowanymi mieszkańcami. Podczas wideo-spotkania poruszony został temat
ustawienia na terenie przede wszystkim Prusic koszy wraz z podajnikami woreczków na psie
odchody. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na poważny problem jakim są psie odchody
pozostawiane nie tylko na skwerach, ale także na ulicach i chodnikach. Poza efektem wizualnym
mogą one stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia człowieka, ponieważ mogą wywoływać
groźne choroby.
W kluczowych miejscach spacerowych w mieście zostały ustawione charakterystyczne, nowe
dystrybutory z woreczkami oraz kosze na śmieci. Punkty te można było wcześniej zaproponować
kontaktując się z Urzędem Miejskim
W ramach przeprowadzanej akcji właściciele psów, którzy będą zainteresowani zarejestrowaniem
swoich pupili otrzymają tzw. „Psią wyprawkę”, której zawartość stanowią: kostka z woreczkami,
obroża z adresownikiem oraz ekotorba z nadrukiem.
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KATEGORIA: NAJLEPSZA GMINA
OBSZAR : GOSPODARKA
34. 1 a. Proszę podać kwotę zadłużenia gminy na koniec 2019 r. Proszę podać kwotę w pełnych złotych
(z dokładnością do 1 zł) - 37 698 760
35. 1 b. Proszę podać kwotę zadłużenia gminy na koniec 2020 r. Proszę podać kwotę w pełnych złotych
(z dokładnością do 1 zł) - 36 029 462
36. 2. a. Proszę podać zakładane wpływy z podatków i danin publicznych na 2020 r. wskazane w uchwale
budżetowej obowiązującej na 1.01.2020 r. Proszę podać kwotę w pełnych złotych (z dokładnością do 1
zł) – 8 876 470
37. 2 b. Proszę podać zakładane wpływy z podatków i danin publicznych na 2020 r. wskazane w
ostatniej uchwale budżetowej podjętej w 2020 r. Proszę podać kwotę w pełnych złotych (z dokładnością
do 1 zł) – 8 906 450
38. 3. Czy gmina korzystała w 2020 r. z kredytów i instrumentów dłużnych na realizację przedsięwzięć
inwestycyjnych?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź
a. Nie, gmina nie miała w 2020 r zdolności kredytowej
b. Nie, gmina nie miała zdolności kredytowej, ale opracowała plan działania, aby poprawić
swoją sytuację budżetową i zdolność kredytową - proszę podać link lub wskazać w PUNKTACH
maksymalnie trzy działania naprawcze, których celem jest naprawa sytuacji budżetowej.:
____________________________
X

c. Gmina mogła realizować priorytetowe projekty, bo miała wymaganą zdolność kredytową
lub wystarczające zasoby pieniężne

39. 4. a. Proszę podać kwotę środków w zrealizowanym budżecie na 2019 r. pozyskanych z funduszy
zewnętrznych . Proszę podać kwotę w pełnych złotych (z dokładnością do 1 zł)
Proszę podać łączną kwotę środków, o które gmina wnioskowała w konkursach, naborach,
organizowanych przez instytucje krajowe i zagraniczne. Środki przyznawane w ramach subwencji,
refinansowania zadań zleconych itp. NIE POWINNY być wliczane.
14 053 003
40. 4. b. Proszę podać kwotę środków w zrealizowanym budżecie na 2020 r. pozyskanych z funduszy
zewnętrznych . Proszę podać kwotę w pełnych złotych (z dokładnością do 1 zł)
Proszę podać łączną kwotę środków, o które gmina wnioskowała w konkursach, naborach,
organizowanych przez instytucje krajowe i zagraniczne. Środki przyznawane w ramach subwencji,
refinansowania zadań zleconych itp. NIE POWINNY być wliczane.
4 053 628
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41. 4. c. W tym środki z budżetu państwa związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 (z wyjątkiem
środków przekazanych w ramach refinansowania zadań zleconych) Proszę podać kwotę w pełnych
złotych (z dokładnością do 1 zł)
984599
42. 5. a. Czy gmina prowadziła w 2020 r. wspólne zakupy (Centrum Usług Wspólnych) dla swoich
jednostek lub z innymi gminami:
Wspólne zakupy mogą dotyczyć przykładowo: energii, artykułów biurowych, sprzętu komputerowego
itd. *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź

X

TAK
NIE

43. 5. b. W przypadku odpowiedzi „Tak” w pytaniu 5a, proszę wskazać:
Zaznacz tylko jedną odpowiedź

X

Gmina prowadziła wspólne zakupy dla swoich jednostek
Gmina prowadziła wspólne zakupy z innymi gminami

44. 6. Czy gmina prowadziła w 2020 r. wspólne zakupy dla swoich jednostek na działania w związku z
pandemią COVID-19?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź

X

Tak
Nie
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45. 7. Proszę wskazać, które z poniższych działań mających na celu pozyskanie inwestorów zostały
podjęte w Państwa gminie w 2020 r.:
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

X

a. Gmina posiadała opracowany program promocji gminy i/lub strategię pozyskiwania
inwestorów (nie starszą niż z 2018 r.)

