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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 2019 pod 

względem stanu 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 w 2019 roku liczyło łącznie z mieszkań-
cami przebywającymi czasowo – 3609 osób.  

W urzędzie Miejskim w Skórczu zatrudnionych jest  14 pracowników administracyjnych 
i 3 pracowników obsługi.   

Podstawowym celem działania urzędu jest zapewnienie mieszkańcom oraz   petentom z 
poza miasta 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.   

W 2019 roku wydałem  88 zarządzeń . 

 Zarządzenia zostały wydane m.in. w następujących sprawach: 

 zmiany budżetu Gminy Miejskiej Skórcz na 2019 rok, planu finansowego zadań z za-
kresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi usta-
wami na 2019 rok, a także zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej 
Skórcz, 

 przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miejskiej 
Skórcz, 

 przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań pu-
blicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkań-
ców Gminy Miejskiej Skórcz oraz w zakresie kultury, sztuki, edukacji, ochrony dóbr 
kultury, ochrony dziedzictwa narodowego, a także promocji gminy, 
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 zatwierdzenia bilansu zysków i strat Zakładu Gospodarki Miejskiej w Skórczu, Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Skórczu oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Skórczu, 

 rocznego wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz i wykonania planów finanso-
wych instytucji kultury za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego 
Gminy Miejskiej Skórcz na 31 grudnia 2018 r., 

 ustalenia ogólnych zasad rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Gminy 
Miejskiej Skórcz, 

 przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z zamiarem przystąpienia do 
aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skórcz na lata 2018 – 2023”, 

 ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze 
stanowiska urzędnicze, obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Skórczu, 

 ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na 
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, 

 określenia wzoru wniosku, który będzie obowiązywał osoby ubiegające się o dofi-
nansowanie transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Miejskiej Skórcz, 

 powołania komisji stypendialnej, określenia składu, zadań i trybu pracy, 
 przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Skórcz na 2020 rok oraz Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Skórcz na 2020 rok, 

 powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w ramach 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieo-
graniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja czyszczalni ścieków w 
Skórczu”, 

 przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji.  

 

II. Stan finansów Gminy Miejskiej Skórcz w 2019 roku. 

1. Budżet miasta w  2019 r. zakładał dochody w kwocie  20 322 564,65zł  
    oraz wydatki w kwocie 22 716 505,65 zł. 
  

2. Wykonanie dochodów za  2019 r. wyniosło 17 410 994,90 zł   
     oraz wydatków 18 032 743,04 zł. 
 

3.  Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł 6 787 236,31 zł ,  
     co stanowi 38,98 % wykonania dochodów. 
 

4.  Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 1 943 051,15 zł, 
     co stanowi 10,78 % wykonania wydatków. 
 

5.  Zadłużenie miasta na koniec roku raportowanego wynosiło 1 000 000 zł,  
     co stanowiło 5,74 % wykonanych dochodów. 
 

6.  Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w 2019 roku  4 824,33 zł, 
     natomiast wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 4 996,60 zł. 
 

7.  Dotacje pozyskane spoza budżetu gminy wyniosły  5 744 941,59 zł. 
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W 2019 roku gmina zrealizowała następujące inwestycje 
 
 

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie  
w zł/gr 

 

Uwagi 

1. Przebudowa ulicy Piaskowej w Skórczu 1 551 515,93 Wartość całkowita 
1 583 249,93 

2. Opracowanie dokumentacji na budowę placu ma-
newrowego i postojowego pomiędzy ulicami Nowy 
Świat i Osiecką 

15 000,00  

3. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebu-
dowę ulicy Grzybowej wraz z rozbudową kanalizacji 
deszczowej 

28 000,00 
 

 

 

4. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi 
gminnej – ul. Sadowej 

21 600,00 
 

 
 

5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Ma-
rii Konopnickiej i Żeromskiego wraz z rozbudową 
kanalizacji deszczowej w Skórczu 

 
14 000,00 

 

 

6. Opracowanie dokumentacji i budowa zjazdu z ulicy 
Zielonej na drogę wewnętrzną na działce nr 840/7 

48 477,40 
 

 

 

7. Przebudowa sieci energetycznej wraz z przestawie-
niem słupa kolidującego z budową zjazdu z ulicy 
Zielonej na drogę wewnętrzną na działce nr 840/7 

11 070,00 
 
 

 

Wartość całkowita 
15 070,00 
 

8. Budowa utwardzenia pobocza ul. Hallera – II etap 61 134,62 
 

 

9. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzę-
du Miejskiego w Skórczu (pomieszczenia nr 
4,5,6,7,15,16) 

44 553,50 
 
 

 

10. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzę-
du Miejskiego w Skórczu (pomieszczenia nr 
1,2,3,10,11) 

14 993,70  

11. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. 27 
Stycznia i Gniewskiej w Skórczu 

 
38 392,00 

Wartość całkowita 
42 205,00 
 

12. Wykonanie dokumentacji uzupełniającej oraz bu-
dowa sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej 

60 314,00 
 

Wartość całkowita 
68 555,00 
 

13. Opracowanie dokumentacji zamiennej na budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w  ul. Zielonej 

12 000,00 
 

Wartość całkowita 
26 083,50 

14. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Starogard 
Gd. na realizację zadania pn. „Trwałe upamiętnienie 
miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim” 

9 000,00 Przekazano dotacje 
celową 

15 Dokończenie renowacji płyty boiska piłkarskiego 
wraz z wykonaniem nawodnienia automatycznego 
na stadionie miejskim 

13 000,00 Wartość całkowita: 
58 726,16 zł) 

 Ogółem: 1 943 051,15  
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W 2019 roku  zrealizowano  następujące inwestycje (projekty) wsparte finansowo środ-
kami zewnętrznymi: 
 
