
UCHWAŁA NR IX/36/2015
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU

z dnia 3 września 2015 r.

w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju miasta Skórcza do roku 2020 - „Skórcz 2020”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 3 pkt 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 ze zm.) Rada Miejska w Skórczu uchwala, 
co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Strategię rozwoju miasta Skórcza do roku 2020 „Skórcz 2020”, w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVII/122/2001 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie 
przyjęcia Strategii rozwoju miasta Skórcz do 2015 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej

Rafał Kosecki
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1 WSTĘP 

Strategia Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 (SKÓRCZ 2020) została opracowana z uwagi 

na konieczność zapewnienia Miastu szybkiego i zrównoważonego rozwoju. Dokument 

wytycza cele, które są możliwe do osiągnięcia dzięki działaniom samorządu miejskiego oraz 

przy współpracy z innymi jednostkami samorządowymi oraz partnerami społeczno-

gospodarczymi. Jest to strategia wyborów i zobowiązań, co oznacza, że wypracowane 

kierunki rozwoju są ściśle powiązane z systemem realizacji celów i rezultatów jakie Miasto 

ma zamiar osiągnąć do 2020 roku. Jednocześnie dokument ten wskazuje najważniejsze 

kierunki działań, na realizację których Miasto ubiegać się będzie o środki zewnętrzne, między 

innymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Zatem Strategia SKÓRCZ 2020 jest dokumentem strategicznym, który umożliwi realizację 

dobrze zaplanowanej polityki rozwoju, zgodnie z zapisami ustawy o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju  z dnia 06.12.2006 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.1649 z dnia 26.11.2014 r.). 

Prace nad Strategią rozpoczęto w kwietniu 2015 r. i trwały one do końca czerwca 2015 r.  

Opracowanie dokumentu podzielone zostało na dwa etapy: 

 Etap I związany był z opracowaniem diagnozy stanu aktualnego w sferze 

gospodarczej, przestrzenno-środowiskowej i społecznej. Charakterystyka ta oparta 

została na dostępnych danych statystycznych oraz innych danych zastanych. 

Jednocześnie przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród zainteresowanych 

mieszkańców miasta, które pozwoliły na określenie obszarów wymagających 

najpilniejszych działań i wytyczenia kierunków rozwoju najważniejszych z punktu 

widzenia rozwoju Skórcza. Badania ankietowe objęły w sumie 41 osób z różnych grup 

wiekowych i o różnym statusie na rynku pracy. 

 Etap II obejmował sformułowanie najistotniejszych założeń rozwojowych: wizji 

Miasta Skórcza w roku 2020 oraz prowadzących do jej realizacji celów rozwojowych  

i operacyjnych w poszczególnych obszarach życia społeczno-gospodarczego.  

Na etapie tym przeprowadzono także otwarte spotkanie konsultacyjne dla 

mieszkańców Skórcza oraz  przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, podczas 
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którego zaprezentowane zostały wnioski z przeprowadzonych wcześniej prac oraz 

przedyskutowane zostały propozycje celów strategicznych i kierunków działań.  

W spotkaniu tym udział wzięły 22 osoby. W drugim etapie prac odniesiono się 

również do zgodności Strategii z dokumentami wyższego rzędu oraz zaproponowano 

system wdrażania i monitoringu. 

Struktura dokumentu odwzorowuje powyższy sposób tworzenia Strategii. Pierwsza część 

dokumentu obejmuje diagnozę stanu obecnego i wyniki badań ankietowych (rozdział 2).  

Następnie dokonano podsumowania części diagnostycznej za pomocą analizy SWOT oraz 

analizy potencjałów Miasta w poszczególnych obszarach (rozdział 3). Na tej podstawie 

sformułowano najważniejsze założenia strategiczne: wizję i misję Skórcza, cele rozwojowe  

i operacyjne oraz kierunki działań kluczowe dla rozwoju Miasta. Odniesiono się również do 

zgodności z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu (rozdział 4). W ostatniej części 

dokumentu opisano proces wdrożenia, monitoringu i ewaluacji Strategii, które mają 

zapewnić realizację założeń zapisanych w dokumencie (rozdział 5). 

Należy zaznaczyć, że na wszystkich etapach prac prowadzona była szeroka akcja 

informacyjna, której zadaniem  było włączenie społeczeństwa w proces planowania rozwoju 

lokalnego. Informacje o rozpoczęciu prac nad Strategią oraz możliwości udziału w badaniu 

ankietowym, jak i otwartym spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym opracowywanego 

dokumentu umieszczane były na stronie internetowej Miasta (www.skorcz.pl) oraz  

w miejscach odwiedzanych przez mieszkańców. Zakłada się także istotny udział mieszkańców 

oraz partnerów społeczno-gospodarczych na etapie wdrażania przedmiotowej Strategii. 
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2 SYTUACJA WYJŚCIOWA. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-

GOSPODARCZEJ SKÓRCZA 

2.1 PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO  

2.1.1 POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE I GEOGRAFICZNE 

Miasto Skórcz położone jest w południowej części województwa pomorskiego,  

w południowo-wschodniej części powiatu starogardzkiego. Od południa graniczy z gminą 

Osiek, na pozostałym obszarze z gminą wiejską Skórcz, będąc jednocześnie siedzibą 

administracji samorządowej tej gminy. Skórcz jest ośrodkiem obsługi ludności i rolnictwa  

z terenu miasta oraz gminy. Położenie Skórcza na terenie województwa i powiatu 

przedstawiają poniższe mapy.  

Rysunek 2.1 Położenie miasta Skórcz na terenie województwa pomorskiego. 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 2.2 Położenie miasta Skórcz na terenie powiatu starogardzkiego. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Powierzchnia miasta wynosi 367 ha, w tym użytki rolne zajmują 204 ha, tereny zabudowane  

i zurbanizowane 112 ha, lasy i zadrzewienia 28 ha, pozostałe tereny 23 ha. Powierzchnia 

Skórcza stanowi 0,27% powierzchni powiatu starogardzkiego i 0,02% powierzchni  

województwa pomorskiego.  

Skórcz pod względem fizyczno-geograficznym położony jest na obszarze Pojezierza 

Starogardzkiego, wchodzącego w skład Pojezierzy Wschodniopomorskich, na terenie 

Kociewia. Najniżej położona jest część północna miasta, na wysokości 73,0 m n.p.m., 

najwyżej położona - część południowa, na wysokości 110,0 m n.p.m.  

Obszar miasta cechuje zróżnicowanie pod względem morfologicznym, gdyż można wyróżnić 

wysoczyznę dyluwialną (zbudowaną z gliny zwałowej oraz mieszaniny iłu, pyłu, piasku, żwiru 

i głazów), obszar sandrowy (zbudowany z piasków warstwowych przewarstwionych 

utworami gliniastymi) oraz rynnę pojezierną, w północnej części przechodzącej w dolinę 

Szorycy.  
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2.1.2 DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA 

Skórcz jest ważnym węzłem komunikacyjnym na obszarze powiatu starogardzkiego.  

Przez miasto przebiega sieć dróg wojewódzkich: 

 DW nr 214 – Łeba – Kościerzyna - Warlubie (ul. Leśna - ul. Pomorska),  

 DW nr 222 - Gdańsk - Starogard Gdański – Skórcz (ul. Dworcowa - ul. Pomorska - 

do skrzyżowania z ul. Leśną),  

 DW nr 231 – Skórcz – Kolonia Ostrowicka (ul. Główna  - ul. 3 Maja - ul. gen. Hallera),  

 DW nr 234 – Skórcz – Morzeszczyn – Gniew (ul. 27 Stycznia – ul. Gniewska). 

Ich przebieg przez miasto pokazuje poniższa mapa.  

Rysunek 2.3 Połączenia drogowe miasta Skórcz. 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wskazana sieć dróg umożliwia bezpośrednie połączenie miasta z Gdańskiem - stolicą 

województwa pomorskiego, a także z sąsiednimi powiatami: gdańskim, tczewskim  

i kościerskim. Ponadto przebiegające przez Skórcz i krzyżujące się na jego terenie drogi 

wojewódzkie umożliwiają dogodne połączenia m.in. z granicą polsko-niemiecką w Kostrzynie 
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nad Odrą (przez DW nr 214 i następnie DK nr 22) oraz z Wybrzeżem Słowińskim (DW nr 214). 

Dogodne połączenie Skórcza ze wschodnią częścią województwa pomorskiego zapewnia 

natomiast most na Wiśle Opalenie - Kwidzyn położony w odległości ok. 25 km od miasta 

(przez DW 231).   

Skórcz jest położony w odległości około 10 km od przebiegającej z południa na północ Polski 

autostrady A1, stanowiącej część VI Transeuropejskiego Korytarza Transportowego Gdynia - 

Katowice - Żylina (Słowacja) w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. 

Najbliższe węzły autostradowe zlokalizowane są w odległości 11  km (Kopytkowo) i 20 km 

(Ropuchy) od miasta, zaś bezpośredni dostęp do autostrady będzie zapewniała obwodnica 

miasta, której pierwszy etap budowy w przebiegu ul. Dworcowej (do ronda na skrzyżowaniu 

z ul. Pomorską) został zakończony w 2012 roku, a kolejny planowany do realizacji  

do 2020 roku etap będzie łączył bezpośrednio Skórcz z autostradą A1 i będzie przebiegał 

wzdłuż nieczynnej linii kolejowej, do istniejącego przebiegu DW 231 za miejscowością Stara 

Jania i następnie wzdłuż DW 231 do węzła autostrady w Kopytkowie.  

Skórcz jest ponadto dobrze skomunikowany ze znajdującym się w odległości ok. 90 km 

Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Dojazd do lotniska zapewnia  

ww. autostrada A1 (poprzez DW 234) oraz DW 222 łącząca się z obwodnicą Trójmiasta - 

drogą S6.  

Przez miasto nie przebiega żadna czynna linia kolejowa (została zlikwidowana w latach  

90-tych XX wieku), jednak z uwagi na opisaną wyżej sprawną sieć połączeń drogowych,  

brak połączeń kolejowych nie ogranicza w żaden sposób dostępności komunikacyjnej 

Skórcza.  

W przeprowadzonych badaniach ankietowych mieszkańcy miasta bardzo dobrze ocenili 

jego dostępność komunikacyjną. 73% ankietowanych uznało sieć powiązań drogowych  

z Trójmiastem i innymi ośrodkami miejskimi za dobrą i bardzo dobrą, wskazując jednocześnie 

 w pytaniach otwartych - jako jedną z najczęstszych - mocną stronę Skórcza w postaci 

bliskości autostrady A1.  
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Rysunek 2.4  Wyniki badań dotyczących oceny dostępności komunikacyjnej Skórcza  

 

Źródło: Badania własne 

Ankietowani zapytani zostali również, czy ich zdaniem poprawa sieci powiązań drogowych 

Skórcza z Trójmiastem i innymi ośrodkami miejskimi jest istotna z punktu widzenia rozwoju 

lokalnego. Dla ponad połowy badanych poprawa istniejącej sieci powiązań komunikacyjnych 

pozostaje istotnym elementem dalszego rozwoju miasta. Badania wskazują zatem,  

że kwestia powiązań komunikacyjnych jest czynnikiem bardzo istotnym, co związane jest 

zapewne z możliwością dojazdów do pracy do innych ośrodków miejskich, w tym Trójmiasta,  

jak i z rozwojem gospodarki, w tym przedsiębiorczości i turystyki. 

Rysunek 2.5 Ocena priorytetów w zakresie dostępności komunikacyjnej Skórcza. 

 

Źródło: Badania własne 
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2.1.3 WALORY PRZYRODNICZE 

Na terenie Skórcza dominuje zwarta zabudowa mieszkaniowa, która limituje występowanie 

walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz znacząco ogranicza stopień zróżnicowania 

środowiska.  

Na obszarze miasta występują fragmenty leśnych zbiorowisk roślinnych, o niewielkiej 

powierzchni łącznej 28 ha, w postaci lasów dębowo-grabowych, bagiennych lasów 

olszowych, łęgów i zarośli wierzbowych. Znacznie większą powierzchnię zajmują zbiorowiska 

nieleśne, z których większość to tzw. "zbiorowiska półnaturalne" w postaci łąk, pastwisk oraz 

szuwarów trzcinowych i pałkowych. Do terenów zieleni w mieście należy znajdujący się  

w centrum park miejski obsadzony lipami, brzozami, klonami, jesionami oraz innymi 

drzewami ozdobnymi, którego zagospodarowanie przestrzenne zostało w 2013 roku 

wyróżnione w konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2013”. 

W mieście występuje kilka gatunków zwierząt objętych całkowitą ochroną, do których należą 

4 gatunki płazów, 1 gatunek gada, 31 gatunków ptaków i 4 gatunki ssaków. Oprócz tego 

częściową ochroną objęte są: żaba jeziorna, gawron, wrona siwa oraz sroka. 

Głównym ciekiem wodnym miasta jest strumień Szoryca, który jest dopływem Węgiermucy, 

w prawobrzeżnym zlewisku Wierzycy. W dolinie Szorycy można zaobserwować aktywną 

działalność wód polodowcowych, które wydrążyły szereg otworów i pod ciśnieniem 

wytryskują na zewnątrz, tworząc studnie artezyjskie. W ramach zrealizowanego w 2014 roku 

projektu rewitalizacji ujęć wody w Skórczu odrestaurowana została jedna studnia artezyjska  

i dwie pompy abisyńskie, w wyniku czego stworzono dostęp do naturalnych zasobów wód 

mineralnych.  

W południowej części miasta znajdują się podnoszące wartość przyrodniczą Skórcza skrajne 

tereny Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie, zajmujące na terenie miasta 

powierzchnię 43,94 ha, które stanowią jedną z najważniejszych w kraju ostoi lęgowych 

ptaków wodno-błotnych i drapieżnych, m.in. nurogęsi, kani czarnej, kani rudej, puchacza, 

gągoła i zimorodka.  
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Ponad połowa mieszkańców Skórcza (54%) ocenia stan środowiska naturalnego w mieście 

jako dobry, a negatywną opinię w tym zakresie ma 17% ankietowanych, którzy 

zanieczyszczenie środowiska naturalnego, w szczególności zanieczyszczenie powietrza  

w okresie zimowym, wskazywali w odpowiedziach na pytania otwarte jako kwestię 

problemową i wymagającą poprawy. Udzielający odpowiedzi pozytywnie oceniają położenie 

miasta na skraju Borów Tucholskich oraz na obszarze Kociewia, a także związany z tym 

dostęp do jezior i lasów, jednak wykorzystanie tego potencjału przyrodniczego dla rozwoju 

miasta jest oceniane źle przez 43% pytanych, a dobrze tylko przez 27%. Biorąc pod uwagę 

wyniki badań należy uznać, że konieczne jest podjęcie działań mających na celu 

wykorzystanie walorów przyrodniczych Skórcza zwłaszcza dla rozwoju turystyki i rekreacji. 

Na wykresie poniżej zaprezentowano szczegółowe wyniki badania.  

Rysunek 2.6 Wyniki badań dotyczących oceny stanu środowiska i potencjału przyrodniczego Skórcza 

 

Źródło: Badania własne 

W badaniu ankietowym zapytano także w jaki sposób mieszkańcy postrzegają rolę 

środowiska naturalnego w rozwoju miasta. 34% badanych wskazało, że jest to kwestia 

bardzo ważna, a 46%, że ważna. Jedynie 15% ankietowanych nie ma w tym zakresie 

konkretnej opinii, a 5% nie przywiązuje wagi do kwestii środowiska. Taki wynik może 

świadczyć o tym, że znaczna część mieszkańców zdaje sobie sprawę z wyjątkowych walorów 

przyrodniczych miasta, które przekładają się na jakość życia i jednocześnie mogą zostać 

wykorzystane do rozwoju gospodarki, szczególnie w zakresie turystyki i rekreacji. 
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Rysunek 2.7 Ocena priorytetów w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego 

 

Źródło: Badania własne 

 

2.1.4 WALORY KULTUROWE 

Skórcz jest miastem atrakcyjnym kulturowo, zarówno ze względu na bogatą historię,  

jak i z uwagi na występowanie atrakcyjnych turystycznie obiektów kultury materialnej.  

Na szczególną uwagę zasługują następujące zabytki architektury i urbanistyki wpisane  

do rejestru zabytków:  

 średniowieczny układ urbanistyczny Starego Miasta, praktycznie niezmieniony od XIV 

wieku, w którego skład wchodzą ulice: Sobieskiego, Główna, Starogardzka  

i Plac Wolności, 

 gotycki kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych z XIV wieku  

z późnogotyckim i barokowym wyposażeniem, wielokrotnie rozbudowywany  

aż do początków XX wieku, wraz z cmentarzem przykościelnym i ogrodzeniem,  

 zabytkowe kamienice z XIX i XX wieku w centrum miasta, 

 liczący kilka stuleci cmentarz parafialny, posiadający stary drzewostan i szereg 

wartościowych architektonicznie i historycznie nagrobków (najstarszy z końca XIX 

wieku), wraz z plebanią i kaplicą cmentarną, 

 młyn „Pod Orłem”, 

 budynek Miejskiego Domu Kultury, 

 budynek Urzędu Miejskiego, 
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 budynek Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu,  

 dworzec kolejowy wraz ze znajdującą się w zespole dworca wieżą ciśnień.  

Na obszarze miasta występują też podlegające ochronie prawnej stanowiska archeologiczne. 

Bezwzględną ochroną archeologiczną objęty jest obszar zlokalizowany na zachód  

od średniowiecznego układu urbanistycznego miasta, na którym istniała druga osada  

oraz cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza.  

Ponadto na terenie Skórcza znajdują się miejsca upamiętniające tragiczne wydarzenia  

z okresu II wojny światowej: 

 tablica upamiętniająca mord 76 kobiet narodowości żydowskiej - Ofiar Marszu 

Śmierci w lutym 1945 r. (ul. Leśna), 

 cmentarz wojenny ofiar walki z okupantem hitlerowskim w latach 1939-1945  

(ul. Leśna), 

 tablica upamiętniająca miejsce hitlerowskiego obozu pracy dla mieszkańców Skórcza 

 i okolic w dniach 10.IX. - XII.1939 r. (ul. Pomorska), 

 tablica upamiętniająca tych, którzy w trakcie niewoli bronili mowy polskiej w 60. 

rocznicę wybuchu strajku szkolnego (ul. Hallera),  

 tablica upamiętniająca mord 20 Żydówek w styczniu 1945 r. (ul. Spokojna), 

 tablica upamiętniająca Polaków zamordowanych przez hitlerowców w 1939 r.  

"Dom ubogich" (ul. Starogardzka). 

 

Według wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Skórcza 

znaczna część mieszkańców dobrze ocenia stan zabytkowej tkanki miasta (49%)  

i zdecydowana większość (73%) jest zadowolona ze stanu zagospodarowania przestrzeni 

publicznej w Skórczu. W zakresie potencjału zabytkowego i jego wykorzystania 22% 

badanych jest przeciwnego zdania i uważa, że zarówno stan jak i wykorzystanie 

historycznych walorów miasta jest niewystarczające, a 5% ma na ten temat bardzo złe 

zdanie. Biorąc jednak pod uwagę odpowiedzi dotyczące zagospodarowania przestrzeni 

publicznej, gdzie nie udzielono żadnej negatywnej odpowiedzi, można wnioskować,  

że mieszkańcy ogólnie uważają stan zachowania historycznego dziedzictwa kulturowego  

za dobry, jednak w ich odczuciu nie jest on wystarczająco wykorzystywany choćby w zakresie 

turystyki. 
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Rysunek 2.8 Wyniki badań dotyczących zabytkowej tkanki Miasta oraz zagospodarowania przestrzeni 
publicznej. 

 

Źródło: Badania własne 

Z uwagi na planowanie kierunków rozwoju miasta mieszkańcy mogli wskazać jak istotne  

są dla nich zagadnienia związane z zabytkowym charakterem miasta oraz 

zagospodarowaniem przestrzeni publicznej. W badaniach tych aż 37% respondentów uznało, 

że zagadnienia związane z wykorzystaniem potencjału przyrodniczego i historycznego miasta 

jest bardzo ważne, 41%, że ważne, a 17% nie miało w tej sprawie określonej opinii.  

5% badanych nie uważa tego typu działań za konieczne. W przypadku poprawy stanu 

zagospodarowania przestrzeni publicznej 17% badanych uznało, że jest to kwestia bardzo 

ważna, a 59% że ważna. Jedynie 15% respondentów nie ma konkretnych wymagań w tym 

zakresie, a 10% uznaje tę kwestię za nieistotną. Taki stan rzeczy może świadczyć,  

że mieszkańcy Skórcza przywiązują dużą wagę do swojego otoczenia i oczekują,  

że w kolejnych latach władze miasta dołożą wszelkich starań do podniesienia jakości 

przestrzeni publicznej. Warto przy tym zaznaczyć, że kwestia zagospodarowania miasta jest 

też ważnym czynnikiem z punktu widzenia rozwoju turystyki i postrzegania miasta przez 

przyjezdnych. 
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Rysunek 2.9 Ocena priorytetów w zakresie wykorzystania potencjału przyrodniczego i historycznego Skórcza 
oraz poprawy stanu zagospodarowania przestrzeni publicznej. 

 

Źródło: Badania własne 

 

2.2 SPOŁECZEŃSTWO 

2.2.1 DEMOGRAFIA 

Według danych GUS w 2013 roku Skórcz zamieszkiwało 3 599 osób, które stanowiły 2,83% 

ludności powiatu starogardzkiego i 0,16% mieszkańców województwa pomorskiego. Gęstość 

zaludnienia na terenie miasta wynosiła 991 osób na km² powierzchni i była znacznie wyższa 

niż w województwie (125 osób na km²) i w powiecie (95 osób na km²). Wśród mieszkańców 

Skórcza przeważają kobiety - wskaźnik feminizacji wynosi 104 kobiety przypadające na 100 

mężczyzn i utrzymywał się on na stałym poziomie w latach 2010-2013, w których liczba 

kobiet przewyższała liczbę mężczyzn średnio o 50 osób. Liczba ludności ogółem,  

a tym samym wskaźnik gęstości zaludnienia, wykazują w ostatnich latach zmienne tendencje 

-spadkowe w latach 2004-2006, następnie wzrostowe w latach 2006-2012 i ponownie 

spadkowe od 2012 roku. Łącznie w latach 2004-2013 nastąpił jednak niewielki wzrost 

populacji mieszkańców Skórcza o około 3,5%, co szczegółowo przedstawia poniższy wykres.  

 

 

Id: 77810BAC-26E7-49FB-8C43-E358C79F5546. Podpisany Strona 17



               Strategia Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 
 

 

 

S K Ó R C Z  2 0 2 0  17 

Rysunek 2.10. Liczba ludności i gęstość zaludnienia Skórcza w latach 2004-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Zmienna liczba ludności Skórcza w analizowanym dziesięcioleciu wynika przede wszystkim  

ze zróżnicowanego poziomu przyrostu naturalnego, który do roku 2010 wykazywał 

tendencje zarówno rosnące, jak i malejące, zaś od roku 2010 jego poziom systematycznie 

spada, przy czym cały czas jest on dodatni, co oznacza, że liczba urodzeń w danym roku jest 

wyższa od liczby zgonów. Na koniec 2013 roku przyrost naturalny w Skórczu kształtował się  

na poziomie 3,3‰. Malejący w ostatnich latach przyrost naturalny wynika z malejącej liczby 

urodzeń przy jednoczesnej prawie stałej liczbie zgonów.  

Zmienne wartości na obszarze Skórcza przedstawia również wskaźnik salda migracji, liczony 

jako różnica między napływem a odpływem ludności z danego obszaru, tj. między liczbą osób 

zameldowanych a wymeldowanych. Saldo to wykazuje w ostatnich 10 latach gwałtowne 

wahania (z poziomu 29 w 2004 roku do poziomu -2 w 2005 roku, z poziomu 19 w 2008 roku 

do poziomu -16 w 2009 roku, czy z poziomu 1 w 2011 roku do poziomu -28 w 2012 roku),  

co świadczy o tym, że potencjał osadniczy miasta nie jest dotychczas ukierunkowany. 

