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    Skórcz, dnia 18 maja 2021 r. 

   Na podstawie art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

przedstawiam niniejszy raport o stanie Gminy Miejskiej Skórcz w roku 2020. 

                                                                                   Burmistrz Miasta Skórcz - Janusz Kosecki 

 

Zebrane w dokumencie informacje przedstawiają dane o stanie miasta za rok 2020.  

W dokumencie znajdują się zagadnienia z zakresu  realizacji  programów i strategii, sta-

nu finansów miasta, realizacji inwestycji, stanu środowiska naturalnego, opieki społecz-

nej, działalności kulturalnej,  oświatowej,  sfery komunalnej i  zagospodarowania prze-

strzennego, itp. 

 

I. Realizacja programów i strategii. 

Miasto Skórcz posiada strategię rozwoju na lata 2015 – 2020, której wizją było: stwo-
rzenie warunków do trwałego i zrównoważonego rozwoju społecznego oraz gospodar-
czego miasta z wykorzystaniem posiadanych potencjałów. 

WIZJA 

„ 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, wykształco-
nych i przedsiębiorczych mieszkańców”. 

Misją Samorządu Miasta Skórcz w podejmowaniu działań na rzecz realizacji założonej 
wizji było, angażowanie się w organizowanie i prowadzenie ukierunkowanych działań w 
procesy rozwojowe zachodzące w mieście. Odbywa się to przy aktywnym wsparciu spo-
łecznym, poprzez pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości, tworzenie sprzyjających wa-
runków do wysokiej jakości edukacji i wszechstronnego rozwoju mieszkańców, zapew-
nienie funkcjonalnej infrastruktury oraz efektywne wykorzystanie walorów przyrodni-
czych i turystycznych z poszanowaniem środowiska naturalnego. 

Działania rozwojowe na terenie miasta, a tym samym osiągnięcie założonej wizji i misji, 
realizowano poprzez dążenie do celów rozwojowych poprzez: 

1. Tworzenie warunków dla rozwoju inwestycji i podnoszenie atrakcyjności gospodar-
czej miasta. 

2. Poprawę funkcjonalności i atrakcyjności przestrzeni miasta. 

3. Podniesienie atrakcyjności osiedleńczej miasta poprzez budowę i przebudowę infra-
struktury technicznej  i drogowej. 

4. Poprawę stanu środowiska przyrodniczego, w tym jakości powietrza. 
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5. Rozwój infrastruktury kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej. 

6. Wspieranie aktywności społeczności lokalnej, w tym tworzenie warunków dla rozwo-
ju organizacji pozarządowych. 

7. Efektywny system edukacji. 

8. Aktywizację zawodową mieszkańców. 

9. Poprawę poziomu usług medycznych i ich dostępności. 

 

II. Zarządzanie Miastem. 

Obszar miasta Skórcz wynosi 3,67 km2. Miasto w 2020 roku liczyło łącznie z mieszkań-
cami przebywającymi czasowo – 3556 osób.  

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

Podstawowym celem działania urzędu jest zapewnienie mieszkańcom oraz petentom  
profesjonalnej i przyjaznej obsługi, a także realizacja zadań wynikająca z ustawy o sa-
morządzie gminnym, czyli zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.  

Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację rządową. 

W ramach zarządzania miastem i urzędem, w  2020 roku wydałem  101 zarządzeń. 

 Zarządzenia zostały wydane m.in. w następujących sprawach: 

 zmiany budżetu Gminy Miejskiej Skórcz na 2020 rok, planu finansowego zadań z za-
kresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi usta-
wami na 2020 rok, a także zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej 
Skórcz, 

 przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu miasta Skórcz położonego po wschodniej granicy ulicy Zielonej i ulicy 
Ogrodowej, 

 ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia w trybie 
bezprzetargowym, a stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz, 

 przyjęcia dokumentu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Skórcz”, 

 przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań pu-
blicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkań-
ców Gminy Miejskiej Skórcz oraz w zakresie kultury, sztuki, edukacji, ochrony dóbr 
kultury, ochrony dziedzictwa narodowego, a także promocji gminy, 

 rocznego wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz i wykonania planów finanso-
wych instytucji kultury za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego 
Gminy Miejskiej Skórcz na 31 grudnia 2019 r. oraz informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 
2019, 
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 zatwierdzenia bilansu zysków i strat Miejskiego Ośrodka Kultury, Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej oraz Zakładu Gospodarki Miejskiej w Skórczu, 

 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących wła-
sność Gminy Miejskiej Skórcz, 

 opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Miejskiej Skórcz w warun-
kach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, 

 odwołania i powołania nowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie, 

 przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Skórcz na 2021 rok oraz Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Skórcz na 2021 rok, 

 przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu miasta Skórcz położonego przy ulicy Pomorskiej i ulicy Leśnej, 

 ogłoszenia otwartego konkursu naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014 – 2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja Przedszkolna, 

 ustalenia norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych przez 
agregat prądotwórczy Honda EM30 oraz pilarkę STIHL MS 261 C-M będących na wy-
posażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórczu. 

 

III. Stan finansów Gminy Miejskiej Skórcz w 2020 roku. 

1. Budżet miasta w  2020 r. zakładał dochody w kwocie 24 579 109,01 zł  

    oraz wydatki w kwocie 27 279 067,01 zł. 

2. Wykonanie dochodów za 2020 r. wyniosło 26 386 540,73 zł   

     oraz wydatków 24 525 471,73 zł. 

3.  Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł 7 301 647,42 zł,  

     co stanowi 27,67% wykonania dochodów. 

4.  Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł  7 963 500,86 zł, 

     co stanowi 32,47% wykonania wydatków. 

5.  Zadłużenie miasta na koniec roku raportowanego wynosiło 3 500 000,00 zł,  

     co stanowiło 13,26 % wykonanych dochodów. 

6.  Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w 2020 roku 7 420,29 zł, 

     natomiast wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 6 896,93 zł. 

