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Szanowni Państwo
corocznie prezentujemy raport, będący podsumowaniem działań, jakie podejmował
samorząd Miasta Skierniewice. Zawarte są w nim informacje na temat kierunków rozwoju
naszej wspólnoty w każdym niemal aspekcie życia społecznego. Jest to pogłębiona analiza,
która z jednej strony stanowi diagnozę stanu miasta, a zarazem przynosi wnioski istotne dla
inicjatyw, które realizujemy obecnie i które planujemy w przyszłości.
Miniony rok był szczególny z wielu względów. Pandemia koronawirusa zwery kowała wiele
planów, wpłynęła na codzienne funkcjonowanie każdego z nas. Stworzyła też szereg
wyzwań, z którymi samorząd nigdy wcześniej się nie zmagał. Nowe zasady bezpieczeństwa,
liczne surowe obostrzenia, problemy przedsiębiorców, zmiany w edukacji – to zaledwie kilka
obszarów, w których należało wypracować nowe rozwiązania
Chociaż samorządowa rzeczywistość zmieniła się nie do poznania, dołożyliśmy wszelkich
starań, aby przywrócić normalność – między innymi przez konsekwentne realizowanie
założonych wcześniej planów. Dziś, po kilkunastu miesiącach, możemy stwierdzić
z przekonaniem, że Skierniewice bardzo dobrze poradziły sobie z trudnościami, jakie
postawiła przed nami pandemia. Potwierdzają to zewnętrzne analizy ekspertów, które
sytuują nasze miasto w czołówce pod względem realizowania inwestycji w czasach
koronawirusa. Potwierdza to – mam nadzieję – także niniejszy raport, którego lektura
pozwoli z optymizmem spojrzeć w samorządową przyszłość.
Pragnę zatem zachęcić Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami,
zawartymi w kolejnych rozdziałach, i zaprosić do wspólnej dyskusji nad kierunkami rozwoju
naszej wspólnoty

fi

 


 


.


,


.


3

INFORMACJE OGÓLNE O MIEŚCI ...................................................................................
Położenie geogra czne i powiązania komunikacyjn -------------------------------------------------------------------------Skierniewice dzisia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demogra a i sprawy obywatelski --------------------------------------------------------------------------------------------------

REALIZACJA STRATEGII I PROGRAMÓ ........................................................................1
Strategia Rozwoju Miasta Skierniewice do roku 202 -------------------------------------------------------------------------1
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Skierniewice na lata 2017-202 -----------------------2
Strategia Rozwoju Sportu dla Miasta Skierniewice na lata 2018-202 ---------------------------------------------------2
Program Rewitalizacji Miasta Skierniewice na lata 2016-202 -------------------------------------------------------------3
Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych TACY SAMI na lata 2017-202 --------------------3
Program współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
202 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony O ar Przemocy w Rodzinie Miasta
Skierniewic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
Program Ochrony Środowiska Miasta Skierniewice na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 202 4
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Skierniewice w 2020 rok --------------------------------------------------------------------------------------------------------4
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Skierniewice na lata 2018-202 --------------------------------------4
Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na
terenie Miasta Skierniewice w latach 2016-202 ---------------------------------------------------------------------------5
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Skierniewice na lata 2019-202 -------5

FINANSE MIASTA SKIERNIEWIC ....................................................................................5
Polityka nansow ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
Budżet obywatelsk ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznyc --------------------------------------------------------------------------------------------5

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIAST .............................................................................6
DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK MIEJSKIC ................................................................................6
Działalność Energetyki Cieplnej Sp. z o.o ---------------------------------------------------------------------------------------6
Działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o ------------------------------------------------------------------6
Działalność Przedsiębiorstwa Usług Renowacyjno-Konserwatorskich i Pogrzebowych „ARS” Sp. z o.o -------6
Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o -----------------------------------------------------------------------------6
Działalność Zakładu Utrzymania Miasta Sp. z o.o ----------------------------------------------------------------------------7
Działalność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o --------------------------------------------------7
Działalność Pływalni Miejskiej „Nawa” Sp. z o.o -------------------------------------------------------------------------------8
Działalność Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o ----------------------------------------------------------------------8

INFORMACJE INWESTYCYJNE Pozwolenia na prace budowlan .................................8

1


1


3


9


3


6


7


9


2


5


5


6


8


2


3


3


5


7


8


1


2


1


6


9


7


7


9


9


4	

2


4


9


1


.	

3	

0	

0	

e	

2	

fi

.	

3	

2	

.	

.	

e	

W	

0	

.	

.	

A	

.	

3	

H	

E	

E	

.	

h	

e	

u	

j	

i	

fi

a	

e	

fi

fi

0	

4

Inwestycje budowlane zrealizowane w 2020 rok ------------------------------------------------------------------------------8
Prace projektow -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
Planowanie przestrzenn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

INFORMACJE O STANIE MIENI ......................................................................................10
Zadania wydziału Gospodarki Nieruchomościam -----------------------------------------------------------------------------10
Zadania wydziału Geodezji, Kartogra i i Katastr -----------------------------------------------------------------------------10
Zasób mieszkaniow ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

OCHRONA ŚRODOWISK ................................................................................................11
Informacje o stanie środowiska w mieści ---------------------------------------------------------------------------------------11
Ochrona powietrz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
Hała --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
Promieniowanie elektromagnetyczn ---------------------------------------------------------------------------------------------12
Gospodarka wodno-ściekow ------------------------------------------------------------------------------------------------------12
Gospodarka odpadam ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
Zasoby przyrod ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
Pielęgnacja terenów zielonyc -----------------------------------------------------------------------------------------------------12

DROGI, KOMUNIKACJA, TRANSPOR ............................................................................12
Drogi i komunikacj --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
Zezwolenia i licencje na przewoz ------------------------------------------------------------------------------------------------12
Prawa jazdy i rejestracja pojazdó ------------------------------------------------------------------------------------------------12

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWI ....................................................................13
Działalność Komendy Miejski Policji w Skierniewicac ----------------------------------------------------------------------13
Działalność Komendy Państwowej Straży Pożarne --------------------------------------------------------------------------13
Działalność Straży Miejskie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------13
Działalność Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysoweg ---------------------------------------------------------------13
Zdrowie skierniewicza ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------14
Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne ---------------------------------------------------------------15
Działalność Powiatowego Inspektoratu Weterynari --------------------------------------------------------------------------15

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I RYNEK PRAC .........................................................16
Działalność gospodarcza w liczbac ----------------------------------------------------------------------------------------------16
Rynek prac -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16
Bezroboci -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16
Targowisk -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16

EDUKACJA I WYCHOWANI .............................................................................................16
Opieka nad dzieckiem do lat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------16

1


6


7


7


8


8


8


8


0


0


1


3


5


6


7


7


8


9


0


0


3


6


8


0


3


9


5


5


5


6


6


8


8


9


1


Y	

o	

j	

A	

h	

j	

i	

i	

u	

u	

T	

e	

A	

fi

e	

h	

E	

y	

w	

A	

h	

3	

a	

j	

e	

i	

n	

y	

a	

a	

e	

y	

y	

e	

o	

s	

5

Przedszkol -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16
Szkoły i placówki oświatow --------------------------------------------------------------------------------------------------------17
Placówki interwencyjn ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------17
Placówki wsparcia dzienneg ------------------------------------------------------------------------------------------------------18

POMOC RODZINOM I MIESZKAŃCO .............................................................................18
Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – dane ogóln -------------------------------------------------------18
Działalność na rzecz rodzi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------18
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnyc --------------------------------------------------------------------------------19
Działalność na rzecz seniorów, osób niesamodzielnych, samotnyc ----------------------------------------------------20
Nieodpłatna pomoc prawn ---------------------------------------------------------------------------------------------------------21
Działalność Miejskiego Rzecznika Konsument -------------------------------------------------------------------------------21

SPORT, REKREACJA I TURYSTYK ................................................................................21
Place zabaw i siłownie plenerow -------------------------------------------------------------------------------------------------21
Dyscypliny sportowe w mieści ----------------------------------------------------------------------------------------------------21
Nagrody i stypendia za wysokie osiągnięcia sportow -----------------------------------------------------------------------21

KULTURA I PROMOCJ ....................................................................................................21
Największe wydarzenia kulturalne w mieści -----------------------------------------------------------------------------------21
Placówki kulturalne w mieści ------------------------------------------------------------------------------------------------------22
Akcje charytatywne w mieści ------------------------------------------------------------------------------------------------------23
Komunikacja z mediami i społeczeństwe

-------------------------------------------------------------------------------------23

WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAM ..............................................................23
Współpraca z organizacjami pozarządowym ----------------------------------------------------------------------------------23
Wsparcie nansowe dla innych jednostek samorządowyc ----------------------------------------------------------------254

