
UCHWAŁA NR XVII/106/2016
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy wsi Pruszkowo na lata 2016-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. , poz. 
446.) Rada Miejska Wielichowa uchwala co następuje:

§ 1. 

Zatwierdza się Plan Odnowy wsi Pruszkowo na lata 2016-2020, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wielichowa

Genowefa Feldgebel
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Wstęp 

 

 
 Wieś jest prawdziwą ostoją tradycji i kultury, źródłem obyczajów. To bogactwo wielu 

wartości niedostępnych dla mieszkańców miast. Jednak polskie wsie są często postrzegane 

jako obszary zacofane technicznie i mentalnie, o zaniedbanej infrastrukturze. Zmiana tej 

sytuacji powinna stać się priorytetowym celem działania każdej gminy. Dla zapewnienia 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich niezbędne jest zapewnienie wielofunkcyjności 

rolnictwa i wsi, zwiększenie funkcji gospodarczych i społecznych wsi, ochrona środowiska na 

obszarach wiejskich, ograniczenie bezrobocia oraz poprawa warunków życia ludności 

wiejskiej. Zmiany te muszą jednak mieć swoje źródło w inicjatywie mieszkańców danego 

sołectwa. Warunkiem niezbędnym do aktywnego włączenia się miejscowości wiejskich w 

realizację przedsięwzięć na rzecz rozwoju i promocji lokalnych walorów kulturowych i 

przyrodniczych jest integracja społeczności lokalnej wokół budowy wspólnego planu 

działania, który można nazwać planem odnowy dla wsi. 

 W dniu 26 lipca 2016 r. uchwałą Zebrania Wiejskiego wsi Pruszkowo powołana została 

Grupa Odnowy Wsi, w składzie: 

1. Jan Stachowiak (Sołtys) – Lider Grupy, 

2. Mirosław Andrzejewski, 

3. Andrzej Ziemkowski, 

4. Jacek Andrzejewski, 

5. Dominik Borowczak. 

Zadaniem Grupy Odnowy Wsi było wypracowanie wspólnie z mieszkańcami wsi strategii 

rozwoju wsi. W dalszej kolejności Grupa Odnowy Wsi odpowiadać będzie za wdrożenie 

wypracowanego planu odnowy i realizację zaplanowanych przedsięwzięć.   
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1 Charakterystyka miejscowości 

1.1 Położenie i obszar miejscowości 

 

 Pruszkowo to wieś położona w województwie wielkopolskim, w powiecie grodziskim, 

w gminie Wielichowo. Sołectwo Pruszkowo leży w obrębie geodezyjnym nr 0006, który  

zajmuje obszar 189,48  ha. 

 

 
 

 

 

Rysunek 1 Obszar Gminy Wielichowo 
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1.2 Demografia 

   

 Miejscowość  zamieszkują 133 osoby  ( według stanu na dzień 01.01.2016 r.). 

Mieszkańcy Pruszkowa stanowią  ok. 1,9 %  ogólnej liczby mieszkańców gminy Wielichowo.  

Porównując  ostatnie lata można zauważyć , że zmiany dotyczące liczby mieszkańców 

Pruszkowa w poszczególnych latach są nieznaczne.  

 

 

Tabela 1. Liczba mieszkańców wsi Pruszkowo w latach 2011-2016 

 

Lp. Rok Liczba osób 

1 2016 133 

2 2015 127 

3 2014 128 

4 2013 128 

5 2012 126 

6 2011 124 

 

 

 

2 Analiza zasobów sołectwa 

2.1 Infrastruktura techniczna 

2.1.1 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

 

 W miejscowości Pruszkowo istnieje sieć wodociągowa o łącznej długości   0,8 km 

oraz 22 przyłącza o długości 1,2 km. Mieszkańcy Pruszkowa są zaopatrywani w wodę ze 

stacji uzdatniania wody w Wielichowie. Na terenie wsi nie ma sieci kanalizacyjnej. 