7.  Dotacje pozyskane spoza budżetu gminy wyniosły 11 617 579,31 zł. 
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W 2020 roku gmina zrealizowała następujące inwestycje:   

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie  
w zł/gr 

 

Uwagi 

1. Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła 
w Skórczu 

19 557,00  

2. Przebudowa dróg gminnych ul. Osiedlowej  
i Dworcowej w Skórczu 

852 456,26 Wartość całkowita 
881 806,26 

3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  
przy  ul. Srebrnej w Skórczu 

347 177,55 zł  

4. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków  
w Skórczu 

6 721 910,05  

5. Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie 
tzw. „Rynku Maślanego” i pomp 

700,00  

 Ogółem: 7 941 800,86  

 

W 2020 roku  zrealizowano  następujące inwestycje (projekty) wsparte finansowo środkami 

zewnętrznymi: 

 
1. Przebudowa dróg gminnych – ulicy Osiedlowej i ulicy Dworcowej w Skórczu o war-

tości 881 806,26 zł. 
Źródło i kwota zewnętrznego finansowania: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samo-
rządowych w kwocie 426 228,00 zł. 

2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Program: Regionalny Program Ope-
racyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 11 Środo-
wisko Działanie: 11.3 Gospodarka wodno – ściekowa. Nazwa projektu: Rozbudowa i 
modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu Umowa Nr RPPM.11.03.00-22-
0009/17-00 z Województwem Pomorskim. Całkowity planowany koszt realizacji 
Projektu na dzień sporządzania WPF wynosi 9 815 245,00 zł. Dofinansowanie z bu-
dżetu UE wynosi 4 710 576,01 zł. W roku 2020 wydatkowano 6 721 910,05 zł. Prze-
niesiono termin realizacji tego przedsięwzięcia na 2021 rok, w związku z wnioskiem 
wykonawcy inwestycji o przesunięcie terminu realizacji z uwagi na kłopot z dostawą 
urządzeń stanowiących nowe wyposażenie oczyszczalni ścieków.  
Realizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Skórczu. 

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

emisji CO2 oraz wzrost produkcji energii z OZE – II element wyspy energetycznej w 
ramach działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne 
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źródła energii – wsparcie dotacyjne współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 2014-2020 - w celu poprawy jakości powietrza na tere-
nie Skórcza i powiatu starogardzkiego. Całkowity planowany koszt realizacji Projek-
tu na dzień sporządzania WPF wynosi 1 731 285,00 zł. Dofinansowanie z budżetu UE 
wynosi 1 437 712,10 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 19 557,00 zł. Przeniesio-
no termin realizacji tego przedsięwzięcia na 2021 r.  
Realizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Skórczu.  

 

IV . Mieszkańcy Gminy Miejskiej Skórcz 

1. Liczba Mieszkańców Miasta wg stanu na 31 grudnia 2020 roku wyniosła  3 556 osób 

(pobyt stały i czasowy)  w tym z pobytem  stałym  3 396 osób. 

Kobiet  -  1798.  Mężczyzn -  1758. 

W odniesieniu do roku 2019 liczba osób w pobycie stałym  zmniejszyła się  o  23 osoby. 

2. Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym wynosiła (wiek  do 18 lat ) 848 

osób, w tym kobiet  -  413 i mężczyzn -  435. 

3. Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosiła (wiek dla kobiet od 18 do 59 

lat, dla mężczyzn od 18 do 64 lat )  -  2262 osób, w tym kobiet - 1137 i mężczyzn - 1125. 

4. Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła (wiek dla kobiet  od 60 lat, 

dla mężczyzn od  65 lat )  -  446 osób, w tym kobiet  -  259 i mężczyzn – 187. 

5. Liczba urodzeń  w 2020 roku. 

Liczba urodzeń w roku raportowania ogółem - 32, w tym dziewcząt - 14 i chłopców - 18. 

6. Ilość zgonów mieszkańców z terenu miasta w roku raportowanym wyniosła - 29, 

 w tym kobiet - 15  i mężczyzn - 14. 

7.  Wobec tego odnotowano w 2020 roku przyrost naturalny który wyniósł 3 osoby. 

8.  Związki małżeńskie w roku 2020 (co najmniej jedna osoba z małżeństwa jest miesz-

kańcem miasta).  

Ilość zawartych związków małżeńskich osób z terenu miasta  -  37,  

w tym śluby cywilne - 15. 

Ilość rozwodów z terenu miasta   -  6. 
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V. Ochrona zdrowia. 

Ochrona zdrowia 

Na terenie miasta w roku 2020 funkcjonowały dwa podmioty lecznicze: 

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PULS” s.c., 83 – 220 Skórcz, ul. Dworcowa 4; 

- Pelplińskie Centrum Zdrowia, ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin - Przychodnia 

Skórcz. 

W 2020 roku w mieście funkcjonowały  dwie apteki: 

-  Apteka "Pod Orłem", ul. Sobieskiego 24, 83-220 Skórcz; 

- Apteka "Panaceum", ul. Główna 15, 83-220 Skórcz. 

 
Działalność w sferze problemów uzależnień.  
 
Na dzień  1 styczna 2020 roku 16 podmiotów posiadało zezwolenia na sprzedaż napo-

jów alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba ta wynosiła 19. Nastąpił wzrost o 

3 podmioty. 

Wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku wyniosła 113 197,10 zł.  

Ze środków uzyskanych z opłat za sprzedaż alkoholu w 2020 sfinansowane zostały mię-
dzy innymi następujące wydatki: 
- na zakup świadczeń zdrowotnych przeznaczono 5 500 zł, 
- na umowę zlecenie z psychologiem przeznaczono kwotę 7 800 zł, 
- na wyjazd grupy AA do Częstochowy przeznaczono kwotę 1 900 zł, 
- na zakup słodyczy mikołajkowych dla uczestników świetlicy środowiskowej „Kolorowa 
Tęcza” przeznaczono kwotę 5 000 zł, 
 
 
Do Gminna Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły w roku 2020  
3 zgłoszenia przypadków nadużywania alkoholu. 
 
W ramach pomocy osobom dotkniętym problemem uzależnień w roku 2020 udzielono 
227 porad w poradni leczenia uzależnień. 
 
 
VI. Opieka Społeczna 

Celem pomocy społecznej jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i ro-

dzin oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a 
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także pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w sta-

nie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.  

Pomoc społeczna w gminie miejskiej Skórcz udzielana jest osobom i rodzinom w szcze-

gólności z powodu: bezrobocia, ubóstwa, długotrwałej i ciężkiej choroby, niepełno-

sprawności, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezradności w sprawach opiekuńczo - 

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach nie-

pełnych i wielodzietnych oraz z powodu alkoholizmu.  

