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Raport o stanie miasta przygotowany został na podstawie art. 28 aa ustawy o samorzą-

dzie gminnym. Dokument ten przygotowuje organ wykonawczy w terminie do  31 maja 

za rok poprzedni. 

Zebrane w dokumencie informacje przedstawiają dane o stanie miasta za rok 2018 pod 

względem stany finansów, realizacji inwestycji , środowiska naturalnego, opieki spo-

łecznej, działalności instytucji kultury, oświaty, sfery komunalnej, zagospodarowania 

przestrzennego itp. 

 

I. Zarządzanie Miastem. 

Obszar miasta Skórcz wynosi 3,67 km2, miasto liczy łącznie z mieszkańcami przebywa-

jącymi czasowo – 3598 osób.  

W kierowanym przeze mnie urzędzie zatrudnionych jest  14 pracowników administra-

cyjnych i 3 pracowników obsługi.   

Podstawowym celem działania urzędu jest zapewnienie mieszkańcom oraz osobom ob-

sługiwanym profesjonalnej i przyjaznej obsługi a także realizacja zadań wynikająca z 

ustawy o samorządzie gminnym czyli zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.  

Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację rządową. 

Do zadań własnych należy między innymi dbałość o ład przestrzenny, ochronę środowi-

ska, edukację publiczną, kulturę, rozwój infrastruktury, pomoc społeczną itp.  

Natomiast główne zadania zlecone przez administrację rządową dotyczą głównie spraw 

obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów powszechnych, obronności i pomocy spo-

łecznej.   

 

II. Stan finansów Gminy Miejskiej Skórcz w 2018 roku. 

1. Budżet miasta w  2018 r. zakładał dochody w kwocie  16 742 235 zł  
    oraz wydatki w kwocie 19 004 961 zł. 
  
2. Wykonanie dochodów za  2018 r. wyniosło 17 408 422 zł   
     oraz wydatków 18 031 290 zł. 
 
3.  Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł 7 402 351 zł ,  
     co stanowi 42,52 % wykonania dochodów 
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4.  Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 3 956 952 zł, 
     co stanowi 21,94 % wykonania wydatków. 
 
5.  Zadłużenie miasta na koniec roku raportowanego wynosiło 1 290 000 zł,  
     co stanowiło 7,41 % wykonanych dochodów. 
 
6.  Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w 2018 roku  4 838 zł, 
     natomiast wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 5 011 zł. 
 
7.  Dotacje pozyskane spoza budżetu gminy wyniosły   1 659 485,28 zł. 
 
W 2018 roku gmina zrealizowała następujące inwestycje   
 
Lp. Wyszczególnienie Wykonanie w zł/gr 

1 Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy istniejących placach 
zabaw (ul. Parkowa, ul. Ogrodowa i ul. Cisowa) 

229 882,00 

2 Przebudowa ulic Świerkowej (Nr   241051G)  i Długiej  (Nr 
241008G) 

2 752 562,40 

3 Przebudowa drogi gminnej – ulica Bolesława Prusa 352 902,75 
4 Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – 

ulica Piaskowa 
28 290,00 

5 Opracowanie dokumentacji na usunięcie słupa energetyczne-
go z projektowaną drogą przy ul. Zielonej 

4 000,00 

6  Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej –   
 ulica Osiedlowa 

14 000,00 

7 Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Dworcowej 11 000,00 
8 Zakup działki nr 555/2 o pow. 887 położonej przy ul. Głównej 

(prawo użytkowania wieczystego) z przeznaczeniem na par-
king 

31 553,82 

9 Zakup systemu wspierania głosowania 14 495,55 
10 Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Skórcz 330 000,00 
11 Rozbudowa monitoringu miejskiego (Osiedle Leśne, Rondo 

Gryfa i przy MOK) 
23 220,00 

12 Wymiana pokrycia dachowego na dachu hali sportowej 78 500,00 
13 Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola  65 169,00 
14  Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanaliza-

cji sanitarnej i wodociągowej w ul. Zielonej  
14 083,50 

15 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę  kanaliza-
cji sanitarnej  i wodociągowej  w ul. Osiedlowej 

8 241,00 

16 Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej 
w ul. Dworcowej 

4 350,00 

17 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu 650,00 
18 Renowacja płyty boiska piłkarskiego wraz z wykonaniem na-

wodnienia automatycznego na stadionie miejskim 
45 726,16 

19 Zakup kosiarki 13 000,00 
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W 2018 roku  zrealizowano  następujące inwestycje (projekty) wsparte finansowo środ-
kami zewnętrznymi: 
 
1. Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy istniejących placach zabaw (ul. Parkowa, ul. 
Ogrodowa i ul. Cisowa) o wartości  229 882,00 zł 
Źródło i kwota zewnętrznego finansowania: ”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020”, dofinansowanie w kwocie  94 808 zł. 
 
2. Przebudowa ulic Świerkowej (Nr   241051G) i Długiej (Nr 241008G)   o wartości   
2 752 562,40 zł 
Źródło i kwota zewnętrznego finansowania: „Program rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2019 – 2019”, dofinansowanie w kwocie 1 329 776 zł. 
 
3.Remont ul. Kociewskiej  o wartości  43 587 zł 
Źródło i kwota zewnętrznego finansowania: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdań-
skim, dofinansowanie w kwocie – 20 000 zł. 
 
4. Dofinansowanie zakupu samochody pożarniczego dla OSP Skórcz o wartości  330 000 zł . 
Źródło i kwota zewnętrznego finansowania:  Starostwo Powiatowe w Starogardzie 
Gdańskim, dofinansowanie w kwocie – 25 000 zł. 
 
5. Projekt: „Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju” o warto-
ści  634 575,44 zł. 
Źródło i kwota zewnętrznego finansowania:  Regionalny Program Operacyjny dla Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, dofinansowanie w kwocie – 634 575,44 zł,  
realizacja w latach 2017 – 2018, w roku 2018 wydatkowano 189 652,64 zł  
 
 

II . Mieszkańcy Gminy Miejskiej Skórcz 

1.   Liczba Mieszkańców Miasta wg stanu na 31 grudnia 2018 roku wyniosła   
      3598 osób (pobyt stały i czasowy)  w tym z pobytem  stałym  3406 osób. 
      w tym kobiet  -  1817     mężczyzn -  1781  
      w odniesieniu do początku roku 2018 liczba ta zmniejszyła się  o  24 osoby. 
 