Rozwiązaniem problemu gospodarki ściekowej w Pruszkowie są przydomowe oczyszczalnie 

ścieków, jest ich obecnie na terenie wsi 4 szt. , ich budowa jest częściowo finansowana z  

Id: D5E775B6-75D4-4C2C-82DF-7705B0AEB40D. Uchwalony Strona 6

mailto:urzad@wielichowo.pl


PLAN ODNOWY WSI PRUSZKOWO 

na lata 2016-2020 

Urząd Miejski w Wielichowie 

ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo 

tel. (061) 44 33 001, fax. (061) 44 33 082 

urzad@wielichowo.pl,  

www.wielichowo.pl 

6 

 

budżetu gminy.   Z gospodarstw, które nie posiadają  własnych oczyszczalni ścieki są 

wywożone wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w Wielichowie-

Wsi.  

2.1.2 Sieć gazowa 

 

Brak sieci gazowej na terenie wsi.  

 

2.1.3 Gospodarka odpadami komunalnymi 

 

 

Gmina Wielichowo należy do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania 

Odpadów „SELEKT” realizującego w jej imieniu zadania z zakresu zagospodarowania 

odpadów komunalnych we wszystkich miejscowościach należących do gminy.  

 

2.1.4 Infrastruktura  drogowa 

 

 Przez teren miejscowości Pruszkowo  przebiega sieć dróg powiatowych i gminnych. 

Drogi powiatowe to: droga nr  3571P  na odc. Dębsko-Prochy. Do dróg gminnych należą: 

droga nr 544516P na odcinku od drogi powiatowej 3571P  do drogi powiatowej 3570P 

Piotrowo Wielkie oraz droga gminna nr 544517P- do drogi wojewódzkiej nr 312.  Pozostałe 

drogi to drogi wewnętrzne nie posiadające statusu drogi gminnej. W miejscowości nie 

funkcjonuje publiczny transport zbiorowy.  

 

2.2 Infrastruktura społeczna i gospodarcza 

 

2.2.1 Ochrona zdrowia 

 

 Na terenie Pruszkowa nie ma przychodni lekarskiej. Mieszkańcy wsi , w zakresie 

podstawowej opieki medycznej mają możliwość korzystania z usług Przychodni Lekarza 

Rodzinnego w Wielichowie lub w sąsiedniej gminie Rakoniewice. 
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2.2.2 Oświata 

 

We wsi nie ma placówki oświatowej. Dzieci i młodzież z Pruszkowa dojeżdżają do 

przedszkola,  szkoły podstawowej oraz  gimnazjum w Wielichowie oddalonych o ok. 5 km. 

Dla dzieci w wieku szkolnym  gmina Wielichowo organizuje dowozy do placówek szkolnych. 

 

2.2.3 Kultura i sport  

 

Na terenie wsi nie ma obiektów sportowo –rekreacyjnych, które byłyby miejscem, gdzie 

dzieci i młodzież mogą spędzać wolny czas aktywnie i bezpiecznie oraz rozwijać swoje 

zainteresowania i umiejętności sportowe.  Brak też świetlicy wiejskiej.  Spotkania 

mieszkańców Pruszkowa odbywają się w świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w sąsiedniej wsi 

Dębsko.  

We wsi aktywnie działa Rada Sołecka natomiast mieszanki wsi są zrzeszone w Kole 

Gospodyń Wiejskich w Dębsku. Organizacje te współdziałają ze sobą  przy realizacji 

wspólnych przedsięwzięć służących mieszkańcom wsi.  