X

b. W gminie wypracowano mechanizm zachęt podatkowych w celu pozyskania nowych
inwestorów

X

c.
Gmina udostępniała informacje (w tym online) dla inwestorów w językach
obcych (np. publikacja oferty gminy, informatorów dla inwestorów opracowanych w
językach obcych, posiadanie angielskiej (lub w innym języku obcym) wersji strony
internetowej urzędu lub podstrony/zakładki dot. inwestycji w gminie, etc.)

X

d. Gmina miała opracowane i stosowała aktualne standardy/listę zasad związanych z
inwestycjami, które pozwalają stwierdzić, czy dana inwestycja spełnia wymogi
„inwestycji zrównoważonej” w obszarze społeczno-gospodarczym, finansowym,
środowiskowym, planistycznym, itp. na różnych etapach inwestycji, tj. projektowania,
budowy, eksploatacji
e. Gmina dysponowała w pełni uzbrojonymi terenami inwestycyjnymi (gotowymi pod
zabudowę)
f. Gmina posiadała miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla ponad 80%
terenów (podlegających mpzp, tj. z wyłączeniem lasów, terenów podlegających ochronie
itp.)
g. W gminie były podejmowanie działania na rzecz utworzenia giełd lokalnych, targowisk
etc. (innych stref aktywności gospodarczej)
h. Inne - proszę wymienić W PUNKTACH jakie:
____________________________
i. Nie dotyczy

46. 8. Które z niżej wymienionych form partnerstwa publiczno-społecznego mających na celu wspólne
projekty inwestycyjne zastosowano w Państwa gminie w 2020 roku:
Zaznacz tylko jedną odpowiedź

X

a. Partnerstwo z innym podmiotem sektora publicznego (ale nie jednostką gminy)
b. Partnerstwo z podmiotem prywatnym (w tym również podmioty non-profit)
c. Żadne z powyższych
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47. 9. Które z poniższych działań zostały podjęte przez gminę w 2020 r. w celu wsparcia podmiotów
gospodarczych w związku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19?
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

a. obniżenie stawek czynszów w nieruchomościach gminnych
b. zamrożenie czynszów w nieruchomościach gminnych
X

c. umorzenie czynszów w nieruchomościach gminnych

X

d. odroczenie terminów lub rozłożenie na raty podatków lokalnych

X

e. zwolnienia z podatku od nieruchomości
f.

zwolnienie z opłaty targowej

g.

zwolnienie z opłat od dzierżawy gruntu

X

h. wsparcie promocyjno-informacyjne (np. udostępnianie informacji o dostawach
realizowanych przez punkty gastronomiczne, udostępnienie miejskich powierzchni
reklamowych etc)

X

i. wykupywanie roślin, zniczy niesprzedanych przez przedsiębiorców w związku z
zamknięciem cmentarzy podczas święta Wszystkich Świętych
j. bezpłatne korzystanie z miejsc parkingowych w płatnej strefie przez branżę
gastronomiczną dowożącą jedzenie
k. organizacja bezpłatnych szkoleń z zakresu pozyskiwania finansowania, wsparcia, radzenia
sobie w kryzysie itd.
l. uruchomienie bazy usług zdalnych zawierających informacje o podmiotach z różnych
branż świadczących zdalne usługi
m. Żadne z powyższych