W ramach ustawy o pomocy społecznej, MOPS udziela pomocy w formie świadczeń pie-

niężnych i niepieniężnych, w tym, m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 

celowych i okresowych, udzielanie schronienia, opłacanie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych, dożywianie, sprawianie pogrzebu, umieszczanie i opłacanie pobytu osób 

w domu pomocy społecznej.  

Ponadto MOPS zajmuje się realizacją zadań związanych z wypłatą: 

 świadczeń rodzinnych (w tym: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, 

świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia rodziciel-

skie); 

 zasiłku dla opiekuna; 

 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego; 

 świadczeń wychowawczych z Programu „Rodzina 500 plus”; 

 świadczeń w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”; 

 świadczeń z Programu „Dobry Start”; 

 pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

Rodzaje świadczeń zrealizowanych w 2020 roku  

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu prezentuje poniższa tabela: 

Lp. Rodzaj świadczenia 2020 

Kwota w złotych Liczba rodzin 

Pomoc społeczna 

1. Zasiłki stałe 54 234 9 

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od 

przysługującego zasiłku stałego 

4 650 9 

3.  Zasiłki okresowe 26 620 15 
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4.  Schronienie 0 0 

5. Posiłek (dla dzieci) 3 825 10 

6. Zasiłki celowe i w naturze 
w tym: 
zasiłek celowy przyznany w ramach pro-
gramu wieloletniego „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” 

41 289 

 

26 950 

29 

7. Zasiłki celowe na pokrycie powstałych w 
wyniku zdarzenia losowego 

5 000 1 

8. Odpłatność gminy za pobyt w domu pomo-

cy społecznej 

57 282 2 

9. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miej-

scu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

0 0 

10. Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy za-

stępczej 

34 988 5 rodzin             (11 

dzieci) 

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, świadczenie wychowawcze 500+, 

świadczenie „Dobry Start”, pomoc materialna o charakterze socjalnym 

1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasił-

ków rodzinnych 

502  101 158 

2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka 

36  000 36 

3. Zasiłki pielęgnacyjne 279  756 112 

4. Świadczenia pielęgnacyjne 406  826 19 

5. Specjalny zasiłek dla opiekuna 31  340 5 

6. Świadczenie rodzicielskie 150  310 28 

7. Zasiłek dla opiekuna 11  780 2 

8. Fundusz alimentacyjny 122  750 23 

9. Świadczenie wychowawcze 500+ 4  380  764 450 

10. Świadczenie „Dobry Start” 148  800 320 

11. Pomoc materialna o charakterze socjalnym 36  332 17 

 

 

Pomoc w ramach programu unijnego „FEAD” 

Na terenie miasta Skórcz w 2020 r. była realizowana pomoc formie dystrybucji żywno-

ści dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, spełniających kryterium 

dochodowe 1402 zł  dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie, 

w ramach unijnego programu FEAD. Podprogram 2019. Program realizowany był przy 

współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej.  Ogółem w 2020 r. z programu 

skorzystało ok. 288 osób. 
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Karta Dużej Rodziny 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest realizowana w ramach rządowego programu 

wspierania rodzin wielodzietnych, skierowanego do rodzin posiadających co najmniej 

troje dzieci w wieku do 18. roku życia, lub maksymalnie do 25. roku życia - jeżeli dziecko 

kontynuuje naukę szkolną. 

Przyznanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, każdemu członkowi rodziny, niezależnie 

od dochodów. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać z różnego rodzaju zni-

żek i uprawnień na terenie całego kraju.  

W 2020 r. wydano 39 kart dla 17. rodzin (w tym karty elektroniczne). 

 

Wypoczynek letni dla dzieci 

W 2020 r. troje dzieci wyjechało do miejscowości Okuninka, woj. lubelskie, gdzie prze-

bywały od 20 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. Organizatorem wypoczynku było 

Pomorskie Kuratorium Oświaty. Dzieci biorące udział w wypoczynku na koloniach czy 

obozach, poddane były oddziaływaniom psychologiczno –pedagogicznym, profilaktycz-

no –prewencyjnym oraz edukacyjnym. Celem tych oddziaływań było likwidowanie ba-

rier pomiędzy rówieśnikami w przypadku dzieci z najuboższych rodzin oraz wyrówny-

wanie szans na odpowiedzialne życie w społeczeństwie, a w szczególności: łagodzenie 

niedostatku wychowawczego w rodzinie i eliminowanie zaburzeń zachowania, promocja 

zdrowego stylu życia, rozwój zainteresowań i uzdolnień własnych, budowa nie pożąda-

nych postaw społecznych, poznanie własnej wartości,  indywidualnych zdolności, talen-

tów i mocnych stron. Wyjazdy dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkol-

nych są alternatywną formą spędzenia wolnego czasu, a także możliwością poznania 

innych sposobów zachowań, niż te, które panują w rodzinie i środowisku.  

Aktywny wypoczynek prowadzony w zdrowych i bezpiecznych warunkach ma pozy-

tywny wpływ na rozwój psychofizyczny dzieci. 

 

Asystent rodziny 

W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu zatrudniał na umowę zlecenie (80 

godz. miesięcznie) asystenta rodziny, który realizował zadania nałożone na gminę usta-

wą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej. Pomocą 

asystenta w 2020 r. objęte były dwie rodziny (w tym 9 dzieci), w których występowały 
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problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz jedna rodzina, w której jest prowadzona 

praca ukierunkowana na powrót dzieci z rodziny zastępczej. 

 

Zespół Interdyscyplinarny 

W 2020 r. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie praco-

wał nad jedną (założoną w 2019 r.) Niebieską Kartą, założoną przez funkcjonariuszy 

Policji. Do każdej sporządzonej Niebieskiej Karty powołano grupę roboczą, której celem 

było opracowanie planu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.  

Dobra współpraca, wymiana spostrzeżeń oraz podejmowanie konkretnych działań, w 

znacznym stopniu pozwoliły usprawnić pracę instytucji zaangażowanych w przeciw-

działanie przemocy w rodzinie. 

 

VII. Bezpieczeństwo publiczne 

POLICJA 

Zgodnie z otrzymanymi z Posterunku Policji w Skórczu danymi, w 2020 roku na terenie 

miasta wystawiono 42 mandaty karne porządkowe i za spożywanie alkoholu w obrębie 

placówek handlowych oraz 26 mandatów drogowych.  