2.   Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym wynosiła (wiek  do 18 lat )           
      - 788 osób. 
      w tym kobiet  -     369      mężczyzn -  419 
 
3.   Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosiła (wiek dla kobiet  od 18 do  
      59 lat, dla mężczyzn od 18 do 64 lat )  - 2391 osób. 
      w tym kobiet  -  1146       mężczyzn -  1245 
 
4.   Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła (wiek dla kobiet  od 60 
      lat, dla mężczyzn od  65 lat )  - 419 osób. 
      w tym kobiet  -     253      mężczyzn -  166 
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5.   Przyrost naturalny w 2018 roku 
      Liczba urodzeń w roku raportowania  ogółem : 38   
      w tym dziewcząt  -  15   i chłopców  -  23 
 
6.   Ilość zgonów mieszkańców z terenu miasta w roku raportowanym wyniosła:  29  
      w tym kobiet  -  11 i mężczyzn  - 18 
 
7.  Wobec tego odnotowano w 2018 roku przyrost naturalny wynoszący  9 osób 
 
 8. Związki małżeńskie w rok 2018. 
     Ilość zawartych związków małżeńskich osób z terenu miasta   -  46 
     Ilość rozwodów osób z terenu miasta  -  12 
 

 

IV. Ochrona zdrowia 

1. Na terenie miasta w roku 2018 funkcjonowały dwa podmioty lecznicze: 
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PULS” s.c., 83 – 220 Skórcz, 
  ul. Dworcowa 4, 
 
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska,  
  83 - 200 Starogard Gdański, ul. Hallera 21, Przychodnia Skórcz, 
 
2. Na terenie Miasta Skórcz w 2018 roku zrealizowano następujące programy zdrowotne: 
 
- „Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na 
lata 2018-2022” , kwota przeznaczona ze środków gminy na realizacje programu wynio-
sła  - 927,00 zł , wartość ogólna programu, w którym udział brało osiem gmin z terenu 
Powiatu Starogardzkiego wyniosła 72.924,00 zł.  
Do programu zakwalifikowanych było 12 dziewczynek z rocznika 2006, z czego po zgo-
dzie rodziców zaszczepione zostały tylko trzy dziewczynki. 
 
 - „Powiatowy program profilaktyki wad postawy u dzieci” , kwota przeznaczona ze 
środków gminy na realizacje programu wyniosła  - 1.146,00 zł, wartość ogólna progra-
mu, w którym udział brało dziesięć gmin z terenu Powiatu Starogardzkiego wyniosła – 
52.984,00 zł. 
Do programu zakwalifikowanych zostało 41 dzieci z rocznika 2010. Ze wszystkich prze-
badanych w programie dzieci u 31 stwierdzono wady postawy, z czego 19 dzieci zostało 
zakwalifikowanych do ćwiczeń korekcyjnych w szkole. 
 
3. W 2018 roku w mieście funkcjonowały  2 apteki.  
 
4. Działalność w sferze problemów uzależnień.  
 
Na dzień  1 styczna 2018 roku  16  podmiotów posiadało zezwolenia na sprzedaż  
napojów alkoholowych, ilość ta nie wzrosła do końca roku.  
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Wysokość środków finansowych uzyskanych przez miasto z tytułu udzielonych  
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku wyniosła  -107.256,35 zł. 
  
Ze środków uzyskanych z opłat za sprzedaż alkoholu w 2018 sfinansowane zostały mię-
dzy innymi  następujące wydatki: 
 
- na zakup świadczeń zdrowotnych przeznaczono  5.500 zł, 
- na festyny i inne imprezy plenerowe przeznaczono 6.150 zł, 
- na zajęcia w świetlicy środowiskowej ”Kolorowa Tęcza”  przeznaczono 31.984 zł, 
- na dożywianie dzieci w świetlicy środowiskowej „ Kolorowa Tęcza” przeznaczono 
   -  3.655 zł, 
- na kolonie i obozy przeznaczono  26.460 zł, 
 
Do Miejskiej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło w roku 2018 
- 5 zgłoszeń przypadków nadużywania alkoholu. 
 
W ramach pomocy osobom dotkniętym problemem uzależnień w roku 2018 udzielono 
porad w poradni leczenia uzależnień w ilości 172 . 
 

V. Opieka Społeczna 

     Pomoc społeczna w gminie miejskiej Skórcz udzielana jest osobom i rodzinom w 
szczególności z powodu: bezrobocia, ubóstwa, długotrwałej i ciężkiej choroby, niepełno-
sprawności, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach nie-
pełnych i wielodzietnych oraz alkoholizmu.  
W ramach ustawy o pomocy społecznej MOPS udziela pomocy w formie świadczeń pie-
niężnych i niepieniężnych, w tym m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, ce-
lowych i okresowych, udzielanie schronienia, opłacanie składek na ubezpieczenie zdro-
wotne, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opie-
kuńczych, dożywianie, sprawianie pogrzebu, umieszczanie i opłacanie pobytu osób w 
domu pomocy społecznej.  
Ponadto MOPS zajmuje się realizacją zadań związanych z wypłatą: 
 
- świadczeń rodzinnych ( w tym: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, jed-
norazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia 
pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie); 
 
- zasiłku dla opiekuna; 
 
- świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego; 
 
- świadczeń wychowawczych z Programu „Rodzina 500 plus” 
 
- świadczeń w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” 
 
- świadczeń z Programu „Dobry Start”. 
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Rodzaje świadczeń zrealizowanych w 2018 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Skórczu prezentuje poniższa tabela: 