1. Przebudowa ulicy Piaskowej w Skórczu o wartości 1 583 249,93 zł 

Źródło i kwota zewnętrznego finansowania: , dofinansowanie z  Funduszu Dróg Sa-
morządowych w kwocie 737 903,00 zł. 
Ponadto z dofinansowania wykonano: 
- remont dróg gminnych ul. Głównej, Kościelnej i Sobieskiego na łączną wartość 
291 575,13 zł 
Źródło dofinansowania: Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 131 312,00 zł. 
Nadmienia się również, iż w trakcie realizacji były w roku 2019 następujące przed-
sięwzięcia: 

2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Program: Regionalny Program Ope-
racyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 11 Środo-
wisko Działanie: 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa Nazwa projektu: Rozbudowa i 
modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu Umowa Nr RPPM.11.03.00-22-
0009/17-00 z Województwem Pomorskim. Całkowity planowany koszt realizacji 
Projektu na dzień sporządzania WPF wynosi 10 159 715,00 zł. Dofinansowanie z bu-
dżetu UE wynosi 3 890 222,15 zł. W roku 2019 wydatkowano 0,00 zł. Przeniesiono 
termin realizacji tego przedsięwzięcia na 2020 rok z uwagi na wydłużające się po-
stępowanie przetargowe (kwota z pierwszego przetargu znacznie przewyższała 
możliwości finansowe gminy). Realizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w 
Skórczu. 

 
3. Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu, celem ograniczenia 

emisji CO2 oraz wzrost produkcji energii z OZE – II element wyspy energetycznej w 
ramach działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne 
źródła energii – wsparcie dotacyjne współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 2014-2020 - w celu poprawy jakości powietrza na tere-
nie Skórcza i powiatu starogardzkiego. Dofinansowanie z budżetu UE wynosi 
1 471 593,00 zł. W roku 2019 wydatkowano kwotę 0,00 zł. Planowany czas realizacji 
przedsięwzięcia rok 2020. Realizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Skór-
czu.  

 

II . Mieszkańcy Gminy Miejskiej Skórcz 

1.   Liczba Mieszkańców Miasta wg stanu na 31 grudnia 2019 roku wyniosła   
      3609 osób (pobyt stały i czasowy)  w tym z pobytem  stałym  3419 osób. 
      w tym kobiet  -  1823     mężczyzn -  1786  
      w odniesieniu do końca roku 2018 liczba osób w pobycie stałym zwiększyła się            

o  13 osób. 
 
2.   Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym wynosiła (wiek  do 18 lat )           
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      - 832 osób. 
      w tym kobiet  -  404   mężczyzn -  428 
 
3.   Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosiła (wiek dla kobiet  od 18 do  
      59 lat, dla mężczyzn od 18 do 64 lat )  - 2351 osób. 
      w tym kobiet  -  1122       mężczyzn -  1229 
 
4.   Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła (wiek dla kobiet  od 60 
      lat, dla mężczyzn od  65 lat )  - 426 osób. 
      w tym kobiet  -     256      mężczyzn -  170 
 
5.   Liczba urodzeń w 2019 roku 
      Liczba urodzeń w roku raportowania  ogółem : 48   
      w tym dziewcząt  -  24   i chłopców  -  24 
 
6.   Ilość zgonów mieszkańców z terenu miasta w roku raportowanym wyniosła:  36  
      w tym kobiet  -  12 i mężczyzn  - 24 
 
7.  Wobec tego odnotowano w 2019 roku przyrost naturalny wynoszący  24 osoby. 
 
 8. Związki małżeńskie w rok 2019.  
     (co najmniej jedna osoba z małżeństwa jest mieszkańcem  miasta) 
     Ilość zawartych związków małżeńskich osób z terenu miasta   -  39 
     Ilość rozwodów osób z terenu miasta  -  13 
 

IV. Ochrona zdrowia 

1. Na terenie miasta w roku 2019 funkcjonowały dwa podmioty lecznicze: 
 
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PULS” s.c., 83 – 220 Skórcz, ul. Dworcowa 4, 
 Pelplińskie Centrum Zdrowia, ul Biskupa Dominika 11, 83 -130 Pelplin, Przychodnia Skórcz, 
 
2. W 2019 roku w mieście funkcjonowały  2 apteki.  
 
3. Działalność w sferze problemów uzależnień.  
Na dzień  1 styczna 2019 roku  16  podmiotów posiadało zezwolenia na sprzedaż napo-

jów alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba podmiotów nie uległa zmianie. 

Wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku wyniosła   109.078,81.  

Ze środków uzyskanych z opłat za sprzedaż alkoholu w 2019 sfinansowane zostały mię-
dzy innymi następujące wydatki: 
- na zakup świadczeń zdrowotnych przeznaczono  5.500 zł, 
- na diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych 3.100 zł, 
- na zajęcia w świetlicy środowiskowej ”Kolorowa Tęcza”  31.984 zł, 
- na dożywianie dzieci w świetlicy środowiskowej „ Kolorowa Tęcza”   -  3.655 zł, 



 
 
RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ ZA ROK 2019 

8 
 

- na kolonie i obozy dla dzieci  24.400 zł, 
- na umowę zawartą z psychologiem – 9.600 zł. 
 
Do Miejskiej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły w roku 2019 -  
3 zgłoszenia przypadków nadużywania alkoholu. 
 
W ramach pomocy osobom dotkniętym problemem uzależnień w roku 2019 udzielono 
porad w poradni leczenia uzależnień w ilości 234. 
 