Przeprowadzono  478 interwencji. Na terenie miasta miało miejsce 28 kolizji drogowych 

oraz 3 wypadki drogowe. Obrażenia odniosło 5 osób.  

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

W roku 2020 jednostka OSP brała udział w 95. akcjach ratowniczych. 

W tym 50 z nich miało miejsce na terenie miasta. 

Krótka charakterystyka zdarzeń ratowniczych zaistniałych na terenie miasta. 

Akcje ratownicze, w których na terenie miasta udziała brała jednostka OSP Skórcz, doty-

czyły między innymi wypadków drogowych – 6 akcji, pożarów budynków, mieszkań, 

przewodów kominowych i innych – 7 akcji. Trzykrotnie strażacy zabezpieczali lądowi-

sko dla helikoptera pogotowia ratunkowego. Cztery akcje dotyczyły usuwania powalo-

nych przez wiatr drzew lub niebezpiecznie zwisających konarów drzew. Siedem razy 

nasi strażacy wyjeżdżali, aby usunąć plany oleiste z ulic. Pozostałą część interwencji sta-

nowią inne pojedyncze zdarzenia, w których jednostka OSP Skórcz pomagała mieszkań-

com miasta.  
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Stan wyposażenia jednostki OSP Skórcz 

W roku 2020 zakupione zostały nowe urządzenia, które są na wyposażeniu jednostki 

OSP Skórcz, a były to: 

- aparat powietrzny nadciśnieniowy – 2 szt.; 

- sygnalizator bezruchu – 2 szt.; 

- drabina przenośna ratownicza; 

-  węże tłoczne, ssawne – 12 szt.; 

- agregat prądotwórczy Honda EM30; 

- pilarka Stihl MS 261 C-M. 

Jednostka OSP Skórcz na swoim wyposażeniu posiada cztery pojazdy pożarnicze oraz 

jeden pojazd specjalny. Na wyposażeniu jednostki, oprócz nowo zakupionego sprzętu, 

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

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

naszej jednostki skutecznie działać podczas akcji ratowniczych prowadzonych zarówno 

na terenie miasta, jak i na terenie gmin ościennych. Strażacy OSP Skórcz w roku 2020 

otrzymali również dotację na zakup mundurów strażackich dla części członków jed-

nostki. Dodatkowo systematycznie, co roku, remontowane są pomieszczenia JOT w re-

mizie OSP w Skórczu. 

VIII. Dane o podmiotach gospodarczych. 

W roku 2020 zarejestrowano w rejestrze CEIDG 16. nowych przedsiębiorców działają-

cych na terenie miasta (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). 

W tym samym okresie czynności wyrejestrowania z rejestru dokonało 14. przedsiębior-

ców. 

Ogólna ilość podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które mają główne 
miejsce prowadzenia działalności na terenie miasta Skórcz, na koniec 2020 roku wynio-
sła - 215. 
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IX. Kultura. 

Biblioteka 

W mieście Skórcz w 2020 r. funkcjonowała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. 

Z powodu pandemii Covid-19 działalność biblioteki została zawieszona na 48 dni. W tym 

czasie biblioteka została zamknięta dla czytelników i prowadzone były tylko prace we-

wnętrzne. 

Stan księgozbioru na początku 2020 roku wynosił 26 709 woluminów, zaś na koniec 

roku 2020 liczba zbiorów bibliotecznych wynosiła 23 549 woluminów. 

W przeliczeniu na jednego mieszkańca łączna ilość woluminów wyniosła 6,6. 

Ogółem w 2020 r. przybyło w naszej bibliotece 1 214 woluminów za sumę 21 682,34 zł. 

- kupno własne 576 woluminów za sumę 14 075,34 zł. 

- kupno sponsorowane (środki otrzymane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego) 265 woluminów za sumę 7.000,00 zł. 

- dary 373 woluminów za sumę 607,00 zł. 

- ubytki  4 374 woluminów za sumę 34 734,25 zł. 

Liczba zarejestrowanych czytelników w roku 2019 wyniosła 1 721, w roku 2020 wyno-

siła 1 455 czytelników. 

Liczba odwiedzin w bibliotece w 2020 r. wyniosła 15 338 osób, w tym: 

- liczba odwiedzin w wypożyczalni 9 326 osób; 

- liczba osób korzystających z internetu 700 osób; 

- liczba odwiedzin w czytelni 1 987 osób.  

Liczba odwiedzin w bibliotece w ciągu jednego dnia wynosi średnio 77 osób. 

Wypożyczanie i udostępnianie ogółem 33 873 woluminów. 

- wypożyczanie na zewnątrz ogółem  23 173 woluminów, w tym czasopism  1 399; 

- udostępnianie na miejscu ogółem 2 017 woluminów, w tym 678 czasopism. 
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Wypożyczanie i udostępnianie w ciągu jednego dnia wynosi średnio 169 woluminów. 

Przedstawienie innej działalności biblioteki: 

 - prowadzony jest „Punkt Informacji Turystycznej”; 

- istnieje jedyny punkt w Skórczu, gdzie wszyscy mogą bezpłatnie korzystać z „Kawia-

renki komputerowej”; 

- możliwość wykonania usług: ksero, skanowania, drukowania; 

-  przy bibliotece działa „Koło Gospodyń Miejskich” oraz „ Dyskusyjny Klub Książki”; 

- dostarczamy książki do domu osobom starszym, tzw. ”Książki na telefon”; 

- współpraca ze szkołami, przedszkolami i Warsztatami Terapii Zajęciowej „Caritas”. 

Zatrudnienie w roku 2020 wynosiło 4 osoby (3 etaty); 

Biblioteka jako centrum informacji. 

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

z dostępu do internetu 4 komputery. 

W 2020 roku, w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w bibliotece zostały zawieszo-

ne wszystkie wydarzenia społeczne i kulturalne. Organizowano tylko konkursy i zabawy 

dla dzieci online. 