9


0


9


0


1


1


2


3


0


1


1


5


5


5


6


8


8


0


3


4


5


5


h	

e	

I	

h	

e	

M	

a	

h	

i	

A	

e	

m	

e	

e	

o	

A	

e	

e	

e	

n	

a	

e	

a	

fi

6

INFORMACJE OGÓLNE O MIEŚCI

Położenie geogra czne i powiązania komunikacyjn
Miasto Skierniewice położone jest w północno-wschodniej części województwa łódzkiego.
Jest miastem na prawach powiatu. Stanowi jednocześnie siedzibę władz sąsiedniego
powiatu ziemskiego (powiat skierniewicki). W Mieście zlokalizowana jest również siedziba
władz gminy wiejskiej Skierniewice. Dla gmin powiatu ziemskiego, tj. gmin: Skierniewice,
Bolimów, Maków, Lipce Reymontowskie, Słupia, Godzianów, Głuchów, Nowy Kawęczyn
i Kowiesy, Miasto Skierniewice stanowi ośrodek centralny – jest miejscem funkcjonowania
obiektów usługowych z zakresu usług wyższego rzędu m.in. ochrony zdrowia, szkolnictwa
wyższego i średniego, kultury, sportu, bankowości, handlu i bezpieczeństwa publicznego
Skierniewice pełnią również funkcję węzła drogowego i kolejowego obsługującego
otaczające gminy, stanowią rynek pracy dla ludności zamieszkującej obszary wiejskie, są
miejscem, do którego emigruje ludność z tych obszarów. Stanowią lokalny rynek zbytu
produktów rolnych i zaopatrzenia w środki produkcji gospodarstw rolnych prosperujących na
otaczających terenach wiejskich, ale także lokalny rynek zaopatrzenia ludności z obszarów
wiejskich; dla części ośrodków wiejskich gminy Skierniewice, Miasto stanowi miejsce, gdzie
mieszczą się siedziby administracji kościelnej – para i rzymsko-katolickich wraz ze
świątyniami i cmentarzami grzebalnymi
Miasto Skierniewice położone jest pomiędzy dwoma aglomeracjami miejskimi – Warszawą
i Łodzią, co nie pozostaje bez wpływu na jego rozwój społeczno-gospodarczy. Odległość od
Warszawy wynosi około 81 km, zaś od Łodzi około 69 km
Miasto Skierniewice sąsiaduje z gminą wiejską Skierniewice oraz na niewielkim odcinku
z gminą wiejską Maków. Powierzchnia Miasta stanowi 34,6 km2 (stan na 1 stycznia 2015).
W latach 1975 - 1999 Skierniewice były ośrodkiem stołecznym województwa
skierniewickiego
Z dniem 1 stycznia 1999 roku Miasto Skierniewice stało się jednym z trzech miast
w województwie łódzkim o statusie miasta grodzkiego (dwa pozostałe to Łódź oraz Piotrków
Trybunalski)
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Miasto położone jest korzystnie względem ważnych ciągów drogowych. Na północ od jego
granic przebiega Autostrada Wolności A2. Biegnie ona w ciągu trasy europejskiej E30.
Najbliżej położony węzeł autostradowy to węzeł „Skierniewice” (ok. 10 km od miasta).
W kierunkach na wschód oraz południowy - wschód od Miasta prowadzi droga ekspresowa
S8. Łącznikiem autostrady A2 oraz drogi S8 jest droga krajowa nr 70, która przebiega przez
Miasto. Droga krajowa nr 70 relacji: Łowicz – Huta Zawadzka biegnie przez Miasto ulicami:
Łowicką (fragment), Księdza Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Aleją Macieja
Rataja, Al. Niepodległości (fragment) i Mszczonowską (fragment), prowadząc do granic
Miasta. Do ważnych ciągów drogowych należy również zaliczyć drogę wojewódzką nr 705
relacji: Śladów – Sochaczew – Skierniewice – Jeżów, która w granicach Miasta przebiega
ulicami: M.C. Skłodowskiej (fragment), Widok (fragment), Aleją Macieja Rataja,
Al. Niepodległości, 1 Maja, Kozietulskiego (fragment) i Łódzką do granic Miasta oraz drogę
wojewódzką nr 707 relacji Skierniewice – Rawa Mazowiecka – Nowe Miasto nad Pilicą, która
biegnie od drogi wojewódzkiej nr 705 ulicami: M. Kopernika (fragment) i Rawską (fragment)
do granic Miasta
Uzupełnienie wyżej wymienionych ciągów drogowych stanowią drogi powiatowe i ulice
miejskie. Przez obszar Miasta prowadzą również linie kolejowe do: Warszawy, Łodzi,
Łowicza i Łukowa o znaczeniu państwowym (o numerach: 1, 11, 12), zbiegające się w części
centralnej Miasta z urządzeniami stacyjnymi obsługi pasażerskiej i przeładunku towarów (są
to linie zelektry kowane, dwutorowe)
Najbliższe porty lotnicze znajdują się w
• Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin)
• Warszawie (Lotnisko Chopina)
• Łodzi (Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta)
W Mieście Skierniewice funkcjonuje komunikacja miejska autobusowa (istnieje tu jeden
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.). Na obszarze Miasta funkcjonują także prywatne
usługi przewozowe (zarejestrowane samochody osobowe TAXI oraz rmy świadczące usługi
w zakresie przewozu osób, niezarejestrowane jako taksówki). Komunikacja zamiejska opiera
się o usługi przewozowe kolejowe, o których wspomniano wcześniej (Polskie Koleje
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Państwowe) oraz samochodowe – świadczą je: Państwowa Komunikacja Samochodowa
oraz przewoźnicy prywatni
Skierniewice dzisia
Skierniewice to blisko 50-tysięczne miasto z ponad 560-letnią tradycją. Bogate zaplecze
naukowo- badawcze oraz ogrodniczy rodowód miasta sprawiają, że Skierniewice uznawane
są za krajową stolicę nauk ogrodniczych. Tutaj znajduje się siedziba znanego na całym
świecie Instytutu Ogrodnictwa oraz Stacji Doświadczalnej, należącej do Wydziału Rolnictwa
i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Skierniewice są miejscem, gdzie od ponad 40 lat odbywa się Święto Kwiatów, Owoców
i Warzyw. To największa dwudniowa impreza w regionie o charakterze kulturalno-naukowohandlowym, która co roku przyciąga około 250 tysięcy gości z kraju i z zagranicy
Skierniewice cechuje dynamiczny, zrównoważony rozwój, oparty na dwóch

larach.

Pierwszym z nich jest intensywny rozwój oświaty, kultury i sportu; drugim – silny nacisk na
rozbudowę infrastruktury miejskiej i inwestycje. Skierniewicki samorząd wykazuje dużą
skuteczność w pozyskiwaniu zewnętrznych środków nansowych, które służą realizacji wielu
ważnych inwestycji.
Demogra a i sprawy obywatelski
Stan ludności na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił
- ogółem mieszkańców – 46 42
- pobyt stały – 45 53
- pobyt czasowy – 89
- mężczyzn – 21 55
- kobiet – 23 97
W 2020 r

przyjęto

2 531

wniosków o wydanie dowodu osobistego. Wydano

2 501

dowodów osobistych. Przyjęto 145 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego. Udostępniono 89
podmiotom publicznym dane z Rejestru Dowodów Osobistych. Przyjęto

952 zgłoszenia

zameldowań na pobyt stały, w tym migracji 228. Dokonano 776 zameldowań na pobyt
czasowy. Wymeldowano 364 osoby. Zarejestrowano 565 wniosków o nadanie numeru
PESEL. Ponadto na podstawie danych z rejestru mieszkańców wydano na wniosek 809
zaświadczeń. Udostępniono z rejestru mieszkańców dane 775

podmiotom publicznym

i prawnym, zaś z rejestru PESEL 619 podmiotom. W drodze decyzji administracyjnej
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rozstrzygnięto 78 spraw. Od wydanych decyzji wpłynęły 2 odwołania, z czego 2 utrzymano
w mocy
Zameldowania ogółem – 1 72
Liczba osób zameldowanych z innej gminy – 22
Liczba dzieci urodzonych i zameldowanych – 41
Liczba osób, które zmieniły miejsce zameldowania w obrębie miasta Skierniewice – 72
Liczba osób wymeldowanych – 36
Liczba osób zmarłych – 5
Rok

Liczba mieszkańców

Liczba urodzeń

Liczba zgonów

zameldowanych:
pobyt stały

pobyt czasowy

2017

46637

896

485

458

2018

46379

996

493

504

2019

46007

1245

449

481

2020

45530

891

412

569

Struktura ludności miasta Skierniewice wg stanu na dzień 31.12.2020 roku
Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