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” 
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 
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Rodzaje świadczeń zrealizowanych w 2019 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Skórczu prezentuje poniższa tabela: 

Lp. Rodzaj świadczenia 2019 

Kwota w złotych Liczba rodzin 
Pomoc społeczna 

1. Zasiłki stałe  53 222 13 
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od 

przysługującego zasiłku stałego 
4 588 12 

3.  Zasiłki okresowe 22 468 12 
4.  Schronienie 0 0 
5. Posiłek (dla dzieci) 8 047 12 
6. Zasiłki celowe i w naturze 

w tym: 
zasiłek celowy przyznany w ramach 
programu wieloletniego „Pomoc pań-
stwa w zakresie dożywiania” 

55 468 
 

40 700 

37 

7. Odpłatność gminy za pobyt w domu 
pomocy społecznej 

85 031 3 

8. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 
miejscu zamieszkania dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi 

0 0 

9. Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej 

12 350 4 rodziny ( obecnie 8 
dzieci) 

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, świadczenie wycho-
wawcze 500+, świadczenie „Dobry Start”, pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

socjalnym 
1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do 

zasiłków rodzinnych 
525 830 178 

2. Jednorazowa zapomoga z tytułu uro-
dzenia dziecka 

47 000 47 

3. Zasiłki pielęgnacyjne 253 838 122 
4. Świadczenia pielęgnacyjne 329 158 18 
5. Specjalny zasiłek dla opiekuna 42 860 11 

6. Świadczenie rodzicielskie 134 931 23 
7. Zasiłek dla opiekuna 15 921 3 
8. Fundusz alimentacyjny 154 100 24 
9. Świadczenie wychowawcze 500+ 3 347 142 452 

10. Świadczenie „Dobry Start” 148 200 327 

11. Pomoc materialna dla uczniów o cha-
rakterze socjalnym 

18 414 15 

 

Pomoc w ramach programu unijnego „FEAD” 

Na terenie miasta Skórcz w 2019 r. była realizowana pomoc formie dystrybucji żywno-
ści dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, spełniających kryterium 
dochodowe 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie w 
ramach unijnego programu FEAD Podprogram 2018. Program realizowany był przy 
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współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej.  Ogółem w 2019 r. z programu 
skorzystało ok. 316 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. 
Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogli uzyskać również rodzice, którzy 
kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. 
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 2019 r. wydano 243 karty dla 110 rodzin. 
 
Wypoczynek letni dla dzieci 

W 2019 r. 3 dzieci wyjechało do miejscowości Nawojowa, powiat nowosądecki, woj. ma-
łopolskie, gdzie przebywały od 12 sierpnia 2019 r. do 23 sierpnia 2019 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 oddzia-
ływań było likwidowanie barier pomiędzy rówieśnikami w przypadku dzieci z najuboż-
szych rodzin oraz wyrównywanie szans na odpowiedzialne życie w społeczeństwie, a w 
szczególności: łagodzenie niedostatku wychowawczego w rodzinie i eliminowanie zabu-
rzeń zachowania, promocja zdrowego stylu życia, rozwój zainteresowań i uzdolnień 
własnych, budowa niepożądanych postaw społecznych, poznanie własnej wartości,  in-
dywidualnych zdolności, talentów i mocnych stron. Wyjazdy dla dzieci i młodzieży w 
czasie wolnym od zajęć szkolnych 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 2019 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 2019 r. objętych było 5 rodzin (w tym 15 dzieci), w których występo-
wały problemy opiekuńczo-wychowawcze. 
 
Zespół Interdyscyplinarny 

W 2019 r. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie praco-
wał nad czterema ( w tym dwie założone w 2019 r.) Niebieskimi Kartami założonymi 
przez funkcjonariuszy Policji. Do każdej sporządzonej Niebieskiej Karty powołano grupę 
roboczą, której celem było opracowanie planu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą. 
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Dobra współpraca, wymiana spostrzeżeń oraz podejmowanie konkretnych działań w 
znacznym stopniu pozwoliły usprawnić pracę instytucji zaangażowanych w przeciw-
działanie przemocy w rodzinie. 
 
VI. Bezpieczeństwo publiczne 

Zgodnie z otrzymanymi z Posterunku Policji w Skórczu danymi , w 2019 roku na terenie 

miasta prowadzono 2 postępowania RSOW w sprawie o wykroczenia . 

Za wykroczenia popełnione w 2019 roku nałożono 20 mandatów karnych z ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości oraz zastosowano ogółem 25 pouczeń. 

W roku 2019 jednostka OSP brała udział w 95 akcjach ratowniczych. 

W tym 44 z nich miało miejsce na terenie miasta. Z 44 akcji, w których na terenie miasta 

udział brała jednostka OSP Skórcz większość, bo aż 16 z nich dotyczyło gaszenia poża-

rów budynków, mieszkań, przewodów kominowych i innych. Kolejnym rodzajem zda-

rzeń najczęściej występujących były zdarzenia drogowe, w których nasi strażacy poma-

gali aż 11 razy.  Dwukrotnie strażacy usuwali powalone przez wiatr drzewa lub niebez-

piecznie zwisające konary drzew. Pozostałą część interwencji stanowią inne  pojedyncze 

zdarzenia , w których jednostka OSP Skórcz pomagała mieszkańcom miasta.  

Na terenie miasta w 2019 roku w dniach 27 – 30 maja miał miejsce  pożar  zakładu pro-

dukcyjnego IGLOTEX  S.A. , zakwalifikowany jako największe zdarzenie ratownicze w 

2019 roku na terenie województwa, w zdarzeniu zaangażowane były : 

- 23 jednostki Państwowej Straży Pożarnej , 
- 2 jednostki zakładowe PERN Gdańsk oraz Grupa Azoty S.A z Puław. 
- 42 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu starogardzkiego, chojnickiego, ko-
ścierskiego, kwidzyńskiego i tczewskiego, 
 
W działaniach brało udział :     
- 282 strażaków  Państwowej Straży Pożarnej, 
- 573 strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych, 
- 6 strażaków Zakładowych Straży Pożarnych,   
 
W 2019 roku w wyniku poczynionych starań zmierzających w celu zwiększenia bezpie-

czeństwa mieszkańców miasta, Wojewoda Pomorski przekazała w bezpłatne użytkowa-

nie sprzęt alarmowy w postaci syren elektronicznych ( 2 komplety ) do ostrzegania i 

alarmowania ludności o zagrożeniach. 