48. 10. Proszę opisać najważniejsze działania (maksymalnie trzy), jakie gmina wprowadziła z własnej
inicjatywy (poza ustawowymi rozwiązaniami) w 2020 r. na rzecz wsparcia przedsiębiorców w związku z
trudną sytuacją wynikającą z pandemii COVID-19.
Promocyjne kwoty zakupu działek inwestycyjnych w Strefie Inwestycyjnej w Prusicach i we
Wszemirowie
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Chcesz zostać Liderem Dobrych Praktyk w zakresie gospodarki? Sprawdź się!
49. 11. Pytanie LIDERSKIE - nieobowiązkowe. Proszę opisać jedno szczególne, innowatorskie działanie
podejete w 2020 r. w zakresie restrukturyzacji budżetu gminy, które przyczyniło się do zwiększonej
efektywności budżetowej. Proszę wskazać jaka była korzyść finansowa ,ewentualnie jakie inne działania
można było dzięki temu sfinansować.
Restrukturyzacja kredytów w 1, co pozwoliło zaoszczędzić na odsetkach, a co za tym idzie pozwoliło na
realizację większej ilości zaproponowanych inwestycji i działań dla mieszkańców
OBSZAR: EDUKACJA
50. 1. Proszę podać łączną kwotę środków z Funduszy Europejskich (lub innych źródeł zewnętrznych
poza MEN) na realizację projektów edukacyjnych pozyskanych w 2019 r. przez gminę lub publiczne
szkoły i placówki prowadzone przez gminę (Proszę podać kwotę w pełnych złotych (z dokładnością do 1
zł) – 1 200 000
51. 2. Proszę podać łączną kwotę środków z Funduszy Europejskich (lub innych źródeł zewnętrznych
poza MEN) na realizację projektów edukacyjnych pozyskanych w 2020 r. przez gminę lub publiczne
szkoły i placówki prowadzone przez gminę (z wyłączeniem wsparcia udzielanego w związku z pandemią
COVID-19) (Proszę podać kwotę w pełnych złotych (z dokładnością do 1 zł) – 300 000,00
52. 3. Proszę podać kwotę środków pozyskanych z budżetu państwa (lub innego źródła zewnętrznego)
na wsparcie nauki zdalnej (zakup sprzętu lub oprogramowania, finansowanie kosztów dostępu do
Internetu) Proszę NIE WLICZAĆ środków otrzymanych w ramach refinansowania zadań zleconych. Proszę
podać kwotę w pełnych złotych (z dokładnością do 1 zł) – 150 000,00
53. 4. W jaki sposób gmina wspierała szkoły i placówki we wdrożeniu nauki zdalnej?
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

X

a. pozyskano środki ze źródeł zewnętrznych na sprzęt i oprogramowanie

X

b. zakupiono (ze środków własnych) sprzęt lub oprogramowanie do nauki zdalnej

X

c. zorganizowano szkolenia dla nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi
umożliwiających prowadzenie nauki zdalnej

X

d. finansowano szkolenia dla nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi
umożliwiających prowadzenie nauki zdalnej (finansowanie ze środków własnych lub
pozyskanych przez gminę specjalnie na ten cel)
e. sfinansowano koszt jednolitego oprogramowania do prowadzenia zajęć w szkołach i
placówkach prowadzonych przez gminę
f. inne działania - proszę wymienić W PUNKTACH jakie:
____________________________
g. nie dotyczy

Strona 14 z 25

54. 5. Czy w gminie organizowane były zajęcia dla uczniów ze szczególnymi potrzebami w czasie
prowadzonej nauki zdalnej ?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź

X

TAK
NIE

55. 6. Czy w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę były prowadzone ponadprogramowe
zajęcia dydaktyczne w czasie pandemii (ponad godziny wynikające z Ramowych Planów Nauczania)?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź

X

TAK
NIE

56. 7. W jaki sposób gmina nagradzała szczególne osiągnięcia uczniów (w nauce, artystyczne, sportowe)
w 2020 r. ?
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

a. przyznając stypendia finansowane ze środków własnych gminy
X

b. fundując nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia

X

c. przez promocję osiągnięć uczniów w gminie

X

d. włodarz kierował listy gratulacyjne / drobne upominki
e. zorganizowano wydarzenie, podczas którego wyróżniono / nagrodzono uczniów za
szczególne osiągnięcia
f. inne - proszę wymienić W PUNKTACH jakie:
____________________________
g. nie dotyczy

57. 8. Jakie były średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. w szkołach prowadzonych przez
gminę (język polski)
Wynik w % - 55
58. 9. Jakie były średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. w szkołach prowadzonych przez
gminę (matematyka)
Wynik w % - 37