692

636

1 328

3

268

231

499

4-5

521

466

987

6

272

238

510

7

234

234

468

8-12

1 346

1 294

2 640

13-15

718

656

1 374

16-17

419

397

816

18

211

216

427

19-65

13 940

14 738

28 678

19-60

12 305

12 674

24 979

>60

3 727

5 740

9 467
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>65

5 300

7 714

13 014

REALIZACJA STRATEGII I PROGRAMÓ

W gminie Miasto Skierniewice w 2020 roku obowiązywały następujące dokumenty
strategiczne

Strategia Rozwoju Miasta Skierniewice do roku 202

Strategia Rozwoju Miasta Skierniewice do roku 2020 jest dokumentem kierunkowym, który
określa nadrzędne cele długoterminowe, priorytety rozwoju oraz możliwe kierunki działań
władz Miasta. Wyznacza stan, do którego Miasto powinno dążyć w kolejnym okresie
planowania, zarysowuje ramy działań prowadzących do osiągnięcia wyznaczonych celów
oraz prezentuje przykłady inicjatyw, jakie można podjąć w ramach każdego strategicznego
kierunku rozwoju. Strategia Rozwoju Miasta Skierniewice do roku 2020 została przyjęta
uchwałą Nr XXIV/74/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r
W Strategii Rozwoju Miasta do roku 2020 nakreślono wizję, tj: Miasto Skierniewice
atrakcyjnym miejscem zamieszkania, o wysokim poziomie rozwoju, przyjaznej środowisku
gospodarce, atrakcyjne turystycznie oraz inwestycyjnie, oferujące perspektywę dobrej
jakości życia. Natomiast misją było: Zbudowanie nowoczesnego ośrodka miejskiego,
wykorzystującego własny potencjał produkcyjnousługowy oraz turystyczny i rekreacyjny,
dogodne położenie geogra czne i walory naturalne dla rozwoju i wzmocnienia współpracy
społeczno-gospodarczej, atrakcyjnego dla zamieszkania i pobytu.
Za cel główny postawiono: Rozwój nowoczesnego Miasta i zrównoważonej gospodarki o
środowiskowych walorach technologicznych i dynamicznej przedsiębiorczości
Cel główny został częściowo zrealizowany poprzez częściowe osiągnięcie zakładanych
wskaźników dotyczących: stopy bezrobocia rejestrowanego (wskaźnik bazowy: 9; wskaźnik
zakładany: 7,2; wskaźnik osiągnięty: 6,3 proc.), liczby klastrów gospodarczych
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w Skierniewicach i regionie (wskaźnik bazowy: 1; wskaźnik zakładany: 2; wskaźnik
osiągnięty: 4), salda migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1 tys. ludności
(wskaźnik bazowy: -3,3; wskaźnik zakładany: -1,8; wskaźnik osiągnięty: -3). Dane dotyczące
wskaźników odnoszących się do: odsetka przedsiębiorstw innowacyjnych
w przedsiębiorstwach ogółem w Skierniewicach (wprowadzenie przynajmniej jednej
innowacji produktowej lub procesowej) oraz udziału eksportu MŚP Skierniewic w eksporcie
MŚP z województwa łódzkiego w trakcie gromadzenia
Realizacja celu głównego opierała się na sześciu celach strategicznych
1. Rozwój gospodarczy Miasta z wykorzystaniem istniejącego potencjału
2. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji
3. Rozwój infrastruktury
4. Rozwój rynku pracy i aktywne społeczeństwo
5. Rewitalizacja kulturowa, przyrodnicza i społeczna
6. Efektywność energetyczna i OZE
Celom strategicznym przypisano cele operacyjne, których realizacja wyznaczała
zaplanowane działania

Cel strategiczny I: Rozwój gospodarczy miasta z wykorzystaniem istniejącego
potencjał
Cel operacyjny 1.1. Intensy kacja rozwoju branży ogrodnicze
Zaplanowane działania
● wspieranie współpracy pomiędzy sektorem B+R, a przemysłem (opracowywanie na
potrzeby przemysłu nowych technologii i ich wdrażanie, szkolenia dla producentów
i przetwórców), szczególnie w zakresie nasiennictwa oraz nowoczesnych technologii
upraw roślin
● organizacja zaplecza technicznego np., w postaci inkubatora ogrodniczego
● zbudowanie wspólnej marki, która stanie się dźwignią w handlu lokalnych produktów
● wsparcie rozwoju rynków hurtowych
● promocja i wspieranie powstawania grup producenckich oraz inicjatyw klastrowych
● prowadzenie akcji promujących ogrodnicze tradycje Skierniewic, przy wykorzystaniu
już rozpoznawalnych marek

,


;


,


;


:


j


.


;


;


;


.


;


;


fi

;


.


:


;


u


12

● organizacja imprez masowych związanych z ogrodnictwem (konferencje, targi)
Cel operacyjny 1.2. Rozwój pozarolniczej działalności gospodarcze
Zaplanowane działania
● wspieranie rozwoju działalności gospodarczej, nieuciążliwej dla środowiska
naturalnego z wykorzystaniem OZE
● wspieranie rozwoju w zakresie działalności turystycznej i rekreacyjnej oraz budowanie
produktu turystycznego
● wspieranie rozwoju działalności usługowej ze szczególnym uwzględnieniem branży
hotelarskiej i gastronomicznej
● promocja produktów lokalnych pod wspólna marka (certy kacja produktów)
Cel operacyjny 1.3. Wsparcie na rzecz promocji przedsiębiorczości i rozwoju MŚ
Zaplanowane działania
● przyjęcie spójnego systemu wsparcia przedsiębiorczości i inwestycji, w tym ulg
lokalnych i innych form wsparcia instytucjonalnego dla rm inwestujących na terenie
Skierniewic w zakresie np.: usług innowacyjnych, eksportowych, eko-innowacyjnych
● wspieranie e-usług i e-handlu w wymianie gospodarczej i przedsiębiorstwach
● wzmocnienie sieciowej kooperacji w rolnictwie i produkcji rolno-spożywczej oraz
umocnienie sektorów i branż o znaczącym potencjale dla rozwoju lokalnego
(gospodarka rolno-spożywcza, ogrodnictwo, gospodarka turystyczna, zdrowotna,
rehabilitacyjna)
● koordynacja lokalnej polityki inwestycyjnej i wspieranie lokalnych systemów ulg
i zachęt na etapie pozyskiwania inwestorów dla Skierniewic
● utworzenie miejskiego certy kowanego punktu konsultacyjnego i doradczego
o charakterze zintegrowanych usług informacyjnych dla rm w zakresie możliwości
pozyskania wsparcia przedsiębiorczości z programów UE oraz asystę przy
opracowaniu wstępnym projektu UE według wytycznych na lata 2014-2020 dla
lokalnych przedsiębiorców
● pozyskanie środków z RPO WŁ 2014-2020 na rzecz np. przygotowania nowoczesnej
infrastruktury oraz kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych, tworzenia

;


P


.


;


.


j


;


fi

fi

fi

;


fi

;


;


;


:


:


;


13

lokalnych parków przemysłowych i wsparcia inkubatorów przedsiębiorstw, w tym startup
● wdrożenie nowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości np. lokalnej platformy
biznesu z udziałem lokalnych producentów i dostawców z systemem e-zamówień
Cel został częściowo zrealizowany poprzez częściowe osiągnięcie zakładanych wskaźników
dotyczących: rodzajów usług dla przedsiębiorstw oferowanych przez IOB, projektów
dotyczących wsparcia kompleksowego infrastruktury inwestycyjnej, nowych inwestycji
przedsiębiorstw na terenie Skierniewic, nowych miejsc pracy utworzonych w ramach nowych
inwestycji oraz reinwestycji przedsiębiorstw w Skierniewicach oraz funkcjonujących
przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców.