 
Lp. Rodzaj świadczenia 2018 

Kwota w złotych Liczba rodzin 

Pomoc społeczna 

1. Zasiłki stałe 28 208 8 

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od 

przysługującego zasiłku stałego 

2 539 8 

3.  Zasiłki okresowe 26 299 14 

4.  Schronienie 2 752 2 

5. Posiłek (dla dzieci) 8 441 11 

6. Zasiłki celowe i w naturze 
w tym: 
zasiłek celowy przyznany w ramach 
programu wieloletniego „Pomoc pań-
stwa w zakresie dożywiania” 

53 172 

 

33 950 

43 

7. Odpłatność gminy za pobyt w domu 

pomocy społecznej 

63 036 3 

8. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 

miejscu zamieszkania dla osób z zabu-

rzeniami psychicznymi 

6 171 1 

9. Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej 

1 211 1 dziecko 

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, świadczenie wycho-

wawcze 500+, świadczenie „Dobry Start” 

1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do 

zasiłków rodzinnych 

553 124 141 

2. Jednorazowa zapomoga z tytułu uro-

dzenia dziecka 

35 000 34 

3. Zasiłki pielęgnacyjne 213 450 122 

4. Świadczenia pielęgnacyjne 282 353 17 

5. Specjalny zasiłek dla opiekuna 36 864 9 

6. Świadczenie rodzicielskie 96 455 14 

7. Zasiłek dla opiekuna 19 320 3 

8. Fundusz alimentacyjny 177 500 19 

9. Świadczenie wychowawcze 500+ 2 546 596 258 

10. Świadczenie „Dobry Start” 148 500 323 
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Pomoc w ramach programu unijnego „FEAD” 
Na terenie miasta Skórcz w 2018 r. była realizowana pomoc formie dystrybucji żywno-
ści dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, spełniających kryterium 
dochodowe (1268 zł (do 30.09.2018 r.) i 1402 zł (od 1.10.2018 r.) dla osoby samotnie 
gospodarującej i 1028 zł (do 30.09.2018 r.) i 1056 zł (od 1.10.2018 r.) dla osoby w ro-
dzinie) w ramach unijnego programu FEAD Podprogram 2017 i Podprogram 2018. Pro-
gram realizowany był przy współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej.  Ogó-
łem w 2018 r. z programu skorzystało ok. 320 osób. 
 
Karta Dużej Rodziny 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest realizowana w ramach rządowego programu 
wspierania rodzin wielodzietnych, skierowanego do rodzin posiadających co najmniej 3 
dzieci, w wieku do 18 roku życia lub maksymalnie do 25 roku życia - jeżeli dziecko kon-
tynuuje naukę szkolną. 
Przyznanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, każdemu członkowi rodziny, niezależnie 
od dochodów. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać z różnego rodzaju zni-
żek i uprawnień na terenie całego kraju.  
W 2018 r. wydano 41 kart dla 10 rodzin. 
 
Wypoczynek letni dla dzieci 
W 2018 r. 3 dzieci wyjechało do Nowego Sącza woj. małopolskie, gdzie przebywały od 
09 sierpnia 2018 r. do 20 sierpnia 2018 r. Organizatorem wypoczynku było Pomorskie 
Kuratorium Oświaty. Dzieci biorące udział w wypoczynku na koloniach czy obozach, 
poddane były oddziaływaniom psychologiczno –pedagogicznym, profilaktyczno –
prewencyjnym oraz edukacyjnym. Celem tych oddziaływań było likwidowanie barier 
pomiędzy rówieśnikami w przypadku dzieci z najuboższych rodzin oraz wyrównywanie 
szans na odpowiedzialne życie w społeczeństwie, a w szczególności: łagodzenie niedo-
statku wychowawczego w rodzinie i eliminowanie zaburzeń zachowania, promocja 
zdrowego stylu życia, rozwój zainteresowań i uzdolnień własnych, budowa nie pożąda-
nych postaw społecznych, poznanie własnej wartości,  indywidualnych zdolności, talen-
tów i mocnych stron. Wyjazdy dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkol-
nych są alternatywną formą spędzenia wolnego czasu, a także możliwością poznania 
innych sposobów zachowań, niż te które panują w rodzinie i środowisku.  
Aktywny wypoczynek prowadzony w zdrowych i bezpiecznych warunkach ma pozy-
tywny wpływ na rozwój psychofizyczny dzieci. 
 
Asystent rodziny 
W 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu zatrudniał na umowę zlecenie (80 
godz. miesięcznie) asystenta rodziny, który realizowali zadania nałożone na gminę 
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej. Po-
mocą asystenta w 2018 r. objętych było 8 rodzin (w tym 18 dzieci), w których występo-
wały problemy opiekuńczo-wychowawcze. 
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Zespół Interdyscyplinarny 
W 2018 r. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie praco-
wał nad czterema Niebieskimi Kartami założonymi przez funkcjonariuszy Policji. Do 
każdej sporządzonej Niebieskiej Karty powołano grupę roboczą, której celem było opra-
cowanie planu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą. Dobra współpraca, wymiana 
spostrzeżeń oraz podejmowanie konkretnych działań w znacznym stopniu pozwoliły 
usprawnić pracę instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 
 
 
 
VI. Bezpieczeństwo publiczne 

W roku 2018 współpraca z organami Policji polegała głównie na działaniach informa-

cyjno - prewencyjnych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie miasta dokonano 

rozbudowy monitoringu miejskiego o 4 kamery monitorujące. Na koniec okresu rapor-

towanego monitoring miejski liczy 8 kamer monitorujących teren miasta.  

Informacja Policji z zakresu bezpieczeństwa publicznego. 

Zgodnie z otrzymanymi z Posterunku Policji w Skórczu danymi , w 2018 roku na terenie 

miasta prowadzono 34 postępowania RSOW w sprawie o wykroczenia . 

Za wykroczenia popełnione w 2018 roku nałożono 224 mandaty karne, zastosowano 

420 pouczeń. 

Ujawniono  63 wykroczenia z ustawy o wychowaniu w trzeźwości  stosując              31 

mandatów karnych oraz 32 pouczenia. 

W okresie raportowania przeprowadzono ogółem -1578 interwencji w tym w miejscach 

publicznych – 1257 oraz – 299 interwencji domowych i pozostałych. 