Strona 15 z 25

59. 10. Jakie były średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. w szkołach prowadzonych przez
gminę (język obcy – język zdawany przez większość uczniów w gminie)
Wynik w % - 44,2
60. 11. Jakie były średnie wyniki z egzaminu maturalnego w 2020 r. w szkołach prowadzonych przez
gminę (język polski) * [jeżeli dotyczy]
Wynik w % - ND
61. 12. Jakie były średnie wyniki z egzaminu maturalnego w 2020 r. w szkołach prowadzonych przez
gminę (matematyka) * [jeżeli dotyczy]
Wynik w % - ND
62. 13. Jakie były średnie wyniki z egzaminu maturalnego w 2020 r. w szkołach prowadzonych przez
gminę (język obcy – język zdawany przez największą liczbę uczniów w gminie) * [jeżeli dotyczy]
Wynik w % - ND
63. 14. Proszę wymienić jedno szczególne działanie podjęte przez gminę, poza finansowanymi z budżetu
państwa, na rzecz wsparcia nauki zdalnej w szkołach (zarówno na rzecz uczniów jak i nauczycieli) w 2020
r. Prosimy nie powtarzać działań wskazanych w pytaniu 53.4 (liczba znaków maksymalnie.do 2 tys.)

Dodatkowe zajęcia w formie on-line

Chcesz zostać Liderem Dobrych Praktyk w zakresie edukacji? Sprawdź się!
64. 15. Pytanie LIDERSKIE - pytanie nieobowiązkowe. Proszę opisać jedną najciekawszą innowację lub
eksperyment edukacyjny realizowany w szkołach i/lub placówkach prowadzonych przez gminę w roku
szkolnym 2019/2020 r., który przyczynił się do podniesienia efektów kształcenia. Proszę opisać rolę
gminy w opracowaniu i/lub wdrożeniu tego działania. (Jeśli eksperyment/przedsięwzięcie został
przerwany przez pandemię, a jego realizacja rozpoczęła się w roku szkolnym 2019/2020 to także proszę
go opisać)

Mali Wspaniali
Dzieci z oddziałów przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej w Skokowej i Szkoły Podstawowej w
Piotrkowicach przystąpiły do programu Mali Wspaniali. Jest to program prowadzenia zajęć
ogólnorozwojowych z elementami sztuki walki dla dzieci w wieku przedszkolnym. Przeprowadzane
są zajęcia ogólnorozwojowe z elementami sztuk walki. Założenia programowe przedsięwzięcia:
wspomaganie harmonijnego rozwoju przedszkolaków z głównym naciskiem na profilaktykę wad
postawy i stóp.
Gminne Szkoły współpracują z Politechniką Warszawską
Gmina Prusice oraz ponad 200 polskich gmin przystąpiło do udziału w projekcie polegającym na
współpracy z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Projekt „Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy” polega na udostępnieniu szkołom z terenu
zgłoszonych gmin zaawansowanych narzędzi edukacyjnych. Uczniowie otrzymują w ten sposób
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dostęp do platformy zeszyt.online, na której pod opieką sztucznej inteligencji podnoszą swoje
umiejętności matematyczne.
Z tej formy nauczania korzystają uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Prusicach oraz Szkoły Podstawowej w Skokowej. Nauczyciele ze wskazanych szkół,
zostali zaproszeni na zdalne szkolenie, po którym zaczęli pracę z uczniami.
Celem projektu od początku było znaczące podniesienie kompetencji matematycznych u uczniów i
bezpośrednie przełożenie tego na wyniki osiągane w szkole. Nabrało to szczególnego znaczenia, gdy
sytuacja epidemiczna zmusiła szkoły do przejścia na nauczanie zdalne.

OBSZAR: ZDROWIE I OPIEKA
65. 1. Proszę wskazać programy, które gmina dofinansowała/organizowała w zakresie polityki
prozdrowotnej w 2020 r.:
Zaznacz kilka odpowiedzi

a. Ochrona zdrowia psychicznego dorosłych
X

b. Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
c. Bezpłatne badania mające na celu diagnozowanie chorób nowotworowych

X

d. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych (zawały, udary, otyłość, depresja)
e. Nie dotyczy

66. 2. Proszę podać udział procentowy dzieci w wieku 0-3 lat, objętych opieką żłobkową w placówkach
finansowanych przez gminę w 2019 r., w stosunku do liczby zgłoszeń. - 0
67. 3. Proszę podać udział procentowy dzieci w wieku 0-3 lat, objętych opieką żłobkową w
placówkach finansowanych przez gminę w 2020 r., w stosunku do liczby zgłoszeń – 0
68. 4. Czy spełnienie obowiązku szczepień było traktowane jako kryterium pierwszeństwa w zakresie
przyjmowania dzieci do żłobków lub przedszkoli prowadzonych przez gminę? *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź

TAK
X

NIE
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69. 5. Jaka była planowana liczba mieszkańców do objęcia wsparciem w zakresie ochrony zdrowia i
profilaktyki, na które gmina w 2020 r. przeznaczyła środki finansowe? – 2000
70. 6. Jaką liczbę mieszkańców objęto programami w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki, na które
gmina w 2020 r. przeznaczyła środki finansowe? - 2000

71. 7. Jaką kwotę z budżetu gminy przeznaczono na wsparcie placówek medycznych w związku z walką z
COVID-19 (z wyjątkiem placówek prowadzonych przez gminę) (np. środki ochrony, dezynfekujące, testy
na obecność koronawirusa itp.) – 75000,00
72. 8. Czy Gmina pomagała Mieszkańcom w trakcie COVID – 19? TAK
73. 9. Jakie działania w zakresie opieki nad mieszkańcami gmina podejmowała w związku z
występowaniem COVID-19?
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

X

a. Organizacja pomocy seniorom - np. zaangażowanie wolontariuszy

X

b. Dostarczanie posiłków rodzinom będącym pod opieką GOPS / MOPS / MOPR

X

c. Zakup maseczek i innych środków ochrony dla potrzebujących mieszkańców

X

d. Telefon zaufania (albo inna forma pomocy) rodzinom dotkniętym problemem
przemocy domowej
e. Mobilne punkty opieki medycznej

X

f. Wsparcie osób przebywających w kwarantannie (np. dostarczanie jedzenia, leków)
g. Zorganizowanie izolatoriów dla osób pozostających w kwarantannie (działania podjęte z
własnej inicjatywy, a nie w wyniku zarządzenia administracji centralnej)
h. Inne - proszę wymienić W PUNKTACH jakie:
____________________________
i. Żadne z powyższych

74. 10. Czy i w jaki sposób gmina współpracowała z placówkami medycznymi lub Sanepidem w zakresie
walki z pandemią COVID-19 (z wyjątkiem działań wynikających z prowadzenia placówek medycznych)? *
Współpraca ze Szpitalem Powiatowym w Trzebnicy i Powiatem Trzebnickim - Od grudnia w Szpitalu
im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy funkcjonuje pracownia biologii molekularnej. Wspólna
współpraca samorządów - powiatu trzebnickiego z 5 gminami, w tym Gminy Prusice, a także
prywatnego przedsiębiorcy przynosi wymierne korzyści dzięki innowacyjnym inwestycjom w trosce o
zdrowie i życie naszych mieszkańców. Ponad 38 tys. zł to wkład Gminy Prusice w zakup wyposażenia
pracowni.
Uruchomienie pracowni umożliwia szybszą, sprawniejszą diagnostykę COVID-19. Zakupiony analizator
do diagnostyki molekularnej zapewnia także specjalistyczną diagnostykę wielu schorzeń oraz
wykrywanie patogenów wielu chorób bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych.
Wspólne finansowanie wymazobusa dla mieszkańców Gminy
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Chcesz zostać Liderem Dobrych Praktyk w zakresie zdrowia? Sprawdź się!
75. 11. Pytanie LIDERSKIE - pytanie nieobowiązkowe. Proszę wskazać jedno konkretne działanie
w obszarze zdrowia i opieki podejmowane przez gminę na rzecz społeczności lokalnej związane z
przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 lub zwalczaniem jej skutków.
(liczba znaków maksymalnie do 2 tys.)
Współpraca ze Szpitalem Powiatowym w Trzebnicy i Powiatem Trzebnickim - Od grudnia w Szpitalu
im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy funkcjonuje pracownia biologii molekularnej. Wspólna
współpraca samorządów - powiatu trzebnickiego z 5 gminami, w tym Gminy Prusice, a także
prywatnego przedsiębiorcy przynosi wymierne korzyści dzięki innowacyjnym inwestycjom w trosce
o zdrowie i życie naszych mieszkańców. Ponad 38 tys. zł to wkład Gminy Prusice w zakup
wyposażenia pracowni.
Uruchomienie pracowni umożliwia szybszą, sprawniejszą diagnostykę COVID-19. Zakupiony
analizator do diagnostyki molekularnej zapewnia także specjalistyczną diagnostykę wielu schorzeń
oraz wykrywanie patogenów wielu chorób bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych.