Cel strategiczny II. Rozwój turystyki, sportu i rekreacj

Cel operacyjny 2.1. Budowa potencjału turystycznego z wykorzystaniem zasobów wód
geotermalnyc
Zaplanowane działania
● rozwój nowych form gospodarki związanej z sektorami rozwoju w zakresie
działalności turystycznej, rekreacyjnej, rehabilitacyjnej (także narzędzi wsparcia
wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne np. platformy
sprzedażowe, e-zamówienia, e –usługi)
● rozwój innowacyjnych usług świadczonych z wykorzystaniem zasobów naturalnych
wód solankowych
● rozwój nowych sektorów gospodarki lokalnej związanych z potencjałem
środowiskowym, przyrodniczym, rekreacyjnym, turystycznym oraz zdrowotnym,
a także e-usług powiązanych z danymi sektorami i branżami w zakresie wymiany
informacji i technologii
Cel operacyjny 2.2. Rozwój oferty turystycznej i produktu turystycznego oraz rekreacyjnosportowego Skierniewic

Zaplanowane działania

.
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● kreowanie marki Skierniewice REKREACJA RUCHOWA i TURYSTYKA
ZDROWOTNA
● rozwój szlaków i produktów turystycznych związanych z wykorzystaniem walorów
naturalnych Skierniewic (szlaki rowerowe, konne, piesze, kajakowe), a także
zintegrowanie oferty i szlaków wokół lokalnych atrakcji turystycznych w postaci, m.in.:
nowego Parku SPA z innymi atrakcjami turystycznymi Skierniewic, np.: Parowozownia
Skierniewice, Parkiem Miejskim, czy Zalewem „Zadębie”
● stworzenie ośrodka sportów aktywnych w Skierniewicach na bazie walorów Zalewu
„Zadębie” czy rzeki Rawki
● utworzenie we współpracy z ROTWŁ klastra rekreacji turystycznej lub zdrowotnej
w celu rozwoju kadr i lokalnych produktów turystycznych
● podnoszenie atrakcyjności bazy turystycznej oraz sportowo-rekreacyjnej, rozwój
szlaków turystyki zdrowotnej, rekreacji ruchowej i turystyki kulturowej
● wdrożenie do oferty turystycznej Miasta nowoczesnych technologii i cyfryzacji usług
urystyki i kultury
● wzmocnienie nowoczesnych e-usług oraz narzędzi ICT do promocji oferty turystycznej
m.in.: utworzenie Lokalnej Platformy Turystycznej i aplikacji mobilnych do promocji
turystycznej. ROTWŁ z funkcja operatora klastrowego turystyki mogłaby generować
sieciowy produkt i ofertę przy współpracy z gminami: Maków, Bolimów, Głuchów,
Godzianów, Lipce Reymontowskie, Nowy Kawęczyn, Skierniewice oraz gmin spoza
powiatu, tj.: Nieborów. ROTWŁ mogłaby również tworzyć atrakcyjne szlaki rowerowe,
rzeczne, kajakowe, piesze czy przyrodniczo-dydaktyczne w ramach promocji aktywnej
turystyki i rekreacji
● tworzenie lokalnych powiązań kooperacyjnych np. w obszarze sieciowego produktu
turystyki, w tym turystyki zdrowotnej i rehabilitacyjnej, np. na bazie basenu z wodami
geotermalnymi, czy zagospodarowaniem terenów powojskowych dla celów
rekreacyjnych i leczniczych
● zintegrowany produkt turystyczny Skierniewic i utworzenie sieci współpracy
podmiotów zaangażowanych w rozwój turystyczny, rekreacyjny oraz sportowy
Skierniewic
● rozwój kadr dla usług turystycznych, rekreacyjnych i aktywizacji sportowej
● wykorzystanie potencjału geotermalnego na rzecz zbudowania, na bazie walorów
solankowych wód termalnych, bogatej oferty SPA i Wellness
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● podwyższenie jakości świadczonych usług składających się na produkt turystyczny,
głównie poprzez doskonalenie obsługi klienta
● kreowanie dodatkowego popytu na wypoczynek i budowanie nowych produktów
i usług okołoturystycznych o lokalnym charakterze i specy ce
● kreowanie polityki samorządowej wspierającej rozwój turystyki, np. dla dzieci
i młodzieży szkolnej
Cel został częściowo zrealizowany poprzez częściowe osiągnięcie zakładanych wskaźników
dotyczących: turystycznych obiektów noclegowych w Skierniewicach (posiadających więcej
niż 10 miejsc noclegowych), turystów przybyłych do Skierniewic, klastrów turystycznych w
Skierniewicach, działalności gospodarczych ( rm) świadczących usługi w zakresie turystyki
rekreacyjnej i zdrowotnej (w tym rehabilitacyjnej) w Skierniewicach, utworzonych szlaków
i terenów spacerowych, imprez o charakterze kulturalnym, produktów turystycznych

Cel strategiczny III. Rozwój infrastruktur

Cel operacyjny 3.1. Rozwój nowoczesnego transportu publiczneg
Zaplanowane działania
● budowa obwodnicy Miasta
● sukcesywne przystosowanie infrastruktury transportowej, w tym środków transport
● do potrzeb osób niepełnosprawnych (usunięcie barier architektonicznych
i komunikacyjnych)
● rozbudowa infrastruktury drogowej i okołodrogowej (chodniki, pobocza, ścieżki
rowerowe)
● budowa miejsc parkingowych
● rozwój sieci połączeń komunikacji miejskiej połączony z modernizacja środków
transportu
Cel operacyjny 3.2. Rozwój infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowy
Zaplanowane działania
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● stworzenie warunków prawnych (postanowienia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego), które dadzą możliwość rozwoju budownictwa
wielo- i jednorodzinnego
● przystosowywanie (uzbrojenie) terenów pod budownictwo mieszkaniowe
● rozwój budownictwa komunalnego
● rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej
● promocja oferty osadniczej (informacja o terenach pod zabudowę, dostępność
budynków użyteczności publicznej i ich lokalizacja względem potencjalnych
inwestycji)
Cel operacyjny 3.3. Rozwój infrastruktury wsparcia przedsiębiorczości i inwestycj
Zaplanowane działania
● wsparcie aktywności w zakresie wzrostu mikroprzedsiębiorstw, w tym powstawania
podmiotów start-up w ramach lokalnego inkubatora przedsiębiorczości
● rozwój nowoczesnych terenów i infrastruktury inwestycyjnej, w tym utworzenie
zaplecza infrastruktury badawczo-rozwojowej dla rozwoju technologii np. rolno-spożywczych
● utworzenie parku przemysłowego na terenach inwestycyjnych przy współpracy
z ŁSSE oraz udostępnienie nowoczesnej infrastruktury dla przedsiębiorstw, w tym
infrastruktury B+R
● wspieranie dalszych powiązań kooperacyjnych branżowych przedsiębiorstw
w Skierniewicach i rozwój produktów klastrowych
● rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej
● przeznaczanie terenów pod działalność gospodarcza (ze szczególnym
uwzględnieniem branż kluczowych dla regionu) i uzbrojenie ich w infrastrukturę
techniczną
Cel operacyjny 3.4. Rozwój nowoczesnej edukacj
Zaplanowane działania
● rewitalizacja/remont/modernizacja (w tym termomodernizacja) obiektów szkolnych
● przystosowywanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych (usunięcie barier
architektonicznych, doposażenie obiektów)
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● wspieranie rozwoju kadry nauczycielskiej (podnoszenie kwali kacji)
● rozwój oferty zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych (również we współpracy
z organizacjami pozarządowymi), szczególnie w zakresie budowania kompetencji
cyfrowych
● zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z podstaw przedsiębiorczości (doradztwo
zawodowe, planowanie ścieżki zawodowej)
● wspieranie rodziców/opiekunów w procesie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży
poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach
● wspieranie współpracy międzynarodowej szkół
● identy kacja potrzeb inwestorów i lokalnych przedsiębiorców w zakresie kształcenia
przyszłych kadr
● dostosowanie programów nauczania do potrzeb lokalnego rynku pracy
● prowadzenie działań wspierających i promujących zawody zgodne z potrzebami
lokalnych przedsiębiorców i inwestorów
● wspieranie powstawania klas patronackich, klas pro lowanych, klas językowych
z nauczaniem dwujęzycznym
● nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami np. poprzez listy intencyjne w celu
organizacji praktyk i szkoleń zawodowych oraz programów stażowych
● prowadzenie systemów zachęt dla uczniów (stypendia, nagrody)
● wspieranie jednostek szkolnictwa wyższego o pro lu ogrodniczym i rolniczym
kształcących specjalistów na potrzeby lokalnego rynku pracy
● prowadzenie promocji oferty edukacyjnej poza Skierniewicami
● tworzenie nowych miejsc w przedszkolach i wspieranie inicjatyw związanych
z tworzeniem nowych placówek (w tym niepublicznych)
Cel operacyjny 3.5. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i rozwój usług medycznyc
Zaplanowane działania
● rozwój i modernizacja placówek o charakterze opiekuńczym
● budowa, modernizacja i rozwój domu pomocy społecznej
● wspieranie rozwoju ośrodków dziennego pobytu
● przystosowanie instytucji publicznych, w tym placówek ochrony zdrowia do potrzeb
osób niepełnosprawnych (usunięcie barier architektonicznych i komunikacyjnych)
● rozwój pomocy społecznej poprzez tworzenie mieszkań chronionych
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● rozwój pro laktyki zdrowotnej oraz promowanie zdrowego stylu życia
● zapewnienie mieszkańcom Skierniewic możliwości korzystania z wód geotermalnych
● promowanie aktywności sportowych mieszkańców w celu poprawy stanu ich zdrowia
Cel operacyjny 3.6. Rozwój infrastruktury społecznej i usług społecznyc
Zaplanowane działania
● rozwój usług opieki środowiskowej dla osób przewlekle chorych i starszych na terenie
Skierniewic
● wdrożenie programów podnoszenia kwali kacji zawodowych określonych grup
społecznych w ramach współpracy sieci społecznej i rynku pracy
● wsparcie środowiskowych inicjatyw społecznych przy udziale organizacji
pozarządowych
● kontynuacja programu Skierniewicka Rodzina PLUS
● utworzenie sieci instytucji społecznych, publicznych i organizacji pozarządowych
w celu rozwoju różnorodnych form wsparcia środowiskowego i społecznego
● inicjowanie nowych placówek społecznych, przedszkoli i klubów społecznych
m.in. poprzez wydzielenie części budżetu obywatelskiego na cele społeczne
● rozwój infrastruktury opieki społecznej poprzez tworzenie domów dziennego pobytu
i doposażenie placówek opieki społecznej w Skierniewicach
● wspieranie inicjatyw służących walce z wykluczeniem społecznym osób zagrożonych
takim wykluczeniem (w tym organizacja WTZ, ZAZ, KIS, CIS)
● współpraca z organizacjami pozarządowymi
● wspieranie rozwoju idei wolontariatu
Cel operacyjny 3.7. Poprawa i rozwój infrastruktury związanej z bezpieczeństwem
publiczny
Zaplanowane działania
● wsparcie modernizacji i doposażenia jednostek porządku publicznego
● rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego i jego modernizacja
● rozwój systemu monitoringu miejskiego
● edukacja w zakresie bezpieczeństwa (organizacja zajęć i akcji prewencyjnych)
● budowa nowoczesnego systemu zarządzania monitoringiem w mieście
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● prowadzenie działań informacyjnych i promujących pożądane postawy społeczne
● do nansowanie zadań własnych jednostek porządku publicznego
Cel został częściowo zrealizowany poprzez częściowe osiągnięcie zakładanych wskaźników
dotyczących: wytyczonych terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,
placówek wychowania przedszkolnego, terenów inwestycyjnych w mieście i powierzchni na
cele inwestycyjne w Skierniewicach, zmodernizowanych dróg, interesantów korzystających
z usług za pomocą e-administracji, utworzonych klas pro lowanych (patronackich)