W 2020 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa wydatki bieżące 

wynosiły 246 467,12 zł, w tym: 

-  z budżetu miasta wyasygnowano kwotę  - 224 000 zł, 

- dotacje z innych źródeł wynosiły - 32 000 zł  (Biblioteka Narodowa i dotacja na 

zrealizowanie zadań Biblioteki Powiatowej), 

- środki wypracowane  1 610,10 zł, 

- pozostałe przychody 

 14 848,42 zł. 
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Miejski Ośrodek Kultury 

Miejski Ośrodek Kultury  w 2020 roku zorganizował następujące wydarzenia i imprezy 

kulturalne : 

1. Powitanie nowego roku 2020 na rynku maślanym w Skórczu, 

2. XXVIII Finał WOŚP, 

3. Kociewie Design Festiwal, 

4. Wystawa prac malarskich grupy KRESKA działającej w MOK – 3 edycje, 

5. Ferie zimowe, 

6. Turniej Tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży, 

7. Wizyta TVP 3 w MOK – nagranie reportażu o twórczości grupy KRESKA do pro-

gramu Dycht Kociewie, 

8. Maraton Zumby,  

9. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z okazji 100 rocznicy urodzin Jana 

Pawła II, 

10. Objazdowy Dzień Dziecka (ulicami miasta), 

11. Plenerowe Warsztaty Malarskie dla dorosłych – 2 edycje, 

12. Wydanie płyty DVD z twórczością regionalistki ze Skórcza p. Barbary Pawłow-

skiej czytane gwarą kociewską pt. „Po ździebku od wszytkego”, 

13. Akcja Lato, 

14. Zumba dla dorosłych w plenerze –  8 spotkań, 

15. Jarmark staroci, 

16. Kangu Jumps dla dorosłych w plenerze – 8 spotkań, 

17. Warsztaty muzyki dawnej, 

18. Malowanie pierwszego muralu w Skórczu namalowanego przez grupę KRESKA, 

19. Konkursy plastyczne on-line dla dzieci i młodzieży – 2 edycje, 

20. Mikołaj dla seniorów i niepełnosprawnych (paczki). 

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział ok. 1 000  mieszkanek i mieszkańców oraz 

gości. Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 36 600,00 zł. 

Przy Miejskim Ośrodku Kultury funkcjonowały następujące grupy artystyczne, koła, 

sekcje , itp.: 

- sekcja zumby oraz salsation, 

- warsztaty  malarskie dla dzieci i dorosłych, 

- sekcja tenisa stołowego dla młodzieży i dorosłych, 

- chór SZPAKI, 

- aerobic dla seniorów, 
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- sekcja Kangoo Jumps, 

- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Miejskie w Skórczu zrzeszające  

około 150. mieszkańców,  

W ich ramach zorganizowano (zajęć, przedsięwzięć, itp.) - 8 stałych zajęć dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 

Zatrudnienie w roku 2020 wynosiło 3 ¼ etatu (1 etat – osoba na urlopie wychowaw-

czym). 

W 2020 roku na prowadzenie Miejskiego Ośrodka Kultury z budżetu miasta wyasygno-

wano kwotę  228 300,00 zł. 

MOK wziął udział także w następujących programach:  

- Wydanie płyty DVD z twórczością regionalistki ze Skórcza p. Barbary Pawłowskiej czy-

tane gwarą kociewską pt. „Po ździebku od wszytkego”. 

- przygotowanie paczek  żywnościowych w ilości 80 szt. dla osób samotnych, w pode-

szłym wieku oraz osób niepełnosprawnych, a także uczestników Warsztatów Terapii 

Zajęciowej CARITAS ze Skórcza z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Na ten cel pozyskano  

9 000,00  zł (sponsoring). 

 

IX.  Edukacja 

 

W mieście Skórcz w 2020 roku funkcjonował Zespół Szkół Publicznych, w skład którego 

wchodziły: Publiczna Szkoła Podstawowa, oddział przedszkolny w szkole podstawowej 

oraz Miejskie Przedszkole. 

We wrześniu 2020 roku naukę w szkole rozpoczęło odpowiednio 347 uczennic                   

i uczniów w 18. oddziałach klasowych w szkole podstawowej. 

W szkole realizowano następujące zajęcia pozalekcyjne: zajęcia dydaktyczno - wyrów-

nawcze, korekcyjno - kompensacyjne, gimnastykę korekcyjno - kompensacyjną logope-

dię, terapię pedagogiczną, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rozwijające kreatywność 

uczniów, zajęcia rozwijające umiejętności humanistyczne i matematyczne uczniów.  

W ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” finansowanego z Ministerstwa Sportu i 

Turystyki prowadzone były zajęcia sportowe dla trzech grup szkoły podstawowej w 

wymiarze 2. godzin tygodniowo dla każdej z grup. 
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W 2020 roku realizowano „Program dla szkół”: dostawa owoców i warzyw,  tzw. Kom-

ponent owocowo-warzywny oraz dostawa mleka i przetworów mlecznych, tzw. Kompo-

nent mleczny, dla uczniów klas I-V szkoły podstawowej, których rodzice wyrazili zgodę. 

Realizowany był program wspierający rozwój czytelnictwa „Wszystkie stworzenia duże 

i małe, czytamy o nich książki całe”, w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.   

Szkoła brała udział w akcji SZKOŁA DO HYMNU – wspólne odśpiewanie 4-zwrotkowego 

hymnu narodowego o symbolicznej godz. 11:11, udział w programie „Trzymaj formę”, 

oraz w programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.  

W ramach przygotowania ósmoklasistów do egzaminu przeprowadzono próbne egza-

miny ósmoklasisty przygotowane przez wydawnictwo Operon i Centralną Komisję Eg-

zaminacyjną.  

Do najważniejszych osiągnięć uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu w roku 

2020 zaliczyć można: 

Osiągnięcia sportowe: 

I miejsce w Rejonowych Drużynowych Biegach Przełajowych, 

I miejsce w Rejonowych Sztafetowych Biegach Przełajowych, 

II miejsce w Rejonowych Igrzyskach Dzieci w Sztafetowych Biegach Przełajowych, 

III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w sztafetowych Biegach Przełajowych, 

II miejsce w Rejonowych Drużynowych Biegach Przełajowych, 

I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Koszykówce 3 x 3, 

II miejsce w Rejonowych Igrzyskach Dzieci w Unihokeju, 

II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Unihokeju, 

II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Unihokeju, 

III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Badmintonie, 

III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Badmintonie 

II miejsce w skoku wzwyż w XXVI Finale Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych, 

III miejsce w skoku wzwyż w XXVI Finale Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycz-

nych. 
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Konkursy: 

- finalistka Kuratoryjnego Konkursu z Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podsta-

wowych, 

- laureat konkursu fotograficznego „Krajobraz Kociewia – tradycje i współczesność’, 

- wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie plastycznym na kociewską kartkę pocztową o 

tematyce bożonarodzeniowej, 

- II miejsce w Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej, 

- udział uczennicy w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat starogardzki”, 

- udział uczniów w Pomorskiej Ligii Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”. 