OBSZAR: CYFRYZACJA
76. 1. Czy gmina w 2020 r. korzystała z systemu informacji przestrzennej (SIP)? (własnego lub innej JST)
Zaznacz tylko jedną odpowiedź

X

TAK
NIE

77. 2. Czy w 2020 r. w gminie funkcjonował system inteligentnego oświetlenia ulic?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź

TAK
X

NIE

78. 3. Które działania z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców gmina realizowała w 2020
r.?
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi
a. szkolenia rozwijające kompetencje cyfrowe wśród seniorów
x
x

b. szkolenia dla młodzieży szkolnej w zakresie cyberbezpieczeństwa, korzystania z sieci i eusług
c. edukacja w zakresie uzależnień cyfrowych

x
d. Inne - proszę wymienić W PUNKTACH jakie:
____________________________
e. nie dotyczy
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79. 4. Ile osób skorzystało z działań w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców
realizowanych przez gminę w 2020 r.? - 200
80. 5. Które kategorie zbiorów danych są udostępnianych online - bez konieczności składania wniosku o
dostęp do informacji publicznej?
Pytania lub odpowiedzi w kafeteriach oznaczone ** kierowane są przede wszystkim do miast. Jeśli
jednak dane pytanie lub odpowiedź dotyczy Państwa gminy, zachęcamy do udzielenia odpowiedzi.
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

x

a. Plany zagospodarowania przestrzennego
b. Mapy komunikacji publicznej**

x

c. Informacje o stanie zanieczyszczenia powietrza
d. Ewidencje dróg publicznych, obiektów mostowych

x

e. Wykazy przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów, ścieków etc

X

f. Wykaz szkół i placówek opiekuńczych prowadzonych na terenie gminy
g. Rejestr wniosków / inwestycji realizowanych z budżetu obywatelskiego / funduszy
sołeckich

x

h. Rejestr inwestycji prowadzonych przez gminę
i. Inne - proszę wymienić W PUNKTACH jakie:
____________________________
j. Żadne z powyższych

81. 6. Które z powyższych zbiorów danych są udostępniane w formacie umożliwiającym pracę na
danych? (np. pliki edytowalne)
Pytania lub odpowiedzi w kafeteriach oznaczone ** kierowane są przede wszystkim do miast. Jeśli
jednak dane pytanie lub odpowiedź dotyczy Państwa gminy, zachęcamy do udzielenia odpowiedzi.
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

a. Plany zagospodarowania przestrzennego (są obowiązkowe)
b. Mapy komunikacyjne**
c. Informacje o stanie zanieczyszczenia powietrza
d. Ewidencje dróg publicznych, obiektów mostowych
x

e. Wykazy przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów, ścieków etc

x

f. Wykaz szkół i placówek opiekuńczych prowadzonych na terenie gminy
g. Rejestr wniosków / inwestycji realizowanych z budżetu obywatelskiego/funduszy
sołeckich

x

h.

Rejestr inwestycji prowadzonych przez gminę
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i. Inne - proszę wymienić W PUNKTACH jakie:
____________________________
j. Żadne z powyższych

82. 7. Czy gmina posiada certyfikat ISO37120 (Zrównoważony rozwój społeczny. Wskaźniki usług
miejskich i jakości życia)?
proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi odpowiadające sytuacji w gminie
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

a. TAK - na poziomie Platynowym
b. TAK - na poziomie Złotym
c. TAK - na poziomie Srebrnym
d. TAK - na poziomie Brązowym
e. TAK - na poziomie Aspirującym
f. TAK - jest w trakcie procesu certyfikacji (lub ubiega się o nadanie certyfikatu na wyższym
poziomie)
X

g. NIE

83. 8. Proszę opisać/wymienić jedno najistotniejsze działanie podjęte przez gminę w celu zwiększenia
poziomu cyfryzacji usług publicznych (w tym obsługi mieszkańców) wprowadzone w 2020 r.
Publiczny Internet dla każdego w Gminie Prusice - utworzenie 30 hot spotów na terenie Gminy
Prusice.
84. 9. Proszę podać kwotę nakładów finansowych przeznaczoną na powyższe działania w 2020 r.
(dotyczy pytania 83.8.) Proszę podać kwotę w pełnych złotych (z dokładnością do 1 zł) * - 0

OBSZAR: ŚRODOWISKO
85. 1. Proszę wskazać działania prowadzone w gminie w 2020 r. w zakresie gospodarki odpadami:
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

a. Regularna obwoźna zbiórka odpadów wielkogabarytowych
x

b. Dofinansowanie zakupu pojemników na zbiórkę odpadów dla właścicieli
nieruchomości