Działania ratowniczo – gaśnicze. 

W roku 2018 jednostka OSP brała udział w 112 akcjach ratowniczych. 

W tym 54 z nich miało miejsce na terenie miasta. 

Krótka charakterystyka zdarzeń ratowniczych zaistniałych na terenie miasta. 

Z 54 akcji, w których na terenie miasta udział brała jednostka OSP Skórcz większość, bo 

aż 14 z nich dotyczyło gaszenia pożarów budynków, mieszkań, przewodów kominowych 

i innych. Kolejnym rodzajem zdarzeń najczęściej występujących były zdarzenia drogo-

we, w których nasi strażacy pomagali aż 14 razy.                   Częstym problemem w roku 

2018 były niebezpieczne kokony os lub szerszeni, które znajdowały się najczęściej na 

poddaszach budynków mieszkalnych, a które strażacy pomagali usunąć 12 razy. Pięcio-

krotnie strażacy usuwali powalone przez wiatr drzewa lub niebezpiecznie zwisające 
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konary drzew. Pozostałą część interwencji stanowią inne  pojedyncze zdarzenia , w któ-

rych jednostka OSP Skórcz pomagała mieszkańcom miasta.  

 

Stan wyposażenia jednostki OSP Skórcz 

W roku 2018 zakupiony został nowy pojazd pożarniczy, jak również nowe urządzenia, 

które są na wyposażeniu jednostki OSP Skórcz, a były to: 

-  pojazd pożarniczy MAN TGM 13.290, 

-  agregat hydrauliczny V50-T+SAH20, 

-  piła ratownicza  STIHL MS461R50, 

-  wentylator oddymiający nadciśnieniowy  Honda PH-VP-600, 

-  piła do stali i betonu Stihl TS – 500 i . 

Jednostka OSP Skórcz na swoim wyposażeniu posiada pięć pojazdów pożarniczych oraz 

jeden pojazd specjalny. Na wyposażeniu jednostki oprócz nowo zakupionego sprzętu 

znajdują się również różnego rodzaju piły zarówno do drewna, betonu, jak i do metalu, 

agregaty prądotwórcze, pompy do wody i inne urządzenia, które pomagają strażakom 

naszej jednostki skutecznie działać podczas akcji ratowniczych prowadzonych zarówno 

na terenie miasta, jak i na terenie gmin ościennych. 

 

VII. Dane o podmiotach gospodarczych. 

W roku 2018 zarejestrowano w mieście , w rejestrze CEIDG  19   osób fizycznych prowa-

dzących działalność gospodarczą, w okresie tym czynności wyrejestrowana dokonało 17  

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

Ogólna ilość podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na koniec roku 2018 

wynosiła 201 . 
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VIII. Kultura. 
 
Biblioteka 
W mieście w 2018 roku funkcjonowała Powiatowa i Miejska  Biblioteka Publiczna. 

Stan księgozbioru na początku 2018 roku wyniósł 25 631 woluminów , zaś na koniec 

roku 2018 liczba zbiorów bibliotecznych wyniosła  26 812  woluminów.  

W przeliczeniu na jednego mieszkańca łączna ilość woluminów wyniosła  7,45. 

Ogółem w roku 2018 przybyło w naszej bibliotece 1 981 woluminów za sumę  

   40 398,41 zł. 

- kupno własne 786 wol. za sumę 20 109,41 zł. 

- kupno sponsorowane (otrzymane pieniądze z Biblioteki Narodowej) 1 035 wol. 

za sumę 20 000 zł. 

- dary 160 wol. za sumę 289 zł. 

- ubytki 800 wol. za sumę 4 499,95 zł. 

Liczba zarejestrowanych czytelników na początek roku 2018 wynosiła – 1 617 , zaś na 

koniec roku  - 1 686 czytelników. 

Liczba odwiedzin w bibliotece w 2018 r. wyniosła 31 291 osób. 

- liczba odwiedzin w wypożyczalni  10 708 osób; 

- liczba osób korzystających z internetu 3 516 osób; 

- liczba odwiedzin w czytelni 17 067 osób; 

Liczba odwiedzin w bibliotece w ciągu jednego dnia wynosi średnio 126 osób. 

Wypożyczanie i udostępnianie ogółem 38 985 woluminów. 

- wypożyczanie na zewnątrz ogółem 26 916 wol. 

 W tym czasopism 2 214; 

- udostępnianie na miejscu ogółem 12 069 wol. 

 W tym czasopism 3 774; 

Wypożyczanie i udostępnianie w ciągu jednego dnia wynosi średnio 157 wol. 

Przedstawienie innej działalności biblioteki: 

− prowadzimy „Punkt Informacji Turystycznej” ; 

− istnieje jedyny punkt w Skórczu gdzie wszyscy mogą bezpłatnie korzystać z  

„Kawiarenki komputerowej”;  

− możliwość wykonania usługi: ksero, skanowania, drukowania; 

− przy bibliotece działa „Koło Gospodyń Miejskich”;  

− donosimy książki do domu osobom starszym tzw. ” Książki na telefon”;  

− współpraca ze szkołami, przedszkolami i warsztatami terapii zajęciowej „Cari-

tas”. 
 Zatrudnienie w roku 2018 wynosiło  4 osoby ( 3 etaty) ;  biblioteka jako centrum infor-

macji. 

W bibliotece użytkowano  8 komputerów , w tym udostępniono dla osób korzystających 

z dostępu do internetu  4 komputerów. 

W 2018 roku biblioteka zorganizowała następujące wydarzenia:  

− spotkania z książką dla dzieci z przedszkola (w każdą środę); 
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− lekcje biblioteczne (cały rok); 

− bezpłatny  kurs komputerowy dla seniorów; 

− „babskie wieczory” spotkania tematyczne (cały rok); 

− konkurs czytelniczy „Czytam książki - Brawo Ja”; 

− konkurs fotograficzny „Sleeveface”; 

− Zaczytani.org – wielka zbiórka książek dla szpitali; 

− „Noc bibliotek” – wieczorne warsztaty dla dzieci; 

− „Mirabelka” – warsztaty dla dzieci z ok. 100-lecia Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę; 

− warsztaty plastyczne; 

− wakacje na wesoło w bibliotece; 

− zajęcia w czasie ferii zimowych dla dzieci; 

− spotkania Pań z Koła Gospodyń Miejskich ( robotki ręczne, wspólne biesiadowa-

nie, 

− kiermasze na festynach); 

− kiermasze okolicznościowe mające na celu promocję czytelnictwa oraz inne 

− działania edukacyjno - kulturalne itp. 