 

 Do jednej klasy/oddziału w 2020 roku uczęszczało średnio 18. uczniów/dzieci. 

Kadra pedagogiczna liczyła 46. nauczycieli (w tym 1 na urlopie rodzicielskim, 1 na urlo-

pie bezpłatnym), w przeliczeniu na etaty – 44,89, w tym: 33. nauczycieli dyplomowa-

nych, tj. 31,89 etatów, 5. nauczycieli mianowanych, tj. 5 etatów, 7. nauczycieli kontrak-

towych, tj. 7 etatów, 1 nauczyciel stażysta, tj. 1 etat. 

Zatrudniono 2, nauczycieli (1 nauczyciel kontraktowy i 1 nauczyciel stażysta) na zastęp-

stwo nieobecnych nauczycieli. 

Na jednego nauczyciela przypada średnio 9,60 uczniów/dzieci. 

Ilość pracowników administracji i obsługi w 2020 roku wynosiła 19 osób. 

W czerwcu 2020 roku szkołę podstawową ukończyło 29. Absolwentów. Wszyscy ucz-

niowie otrzymali promocję do następnej klasy. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty: 

- język polski – wynik naszej szkoły jest niższy aniżeli wynik powiatu starogardzkiego, 

niższy niż wynik województwa pomorskiego i ogólnopolskiego, 

- matematyka – wynik niższy od wyniku powiatu starogardzkiego, województwa po-

morskiego i ogólnopolskiego, 

- język angielski – wynik niższy od wyniku powiatu starogardzkiego, województwa po-

morskiego i ogólnopolskiego. 
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Informacja o przyznanych stypendiach 

W 2020 roku stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe otrzymało: 

w szkole podstawowej – 48. uczniów kl. IV-VIII. 

 

Informacja o kontynuowaniu nauki po ukończeniu szkoły podstawowej: 

Szkoły z maturą: 12. uczniów, tj. 41,38 % z tego: 

- LO     7. uczniów, tj.: 24,14 %, 

- Technikum    5. uczniów, tj.: 17,24 %, 

- Branżowa Szkoła I Stopnia 17. uczniów, tj.: 25,86 %.  

 

Uczniowie korzystali z biblioteki szkolnej i czytelni multimedialnej. 

Ze stołówki szkolnej korzystało 176. uczniów. 

 

Edukacja przedszkolna 

W 2020 roku funkcjonowało miejskie przedszkole z 3. oddziałami. 

Do miejskiego przedszkola uczęszczało do czerwca 2020 roku 67. dzieci, w tym 26 

dziewcząt i 41. Chłopców. Od 01 września 2020 roku, ze względu na ograniczenia zwią-

zane z pandemią COVID-19, do przedszkola uczęszczało 46. dzieci, w tym 15 dziewcząt i 

31. chłopców. 

Do przedszkola uczęszczały roczniki: 2015, 2016, 2017. 

Przedszkole czynne było od godz. 6:30 do godz. 16:00. Dzieci miały możliwość korzysta-

nia z tablicy multimedialnej. 

Po przeprowadzeniu rekrutacji dwoje dzieci nie zostało przyjętycg do przedszkola. 

Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej  (dzieci 6-letnie). 

W roku 2020 do dwóch oddziałów uczęszczało:  

- do czerwca 2020 roku – 27. dzieci,  

- od 1 września 2020 roku – 29. dzieci. 
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Wydatki miasta na oświatę w 2020 roku wyniosły 6 180 531,83 zł, z czego 
4 066 810,00 zł (65,80 %) pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z bu-
dżetu państwa. 
W roku raportowanym kwota dotacji przekazanej do placówki niepublicznej wyniosła 
582 756,50 zł.  
 
W  2020 roku w mieście funkcjonowało  Niepubliczne Przedszkole „Maluszkowo ”.  
Do niepublicznego przedszkola uczęszczało 66. Dzieci, z czego z terenu miasta 36. dzieci.  
Finansowanie miasta na funkcjonowanie placówki niepublicznej  w 2020 roku wyniosło  
582 756,50  zł . 
 
 

X. Stan infrastrukturalny miasta. 

Drogi gminne 

Infrastruktura drogowa obejmowała na  dzień 31 grudnia 2020 r. drogi gminne o długo-

ści 16,3 km.   

W tym drogi utwardzone - 10,4 km. Drogi utwardzone stanowiły na koniec 2020 roku - 

63,8 % ogółu dróg.   

W 2020 r. w mieście zrealizowano następujące inwestycje: 

1. Przebudowa dróg gminnych – ulic Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu. Wartość 

całkowitej  inwestycji  881 806,26 zł, w tym 426 228,00 zł dofinansowania z 

Funduszu Dróg Samorządowych, 

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Srebrnej – 347 177,55 zł, w 

tym dofinasowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 

347 177,55 zł. 

 

 

Gospodarka mieszkaniowa. 

W roku 2020 zasób mieszkaniowy obejmował następujące mieszkania: 

 

 

Lp. 
Nazwa ulicy i budynku Nr działki 

Pow. 
grun-
tu m2 

Ilość 
lokali 

mieszk. 

Powierzch-
nia użytko-

wa 

1.  Ogrodowa 1 482 282 4 122,30 

2.  Ogrodowa 2 480/12 450 1 62,05 

3.  
Ogrodowa 3 485/5 492/15 1099 

23 
4 168,3 

4.  Pomorska 4 448/1 535 3 110,50 

5.  Pomorska 5 485/1 1143 9 304,11 
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6.  Pomorska 7 484 272 8 327,63 

7.  Pomorska 9 489/20 675 1 31,18 

8.  Starogardzka 1 286 498 3 72,05 

9.  Starogardzka 4 290 135 5 219,27 

10.  Starogardzka 33 30 718 5 122,46 

11.  Starogardzka 35 30 718 2 59,50 

12.  27 Stycznia 4 147/2 3481 6 244,43 

13.  27 Stycznia 8 145 218 5 179,70 

14.  Sobieskiego 7 289 233 2 125,60 

15.  Sobieskiego 28 377 137 2 90,93 

16.  Norwida 2 146 4817 6 166,81 

17.  Parkowa 3 361/2 932 5 201,56 

RAZEM: 71 2608,38 

 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wyniosła 36,74 m2. 