X

c. Regularna zbiórka elektrośmieci od gospodarstw domowych

d. Ulga za posiadanie kompostownika przydomowego - proszę podać w jakiej wysokości:
____________________________
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e. Udostępnienie odrębnych pojemników na odpady PET
f. Udostępnienie odrębnych pojemników na odpady odbierane od osób znajdujących się w
kwarantannie w związku z pandemią COVID-19
g. Żadne z powyższych

86. 2. a. Proszę wskazać stawkę za odbiór odpadów na koniec 2019 r. - 12,80
87. 2. b. Proszę wskazać stawkę za odbiór odpadów na koniec 2020 r. - 22,00
88. 2. c. Czy sposób naliczania opłat za odbiór odpadów w 2020 r. uległ zmianie w stosunku do 2019 r.?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź

Tak
x

Nie

89. 2. d. ** Jeśli w pytaniu 2c odpowiedziano "TAK" ,proszę wskazać miesięczny koszt odbioru odpadów
na koniec 2019r. od gospodarstwa domowego lub 4- osobowej rodziny zamieszkującej mieszkanie o
powierzchni 60 m2 zużywającej średnio 2.5 m3 na osobę.
(Przykładowo, jeśli stawka odbioru śmieci w gminie liczona była na 1 osobę, stawkę należy pomnożyć
przez 4; jeśli podstawą naliczania odbioru odpadów było zużycie 1m3 wody, stawkę należy pomnożyć
przez liczbę osób (4) oraz średnie zużycie wody na osobę (2,5) (4 osoby * 2,5m3 wody * stawka za 1m3),
etc.)
Pytania lub odpowiedzi w kafeteriach oznaczone ** kierowane są przede wszystkim do miast. Jeśli
jednak dane pytanie lub odpowiedź dotyczy Państwa gminy, zachęcamy do udzielenia odpowiedzi.

90. 2. e. **Jeśli w pytaniu 2c odpowiedziano "TAK", proszę wskazać miesięczny koszt odbioru odpadów
na koniec 2020r. od gospodarstwa domowego lub 4- osobowej rodziny zamieszkującej mieszkanie o
powierzchni 60 m2 zużywającej średnio 2.5 m3 na osobę.
(Przykładowo, jeśli stawka odbioru śmieci w gminie liczona była na 1 osobę, stawkę należy pomnożyć
przez 4; jeśli podstawą naliczania odbioru odpadów było zużycie 1m3 wody, stawkę należy pomnożyć
przez liczbę osób (4) oraz średnie zużycie wody na osobę (2,5) (4 osoby * 2,5m3 wody * stawka za 1m3),
etc.)
Pytania lub odpowiedzi w kafeteriach oznaczone ** kierowane są przede wszystkim do miast. Jeśli
jednak dane pytanie lub odpowiedź dotyczy Państwa gminy, zachęcamy do udzielenia odpowiedzi.
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91. 3.

Czy system odbioru odpadów w gminie się bilansuje?

Zaznacz tylko jedną odpowiedź

X

Tak

Nie

92. 4. Jak często prowadzony jest odbiór frakcji zmieszanej odpadów komunalnych z domów
jednorodzinnych?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź

a. Częściej niż raz w tygodniu
b. Raz w tygodniu
X

c. Raz na dwa tygodnie
d. Rzadziej niż raz na dwa tygodnie

93. 5. Proszę podać procentowy udział masy wytworzonych odpadów komunalnych frakcji zmieszanej
w ogólnej masie odpadów komunalnych w gminie w 2019 r. - 63
94. 6. Proszę podać procentowy udział masy wytworzonych odpadów komunalnych frakcji zmieszanej
w ogólnej masie odpadów komunalnych w gminie w 2020 r. - 58
95. 7. Które działania w zakresie ochrony środowiska i polityki klimatycznej realizowane były w gminie
w 2020 r.?
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

X

a. Wdrożono politykę eliminowania jednorazowych produktów plastikowych w
placówkach prowadzonych przez gminę

X

b. Opracowano i dostarczono mieszkańcom gminy materiały edukacyjne/informacyjne w
zakresie poprawnej segregacji odpadów
c. Opracowano lub wdrożono miejski plan adaptacji do zmian klimatu**
d. Zwiększono poziom retencji (przez działania takie, jak: budowa zbiorników retencyjnych,
ogrodów deszczowych, itp.)
e. Zwiększono udział powierzchni biologicznie czynnych (np. zielone dachy, ścieżki w
parkach wykonane z materiałów przepuszczalnych, zielone torowiska, itd.)**
f. Zabezpieczono infrastrukturę gminną przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych
g. Zbierano folię rolniczą
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h. Inne - proszę wymienić W PUNKTACH jakie:
____________________________
i. Żadne z powyższych