 

2.2.4 Bezpieczeństwo publiczne  

 

Bezpieczeństwo mieszkańcom zapewnia Komisariat Policji w Rakoniewicach- Rejon 

Miasta i Gminy Wielichowo. Wieś Pruszkowo należy do rejonu dzielnicowych nr 5, który 

obejmuje wsie Celinki, Dębsko, Piotrowo Wielkie, Prochy, Pruszkowo, Reńsko, Śniaty, 

Wilkowo Polskie, Ziemin, , Gradowice, Augustowo, Łubnica, Zielęcin, Trzcinica  

 

2.2.5 Działalność gospodarcza i usługowa 

 

 Liczba podmiotów gospodarczych znajdujących się w Centralnej Ewidencji i 

Informacji działalności gospodarczej w Pruszkowie jest równa 10.   W miejscowości działa 

jeden punkt handlowy, gdzie mieszkańcy zaopatrują się w podstawowe produkty spożywcze 

oraz chemię gospodarczą.  
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2.2.6 Rolnictwo 

 

 Podstawą utrzymania mieszkańców Pruszkowa w głównej mierze jest rolnictwo. Na 

terenie wsi są 22 indywidualne  gospodarstwa rolne . Część gospodarstw poza podstawową 

działalnością rolniczą  prowadzi działy specjalne produkcji rolnej, w szczególności jest to 

popularna na terenie całej gminy uprawa pieczarki białej lub brunatnej. 

 

Powierzchnia 

gospodarstwa 

Ogólna liczba 

do 2 ha 4 

2 ha – 5 ha 3 

5 ha – 7 ha 3 

7 ha -10 ha 5 

10 ha – 15 ha 5 

Pow. 15 ha 2 

RAZEM 22 

 

Tabela 1 Struktura gospodarstw rolnych w m. Pruszkowo 

 

 

2.3 Zabytki, dziedzictwo kulturowe 

 

W wykazie zabytków znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków  znajdują się 

budynki i zabudowania położone na terenie Pruszkowa takie jak: 

- Szkoła, ok. 1910 r. 

- Zagroda nr 22: dom murowany- ok. 1910 r., stodoła gliniana- k. XIX w. 

- Dom nr 3- ok. 1910 r. 

- Dom nr 5- ok. 1900 r. 

- Brama obok domu nr 7, murowana, ok. -1887 r. 

-Stodoła nr 9, glinobita, przed 1900 r.  

- Stodoła nr 10, glinobita/drew., przed 1900 r. 

Id: D5E775B6-75D4-4C2C-82DF-7705B0AEB40D. Uchwalony Strona 9

mailto:urzad@wielichowo.pl


PLAN ODNOWY WSI PRUSZKOWO 

na lata 2016-2020 

Urząd Miejski w Wielichowie 

ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo 

tel. (061) 44 33 001, fax. (061) 44 33 082 

urzad@wielichowo.pl,  

www.wielichowo.pl 

9 

- Dom nr 11, mur., 1900-1910 r. 

- Stodoła nr 13, ryg., mur., ok. 1900 r. 

- Dom nr 14, mur., 1908 r. 

- Dom nr 15, mur.,1926 r. 

- Dom nr 16, mur., ok. 1900 r. 

- Dom nr 18, mur.,1879 r. 

- Dom nr 20, mur.,1910-1920 r. 

- Budynek szkoły nr 21, mur., przed 1914 r. 

- Brama na dziedziniec dawnej gospody, przed 1914 r. 

 

W Pruszkowie zlokalizowany jest także cmentarz ewangelicki. 

 

 

 

 

 

 
Fot.1 Cmentarz ewangelicki w Pruszkowie 
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                               Fot.2 Brama na dziedziniec dawnej gospody, przed 1914 r. 

 

 

 

3 Analiza SWOT miejscowości 
 

 

 Podsumowanie sytuacji rozwojowej Pruszkowa: 

 

 

Położenie, struktura przestrzenna, środowisko 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 

 Zwarta zabudowa wsi 

 

 Brak zorganizowanych połączeń 
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 Dobry stan środowiska 

naturalnego 

 

 

komunikacyjnych z sąsiednimi 

miejscowościami  oraz miastem 

powiatowych (Grodzisk 

Wielkopolski) 

Infrastruktura techniczna 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 

 Istnienie sieci wodociągowej 

 Istnienie przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

 Zmodernizowane oświetlenie 

uliczne 

 Dostęp do sieci telefonicznej i 

internetowej 

 