W 2020 roku zasób mieszkaniowy zmniejszył się  o trzy mieszkania o powierzchni 

153,15 m2. 

W 2020 r. dokonano sprzedaży trzech mieszkań znajdujących się w zasobie gminy za 

łączną kwotę 188 874,60 zł. 

Powodem sprzedaży mieszkań było: wykup mieszkań przez najemców oraz sprzedaż 

wolnych mieszkań w drodze przetargu nieograniczonego. 

W roku 2020 komisja mieszkaniowa podjęła jedną decyzję w sprawie przyznania miesz-

kania. W 2020 roku wszczęto 5 postępowań eksmisyjnych. Na dzień 31 grudnia 2020 

roku zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminnym wyniosły 

52 242,18 zł a płatności dotyczyły 30. mieszkań.  

 

Dodatki mieszkaniowe. 

W 2020 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączna kwotę 158 473  zł, z czego: 

- zasób gminny – 17 852 zł, 

- zasób spółdzielczy  - 1 692 zł, 

- zasób Wspólnot Mieszkaniowych – 7 545 zł, 
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- zasób prywatny – 33 952 zł, 

- zasób TBS - 4 332 zł, 

 - pozostałe  - 93 100 zł. 

W roku 2020 beneficjentami dodatku mieszkaniowego były 64 rodziny. 

Łącznie wydano 129 decyzji administracyjnych, podstawą ich przyznania była ustawa z 

dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 2133). 

Kwota najniższego dodatku wynosiła 38,91 zł miesięcznie , a kwota najwyższego dodat-

ku  mieszkaniowego wyniosła 552,41 zł  miesięcznie. 

W 2020 roku wypłacono dodatki energetyczne na łączną kwotę 834,30, których benefi-
cjentami było 16 rodzin. 

 
Infrastruktura wodno – kanalizacyjna 

Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie miasta  na koniec  roku 2020 roku wy-

niosła 21,5 km.  

Długość sieci kanalizacyjnej  na terenie miasta  na koniec  roku 2020 roku wyniosła 29,5 km.  

Dostęp do miejskiej sieci wodociągowej posiada 99% mieszkań.  

Do kanalizacji miejskiej podłączonych jest 97% gospodarstw domowych. Na dzień 31 

grudnia 2020 istniało 670 szt.  przyłączy do sieci kanalizacyjnych.  

W 2020 r. doszło do 28. awarii sieci kanalizacyjnych i 38. awarii sieci wodociągowych. 

 
XII. Ochrona środowiska 

 

Ochrona zwierząt. 

W 2020 roku w zakresie ochrony zwierząt na terenie miasta obowiązywała Uchwała  
Nr XVI/107/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy Miejskiej w Skórczu na rok 2020. 

W roku 2020 do schroniska odłowione zostały 2 psy. Koszt pobytu w schronisku 
zwierząt wynio sł 10 370,62 zł, usługi weterynaryjne stanowiły kwotę 526,80 zł, 
natomiast koszt dokarmiania koto w wolnoz yjących wynio sł 859,20. 
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Zasoby przyrodnicze. 

Na terenie Miasta występują następujące formy ochrony przyrody: 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich – obejmuje kompleks lasów 
wraz z zespołem sportowym stadionu, w południowej części miasta; obowiązują w nim 
przepisy Uchwały Sejmiku Woj. Pomorskiego Nr 1161/XLVII/10 z dnia 28 kwietnia 
2001r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 80 poz. 1455), zmienione Uchwała Nr 259/XXIV/16 Sej-
miku Woj. Pom. z dnia 25 lipca 2016r (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 2942); 

- obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Bory Tucholskie” PLB220009 – 
obejmuje kompleks lasów w południowo-zachodniej części miasta, obowiązują: zarzą-
dzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Dyrektora RDOŚ w 
Bydgoszczy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 
dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 (Dz. Urz. Woj. Pom. 2015 poz. 
1161).  

W roku 2020 wydano 24 zgody na wycinkę drzew z terenu Miasta Skórcz, w tym 12 

zgód wydanych przez Burmistrza Miasta w związku ze zgłoszeniem przez mieszkańców 

Miasta oraz  Zarząd dróg Wojewódzkich. 

Gmina  otrzymała  10 zgód na wycinkę drzew  wydanych przez Konserwatora Zabytków 

na wniosek Burmistrza i 2. zgody wydane przez Starostę Starogardzkiego.  

Stan gospodarki odpadami na terenie miasta. 

Zgodnie z decyzją gmin – uczestników Związku, z dniem 1 lipca 2013 roku Związek 

Gmin Wierzyca przejął obowiązki organizowania odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na 

obszarze gmin Związku, w tym z ternu miasta Skórcz. Zarówno z nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, jak i z nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy (przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, itp.). 

Z terenu miasta usunięto 15,26 Mg azbestu -   zbiórka z miejsca składowania  oraz 

transport został sfinansowany z  budżetu miasta, koszt wyniósł 6 104,00 zł. 

Odpady selektywnie zebrane z terenu miasta:  

- papier: 26,00 Mg,  

- szkło: 65,6 Mg,                                           

- tworzywa sztuczne: brak danych,  

- metale: brak danych, 

- odpady ulegające biodegradacji: 430,6 Mg, 
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- odpady wielkogabarytowe: 19,6 Mg, 

- odpady wielomateriałowe: brak danych, 

- zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny: 5,7 Mg w tym odpady niebezpieczne: 2,7 Mg,   

- odpady budowlane i rozbiórkowe: 12,4 Mg,                                                                                   

- zmieszane odpady opakowaniowe: 162,8 Mg.   

Na terenie miasta rozstawionych jest 98 koszy ulicznych. 

 

Rejestr działalności regulowanej 

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z powyż-

szym, przedsiębiorca zamierzający na terenie gminy (związku gmin) prowadzić działal-

ność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest 

zobowiązany do uzyskania wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzonego 

przez gminę.  

Na terenie miasta w 2020 roku wpis do Rejestru Działalności Regulowanej posiadało 

osiem podmiotów gospodarczych. 

Gospodarka ściekowa 
 
Rejestr ewidencji zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie miasta Skórcz w za-

kresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych po-

siadają 4 podmioty gospodarcze.  