Zaznaczyć jednak należy, że rzeczywista liczba mieszkańców jest mniejsza niż liczba osób 

zameldowanych na terenie Skórcza, co wynika w szczególności z nieodnotowywanych  

w oficjalnych statystykach migracji zagranicznych. Osoby wyjeżdżające za granicę, głównie  

w celach zarobkowych, pozostają nadal zameldowane w Skórczu, co przekłada się  

na rzeczywisty większy odpływ ludności z miasta niż wykazują to statystyki publiczne.  
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Strukturę wieku mieszkańców Skórcza można określić jako młodą, na co wskazuje o ponad 

40% większy udział liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat)  

niż mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (kobiety po 60. roku życia i mężczyźni po 65. roku 

życia). Jednocześnie w populacji Skórcza można zaobserwować spadek liczby mieszkańców  

w wieku przedprodukcyjnym i systematyczny wzrost liczby mieszkańców w wieku 

poprodukcyjnym, co świadczy o starzeniu się społeczeństwa i jest wynikiem wskazanej wyżej 

malejącej liczby urodzeń oraz występującego powszechnie wzrostu długości życia. Tendencja 

ta jest charakterystyczna również dla całego województwa pomorskiego i powiatu 

starogardzkiego. Liczba osób w wieku produkcyjnym po 2008 roku oscyluje na terenie 

Skórcza wokół średniego poziomu 2344, bez wyraźnych tendencji spadkowych  

lub wzrostowych. Mieszkańcy Skórcza w wieku produkcyjnym stanowią 0,16% tej grupy 

wiekowej mieszkańców województwa i 2,88% mieszkańców powiatu. Szczegółową strukturę 

wieku mieszkańców Skórcza przedstawia poniższy wykres.  

Rysunek 2.11 Struktura wieku ludności Skórcza w latach 2004-2013 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS 

  

2.2.2 STRUKTURA WYKSZTAŁCENIA MIESZKAŃCÓW  

Najnowsze dostępne dane GUS dotyczące poziomu wykształcenia ludności pochodzą  

z Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002 roku i wynika z nich,  
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że wśród mieszkańców Skórcza przeważają osoby z wykształceniem podstawowym, które 

stanowią 32,87% wszystkich mieszkańców w wieku powyżej 13 lat. W drugiej kolejności 

najliczniejsze grupy stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 28,45%  

i średnim (ogólnokształcącym i zawodowym) - 27,35%. Bardzo niski odsetek mieszkańców 

Skórcza stanowią natomiast osoby z wykształceniem powyżej średniego - 8,66% (w tym 6,7% 

posiada wykształcenie wyższe). W porównaniu z danymi dla całego województwa 

pomorskiego na porównywalnym poziomie kształtuje się w Skórczu odsetek osób  

z wykształceniem średnim, natomiast wyższy udział w ogólnej liczbie mieszkańców mają 

osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym, przy jednoczesnym 

niższym udziale osób z wykształceniem wyższym. Dysproporcje w grupach osób  

z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym nie są jednak duże, natomiast 

liczba osób z wykształceniem wyższym w Skórczu jest prawie dwukrotnie niższa  

niż w województwie. Wyższy z kolei w odniesieniu do województwa jest w Skórczu odsetek 

osób, które nie ukończyły edukacji na poziomie podstawowym i nie posiadają żadnego 

wykształcenia. Strukturę wykształcenia mieszkańców Skórcza na tle województwa 

pomorskiego przedstawia poniższy wykres.  

Rysunek 2.12  Struktura wykształcenia mieszkańców Skórcza na tle województwa pomorskiego 
 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS 

 

W badaniach ankietowych większość respondentów wyraziła się negatywnie na temat  

możliwości uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. 51% pytanych oceniło ten 

aspekt źle i bardzo źle. Odpowiedzi pozytywnych było zaledwie 2%. Jednocześnie 46% 
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badanych nie miało w tej kwestii wyrobionej opinii, co  może wskazywać, że prawie  połowa 

badanych nie była zainteresowana tego typu działaniami. 

Rysunek 2.13 Wyniki badania dotyczące możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

 

Źródło: badania własne 

W kontekście wykształcenia badanych zapytano jak istotna jest dla nich kwestia dostępu  

do instrumentów umożliwiających podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 37% badanych 

uznało ten aspekt za bardzo ważny, a 46% za ważny. Zatem kwestia kształcenia zdaje się być 

dla Skórczan bardzo istotna (co potwierdzają również wyniki ankiety dotyczące edukacji). 

Jedynie 5% odpowiadających uznało to zagadnienie za nieważne. 

Rysunek 2.14  Ocena priorytetów w zakresie uzupełnienia/zmiany kwalifikacji zawodowych. 

 

Źródło: badania własne 
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2.2.3 STRUKTURA ZATRUDNIENIA I RYNEK PRACY 

Rynek pracy w Skórczu wykazuje w ostatnich latach korzystną tendencję wzrostową tempa 

przyrostu miejsc pracy. Liczba miejsc pracy w podmiotach gospodarczych zatrudniających 

powyżej 9 osób rośnie stale od 2010 roku, zaś w latach 2009-2013 liczba ta zwiększyła się  

o 6,17%, co jest wynikiem wyższym w porównaniu z województwem pomorskim (2,74%),  

a przede wszystkim w porównaniu z powiatem starogardzkim, w którym liczba miejsc pracy 

we wskazanym okresie spadła o 0,35%. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia 

poniższa tabela.  

Tabela 2.1. Pracujący w latach 2009-2013
1
 

 

Jednostka 
terytorialna 

2009 2010 2011 2012 2013 
Zmiana 

2009-2013 

Woj. 
pomorskie 

493711 496673 494705 495196 507251 2,74% 

Powiat 
starogardzki 

22248 22254 21984 21801 22171 -0,35% 

Miasto Skórcz 1134 1122 1181 1184 1204 6,17% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS 

 

W strukturze zatrudnienia mieszkańców Skórcza widoczny jest stale większy udział 

pracujących wśród mężczyzn, natomiast jeśli chodzi o zatrudnienie w poszczególnych 

branżach, to poziom zatrudnienia w przemyśle i budownictwie oraz w usługach jest 

porównywalny. Na koniec 2013 roku były to odpowiednio 552 i 523 osoby2. Potencjał rynku 

pracy jest determinowany przez strukturę lokalnych przedsiębiorstw, na temat których 

więcej danych zamieszczonych zostało w punkcie 3 niniejszego rozdziału. W tym miejscu 

wskazać jednak należy, że na terenie Skórcza funkcjonuje jeden podmiot zatrudniający 

ponad 250 osób, jak również niewielka ilość podmiotów gospodarczych zatrudniających  

od 10 do 249 osób. Pozostali pracujący mieszkańcy Skórcza zatrudnieni są w podmiotach 

zatrudniających do 9 osób lub prowadzą własną działalność gospodarczą. Z tej ostatniej 

formy - tzw. samozatrudnienia - korzysta w ostatnich latach średnio 78 osób na 1000 

                                                      
1
 Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób 

pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych, pracujących w organizacjach, fundacjach i 
związkach, bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. 
2 Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz bez pracujących w gospodarstwach indywidualnych w 
rolnictwie (na podstawie "Rynek pracy w województwie pomorskim w 2013 r." , GUS). 
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mieszkańców miasta, a średnia ta jest wyższa niż dla powiatu starogardzkiego (70,8) i niższa 

niż dla województwa pomorskiego (84,2), co szczegółowo przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 2.2 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 mieszkańców  
 

Jednostka terytorialna 2009 2010 2011 2012 2013 

Woj. pomorskie 83 85 83 84 86 

Powiat starogardzki 72 72 69 70 71 

Miasto Skórcz 77 78 77 79 79 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS 

Na strukturę zatrudnienia mieszkańców Skórcza, a także na potencjał lokalnego rynku pracy, 

wpływa również struktura demograficzna miasta, która, jak już wskazano we wcześniejszej 

części niniejszego opracowania, charakteryzuje się średnim stałym poziomem liczby osób  

w wieku produkcyjnym oraz malejącą liczbą osób w wieku przedprodukcyjnym i malejącą 

liczbą urodzeń, co w perspektywie kolejnych lat będzie miało wpływ na ograniczenie 

zasobów rynku pracy w Skórczu.  

W trakcie badań ankietowych poproszono mieszkańców o wskazanie jak oceniają jakość 

form wsparcia skierowanych do przedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie własnej 

działalności gospodarczej oraz jak oceniają możliwość uzyskania zatrudnienia na terenie 

miasta. W kwestii związanej z prowadzeniem i rozpoczynaniem działalności jedynie 5% 

pytanych dobrze oceniło dostępne formy wsparcia przedsiębiorców. 46% nie miało zdania,  

a 49% wyraziło się w tej kwestii negatywnie. Również w przypadku możliwości uzyskania 

zatrudnienia respondenci mieli odczucia bardziej negatywne. 41% nie miało w tym zakresie 

określonego zdania, a 58% oceniało kwestię możliwości zatrudnienia źle i bardzo źle. 
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Rysunek 2.15 Wyniki badań dotyczących wsparcia przedsiębiorczości oraz zatrudnienia 

 

Źródło: badania własne 

Ankietowani określili też jak istotną kwestią jest rozwój rynku pracy z punktu widzenia 

miasta. Zdecydowana większość odpowiedzi wskazywała, że bardzo ważne jest tworzenie 

nowych miejsc pracy (80% - bardzo ważne, 17% ważne) i wsparcie przedsiębiorczości  

(54% - bardzo ważne, 41% ważne).  

Rysunek 2.16 Ocena priorytetów w zakresie rozwoju rynku pracy 

 

Źródło: Badania własne 

2.2.4 BEZROBOCIE 

Jak wynika z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim na koniec 2014 

roku na terenie Skórcza zarejestrowanych było 207 osób bezrobotnych, w tym ponad 58% 
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stanowiły kobiety. Przewaga kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych utrzymuje się od wielu lat 

i jest charakterystyczna dla struktury bezrobocia również na poziomie kraju, województwa 

 i powiatu. Liczba bezrobotnych na terenie Skórcza w ostatnich 10 latach waha się i nie 

wykazuje jednej tendencji wzrostowej lub spadkowej, co jest związane przede wszystkim  

z sytuacją makroekonomiczną kraju, jak i regionu pomorskiego. Jak wynika  

z zaprezentowanych poniżej danych dotyczących liczby bezrobotnych, w latach 2005-2008  

w mieście nastąpił szybki i znaczny spadek poziomu bezrobocia (o prawie 60%), a następnie 

w latach 2008-2009 zauważalna jest wysoka dynamika wzrostu bezrobocia, spowodowana 

głównie ogólnoświatowym kryzysem finansowym. W latach kolejnych, do roku 2012, 

widoczne jest niewielkie tempo wzrostu bezrobocia, zaś od roku 2012 widoczny jest spadek 

bezrobocia, przy czym tempo tego spadku stale wzrasta. Zauważyć należy, że zmiany liczby 

bezrobotnych na obszarze Skórcza zachodzą w kierunku i tempie zbliżonym do średniej  

dla województwa i powiatu.  

Rysunek 2.17  Dynamika zmian liczby bezrobotnych na terenie Skórcza na tle powiatu starogardzkiego 
 i województwa pomorskiego w latach 2005-2014 (rok 2005 = 100) 
 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, PUP w Starogardzie 

Gdańskim i WUP w Gdańsku 

 

Struktura bezrobocia na terenie Skórcza wskazuje, iż grupami przeważającymi są bezrobotni 

w wieku 25-34 i 45-54 lata, a więc znaczna część mieszkańców w wieku produkcyjnym. 
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Najmniej liczną grupą wiekową wśród bezrobotnych są osoby w wieku ponad 60 lat, co wiąże 

się w szczególności z możliwością korzystania przez nie ze świadczeń przedemerytalnych.  

Ze względu na poziom wykształcenia osób bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby 

z wykształceniem zasadniczym zawodowym, a także osoby z wykształceniem gimnazjalnym 

i niższym. Łącznie stanowią one ponad 60% wszystkich bezrobotnych i wskaźnik ten 

utrzymuje się w ostatnich latach. Ze względu na staż pracy porównywalna liczba osób 

bezrobotnych występuje w kolejnych grupach poczynając od osób nie posiadających w ogóle 

stażu pracy aż do osób z 20-letnim stażem pracy. Tylko niewiele ponad 10% ogółu 

bezrobotnych mieszkańców Skórcza to osoby z wieloletnim stażem pracy (powyżej 20 lat). 

Pod względem czasu pozostawania bez pracy wśród bezrobotnych przeważają osoby 

długotrwale bezrobotne, pozostające bez pracy ponad 12 miesięcy, przy czym wśród nich 

wyraźnie dominują osoby pozostające bez pracy ponad 24 miesiące. Drugą w kolejności 

grupę stanowią osoby pozostające bez pracy nie dłużej niż 1 miesiąc. Szczegółową strukturę 

osób bezrobotnych zarejestrowanych w Skórczu przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 2.3 Struktura osób bezrobotnych w Skórczu w latach 2012-2014 
 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 

Wiek 

18-24 67 63 64 

25-34 81 66 55 

35-44 58 51 39 

45-54 56 57 51 

55-59 20 26 21 

60-64 8 10 7 

Wykształcenie 

Wyższe 19 23 15 

Policealne i śr. zawodowe 67 61 41 

Średnie ogólnokształcące 44 25 25 

Zasadnicze zawodowe 76 77 60 

Gimnazjalne i poniżej  84 87 66 

Staż pracy 

Bez stażu  49 50 30 

Do 1 roku 53 40 36 

1-5 69 59 49 

5-10 39 40 30 

10-20 42 48 38 

20-30 28 20 14 
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30 lat i więcej  10 16 10 

Czas 
pozostawania 
bez pracy (m-ce) 

Do 1 48 50 45 

1-3 55 39 35 

3-6 56 49 17 

6-12 42 46 18 

12-24 39 37 37 

Powyżej 24 50 52 55 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Starogardzie Gdańskim 

 

Zestawienie wskaźników bezrobocia odnoszących liczbę bezrobotnych do liczby osób  

w wieku produkcyjnym w Skórczu wskazuje, że poziom bezrobocia w mieście jest wyższy 

zarówno od poziomu dla całego województwa, jak i dla powiatu, przy czym wskaźniki  

dla miasta i powiatu kształtują się w ostatnich latach na zbliżonym poziomie ok. 11%,  

są jednak wyraźnie wyższe od wskaźników dla województwa, gdzie osoby bezrobotne 

stanowią 7,8% mieszkańców w wieku produkcyjnym. Dane te potwierdza również wskaźnik 

stopy bezrobocia, który na koniec 2014 roku wynosił dla powiatu starogardzkiego 15,7%,  

a dla województwa 11,3%.  

Tabela 2.4 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w Skórczu  
w latach 2011-2013 (dane w %) 
 

Jednostka terytorialna 2011 2012 2013 

Województwo pomorskie  7,3 7,8 7,8 

Powiat starogardzki  11,1 11,3 10,3 

Miasto Skórcz  11,2 12,4 11,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS  

 

Jak wynika z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim liczba ofert pracy  

i miejsc aktywizacji zawodowej na terenie Skórcza zgłaszanych do PUP stale i dynamicznie 

rośnie - w 2012 roku wynosiła ona 153, w 2013 roku - 236, a w 2014 roku - 282. Wśród 

zgłaszanych ofert pracy stale rośnie również liczba ofert pracy niesubsydiowanej, tj. ofert 

pracy niefinansowanych ze środków publicznych w ramach Funduszu Pracy, Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Europejskiego Funduszu Społecznego.  

W 2014 roku oferty pracy niesubsydiowanej, w której koszty utrzymania pracownika 

pokrywa wyłącznie pracodawca, stanowiły ponad 70% wszystkich ofert zgłoszonych do PUP  

z obszaru Skórcza, co świadczy o poprawie sytuacji na lokalnym rynku pracy.  
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W badaniach ankietowych poproszono mieszkańców o ocenę jakości wsparcia 

skierowanego do osób bezrobotnych. Przeważająca liczba badanych (61%) ma na ten temat 

negatywną opinię, co  uznać należy za fakt, że działania podejmowane przez Powiatowy 

Urząd Pracy nie są skuteczne i być może nie są też odpowiednio dostępne dla osób 

pozostających bez zatrudnienia. 

Rysunek 2.18 Wyniki badań dotyczących oceny bezrobocia na terenie Skórcza 

 

Źródło: Badania własne 

W kontekście planowania obszarów rozwojowych Skórcza ankietowani poproszeni zostali  

o wskazanie w jakim stopniu pomoc osobom bezrobotnym jest istotna z punktu widzenia 

miasta.  Zdecydowana większość odpowiedzi wskazywała, że jest to kwestia bardzo ważna 

(56%) i ważna (34%). Jedynie 2% ankietowanych uznało, że nie jest to istotna kwestia. Biorąc 

pod uwagę odpowiedzi uzyskane podczas badania wnioskować można, ze mieszkańcy miasta 

zdają sobie sprawę, że kwestia wspomagania zatrudnienia i działania skierowane  

do osób pozostających bez pracy jest istotna z punktu widzenia wszystkich mieszkańców. 

Wysoki poziom bezrobocia oddziałuje na wszystkie aspekty życia mieszkańców i wizerunek 

miasta. 
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Rysunek 2.19 Ocena priorytetów w zakresie bezrobocia 

 

Źródło: Badania własne 

 

2.3 GOSPODARKA 

2.3.1 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Według danych GUS w 2013 roku na terenie Skórcza funkcjonowało 378 podmiotów 

gospodarczych i liczba ta od kilku lat systematycznie rośnie. Najwięcej przedsiębiorstw 

zajmuje się handlem i naprawą pojazdów (Sekcja G PKD2007), budownictwem (Sekcja F)  

oraz transportem i gospodarką magazynową (Sekcja H). Na te 3 rodzaje działalności przypada 

połowa wszystkich podmiotów gospodarczych funkcjonujących w mieście. Liczną grupę 

przedsiębiorstw stanowią również podmioty zajmujące się przetwórstwem przemysłowym 

(Sekcja C) i pozostałą działalnością usługową wraz z gospodarstwami domowymi 

zatrudniającymi pracowników (Sekcje S i T). Poniżej zamieszczono dokładne dane na temat 

liczby i struktury podmiotów gospodarczych w Skórczu wg sekcji PKD2007 w roku 2013. 

 

 

 

 

Id: 77810BAC-26E7-49FB-8C43-E358C79F5546. Podpisany Strona 29



               Strategia Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 
 

 

 

S K Ó R C Z  2 0 2 0  29 

Tabela 2.5 Liczba i struktura podmiotów gospodarczych w Skórczu wg sekcji PKD2007 w roku 2013 
 

Kod PKD 
2007 

Przedmiot działalności 

Liczba 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych  

Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 9 

Sekcja B Górnictwo i wydobywanie 1 

Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe 36 

Sekcja D 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

2 

Sekcja E 
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami 
oraz działalność związana z rekultywacją 

2 

Sekcja F Budownictwo 57 

Sekcja G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 

88 

Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa 44 

Sekcja I Zakwaterowanie 8 

Sekcja J Informacja i komunikacja 5 

Sekcja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 11 

Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 15 

Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 16 

Sekcja N 
Działalność w zakresie usług administrowania i 
działalność wspierająca 

4 

Sekcja O 
Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

5 

Sekcja P Edukacja 12 

Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 16 

Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 12 

Sekcja S i T 

Pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa 
domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na 
własne potrzeby 

35 

Sekcja U Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 

RAZEM 378 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Na terenie Skórcza przeważają podmioty zatrudniające do 9 osób, które stanowią prawie 

95% wszystkich przedsiębiorstw w mieście. W Skórczu działalność prowadzi 1 podmiot 

zatrudniający powyżej 250 osób - Iglotex S.A. - zajmujący się produkcją żywności mrożonej 

oraz 3 podmioty zatrudniające od 50 do 249 osób, tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
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Szarafin działające w branżach: kolejowej, elektrycznej, produkcyjnej, mechanicznej  

i budowlanej, firma Fast S.A zajmująca się produkcją mebli oraz Bank Spółdzielczy w Skórczu. 

Ponadto do ważniejszych przedsiębiorstw usługowych należą: Hurtownia Budowlana 

ARKADA oraz Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Skórczu. W mieście funkcjonuje 

dyskont spożywczy "Biedronka" oraz kilka sklepów spożywczych i przemysłowych, a także 

kwiaciarnie, składy opałowe, stacja paliw, stacja kontroli pojazdów, dwie apteki.  

Raz w tygodniu czynne jest targowisko. Usługi gastronomiczne zapewniają dwie restauracje, 

cukiernia i pub-pizzeria. Przedsiębiorcy świadczą m.in. usługi dekarsko-blacharskie, 

drukarskie, fotograficzne, elektryczne, lakiernicze, wodno-kanalizacyjne, kominiarskie, 

krawieckie, prawnicze, transportowe, murarskie, malarskie, fryzjerskie, kosmetyczne, 

zegarmistrzowskie, informatyczne, wulkanizatorskie, turystyczne (wypożyczalnia kajaków). 

Najsłabiej rozwinięta jest sfera usług niezbędnych do rozwoju turystyki (usługi hotelarskie, 

gastronomiczne), brak jest punktu odnowy biologicznej, księgarni czy wypożyczalni sprzętu 

sportowego (poza wskazaną wypożyczalnią kajaków). Ponadto wzrasta liczba mieszkańców, 

którzy - oprócz zakupu artykułów spożywczych - korzystają z placówek handlowych  

w większych ośrodkach, jak Starogard Gdański, Gdańsk czy Grudziądz.  

Wskaźniki dotyczące przedsiębiorczości Skórcza za rok 2013 są niższe w porównaniu  

do województwa pomorskiego i przekraczają wskaźniki dla powiatu starogardzkiego.  

W szczególności liczba podmiotów gospodarczych przypadająca na 10 tys. ludności jest 

wyraźnie wyższa niż na terenie całego powiatu, co świadczy o szybszym tempie rozwoju 

przedsiębiorczości w Skórczu niż w powiecie. Jednocześnie taka sama liczba podmiotów 

nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON i podmiotów wykreślonych z tego rejestru 

wskazuje na to, że rozwój przedsiębiorczości w Skórczu ma charakter stabilny i nie jest 

dynamiczny, czego jedną z przyczyn może być fakt, iż w mieście nie działają żadne instytucje 

 i nie są organizowane żadne działania na rzecz wsparcia lokalnej przedsiębiorczości. 

Dokładne dane dotyczące wskaźników przedsiębiorczości w Skórczu na tle powiatu 

starogardzkiego i województwa pomorskiego przedstawia tabela poniżej.  
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Tabela 2.6 Istniejące, nowo wpisane i wykreślone z REGON podmioty gospodarki narodowej w 2013 roku  
 

Jednostka terytorialna 
Podmioty wpisane do 
rejestru REGON na 10 

tys. ludności 

Jednostki nowo 
zarejestrowane w 

rejestrze REGON na 10 
tys. ludności 

Jednostki wykreślone z 
rejestru REGON na 10 

tys. ludności 

Woj. pomorskie 1 184 113 84 

Powiat starogardzki  881 77 62 

Skórcz 1050 78 78 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Na terenie miasta widoczny jest brak znaczących wolnych terenów pod nowe inwestycje. 

Według danych Urzędu Miejskiego w Skórczu jedyny wolny teren inwestycyjny pozostający 

w gestii Miasta zlokalizowany jest między ul. Osiedlową, obwodnicą miasta a cmentarzem 

 i zajmuje część działki nr 163/1 o powierzchni około 2,3 ha. Teren ten nie jest uzbrojony  

i będzie przeznaczony pod strefę przemysłowo-usługowo-handlową. Dodatkowymi terenami, 

które mogłyby służyć jako potencjał rozwojowy dla miasta, stanowią tereny kolejowe 

stanowiące własność PKP Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku. Pomimo 

podejmowanych prób, PKP nie jest zainteresowane przekazaniem tych terenów na rzecz 

miasta, a raczej sprzedażą ich bezpośrednio potencjalnym zainteresowanym. W kontekście 

rozwoju miasta czy zagospodarowywania terenów inwestycyjnych warto zaznaczyć,  

iż obecne pokrycie Skórcza miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego jest 

bardzo niskie i kształtuje się na poziomie ok. 11% (mpzp obejmuje ok. 40 ha w porównaniu 

do powierzchni całego miasta wynoszącej 367 ha).  