Cel strategiczny IV. Rozwój rynku pracy i aktywne społeczeństw

Cel operacyjny 4.1. Wsparcie aktywnych postaw na rynku prac
Zaplanowane działania
● rozwój form kształcenia zawodowego i technicznego pro lowanego pod potrzeby
lokalnego rynku pracy i przy aktywnym udziale przedsiębiorców
● utworzenie centrum aktywizacji zawodowej i technicznej w Skierniewicach na bazie
programów kształcenia zawodowego pro lowanego pod potrzeby lokalnego rynku
pracy i pro lu gospodarczego Miasta
● wsparcie grupy młodych osób (25-29 lat) w wejściu na rynek, samozatrudnieniu,
doskonaleniu kompetencji zawodowych
● wsparcie zawodowe i społeczne grupy mieszkańców 50+ w celu włączenia tej grupy
wiekowej jako produktywnej gospodarczo dla rozwoju społeczno-gospodarczego
Miasta
Cel operacyjny 4.2. Rozwój e-usług i społeczeństwa informacyjnego
Zaplanowane działania
● budowa e-usług w ramach Urzędu Miasta Skierniewice
● zapewnienie wsparcia w rozwoju sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na
terenie Miasta
● prowadzenie działań związanych z walką z wykluczeniem cyfrowym, m.in. poprzez
organizowanie dostępu do Internetu w szkołach i bezpłatnego dostępu do Internetu na
terenie Miasta
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● budowanie kompetencji cyfrowych wśród uczniów

Cel operacyjny 4.3. Aktywizacja społeczności lokalnych i organizacji pozarządowyc
Zaplanowane działania
● rozwój sieciowej współpracy pomiędzy organizacjami społecznymi i pozarządowymi
● wsparcie instytucjonalne i organizacyjne dla powstawania inicjatyw lokalnych (budżet
obywatelski)
● utworzenie Lokalnego Forum Dialogu Społecznego – stałej płaszczyzny współpracy
samorządu Miasta i organizacji pozarządowych oraz grup środowiskowych Miasta
Cel został częściowo zrealizowany poprzez częściowe osiągnięcie zakładanych wskaźników
dotyczących: stopy bezrobocia rejestrowanego, udziału bezrobotnych zarejestrowanych
pozostających bez pracy dłużej niż 1 rok, przeprowadzonych kursach podnoszących
kwali kacje zawodowe, osób kształcących się w szkołach zawodowych w Skierniewicach,
organizacji pozarządowych w Skierniewicach (bez klubów i stowarzyszeń sportowych),
zorganizowanych praktyk, staży oraz placówek przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych

Cel strategiczny V. Rewitalizacja kulturowa, przyrodnicza i społeczn

Cel operacyjny 5.1. Rewitalizacja obszaru miejskiego i terenów zdegradowanych, w tym
o znaczeniu historycznym dla Miasta Skierniewice
Zaplanowane działania
● opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skierniewce
● rewitalizacja określonych obiektów o znaczeniu historycznym oraz kulturowym dla
Miasta, m.in.: ratusza, parowozowni, obiektów koszarowych
● rewitalizacja przyrodnicza i krajobrazowa bulwarów nadrzecznych, tworzenie Parku
Turystyki Przyrodniczej Skierniewic obejmującego zrewitalizowane przyrodniczo
tereny rekreacyjne (zalew, bulwary, rzekę, zasoby geotermalne)
● rewitalizacja nadwodna i zbiorników wodnych znajdujących się na terenie Miasta
● podejmowanie działań rewaloryzacji zabytków w systemie do nansowania gminy
i prywatnych środków, np. z wykorzystaniem Gminnego Programu Opieki nad
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Zabytkami.
Cel został częściowo zrealizowany poprzez częściowe osiągnięcie zakładanych wskaźników
dotyczących: projektów rewitalizacji, uruchomienia zrewitalizowanych przyrodniczo
i społecznie terenów w Skierniewicach, opracowania programu rewitalizacji,
zrewitalizowanych obiektów kultury i zabytków na terenie Skierniewic oraz obiektów
poddanych renowacji

Cel strategiczny VI: Efektywność energetyczna i OZ

Cel operacyjny 6.1. Działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz ograniczenia emisji
szkodliwych gazów i pyłów do atmosfer
Zaplanowane działania
● rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w Mieście
● rozwój skojarzonej gospodarki energetycznej (układy kogeneracyjne)
● rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
● wspieranie wykorzystywania niskoemisyjnych źródeł energii cieplnej −
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
● modernizacja infrastruktury komunikacji zbiorowej (taboru MZK)
● współpraca samorządu z podmiotami prywatnymi w formule PPP
● edukacja ekologiczna mieszkańców
● stworzenie funduszu celowego (funduszu wsparcia) w celu wypracowania
dodatkowego mechanizmu wsparcia dla mieszkańców w procesie osiągania wyższej
efektywności energetycznej
Cel operacyjny 6.2. Wzrost wykorzystania OZ
Zaplanowane działania:
● budowa/przebudowa dróg w celu ograniczania emisji szkodliwych gazów przez środki
komunikacji (pojazdy)
● budowa/rozbudowa ścieżek rowerowych
● rozbudowa sieci ciepłowniczej w Mieście
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● termomodernizacja budynków użyteczności publicznej połączona z instalacją
rozwiązań wykorzystujących OZE
● prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych dla mieszkańców w zakresie OZE
● stworzenie funduszu celowego (funduszu wsparcia) jako mechanizmu wsparcia dla
mieszkańców w korzystaniu z OZE
● stworzenie mechanizmu efektywnego zarządzania gospodarką energetyczną
i wdrażaniem rozwiązań przy udziale środków celowych np. WFOŚiGW czy innych
środków alokacji UE w inwestycje OZE i efektywnościowe na terenie Miasta
Skierniewice
Cel został częściowo zrealizowany poprzez częściowe osiągnięcie zakładanych wskaźników
dotyczących: projektów dotyczących efektywności energetycznej OZE i ochrony środowiska
w przedsiębiorstwach i instytucjach Skierniewic, inteligentnych systemów energetycznych,
obiektów użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji, akcji podnoszących
świadomość ekologiczną mieszkańców

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Skierniewice na lata
2017-202