W wydarzeniach tych wzięło udział 2453 mieszkańców. 

W 2018 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa wydatki  

bieżące wynosiły 231 307,00 zł. 

− z budżetu miasta wyasygnowano kwotę  -183 000,00 zł. 

− dotacje z innych źródeł wynosiły 45 000,00 zł.(Biblioteka Narodowa, dotacja na 

zrealizowanie zadań Biblioteki Powiatowej) 

− środki wypracowane  2 307,00 zł. 

− pozostałe 1 000,00 zł. (pozyskane środki ) 

 

Biblioteka wzięła udział także w następujących programach: 

- Dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program 

 Rozwoju Czytelnictwa” .Priorytet – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 

 publicznych. 

Środki pozyskane -  20 000,00 zł. 
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Miejski Ośrodek Kultury 

Miejski Ośrodek Kultury  w 2018 roku zorganizował  -  25  wydarzeń i imprez kultural-

nych wśród nich : 

Powitanie Nowego Roku ,  

Koncert zespołu REMEMBER  działającego przy MOK,  

WOŚP,   

Dzień babci i dziadka dla ZERiI,  

Ferie zimowe,  

Dzień Kobiet,   

Maraton Zumby,  

Turniej Tenisa Stołowego dla dorosłych,  

Okręgowe Eliminacje Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej,  

Konkurs na wykonanie kraszanek,  

Wystawa patriotyczna grupy KRESKA działającej przy MOK w Kościele pw. Wszystkich 

Świętych,  

Wernisaż wystawy grupy KRESKA,  

Festyn z okazji Obchodów 84 rocznicy nadania praw miejskich miastu Skórcz, 

Dzień Dziecka,  

Dzień Matki i Ojca dla ZERiI,  

Festyn ZLOT U CZAPLI,   

Jarmark Staroci, 

Wakacje w MOK,  

Warsztaty plenerowe KRESKI,  

Obchody Odzyskania Niepodległości,   

Spotkanie ze Św. Mikołajem,   

Promocja kalendarza wydanego przez MOK,  

Imprezy ze wsparciem KOBIET AKTYWNYCH (ogniska, wieczorki taneczne) 

 
We wskazanych wydarzeniach wzięło udział  ok. 4.000 mieszkanek i mieszkańców oraz 

gości. 

Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości -  52.800 zł  

Przy Miejskim Ośrodku Kultury funkcjonowały następujące ( grupy artystyczne, koła, 

sekcje , itp. )  

Grupa tańca towarzyskiego,  

chór SZPAKI,  

zespół wokalno-instrumentalny,  

sekcja zumby oraz salsation,  

ognisko muzyczne,  

warsztaty malarskie dla dzieci i dorosłych,  
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sekcja tenisa stołowego dla młodzieży i dorosłych,  

 aerobic,  

Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów   

zrzeszające około - 250 mieszkańców. 

W ich ramach organizowano  11  stałych zajęć. 

 Zatrudnienie w roku 2018 w Miejskim Ośrodku Kultury wynosiło  2 i ¼ etatu . 

W 2018 roku na prowadzenie Miejskiego Ośrodka Kultury z budżetu miasta wyasygno-

wano kwotę  -  282 000,00 zł. 

 

IX.  Edukacja 

W mieście w 2018 roku funkcjonował Zespół Szkół Publicznych  w skład którego wcho-

dziły  Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałem ostatniej klasy gimnazjum oraz odzia-

łem przedszkolnym przy szkole i Publiczne Przedszkole.    

Wydatki miasta na oświatę w 2018 roku wyniosły    5 799 378,14 zł , z czego 

3 623 326,00 zł ( 62,47 %) pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z bu-

dżetu państwa. 

W roku raportowanym kwota dotacji przekazanej do placówki niepublicznej wyniosła    

483 629,58 zł.  

We wrześniu 2018 roku naukę w szkole rozpoczęło, odpowiednio 349 uczennic i 

uczniów w szkole podstawowej oraz 40  uczennic i uczniów gimnazjum. 

W szkole realizowano następujące zajęcia pozalekcyjne: Dla uczniów klas I-VII szkoły 

podstawowej oraz klas 2-3 gimnazjum realizowane były zajęcia w ramach projektu  

„Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju”. Był to projekt reali-

zowany w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 w ramach którego odbywały się 

zajęcia rozwijające  z języka angielskiego, matematyki, biologii, informatyki oraz zajęcia 

wyrównujące z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, fizyki, chemii i 

geografii, zajęcia logopedyczne, zajęcia z robotyki oraz doradztwo zawodowe. W ramach 

projektu zorganizowano 2 wycieczki dla uczniów do Centrum Nauki w Gdyni i Hewelia-

num do Gdańska oraz zakupiono pomoce dydaktyczne. Projekt był współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej. Oprócz zajęć realizowanych w ramach projektu prowadzone 

były zajęcia dodatkowe wynikające z arkusza organizacyjnego: zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze dla uczniów klas I-III, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka pol-

skiego dla uczniów klas IV-VII i 2-3 gimnazjum.  
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W ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” finansowanego z Ministerstwa Sportu i 

Turystyki prowadzone były zajęcia sportowe dla 2 grup szkoły podstawowej oraz dla 2 

grup gimnazjum w wymiarze po 2 godziny tygodniowo dla każdej z grup.  

Program będzie kontynuowany do 15 grudnia 2019 roku z wyłączeniem okresu waka-

cyjnego. 

W 2018 roku realizowano programy: „Owoce i warzywa”, „Mleko i przetwory mleczne”, 

które odejmowały uczniów z klas I-V szkoły podstawowej, których rodzice wyrazili zgo-

dę. 