Wartość użyczonego sprzętu wynosi – 68 927,00 zł 

Syreny alarmowe zostały zamontowane w n/w lokalizacjach : 

- Budynek strażnicy OSP Skórcz ul. Hallera 16, 
- Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu, ul. Spacerowa 13 
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W roku 2019 zakupiony  nowy sprzęt pożarniczy który wszedł na wyposażeniu jednost-

ki OSP Skórcz: 

- motopompa szlamowa Honda WT 30X, 
- motopompa pływająca Mamut 2400. 
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 2019 zarejestrowano w mieście , w rejestrze CEIDG  21  osób fizycznych prowa-

dzących działalność gospodarczą  ( nowych przedsiębiorców ) działających na terenie 

miasta. 

W tym samym okresie czynności wyrejestrowania  z rejestru dokonało 11  przedsię-

biorców.  

Ogólna ilość podmiotów prowadzących działalność gospodarczą które mają  główne 

miejsce prowadzenia działalności na terenie miasta na koniec 2019 roku wyniosła 213.  
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VIII. Kultura. 

 

Biblioteka 

W mieście w 2019 roku funkcjonowała Powiatowa i Miejska  Biblioteka Publiczna . 
Stan księgozbioru na początku  2019 roku wynosił  - 26 812 woluminów, zaś na koniec 
roku 2019 liczba zbiorów bibliotecznych wynosiła   - 26 709  woluminów.  
W przeliczeniu na jednego mieszkańca łączna ilość woluminów wyniosła  7,4 . 
Ogółem w roku 2019 przybyło w naszej bibliotece 897 woluminów za sumę 22 082,63 zł. 
- kupno własne 510 wol. za sumę 13 362,63zł. 
- kupno sponsorowane (otrzymane pieniądze z MKiDzN ) 360 wol. za sumę 8 666,00 zł. 
- dary 27 wol. za sumę  54 zł. 
- ubytki  1000 wol. za sumę 5 535,55 zł. 
Liczba zarejestrowanych czytelników na początek roku 2019 wyniosła  - 1686, na końcu 
roku 2019  wynosiła – 1721 czytelników. 
Liczba odwiedzin w bibliotece w 2019 r. wyniosła -  31 746 osób. 
 w tym: 
- liczba odwiedzin w wypożyczalni  11 295 osób; 
- liczba osób korzystających z internetu 3 655 osób; 
- liczba odwiedzin w czytelni 3 540 osób; 
Liczba odwiedzin w bibliotece w ciągu jednego dnia wynosi średnio 127 osób. 
Wypożyczanie i udostępnianie ogółem 38 985 woluminów. 
- wypożyczanie na zewnątrz ogółem  28 180 woluminów. 
 w tym czasopism  2 588; 
- udostępnianie na miejscu ogółem 10 233 woluminów . 
 w tym czasopism  3 522; 
Wypożyczanie i udostępnianie w ciągu jednego dnia wynosi średnio 154 woluminów . 
Przedstawienie innej działalności biblioteki: 
 - prowadzimy „Punkt Informacji Turystycznej” ; 
- istnieje jedyny punkt w Skórczu gdzie wszyscy mogą bezpłatnie korzystać z „Kawia-
renki komputerowej”;  
- możliwość wykonania usługi: ksero, skanowania, drukowania; 
-  przy bibliotece działa „Koło Gospodyń Miejskich”;  
- dostarczamy książki do domu osobom starszym tzw.” Książki na telefon”; 
- współpraca ze szkołami, przedszkolami i warsztatem terapii zajęciowej „Caritas”.  
Zatrudnienie w roku 2019 wynosiło  - 4 osoby ( 3 etaty) ;  
biblioteka jako centrum informacji. 
W bibliotece użytkowano  8 komputerów , w tym udostępniono dla osób korzystających 
z dostępu do internetu  4 komputerów. 
W 2019 roku biblioteka zorganizowała następujące wydarzenia:  
- spotkania z książką dla dzieci z przedszkola (w każdą środę); 
- lekcje biblioteczne (cały rok); 
- bezpłatny  kurs komputerowy dla seniorów; 
- bezpłatny kurs „Foto-Shop” ; 
- warsztaty florystyczne 
- „babskie wieczory” spotkania tematyczne(cały rok); 
- konkurs czytelniczy „Z książką na start”; 
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- konkurs plastyczny „Projektowanie okładki do swojej ulubionej książki”; 
- pasowanie na czytelnika; 
- Z okazji „Dnia Bibliotekarza” zorganizowaliśmy  loterię i niespodzianki dla czytelników; 
- warsztaty plastyczne; 
- wakacje na wesoło w bibliotece; 
- zajęcia w czasie ferii zimowych dla dzieci; 
- spotkania pań z Koła Gospodyń Miejskich ( robotki ręczne, wspólne biesiadowanie, 
   kiermasze na festynach…); 
- warsztaty pt.: ”Zielono  Nam”: 
 - carvingu, 
 - projektowanie wiejskich ogrodów, 
 - ogrody w słojach, 
 - wystawa prac uczestników projektu; 
              - kiermasze okolicznościowe; 
 mające na celu promocję czytelnictwa oraz inne działania edukacyjno - kulturalne itp. 
W wydarzeniach tych wzięło udział  - 2443 mieszkańców. 
W 2019 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa wydatki bieżące  
wynosiły -240 379 zł. 
-  z budżetu miasta wyasygnowano kwotę  - 222 500 zł. 
- dotacje z innych źródeł wynosiły - 33 666 zł.  (Biblioteka Narodowa i dotacja na zreali 
zowanie zadań Biblioteki Powiatowej) 
- środki wypracowane  5 885,68 zł. 
- pozostałe 4 985 zł. (pozyskane środki z Lokalnej Grupy „Chata Kociewia”) 
 