Wśród ankietowanych mieszkańców Skórcza przeważają osoby nie mające wyrobionej 

opinii na temat poziomu rozwoju gospodarczego miasta i warunków rozwoju 

przedsiębiorczości. Spośród osób posiadających określone zdanie w tym obszarze 

porównywalna liczba badanych uważa poziom rozwoju gospodarczego Skórcza za dobry oraz 

zły i bardzo zły (odpowiednio 27% i 29%). W odpowiedziach na pytania otwarte respondenci 

nie wskazywali pozytywnych aspektów związanych z kwestiami gospodarczymi, a jedynie 

pojedynczo wskazywali na brak warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i brak 

wsparcia dla młodych przedsiębiorców, które to elementy należy uznać za wymagające 

podjęcia działań naprawczych. Podjęcie takich działań, jak i w ogóle działań mających na celu 

wsparcie rozwoju gospodarczego miasta, jako ważne i bardzo ważne dla przyszłych 

kierunków  rozwojowych Skórcza uważa ponad 90% ankietowanych. 
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Rysunek 2.20 Wyniki badań dotyczących przedsiębiorczości w Skórczu 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

W ankietach zapytano również jak pytani oceniają kwestię rozwoju gospodarczego Skórcza  

z punktu widzenia rozwoju miasta. Większość respondentów (54%) uznało,  

że jest to kwestia bardzo ważna, 39% że ważna, a 7% nie miało konkretnego zdania.  

Na podstawie wyników badania można wnioskować, że kwestia rozwoju gospodarczego,  

wraz ze wspomnianym wcześniej rozwojem przedsiębiorczości i tworzeniem miejsc pracy  

to bardzo istotne dla mieszkańców kwestie, które mają istotny wpływ na jakość życia  

w mieście. 

Rysunek 2.21 Ocena priorytetów w zakresie rozwoju gospodarczego. 

 

Źródło: badania własne 
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2.3.2 TURYSTYKA 

Skórcz, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z Borami Tucholskimi, stanowi atrakcyjny 

punkt na turystycznej mapie Kociewia. Miasto jest dogodnym punktem wypadowym  

dla turystów odwiedzających obszar Borów Tucholskich, a ponadto na samym jego obszarze 

funkcjonuje przyrodnicza atrakcja turystyczna w postaci fragmentu Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Bory Tucholskie z licznymi gatunkami chronionymi ptaków wodno-błotnych  

i drapieżnych. Przez miasto przebiegają ponadto szlaki turystyczne: szlak pieszy wzdłuż 

Jeziora Czarnego (przez ulice: Osiedlową, Spokojną, Kościelną, Główną Osiecką i Orzechową)  

o długości 1,6 km, szlak pieszy tzw. Pierścień Kociewski oraz szlak rowerowy Świętego Rocha 

(przez ulice: Zieloną, Pomorską, Główną i Starogardzką) o długości 2,8 km.  

Na terenie Skórcza do niewątpliwych atrakcji turystycznych zaliczyć należy strefę 

bezwzględnej ochrony archeologicznej, obejmującą osadę otwartą oraz cmentarzysko  

z epoki żelaza, a także wpisany do rejestru zabytków zespół urbanistyczny miasta, z wyraźnie 

zarysowanym na współczesnym planie miasta średniowiecznym układem urbanistycznym  

i dominującym nad pozostałą zabudową XIV-wiecznym kościołem pw. Wszystkich Świętych. 

Do ciekawych pod względem architektonicznym należą również inne obiekty zabytkowe 

położone w Skórczu, w szczególności odrestaurowany i zrewitalizowany ponad 100-letni 

młyn, czy budynki zespołu nieczynnego dworca kolejowego - budynek dworca z wieżą 

ciśnień. 

Ciekawym z punktu widzenia turystycznego jest również zakończony w 2014 roku projekt 

rewitalizacji ujęć wody znajdujących się na terenie Skórcza - jednej studni artezyjskiej  

oraz dwóch pomp abisyńskich. W ramach projektu, oprócz odrestaurowania ujęć wody, 

zbudowana została również infrastruktura towarzysząca w postaci ciągów pieszych i pieszo-

jezdnych oraz miejsc przeznaczonych do wypoczynku zarówno dla mieszkańców miasta,  

jak i dla turystów. W wyniku rewitalizacji ujęć wody stworzono dostęp do naturalnych 

zasobów wody mineralnej, z której produkcji Skórcz słynął w XIX i XX wieku i która jest 

obecnie dostępna również dla turystów odwiedzających miasto. 

Jak wynika z powyższego, naturalne walory krajobrazowe i przyrodnicze Skórcza, dogodne 

położenie komunikacyjne miasta, a także ciekawe obiekty zabytkowe i atrakcyjne miejsca 

wypoczynku, stwarzają korzystne warunki dla rozwoju wszelkich form turystyki. Również 
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znajdujące się w okolicy miasta liczne jeziora, m.in. Czarne, Słone, Głuche,  

oraz przepływająca w odległości około 10 km od miasta rzeka Wda stanowią atrakcyjne 

tereny przyciągające turystów. Ograniczeniem dla rozwoju turystyki na terenie Skórcza jest 

jednak znikoma baza turystyczna. Na terenie miasta brak jest miejsc i obiektów 

noclegowych, w tym obiektów agroturystycznych, które funkcjonują jedynie poza miastem, 

na terenie Gminy Skórcz. W mieście nie występują również obiekty służące do obsługi ruchu 

turystycznego, jak campingi, schroniska, pola namiotowe, czy wypożyczalnie sprzętu 

sportowego (poza jedną wypożyczalnią kajaków). Należy jednak dodać, iż w okresie 

wakacyjnym, w budynku internatu, Zespół Szkół Publicznych udostępnia 90 miejsc 

noclegowych na łóżkach i materacach. Zakwaterowane osoby mają możliwość korzystania z 

czterech posiłków dziennie, zaplecza sanitarnego i sportowego oraz pracowni komputerowej 

wyposażonej w stanowiska komputerowej z dostępem do internetu. Na koszt uczestników 

organizowane są też wycieczki, m.in. do Trójmiasta i Malborka, a także spływy kajakowe 

rzeką Wdą. 

Czynnikiem wstrzymującym rozwój skórczańskiej turystyki jest ponadto niewystarczający 

zakres prowadzonych działań promujących ofertę turystyczną miasta. Poza punktem 

informacji turystycznej działającym w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Skórczu, 

promocja turystyczna miasta ogranicza się do informacji zamieszczonych na stronie 

internetowej miasta dotyczących walorów przyrodniczych i zabytków. Częściowo promocją 

turystyki na terenie Skórcza zajmuje się Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie, której 

Gmina Miejska Skórcz jest członkiem i która zajmuje się promocją walorów  turystycznych 

całego regionu Kociewia.  

Badani mieszkańcy Skórcza nie oceniają w sposób jednoznaczny atrakcyjności turystycznej 

miasta, a udzielone w tym zakresie odpowiedzi wskazują, że 34% respondentów ocenia ją 

jako dobrą i bardzo dobrą, tyle samo - jako złą i bardzo złą, a 32% nie ma na ten temat 

wyrobionego zdania. Wyraźnie negatywne opinie dotyczą natomiast stanu bazy turystyczno-

wypoczynkowej. 51% badanych ocenia ten stan jako zły, a dalsze 15% jako bardzo zły. Opinie 

te znajdują potwierdzenie w odpowiedziach udzielonych na pytania otwarte, w których 

mieszkańcy zwracali uwagę na brak obiektów hotelowych i gastronomicznych jako czynnik 

hamujący rozwój turystyki w mieście. Wyniki badań przedstawia wykres poniżej. 
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Rysunek 2.22 Wyniki badań dotyczące oceny atrakcyjności turystycznej Skórcza 

 

Źródło: Badania własne 

Ankietowani wskazali również, że kwestia rozwoju turystyki stanowi istotny element rozwoju 

miasta i postrzegana jest jako ważna kwestia dotycząca rozwoju gospodarczego.  

90% badanych uznało, że bardzo ważna jest poprawa atrakcyjności turystycznej Skórcza  

i 93%, że  istotny jest rozwój bazy turystyczno-wypoczynkowej. Jedynie koło 10% badanych 

nie miało w tych kwestiach konkretnego zdania.  

Skórcz z uwagi na położenie na terenie Kociewia charakteryzuje się wyjątkowymi walorami 

przyrodniczymi jak i kulturalnymi, co jego mieszkańcy bez wątpienia postrzegają jako atut  

w rozwoju gospodarki. Warto zaznaczyć, że wykorzystanie potencjału turystycznego wpłynie 

na zwiększenie liczby miejsc pracy i jednocześnie na większą rozpoznawalność miasta. 

Turystyka stanowi też istotny czynnik pobudzania przedsiębiorczości, w szczególności  

w zakresie udostępniania bazy noclegowej. 
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Rysunek 2.23 Ocena priorytetów w zakresie rozwoju turystyki 

 

Źródło: badania własne 

 

2.4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

2.4.1 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I KOMUNIKACYJNA 

Skórcz, jak już wskazano we wcześniejszej części opracowania, jest dobrze skomunikowany 

zarówno z pozostałą częścią powiatu starogardzkiego i województwa pomorskiego,  

jak i z dalszymi obszarami kraju. Sieć dróg publicznych w mieście wynosi obecnie 17,1 km  

(w tym 11,5 km stanowią drogi gminne) i zajmuje powierzchnię 83,6 tys. km². Wskaźnik 

gęstości dróg wynosi 4,71 km na 1 km² powierzchni miasta i uznać należy go za wysoki 

(wskaźnik gęstości dróg województwa pomorskiego wynosi 0,63 km na 1 km² powierzchni). 

Ponad połowa dróg w mieście to drogi nieutwardzone (wg danych Urzędu Miejskiego  

w Skórczu - 8,7 km). Należą do nich ulice: Cicha, Szczęśliwa, Złota, Sadowa, Wilcza, Pogodna, 

Grzybowa, Dobra, Piaskowa, Sokolników, Dębowa, Wiśniowa, Osiecka, Malinowa, Chmielna, 

Jabłoniowa, Czereśniowa, Zbożowa, Żeromskiego, Mickiewicza, część Schornaka i Wysoka. 

Wskazane ulice są w znacznej części położone na osiedlach mieszkaniowych, w tym 

na Osiedlu Młodych i Osiedlu Leśnym, w związku z czym stan infrastruktury drogowej w tych 

częściach miasta stanowi duże utrudnienie dla mieszkańców. Ponadto część miejskich ulic, 

m.in. Myśliwska i Miła na Osiedlu Leśnym, jest utwardzona jedynie częściowo - poprzez 
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ułożenie płyt betonowych typu JUMBO, które są mniej odporne na zużycie i zniszczenia 

niż nawierzchnia bitumiczna.  

Największe natężenie ruchu w Skórczu występuje na przebiegających przez miasto drogach 

wojewódzkich (DW 231 i 222) oraz na drogach przebiegających przez ścisłe centrum miasta 

(zwłaszcza na ulicach Sobieskiego i Głównej). Natężenie ruchu w mieście, zwłaszcza ruchu 

tranzytowego przebiegającego przez DW 222, zmniejszyło się w wyniku powstania 

pierwszego etapu obwodnicy Skórcza. Dalsze ograniczenie ciężkiego ruchu samochodowego 

w mieście będzie możliwe po zakończeniu realizacji kolejnego etapu budowy obwodnicy, 

która będzie łączyła Skórcz z autostradą A1. 

Oprócz dróg publicznych infrastrukturę drogową Skórcza tworzą również drogi rowerowe, 

które zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego w Skórczu przebiegają w ciągu ulicy Zielonej - 

droga o długości 900 m (droga stanowi fragment szlaku rowerowego Świętego Rocha)  

i w ciągu ulicy Wojska Polskiego - droga o długości 500 m. Ilość i długość dróg rowerowych  

w mieście nie jest wystarczająca, w szczególności z punktu widzenia rozwoju turystyki.  

Na terenie miasta dostępnych jest około 150 bezpłatnych miejsc parkingowych, 

zlokalizowanych na parkingach miejskich położonych przy ulicach: Sobieskiego  

(około 20 miejsc), Kościelnej (około 20 miejsc), Parkowej (około 20 miejsc), Wojska Polskiego 

(około 22 miejsca), Ogrodowej (około 10 miejsc) oraz przy skrzyżowaniach ulic Sobieskiego  

i 27 Stycznia (około 16 miejsc) i ulic Leśnej i Pomorskiej (około 40 miejsc).  

Transport publiczny na obszarze Skórcza jest realizowany przez sieć połączeń autobusowych 

obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie 

Gdańskim (PKS) oraz prywatnego przewoźnika PHU "Owsiak". PKS wykonuje jedno 

połączenie dziennie ze Skórcza do Starogardu Gdańskiego i z powrotem (linia 414) przez 

Wolental, Pączewo, Bobowo, Jabłówko i Owidz oraz połączenia tzw. linią szkolną nr 427. 

 PHU "Owsiak" realizuje natomiast połączenia na trasie Skórcz - Starogard Gdański - Skórcz 

na 5 liniach z częstotliwością kursowania w dni robocze średnio co godzinę oraz w soboty, 

niedziele i święta. Autobusy obydwu przewoźników zatrzymują się na kilku przystankach 

zlokalizowanych na obszarze całego miasta, w związku z czym - oprócz komunikacji  

na obszarze powiatu - realizowane połączenia zapewniają również komunikację miejską.  

Sieć wskazanych połączeń autobusowych w pełni zaspokaja potrzeby komunikacyjne 
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mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego, mimo, iż nie funkcjonuje tu komunikacja 

kolejowa. 

Stan infrastruktury drogowej na terenie Skórcza został oceniony przez ankietowanych 

mieszkańców porównywalnie - 27% ocenia go jako dobry, a 22% jako zły, zaś 51% nie ma 

określonego zdania w tym zakresie. Dotychczasowe działania na rzecz poprawy stanu dróg 

w mieście docenia natomiast 56% badanych. Działania te - mając na uwadze odpowiedzi 

udzielone na pytania otwarte - dotyczą zwłaszcza budowy pierwszego etapu obwodnicy 

miasta.  

Jako główne obszary problemowe w zakresie infrastruktury drogowej mieszkańcy 

wskazywali zły stan dróg osiedlowych oraz brak ścieżek rowerowych, przy czym znaczna 

ilość wskazań tych obszarów pokazuje, że są one szczególnie uciążliwe dla mieszkańców 

Skórcza. Wyniki badań w analizowanym zakresie przedstawiono na poniższym wykresie.  

Rysunek 2.24 Wyniki badań dotyczących rozwoju infrastruktury transportowo-komunikacyjnej 

 

Źródło: badania własne 

W odniesieniu do planowanych kierunków rozwoju zapytano ankietowanych, jak istotne są 

dla nich kwestie dotyczące infrastruktury transportowej. 58% ankietowanych uważa,  

że zwiększenie częstotliwości kursowania transportu publicznego jest ważne i bardzo ważne, 

a jedynie 5% uważa, że nie jest to kwestia priorytetowa. Znaczna większość pytanych 

wskazała również, że istotna jest poprawa infrastruktury drogowej – aż 54% ankietowanych 

uznało ten aspekt za bardzo ważny, a kolejne 34% za ważny. 
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Rysunek 2.25 Ocena priorytetów w zakresie infrastruktury transportowo- komunikacyjnej 

 

Źródło: badanie własne 

 

2.4.2 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

Na terenie Skórcza funkcjonuje system kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej 

długości 29,2 km. Według danych Urzędu Miejskiego w Skórczu miasto jest skanalizowane  

w 98%, a więc w stopniu znacznym. Ścieki z terenu miasta odprowadzane są do położonej  

w jego północnej części mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków powstałej 

w latach 2000 - 2002, która posiada maksymalną przepustowość projektową 884 m³/dobę. 

Według danych GUS w 2013 roku w oczyszczalni oczyszczono 134 tys. m³ ścieków, 

stanowiących 98,5% wszystkich ścieków wymagających oczyszczania. Przepustowość 

oczyszczalni uznać należy więc za wystarczającą, natomiast zasadnym byłoby 

zmodernizowanie gospodarki osadowej oczyszczalni, gdyż osady ściekowe powstające w 

wyniku oczyszczania ścieków są obecnie wywożone z oczyszczalni przez firmy zewnętrzne, co 

zwiększa koszty oczyszczania ścieków.  

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych z terenu miasta jest przepływający od strony północno-

zachodniej w odległości 50m od oczyszczalni ścieków strumień Szoryca uchodzący do rzeki 

Węgiermucy. Ścieki z gospodarstw domowych niepodłączonych do zbiorczego systemu 

odbioru ścieków odprowadzane są w przeważającej części do zbiorników bezodpływowych 

oraz do kilku oczyszczalni przydomowych. 
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Długość czynnej wodociągowej sieci rozdzielczej na terenie Skórcza wynosiła w 2013 roku 

20,2 km. Sieć wodociągowa prowadziła do 627 budynków mieszkalnych i skorzystały z niej  

3 493 osoby, tj. ponad 97% mieszkańców. Ilość dostarczonej wody do gospodarstw 

domowych wyniosła ponad 114,1 tys. m³, a jej zużycie na jednego mieszkańca - 31,7 m³. 

Woda pitna dostarczana jest do mieszkańców poprzez zmodernizowaną w 2014 roku Stację 

Uzdatniania Wody Skórcz - Ryzowie. Warto zaznaczyć, iż najstarsza część wodociągu  

na terenie Skórcza (ok. 0,3 km) jest azbestowa i powinna zostać wymieniona. 

Podmiotem zajmującym się eksploatacją sieci kanalizacyjnej i odprowadzaniem ścieków, 

eksploatacją sieci wodociągowej oraz dostarczaniem i uzdatnianiem wody na terenie Skórcza 

jest miejski zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu. 

W ankietach przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta aż 88% pytanych dobrze 

oceniło stan infrastruktury kanalizacyjnej, a jedynie 2% negatywnie wypowiedziało się 

 w tym zakresie. Ogólne zadowolenie ze stanu infrastruktury sanitarnej zostało potwierdzone 

w odpowiedziach na pytania otwarte, w których jako mocne strony miasta wskazywali 

zwłaszcza dobry stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, funkcjonowanie oczyszczalni 

ścieków i zmodernizowaną stację uzdatniania wody. 

Rysunek 2.26 Wyniki badań dotyczących infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

 

Źródło: badania własne 

 

Jednocześnie w zakresie wyznaczania zadań pilnych do realizacji mieszkańcy nie wskazali,  

że kwestia dalszej rozbudowy i modernizacji sieci jest dla miasta kierunkiem najbardziej 

priorytetowym. Jako ważne uznało działania dotyczące poprawy infrastruktury sanitarnej 
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32% mieszkańców, 39% nie miało w tej kwestii żadnej opinii, a 19% stwierdziło,  

że zagadnienie to nie jest istotne. 

Rysunek 2.27 Ocena priorytetów w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

 

Źródło: badania własne 

 

2.4.3 GOSPODARKA ODPADAMI  

Miasto Skórcz posiada zorganizowaną selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w podziale 

na następujące grupy: odpady ulegające biodegradacji, odpady surowcowe, odpady 

zmieszane, odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, odpady elektryczne  

i elektroniczne oraz odpady remontowe i budowlano-rozbiórkowe. Organizowaniem 

odbierania i zagospodarowania odpadów z terenu miasta zajmuje się Związek Gmin 

Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim. Odpady wywożone są do Zakładu Utylizacji 

Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w Starym Lesie, gdzie podlegają przetworzeniu  

i  zagospodarowaniu w instalacjach: do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych, do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów 

zielonych i innych bioodpadów oraz do składowania odpadów. 

Według danych GUS w 2013 roku na terenie Skórcza zebranych zostało 676,12 ton 

zmieszanych odpadów komunalnych, co daje 187,7 kg odpadów na mieszkańca. 587,12 ton 

zebranych odpadów pochodziło przy tym z gospodarstw domowych. Liczba zbieranych 

odpadów komunalnych z obszaru miasta zmniejsza się w ostatnich latach, co szczegółowo 

pokazuje tabela poniżej. Zjawisko to jest z jednej strony skutkiem wytwarzania mniejszej 
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ilości odpadów, lecz z drugiej strony jest również wynikiem wykorzystywania przez 

mieszkańców odpadów w celach m.in. grzewczych, co jest szkodliwe dla środowiska 

naturalnego.  

Tabela 2.7 Zmieszane odpady komunalne zebrane na terenie Skórcza w ciągu roku w latach 2010-2013 
 

 
2010 2011 2012 2013 

Ogółem (w tonach) 2369,76 2145,4 1558,94 676,12 

Na 1 mieszkańca (w kg) 663,8 596,3 433,5 187,7 

Z gospodarstw domowych 
(w tonach) 

854,56 1043,66 858,26 587,12 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS 

 

W zakresie gospodarki odpadami na terenie Skórcza na uwagę zasługuje przeprowadzona  

w 2012 roku inwestycja polegająca na rekultywacji składowiska odpadów komunalnych  

w Skórczu, zamkniętego w 2010 roku. Łączna powierzchnia czynna zrekultywowanego 

terenu to około 2 ha, a wykonane prace miały na celu odtworzenie warunków siedliskowych, 

które pozwolą na ponowne funkcjonowanie roślinności na miejscu zrekultywowanego 

składowiska. 

Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie miasta ankietowani również 

oceniają w znacznej części jako dobry (61%), przy czym prawie 1/3 badanych (32%) nie ma 

na ten temat wyrobionego zdania. Elementem problematycznym dla mieszkańców w tym 

obszarze jest wskazywana w odpowiedziach na pytania otwarte zbyt mała ilość pojemników 

na odpady zlokalizowanych na ulicach. 
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Rysunek 2.28 Wyniki badań dotyczących gospodarki odpadami  w mieście. 

 
Źródło: badania własne 

 

Na etapie badań ankietowych mieszkańcy mogli również wypowiedzieć się na temat tego jak 

ważna jest dla nich odpowiednia gospodarka odpadami w Skórczu. Połowa mieszkańców 

uznała te kwestie za ważne, blisko 30% nie miało zdania w tym zakresie.  

Rysunek 2.29 Ocena priorytetów w zakresie gospodarki odpadami 

 

Źródło: badania własne 
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2.4.4 INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA, CIEPŁOWNICZA  I GAZOWA 

Skórcz jest zelektryfikowany w 100%, a zaspokojenie potrzeb elektroenergetycznych 

mieszkańców należy uznać za wystarczające.  

Na terenie Skórcza nie funkcjonuje system sieci gazowniczej dostarczający gaz dla odbiorców 

indywidualnych. Mieszkańcy wykorzystują wyłącznie gaz bezprzewodowy propan-butan  

(gaz butlowy). Z sieci gazowej korzysta natomiast firma Iglotex S.A., która dla celów 

grzewczych wykorzystuje skroplony gaz ziemny. W celu doprowadzenia gazu przewodowego 

do Skórcza należałoby wybudować ok. 25 km gazociągu od nowowybudowanej w 2012 roku 

nitki gazociągu wysokiego ciśnienia Włocławek - Gdynia, w związku z czym - z uwagi  

na znaczną odległość - koszty zaopatrzenia mieszkańców Skórcza w gaz byłyby wysokie. 

Mniej kosztochłonnym rozwiązaniem mającym na celu przynajmniej częściową gazyfikację 

miasta byłoby z pewnością wykorzystanie istniejącej sieci doprowadzającej gaz skroplony 

 do firmy Iglotex S.A. i podłączenie do niej gospodarstw domowych położonych  

w sąsiedztwie sieci. 