W ramach przygotowania uczniów klas 3 gimnazjum do egzaminu gimnazjalnego prze-

prowadzono próbny egzamin przygotowany przez wydawnictwo „Nowa Era” - 22, 23 i 

24 listopada 2017 r. oraz przez wydawnictwo „Operon” w dniach 5, 6 i 7 grudnia 2017 r. 

W dniu 26 kwietnia 2018 roku dla uczniów klas III szkoły podstawowej przeprowadzo-

no badanie kompetencji – „Trzecioteścik” przygotowany przez wydawnictwo „Operon”. 

Do najważniejszych osiągnięć uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu w roku 

2018 zaliczyć można: 

- finalista Wojewódzko-Metropolitalnego Konkursu Biblijnego – uczennica gimnazjum; 

- finalista Wojewódzko-Metropolitalnego Konkursu Biblijnego – uczeń gimnazjum; 

- I miejsce w Wojewódzkim Międzygimnazjalnym Konkursie Poezji i Prozy Niemieckiej 

w kategorii: Recytacja Utworów w Języku Niemieckim – uczennica gimnazjum: 

- I miejsce w XII Regionalnym Konkursie Recytatorskim Utworów Karola Wojtyły – 

uczennica gimnazjum; 

- II miejsce w Rejonowych Eliminacjach XXXV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskie-

go Poezji Polskiej – uczennica gimnazjum; 

- II miejsce w XII Rejonowym Konkursie Recytatorskim Utworów Karola Wojtyły – uczeń 

gimnazjum; 

- wyróżnienie w Rejonowych Eliminacjach XXXV Wojewódzkiego Konkursu Recytator-

skiego Poezji Polskiej – uczeń gimnazjum; 

- wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2018 – uczeń 

szkoły podstawowej; 
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- I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzi zapobiegają pożarom” 

na etapie powiatowym – uczeń szkoły podstawowej.  

Do najważniejszych osiągnięć uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu, którzy  
brali udział  w zawodach sportowych zaliczyć można: 

- II miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w LA w biegu na 80 m przez 
płotki – uczennica gimnazjum; 

- V miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w LA w biegu na 2000 m – 
uczeń gimnazjum; 

- V miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w LA w skoku wzwyż – 
uczeń gimnazjum; 

- IV miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci w Unihokeju (I miejsce w Powiato-
wych Igrzyskach, I miejsce w Półfinale Wojewódzkim) – drużyna chłopców (szkoła pod-
stawowa); 

- X miejsce indywidualnie w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegach 
przełajowych – uczeń gimnazjum; 

- I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w LA w skoku w dal – uczen-
nica gimnazjum; 

- II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w LA w biegu na 100 m – 
uczennica gimnazjum; 

- I miejsce indywidualnie w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegach 
przełajowych – uczeń gimnazjum; 

- I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w LA w sztafecie 4 x 100 m – 
sztafeta chłopców 

- III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w LA w sztafecie 4 x 100 m – 
sztafeta dziewcząt; 

- III miejsce w Półfinale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihokeju (I miej-
sce w Powiatowych Igrzyskach) – drużyna chłopców; 

- II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej – drużyna 
chłopców; 

- III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce koszykowej – druży-
na chłopców; 

- I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Prze-
łajowych – drużyna dziewcząt; 

- II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w badmintonie – drużyna 
chłopców; 
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- II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży szkolnej w sztafetowych biegach prze-
łajowych – drużyna chłopców; 

- IV miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w LA w biegu na 100 m – 
uczeń gimnazjum; 

- III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w LA w rzucie dyskiem – 
uczeń gimnazjum; 

- III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Drużynowych Biegach Przełajowych – 
drużyna chłopców ( szkoła podstawowa); 

- III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w sztafetowych Biegach Przełajowych – 
drużyna chłopców (szkoła podstawowa); 

- III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Minikoszykówce – drużyna chłopców 
(szkoła podstawowa). 

 

Do jednej klasy / oddziału w 2018 roku uczęszczało średnio  19  uczniów. 

 

Kadra pedagogiczna liczyła 45 nauczycieli (w tym 1 na urlopie bezpłatnym), w przeli-

czeniu na etaty – 43,67; w tym: 32 nauczycieli dyplomowanych tj. 30,67 etatów, 5 nau-

czycieli mianowanych tj. 5 etatów, 7 nauczycieli kontraktowych tj. 7 etatów, 1 nauczyciel 

stażysta tj. 1 etat. 

W 2018 roku 2 nauczycieli przeszło na emeryturę. 

 Na jednego nauczyciela przypada średnio  10,18  uczniów. 

Ilość pracowników administracji i obsługi w 2018 roku wynosiła 18  osób. 

W 2018 roku szkołę ukończyło 41 uczniów, promocji do następnej klasy nie otrzymał 1 

uczeń. 

Informacja o zdawalności egzaminów gimnazjalnych: Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 

klasach 3 gimnazjum: 

średni wynik szkoły w części humanistycznej z języka polskiego 67,3  % był wyższy od 

średniego  wyniku  powiatu starogardzkiego 65 % i nieco niższy od średniego wyniku 

województwa pomorskiego 68 % i ogólnopolskiego 68 %. Najwyższy wynik 94 % -  1 

uczennica, 91 % - 2 uczennice,  najniższy wynik  22 % - 1 uczeń,  

średni wynik szkoły w części humanistycznej z historii i wiedzy o społeczeństwie 63,3 % 

był wyższy od średniego wyniku powiatu starogardzkiego 55 %, wyższy od średniego 

wyniku  województwa pomorskiego 58 % i wyższy od średniego wyniku ogólnopolskie-
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go 59 %. Najwyższy wynik – 97 % - 1 uczennica, 91 % - 2 uczniów, najniższy wynik – 28 