Biblioteka wzięła udział także w następujących programach i grantach: 
-Dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Roz-
woju Czytelnictwa” . Priorytet – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. 
- Lokalna Grupa „Chata Kociewia” 
 
Miejski Ośrodek Kultury 

Miejski Ośrodek Kultury  w 2019 roku zorganizował – 19  wydarzeń i imprez kultural-
nych wśród nich:  
- Powitanie nowego roku 2019 na rynku maślanym w Skórczu, 
- XXVII Finał WOŚP, 
- Ferie zimowe, 
- Dzień Kobiet, 
- Maraton Zumby, 
- Turniej tenisa stołowego dla młodzieży i dorosłych, 
- XXXVI Okręgowy Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej, 
- Wernisaż Wystawy Grupy Twórczej KRESKA, 
- Konkurs „Dziecięce kraszanki”, 
- Festyn z okazji Dnia Dziecka, 
- Dzień Matki i Ojca dla ZERiI, 
- Festyn ZLOTU U CZAPLI, 
- Wakacje w MOK, 
- Warsztaty plenerowe KRESKI, 
- Jarmark Staroci, 
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- Festyn z okazji Obchodów nadania praw miejskich Skórcza, 
- Konkurs plastyczny „Jesienne Impresje”, 
- Obchody Narodowego Święta Niepodległości, 
- Spotkanie ze Świętym Mikołajem, 
 We wskazanych wydarzeniach wzięło udział ok. 4 000 mieszkanek i mieszkańców oraz 
gości. 
Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości:  64 000 złotych. 
Przy Miejskim Ośrodku Kultury funkcjonowały następujące ( grupy artystyczne, koła, 
sekcje , itp. )  
- Grupa tańca towarzyskiego,  
- Chór SZPAKI,  
- Zespół wokalno - instrumentalny,  
- Sekcja zumby oraz salsation,  
- warsztaty malarskie dla dzieci i dorosłych,  
- sekcja tenisa stołowego dla młodzieży i dorosłych,  
- aerobic,  
- Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów   
zrzeszające łącznie około 100 mieszkańców. 
W 2019 roku organizowano 13 stałych zajęć  dla  grup :  
 tańca towarzyskiego, chóru SZPAKI, warsztatów malarskich dla dzieci i dorosłych, 
warsztatów tenisa stołowego dla młodzieży i dorosłych,  Zumby oraz Salsation,  Aerobic,  
Fiesta Kids, tańca nowoczesnego dla młodzieży, spotkań członków Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów 
Zatrudnienie w roku 2019 wynosiło  2 i ¼  etatu 
W 2019 roku na prowadzenie Miejskiego Ośrodka Kultury z budżetu miasta wyasygno-
wano kwotę  - 275 000,00 zł. 
Miejski Ośrodek Kultury zorganizował również zbiórkę publiczną dla podopiecznej fun-
dacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba” Lidii Tymińskiej.  
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IX.  Edukacja 

W mieście w 2019 roku funkcjonował  Zespół Szkół Publicznych w skład którego wcho-
dziły Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałem ostatniej klasy gimnazjum, oddziałem 
przedszkolnym w Szkole Podstawowej oraz Miejskie Przedszkole. 
Wydatki miasta na oświatę w 2019 roku wyniosły    6 285 325,28 zł , z czego 
4 005 893,00 zł (63,73 %) pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z bu-
dżetu państwa. 
W roku raportowanym kwota dotacji przekazanej do placówki niepublicznej wyniosła – 
622 710,79 zł.  
 

We wrześniu 2019 roku naukę w szkole rozpoczęło odpowiednio 337 uczennic i 
uczniów w szkole podstawowej. 

W szkole realizowano następujące zajęcia pozalekcyjne: zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, 
logopedia, terapia pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rozwijające kreatywność 
uczniów, zajęcia rozwijające umiejętności humanistyczne i matematyczne uczniów.  

W ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” finansowanego z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki prowadzone były zajęcia sportowe dla 2 grup szkoły podstawowej oraz dla 1 
grupy oddziałów gimnazjalnych w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdej z grup. 

W 2019 roku realizowano programy dla szkół: dostawa owoców i warzyw , tzw. Kom-
ponent owocowo-warzywny, oraz dostawa mleka i przetworów mlecznych, tzw. Kom-
ponent mleczny, dla uczniów klas I-V szkoły podstawowej, których rodzice wyrazili zgo-
dę. 

W ramach przygotowania uczniów klas 3 gimnazjum do egzaminu gimnazjalnego prze-
prowadzono próbny egzamin gimnazjalny przygotowany przez wydawnictwo Operon 
oraz próbne egzaminy ósmoklasisty przygotowane przez wydawnictwo Operon i CKE.  

Przeprowadzono również badanie kompetencji uczniów klas III „Trzecioteścik” przygo-
towany przez wydawnictwo Operon. 

Do najważniejszych osiągnięć uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu w roku 
2019 zaliczyć można: 