W mieście nie funkcjonuje również sieć ciepłownicza. Źródłami ciepła są lokalne kotłownie 

węglowe i olejowe o niewielkiej wydajności oraz indywidualne urządzenia grzewcze, opalane 

głównie węglem, miałem i drewnem, a także odpadami, w tym materiałami i substancjami 

szkodliwymi dla środowiska, np. plastikiem. Niewielki procent gospodarstw domowych 

korzysta z urządzeń grzewczych elektrycznych, natomiast w ogóle nie są wykorzystywane 

instalacje i źródła energii odnawialnej.  

Brak infrastruktury ciepłowniczej i gazowej, a w konsekwencji system grzewczy oparty  

w znacznej części gospodarstw domowych na indywidualnych urządzeniach grzewczych, 

wpływa niekorzystnie na stan środowiska naturalnego w Skórczu, w szczególności  

na zanieczyszczenie powietrza. Jak wynika z analiz stanu jakości powietrza znajdujących się 

 w dokumentach „Roczna ocena jakości powietrza. Raport za 2014 rok” (opracowanym przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku) oraz „Program ochrony powietrza 

dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego 

PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu” (przyjętym przez Sejmik Województwa 

Pomorskiego w listopadzie 2013 r.), miasto Skórcz znajduje się na obszarze, na którym 

występuje wysoka emisja zanieczyszczeń w postaci pyłu zawieszonego PM10  
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oraz toksycznego benzo(a)pirenu, którego poziom docelowego stężenia średniorocznego  

w powietrzu jest na terenie Skórcza przekraczany. Wskazany związek chemiczny w postaci 

benzo(a)pirenu oddziałuje szkodliwie na zdrowie ludzkie oraz na roślinność, gleby i wodę. 

Wykazuje on małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest  

z jego zdolnością kumulacji w organizmie, w związku z czym jest zaliczany do substancji 

rakotwórczych. Głównym źródłem zanieczyszczeń pyłem PM10 i benzo(a)pirenem jest emisja 

powierzchniowa, pochodząca przede wszystkim z ogrzewania indywidualnego, gdzie jako 

podstawowe paliwo używany jest węgiel o niskiej jakości (a więc o dużej zawartości popiołu  

i siarki), a jako źródło grzewcze - kotły o niskiej sprawności. W powietrzu atmosferycznym 

Skórcza występują również związki chemiczne w postaci dwutlenku siarki i dwutlenku azotu 

(stężenia średnie) oraz benzenu (wysokie stężenie), który ma silne właściwości rakotwórcze.  

Celem poprawy stanu środowiska w Skórczu, zwłaszcza stanu powietrza (stan chemiczny  

i ekologiczny pozostałych elementów środowiska na obszarze miasta, w tym wód 

powierzchniowych, określany jest jako dobry), wskazanym byłoby podłączenie gospodarstw 

domowych do scentralizowanej sieci cieplnej lub gazowej, ewentualnie zastosowanie 

ogrzewania elektrycznego. Pożądanym działaniem w zakresie poprawy gospodarki 

energetycznej miasta i stanu środowiska byłoby również wykorzystywanie odnawialnych 

źródeł energii (OZE), jak też termomodernizacja budynków, w wyniku której zmniejsza się 

zapotrzebowanie energetyczne, a co za tym idzie również ilość paliwa spalanego w celach 

grzewczych. Na terenie Skórcza większość budynków użyteczności publicznej (m.in. budynki 

Zespołu Szkół Publicznych, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, biblioteki) nie została 

dotychczas poddana głębokiej termomodernizacji, w związku z czym ich zużycie paliw 

grzewczych (głównie węgla) znacząco wpływa na zanieczyszczenie powietrza w mieście.  

W ankietach przeprowadzonych w związku z opracowaniem przedmiotowego dokumentu 

respondenci wskazali w większości, że aktualny stan infrastruktury elektroenergetycznej  

w mieście jest ich zdaniem zadowalający (73%), jedynie 7% uznało że wymaga ona poprawy, 

a 20 % pytanych nie miło w tym obszarze żadnej konkretnej opinii. 
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Rysunek 2.30 Wyniki badań dotyczące infrastruktury elektroenergetycznej 

 

Źródło: badanie własne 

Rysunek 2.31 Ocena priorytetów w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej. 

 

Źródło: badanie własne 

 

2.4.5 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 

Infrastruktura telekomunikacyjna na terenie Skórcza zapewnia mieszkańcom i podmiotom 

gospodarczym dostęp do telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostęp do Internetu.  

Sieć telefonii stacjonarnej uznać należy za wystarczającą, a jakość połączeń telefonicznych 

oraz stan linii telefonicznych za dobry. W Skórczu znajdują się stacje bazowe telefonii 

komórkowej operatorów Plus, Orange i T-Mobile. Zgodnie z informacjami pochodzącymi  
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ze stron internetowych wskazanych operatorów zasięg każdej z sieci obejmuje całe miasto3. 

Miasto objęte jest również zasięgiem sieci komórkowej Play4. 

Internet na terenie miasta jest dostarczany przez lokalnego dostawcę, w znacznej części 

drogą radiową. Dostęp do sieci internetowej mają wszyscy zainteresowani mieszkańcy 

Skórcza. 

Jak wynika z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej w mieście nie ma natomiast 

hotspotów, tj. samorządowych punktów dostępu do Internetu zainstalowanych w miejscach 

publicznych, w których usługi dostępu do Internetu świadczone są bez pobierania opłat  

lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa.  

W zakresie infrastruktury teletechnicznej ankietowani w 42% ocenili jej stan i dostępność 

jako dobre i bardzo dobre, a jednocześnie prawie taka sama ilość badanych (41%) nie ma 

określonego zdania w tym temacie. 17% badanych ma zdecydowanie negatywną opinię  

w tej kwestii. Jednocześnie badani mieszkańcy nie wskazywali żadnych konkretnych 

problemów i postulatów dotyczących rozwoju sieci teletechnicznej, chociaż uważają jej 

rozwój za ważny dla rozwoju całego miasta. Wyniki badań w obszarze gospodarki odpadami  

i infrastruktury teletechnicznej przedstawiono poniżej.    

Rysunek 2.32 Wyniki badań dotyczące oceny stanu infrastruktury teletechnicznej na terenie Skórcza 

 

Źródło: Badania własne 

                                                      
3
 http://www.t-mobile.pl/pl/dlaciebie/obsluga-klienta/informacje-i-pomoc/zasieg; 

http://zasieg.orange.pl/?ticaid=614d58; http://www.plus.pl/mapa-zasiegu 

4
 http://www.play.pl/pomoc/mapa-zasiegu/ 
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Odpowiedzi udzielane w odniesieniu do kierunków rozwoju miasta jasno wskazują, że 70% 

mieszkańców uważa, że należy prowadzić działania związane z poprawą jakości sieci 

teletechnicznej. Można wnioskować, że związane jest to przede wszystkim z dostępem  

do internetu wykorzystywanego obecnie w wielu dziedzinach życia, w tym w edukacji  

i gospodarce. 

Rysunek 2.33 Ocena priorytetów w zakresie poprawy stanu infrastruktury technicznej 

 

Źródło: badanie własne 

 

2.5 UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE 

2.5.1 EDUKACJA 

Żłobki i przedszkola 

Według danych GUS z 2013 roku na terenie Skórcza nie funkcjonował  żaden żłobek ani klub 

dziecięcy. Rodzice, którzy chcą powierzyć dzieci tego rodzaju opiece, korzystają z oferty 

placówek w Starogardzie Gdańskim. Warto nadmienić, że w roku 2013 na terenie Miasta 

zarejestrowano 127 dzieci w tzw. wieku żłobkowym (0-2 lata). W tabeli poniżej 

zaprezentowano dane dotyczące tej grupy wiekowej w okresie 2009-2013. 

Tabela 2.8  Liczba dzieci w wieku 0-2 lata na terenie miasta Skórcz 
 

Jednostka terytorialna 2009 2010 2011 2012 2013 

Skórcz 138 133 124 125 127 

Źródło danych: GUS 
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W Skórczu funkcjonuje  trzyoddziałowe Miejskie Przedszkole, które kieruje swoją ofertę  

do dzieci w wieku 3-6 lat (w przedszkolu realizowane jest także roczne obowiązkowe 

przygotowanie przedszkolne – „zerówka”). Według danych GUS w 2013 roku placówka 

dysponowała 48 miejscami. W przedszkolu dzieci objęte są opieką logopedyczną, zajęciami 

plastycznymi, mogą uczestniczyć w zabawie teatralnej oraz religii (za zgodą rodziców),  

a za dodatkową opłatą mogą uczestniczyć w zajęciach z języka angielskiego i rytmiki. Latem 

2014 roku budynek placówki przeszedł gruntowny remont, co wpłynęło na podniesienie 

jakości świadczonych usług. Nie rozwiązał on jednak problemu niedostatku przestrzeni 

przypadającej na jedno dziecko. Budynek ten nie jest również przystosowany do potrzeb 

osób niepełnosprawnych.  

Oprócz wyżej opisanej placówki w mieście funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole 

„Maluszkowo”, które otacza opieką dzieci w wieku 2,5-6 lat. Aktualnie placówka dysponuje 

41 miejscami i oferuje zajęcia logopedyczne, rytmikę z nauką tańca towarzyskiego  

i nowoczesnego, naukę języka angielskiego, religię, zajęcia plastyczne i artystyczne.  

Dzieci mają również możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju wycieczkach. Placówka 

realizuje program zaakceptowany przez MEN. 

W latach 2009-2011 liczba dzieci w wieku przedszkolnym w Mieście odznaczała się trendem 

wzrostowym, jednakże w ciągu ostatnich dwóch lat, za które GUS dysponuje danymi, liczba 

dzieci w wieku 2,5 - 6 lat na terenie Skórcza spadała. Wciąż jednak ich liczba znacząco 

przewyższała liczbę miejsc dostępnych w odpowiednich placówkach na terenie miasta. 
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Rysunek 2.34 Liczba dzieci w wieku 3-6 lat na terenie miasta Skórcz 
 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Szkoła podstawowa i gimnazjum 

W mieście istnieje Zespół Szkół Publicznych, w ramach którego działalność oświatową 

prowadzą: Szkoła Podstawowa im. Franciszka Schornaka oraz Gimnazjum im. Jana 

Grzankowskiego. Obiekt dysponuje salą gimnastyczną i salą sportową, której infrastruktura 

 i wyposażenie umożliwiają uprawianie m.in. siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i unihokeja. 

Posiada też siłownię oraz zaplecze sanitarne w postaci szatni, prysznica i sauny. Przy Zespole 

istnieje boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Posiada ono plac do gry w piłkę 

ręczną (40,0 x 20 m), koszykówkę (28,0 x 15,0 m) oraz dwa place do gry w siatkówkę  

(18,0 x 9 m). Całość jest otoczona ogrodzeniem w systemie panelowym i dysponuje 

oświetleniem. Szkoła posiada też boisko asfaltowe, gdzie można grać piłkę nożną i ręczną 

oraz koszykówkę. Rozbudowana infrastruktura sportowa bez wątpienia stanowi duży atut 

placówki. 
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Rysunek 2.35 Wielofunkcyjne boisko przy ZSP w Skórczu 

 

Źródło: strona internetowa ZSP w Skórczu 

 

Poważnym uchybieniem jest nieprzystosowanie budynku Zespołu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Wciąż aktualna jest też większość problemów wymienionych w „Planie 

Odnowy Miejscowości” (2008), czyli konieczność budowy pełnowymiarowej sali 

widowiskowo-sportowej i zadaszonego parkingu dla rowerów oraz modernizacja bloku 

żywieniowego. W dalszym ciągu konieczne są inwestycje mające na celu zwiększenie 

bezpieczeństwa uczniów: budowę zatoczki autobusowej przy szkole (w ul. Hallera), 

utwardzenie ścieżek pieszych prowadzących do szkoły (zwyczajowo wykorzystywanych przez 

uczniów mieszkających przy ul. Wysokiej i na Osiedlu Młodych), jak i remont trybun boiska 

dolnego. 

W kontekście jakości kształcenia niepokój budzą wyniki egzaminów gimnazjalnych uczniów. 

Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z Gdańska w 2014 roku w decydujących 

 w głównej mierze o przyszłych kompetencjach egzaminach z języka polskiego (59,11%)  

i matematyki (43,48%) skórczańscy gimnazjaliści uzyskali dopiero odpowiednio 9. i 10. 

miejsce na tle innych gmin powiatu starogardzkiego. Dobry rezultat udało się osiągnąć 

natomiast w przypadku historii i wiedzy o społeczeństwie (58,64%) oraz języka angielskiego 

podstawowego (64,82%), co stanowi w każdym przypadku 3. wynik na tle innych gmin 

powiatu. Należy przyłożyć więc większą wagę do nauczania języka ojczystego i nauk ścisłych. 

Do rzeczy, które powinny zostać udoskonalone należy też zaliczyć archaiczną i nieczytelną 

stronę internetową, która powinna stanowić wizytówkę placówki.  

W ciągu ostatnich dwóch lat, za które GUS dysponuje danymi, szkoła podstawowa  

i gimnazjum zanotowały spadek liczby uczniów. Nie pokrywał się on jednak bezpośrednio  
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z dynamiką populacji dzieci i młodzieży w wieku 7-12 i 13-15 lat w Skórczu, co obrazują dwa 

poniższe wykresy. 

Rysunek 2.36 Liczba uczniów w szkole podstawowej w stosunku do liczby dzieci w wieku 7-12 lat 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Rysunek 2.37 Liczba uczniów w gimnazjum w stosunku do liczby młodzieży w wieku 13-15 lat 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Jak widać liczba uczniów w obu omawianych szkołach prawie każdorazowo przewyższała 

liczbę dzieci i młodzieży w mieście objętej obowiązkiem edukacyjnym. Oznacza to, że Skórcz 

jest miejscem nauki także dla uczniów spoza miasta, zarówno na szczeblu szkoły 

270 
267 

272 

262 

256 

249 

255 

247 

257 

248 

230

235

240

245

250

255

260

265

270

275

2009 2010 2011 2012 2013

Liczba uczniów w szkole
podstawowej

Licza dzieci w wieku 7-12
lat

160 
165 

159 

144 
138 141 

136 
147 

135 138 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2009 2010 2011 2012 2013

Liczba uczniów w
gimnazjum

Liczba młodzieży w wieku
13-15 lat

Id: 77810BAC-26E7-49FB-8C43-E358C79F5546. Podpisany Strona 53



               Strategia Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 
 

 

 

S K Ó R C Z  2 0 2 0  53 

podstawowej, jak i gimnazjum. Według danych Urzędu Miejskiego, w roku szkolnym 

2014/2015 22 uczniów dojeżdżało z terenu Gminy Skórcz, 3 uczniów z Gminy Bobowo 

 i 1 uczeń z Gminy Smętowo Graniczne. 

Szkoły ponadgimnazjalne 

W mieście funkcjonuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Mykietyna, 

prowadzony przez Powiat Starogardzki. Kształci on techników ekonomii, logistyki oraz 

żywienia i usług gastronomicznych. W jego ramach działa też zasadnicza szkoła zawodowa, 

posiadająca bogatą ofertę kształcenia wielozadaniowego. Uczniowie mają możliwość nauki  

17 zawodów: mechanika pojazdów samochodowych, ślusarza, lakiernika, elektryka, montera 

elektronika, sprzedawcy, kucharza, piekarza, fryzjera, cukiernika, murarza-tynkarza, montera 

zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, montera sieci, instalacji i urządzeń 

sanitarnych, dekarza, elektromechanika pojazdów samochodowych, stolarza i tapicera.  

W Zespole Szkół funkcjonuje także liceum ogólnokształcące dla dorosłych, w którym zajęcia 

odbywają się od piątku do niedzieli. 

Do atutów Zespołu Szkół należy zaliczyć wyposażone w nowoczesny sprzęt sale szkolenia 

zawodowego. Dysponuje on też salą sportową, która umożliwia uprawianie  

m.in. koszykówki, siatkówki i piłki nożnej. Posiada również siłownię oraz zaplecze w postaci 

szatni i pryszniców. Do minusów należy zaliczyć nieprzystosowanie placówki do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

W kwestii jakości kształcenia warto zauważyć, że Szkoła posiada bardzo dobre kontakty  

z miejscowymi przedsiębiorcami, którzy umożliwiają odbywanie praktyk uczniom zasadniczej 

szkoły zawodowej. Ci ostatni korzystają też z możliwości odbywania zajęć nauki zawodu  

w oddalonym o ok. 60 km w Tczewie. Należy w tym miejscu wspomnieć, że władze Powiatu 

planują obecnie utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w leżącym 

bliżej (ok. 22 km) Starogardzie Gdańskim. 

Przy ocenie technikum należy podkreślić, że kierunki kształcenia nie idą w parze  

z zapotrzebowaniem rynku pracy. Według opracowania PUP w Starogardzie Gdańskim 

„Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie starogardzkim. Raport  

za 2014 rok” profesje, których uczeni są przyszli technicy w Zespole Szkół 
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Ponadgimnazjalnych w Skórczu, zostały sklasyfikowane jako nadwyżkowe. Skalę zjawiska 

obrazuje poniższa tabela. 

Tabela 2.9 Zapotrzebowanie pracodawców i liczba bezrobotnych w zawodach technika kształconych 
 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu 
 

Nazwa zawodu 
Średnia miesięczna liczba 
ofert pracy zgłoszonych  

w 2014 roku 

Średnia miesięczna liczba 
zarejestrowanych bezrobotnych w 

2014 roku 

Średnia miesięczna nadwyżka 
(deficyt) podaży siły roboczej w 

2014 roku 

technik ekonomista 0,0833 7,6667 7,5833 

technik logistyk 0,0833 2,1667 2,0833 

technik żywienia 0 2,5 2,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Starogardzie Gdańskim 

 

Powyżej zaprezentowane dane należy zastrzec komentarzem, że nie wszyscy pracodawcy 

szukają pracowników poprzez przesyłanie ofert do Powiatowego Urzędu Pracy. Mogą oni 

rekrutować pracowników także za pomocą innych kanałów, jak np. poprzez publikację 

ogłoszeń w prasie oraz na prywatnych portalach internetowych. Dane te, choć być może nie 

do końca miarodajne, powinny być jednak wzięte pod rozwagę podczas planowania 

procesów kształcenia, bowiem dane GUS za lata 2010-2013 wskazują, że liczba uczniów 

zainteresowanych nauką w technikum systematycznie wzrasta. 

Rysunek 2.38 Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w Skórczu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Porównując liczbę młodzieży kształcącej się w szkołach ponadgimnazjalnych w Skórczu 

z populacją mieszkańców miasta w wieku 16-19 lat, można też zauważyć, że Skórcz – przede 
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wszystkim za sprawą oferty technikum – przyciąga młodzież spoza miasta zainteresowaną 

zdobywaniem edukacji nad poziomie ponadgimnazjalnym. Pokazuje to niżej przedstawiony 

wykres. 

Rysunek 2.39  Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS 

W badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Skórcza, zapytano 

ankietowanych co sądzą o poziomie, jakości i dostępności edukacji w mieście.  

Zdecydowana większość badanych (56%) jest zdania, że stan obiektów oświatowych jest 

dobry i nie wskazują w tym zakresie większych potrzeb. Jednakże stan infrastruktury nie idzie 

w parze z jakością oferty edukacyjnej. Aż 29% ankietowanych wskazało, że poziom nauczania 

i dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy nie jest wystarczające. Jednocześnie 44% 

oceniło ten aspekt „ani dobrze ani źle”, co interpretować można jako fakt, że większość 

respondentów właściwie nie ma zdania w tym temacie. Można zakładać, że osoby te nie są 

dobrze zaznajomione z potrzebami pracodawców i nie są do końca zorientowane w jakich 

profilach prowadzona jest edukacja na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.  

W zakresie dostępności edukacji przedszkolnej można uznać, że opinie badanych  

są podzielone. 44% uważa, że dostępność jest dobra, 29% określa ją jako ani dobrą ani złą, 

22% źle, a 2% bardzo źle. Fakt, że działania dotyczące rozwoju edukacji stanowią dla 

mieszkańców ważny aspekt wynika również z odpowiedzi na pytania otwarte, w których 

oprócz niedostatków z zakresu działań infrastrukturalnych wśród słabych stron miasta 

respondenci wymieniali poziom edukacji na wszystkich poziomach, a w przypadku edukacji 
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na poziomie przedszkolnym odniesiono się do niewielkiej liczby dostępnych miejsc. Na 

wykresie poniżej zaprezentowano wyniki badań ankietowych. 

Rysunek 2.40 Wyniki badań dotyczące jakości edukacji.  

 

Źródło: badanie własne 

Wśród oceny priorytetów, które powinny być brane pod uwagę przy wyznaczaniu kierunku 

rozwoju miasta na kolejnych 5 lat, badani w ogromnej większości zwrócili uwagę  

na dostosowanie form kształcenia do potrzeb rynku pracy (90%), poprawę jakości 

infrastruktury edukacyjnej (78%), poprawę dostępności do edukacji przedszkolnej (90%)  

oraz poprawę jakości i dostępności do oferty edukacyjnej Miasta (88%).  

Rysunek 2.41 Ocena priorytetów w zakresie edukacji 

 

Źródło: badanie własne 
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2.5.2 OCHRONA ZDROWIA 

W Skórczu znajduje się Przychodnia Zdrowia będąca filią Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim. Zapewnia ona 

mieszkańcom dostęp do poradni ogólnej (podstawowa opieka zdrowotna dla dorosłych  

i dzieci) oraz gabinetu stomatologicznego. Aby skorzystać z konsultacji lekarza specjalisty 

pacjenci muszą udać się do Starogardu Gdańskiego, co jest problematyczne szczególnie  

dla osób starszych czy rodzin z małymi dziećmi. Należy jednak w tym miejscu podkreślić,  

że Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim oferuje najbardziej kompleksową 

 po Trójmieście ofertę w regionie w tym zakresie. Pacjenci mogą tam skorzystać z porady 

lekarzy 22 specjalności. 

Budynek przychodni znajduje się w dobrym stanie technicznym i jest przystosowany  

do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie jest w trakcie termomodernizacji. 

Na terenie miasta prowadzi też działalność Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Puls”, 

gdzie pacjenci mogą skorzystać z usług poradni podstawowej opieki zdrowotnej, poradni 

medycyny pracy, gabinetów pielęgniarki środowiskowej i położnej środowiskowo-rodzinnej 

oraz lekarzy specjalistów: kardiologa, psychiatry, dermatologa i okulisty. W ramach 

przychodni działa też gabinet zabiegowy i fizykoterapeutyczny, gdzie można wykonać  

m.in. podstawowe badania, jak EKG i USG.  

W mieście siedzibę ma Zespół Ratownictwa Medycznego, jeden z trzech w powiecie 

starogardzkim. 

Mieszkańcy Skórcza mogą korzystać z usług czerech gabinetów stomatologicznych  

oraz dokonać zakupu leków w dwóch aptekach. Dodatkowo od 2011 r. w budynku 

Przychodni Zdrowia funkcjonuje gabinet rehabilitacyjny oferujący masaże i zabiegi.  

W zakresie profilaktyki zdrowotnej Miasto uczestniczy w powiatowych programach 

profilaktycznych, w czym wykazuje się dużą aktywnością. Niewątpliwą zaletą Skórczan  

w zakresie dbania o zdrowie jest prowadzenie przez wielu z nich aktywnego trybu życia,  

w tym uprawianie sportów.  

Jest to o tyle istotne, że jak wspomniano w rozdziale 2.4.4. przedmiotowego dokumentu 

miasto Skórcz znajduje się na obszarze, na którym występuje wysoka emisja zanieczyszczeń  
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w postaci pyłu zawieszonego PM10 oraz toksycznego benzo(a)pirenu, którego poziom 

docelowego stężenia średniorocznego w powietrzu znajduje się powyżej dopuszczanych 

norm. Benzo(a)piren jest związkiem silnie rakotwórczym. Stężenie tego związku jest 

problemem całego województwa, bowiem zgodnie z danymi zawartymi we wspomnianym 

Raporcie o stanie środowiska w województwie pomorskim, w roku 2013 jedynie w 3 z 13 

stanowisk pomiarowych w województwie wyniki były zadowalające. Jak podaje Krajowy 

Rejestr Nowotworowy w latach 2005-2012 na nowotwory zachorowało w regionie 68 439 

osób, spośród których 3 070 stanowili mieszkańcy powiatu starogardzkiego.  W tabeli poniżej 

zaprezentowano liczbę zachorowań w latach 2005, 2010 i 2015, co obrazuje wzrostowy 

trend w tym zakresie. 