96. 8. Które z poniższych inicjatyw mających na celu podniesienie jakości powietrza gmina zastosowała
w 2020 r.
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

X

a. Podjęto inwentaryzację pieców węglowych
b. Zakończono inwentaryzację pieców węglowych

X

c. Dofinansowano wymianę pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródła
ogrzewania (np. gaz, fotowoltaika, pompy ciepła, itd.)
d. Dofinansowano termomodernizację budynków mieszkalnych

X

e. Inwestowano w stacje pomiaru jakości powietrza

X

f. Wprowadzono system informacji o jakości powietrza w gminie (np. aplikacja, często
aktualizowana informacja na stronie gminy etc)
g. Kontrolowano paleniska (np. przez Straż Miejską).

X

h. Wspierano doradztwem mieszkańców w pozyskiwaniu środków dystrybuowanych
z poziomu krajowego
i. Zatrudniono doradcę energetycznego
j. Żadne z powyższych

97. 9. Które z rozwiązań w zakresie elektromobilności** funkcjonowały w gminie w 2020 r.:
Pytania lub odpowiedzi w kafeteriach oznaczone ** kierowane są przede wszystkim do miast. Jeśli
jednak dane pytanie lub odpowiedź dotyczy Państwa gminy, zachęcamy do udzielenia odpowiedzi.
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

a. Inwestycje w niskoemisyjne środki komunikacji miejskiej (LNG, hybrydowe, elektryczne)
b. Inwestycje w zwiększenie liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych
X

c. Żadne z powyższych

98. 10. W jaki sposób gmina monitoruje efektywność działań na rzecz ochrony środowiska lub
przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych? Proszę w punktach wymienić działania podejmowane z
inicjatywy gminy
- kontrole
- akcje edukacyjne
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Chcesz zostać Liderem Dobrych Praktyk w zakresie środowiska? Sprawdź się!
99. 11. Pytanie Liderskie nieobowiązkowe. Jakie konkretne i kluczowe działania podjęła gmina w 2020 r.
w zakresie ochrony środowiska ( poprawa jakości powietrza, skuteczna gospodarka odpadami, retencja
itp. ) ? (liczba znaków maksymalnie do 2tys.)

1. #SEGREGUJna5 – akcja „buźka” w Gminie Prusice. Będzie ona polegała na sprawdzeniu
prawidłowej segregacji odpadów komunalnych prowadzonych przez Mieszkańców miasta i gminy.
Sprawdzane będą nieruchomości zamieszkałe, ponieważ wszyscy Mieszkańcy mają obowiązek
selektywnego zbierania odpadów. Na pojemnikach naklejane będą kolorowe nalepki oceniające
jakość segregacji. Smutna „buźka”, oznacza, że w pojemniku znaleziono surowce, które podlegają
zbiórce selektywnej. Jeżeli na pojemniku pojawi się nalepka z uśmiechniętą „buźką”, to mamy
pewność, że właściciel posesji prawidłowo segreguje odpady.
Głównym celem akcji jest poprawa selektywnej zbiórki odpadów i edukacja Mieszkańców. Smutne
„Buźki” mają zasygnalizować problem i zachęcić właściciela nieruchomości do właściwej segregacji.
2. Aby stale monitorować jakość powietrza w Gminie Prusice na terenach otwartych zostały
zamontowane zaawansowane urządzenia EkoSłupek AirSensor do pomiaru i sygnalizowania jakości
powietrza za pomocą koloru światła. Zostały one wyposażone w oświetlenie ledowe, które na
podstawie wyników bieżących pomiarów stężenia pyłów zawieszonych, jak również innych
zanieczyszczeń, przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza. Na terenie Gminy
Prusice stanęło łącznie 5 słupków zlokalizowanych na rynku, przy placu zabaw na ul. Południowej,
przy Szkołach Podstawowych w Prusicach i Skokowej i przy świetlicy we Wszemirowie. Dodatkowy
Ekosłupek ufundowany dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Trzebnicy pojawił się przy
Szkole Podstawowej w Strupinie.

100. Skąd Państwo dowiedzieliście się o rankingu Perły Samorządu ?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź

Reklama prasowa na łamach Dziennika Gazety Prawnej
Mailing
List wysłany do urzędu pocztą tradycyjną
x

Inne - proszę wskazać jakie: Uczestnictwo we wcześniejszych edycjach co roku od 2013
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