 

 Brak sieci kanalizacyjnej 

 Niezadowalający stan dróg i 

chodników na terenie wsi 

 

Infrastruktura społeczna, oświata 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 

 Funkcjonowanie organizacji 

społecznych- Koło Gospodyń 

Wiejskich, Rada Sołecka 

 

 

 Brak infrastruktury sportowej i 

rekreacyjnej ( boisko, plac zabaw) 

 Brak świetlicy wiejskiej 

 „Ucieczka” młodych do 

większych miast 

 

Turystyka, sport, rekreacja 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 

 Istnienie zabytków  

 

 Brak bazy sportowej i 

rekreacyjnej 

 Brak atrakcji turystycznych 

 

Gospodarka, rolnictwo 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 

 Duża liczba gospodarstw rolnych  

 

 

 Przewaga małych gospodarstw o 

powierzchni do 15 ha 

 Mała liczba podmiotów 

gospodarczych 

 

 

Podsumowując analizę słabych i mocnych stron miejscowości Pruszkowo można zauważyć, 

że poziom infrastruktury technicznej jest na poziomie przeciętnym,  natomiast duże potrzeby 

odnotowuje się w odniesieniu do infrastruktury społecznej. Największym problemem dla 

mieszkańców wsi, zwłaszcza młodych, zakładających swoje rodziny jest brak jakiejkolwiek 

bazy sportowo rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży. 
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Szansą dla wsi i jej mieszkańców jest wzmocnienie infrastruktury   sportowej na terenie wsi. 

Z uwagi na brak tego typu obiektów, miejscowość ta jest mało atrakcyjna dla jej 

mieszkańców a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, którzy są w takiej sytuacji narażeni są na 

nudę i brak możliwości na  aktywne zagospodarowanie wolnego czasu, nie tylko w okresie 

wakacyjnym ale również w trakcie roku szkolnego.   

4 Wizja rozwoju wsi 
 

Jak ma wyglądać wieś? 

 

Estetyczna, zadbana, w pełni wyposażona w 

infrastrukturę techniczną, z zapleczem 

sportowym dla dzieci i młodzieży i miejscem 

spotkań dla dorosłych mieszkańców 

Co ma ją wyróżniać? 

 

Nowoczesny obiekt sportowo - rekreacyjny, 

dzięki któremu wieś stanie się bardziej 

atrakcyjna dla samych mieszkańców jak i dla 

osób przybywających z zewnątrz  

Z czego mogliby utrzymywać się 

mieszkańcy? 

 

Z rolnictwa, małej działalności gospodarczej,  

 

Co powinno być bardziej 

wyeksponowane w dziedzinie 

kultury i dziedzictwa? 

 

Promocja tradycji wiejskich,  

Jakie powinny być powiązania 

komunikacyjne? 

Więcej bezpośrednich połączeń do pobliskich 

miejscowości takich jak: Wielichowo, 

Rakoniewice, Grodzisk Wielkopolski 

 

Co powinno być proponowane 

dzieciom i młodzieży? 

 

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych a 

przez to dbanie o zdrowy styl życia naszej 

młodzieży, zorganizowanie miejsca, w którym 

mogłyby aktywnie i bezpiecznie spędzać wolny 
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czas. 

 

 

 

 

5 Opis planowanych przedsięwzięć na lata 2016-2020 
 

 Wśród priorytetowych zadań na realizację, których w pierwszej kolejności wskazują 

mieszkańcy wsi wymienić należy: 

 

Harmonogram planowanych do realizacji zadań 

Zadanie Cel i przeznaczenie 
Okres 

realizacji 

Wartość zadania i 

źródła 

finansowania 

Utworzenie placu 

zabaw 

Celem realizacji tego zadania jest 

budowa infrastruktury 

rekreacyjnej, której na terenie wsi 

nie ma. Plac zabaw będzie 

miejscem przeznaczonym i 

przystosowanych do zabawy dla 

dzieci, zarówno mieszkańców 

Pruszkowa jak i odwiedzających 

miejscowość . 