Tabela 2.10 Liczba zachorowań na nowotwory w latach 2005, 2010 i 2012 w woj. pomorskim i powiecie 
starogardzkim.  
 

ZACHOROWANIA 2005 2010 2012 

Województwo pomorskie 7400 9577 10 474 

Powiat starogardzki 348 423 421 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Rejestru Nowotworów 

Jak wynika z danych statystycznych za lata 2010 – 2012, pochodzących z Wydziału Zdrowia 

Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, pod względem zachorowalności na choroby 

cywilizacyjne, Skórcz należy (obok Starogardu Gdańskiego i Skarszew) do miast o najszybszej 

dynamice wzrostu zachorowalności na nowotwory. 

Większość mieszkańców, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym uważa, że zarówno 

stan infrastruktury zdrowotnej jak i jakość usług medycznych, w szczególności dostęp  

do lekarzy specjalistów w mieście nie jest wystarczający. 39% spośród ankietowanych ma 

negatywną opinię na temat stanu infrastruktury ochrony zdrowia w Skórczu. Jedynie  

29% spośród badanych uznało, że jest ona w dobrym stanie, a 32% nie ma w tej kwestii 

określonego zdania. Znacznie gorzej wypada jakość i dostępność usług medycznych.  

Aż 44% badanych źle ocenia ten aspekt, spośród których  12% uznało, że jakość usług określić 

można jako „bardzo złą”. Wyraz niezadowoleniu z poziomu ochrony zdrowia mieszkańcy dali 

w pytaniach otwartych w ankietach, gdzie szczególnie często w słabych stronach miasta 

wymieniony został utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów. Wyniki badania 

zaprezentowane zostały poniżej.  
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Rysunek 2.42 Wyniki badań ankietowych dotyczących ochrony zdrowia. 

 
Źródło: badania własne 

Ankietowani mieli też możliwość określenia jak bardzo istotna jest dla nich kwestia usług 

medycznych w kolejnych latach. 80% pytanych wskazało, że poprawa stanu infrastruktury  

w zakresie ochrony zdrowia jest kwestią bardzo ważną, i podobnie 95% uznało, że jakość i 

dostępność usług medycznych wymaga w mieście znacznej poprawy. Niewielka liczba 

badanych nie miała w tym zakresie konkretnej opinii. 

Rysunek 2.43 Ocena priorytetów w zakresie ochrony zdrowia 

 

Źródło: badania własne 
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2.5.3 SPORT 

Skórcz posiada bogate tradycje sportowe. W mieście działają: Ludowy Lekkoatletyczny Klub 

Sportowy Ziemi Kociewskiej (LLKS) i Uczniowski Klub Sportowy Skórcz (UKS). Skórczański 

LLKS jest jednym z najlepszych lekkoatletycznych klubów województwa pomorskiego  

oraz jednym z czołowych Krajowego Zrzeszenia LZS. Jego członkowie zdobywali mistrzostwa 

Polski i reprezentowali kraj na mistrzostwach Europy i świata. Klub LLKS Ziemi Kociewskiej 

jest także organizatorem wielu imprez sportowych szczebla krajowego i wojewódzkiego,  

w tym m.in. „Konkursu skoku wzwyż przy muzyce” - w roku 2015 odbyła się XXI edycja 

konkursu i po raz kolejny konkurs miał rangę zawodów wojewódzkich, a udział w nim wzięło 

98 uczestników z Pelplina, Bytowa, Borzytuchomia, Kołczygłów, Rokit, Starkowa, Tczewa  

oraz Miasta i Gminy Skórcz. W Skórczu organizowany był także Memoriał Rzutów 

Lekkoatletycznych Sławomira Zieleniewskiego, na który rokrocznie przyjeżdżali czołowi 

miotacze kraju.  

Wspomniany Uczniowski Klub Sportowy powstał w 2011 r. przy Zespole Szkół Publicznych  

w Skórczu i organizuje dla młodzieży zajęcia i zawody sportowe w wielu dyscyplinach,  

m.in. w siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej, badmintonie czy biegach przełajowych. 

 Jego zawodnicy biorą udział w zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym  

i wojewódzkim. 

Według danych GUS za 2012 roku ww. kluby (LLKS oraz UKS) zrzeszały 44 członków, 

ćwiczących ogółem było 87 osób, które korzystały z 6 sekcji sportowych. Kluby korzystały  

z usług 4 trenerów i 3 instruktorów sportowych. 

W mieście ma też siedzibę Stowarzyszenie „Aktywni Kociewiacy”, które stawia sobie za cel 

promocję aktywności fizycznej i turystyki. Jest ono m.in. organizatorem Biegu Turystycznego 

Czterech Jezior i Biegu Sylwestrowego. 

Miasto posiada dobrze rozwiniętą otwartą infrastrukturę sportową. Stadion Miejski 

wyposażony jest w pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną, a także odpowiednie 

warunki do uprawiania lekkoatletyki: rzutnię do rzutu młotem, dyskiem i pchnięcia kulą, 

ścieżki tartanowe do skoku w dal, skoku wzwyż i rzutu oszczepem, bieżnię szlakową o 

długości 400 m oraz skocznię do skoku wzwyż, skoku w dal oraz skoku o tyczce. Obiekt 

wyposażony jest też w zaplecze sanitarno-szatniowe i salę konferencyjną. Jednakże stan 
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techniczny obiektu nie jest w pełni zadowalający i wymaga przeprowadzenia modernizacji. 

Tej ostatniej wymagają też przylegające do stadionu korty tenisowe, które od kilku lat nie 

były wykorzystywane, przez co ich stan techniczny nie pozwala na ich dalsze użytkowanie. 

W Parku Miejskim mieszkańcy mogą korzystać z boisk do siatkówki plażowej oraz do 

koszykówki (streetballa). Dużym zainteresowaniem cieszą się place zabaw i ogólnodostępne 

siłownie na świeżym powietrzu. Do niedostatków miasta w aspekcie sportowym należy 

zaliczyć brak hali widowiskowo-sportowej mogącej zgromadzić większą liczbę osób. 

Konieczna jest także budowa boiska oraz  siłowni zewnętrznej  na Osiedlu Leśnym, gdzie 

mieszkańcy nie mają dostępu do ogólnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej  

umożliwiającej aktywny wypoczynek i integrację na świeżym powietrzu.  

Mieszkańcy Skórcza w zdecydowanej większości są usatysfakcjonowani istniejącą bazą 

sportowo-rekreacyjną. Za plus uznają aktywność klubów sportowych i liczne organizowane 

zawody. W odniesieniu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 78% mieszkańców ma dobrą 

opinię, a 24% spośród nich bardzo dobrą. Jedynie 10% mieszkańców uważa, że jest to sfera 

wymagająca doinwestowania i rozwoju. 12% respondentów nie ma w tym zakresie 

konkretnej opinii i udzieliło odpowiedzi „ani dobrze, ani źle”. Taki stan rzeczy potwierdzają 

odpowiedzi udzielone w ankietach na pytanie otwarte, gdzie jako mocne strony miasta 

wskazywano wysoką jakość infrastruktury sportowej oraz dużą ilość miejsc do rekreacji  

i wypoczynku. Szczegółowe wyniki badań ankietowych przedstawione zostały poniżej. 

Rysunek 2.44 Wyniki badania dotyczącego oferty i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 

 

Źródło: badania własne 
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Z uwagi na sportowe tradycje Skórcza jakość infrastruktury i jakości oferty sportowo- 

rekreacyjnej jest dla mieszkańców bardzo ważna. W części ankiety wskazującej pożądane 

priorytety rozwoju 50% badanych wskazało, że poprawa jakości infrastruktury i oferty 

sportowej jest sprawą ważną dla miasta. 37% osób nie miało w tej kwestii określonego 

zdania, a 12% uznało że kolejne działania w tym zakresie nie są konieczne. 

Rysunek 2.45 Opis priorytetów w zakresie sportu i rekreacji 

 
 

 

2.5.4 KULTURA 

W Skórczu działalność kulturalną prowadzi Miejski Ośrodek Kultury, który oferuje 

mieszkańcom uczestnictwo w zajęciach korekcyjnych, muzycznych, nauce gry  

na instrumentach (organy, gitara), warsztaty rysunku i naukę tańca towarzyskiego  

oraz organizuje imprezy okolicznościowe. Według danych GUS w ciągu ostatnich lat  

w Skórczu dynamicznie rosła zarówno liczba osób udzielających się w zespołach 

artystycznych, jak też kołach zainteresowań, co pokazuje poniższy wykres. 
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Rysunek 2.46 Liczba członków zespołów artystycznych i kół zainteresowań w MOK w Skórczu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Dane GUS pokazują też, że w 2013 roku – ostatnim zarejestrowanym w badaniu – znacząco 

wzrosła liczba uczestników imprez organizowanych przez MOK. 

Rysunek 2.47 Liczba uczestników imprez organizowanych przez MOK w Skórczu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Zaprezentowane powyżej dane pozwalają oceniać, że działalność MOK aktywizuje coraz 

większą liczbę mieszkańców miasta i okolic. Jednakże zaplecze infrastrukturalne Ośrodka jest 

wysoce niezadowalające. Budynek wymaga rozbudowy i modernizacji. Aktualnie obiekt 

posiada jedynie dwie sale, co uniemożliwia jednoczesne prowadzenie zajęć w kilku grupach. 
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Jest to szczególnie uciążliwe w czasie odbywających się w budynku MOK spotkań  

czy wydarzeń. W ich trakcie zawieszeniu ulegają wszelkie inne aktywności. Brakuje też 

zaplecza socjalnego (aneksu kuchennego) oraz właściwego wyposażenia. Placówka powinna 

być też doposażona m.in. w instrumenty muzyczne i sprzęt nagłaśniający. Według danych 

GUS z 2013 roku budynek MOK jest też nieprzystosowany do potrzeb osób poruszających się  

na wózkach inwalidzkich. 

Większość imprez organizowanych przez MOK odbywa się w Parku Miejskim, choć 

znajdująca się tam scena (zadaszona konstrukcja metalowa) wymaga pilnego remontu  

i wyposażenia. Za niedostateczną należy też uznać komunikację MOK z osobami 

zainteresowanymi jego działalnością: konieczna jest m.in. lepsza promocja organizowanych 

wydarzeń (np. plakaty, ulotki). Placówka nie posiada też swojej strony internetowej –  

o nadchodzących wydarzeniach informuje głownie poprzez stronę Urzędu Miejskiego. Jest 

także nieobecna w mediach społecznościowych, co  diametralnie odbiega od obowiązujących 

powszechnie standardów. 

W Skórczu ma siedzibę Biblioteka Powiatowa i Miejska. W jej ramach działają wypożyczalnia  

i czytelnia dla dzieci i dorosłych. Placówka udostępnia też książki na kasetach i płytach CD  

dla osób niewidomych i niedowidzących. Organizuje również wydarzenia okolicznościowe 

(m.in. Ferie w bibliotece). Liczba czytelników odwiedzających bibliotekę według danych GUS 

od 2009 do 2013 roku wzrosła o ok. 40%. 

Rysunek 2.48 Liczba czytelników w Bibliotece Powiatowej i Miejskiej w Skórczu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS 
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Należy zauważyć, że duży wzrost liczby osób korzystających z biblioteki był zupełnie 

nieproporcjonalny do wzrostu księgozbioru, który według danych GUS zwiększył się w tych 

latach jedynie o ok. 7 proc, wynosząc 25 499 pozycji. Podobnie ma się sytuacja z ilością 

komputerów z dostępem do internetu udostępnionych dla czytelników. Według danych GUS 

z 2013 roku biblioteka dysponowała pięcioma takimi stanowiskami. Oznacza to, że zasób 

placówki w ciągu ostatnich lat zwiększył się zaledwie o jeden taki komputer. Do możliwych 

niedostatków biblioteki należy zaliczyć też – według tych samych danych – brak 

przystosowania obiektu do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich  

oraz niewidzących i słabowidzących. Placówka nie posiada też własnej strony internetowej.  

Wiąże się z tym bezpośrednio brak katalogów online, które umożliwiałyby przeglądania 

zasobów biblioteki w sieci i zdalną rezerwację danych pozycji. 

Badani mieszkańcy wyrazili swoje opinie dotyczące oferty i infrastruktury kulturalnej 

miasta w badaniu ankietowym. 2% mieszkańców ocenia jakość i ofertę obiektów 

kulturalnych jako bardzo dobrą, a 46% jako dobrą. Ponad 40% spośród badanych uważa,  

że nie jest ona ani dobra ani zła, a 10% ocenia ją jako złą. W przypadku możliwości spędzania 

czasu wolnego, aż 42% mieszkańców uważa, że oferta nie jest dostosowana do potrzeb 

mieszkańców. W szczególności respondenci dali temu wyraz udzielając odpowiedzi  

na pytania otwarte, gdzie wskazali na brak działań skierowanych do ludzi młodych  

oraz niewielką liczbę organizowanych spotkań i festynów. Wyniki ankiety zaprezentowano 

na wykresie poniżej. 

Rysunek 2.49 Wyniki badania dotyczącego kultury i możliwości spędzania wolnego czasu. 

 

Źródło: badania własne 
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W części ankiety skierowanej na wyznaczanie priorytetów respondenci wskazali, że poprawa 

oferty dotyczącej spędzania wolnego czasu jest ważna i bardzo ważna (80%). Podobnie w 

przypadku odpowiedniej infrastruktury kultury 56% badanych uważa, że konieczne jest 

podejmowanie działań w tym zakresie. 

Rysunek 2.50 Ocena priorytetów w zakresie kultury 

 

Źródła: badania własne 

 

2.5.5 SEKTOR POZARZĄDOWY 

W Skórczu działają liczne organizacje pozarządowe, zarówno formalne jak i nieformalne.  

Do tych pierwszych należy zaliczyć: 

 Uczniowski Klub Sportowy, 

 LLKS Ziemi Kociewskiej, 

 Towarzystwo Przyjaciół Skórcza i Ziemi Kociewskiej, 

 Stowarzyszenie „Aktywni Kociewiacy”, 

 Ochotniczą Straż Pożarną, 

 Polski Komitet Pomocy Społecznej, 

 Polski Związek Wędkarski, 

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,  

 Warsztaty Terapii Zajęciowej „Caritas”, 

 MX Skórcz, 
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 Ligę Obrony Kraju, 

 Koło Łowieckie „Łoś”. 

Nieformalną działalność prowadzą natomiast: 

 Grupa „Adventus”, 

 Klub Honorowych Dawców Krwi przy parafii pw. Wszystkich Świętych, 

 Koło Gospodyń Miejskich, 

 Grupa Twórcza „Kreska”, 

 Street Workout Skc. 

Zdecydowana większość spośród funkcjonujących organizacji działa w obszarze kultury  

i sportu, co odzwierciedlają licznie organizowane w mieście zawody i wydarzenia   

np. Bieg Czterech Jezior, Otwarty konkurs skoku wzwyż, amatorskie turnieje piłki nożnej, Cykl 

Czwartków Lekkoatletycznych, jak i realizowane przez UKS międzyszkolne zawody gry  

w siatkówkę, koszykówkę czy badmintona. Miasto wspólnie z organizacjami pozarządowymi  

i MOK realizuje wydarzenia dla mieszkańców m.in. obchody uzyskania przez Skórcz praw 

miejskich, obchody Dnia Dziecka czy Sylwestra. 

Organizacje funkcjonujące w Skórczu biorą aktywny udział w życiu miasta, angażując się  

w ciągu roku w organizację wielu wydarzeń. Dobrze radzą też sobie z pozyskiwaniem 

środków na prowadzoną działalność, z powodzeniem aplikując o środki z dotacji miejskich, 

grantów czy dofinansowań unijnych. Trudnością w funkcjonowaniu jest przede wszystkim 

brak odpowiedniego zaplecza technicznego w postaci siedzib i miejsc spotkań. Aktualnie 

podmioty te korzystają w dużej mierze z pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej 

Sali Widowiskowej, jednak ograniczona dostępność tych pomieszczeń stanowi barierę  

w rozwoju działalności wielu organizacji. 

Prężnie rozwijające się  i działające organizacje pozarządowe są odzwierciedleniem dużego 

zaangażowania mieszkańców w podejmowanie inicjatyw społecznych i udział  

w realizowanych przez nie przedsięwzięciach. Na podstawie przeprowadzonych badań 

ankietowych można uznać, że mieszkańcy miasta wiedzą o funkcjonowaniu wielu klubów  

i stowarzyszeń, w szczególności zajmujących się sportem, a połowa z nich zainteresowana 

jest czynnym udziałem w tego typu inicjatywach.  
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Blisko 50% mieszkańców dobrze ocenia aktywność organizacji i mieszkańców w rozwój 

społeczności lokalnej. Jednocześnie 37% osób nie ma w tym aspekcie wyrobionej opinii,  

a 17% badanych ma na ten temat złe zdanie. Można jednak uznać, że zdecydowana 

większość mieszkańców miasta jest zainteresowana tym, co dzieje się w ich najbliższym 

otoczeniu i stara się mieć realny wpływ na rozwój społeczny. Osoby udzielające odpowiedzi 

„ani dobrze ani źle” lub „źle” to zapewne w większości ci, którzy nie angażują się w tego typu 

działalność i nie mają zbyt dużej wiedzy o funkcjonujących w ich mieście podmiotach 

trzeciego sektora. Warto nadmienić, że aktywność mieszkańców została też podkreślona jako 

mocna strona w ankietowych pytaniach otwartych. Wyniki badań w tym zakresie 

zamieszczono poniżej.  

Rysunek 2.51 Wyniki badań dotyczących rozwoju społecznego 

 

Źródło: badanie własne 

W pytaniach dotyczących aktywności społecznej i sektora pozarządowego i ich roli w rozwoju 

miasta 54% badanych uznało, że udział społeczny w zwiększaniu rozwoju lokalnego jest 

bardzo ważny, a 32%, że jest istotny. Jedynie 15% pytanych nie miało w tym zakresie 

konkretnej opinii.  
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Rysunek 2.52 Ocena priorytetów w zakresie zaangażowania organizacji i mieszkańców w rozwój lokalny 

 

Źródło: badania własne 
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3 PODSUMOWANIE DIAGNOZY. ANALIZA SWOT 

3.1 ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT należy do podstawowych narzędzi wykorzystywanych w planowaniu 

strategicznym, gdyż – bazując na zidentyfikowanej sytuacji wyjściowej – pozwala tak 

sformułować cele i założenia rozwojowe, by wykorzystać mocne strony obszaru  

i minimalizować jego słabości, jednocześnie umożliwiając wykorzystanie występujących  

w otoczeniu szans oraz uniknięcie potencjalnych zagrożeń.  

Analizy SWOT Miasta Skórcza dokonano w oparciu o przeprowadzoną diagnozę. Pod uwagę 

wzięto też opinie mieszkańców uzyskane z ankiet. Na tej podstawie określono mocne i słabe 

strony Skórcza, a także szanse i zagrożenia dla jego dalszego rozwoju. Wyniki analizy 

przedstawione zostały w tabeli poniżej. 

Tabela 3.1 Analiza SWOT Miasta Skórcza 

Mocne strony Słabe strony 

1. Strategiczne położenie w sąsiedztwie VI 

Transeuropejskiego Korytarza 

Transportowego, bliskość węzłów 

autostrady A1 

2. Sieć połączeń drogowych ze Starogardem 

Gdańskim i Trójmiastem 

3. Tereny atrakcyjne do prowadzenia turystyki 

rekreacyjnej (Bory Tucholskie, rzeka Wda i 

pobliskie jeziora, szlaki piesze i rowerowe); 

bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe 

(zabytki, tradycje kociewskie)  

4. Korzystna struktura demograficzna wśród 

mieszkańców miasta (młode społeczeństwo) 

5. Rosnąca liczba miejsc pracy na lokalnym 

rynku pracy; istnienie znaczących 

pracodawców angażujących się w życie 

miasta 

6. Dobre zaplecze edukacyjne (obiekty: szkoła 

podstawowa, gimnazjum, szkoła 

ponadgimnazjalna) 

1. Bezrobocie na wysokim poziomie, bierność 

zawodowa oraz niska mobilność zawodowa 

mieszkańców 

2. Brak nowych znaczących terenów 

inwestycyjnych 

3. Brak inicjatyw na rzecz wspierania lokalnej 

przedsiębiorczości 

4. Brak bazy turystycznej oraz 

niewystarczająca promocja miasta 

5. Zanieczyszczenie powietrza w mieście  

związane głównie z brakiem sieci 

ciepłowniczej i gazowej oraz niską 

efektywnością energetyczną wielu 

budynków 

6. Rosnąca zachorowalność w zakresie chorób 

cywilizacyjnych (układ krążenia, nowotwory, 

choroby układu oddechowego) 

7. Niski poziom wykształcenia mieszkańców 

8. Przeciętny poziom edukacji na poziomie 
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7. Rozbudowana ogólnodostępna  

infrastruktura sportowo-rekreacyjna; 

bogate tradycje sportowe 

8. Aktywność społeczna mieszkańców; prężnie 

działające organizacje pozarządowe 

(formalne i nieformalne) 

9. Dobra infrastruktura wodno-kanalizacyjna, 

elektroenergetyczna i telekomunikacyjna 

oraz system gospodarki odpadami 

10. Wysoki poziom zaplecza logistycznego  

w zakresie bezpieczeństwa obywateli 

podstawowym i gimnazjalnym 

9. Brak zorganizowanej opieki nad dziećmi do 

2,5 roku życia oraz niewystarczająca liczba 

miejsc w przedszkolach 

10. Utrudniony dostęp do specjalistycznych 

usług medycznych 

11. Brak zaplecza infrastrukturalnego dla 

rozwoju organizacji pozarządowych  

12. Niewystarczająca oferta czasu wolnego 

szczególnie dla młodzieży czy seniorów 

13. Niewystarczająco rozwinięta baza dla 

działalności kulturalnej; brak 

pełnowymiarowej hali sportowej 

14. Niski poziom rozwoju lokalnej infrastruktury 

drogowej (szczególnie na osiedlach domów 

jednorodzinnych) 

Szanse Zagrożenia 

1. Przebudowa kluczowych powiązań 

drogowych DW 222 i powstanie drugiej 

części obwodnicy Skórcza 

2. Napływ środków unijnych oraz możliwość 

ich efektywnego wykorzystania 

3. Rozwój współpracy z sąsiednimi gminami  

4. Rozwój turystyki lokalnej, szczególnie 

turystyki aktywnej 

5. Wzrost liczby inwestycji mieszkaniowych 

6. Wzrost aktywności obywatelskiej, w tym 

partycypacji społecznej w procesach 

zarządzania w życiu publicznym 

7. Zmiana postaw społecznych, w tym również 

w zakresie edukacji 

8. Rozwój ekonomii społecznej 

9. Promocja zdrowego,  aktywnego trybu życia 

wśród mieszkańców oraz profilaktyki 

zdrowotnej 

1. Odpływ ludzi młodych do większych 

aglomeracji miejskich oraz emigracja 

zagraniczna 

2. Nasilenie negatywnych procesów 

demograficznych, przede wszystkim 

starzenie się społeczeństwa oraz spadek 

liczby urodzeń  

3. Rosnące ryzyko wystąpienia negatywnych 

efektów presji działalności ludzkiej na 

środowisko naturalne  

4. Rosnące ryzyko wystąpienia ekstremalnych 

zjawisk naturalnych oraz innych sytuacji 

kryzysowych o większym zasięgu 
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3.2 ANALIZA POTENCJAŁU  

Mocne strony 

Najistotniejszym potencjałem Skórcza jest jego strategiczne położenie w sąsiedztwie  

VI Transeuropejskiego Korytarza Transportowego oraz sieć istniejących połączeń drogowych 

ze Starogardem Gdańskim oraz Trójmiastem. Bardzo ważna jest bliska dostępność miasta  

do autostrady A1 (węzły w: Kopytkowie ok. 11 km oraz w Ropuchach ok. 20 km), które 

ułatwiają komunikację z aglomeracją Trójmiejską (na północy) oraz z centralną i południową 

częścią kraju. Budowa przed kilku laty mostu na Wiśle Opalenie – Kwidzyn otworzyła nowe 

możliwości współpracy gospodarczej i turystycznej ze wschodnią częścią województwa 

pomorskiego położoną na prawym brzegu rzeki.  