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Skierniewice na lata 2017-2020
została przyjęta uchwałą Nr XXXVII/53/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku. Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Skierniewice na lata 2017-2020 jest
wieloletnim dokumentem programowym, który obejmuje szereg działań, które stoją przed
władzami samorządowymi oraz instytucjami pomocy społecznej w celu wyeliminowania
i ograniczenia kluczowych problemów społecznych. Dokument ten wyznacza główne cele
i kierunki dla pomocy społecznej. Organem odpowiedzialnym za wdrażanie Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Skierniewice jest Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie
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Cele strategiczne
1. Ograniczanie skutków niepełnosprawności oraz aktywizacja społeczna
i zawodowa poprzez integrację społeczną, a w szczególności
● uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby osób niepełnosprawnych
● informowanie o możliwościach do nansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych oraz o możliwości zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego oraz innych urządzeń ułatwiających codzienne funkcjonowanie
● prowadzenie poradnictwa specjalistycznego wspierającego osoby niepełnosprawne
● zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych, obejmujących pomoc w zaspokajaniu
codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza
pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem
● współdziałanie MOPR i PFRON w likwidacji barier architektonicznych
i transportowych
● rozwój pomocy i samopomocy w zakresie zidenty kowanych potrzeb osób
niepełnosprawnych
● umożliwienie dostępu do kształcenia ustawicznego, rozwijanie i podtrzymywanie
zainteresowań osób starszych
● współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w imieniu i na rzecz osób
niepełnosprawnych w kreowaniu właściwej polityki społecznej
● tworzenie i rozwijanie działalności grup samopomocowych oraz środowiskowego
systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
● opracowanie i wdrożenie programów na rzecz integracji społecznej osób
niepełnosprawnych
● rozszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz
podnoszenie ich jakości poprzez: tworzenie mieszkań treningowych oraz chronionych,
utworzenie środowiskowego domu samopomocy społecznej, tworzenie klubów
centrum aktywności społecznej
● stworzenie warunków do równego dostępu osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym np. poprzez rozwijanie usług asystenta osoby niepełnosprawnej
● usprawnienie systemu informacji – za pośrednictwem Internetu, mediów lokalnych,
wydawanie informatorów- dotyczących środowiska i problemów osób
niepełnosprawnych
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● wspieranie inicjatyw umożliwiających udział osób niepełnosprawnych w życiu
kulturalnym, sportowym i artystycznym
● tworzenie warunków do większej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych
np. poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia wspomaganego i utworzenie zakładu
aktywności zawodowej
● podejmowanie działań ukierunkowanych na poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych
dla osób niepełnosprawnych np. poprzez tworzenie klubów i centrów aktywności
społecznej, utworzenie środowiskowego domu samopomocy, tworzenie mieszkań
treningowych oraz wspomaganych i mieszkań chronionych
● tworzenie środowiskowego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich
rodzin, rozwijanie usług asystenta osoby niepełnosprawnej
● powstanie zakładu aktywności zawodowej, podejmowanie działań dających
możliwość zatrudnienia wspomaganego na otwartym rynku pracy (ze wsparciem
trenera pracy).
Cel został zrealizowany

2. Usprawnienie osób starszych i zapewnienie im właściwej opieki,
a w szczególności
● stałe diagnozowanie potrzeb i bezpieczeństwa ludzi starszych, samotnych i chorych
● zapewnienie usług opiekuńczych i wspierających ludziom starszym, samotnym
i chorym w miejscu zamieszkania
● zapewnienie możliwości udziału w turnusach rehabilitacyjnych i obozach
terapeutycznych
● wykorzystanie potencjału ludzi starszych
● wykorzystanie zewnętrznych środków

nansowych do realizacji projektów

skierowanych do osób starszych i przewlekle chorych
● pozyskiwanie wolontariuszy mogących wspierać osoby starsze
● wykorzystanie doświadczenia osób starszych przy prowadzeniu różnego rodzaju
świetlic, kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży
● opieka nad osobami starszymi poprzez właściwe funkcjonowanie Domu Pomocy
Społecznej
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● inicjowanie kampanii na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy i społecznej akceptacji
osób starszych i chorych
Cel został zrealizowany

3. Aktywne działania dla rodzin i dziecka w środowisku lokalnym poprzez
● wzmacnianie rodzin, podnoszenie poziomu ich funkcjonowania, a w szczególności
● wspieranie materialne rodzin z systemu pomocy społecznej funduszu
alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych
● wzmocnienie funkcjonowania rodzin poprzez stwarzanie odpowiednich warunków
bytowych w postaci rozwoju mieszkalnictwa socjalnego
● zintensy kowanie i rozwój form pracy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci ze środowisk niewydolnych wychowawczo i obszaru rewitalizacji Miasta
Skierniewice
● podejmowanie inicjatyw i nowatorskich rozwiązań na rzecz ochrony macierzyństwa
i dziecka w rodzinie
● pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo w przezwyciężeniu problemów
opiekuńczo- wychowawczych poprzez odtworzenie bądź wzmocnienie ich funkcji
● promowanie i wspieranie aktywności sportowej, kulturalnej, artystycznej wśród dzieci
i młodzieży oraz rodzinnego spędzania wolnego czasu
● zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej rodzinie, w której występuje
kryzys lub dysfunkcja opiekuńczo-wychowawcza
● prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
● promowanie prawidłowego modelu rodziny oraz edukowanie rodzin w zakresie
właściwego wypełniania ról rodzicielskich
● zapewnienie, w razie potrzeby, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc
w ośrodkach wsparcia
● zapewnienie mieszkań socjalnych osobom eksmitowanym
● kierowanie, w razie potrzeby, sprawców przemocy w rodzinie do udziału
w programach korekcyjno-edukacyjnych

:
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Cel został zrealizowany

4. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców zapewnienie zgodnie z ich potrzebami
i przysługującymi im prawami poprzez
● organizację i

nansowanie dożywiania w szkołach dla dzieci i młodzieży z rodzin

ubogich
● zapewnienie odzieży i wyposażenia w artykuły szkolne dla dzieci i młodzieży z rodzin
ubogich
● organizację i nansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży
z rodzin ubogich
● organizację akcji charytatywnych dla pozyskiwania środków na pomoc dla dzieci
i młodzieży z rodzin ubogich
● tworzenie warunków do realizacji programów socjoterapeutycznych
● zintensy kowanie i rozwój form prac socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
ze środowisk niewydolnych wychowawczo
● tworzenie i wdrażanie programów w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży
● działania w kierunku organizacji alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez
dzieci i młodzież
● organizowanie oferty placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlice)
● promowanie wśród pracodawców elastycznych form zatrudnienia, ułatwiających
godzenie pracy z wychowaniem dzieci
Cel został zrealizowany

5. Wsparcie systemu pro laktyki i rozwiązywania problemów uzależnień poprzez
● zapobieganie powstaniu nowych problemów uzależnień i przemocy rodzinie poprzez
○ doskonalenie zawodowe kadr z obszaru pro laktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
○ zwiększenie świadomości osób młodych odnośnie zagrożeń wynikających ze
stosowania używek
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○ zapewnienie rodzinom dotkniętymi problemami alkoholowymi, narkomanii i
przemocy w rodzinie szerszego dostępu do wsparcia psychologicznego i
prawnego
○ zapewnienie osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków dostępu do
pomocy terapeutycznej
○ opracowanie i realizacja lokalnego programu przeciwdziałania narkomanii
○ zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują
○ kontynuowanie działalności przez Zespół Interdyscyplinarny.
Cel został zrealizowany.

6. Wzmocnienie lokalnych systemów pro laktyki i rozwiązywania problemów
poprzez
● opracowywanie, upowszechnianie i dystrybucja materiałów edukacyjnych dla osób
i podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym
również przemocy w rodzinie
● podejmowanie rozwiązań pozwalających na obejmowanie kompleksową pomocą całej
rodziny dotkniętej problemem uzależnień jak i problemem przemocy w rodzinie
● doskonalenie zawodowe kadr z obszaru pro laktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
● podejmowanie działań poprzez kierowanie osób uzależnionych i współuzależnionych
na leczenie odwykowe
Cel został zrealizowany

7. Systematyczna analiza istniejących problemów społecznych i dostosowania
systemu pomocy społecznej do zmieniających się warunków poprzez
bieżącą ocenę i diagnozę potrzeb społecznych na terenie gminy, a w szczególności przez
● systematyczną diagnozę i monitoring istniejących problemów społecznych przez
pracowników MOPR
● zapobieganie powstawaniu nowych problemów społecznych
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● realizację zadań dotyczących rozwiązywania problemów społecznych w gminie w jak
najszerszym zakresie, przez organizacje społeczne, kościół, stowarzyszenia,
pracodawców, osoby zyczne i prywatne
● systematyczną analizę zasobów

nansowych przeznaczonych na realizację zadań

własnych i zleconych
● sygnalizowanie radnym i władzom Skierniewic jakie są istniejące problemy społeczne
oraz potrzeby związane z ich skutecznym rozwiązywaniem
● zwiększenie współpracy pomiędzy grupami społecznymi i organizacjami
pozarządowymi a instytucjami rządowymi i samorządowymi poprzez Rzecznika
ds. Osób Niepełnosprawnych i Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych
Cel został zrealizowany.