2017 40 000,00 zł 

 

Źródła: 

-fundusz sołecki 

- budżet gminy 

- dotacja 

zewnętrzna 

 

Utworzenie boiska 

sportowego 

Celem realizacji tego zadania jest 

stworzenie infrastruktury 

sportowej, której we wsi brak. 

Boisko ma być miejscem spotkań 

dzieci i młodzieży, ma im 

umożliwić rozwijanie swoich 

sportowych  zainteresowań, 

aktywne spędzanie wolnego czasu, 

odpoczynek od zajęć szkolnych, 

spotkania z rówieśnikami, 

„odciągnięcie” od komputera, 

integracje dzieci i młodzieży  

2020 10 000,00 zł 

 

Źródła: 

-fundusz sołecki 

- budżet gminy 

- dotacja 

zewnętrzna 

 

Altanka 

rekreacyjna jako 

miejsce spotkań dla 

mieszkańców wsi 

Celem realizacji tego zadania jest 

stworzenie miejsca spotkań dla 

wszystkich mieszkańców wsi, 

gdzie będą organizować spotkania 

integracyjne, festyny dla dzieci. 

 

2019 

 

20 000,00 zł 

Źródła: 

-fundusz sołecki 

- budżet gminy 

- dotacja 

zewnętrzna 
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Zakup ławek i 

koszy na śmieci 

 

Zakup małej infrastruktury ma na 

celu wyposażenie infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej oraz  

poprawę estetyki wsi 

2017-2018 2 000,00 zł 

 

Źródła: 

-fundusz sołecki 

- budżet gminy 

- dotacja 

zewnętrzna 

 

Utworzenie siłowni 

zewnętrznej 

Celem zadania jest stworzenia 

miejsca rekreacji dla mieszkańców 

wsi. 

2020 15 000,00 zł 

 

Źródła: 

-fundusz sołecki 

- budżet gminy 

- dotacja 

zewnętrzna 

 

 

 

 

6 Podsumowanie 

 

 Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 5 najbliższych lat 

realizację kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych. 

Realizacja Planu Odnowy Miejscowości ma także służyć integracji społeczności lokalnej, 

większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i 

młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych. Realizacja zaplanowanych zadań ma na 

celu polepszenie warunków życiowych mieszkańców wsi, wzrost atrakcyjności wsi jako 

miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Ocena planu prowadzona będzie na podstawie sprawozdań z realizacji Planu odnowy 

miejscowości oraz  protokołów odbioru zadań.  

O realizacji Planu Odnowy Miejscowości Pruszkowo, rozpoczynanych zadaniach, ich 

przebiegu i zakończeniu mieszkańcy będą informowani podczas zebrań wiejskich. Informacje 

będą również na bieżąco upowszechniane za pośrednictwem strony internetowej Gminy 

Wielichowo pod adresem www.wielichowo.pl 
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Uzasadnienie

do Uchwały nr ....../ /2016 z dnia ........................

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy wsi Pruszkowo na lata 2016-2020.

W dniu 26 lipca 2016 r. sołectwo Pruszkowo podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do
Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" i powołania Grupy Odnowy Wsi Pruszkowo. Zadaniem
członków Grupy Odnowy Wsi było wypracowanie, w porozumieniu z mieszkańcami głównych założeń i
kierunków rozwoju sołectwa Pruszkowo. Wypracowania wizja rozwoju wsi przyjęła formę Planu Odnowy wsi
Pruszkowo na lata 2016-2020, który został przyjęty uchwałą zebrania wiejskiego w dniu 13 września 2016 r.

Z uwagi na dążenie do rozwoju wsi Pruszkowo oraz możliwość aplikowania przez Gminę Wielichowo o pomoc
finansową na realizację zaplanowanych zadań wynikających z wypracowanego planu odnowy wsi, podjęcie
niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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