Poza dobrą dostępnością komunikacyjną, Skórcz posiada liczne atuty, które mogą być 

wykorzystane do rozwoju turystki.  Jednym z istotniejszych jest potencjał kulturowo-

historyczny, który wyróżnia Skórcz na tle Kociewia. Są nim zachowane zabytki skupione  

w centrum miasta (kościół z XIV wieku, zrewitalizowany ponad 100-letni młyn, kamienice  

z XIX i początku XX wieku) oraz zachowany do dnia dzisiejszego średniowieczny układ 

urbanistyczny starego miasta. Idealnym miejscem do uprawiania turystyki aktywnej,  

jak i różnych form rekreacji, są rozpoczynające się na terenie miasta Bory Tucholskie (obszar 

Natura 2000) oraz położone w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora.  Korespondują z nimi 

stworzone przez samorząd miejski, we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną 

„Kociewie”, trasy rowerowe (trasa św. Rocha wraz z Punktami Infrastruktury Turystycznej) 

oraz szlaki piesze, które podnoszą atrakcyjność turystyczną miasta na mapie Kociewia.  

Jak wynika z przeprowadzonej analizy demograficznej, jako silną stronę Skórcza należy 

ocenić strukturę wiekową mieszkańców: społeczeństwo miasta można określić jako młode. 

Wskazuje na to ponad 40% udział liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym  

(0 – 17 lat).  Jest to duży potencjał rozwojowy.  

Do silnych stron należy także zaliczyć rosnącą liczbę miejsc pracy. Dane napływające  

z lokalnego rynku pracy jednoznacznie pokazują, że w ostatnich latach liczba miejsc pracy 

rośnie, co przy wysokim bezrobociu stanowi bardzo pozytywną tendencję. Ewidentnym 

atutem Skórcza jest również duża liczba przedsiębiorstw prowadzących tu swoją działalność, 

w tym także istnienie znaczących pracodawców (1 pracodawca zatrudniający powyżej  
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250 osób oraz 3 podmioty zatrudniające od 50 do 249 osób). Co ważne przedsiębiorcy ci 

angażują się w życie miasta, o czym świadczyć może fakt, iż 4 podmioty gospodarcze 

odznaczone zostały tytułem „Zasłużeni dla Skórcza” (Bank Spółdzielczy w Skórczu, IGLOTEX 

S.A., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Szarafin oraz PHU ARKADA).  

Edukacja stanowi jeden z najważniejszych czynników decydujących o atrakcyjności 

osiedleńczej i inwestycyjnej miasta. Skórcz posiada dobrą infrastrukturę edukacyjną, która 

wpływa na jakość kapitału ludzkiego. Na jej terenie znajdują się dwa przedszkola 

(samorządowe i prywatne), Zespół Szkół Publicznych (szkoła podstawowa i gimnazjum)  

oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (zasadnicza szkoła zawodowa oraz technikum  

z wyposażonymi w nowoczesny sprzęt salami kształcenia zawodowego).  

Do głównych atutów miasta Skórcz należy również zaliczyć istniejącą, rozbudowaną 

ogólnodostępną infrastrukturę sportowo-rekreacyjną (sale sportowe, tereny do uprawiania 

sportu i rekreacji w Parku Miejskim, stadion miejski). Silną stroną miasta są również tradycje 

sportowe. Od kilkudziesięciu lat w Skórczu są organizowane popularne na Pomorzu imprezy 

biegowe i lekkoatletyczne (np. konkurs skoków wzwyż), a działający w mieście Ludowy 

Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Kociewskiej jest jednym z najlepszych 

lekkoatletycznych klubów Pomorza oraz jednym z czołowych Krajowego Zrzeszenia LZS. 

Skórcz na tle gmin powiatu starogardzkiego wyróżnia się dużą aktywnością społeczną 

mieszkańców, którzy realizują szereg ciekawych inicjatyw społecznych. Na terenie miasta 

działa 17 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Z ich udziałem odbywa się 

większość wydarzeń kulturalnych i sportowych w mieście. Co istotne organizacje te mają 

duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na swoją działalność.  

Kolejnym potencjałem, który należy jednoznacznie uznać za silną stronę miasta jest 

istniejąca infrastruktura techniczna, w tym przede wszystkim rozbudowana infrastruktura 

wodno-kanalizacyjna. Inwestycje poczynione w tym zakresie w ostatnich 15 latach pomogły 

zbudować nowoczesną, szczelną sieć dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania 

ścieków. Dobrze zorganizowany jest również system gospodarki odpadami. Ponadto 

istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna i telekomunikacyjna w pełni zaspakaja potrzeby 

mieszkańców miasta w tym zakresie. 
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Na koniec do silnych stron miasta należy zaliczyć zaplecze logistyczne i techniczne dotyczące 

bezpieczeństwa. Skórcz dysponuje dobrze zorganizowaną i wyposażoną Ochotniczą Strażą 

Pożarną, która należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Zespół Ratownictwa 

Medycznego (jeden z trzech istniejących w powiecie starogardzkim), Posterunek Policji 

(który obsługuje 4 gminy) oraz koło miejskie Ligi Obrony Kraju, zrzeszające amatorów 

obronności. 

Bariery 

Na drodze do zrównoważonego rozwoju miasta Skórcz stoi wiele barier.  

Jednym z głównych problemów jest utrzymujące się na wysokim poziomie bezrobocie wśród 

mieszkańców miasta. Najnowsze dane dotyczące bezrobocia na dzień 31 marca 2015 r. 

pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim pokazują, że nie ma 

żadnych pozytywnych oznak zmiany na lokalnym rynku pracy w kontekście bezrobocia.  

Aż 188 mieszkańców pozostaje bez pracy, z czego 111 osób są długotrwale bezrobotne. 

Struktura bezrobocia jest również niepokojąca, ponieważ aż 63 osoby bezrobotne  

to mieszkańcy w wieku do 30 roku życia, a 50 osób to mieszkańcy w wieku powyżej 50 lat. 

Dużym obciążeniem dla tej sytuacji jest również fakt, że w istniejącej strukturze 

bezrobotnych 51 osób nie ma kwalifikacji zawodowych, a 41 nie ma żadnego doświadczenia. 

Poddając analizie dane z poprzednich lat można uznać, że bezrobocie w Skórczu utrzymuje 

się na znacznym poziomie, co rodzi wiele dalszych problemów społecznych i stanowi znaczny 

hamulec dla rozwoju miasta. 

Z punktu widzenia rozwoju gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy istotnym problemem 

rozwojowym miasta jest brak znaczących terenów inwestycyjnych. Miasto z racji zajmowanej 

powierzchni już wyczerpało swoje rezerwy dla lokowania nowych inwestycji. Praktycznie nie 

ma już wolnych nieruchomości, które przeznaczone mogłyby zostać pod inwestycje – 

obecnie jedyny wolny teren inwestycyjny w gestii miasta zlokalizowany jest między  

ul. Osiedlową, obwodnicą miasta a cmentarzem. Teren ten, o pow. około 2,3 ha, nie jest 

uzbrojony.  

W tym kontekście problemem jest także brak inicjatyw na rzecz wspierania lokalnej 

przedsiębiorczości. W sytuacji kiedy na lokalnym rynku utrzymuje się wysokie bezrobocie, 
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konieczne jest promowanie i tworzenie zachęt do podejmowania samozatrudnienia, a także 

wspieranie funkcjonujących firm, by mogły się rozwijać i tworzyć miejsca pracy. 

Do największych barier w rozwoju lokalnej gospodarki należy także zaliczyć brak 

jakiejkolwiek bazy turystycznej. Mając na uwadze duży potencjał Skórcza w zakresie rozwoju 

turystyki, brak zaplecza jest poważnym utrudnieniem, który zniechęca turystów do 

odwiedzenia miasta.  

Jednym z głównych problemów z jakimi od wielu lat boryka się miasto jest zanieczyszczenie 

powietrza i przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu. Jak wynika  

z analizy stanu jakości powietrza znajdującej się w „Programie ochrony powietrza dla strefy 

pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz 

poziom docelowy benzo(a)pirenu”, który został przyjęty przez Sejmik Województwa 

Pomorskiego w 2013 r. miasto Skórcz znajduje się na liście samorządów gdzie występuje 

przekroczenie poziom docelowego stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu. Źródłem tego 

stężenia są przede wszystkim domowe kotłownie, w których wykorzystuje się do spalania 

różne, często niedozwolone paliwa (śmieci). Benzo(a)piren jest związkiem chemicznym, który 

wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą co związane jest z jego 

zdolnością kumulacji w organizmie, przez co zaliczany jest do związków silnie rakotwórczych.   

Powyższe problemy mogą mieć również częściowy wpływ na kolejną barierę rozwojową jaką 

jest wzrost zachorowalności mieszkańców Skórcza na choroby cywilizacyjne. Jak wynika 

 z danych statystycznych za lata 2010 – 2012, pochodzących z Wydziału Zdrowia Urzędu 

Wojewódzkiego w Gdańsku, Skórcz pod tym względem należy (obok Starogardu Gdańskiego  

i Skarszew) do miast o najszybszej dynamice wzrostu zachorowalności na nowotwory. 

Ponadto wpływ na zdrowie mają: brak profilaktyki, zła dieta i niezdrowy tryb życia.  

Niepokojące są informacje jakie przynosi analiza wykształcenia mieszkańców, ponieważ 

wynika z nich, że liczba osób z wykształceniem wyższym jest w Skórczu prawie dwukrotnie 

niższa niż w województwie pomorskim. Negatywnie należy ocenić sytuację w przypadku 

osób nieposiadających żadnego wykształcenia. Średnia osób, które nie ukończyły edukacji  

na poziomie podstawowym jest na znacząco wyższym poziomie niż średnia w województwie. 

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku statystyki dotyczącej osób z wykształceniem 

podstawowym i zasadniczym.  
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Dokonując oceny poziomu edukacji przez pryzmat wyników egzaminów zewnętrznych  

(np. egzamin gimnazjalny w 2014 r.; wyniki z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z Gdańska),  

w przypadku Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu na pięć branych pod uwagę przedmiotów 

w dwóch przypadkach: historia i wiedza o społeczeństwie (wynik: 58,64 %) oraz język 

angielski podstawowy (64,82 %) Skórcz zajmuje 3. miejsce wśród gmin powiatu 

starogardzkiego. Wynik ten należy uznać za dobry. Jednak w przypadku egzaminów z tak 

kluczowych przedmiotów jak język polski (wyniki: 59,11 %), matematyka (43,48 %) i 

przedmioty przyrodnicze (47,80 %), na tle innych szkół z powiatu starogardzkiego, wyniki 

należy uznać za słabe (miejsce wśród gmin odpowiednio: 9., 9. i 10.). Biorąc pod uwagę, że o 

przyszłych kompetencjach w głównej mierze decydują wiedza i umiejętności z języka 

ojczystego i matematyki, wynik całościowo na tle powiatu i województwa należy uznać za 

bardzo przeciętny, wręcz niski, co także stanowi istotną barierę rozwojową miasta.  

Do największych barier mających wpływ na aktywność zawodową mieszkańców należy 

również zaliczyć brak opieki nad dziećmi w przedziale wiekowym do 2,5 lat. Brak żłobka,  

a także większej liczby miejsc w przedszkolach (dla dzieci w wieku 3-6 lat) stanowi istotny 

problem dla rodziców pracujących (zmuszonych do dowożenia dzieci np. do Starogardu)  

lub chcących podjąć zatrudnienie.  

Podobnie problemem jest konieczność dojazdu do lekarzy specjalistów - aby skorzystać  

z konsultacji specjalistycznej pacjenci muszą udać się do Starogardu Gdańskiego bądź 

Trójmiasta. Choć problem ten jest niezależny od władz miasta, jest to znaczące utrudnienie 

dla mieszkańców, szczególnie osób starszych, które najczęściej korzystają ze specjalistycznej 

opieki medycznej.  

Biorąc pod uwagę aktywność społeczną Skórczan, do słabych stron miasta należy zaliczyć 

brak zaplecza technicznego dla organizacji pozarządowych w postaci biura czy miejsca  

na spotkania. Sytuacja ta powoduje utrudnienia w ich działalności oraz dalszym rozwoju. 

Organizacje w obecnej sytuacji korzystają głównie z pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury 

lub Miejskiej Sali Widowiskowej, natomiast wszelkie dokumenty związane z działalnością  

są przechowywane w lokalach prywatnych.   

Za niewystarczającą trzeba też uznać obecną ofertę spędzania czasu wolnego, szczególnie 

skierowaną do młodzieży oraz osób starszych. Choć różnego rodzaju zajęcia i aktywności 

oferowane są przez MOK, Bibliotekę, kluby sportowe czy inne organizacje, mieszkańcy –  
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w szczególności osoby młode oraz seniorzy – uważają że są one zbyt ubogie i często  

nie do końca odpowiadają im potrzebom. Jest to częściowo powiązane także  

z niewystarczająco rozwiniętą bazą dla działalności kulturalnej (zwłaszcza zapleczem MOK 

czy sceną w parku), która także ogranicza możliwości poszerzania  aktualnej oferty. Biorąc 

pod uwagę istniejącą infrastrukturę, należy zwrócić także uwagę na brak pełnowymiarowej 

sali sportowej, który znacząco utrudnia organizowanie nowych, dużych imprez sportowych  

i kulturalnych dla mieszkańców oraz turystów. 

Z punktu widzenia atrakcyjności osiedleńczej, problemem miasta pozostaje niski poziom 

rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej. W szczególności problem ten dotyka skórczańskich 

osiedli (Osiedle Leśne i Osiedle Młodych). Cześć osiedlowych dróg posiada nawierzchnię 

nieutwardzoną, a część nawierzchnię utwardzoną płytami betonowymi typu JUMBO, które 

ulegają stosunkowo szybkiej destrukcji w porównaniu do nawierzchni bitumicznych. 

Odczuwalny jest brak chodników lub ich zły stan techniczny.  

Szanse 

Szansą na rozwój miasta będzie na pewno budowa drugiej części obwodnicy Skórcza. Jej 

trasa prowadzić będzie od Ronda Gryfa u zbiegu ul. Pomorskiej i Dworcowej w Skórczu, 

wzdłuż nieczynnej linii kolejowej, do istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 

za miejscowością Stara Jania. Następnie inwestycja będzie wykonana wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 231 do węzła autostrady A1 w Kopytkowie. Z zapewnień inwestora jakim 

jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wynika, że inwestycja zostanie zrealizowana do 

2020 roku. Jeszcze lepsze powiązanie dojazdu ze Skórcza do autostrady oraz wyprowadzenie 

ciężkiego transportu poza centrum miasta jednoznacznie pozytywnie przyczyni się do 

poprawy warunków życia lokalnej społeczności. Innym aspektem w kontekście rozwoju 

miasta jest modernizacja takich powiązań drogowych ze Skórczem jak droga wojewódzka  

nr 222 Skórcz – Starogard Gd. – Gdańsk. Jest to główne obok autostrady połączenie drogowe 

pomiędzy Skórczem a Trójmiastem. Modernizacja tego odcinka drogowego wpłynie  

na poprawę warunków jazdy, szybkości przemieszczania się, bezpieczeństwa podróżowania  

oraz obniżenia kosztów transportu do Gdańska.  

Jedną z głównych szans rozwojowych miasta jest pozyskanie w ciągu najbliższych 7 lat 

środków unijnych na realizację przedsięwzięć w obrębie Skórcza. Głównym źródłem tych 

funduszy będą Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 
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2020 oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Już ostatnie lata 

pokazały, że bez dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych Skórczowi trudno byłoby 

zrealizować wiele inwestycji publicznych, co mocno ograniczyłoby możliwości rozwoju 

miasta.  

Do szans należy zaliczyć także rozwój współpracy pomiędzy samorządem miejskim Skórcza 

 a sąsiednimi gminami. W zasadzie współpraca w każdym obszarze może przynieść korzyści 

wszystkim partnerom, w tym także w kontekście wspólnego aplikowania o środki unijne. 

Skórcz leży na skrzyżowaniu wielu szlaków turystycznych wiodących najczęściej z południa  

na północ kraju. Najbardziej znane z nich to: np. szlak rowerowy św. Rocha oraz szlak pieszy 

tzw. Pierścień Kociewski. Ponadto położenie na skraju Borów Tucholskich, w sąsiedztwie 

wielu jezior stanowi dla miasta jedną z głównych szans rozwojowych na płaszczyźnie 

turystyki. Szczególnie latem i wiosną widoczne jest znaczące zwiększenie ruchu 

turystycznego. Skórcz oraz okolice stanowią jeden z najciekawszych obszarów Kociewia dla 

uprawiania aktywnej turystyki. Walory turystyczny posiadają również obiekty zabytkowe 

zlokalizowane w mieście, szczególnie te które w ostatnich latach przeszły proces renowacji i 

obecnie prezentują w całej okazałości swoje walory historyczne i kulturowe.  

Dużą szansą na rozwój miasta jest również planowana budowa nowych mieszkań. Od 14 lat, 

kiedy powstały bloki mieszkalne TBS przy ul. Wojska Polskiego, w Skórczu nie powstało 

żadne nowe mieszkanie pod wynajem lub na sprzedaż. Taka sytuacja poważnie wpłynęła  

na ograniczenie podaży na rynku mieszkaniowym. Jednak obecnie dwa lokalne podmioty 

gospodarcze  przygotowują się do wybudowania nowych mieszkań w Skórczu. Realizacja tych 

inwestycji w sposób zdecydowany wpłynie na podniesienie atrakcyjności osiedleńczej, 

możliwości rozwojowe lokalnego rynku pracy oraz zachęci osoby pracujące w skórczańskich 

firmach, a mieszkające poza miastem do osiedlania się w Skórczu.  

Jedną z największych szans na rozwój miasta w najbliższych latach jest wzrost aktywności 

obywatelskiej, w tym partycypacji społecznej w procesach zarządzania w życiu publicznym. 

Biorąc pod uwagę liczbę organizacji pozarządowych jakie powstały w ostatnich latach 

 oraz ich dotychczasową aktywność należy stwierdzić, że potencjał Skórcza jest w tym 

zakresie znaczący. Jak pokazują dobre przykłady innych miast aktywność trzeciego sektora i 

jego udział w życiu publicznym jest jednym z najskuteczniejszych sposób rozwoju samorządu 

w zakresie kultury, sportu itp.   
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Do katalogu szans dla miasta należy dodać również zmianę postaw społecznych  

w szczególności w zakresie edukacji. Wyniki uzyskiwane zwłaszcza w egzaminach 

zewnętrznych (test szóstoklasisty, egzamin gimnazjalny) pokazują, że świadomość rodziców 

oraz zaangażowanie w rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży jest niewystarczający. Zmiana 

postawy w tym zakresie jest szansą na uzyskiwanie nie tylko lepszych wyników w nauce 

przez najmłodsze pokolenie Skórczan, ale również świadome kształtowanie swojej 

przyszłości oraz przyszłości miasta.  

Ekonomia społeczna stanowi odpowiedź na problemy społeczne oraz bezrobocie  

na wskazanym obszarze. Dobre przykłady z innych samorządów pokazują, że jest to jeden 

z kierunków rozwoju dla osób mniej kreatywnych. Ekonomia społeczna jest to działalność 

gospodarcza, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Biorąc pod uwagę poziom 

bezrobocia oraz jego strukturę w Skórczu, właśnie przedsiębiorczość społeczna stanowi 

ogromną szansę dla wielu mieszkańców na znalezienie zatrudnienia oraz aktywność 

zawodową. Zaangażowanie się samorządu w rozwój tego typu przedsiębiorczości stanowi 

szansę na likwidację wielu problemów społecznych.  

Zagrożenia 

Utrzymywanie się na obecnym poziomie perspektyw rozwoju zawodowego dla najmłodszego 

pokolenia mieszkańców Skórcza stanowi realne zagrożenie dla dalszego odpływu młodych 

ludzi do większych aglomeracji miejskich (najczęściej Trójmiasto) oraz emigracji zarobkowej  

za granicę. Skórcz jest miejscowością, która w podobny sposób jak wiele pomorskich 

miejscowości doświadczyła odpływu ludzi za granicę w ostatnich 10 latach. Jest to dotkliwe 

dla lokalnej gospodarki oraz społeczności, ponieważ miasto na wiele lat, nierzadko na 

zawsze, opuszczają przedsiębiorczy mieszkańcy Skórcza, w przypadku stworzenia im lepszych 

warunków na rozwój zawodowy, swoją energię i pomysły wykorzystaliby dla dobra lokalnej 

społeczności. Zupełnie realnym zagrożeniem jest również dalsze nasilanie się ujemnych 

tendencji demograficznych oraz szybkie starzenie się społeczeństwa. 

Utrzymywanie się na obecnym poziomie presji mieszkańców na środowisko naturalne  

(w szczególności problem wysokiej emisji gazów do środowiska), może stanowić poważne 

zagrożenie nie tylko dla przyrody miasta i jego otoczenia, ale także dla zdrowia mieszkańców.  
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Jak pokazują ostatnie lata w bezpośrednim otoczeniu Skórcza wystąpiły ekstremalne 

zjawiska naturalne (huragan). Miasto jest nimi również zagrożone. Z racji ukształtowania 

terenu centrum miasta (położone w dolinie) w przypadku intensywnych opadów deszczu 

mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wielu mieszkańców Skórcza.  
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4 ROZWÓJ STRATEGICZNY W LATACH 2015 – 2020 

4.1 WIZJA I MISJA SKÓRCZA  

Wizja rozwoju Skórcza stanowi opis pożądanego stanu rzeczywistości oczekiwanego do 2020 

roku. Formułuje ona stan docelowy, do jakiego dążyć będzie cała wspólnota miejska, w tym 

władze miasta, partnerzy publiczni i prywatni oraz sami mieszkańcy. Wskazana wizja Skórcza 

przewiduje stworzenie warunków do trwałego i zrównoważonego rozwoju społecznego  

i gospodarczego miasta z wykorzystaniem posiadanych potencjałów. 

 

Misja stanowi syntetyczny opis sposobu postępowania w celu realizacji założonej wizji 

rozwoju Skórcza. Wskazuje ona nadrzędne zasady (wartości), jakimi Miasto powinno się 

kierować, by zapewnić zrównoważony i trwały rozwój całego obszaru. Z uwagi na specyfikę 

przedmiotowego dokumentu strategicznego, który służyć będzie w dużej mierze władzom 

miejskim w programowaniu rozwoju, w misji podkreślono kluczową rolę samorządu Skórcza 

w podejmowaniu działań na rzecz realizacji założonej wizji. 

 

 

Skórcz – miejscem wysokiej jakości życia i współpracy na Kociewiu,  

atrakcyjnym dla turystów i inwestorów, rozwijającym się w oparciu o wielowiekową 

tradycję, walory środowiska, wysokiej jakości infrastrukturę oraz aktywnych, 

wykształconych i przedsiębiorczych mieszkańców 

Samorząd Skórcza angażuje się w organizowanie i prowadzenie  

ukierunkowanych działań w procesy rozwojowe zachodzące w mieście.  

Odbywa się to przy aktywnym wsparciu społecznym, poprzez pobudzanie lokalnej 

przedsiębiorczości, tworzenie sprzyjających warunków do wysokiej jakości edukacji  

i wszechstronnego rozwoju mieszkańców, zapewnienie funkcjonalnej infrastruktury 

oraz efektywne wykorzystanie walorów przyrodniczych i turystycznych  

z poszanowaniem środowiska naturalnego. 
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4.2 CELE STRATEGII ROZWOJU SKÓRCZA 

Dla ukierunkowania działań rozwojowych na terenie Skórcza, a tym samym osiągnięcia 

założonych wizji i misji, sformułowano trzy nadrzędne cele rozwojowe, które 

skonkretyzowane zostały przez 11 celów operacyjnych.  