Osiągnięcia sportowe: 
I, II miejsce w Rejonowych Igrzyskach Dzieci w Trójboju Lekkoatletycznym, 
I, II, III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Biegach Przełajowych, 
I, III, IV miejsce w Rejonowych Igrzyskach Dzieci w Sztafetowych Biegach Przełajowych, 
III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Drużynowych Biegach Przełajowych, 
III miejsce drużynowo w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Badmintonie, 
I miejsce w Rejonowych Igrzyskach Dzieci w Unihokeju , 
IV miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Unihokeja, 
I, IV miejsce w Rejonowych Igrzyskach Dzieci w Halowej Piłce Nożnej, 
IV miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Halowej Piłce Nożnej, 
IV miejsce w Powiatowym Turnieju Tymbarku w Piłce Nożnej, 
I miejsce w Rejonowych Igrzyskach Dzieci w Piłce Ręcznej, 
I miejsce w Rejonowych Igrzyskach Dzieci w Koszykówce, 
I, IV miejsce w rejonowych Igrzyskach Dzieci w Czwórboju Lekkoatletycznym, 
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XI miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych, 
I, II miejsce drużynowo w PIMS w Badmintonie, 
I, II miejsce drużynowo w PIMS w Unihokeju, 
III miejsce drużynowo w półfinale w WIMS w Unihokeju, 
I, II, III miejsce drużynowo w PIMS w Sztafetowych Biegach Przełajowych, 
II, III miejsce drużynowo w PIMS w Piłce ręcznej, 
I miejsce w PIMS LA Sztafetowych Biegach 4x100 metrów, 
I miejsce w tańcach standardowych Grand Prix Polski , I miejsce w tańcach standardo-
wych na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Sportowego,  
III miejsce w PIMS Mini – piłce koszykowej 
III miejsce w PIMS Mini piłce ręcznej, 
III miejsce w PIMS w 4-boju LA, 
II miejsce indywidualne RIMS w pchnięciu kulą i II miejsce w rzucie oszczepem, 
I miejsce w PIMS w biegu na 600 m i 300 m, 
XI miejsce w PZLA Halowe mistrzostwa Polski w skoku wzwyż 
II miejsce w Halowych Mistrzostwach Okręgu Województwa Pomorskiego w skoku 
wzwyż 
 
Konkursy 
I miejsce w Okręgowych Eliminacjach XXXVI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego 
Poezji Polskiej, 
Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny, 
IV miejsce w Powiatowym Konkursie Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, 
II miejsce w międzyszkolnym konkursie „Piosenka o rodzinie”, 
Laureat Wojewódzko-Metropolitarnego Konkursu Biblijnego „Dzieje Apostolskie”, 
Finalistka Kuratoryjnego Konkursu z Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawo-
wych, 
Finaliści  Wojewódzko-Metropolitarnego Konkursu Biblijnego „Dzieje Apostolskie”, 
III miejsce w Międzywojewódzkim Festiwalu Zespołów Kociewskich „Brzad” 
 Do jednej klasy/ oddziału w 2019 roku uczęszczało średnio 20 uczniów. 
Kadra pedagogiczna liczyła 44 nauczycieli (w tym 1 na urlopie wychowawczym, 1 na 
urlopie bezpłatnym), w przeliczeniu na etaty – 42,83; w tym: 33 nauczycieli dyplomo-
wanych tj. 31,83 etatów, 5 nauczycieli mianowanych tj. 5 etatów, 5 nauczycieli kontrak-
towych tj. 5 etatów, 1 nauczyciel stażysta tj. 1 etat. 
W 2019 roku awans zawodowy uzyskało: 2 nauczycieli na stopień nauczyciela dyplo-
mowanego oraz 2 nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego. 
Na jednego nauczyciela przypada średnio 8,40 uczniów. 
Ilość pracowników administracji i obsługi w 2019 roku wynosiła 20  osób. 
W czerwcu 2019 roku szkołę podstawową ukończyło 58 absolwentów natomiast gimna-
zjum – 40 absolwentów, wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy. 
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasach 3 gimnazjum: 
język polski (64,3 %) wynik najwyższy w powiecie starogardzkim, a także wyższy od 
województwa pomorskiego i ogólnopolskiego, 
matematyka (39,2 %) wynik wyższy od powiatu starogardzkiego, 
historia i wos – wynik (58,6 %) na takim samym poziomie jak ogólnopolskie, 
nauki przyrodnicze – wynik (45,5 %) wynik zbliżony do wyniku ogólnopolskiego, 
język angielski poziom podstawowy – wynik (55,2 %) wyższy od powiatu starogardz-
kiego. 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty: 
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język polski – wynik naszej szkoły jest wyższy aniżeli wynik powiatu starogardzkiego, 
taki sam jak wynik województwa pomorskiego i porównywalny z ogólnopolskim, 
matematyka – wynik nieznacznie niższy od wyniku powiatu starogardzkiego, wojewódz-
twa pomorskiego i ogólnopolskiego, 
język angielski – podobnie jak w przypadku matematyki, 
język niemiecki – wynik wyższy od powiatu starogardzkiego, województwa pomorskie-
go oraz 14 % wyższy od ogólnopolskiego. 
 
Informacja o przyznanych stypendiach: 
W 2019 roku stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe otrzymało: 
w szkole podstawowej  49 uczniów kl. IV-VIII 
w oddziałach gimnazjalnych 17 uczniów. 
 
Informacja o kontynuowaniu nauki po ukończeniu szkoły podstawowej: 
Szkoły z maturą: 42 uczniów, tj. 72,41 % z tego: 
LO     15 uczniów, tj.: 25,86 % 
Technikum    27 uczniów, tj.: 46,55 % 
Branżowa Szkoła I Stopnia  15 uczniów, tj.: 25,86 %  
Szkoła przyspasabiająca do pracy 1 uczennica, tj.: 1,73 %.  
Informacja o kontynuowaniu nauki po ukończeniu gimnazjum: 
Szkoły z maturą: 30 uczniów, tj. 75,00 % z tego: 
LO     13 uczniów, tj.: 32,50 % 
Technikum    17 uczniów, tj.: 42,50 % 
Branżowa Szkoła I Stopnia  10 uczniów, tj.: 25,00 %.  
 
Uczniowie korzystali z biblioteki szkolnej i czytelni multimedialnej. 
Ze stołówki szkolnej korzystało 210 uczniów. 
 
Edukacja przedszkolna 
W 2019 roku funkcjonowało miejskie przedszkole z 3 oddziałami. 
Do miejskiego przedszkola uczęszczało 69 dzieci, w tym 28 dziewcząt i 41 chłopców, do 
przedszkola uczęszczały roczniki: 2014, 2015, 2016. 
Przedszkole czynne było od godz. 6:30 do godz. 16:00. Dzieci miały możliwość korzysta-
nia z tablicy multimedialnej. 
Po przeprowadzeniu rekrutacji wszystkie dzieci zostały przyjęte do przedszkola. 
 