8. Ocena i wery kacja posiadanych instrumentów oddziaływania – kompleksowy
system wsparcia służb socjalnych poprzez
● doskonalenie kadr pomocy społecznej
● systematyczna praca socjalna z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
polegającymi min. na diagnozie de cytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich,
wydolności opiekuńczo-wychowawczej, zaniedbań względem dzieci oraz ocenie
sytuacji dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym i rówieśniczym
● dostosowanie liczby pracowników socjalnych do wymogów ustawy o pomocy
społecznej oraz lokalnych potrzeb
● zapewnienie mieszkańcom szerszego dostępu do informacji o możliwościach
uzyskania i formach - pomocy
Cel został zrealizowany.
Strategia Rozwoju Sportu dla Miasta Skierniewice na lata 2018-202
Strategia Rozwoju Sportu dla Miasta Skierniewice na lata 2018-2023 została przyjęta
uchwałą Uchwała Nr XLIX/51/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Sport w Skierniewicach pełni
istotną rolę w rozwoju społecznym miasta. Rola i znaczenie sportu wyrażają się między
innymi w historii i sukcesach wielu dyscyplin sportu oraz rosnącym aktywnym udziałem
mieszkańców miasta w ofercie klubów sportowych. Szczególne znaczenie sportu
w Skierniewicach widoczne jest w liczbie ćwiczących osób, w tym dzieci i młodzieży. Rośnie
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również zainteresowanie aktywnym i zdrowym trybem życia, także wśród osób w wieku
senioralnym. Jak pokazują dane demogra czne, w Skierniewicach obserwuje się
dynamiczny wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Powyższe uwarunkowania są
istotnym wyzwaniem dla Zarządzających miastem w kontekście planowania strategicznego
Strategia Rozwoju Sportu dla Miasta Skierniewice na lata 2018-2023 powstała z myślą
strategicznego spojrzenia na rozwój sportu w mieście. Strategia zakłada realizację
poniższych celów

Cel. 1. Rozwinięta infrastruktura oraz oferta sportu i rekreacji w Skierniewicac
1.1 Rozwój infrastruktury rekreacji i wypoczynk
● tworzenie przestrzeni publicznych sprzyjających rekreacji i odpoczynku
● tworzenie systemu tras i ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszych
● rozwój i modernizacja obiektów siłowni zewnętrznych
1.2 Modernizacja i rozwój infrastruktury sportowe
● budowa krytej pływalni miejskiej
● modernizacja i remonty istniejących szkolnych hal sportowych
● modernizacja i remonty boisk sportowych, w tym do piłki nożnej. Zadaszenie jednego
z obiektów do gry w piłkę nożną, np. w formie balonu
● modernizacja obiektu stadionu piłkarskiego
● modernizacja i utrzymanie w dobrym stanie boisk i obiektów sportowych, w tym
Orlików
1.3 Wspieranie oferty sportowej na rzecz dzieci i młodzież
● wspieranie z budżetu miasta działalności klubów i stowarzyszeń sportowych na rzecz
dzieci i młodzieży
● wspieranie uzdolnionych sportowców z terenu miasta Skierniewice
● wspieranie inicjatyw lokalnych oraz animatorów sportu, przyczyniających się
do zwiększenia zainteresowania oraz podniesienia jakości oferty sportowej miasta dla
mieszkańców

1.4 Wspieranie oferty sportowej i rekreacyjnej dorosłych, w tym senioró
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● wspieranie rozwoju oferty sportowej i rekreacyjnej na rzecz osób dorosłych, w tym
starszych, w szczególności poprzez organizację zajęć z trenerami, instruktorami,
wspieranie działań prozdrowotnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
instytucje działające na rzecz seniorów

Cel. 2. Efektywne zarządzanie i organizacja sportu w Skierniewicac

2.1. Organizacja i prowadzenie wewnętrznej współpracy instytucji i organizacji działających
w sferze sport
● utworzenie i działalność rady sportu w Skierniewicach, działającej jako ciało doradcze
dla Rady Miasta oraz Prezydenta, składającej się z reprezentantów klubów
i stowarzyszeń sportowych, instytucji publicznych i prywatnych zarządzających
infrastrukturą sportową oraz szkół i placówek edukacyjnych
● pozyskiwanie dodatkowych środków

nansowych wspierających rozwój sportu

np. ze środków centralnych, wojewódzkich, prywatnych
2.2. Wspieranie działań na rzecz rozwoju w Skierniewicach ścieżki rozwoju sportowego
dzieci i młodzież
● rozwój i poszerzenie programu szkolenia dzieci w ramach zajęć WF w konsultacji
z klubami i organizacjami sportowymi (możliwość integrowania zajęć WF z ofertą
klubów sportowych)
● rozwój oraz wspieranie współpracy ośrodków kształcenia sportowego dzieci
i młodzieży w Skierniewicach, w celu wymiany wiedzy oraz lepszego wykorzystania
posiadanych zasobów
● wypracowanie i realizacja pomysłu na organizację systemu kształcenia sportowego
powiązanego z edukacją szkolną do poziomu szkoły średniej
2.3. Sprawne i transparentne zarządzania infrastrukturą sportu i rekreacj
● poprawa systemu zarządzania infrastrukturą sportową, np. elektroniczna rezerwacja
boisk, w celu zwiększenia jej dostępności dla mieszkańców i inicjatyw lokalnych,
ustalenie „stałych godzin” dostępności infrastruktury do potrzeb szkolenia dzieci
i młodzieży oraz mieszkańców miasta
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2.4. Efektywniejszy rozdział środków przeznaczonych na rozwój dyscyplin kluczowych
i pozostałych w Skierniewicac
● wypracowanie i wdrożenie zasad podziału środków nansowych z budżetu miasta
na rozwój dyscyplin kluczowych i pozostałych
● utworzenie i aktualizacja listy kluczowych dyscyplin sportowych będących podstawą
do podziału środków nansowych z budżetu miasta przeznaczonych na sport

Cel. 3. Sport w Skierniewicach marką miast
3.1. Wspieranie organizacji imprez i wydarzeń sportowyc
● wspieranie organizacyjne i nansowe imprez i wydarzeń sportowych
● organizacja imprez o zasięgu ponadlokalnym (promocja miasta przez imprezy
sportowe)
3.2. Promocja sportu w mieście, w tym promocja wydarzeń sportowych, sukcesów
sportowych, oferty klubów i stowarzyszeń sportowych do wewnątrz i na zewnątr
● promocja aktywności

zycznej oraz wspieranie działań przyczyniających się

do wzrostu aktywności zycznej oraz zdrowego trybu życia mieszkańców miasta
● prowadzenie działań public relations, koordynacja oraz prowadzenie konsultacji
społecznych w odniesieniu do istotnych dla rozwoju sportu przedsięwzięć,
np. związanych z rozbudową infrastruktury sportowej (opiniowanie działań przez
mieszkańców i reprezentantów sportu)
● prowadzenie działań promujących wydarzenia sportowe oraz promocja osiągnięć
sportowych – realizowana w formie spójnego przekazu „z jednej ręki” przez Miasto
3.3. Wspieranie pozyskiwania sponsorów prywatnych dla klubów, dyscyplin i wydarzeń
sportowych w mieści
● aktywne pozyskiwanie zewnętrznych środków

nansowych za rozwój sportu

w Skierniewicach
● wspieranie klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych w rozmowach
prowadzonych z potencjalnymi sponsorami
Cele są realizowane na bieżąco

.
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Program Rewitalizacji Miasta Skierniewice na lata 2016-202

Program Rewitalizacji Miasta Skierniewice na lata 2016-2022 został zmieniony uchwałą
Nr XX/56/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Skierniewice na lata 2016-2022.
Zmiana dotyczyła rozdziału 6.7 Planowane podstawowe projekty rewitalizacyjne
tj.: dopisanie inwestycji „Centrum Rozwoju Nauk Ogrodniczych i Edukacji Ekologicznej”
Celami programu są