Określając cele wzięto pod uwagę szereg czynników, w tym przede wszystkim:  

 istniejące uwarunkowania, określone w diagnozie oraz w analizie SWOT,  

 priorytety rozwoju wskazane przez mieszkańców w badaniu ankietowym, 

 obowiązujące dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym  

i krajowym. 

Istniejące uwarunkowania (diagnoza stanu aktualnego oraz analiza SWOT) przedstawione 

zostały w poprzednich punktach niniejszego dokumentu. Zaprezentowano tam również 

wyniki badań ankietowych dotyczące poszczególnych dziedzin życia. Dodatkowo odpowiedzi 

mieszkańców z badania ankietowego dotyczące priorytetów rozwoju graficznie 

przedstawione zostały poniżej (wielkość czcionki odwzorowuje ilość głosów oddanych na 

poszczególne priorytety rozwoju).  Odniesienie do dokumentów strategicznych wyższego 

rzędu opisano w kolejnym punkcie. 
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Rysunek 4.1 Priorytety rozwoju wskazane w badaniu ankietowym przez mieszkańców 
 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Mając na uwadze powyższe, założono, że działania rozwojowe Skórcza powinny 

koncentrować się wokół trzech sfer, którym odpowiadają  nadrzędne cele rozwojowe:  

I. SFERA GOSPODARCZA: Cel rozwojowy nr 1. Wysoka konkurencyjność gospodarcza  

II. SFERA PRZESTRZENNO-ŚRODOWISKOWA: Cel rozwojowy nr 2. Atrakcyjna przestrzeń i 

czyste środowisko 

III. SFERA SPOŁECZNA: Cel rozwojowy nr 3. Aktywne i rozwijające się społeczeństwo 

Celom rozwojowym przyporządkowano następnie bardziej konkretne cele operacyjne. 

Poniżej na rysunku przedstawiono schematycznie całą logikę interwencji (wizję, misję oraz 

cele rozwojowe i operacyjne), a w dalszej części opisano szczegółowo poszczególne cele wraz 

ze wskazaniem proponowanych kierunków działań.  
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Rysunek 4.2 Najważniejsze założenia strategiczne (logika interwencji) 

 

Skórcz – miejscem wysokiej jakości życia i współpracy na Kociewiu,  
atrakcyjnym dla turystów i inwestorów, rozwijającym się w oparciu o wielowiekową tradycję, walory środowiska, wysokiej jakości 

infrastrukturę oraz aktywnych, wykształconych i przedsiębiorczych mieszkańców 

Samorząd Skórcza angażuje się w organizowanie i prowadzenie ukierunkowanych działań w procesy rozwojowe zachodzące w mieście. 
Odbywa się to przy aktywnym wsparciu społecznym, poprzez pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości, tworzenie sprzyjających warunków  

do wysokiej jakości edukacji i wszechstronnego rozwoju mieszkańców, zapewnienie funkcjonalnej infrastruktury oraz efektywne 
wykorzystanie walorów przyrodniczych i turystycznych z poszanowaniem środowiska naturalnego. 

 

Wizja 

Misja 

Cele  rozwojowe 

Cele operacyjne 
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4.2.1 CEL ROZWOJOWY NR 1. WYSOKA KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARCZA  

 

Cel operacyjny 1.1.  

Tworzenie warunków dla rozwoju inwestycji i podnoszenie atrakcyjności gospodarczej 

miasta. 

Uzasadnienie 

Jednym z warunków rozwoju gospodarczego Skórcza jest posiadanie oferty 

inwestycyjnej skierowanej do potencjalnych inwestorów. Wobec tego brak 

przygotowanych i wyposażonych w infrastrukturę techniczną nowych 

terenów inwestycyjnych stanowi istotną barierę w rozwoju miasta.  

Istotnym  narzędziem do poprawy warunków dla przedsiębiorczości jest 

profesjonalna promocja walorów miasta oraz posiadanie niezbędnych 

narzędzi planistycznych (miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego)  wskazujących strefy rozwoju. 

Kierunki 

działań 

 uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu 

nadania im nowych funkcji gospodarczych (cele mieszkaniowe, usługi, 

przemysł)  

 uzbrojenie terenów inwestycyjnych w niezbędną infrastrukturę 

techniczną 

 rozwój współpracy z inwestorami (opieka przed- i poinwestycyjna) 

 zwiększenie pokrycia miasta MPZP i określenie stref rozwoju  

 rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku miasta w mediach 

tradycyjnych i społecznościowych  

 

Cel operacyjny 1.2.  

Promocja przedsiębiorczości i jej wspieranie. 

Uzasadnienie 

Aby zwiększyć liczbę miejsc pracy na lokalnym rynku, poza posykiwaniem 

i współpracą z inwestorami, należy wesprzeć doradczo i szkoleniowo osoby 

zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą. Innym skutecznym 

narzędziem wspierającym przedsiębiorczość przez samorząd jest 

zastosowanie zachęt podatkowych wobec osób rozpoczynających 

działalność biznesową na terenie miasta. By zapewnić długotrwałą promocję 

samozatrudnienia, warto aktywizować także najmłodszych mieszkańców. 

Wprowadzenie teoretycznych i praktycznych elementów edukacji 

ekonomicznej już na poziomie gimnazjum będzie dobrą formą popularyzacji 

idei przedsiębiorczości. 

Kierunki 

działań 

 wsparcie doradcze i szkoleniowe dla osób chcących rozpocząć działalność 

gospodarczą oraz dla funkcjonujących przedsiębiorstw we współpracy z 

Instytucjami Otoczenia Biznesu  
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 stworzenie systemu zachęt (np. podatkowych) dla osób 

rozpoczynających działalność gospodarczą, rozwijających dotychczasową 

działalność i/lub tworzących miejsca pracy 

 pomoc w pozyskiwaniu grantów i dotacji na rozpoczęcie działalności i/lub 

tworzenie miejsc pracy 

 wprowadzenie elementów przedsiębiorczości do edukacji młodzieży  

 

Cel operacyjny 1.3.  

Efektywne wykorzystanie potencjału naturalnego, historycznego i kulturowego  

na potrzeby rozwoju turystyki. 

Uzasadnienie 

Średniowieczny układ urbanistyczny historycznej części miasta wraz  

z dobrze zachowanymi zabytkami, okoliczne jeziora i Bory Tucholskie oraz 

bogata tradycja kociewskiego miasta zobowiązuje do bardziej efektywnego 

wykorzystania tego potencjału. Przygotowanie i wdrożenie profesjonalnej 

promocji  lokalnych walorów turystycznych czy oznakowanie istniejących 

zabytków może stanowić istotny impuls do rozwoju turystyki. Ważnym 

elementem tej strategii powinno być również lepsze wykorzystanie 

Internetu oraz mediów społecznościowych, aby dotrzeć z zaplanowanym 

przekazem do większej grupy odbiorców. Jednym z warunków 

gospodarczego wykorzystania turystyki przez mieszkańców jest stworzenie 

rozpoznawalnych produktów turystycznych przez władze samorządowe 

wraz z organizacjami pozarządowymi oraz oferty miejsc noclegowych przez 

samych mieszkańców miasta. 

Kierunki 

działań 

 promocja lokalnej turystyki, w tym zachęcanie mieszkańców  

do podejmowania działalności okołoturystycznej (edukacja turystyczna) 

 oznakowanie zabytków oraz budowa miejscowego systemu informacji 

turystycznej 

 promocja walorów historycznych i kulturowych miasta oraz Kociewia, 

współpraca z portalami i organizacjami turystycznymi, stworzenie 

profesjonalnej strony www 

 stworzenie produktu turystycznego w oparciu o organizację imprezy 

plenerowej identyfikowanej z obszarem miasta (np. Bieg Czterech Jezior) 

 stworzenie pakietów kompleksowych ofert turystycznych 

 organizacja i udział w lokalnych, regionalnych i krajowych akcjach 

promocyjnych – targi, imprezy kulturalne 
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4.2.2 CEL ROZWOJOWY NR 2. ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ I CZYSTE ŚRODOWISKO 

 

Cel operacyjny 2.1.  

Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności przestrzeni w mieście. 

Uzasadnienie 

Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej stanowi jeden z głównych 

warunków podniesienia standardu życia mieszkańców Skórcza w najbliższej 

perspektywie czasu. Stąd konieczne jest zrealizowanie inwestycji 

publicznych, które wpłyną korzystnie na funkcjonalność i atrakcyjność 

przestrzeni miejskiej. Aby uzyskać wizerunkową spójność w skali miasta 

władze samorządowe powinny również wdrożyć w życie system zachęcania 

mieszkańców do większej dbałości o estetykę swoich posesji. Dopełnieniem 

działań w sferze atrakcyjności przestrzeni miejskiej w Skórczu będzie 

ochrona i rewaloryzacja licznych obiektów zabytkowych zlokalizowanych w 

mieście. 

Kierunki 

działań 

 nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, szczególnie  

w historycznej części miasta (Rynek Maślany) 

 ochrona zabytków zgodnie z tworzonym Programem Opieki nad 

Zabytkami 

 stworzenie zachęt dla mieszkańców dotyczących poprawy atrakcyjności 

posesji (np. poprzez konkursy na najładniejszą posesję, ogród itp.) 

 

Cel operacyjny 2.2.  

Podniesienie atrakcyjności osiedleńczej miasta poprzez budowę i przebudowę 

infrastruktury technicznej i drogowej. 

Uzasadnienie 

Dla rozwoju Skórcza niezbędne jest modernizowanie dotychczasowej  

oraz budowanie nowej infrastruktury komunalnej. Brak dobrej jakości dróg 

miejskich z chodnikami w szczególności na osiedlach, brak odwodnienia 

części dróg czy konieczność uporządkowania systemu wodno- 

kanalizacyjnego stanowi istotną barierę w tworzeniu dobrych warunków 

życia lokalnej społeczności. Poprawa jakości dostępnej infrastruktury 

stanowić będzie duże wyzwanie inwestycyjne dla władz miasta, jednak 

wyższą atrakcyjność osiedleńczą miasta można uzyskać tylko poprzez 

podnoszenie standardu infrastruktury podstawowej, z której korzystają 

 na co dzień mieszkańcy miasta. 

Kierunki 

działań 

 przebudowa dróg lokalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (chodniki 

+ ścieżki rowerowe) na terenie miasta  

 dokończenie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej, przebudowa najstarszej 

(azbestowej) części sieci wodociągowej  

 zmodernizowanie gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków 
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 budowa kanalizacji deszczowej na drogach miejskich 

 

Cel operacyjny 2.3.  

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, w tym jakości powietrza. 

Uzasadnienie 

Zmniejszenie poziomu emisji gazów do powietrza oraz większa dbałość  

o stan środowiska lokalnego stanowi jedno z głównych zadań jakie stoją 

przed społecznością lokalną Skórcza w perspektywie do 2020 roku. Można 

będzie to osiągnąć jedynie poprzez poprawę efektywności energetycznej 

budynków, zachęcanie mieszkańców do zmiany źródła ogrzewania  

w domowych kotłowaniach na bardziej ekologiczne włącznie  

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz zabieganie o stworzenie 

zbiorowego systemu zaopatrzenia w ciepło. Konieczne będzie również 

systematyczne podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie wpływu 

zanieczyszczonego powietrza na ich zdrowie. 

Kierunki 

działań 

 wdrożenie zagadnień związanych z realizacją Pilotażowego Programu 

Niskowęglowego Rozwoju dla Powiatu Starogardzkiego 

 wspieranie inicjatyw na rzecz budowy sieci ciepłowniczej (np. zasilanej 

gazem skroplonym) 

 modernizacja kotłowni lokalnych wraz z dywersyfikacją paliw 

wykorzystywanych do produkcji energii cieplnej (w tym wykorzystanie 

OZE) 

 termomodernizacja budynków publicznych oraz mieszkalnych  

 podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie wpływu  

na zanieczyszczenie środowiska i jakość powietrza, upowszechnianie 

wykorzystania kolektorów słonecznych i pomp ciepła w budynkach 

prywatnych 

 

Cel operacyjny 2.4.  

Rozwój infrastruktury kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej. 

Uzasadnienie 

Pomimo, iż miasto Skórcz posiada rozbudowaną ogólnodostępną 

infrastrukturę sportowo – rekreacyjną potrzeby społeczności lokalnej w tym 

zakresie nie są w pełni zaspokojone. Brak pełnowymiarowej sali sportowej, 

placów zabaw na części osiedli czy brak koncepcji zagospodarowania 

terenów po byłych kortach hamują w znacznej mierze możliwości pełnego 

korzystania z wszelkich form aktywności fizycznej przez mieszkańców 

Skórcza. Również istniejąca baza kulturalna wymaga rozbudowy, ponieważ 

jej ograniczenia utrudniają realizowanie nowych przedsięwzięć w tym 

zakresie. 
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Kierunki 

działań 

 budowa pełnowymiarowej sali sportowej  

 przebudowa i rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej, w tym budowa 

nowych placów zabaw czy siłowni na świeżym powietrzu oraz 

modernizacja, rozbudowa i doposażenie  Stadionu Miejskiego  

 modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej (m.in. rozbudowa 

bazy MOK, przebudowa i doposażenie sceny w parku miejskim) 

 
 

4.2.3 CEL ROZWOJOWY NR 3. AKTYWNE I ROZWIJAJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO 

 

Cel operacyjny 3.1.  

Wspieranie aktywności społeczności lokalnej, w tym tworzenie warunków dla rozwoju 

organizacji pozarządowych. 

Uzasadnienie 

W Skórczu działa 17 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.  

Ich działalność obejmuje coraz szerszy obszar życia publicznego. Pomimo 

tego część życia społecznego wymaga jeszcze większej aktywizacji. Biorąc 

pod uwagę chęć działania, potencjał  osobowy i organizacyjny trzeciego 

sektora, samorząd powinien rozszerzyć zakres zadań publicznych zleconych 

tym organizacjom. Dzięki temu wiele inicjatyw społecznych, kulturalnych 

oraz obywatelskich będzie mogło uzyskać stosowne wsparcie i zostać 

zrealizowanych. Jednakże, poza wymiarem finansowym trzeci sektor 

oczekuje ze strony samorządu miejskiego również wsparcia 

infrastrukturalnego, po to aby dysponować odpowiednią bazą techniczną do 

rozwoju swojej działalności statutowej. 

Poza wspieraniem organizacji, konieczne jest także rozwijanie oferty czasu 

wolnego dla mieszkańców, tak by zapewnić wszystkim możliwość 

wartościowego i twórczego spędzania czasu oraz wszechstronnego rozwoju 

osobistego. 

Kierunki 

działań 

 rozszerzenie zakresu zadań publicznych zlecanych organizacjom 

pozarządowym 

 wsparcie infrastrukturalne dla organizacji pozarządowych – stworzenie 

siedziby dla organizacji pozarządowych 

 zacieśnianie współpracy z trzecim sektorem, wsparcie doradcze, 

organizacyjne i finansowe dla organizacji pozarządowych  

 rozszerzenie oferty czasu wolnego w szczególności dla młodzieży 

 rozwój oferty skierowanej do osób starszych  

 rozwój działalności kulturalnej, działania aktywizacyjne, integracja 

lokalnej społeczności 
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Cel operacyjny 3.2.  

Efektywny system edukacji. 

Uzasadnienie 

System edukacji w Skórczu wymaga kompleksowego wsparcia. Pomimo 

posiadania dobrego zaplecza infrastrukturalnego w postaci bazy oświatowej 

uczniowie Zespołu Szkół Publicznych uzyskiwali w ostatnich latach 

przeciętne wyniki egzaminów zewnętrznych. Ponadto brak opieki żłobkowej 

oraz niewystarczająca liczba miejsc w przedszkolach niekorzystnie wpływa 

na rozwój rynku pracy. Edukacja stanowi jeden z filarów rozwoju miasta. 

Stąd potrzeba poprawienia jakości kształcenia na każdym z poziomów 

edukacyjnych. Aby to osiągnąć konieczne jest aktywne sięganie po środki 

unijne oraz położenie większego nacisku na dostosowanie treści kształcenia 

do potrzeb miejscowego rynku pracy. 

Kierunki 

działań 

 rozwój opieki żłobkowej i przedszkolnej (budowa nowego budynku 

przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym bądź adaptacja istniejących 

obiektów) 

 zapewnienie wysokiej jakości edukacji na poziomie podstawowym  

i gimnazjalnym oraz rozwój nowoczesnych form kształcenia 

 rozwój wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach (w tym szczególnie 

uzdolnionych) 

 doskonalenie zawodowe nauczycieli, rozwijanie współpracy między 

szkołami 

 dostosowanie treści kształcenia do potrzeb lokalnej gospodarki i rynku 

pracy (we współpracy z Powiatem Starogardzkim), rozwój doradztwa 

zawodowego dla uczniów 

 

Cel operacyjny 3.3.  

Aktywizacja zawodowa mieszkańców. 

Uzasadnienie 

Niska aktywność zawodowa mieszkańców należy do największych barier 

rozwojowych w Skórczu. Długotrwałe bezrobocie występujące zwłaszcza  

u kobiet czy bierność zawodowa powodują, że pomimo realizacji różnych 

form prac społecznych, lokalna społeczność boryka się z problemem 

bezrobocia. Dodatkowe środki znajdujące się w dyspozycji Powiatowego 

Urzędu Pracy oraz środki unijne z nowej perspektywy budżetowej na lata 

2014 – 2020 dają szansę, aby skutecznie zmniejszyć grupę osób znajdujących 

się poza rynkiem pracy. 

Kierunki 

działań 

 aktywizacja osób biernych zawodowo, bezrobotnych i zagrożonych 

bezrobociem we współpracy z PUP  

 organizacja szkoleń w celu nabycia nowych umiejętności i/lub 

podnoszących kwalifikacje mieszkańców we współpracy z PUP  
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oraz Kociewskim Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego  

 organizowanie staży, robót publicznych i społecznie użytecznych 

 ścisła współpraca z lokalnymi pracodawcami 

 rozwój ekonomii społecznej, inicjowanie/sprzyjanie tworzeniu spółdzielni 
socjalnych  

 

Cel operacyjny 3.4.  

Poprawa poziomu usług medycznych i ich dostępności oraz szeroka profilaktyka. 

Uzasadnienie 

Konieczność podróżowania do miasta powiatowego lub Trójmiasta w celu 

konsultacji u specjalistów z zakresu medycyny powoduje duże utrudnienia w 

życiu codziennym mieszkańców Skórcza. Stąd istnieje potrzeba zacieśnienia 

współpracy z funkcjonującymi na lokalnym rynku podmiotami leczniczymi w 

celu pozyskania najbardziej popularnych specjalistów (np. kardiolog, 

internista, ortopeda) do miejscowych placówek służby zdrowia, jak też 

podnoszenia jakości oferowanych usług. Równie ważna jest profilaktyka 

zdrowotna wśród mieszkańców. Dzięki zastosowaniu programów 

profilaktycznych na większej grupie mieszkańców uniknie się wielu 

zachorowań wywołanych chorobami cywilizacyjnymi. 

Kierunki 

działań 

 współpraca z podmiotami leczniczymi w celu poprawy jakości  

i zwiększenia dostępności specjalistycznych usług medycznych  

 intensyfikacja działań profilaktycznych i diagnostycznych 

 propagowanie i promocja zdrowego trybu stylu życia (m.in. w szkołach) 

 
 
 

4.3 ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH  

4.3.1 STRATEGIA EUROPA 2020 

Strategia Europa 2020 opiera się na 3 priorytetach: „Rozwój inteligentny”, „Rozwój 

zrównoważony” oraz „Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu”. W ramach tych 

priorytetów zawartych został szereg najważniejszych celów UE do końca roku 2020. 

Analiza Strategii oraz zapisów Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 (SRMS, SKÓRCZ 

2020) pokazuje, że w znacznej części obydwa dokumenty wykazują zgodność. W obszarze 

priorytetowym „Rozwój inteligentny” Strategia Europa 2020 zakłada dążenie m.in.  

do zwiększania poziomu zatrudnienia. Strategia dla Miasta Skórcza zakłada w ramach celu 

„Wysoka konkurencyjność gospodarcza” tworzenie warunków dla inwestycji, wsparcie 
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przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału miasta dla rozwoju turystyki. Z kolei  

w ramach celu „Aktywne i rozwijające się społeczeństwo” zakłada działania na rzecz 

aktywizacji zawodowej. Realizacja tych założeń przełoży się na poprawę sytuacji 

gospodarczej miasta, a w konsekwencji zwiększania poziomu zatrudnienia. 

Strategia Europa 2020 w ramach priorytetu „Rozwój zrównoważony” zakłada także dalszą 

redukcję emisji CO2, zaś SRMS w ramach celu „Atrakcyjna przestrzeń i czyste środowisko” 

zakłada poprawę stanu środowiska przyrodniczego, w tym jakości powietrza, co wiąże się 

głównie z redukowaniem emisji CO2. Nie można nie zauważyć pełnej zgodności obu zapisów 

także i w tym przypadku. 

Działania w ramach priorytetu „Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu” mają za cel m.in. 

ograniczenie liczby osób przedwcześnie kończących naukę szkolną. Strategia SKÓRCZ 2020 

przewiduje poprawę efektywności systemu edukacji, w związku z czym ponownie zapisy 

dokumentu są spójne z założeniami Strategii Europa 2020. 

4.3.2 STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020 (SRK) 

SRK to najważniejszy dokument określający kierunki rozwoju Polski w horyzoncie czasowym 

do 2020 roku. SRK wskazuje na obszary strategiczne I - „Sprawne i efektywne państwo”,  

II - „Konkurencyjna gospodarka” oraz III - „Spójność społeczna i terytorialna”, w ramach 

których wyznaczone są poszczególne cele i priorytety rozwojowe. 

Zapisy SRMS i SRK w wielu punktach pokrywają się: obydwa dokumenty zakładają 

aktywizację społeczną i zawodową; poprawę stanu środowiska naturalnego, zaś SRK 

potrzebę poprawy atrakcyjności ośrodków lokalnych, takich jak np. miasto Skórcz. 

Analizując zapisy obydwu dokumentów należy wskazać, że są one w wielu punktach zbieżne. 

Zbieżność ta wynika zarówno z przesłanek realizacji obydwu strategii, ale sięga także 

poziomu celów operacyjnych. Uznaje się, że realizacja zapisów Strategii SKÓRCZ 2020 nie 

tylko nie stoi w sprzeczności z zapisami SRK, ale w skali lokalnej wniesie wydatny wkład w 

realizację krajowych założeń rozwojowych do roku 2020. 

Id: 77810BAC-26E7-49FB-8C43-E358C79F5546. Podpisany Strona 93



               Strategia Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 
 

 

 

S K Ó R C Z  2 0 2 0  93 

4.3.3 KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020: REGIONY, MIASTA, 

OBSZARY WIEJSKIE (KSRR) 

W ramach 1 celu KSRR „Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów” zakłada się m.in. 

tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych i zwiększania  

ich absorpcji na obszary poza ośrodkami wojewódzkimi oraz zwiększanie dostępności 

komunikacyjnej wewnątrz regionów, jak również wspieranie rozwoju i znaczenia miast. 

Pakiet działań tematycznych w ramach tego celu 1 zakłada także m. in. rozwój kapitału 

ludzkiego, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, poprawę efektywności energetycznej, 

wykorzystanie walorów środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego. Powyższe 

działania odpowiadają zapisom SRMS w ramach celów „Wysoka konkurencyjność 

gospodarcza” i „Aktywne i rozwijające się społeczeństwo”. 

W celu 2 KSRR „Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji 

na obszarach problemowych” zakłada m.in. poprawę dostępności usług medycznych  

i edukacyjnych na obszarach wiejskich oraz rewitalizację miast. Ponownie należy stwierdzić, 

że powyższe założenia znajdują swoje odpowiedniki w zapisach SRMS, w ramach celów 

operacyjnych „Atrakcyjna przestrzeń i czyste środowisko”, jak również „Aktywne i 

rozwijające się społeczeństwo”. 