W  2019 roku w mieście funkcjonowało  Niepubliczne Przedszkole „Maluszkowo ”.  
Do niepublicznego przedszkola uczęszczało 66 dzieci z czego z terenu miasta 35 dzieci .  
Finansowanie  miasta na funkcjonowanie placówki niepublicznej   w 2019 roku wynio-
sło 622 710,79 zł . 
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 2019 roku długość dróg 
gminnych  16,3 km.  W tym drogi utwardzone na początku 2019 roku wynosiły 10,0 km , 
a na koniec roku raportowanego  wyniosły 10,4 km. 
Drogi utwardzone stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio 61,7 % na dzień  1 
styczna 2019 r. i 63,8 % na dzień 31 grudnia 2019 r.   
W gminie w 2019 rozpoczęto i zrealizowano następujące inwestycje drogowe dotyczące: 

1. Przebudowy ulicy Piaskowej w Skórczu 
Wartość inwestycji 1 583 249,93 zł w tym 737 903,00 zł dofinansowania z 
Funduszu Dróg Samorządowych 

2. Remontu ulic Głównej, Kościelnej i Jana III Sobieskiego w Skórczu 
Wartość inwestycji 291 575,13 zł w tym 131 312,00 zł dofinansowania z Fun-
duszu Dróg Samorządowych 

 
Gospodarka mieszkaniowa  

W roku 2019 zasób mieszkaniowy obejmował następujące mieszkania: 

Lp. 
Nazwa ulicy i bu-

dynku 
Nr działki 

Pow. gruntu 
m2 

Ilość loka-
li mieszk. 

Powierzchnia 
użytkowa 

1.  Ogrodowa 1 482 282 4 122,30 
2.  Ogrodowa 2 480/12 450 2 124,10 

3.  
Ogrodowa 3 485/5 

492/15 
1099 

23 
4 168,3 

4.  Pomorska 4 448/1 535 3 110,50 
5.  Pomorska 5 485/1 1143 9 304,11 
6.  Pomorska 7 484 272 8 327,63 
7.  Pomorska 9 489/20 675 1 31,18 
8.  Starogardzka 1 286 498 4 114,75 
9.  Starogardzka 4 290 135 5 219,27 
10.  Starogardzka 33 30 718 5 122,46 
11.  Starogardzka 35 30 718 2 59,50 
12.  27 Stycznia 4 147/2 3481 6 244,43 
13.  27 Stycznia 8 145 218 6 224,58 
14.  Sobieskiego 7 289 233 2 125,60 
15.  Sobieskiego 28 377 137 2 90,93 
16.  Norwida 2 146 4817 6 166,81 
17.  Parkowa 3 361/2 932 5 201,56 

RAZEM: 74 2758,01 
 
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wyniosła 37,27 m2 

W 2019 roku zasób mieszkaniowy zmniejszył się  o 6 mieszkań o powierzchni 235,02 
m2, ze sprzedaży mieszkań uzyskano łącznie -  253 963,00 zł wpływu do budżetu mia-
sta. 
Powodem sprzedaży mieszkań było: wykup mieszkań przez najemców oraz sprzedaż 
wolnych mieszkań w drodze przetargu nieograniczonego. 
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W roku 2019 komisja mieszkaniowa podjęła 2 decyzje w sprawie przyznania mieszkań.  
W 2019 roku nie wszczynano postepowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali.  
Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gmi-
ny wyniosły łącznie  37 386,55  zł., a płatności dotyczyły  24  mieszkań. 
W 2019 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączna kwotę 151 927 zł, których 
beneficjentami były 64 rodziny.  Wypłacono łącznie 760 dodatków.  
Wydano 131 decyzji administracyjnych, podstawą ich przyznania była ustawa z dnia 
21.06.2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 2133). 
Kwota najniższego dodatku wynosiła 47,38 zł. miesięcznie, kwota najwyższego dodatku  
wyniosła 421,95 zł. miesięcznie. 
 
Infrastruktura wodno – kanalizacyjna 

Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie miasta  na koniec  roku 2019 roku wy-
niosła 21,3 km.  
Długość sieci kanalizacyjnej  na terenie miasta  na koniec  roku 2019 roku wyniosła 29,3 km.  
Dostęp do miejskiej sieci wodociągowej posiada  99 % mieszkań.  
Do kanalizacji miejskiej podłączonych jest 97 % gospodarstw domowych , na dzień 31 
grudnia 2019 istniało 660 szt.  przyłączy do sieci kanalizacyjnych.  
 
XI. Ochrona środowiska 

W roku 2019 Burmistrz Miasta Skórcz wydał 4 decyzje – zezwolenia na usunięcie drzew                                       
(w tym 1 decyzja z opłatą na kwotę: 5 910 zł.) oraz  12  zgód na wycinkę drzew,  6 decy-
zji – zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów zostało wydanych przez Konserwatora 
Zabytków Powiatu Starogardzkiego.  
Informacja o gospodarowaniu odpadami.  
Z terenu miasta usunięto 20,940 Mg azbestu -   zbiórka z miejsca składowania  oraz  
transport został sfinansowany z  budżetu miasta, koszt wyniósł : 13 569,12 zł. 
Odpady selektywnie zebrane z terenu miasta:  
- papier: 20,4 Mg  
- szkło: 81,8 Mg                                           
- tworzywa sztuczne: brak danych  
- metale: brak danych 
- odpady ulegające biodegradacji: 376 Mg 
- odpady wielkogabarytowe: brak danych 
- odpady wielomateriałowe: brak danych 
- zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny: 7,7 Mg w tym odpady niebezpieczne: 4,5 Mg   
- odpady budowlane i rozbiórkowe: 1,7 Mg                                                                                                           
- zmieszane odpady opakowaniowe: 129,9 Mg                                                                                                  
- Selektywna zbiórka razem: brak danych 
Odebrano i przekazano do stacji zlewnej 585 m³ ścieków bytowych. 
W 2019 roku wydano 3  decyzje  o  środowiskowych uwarunkowaniach. 
 