% - 1 uczennica, 

średni wynik szkoły  w części matematyczno-przyrodniczej z  matematyki 54,5 % był 

wyższy od średniego wyniku powiatu starogardzkiego 42 %,wyższy od średniego wyni-

ku województwa pomorskiego 47 %, wyższy od średniego wyniku ogólnopolskiego 52 

%. Najwyższy wynik 86 % - 1 uczeń,  najniższy 28 % - 2 uczniów, 

średni wynik szkoły w części matematyczno-przyrodniczej z biologii, geografii, fizyki i 

chemii 55,5 % był wyższy od średniego wyniku powiatu starogardzkiego 47 %, wyższy 

od średniego wyniku województwa pomorskiego 51 % i nieco niższy od średniego wy-

niku ogólnopolskiego 56 %. Najwyższy wynik  93 % - 1 uczeń, najniższy 21 % - 1 uczen-

nica, 

średni wynik szkoły z języka angielskiego na poziomie podstawowym 57,4 % był niższy 
od średniego wyniku powiatu starogardzkiego 59 %,  niższy od średniego wyniku wo-
jewództwa pomorskiego 66 %  i niższy od średniego wyniku ogólnopolskiego 68 %. 
Najwyższy wynik  100 % - 3 uczniów, 98 % - 3 uczniów, 95 % - 3 uczniów, najniższy wy-
nik 18 % - 1 uczennica, 

średni wynik  szkoły z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym 39,1 % był na po-
ziomie średniego wyniku powiatu stargardzkiego 39 %, niższy  od średniego wyniku 
województwa pomorskiego 48%, niższy od średniego wyniku ogólnopolskiego 52 %. 
Najwyższy wynik 100 % - 1 uczennica, 98 % - 2 uczniów, 93 % - 1 uczeń,  najniższy 5% - 
1 uczeń. 

Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego zdawało 2 uczniów. Średni wynik szkoły 65 
% był wyższy od średniego wyniku powiatu starogardzkiego 49 %, wyższy od średniego 
wyniku województwa pomorskiego 53 % i wyższy od średniego wyniku ogólnopolskie-
go 52 %.  

Średni wynik tych uczniów z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym 37,5 % był 
wyższy od średniego wyniku powiatu starogardzkiego 26 %, wyższy od średniego wyniku 
województwa pomorskiego 35 % i niższy od średniego wyniku ogólnopolskiego 42 %. 

Na podstawie danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku uzyskany średni 
wynik z historii i wiedzy o społeczeństwa jest najwyższym średnim wynikiem spośród 
średnich wyników miast i gmin powiatu starogardzkiego, z przedmiotów przyrodni-
czych średni wynik szkoły oraz z języka polskiego jest w grupie wyników najwyższych 
spośród średnich wyników miast i gmin powiatu starogardzkiego, średni wynik z mate-
matyki jest drugim wynikiem wśród średnich wyników miast i gmin powiatu starogar-
dzkiego. 

 Średni wynik szkoły z historii i wiedzy o społeczeństwie 63,3 % jest jednym z najwyż-
szych wyników spośród miast i gmin województwa pomorskiego. 
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Informacja o przyznanych stypendiach: 

W 2018 roku stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe otrzymało w 

szkole podstawowej 37 uczniów kl. IV-VIII, 

w oddziałach gimnazjalnych – 31 uczniów. 

 

Informacja o kontynuowaniu nauki po szkole gimnazjalnej.  

Szkoły z maturą:  35 uczniów, tj. 85,37 % z tego: 

LO:              11 uczniów, tj.:             26,83 %;  

Technikum:             24 uczniów, tj.:             58,54 %; 

Branżowa Szkoła I Stopnia: 6 uczniów, tj.:   14,63 % 

 

Uczniowie korzystali z biblioteki i czytelni multimedialnej. 

Ze stołówki szkolnej korzystało 211 uczniów. 

 

Edukacja przedszkolna 

W 2018 roku w mieście  funkcjonowało przedszkole miejskie , z 3 oddziałami  

Wydatki miasta na wychowanie przedszkolne  w 2018 roku wyniosły 568 529,44 zł . 

Ponadto w mieście funkcjonowało  Niepubliczne Przedszkole „ Maluszkowo ”. 

Finansowanie  miasta na funkcjonowanie placówki niepublicznej   w 2018 roku wynio-

sło 483 629,58 zł . 

Do miejskiego przedszkola uczęszczało 59 dzieci, w tym 31 dziewcząt i 28  

chłopców, do przedszkola uczęszczały roczniki – 2013, 2014, 2015 .  

Do niepublicznego przedszkola uczęszczało 66 dzieci z czego z terenu miasta 37 dzieci .  

Ilość dostępnych miejsc w przedszkolach zabezpieczały potrzeby mieszkańców w tym 

zakresie.  
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X. Stan infrastrukturalny miasta. 

Drogi gminne 

Infrastruktura drogowa obejmowała na  dzień 31 grudnia długość dróg gminnych  16,2 

km  W tym drogi utwardzone na początku 2018 roku wynosiły 9,2 km , a na koniec roku 

raportowanego  wyniosły 10,0 km. Drogi utwardzone stanowiły w poprzednim roku, 

odpowiednio 56,79 % na dzień  1 styczna 2018 r. i 61,7 % na dzień 31 grudnia 2018 r.   

W gminie w 2018 rozpoczęto i zrealizowano następujące inwestycje dotyczące: 

1. Przebudowa ulic Długiej i Świerkowej w Skórczu 

2. Przebudowa ulicy Bolesław Prusa 

Gospodarka mieszkaniowa  

W roku 2018 zasób mieszkaniowy obejmował następujące mieszkania: 

 
Lp. 

Nazwa ulicy 
i budynku 

Ilość lokali mieszk. 
Powierzchnia 
użytkowa 

1 Ogrodowa 1 6 221,70 
2 Ogrodowa 2 2 124,10 
3 Ogrodowa 3 7 290,48 
4 Pomorska 4 5 178,14 
5 Pomorska 5 12 431,00 
6 Pomorska 7 10 390,12 
7 Pomorska 9 1 31,18 
8 Starogardzka 1 4 112,20 
9 Starogardzka 4 5 219,27 
10 Starogardzka 33 5 122,46 
11 Starogardzka 35 2 59,50 
12 27 Stycznia 4 6 244,43 
13 27 Stycznia 8 6 224,58 
14 Nowy Świat 17 1 40,50 
15 Sobieskiego 7 2 125,60 
16 Sobieskiego 28 3 137,79 
17 Norwida 2 6 166,81 
18 Parkowa 3 5 201,56 
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W 2018 roku zasób mieszkaniowy zmniejszył się  o 7 mieszkań o powierzchni 310,52 

m2, ze sprzedaży 7 mieszkań uzyskano łącznie -  273 384,70 zł wpływu do budżetu.  