Porównanie celów i działań KSRR oraz celów Strategii SKÓRCZ 2020 pozwala na stwierdzenie 

szerokich powiązań pomiędzy dwoma dokumentami. Założenia KSRR są w zgodne  

z deklarowaną wizją miasta Skórcz, a jednocześnie wykazują wysoką zgodność lub wręcz 

tożsamość z celami rozwojowymi i operacyjnymi prezentowanej Strategii Miasta. Na tej 

podstawie orzeka się o zgodności obydwu dokumentów. 

4.3.4 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2020 (SRWP) 

Wizja województwa zaprezentowana w SRWP to region trwałego wzrostu, o unikatowej 

pozycji, będącego liderem pozytywnych zmian społecznych i gospodarczych w Polsce  

i w obszarze Południowego Bałtyku. Biorąc pod uwagę zadeklarowaną w SRMS wizję miasta 

jako miejsca wysokiej jakości życia, atrakcyjnego dla turystów i inwestorów, który rozwija się 

w oparciu o wielowiekową tradycję, walory środowiska, wysokiej jakości infrastrukturę  

oraz aktywnych, wykształconych i przedsiębiorczych mieszkańców, należy podkreślić, że obie 

prezentowane wizje są zgodne ze sobą, zaś w wielu punktach wykazują tożsamość. 
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Realizacji wizji SRWP służyć będą się na 3 cele strategiczne: „Nowoczesna gospodarka”, 

„Aktywni mieszkańcy” oraz „Atrakcyjna przestrzeń”, w które wpisano 10 celów operacyjnych. 

Podobny układ celów rozwojowych zapisano w SRMS. Analiza warstwy celów operacyjnych 

obydwu dokumentów pozwala na wniosek, że zdecydowana większość celów Strategii 

SKÓRCZ 2020 posiada swoje odpowiedniki w zapisach SRWP 2020. W tym kontekście 

Strategia dla Skórcza stanowi więc jej przestrzenne uszczegółowienie odnoszące się do 

podobnych obszarów problemowych. Wysoki stopień powiązań zarówno na szczeblu 

ogólnych celów strategicznych/rozwojowych, jaki i skonkretyzowanych celów operacyjnych, 

a czasem nawet tożsamość kierunków działa pozwala stwierdzić, że obydwie analizowane 

strategie są nie tylko zgodne, ale także pozostają w ścisłym stopniu powiązane. 

4.3.5 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

(PZPWP) 

Plan stanowi podstawowy w skali regionu dokument, który określa strategiczne cele, 

kierunki i zasady rozwoju województwa pomorskiego. Generalną zasadą PZPWP jest 

równoważenie różnych sfer życia i działalności w przestrzeni regionu. Jej rozwinięciem są 

zasady ogólne: m.in. stosowanie trójochrony (integralnej ochrony wartości przyrodniczych, 

kulturowych i krajobrazu), dążenie do harmonijnego powiązania potrzeb społecznych z 

cechami i funkcjonowaniem środowiska, czy zrównoważone wykorzystanie zasobów 

naturalnych, oszczędność energii i ograniczenie ilości odpadów. 

Jako cel generalny Planu wskazano kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalno-

przestrzennej województwa, która sprzyjać będzie równoważeniu wykorzystywania cech, 

zasobów i walorów przestrzeni z rozwojem gospodarczym, wzrostem poziomu i jakości życia 

oraz trwałym zachowaniem wartości środowiska dla potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń. 

Warto podkreślić w tym miejscu spójność powyższych postulatów z wizją zapisaną w 

Strategii SKÓRCZ 2020, gdzie zapisano dążenie do osiągnięcia wysokiego poziomu jakości 

życia mieszkańców m. in. w oparciu o walory środowiskowe. W zakresie celów głównych 

polityki przestrzennej województwa PZP wymienia m.in. powiązanie regionu z Europą i 

obszarem Bałtyckim, efektywne gospodarowanie przestrzenią, poprawę poziomu jakości 

życia oraz zahamowanie dewaloryzacji środowiska.  
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Analiza powyższych zapisów PZPWP pozwala na wniosek o znacznym stopniu powiązań:  

w Strategii dla Miasta Skórcza również zawarto zapisy dotyczące poprawy dostępności 

transportowej (cel 2.2), poprawy funkcjonalności i atrakcyjności przestrzeni (cel 2.1), 

 jak również poprawy stanu środowiska przyrodniczego, w tym jakości powietrza (cel 2.3).  

W PZPWP wskazano, że Skórcz może wykorzystać swój potencjał jako ośrodka 

ponadgminnego o ile dokonają integracji odpowiednio rozległych obszarów funkcjonalnych, 

poprzez systemy transportu publicznego, infrastruktury i skoordynowanej polityki 

przestrzennej. Założenia analizowanej strategii w celu 2.2. „Podniesienie atrakcyjności 

osiedleńczej miasta poprzez budowę i przebudowę infrastruktury technicznej i drogowej”,  

jak również inne cele odnoszące się do infrastruktury społecznej mającej najczęściej 

charakter ponadlokalny (cel 3.2, cel 3.4) będą prowadzić w konsekwencji do wzmacniania 

roli Skórcza, jako ważnego ośrodka południowej części powiatu starogardzkiego. 

4.3.6 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STAROGARDZKIEGO 2014-2020 (SRPS) 

Strategia jest głównym, obowiązującym powiat starogardzki dokumentem strategicznym 

wyznaczającym cele działania samorządu do roku 2020. Dokument określa wizję rozwoju 

powiatu jako prężnie rozwijającego się obszaru, zapewniającego swoim mieszkańcom 

bezpieczeństwo oraz wzrost jakości życia i szanującego dziedzictwo kulturowe oraz 

naturalne. Przestawione założenia dla Miasta Skórcza w wielu punktach są zbieżne: zakłada 

się bowiem, że Skórcz będzie miejscem wysokiej jakości życia, co będzie konsekwencją 

rozwoju w oparciu o wielowiekową tradycję i walory środowiska. Strategia powiatowa 

zawiera 3 cele strategiczne: „Nowoczesna gospodarka”, „Zapewnienie mieszkańcom ciągłego 

i stabilnego wzrostu” oraz „Spójna i atrakcyjna przestrzeń”, a w ich ramach pomniejsze cele 

operacyjne.  

Zarówno cele wyższego rzędu (rozwojowe) w SRMS, jak i szczegółowe cele operacyjne  

w ramach celu szczegółowego „Wysoka konkurencyjność gospodarcza” wykazują znaczną 

zbieżność. Już sam układ celów opierający się na triadzie: Gospodarka-Przestrzeń-

Społeczeństwo pozwala na stwierdzenie podobieństwa obu strategii. 

Przegląd celów operacyjnych SRPS i SRMS pokazuje, że także w tej warstwie dokumenty 

wykazują spójność. W odniesieniu do gospodarki obie strategie wskazują na potrzebę 

wsparcia przedsiębiorczości i rozwoju turystyki w oparciu o potencjał kulturowy i 
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przyrodniczy. W odniesieniu do obszaru zagospodarowania przestrzennego zarówno 

powiatowa, jak i miejska strategia postulują poprawę sprawności systemu transportowego, 

poprawę jakości przestrzeni publicznych oraz działania na rzecz lepszego stanu środowiska 

naturalnego. W zakresie rozwoju społecznego podobieństwo między oboma dokumentami 

przejawia się w jednoczesnym postulowaniu poprawie efektywności edukacji, aktywizacji 

społecznej i zawodowej oraz poprawy poziomu usług medycznych, ich dostępności oraz 

szerokiej profilaktyki. 

Powyższa analiza zapisów obu dokumentów upoważnia do stwierdzenia, że strategie  

te wykazują wysoki stopień wzajemnego powiązania – zarówno na poziomie ogólnej wizji 

danego obszaru, ale także celów rozwojowych/strategicznych i wynikających z nich celów 

operacyjnych. Resumując, realizacja zapisów Strategii SKÓRCZ 2020 w znacznym stopniu 

wspierać będzie realizację zapisów Strategii Powiatu Starogardzkiego. 
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5 SYSTEM REALIZACJI STRATEGII 

5.1  ZASADY WDRAŻANIA  STRATEGII 

Strategia SKÓRCZ 2020 realizowana będzie zgodnie z wymogami wynikającymi z ogólnych 

zasad prowadzenia polityki rozwoju i dobrego rządzenia. Jako naczelne zasady szczególnie 

istotne z punktu widzenia przedmiotowego dokumentu wskazać należy: zasadę 

zrównoważonego rozwoju oraz zasadę partnerstwa. 

Zasada zrównoważonego rozwoju i zasada partnerstwa to dwie najważniejsze zasady 

wdrażania i planowania, które odnoszą się do priorytetowych aspektów rozwoju dotyczących 

ochrony środowiska, racjonalnego wykorzystania zasobów i przeciwdziałania zmianom 

klimatu oraz włączenia partnerów (w tym społeczno-gospodarczych) w proces wdrażania, 

monitoringu i ewaluacji programów rozwoju. Dlatego też Strategia Rozwoju Miasta Skórcza 

do roku 2020 realizowana będzie według powyższych reguł. 

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  

pod pojęciem zrównoważony rozwój rozumie się „rozwój społeczno-gospodarczy, w którym 

następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych,  

z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 

przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb 

poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i 

przyszłych pokoleń”. Oznacza to, że cele rozwojowe Strategii wdrażane będą w taki sposób, 

żeby zapewnić rozwój społeczny i gospodarczy miasta, i jednocześnie umożliwić 

wykorzystanie zasobów przyrodniczych w taki sposób, aby mogły korzystać z nich również 

przyszłe pokolenia. Będzie to możliwe poprzez dążenie do spójności społecznej poprzez 

wyrównywanie szans i przeciwdziałanie nierównościom, jak i podnoszenie jakości środowiska 

naturalnego m.in. poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Jednocześnie kluczową rolę we wdrażaniu zapisów Strategii powinna zyskać zasada 

partnerstwa, która związana jest z zaangażowaniem w realizację zadań innych jednostek 

samorządów terytorialnego (w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć), a także partnerów 

społeczno-gospodarczych oraz społeczeństwa. Z uwagi na specyficzne uwarunkowania 

Skórcza, który jest terytorialnie bardzo niewielki, a jednocześnie pełni funkcję zaplecza 
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administracyjnego, społecznego i gospodarczego dla sąsiednich gmin (zwłaszcza gminy 

wiejskiej Skórcz), szczególnie pokreślić należy wagę współpracy i realizacji wspólnych 

projektów z innymi jednostkami (gminami, miastami, Powiatem Starogardzkim). Współpraca 

ta przyniesie korzyści wszystkim stronom, pozwalając na realizację przedsięwzięć o większym 

oddziaływaniu (bardziej uzasadnionych ekonomicznie) i przy mniejszym zaangażowaniu 

środków własnych. Zasadę partnerstwa rozumieć należy także poprzez uproszczenie 

procedur w kontaktach między władzą lokalną a innymi podmiotami.  

 

5.2 PLAN FINANSOWY 

5.2.1 GŁÓWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STRATEGII 

Strategia Rozwoju Miasta Skórcza finansowana będzie w dużej mierze ze środków 

pochodzących z budżetu Miasta Skórcza kształtującego się na poziomie ok. 10-11 mln zł 

rocznie. Dodatkowym źródłem będą także fundusze zewnętrzne, publiczne i prywatne, 

krajowe i zagraniczne, w tym fundusze unijne przeznaczone na lata 2014-2020. 

Głównym źródłem finansowania przedsięwzięć ze środków unijnych będą: Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach tych programów możliwe będzie zdobycie 

środków na przedsięwzięcia z zakresu edukacji, ochrony środowiska i efektywności 

energetycznej, aktywizacji społecznej, rozwoju przedsiębiorczości, jak również na szereg 

zadań związanych z kulturą, sportem i rekreacją. 

Warto podkreślić, że przy ubieganiu się o fundusze unijne w perspektywie 2014-2020 

preferowane będą projekty partnerskie. Zatem szersza współpraca miasta z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego, jak również z sektorem gospodarczym (który 

wprowadzi prywatny kapitał) i organizacjami pozarządowymi będzie niekwestionowanym 

atutem w przypadku ubiegania się o zewnętrzne  finansowanie  planowanych przedsięwzięć.  

Oprócz środków finansowych pochodzących z funduszy unijnych, jednostki samorządu 

terytorialnego oraz partnerzy społeczno-gospodarczy będą mogli korzystać ze środków 

finansowych dostępnych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego  

oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko-
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Polskiego Programu Współpracy oraz środków krajowych rozdysponowywanych m.in. przez 

Narodowy/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy poszczególne 

ministerstwa. 

5.2.2 KWOTA PRZEZNACZONA NA FINANSOWANIE STRATEGII I JEJ PODZIAŁ MIĘDZY 

POSZCZEGÓLNE PRIORYTETY, WSPÓŁFINANSOWANIE 

Roczny budżet Miasta Skórcza kształtuje się na poziomie ponad 10 mln zł. Zakłada się, że 

kwota środków przeznaczonych na realizację Strategii wynosić będzie nie mniej niż 80% 

środków budżetu pomniejszonego o wydatki bieżące. 

Biorąc pod uwagę zadania zaplanowane w poszczególnych celach można uznać,  

że największe nakłady przeznaczyć będzie trzeba na zadania przewidziane w  ramach celu 

rozwojowego nr 2. „Atrakcyjna przestrzeń i czyste środowisko”. Zakłada się tutaj realizację 

zadań dotyczących nadania nowych funkcji historycznej przestrzeni miasta, ochronę 

zabytków oraz przebudowę dróg lokalnych i infrastruktury towarzyszącej (chodników  

i ścieżek rowerowych), jak również działania związane z gospodarką wodno-ściekową, 

przedsięwzięciami dotyczącymi ciepłownictwa oraz termomodernizacją budynków. 

Zadaniami generującymi koszty w ramach 2 celu rozwojowego będą też przedsięwzięcia  

z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury sportowej i kulturalnej. 

W drugiej kolejności wydatki inwestycyjne wymagające większych środków finansowych 

realizowane będą w ramach celu rozwojowego nr 3 „Aktywne i rozwijające się 

społeczeństwo", w szczególności jeśli władze miejskie zdecydują o konieczności budowy 

nowego budynku przedszkola i żłobka. Inne działania w ramach celu operacyjnego nr 3 nie 

będą wymagały tak znacznych środków, gdyż będą to w większości działania miękkie -  

o charakterze nieinwestycyjnym, choć zakłada się tu także działania infrastrukturalne 

dotyczące m.in. stworzenia siedziby dla organizacji pozarządowych. Ponadto należy 

podkreślić iż cel ten przewiduje szereg działań kluczowych dla rozwoju miasta (jak np. 

edukacja czy aktywizacja zawodowa i społeczna), tak więc środki przeznaczane na ten cel 

będą musiały zapewnić osiągnięcie zakładanych efektów. 

Najmniejsze nakłady konieczne będą do poniesienia w ramach celu rozwojowego nr 1 

„Wysoka konkurencyjność gospodarcza”. Do wydatków inwestycyjnych wymagających 
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większych środków finansowych w ramach tego celu należeć będą jednak działania związane 

z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych oraz rozwojem turystyki.   

Warto podkreślić, że na część zadań które zaplanowano w Strategii, Miasto będzie mogło 

pozyskać finansowanie ze źródeł zewnętrznych, dzięki czemu wkład własny wynosić będzie 

znacznie mniej niż faktyczna wartość poszczególnych przedsięwzięć. W taki sposób możliwe 

będzie zrealizowanie większej liczby projektów, przy czym należy zaznaczyć, że wysokość 

środków własnych wymaganych przy realizacji zadań współfinansowanych z funduszy 

zewnętrznych jest określana odrębnie w każdym z dostępnych programów. 

Działania związane z realizacją poszczególnych przedsięwzięć wynikających z realizacji 

Strategii ujęte będą każdorazowo w budżecie Miasta oraz (jeśli dotyczy) w Wieloletnim 

Planie Inwestycyjnym. 

 

5.3 SYSTEM WDRAŻANIA 

5.3.1 KLUCZOWE INSTYTUCJE I PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W PROCES REALIZACJI STRATEGII 

Za prawidłową realizację Strategii odpowiadać będą władze Miasta Skórcza. Główną 

odpowiedzialność za realizację wszystkich założonych celów – z racji posiadanych 

kompetencji – ponosić będzie Burmistrz, natomiast za koordynację działań w konkretnych 

obszarach odpowiadać będzie Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji 

Urzędu Miejskiego w Skórczu. Referat ten w razie konieczności współpracować będzie  

z innymi podmiotami i jednostkami zaangażowanymi w działania wynikające z zapisów 

dokumentu. 

Przewiduje się, że w realizację Strategii oprócz Urzędu Miejskiego zaangażowane będą 

podmioty społeczno-gospodarcze, instytucje trzeciego sektora (organizacje pozarządowe)  

i przedsiębiorcy. Warto zwrócić uwagę, że miasto może odnieść duże korzyści z realizacji 

projektów partnerskich współpracując z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

z terenu powiatu i województwa (m.in. Powiat Starogardzki, gminy: Skórcz, Osiek, Smętowo 

Graniczne, miasto Kwidzyn). W przypadku realizacji zadań angażujących podmioty zewnętrze 

lub partnerów sektora publicznego, Burmistrz wyznaczy ze strony Miasta koordynatora, 
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który odpowiedzialny będzie za prowadzenie wszelkich zadań związanych z realizacją 

przedsięwzięcia. 

Rysunek 5.1 Schemat wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

5.3.2 MONITORING I EWALUACJA  

Wdrażanie Strategii Rozwoju poddawane będzie stałemu monitoringowi, czyli bieżącej 

kontroli i ocenie postępów realizacji. Działania dotyczące monitoringu polegać będą  

na gromadzeniu informacji o bezpośrednich efektach powstałych w wyniku wdrażania 

poszczególnych zadań przyporządkowanych konkretnym celom rozwojowym. Dzięki temu 

możliwa będzie: 

 bieżąca ocena realizacji zadań,  

 prognozowanie ewentualnych zmian warunków realizacji,  

 dokonywanie bieżących korekt i poprawek,  

 podejmowanie działań zabezpieczających i naprawczych, 

 informowanie społeczności lokalnej o uzyskanych wynikach. 

Monitoring pełnić będzie funkcję sprawdzającą, realizowaną w określonych odstępach czasu 

(raz w roku) poprzez zestawienie wykonanych przedsięwzięć w relacji do założonych celów.  
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Można wyróżnić następujące etapy monitoringu: 

 zbieranie danych,  

 analiza danych oraz identyfikacja problemów,  

 przygotowanie raportu wraz z propozycją działań korygujących. 

Za prowadzenie monitoringu i kontrolę postępu prac dotyczących osiągania wskaźników 

związanych z realizacją zadań wymienionych w Strategii odpowiadać będzie Kierownik 

Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Miejskiego. Do 

monitorowania postępu prac służyć może formularz załączony do niniejszej Strategii. 

Informacje te przekazywane będą władzom Miasta po zakończeniu każdego roku 

kalendarzowego (nie później niż do końca I kwartału roku następnego). 

Po przeanalizowaniu uzyskanych informacji Władze Miasta - we współpracy z Referatem 

Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz w przypadku realizacji projektów 

partnerskich, z innymi podmiotami zaangażowanymi w zadania dotyczące realizacji Strategii 

- ustalać będą harmonogram rozpoczętych i nowych przedsięwzięć. W przypadku gdy okaże 

się, że prowadzone działania nie pozwolą na realizację celów Strategii konieczne będzie 

wdrożenie działań zaradczych. Ważne jest, aby przez cały okres wdrażania Strategii Miasto 

współpracowało ze wszystkim partnerami (w tym społeczno-gospodarczymi) oraz 

informowało i konsultowało działania z mieszkańcami. 

Proces wdrażania Strategii poddany zostanie także ewaluacji, która pozwoli zweryfikować 

czy realizacja działań w poszczególnych celach rozwojowych przyczyniła się do osiągnięcia 

przyjętej wizji rozwoju.  

System ewaluacji oparty zostanie o analizę danych statystycznych oraz raportów, które 

opracowywane będą w ramach bieżącego monitoringu i dostarczać będzie informacji 

odnośnie długoterminowego wpływu efektów wdrażania Strategii na sytuację społeczno-

gospodarczą miasta. Zakłada się, iż ewaluacja przeprowadzona zostanie po zakończeniu 

realizacji Strategii, tj. w roku 2020 (ewaluacja ex-post). W przypadku gdy ewaluacja wykaże, 

że założone efekty nie zostały osiągnięte, wówczas konieczne będzie wprowadzenie działań 

zaradczych. Tego typu działania będą stanowiły punkt wyjścia do opracowania strategii 

rozwoju na kolejne lata. 
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ZAŁĄCZNIK 1. FORMULARZ MONITORINGU W ZAKRESIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA SKÓRCZA DO ROKU 2020 – SKÓRCZ 2020 

Nazwa wskaźnika 
Skumulowana wartość wskaźnika w latach Minimalna wartość 

docelowa wskaźnika 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CEL 1. WYSOKA KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARCZA 

- liczba uzbrojonych i przygotowanych terenów inwestycyjnych       1 szt. 

- liczba nowych/zmienionych mpzp       2 szt. 

- liczba wspartych osób/firm w zakresie podejmowania działalności 
gospodarczej/tworzenia miejsc pracy 

      20 osób/szt. 

- liczba wdrożonych zachęt dla przedsiębiorców       2 szt. 

- liczba uczniów objętych edukacją w zakresie przedsiębiorczości        200 osób 

- liczba przedsięwzięć z zakresu edukacji turystycznej/podejmowania 
działalności okołoturystycznej 

      4 szt. 

- liczba przedsięwzięć infrastrukturalnych dot. rozwoju turystyki       1 szt. 

- liczba zrealizowanych inicjatyw związanych z promocją turystyczną 
miasta i Kociewia  

      10 szt. 

- liczba stworzonych produktów turystycznych oraz kompleksowych 
pakietów ofert turystycznych 

      3 szt. 

CEL 2. ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ I CZYSTE ŚRODOWISKO 

- liczba przedsięwzięć związanych z poprawą jakości przestrzeni miejskiej       1 szt. 

- liczba obiektów zabytkowych objętych ochroną/rewaloryzacją       3 szt. 

- liczba zrealizowanych inicjatyw dla mieszkańców dotyczących poprawy 
atrakcyjności posesji 

      3 szt. 

- długość przebudowanych dróg lokalnych       3 km 

- liczba zrealizowanych inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej       2 szt. 
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Nazwa wskaźnika 
Skumulowana wartość wskaźnika w latach Minimalna wartość 

docelowa wskaźnika 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

- liczba zmodernizowanych źródeł ciepła na terenie miasta       3 szt. 

- liczba obiektów wykorzystujących OZE       5 szt. 

- liczba budynków poddanych termomodernizacji       3 szt. 

- liczba akcji promujących dbanie o środowisko wśród mieszkańców       3 szt. 

- liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej 

      3 szt. 

- liczba przebudowanych/rozbudowanych i doposażonych obiektów 
infrastruktury kultury 

      2 szt. 

CEL 3. AKTYWNE I ROZWIJAJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃŚTWO 

- liczba konkursów przeznaczonych dla organizacji pozarządowych  
w zakresie sportu i innych obszarów tematycznych 

      5 szt. 

- liczba przedsięwzięć infrastrukturalnych mających na celu wsparcie 
organizacji pozarządowych 

      1 szt. 

- liczba działań skierowanych do młodzieży       5 szt. 

- liczba działań skierowanych do osób starszych       5 szt. 

- liczba przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie edukacji 
przedszkolnej 

      1 szt. 

- liczba zrealizowanych projektów edukacyjnych skierowanych do 
młodzieży i nauczycieli 

      3 szt. 

- liczba uczniów objętych doradztwem zawodowym        200 osób 

- liczba działań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych       5 szt. 

- liczba działań z zakresu diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej       5 szt. 
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