W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku miasto podjęło czynności wsparcia mieszkańców pod kątem pomocy 
w przygotowaniu wniosku oraz prowadzenia działań doradczych i wstępnej weryfikacji 
wniosków składanych do WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu „Czyste Powietrze”. 
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Od 10 lipca 2019 roku do WFOŚiGW w Gdańsku z terenu miast za pośrednictwem urzę-
du przekazano 3 wnioski o dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków jed-
norodzinnych. 
 
   
XII. Planowanie przestrzenne 

Na początku 2019 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  obję-
tych było 18,95 % powierzchni miasta, a na koniec roku – 21,51 %.  
W 2019 roku wydano  9 decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Inwestycje te dotyczyły: 
1) budowy odcinka sieci wodociągowej; 
2) przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej; 
3) budowy sieci elektroenergetycznej;  
4) budowy sieci gazowej średniego ciśnienia; 
5) budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej; 
6) budowy linii kablowej;  
7) budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej;  
8) przebudowy linii napowietrznej; 
W roku raportowanym wydano 17 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 8 decyzji do-
tyczących zabudowy jednorodzinnej. 
 
XIII. Komunalny  Zakład  Budżetowy  ,,Zakład Gospodarki Miejskiej” 

Liczba zatrudnionych osób ogółem:  15 
Liczba pracowników administracji:   3 

Zakres obsługi mieszkańców :     
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obsługa stacji 
uzdatniania wody, obsługa oczyszczalni ścieków, obsługa sieci wodnokanalizacyjnych, 
utrzymanie czystości i porządku na ulicach i placach, zimowe oczyszczanie chodników, 
ulic i placów, utrzymanie zieleni, realizacja  zadań zleconych przez gminę miejską.  
W planie finansowym na rok 2019 przewidziano koszty na poziomie   1 358 682,79 zł 
oraz  przychody w wysokości  1 368 393,96 zł .  Zostały one  wykonane zgodnie z zało-
żeniami .  
W 2019 roku doszło do 46  awarii  sieci kanalizacyjnych i 9  awarii sieci wodociągo-
wych. 
Oczyszczalnia ścieków oczyszcza ścieki komunalne tj. ścieki socjalno – bytowe oraz 
przemysłowe.  
Ścieki dopływają do oczyszczalni z terenu miasta Skórcz i terenu gminy wiejskiej Skórcz. 
Łącznie oczyszczono 231 tyś. m3 ścieków i wód  dopływających do oczyszczalni z tego  
185 tyś  m3  doprowadzone sieciami (bez  ścieków opadowych, ścieków dowożonych i 
wód filtracyjnych). 
Udział Gminy Wiejskiej w ściekach oczyszczonych wyniósł 55 tyś. m3 
Na terenie oczyszczalni wytworzono 118 ton s.m.  osadu ściekowego. 
Sieć wodociągowa zaopatruje  w wodę odbiorców z miasta Skórcz oraz dostarcza wodę 
do miejscowości Głuche i Karszanek w gminie Osiek.   
W minionym roku zaczęło funkcjonować połączenie awaryjne sieci wodociągowych z 
gminą wiejską Skórcz, której obecnie umożliwia dostarcza się wodę w sposób hurtowy. 
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Wybudowano nowy odcinek sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej w ilości ok. 0,23 km 
Łącznie w 2019 roku wydobyto 169,9 tyś m3 wody głębinowej, z tego dostarczono ru-
rociągami do odbiorców 139,8 tyś.  m3. 
W zakładzie zmodernizowano system grzewczy poprzez likwidację 2 pieców c.o.   tzw. 
starej generacji i zamontowano 1 piec „5” generacji na Eko-groszek. 
W 2019 roku wykonano termomodernizację obiektów Zakładu przy ul. Spacerowej. 
 
Dokonano zakupu  zamiatarki ciągnikowej . 
W  2019 roku na terenie Zakładu powstał PSZOK  którym zarządczą jest Związek Gmin 
Wierzyca.  
 
Gminny Zasób Mieszkaniowy:  

W 2019 roku  w ramach GZM stanowiącego udział we Wspólnotach  Mieszkaniowych na 
terenie miasta została prowadzona inwestycja służąca zmniejszeniu  niskich emisji  dy-
mów i pyłów z tradycyjnych urządzeń grzewczych ( piece kaflowe) na podłączenie do 
sieciowego strukturalnego systemu dostawy ciepła w ramach realizowanego programu   
„Redukcja  niskiej emisji w Skórczu poprzez budowę wysokosprawnego układu kogenera-
cyjnego (elektrociepłownia gazowa)” 
W trakcie realizacji programu który objął  5 budynków wielorodzinnych stanowiących 
wspólnoty mieszkaniowe z udziałem właścicielskim Miasta Skórcz zrealizowano: 

1. Dokonano likwidacji  253  tradycyjne źródła grzewcze ( piece kaflowe i etażowe), 
2. Realizacją programu objęto  109 lokali mieszkalnych z tego 25 stanowiące GZM, 
3. Przeprowadzono prace instalacyjne polegające na wyposażeniu wszystkich lokali 

w instalację c.o. i cwu,  
4. Przeprowadzono wymianę pozostałych instalacji wodno-kanalizacyjnych finan-

sowanych oddzielnie przez wspólnoty, 
5. Wyposażono budynki w nowoczesne węzły ciepłownicze , 
6. Łączna kwota przeprowadzonych inwestycji w zakresie co. i  cwu  wyniosła  - 

751 098,00 zł 
7. Przy realizacji korzystano z pożyczek WFOŚ w Gdańsku oraz ze środków wła-

snych. 
 