Powodem sprzedaży mieszkań było : wykup mieszkań przez najemców oraz sprzedaż 

wolnych mieszkań w drodze przetargu nieograniczonego. 

W 2018 roku nie wszczynano postepowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali.  

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gmi-

ny wyniosły łącznie  48 000  zł. , a płatności dotyczyły  24  mieszkań. 

W 2018 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączna kwotę 165 787 zł, których 

beneficjentami były 72 rodziny.  Wypłacono łącznie 801 dodatków.  

Wydano 143 decyzje administracyjne, podstawą ich przyznania była ustawa z dnia 

21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1257). 

Kwota najniższego dodatku wynosiła 21,35 zł. miesięcznie , kwota najwyższego dodatku  

wyniosła 420,62 zł,- miesięcznie. 

 

Infrastruktura wodno - kanalizacyjna 

Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie miasta  na koniec  roku 2018 roku wy-

niosła 29,1 km.  

Długość sieci kanalizacyjnej  na terenie miasta  na koniec  roku 2018 roku wyniosła 29,3 km.  

Dostęp do miejskiej sieci wodociągowej posiada  99  % mieszkań. Liczba przyłączy wo-

dociągowych wynosi 650 szt. 

Do kanalizacji miejskiej podłączonych jest 97 % gospodarstw domowych , na dzień 31 

grudnia 2018 istniało 654 szt.  przyłączy do sieci kanalizacyjnych.  

 

XI. Ochrona środowiska 

W roku 2018 wydano 12  zgód na wycinkę drzew (w tym 5 zgód wydanych przez Bur-

mistrza Miasta, 5 zgód wydanych przez Konserwatora Zabytków, 2 zgody wydane przez 

Starostę  Starogardzkiego. 

Informacja o gospodarowaniu odpadami.  

Z terenu miasta usunięto 33,909 Mg azbestu -  sfinansowana zbiórka i transport z  bu-

dżetu miasta wyniosła: 15 299,05 zł. 
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Odpady selektywnie zebrane z terenu miasta:  

- papier - 9,6 Mg  

- szkło- 23,7 Mg                                           

- tworzywa sztuczne - 31,5Mg  

- metale- 12,1 Mg 

- odpady ulegające biodegradacji - 333 Mg 

- odpady wielkogabarytowe - 13,9 Mg 

- odpady wielomateriałowe  - 2,8 Mg 

- zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny  - 2,0 Mg  

- odpady niebezpieczne  - 1,4 Mg   
 

Razem selektywna zbiórka wyniosła  - 428,6 Mg to jest 165 kg na 1/osobę rocznie 

Odebrano i przekazano do stacji zlewnej 825 m³ ścieków bytowych. 

W 2018 roku wydano 4 decyzje  o  środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

XII. Planowanie przestrzenne 

Na początku 2018 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  obję-

tych było 18,95 %, wielkość ta nie zmieniła się do końca roku. 

W 2018 roku wydano  2 decyzje  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Inwestycje te dotyczyły: 

1) budowy odcinka kanalizacji deszczowej; 

2) budowy sieci ciepłowniczej niskoparametrowej  

W roku raportowanym wydano 20 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 10 decyzji 

dotyczących zabudowy jednorodzinnej. 

 

XIII. Komunalny  Zakład  Budżetowy  ,,Zakład Gospodarki Miejskiej” 

Liczba zatrudnionych osób ogółem  -14 

Liczba pracowników administracji   - 3 

Zakład jest wyposażony w następujący majątek ruchomy: 

- 3 - ciągniki rolnicze Ursus ( C-360, 355, 330 ) 

- 3 - przyczepy transportowe 
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- 2 - samochody ciężarowe do 3,5 t 

- urządzenie do czyszczenia kanalizacji sanitarnej na przyczepce 2 osiowej 

- rębak gałęzi 

- kosiarka rotacyjna  

- inne maszyny i urządzenia  do utrzymania czystości i porządku 

Zakres obsługi mieszkańców :     

 Uzdatnianie i dostawa wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków , utrzymanie zieleni 

miejskiej, utrzymanie czystości i porządku  na ulicach i placach, zimowe oczyszczanie 

ulic i chodników,  inne usługi zlecone przez gminę miejską 

W planie finansowym na rok 2018 przewidziano koszty na poziomie   1 272 262,72 zł 

oraz  przychody w wysokości  1 343 899,88 zł .  Zostały one  wykonane zgodnie z zało-

żeniami, gdyż przewidziany plan przychodów  został wykonany z nadwyżką przy rów-

noczesnym  minimalną oszczędnością po stronie kosztów. 

W 2018 roku doszło do 80 awarii  sieci kanalizacyjnych i 13 awarii sieci wodociągo-

wych. 

Oczyszczalnia ścieków oczyszcza ścieki komunalne tj., ścieki  socjalno bytowe oraz ścieki 

przemysłowe.  Oczyszcza się ścieki  socjalno bytowe dopływają do oczyszczalni z terenu 

miasta i terenu gminy wiejskiej Skórcz   

Dodatkowo dostarcza się wodę do miejscowości Głuche i Karszanek w  sąsiedniej gminie 

Osiek. 

Wydobyto i uzdatniono  wody  w roku   2018 m3  -  153,3 tyś /m³ 

Oczyszczono ścieków w roku  2018 - 257,0 tyś /m³ z tego : 

51,0 tyś /m³ z terenu gminy  wiejskiej 

Wytworzono w ciągu roku 123 tony  s.m.  osadu  ściekowego, który zagospodarowano  

w  rolniczy sposób.  

 