W 2020 r. odebrano i przekazano z powyższych przedsiębiorstw do stacji zlewnej w 

Skórczu 766,82 m³ ścieków bytowych.  

Na terenie miasta zewidencjonowano 25 zbiorników bezodpływowych oraz 5 przydo-
mowych oczyszczalni ścieków. 
                                                                                              
 
W 2020 roku wydano jedną  decyzję  o  środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie 

stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia pn.: „Redukcja niskiej emisji w Skórczu poprzez przebudowę ist-

niejącej instalacji na wysokosprawną kogenerację i budowę sieci ciepłowniczej – I 

element wyspy energetycznej”, które będzie realizowane w mieście Skórcz. 
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W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku, podjęto czynności wsparcia mieszkańców pod kątem pomocy w 
przygotowaniu wniosku oraz prowadzenia działań w ramach programu „Czyste Powie-
trze”. 
W 2020 roku  do WFOŚiGW w Gdańsku z terenu miasta, za pośrednictwem urzędu, 
przekazano 4 wnioski o dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków jedno-
rodzinnych. 
 
   
XIII. Planowanie przestrzenne 

Na początku 2020 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  obję-

tych było 21,51 % powierzchni miasta, a na koniec roku – 22,31 %.  

W 2020 roku wydano  jedną decyzję  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Inwestycja ta dotyczyła budowy placu manewrowego wraz z przebudową pasa drogo-

wego ulicy Osieckiej. 

W roku raportowanym wydano 14 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 8 decyzji do-

tyczących zabudowy jednorodzinnej. 

 
XIV. Komunalny  Zakład  Budżetowy  ,,Zakład Gospodarki Miejskiej” 

Liczba zatrudnionych osób ogółem – 13. 

Liczba pracowników administracji – 3. 

Zakres obsługi mieszkańców.    

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, bieżące 

utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów, utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni, 

gospodarka wodami opadowymi 

W planie finansowym na rok 2020 przewidziano wydatki na poziomie 1 483 970,00 zł 

oraz  wpływy w wysokości  1 410 970,00 zł.  Zostały  one  wykonane zgodnie z założe-

niami, gdyż zakład uzyskał umorzenie składek ZUS na kwotę 31 916,9 zł. 

Zakład posiada następujący majątek ruchomy: 

1. Ciągniki rolnicze - szt. 3, 
2. Przyczepy rolnicze - szt. 3, 
3. Samochody dostawcze do 3,5 t - szt. 2, 
4. Przyczepki samochodowe - szt. 2, 
5. Urządzenie do czyszczenia kanalizacji WUKO - szt. 1, 
6. Zamiatarka ciągnikowa - szt. 1, 
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7. Rębak gałęzi z napędem  poprzez WPM – szt. 1, 
8. Naczepa asenizacyjna do ciągnika - szt. 1, 
9. Rozsiewacz do  mieszanki solno-piaskowej RCW 3 - szt. 1, 
10. Drobny sprzęt pielęgnacyjny do drzew i zieleni:  

- kosy spalinowe - szt. 4, 

- kosiarki do trawy - szt. 4, 

- nożyce spalinowe do żywopłotu – szt. 2, 

- dmuchawa do liści - szt. 1, 

- agregat prądotwórczy do 6,5 kVa - szt. 1, 

- piła spalinowa do drewna - szt. 1, 

- przecinarka spalinowa z oprzyrządowaniem - szt. 1. 

         11. Inne narzędzia ręczne: brukarskie, warsztatowe, elektryczne, itp. 

 W 2020 w ZGM nie realizowano zadań inwestycyjnych. 

W 2020 r. przeprowadzono remonty kapitalne w zakresie oczyszczania ścieków: 

a) Przepompowni głównej w oczyszczalni ścieków, 
b) Przepompowni sieciowej  przy ul. Myśliwskiej, 
c) Przepompowni przydomowej przy ul. Zielonej.  

 

Przeprowadzono remonty doraźne w zakresie oczyszczania ścieków: 

 

a) Konserwacja wiaty stalowej  wraz z wymianą bocznych ścianek oporowych  
magazynu skratek na terenie oczyszczalni, 

b) Wymieniono i uzupełniono oświetlenie zewnętrzne terenu oczyszczalni,  
c) Dokonano wymiany i uzupełnienia oprzyrządowania pomiarowego (sondy głę-

bokości) w obiektach oczyszczalni, 
d) Wyposażono układ sterowniczy oczyszczalni w nowoczesny system potrzymania 

napięcia. 
 

W 2020 r. w zakresie  wodociągów: 

-  wycofano i zamknięto otwór  studzienny wydobywczy wody surowej Nr 2 na SUW Skórcz 

Ryzowie, 

-  uzbrojono i włączono do eksploatacji otwór studzienny wydobywczy wody surowej  

Nr 4 (rezerwowy) na SUW  Skórcz – Ryzowie, 

- dokonano trwałego ogrodzenia strefy bezpośredniej ochrony studni Nr 4. 

Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie miasta  na koniec roku 2020 roku wynio-

sła  21 500 mb,  

Długość sieci kanalizacyjnej  na terenie miasta na koniec  roku 2020 roku wyniosła 29 

500 mb,  
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Dostęp do miejskiej sieci wodociągowej posiada ponad 99 % mieszkań. 

Ilość liczników wody:  1000   szt.,  w tym nowych  220 szt. 

Sposób odczytu:  manualny oraz radiowy. 

Do kanalizacji miejskiej podłączonych jest 97% gospodarstw domowych. Na dzień 31 

grudnia 2020 istniało 670 szt.  przyłączy do sieci kanalizacyjnych.  

Wydobyto i uzdatniono  wody  w roku   2020  -  185 900 m3. 

Oczyszczono ścieków w roku  2020 -    238000 m³ z tego: 

- 68 000 m³ z terenu gminy  wiejskiej, 

- 116 000 m3 z terenu miasta, 

- 7000 m3 – przyjęto  do stacji zlewnej ścieków dowożonych, 

- 47 000 m3 – wody technologiczne, podsiąkające i opadowe oraz ścieki dopływające 

nie rozliczone w okresie sprawozdawczym. 

Wytworzono w ciągu roku: 74  tony s.m.  osadu  ściekowego, który zagospodarowano   

poprzez przekazanie do zewnętrznego odbiorcy „Komunalservice Vornkahl Polska Sp. zoo. 

na potrzeby produkcji kompostu.  

 