Sfera społeczn
1. Zwiększenie dostępności infrastruktury kultury, sportu i rekreacji dla mieszkańców obszaru
rewitalizacji
a) Poprawa jakości podwórek, min, poprzez odnowienie tkanki mieszkaniowej; realizację
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, które rozwijają uczniów, będą wpływały również na ich
poczucie estetyki oraz będą budowały poczucie odpowiedzialności za własną przestrzeń;
integrację oraz aktywizację osób starszych, aktywizację zawodową osób z obszaru
rewitalizacji
b) Wsparcie dla tworzenia miejsc rekreacji i placów zabaw, m.in. poprzez: aktywizację oraz
wspieranie inicjatyw stowarzyszeń, fundacji oraz osób prawnych
c) Stworzenie dostępu do instytucji kulturalnych mieszkańcom bez względu na wiek, płeć
i stan majątkowy, m.in. poprzez: remont i adaptację budowy na potrzeby Muzeum
Historycznego w Skierniewicach oraz działania rewitalizacyjne na obszarze Parowozowni
2. Wzmacnianie kapitału społecznego
a) Zahamowanie negatywnych tendencji społecznych w mieście - bezrobocia, patologii
społecznych, m.in. poprzez: tworzenie miejsc realizacji projektów kulturalnych; wspieranie
w działaniach spółdzielni socjalnych; rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych i ich
integrację społeczną; powstanie Zakładu Aktywizacji Zawodowej
b) Stworzenie szerokiej oferty kursów doszkalających, m.in. poprzez: aktywizację zawodową
osób objętych interwencją; organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży;
stworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej
3. Poprawa warunków życia wszystkich mieszkańców Miasta Skierniewice z priorytetowym
uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizowanego
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a) Wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych, m.in. poprzez: stworzenie Domu
Pomocy Społecznej; organizację spotkań aktywizacyjnych; realizację projektów kulturowych;
zwiększenie jakości przestrzeni publicznej w Mieście poprzez wykonanie szeregu prac
budowlanych, ułatwiających poruszanie się po obszarze; realizację spotkań integracyjnych
dla osób starszych
b) Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, m.in. poprzez: inwestycje w infrastrukturę
techniczną; modernizację zniszczonych budynków; odnowę podwórek
c) Ochrona zdrowia i popularyzacja zdrowego trybu życia, m.in. poprzez: powstanie Domu
Pomocy Społecznej; organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w tym w zakresie
wdrażania postaw proekologicznych; promowanie wśród osób starszych zdrowego stylu
życia

Sfera środowiskowa, funkcjonalno-przestrzenna i techniczn
1. Poprawa warunków mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji w Mieście Skierniewice
a) Rewitalizacja obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Mieście, m.in. poprzez:
modernizację, w tym termomodernizację budynków; budowę Domu Pomocy Społecznej
b) Poprawa stanu kamienic na obszarze rewitalizacji terenu Miasta, m.in. poprzez: realizację
działań związanych z odnową i termomodernizacją budynków
c) Wzrost efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych, m.in. poprzez:
ich termomodernizację, ale także szerzenie postaw proekologicznych wśród mieszkańców
2. Poprawa jakości środowiska naturalnego
a) Poprawa ogólnej efektywności energetycznej Miasta, m.in. działania związane
z termomodernizacją budynków w obszarze rewitalizowanym
b) Poprawa jakości powietrza, m.in. poprzez: działania związane z termomodernizacją
budynków w obszarze rewitalizowanym
3. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych
a) Tworzenie i ulepszanie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez:
stworzenia Domu Pomocy Społecznej; przebudowę ciągów pieszych; adaptację budynków
na cele służące wsparciu oraz opiece nad osobami niepełnosprawnymi
4. Zachowanie ładu przestrzennego i estetyki Miasta, wzmacnianie istniejących i wspieranie
nowych funkcji miasta
a) Przywrócenie historycznego wizerunku Miasta (centrum Miasta), m.in. poprzez:
rewitalizacje tkanki mieszkaniowej, w tym remont nawierzchni, ciągów pieszych a także
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modernizację budynków; modernizację, budowę i zaadaptowanie zniszczonych budynków
na cele społeczne; odnowa przestrzeni objętych rewitalizacją
b) Wspieranie prorozwojowych inwestycji wprowadzających nowe lub rozwijających
istniejące funkcje turystyczne, kulturalne i społeczne, m.in. poprzez: adaptację budynków
służących aktywizacji społeczno- zawodowej, wsparciu oraz opiece nad osobami
niepełnosprawnymi; remont i adaptację budynku na potrzeby Muzeum Historycznego
w Skierniewicach; rewitalizację i adaptację zabytkowej Parowozowni Skierniewice do celów
muzealnych i realizacji projektów kulturalnych

Sfera gospodarcz
1. Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego a obszarze rewitalizowanym Miasta
Skierniewice
a) Wspieranie małych

rm, m.in. poprzez: aktywizację zawodową osób zamieszkujących

na obszarze wsparcia; realizację szkoleń; wsparcie spółdzielni socjalnych
b) Poprawa ogólnego wizerunku Miasta, m.in. poprzez: stworzenie Zakładu Aktywizacji
Zawodowej; realizację dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży; organizację szkoleń;
aktywizację osób starszych
2. Aktywizacja mieszkańców
a) Tworzenie warunków rozwoju drobnej przedsiębiorczości poprzez bezpłatne szkolenia,
doradztwo, m.in. poprzez: stworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej oraz wsparcie
w działaniu spółdzielni socjalnych
b) Pobudzenie postaw przedsiębiorczych pośród mieszkańców strefy rewitalizacji,
m.in. poprzez: organizację szkoleń zawodowych; aktywizację osób bezrobotnych, a także
osób starszych; wsparcie dla dzieci i młodzieży poprzez realizację dodatkowych zajęć
mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych
c) Wzmocnienie funkcji edukacyjnej, m.in. poprzez: realizację szkoleń; tworzenie warunków
spotkań i aktywizacji dla osób starszych; wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz
bezrobotnych
W 2020 roku przeprowadzono ocenę aktualności i stopnia realizacji Programu rewitalizacji
Miasta Skierniewice na lata 2016-2022. Stwierdzono, że zrealizowano w całości zadania
podstawowe, tj.: Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu
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ze wsparciem psychologicznym; Spotkania integracyjne dla osób starszych; Remont
i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach; Rewitalizacja
zabytkowego, neorenesansowego ratusza w Skierniewicach

Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych TACY SAMI na lata
2017-202

Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych TACY SAMI na lata 2017-2020
został przyjęty uchwałą Nr XLI/107/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. Podstawowym celem
przedstawionego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych jest systematyczna
poprawa ich sytuacji. Jego wdrożenie i realizacja zakłada nieustanne dążenie do pełnej
integracji społecznej osób z niepełnosprawnością, minimalizację skutków
niepełnosprawności, przeciwdziałanie wykluczeniu, wyrównanie szans oraz sprzyjanie
pełnemu rozwojowi każdej z tych osób
Skuteczną realizację tego celu mają zapewnić planowane, konkretne działania na rzecz
integracji społecznej, aktywizacji zawodowej oraz przestrzegania praw osób
niepełnosprawnych
W ramach realizacji programu podejmowane były działania zmierzające ku
1. Uwrażliwieniu społeczności lokalnej na potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez:
● prowadzenie działań informacyjnych w zakresie kształtowania właściwych postaw
wobec osób niepełnosprawnych
● współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania edukacji
społecznej i obywatelskiej dotyczącej rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych oraz promowanie nowych rozwiązań na rzecz osób
niepełnosprawnych
● inicjowanie i wspieranie organizacji spotkań i imprez o charakterze integracyjnym,
edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i turystycznym, poprzez do nansowanie
sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
2. Ułatwieniu osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu publicznym
poprzez:
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● wspieranie inicjatyw umożliwiających udział osób niepełnosprawnych w życiu
kulturalnym, sportowym i artystycznym
● wspieranie w środowisku lokalnym działań mających na celu usuwanie barier
funkcjonalnych: urbanistycznych, architektonicznych, transportowych, technicznych
w komunikowaniu się, dotyczących życia publicznego osób niepełnosprawnych
3. Zapewnieniu poradnictwa psychologicznego, prawnego i socjalnego dla osób
niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym:
● bieżącej informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych
● podejmowania działań mających na celu podniesienie jakości obsługi osób
niepełnosprawnych, w szczególności w urzędach administracji samorządowej,
pomocy społecznej, urzędzie pracy i placówkach służby zdrowia
● wydawaniu kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek opiekujących
się osobami niepełnosprawnymi
4. Wyrównywaniu szans w zakresie edukacji osób niepełnosprawnych poprzez:
● wspieranie działań w zakresie integracji, wyrównywania szans życiowych
i przeciwdziałanie dyskryminacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
● organizowanie transportu dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
● szkolenia dla nauczycieli dotyczące kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkole
ogólnodostępnej
● pedagogizacja rodziców z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom
niepełnosprawnym
● inicjowanie działań nakierowanych na rodziców uczniów niepełnosprawnych poprzez
szkolenia, terapię, grupy wsparcia
● współpracę z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu
i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz
indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
● wspomaganie młodzieży niepełnosprawnej w podejmowaniu decyzji edukacyjnozawodowych
● wspieranie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością w tym z niepełnosprawnością
sprzężoną poprzez rehabilitację, terapię pedagogiczną, psychologiczną
i logopedyczną
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● udzielanie kompleksowej pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom
w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

5. Wspieraniu osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez system pomocy
społecznej poprzez:
● podejmowanie działań w zakresie zmniejszenia obszarów biedy, wykluczenia
i patologii społecznej, stanowiących jedne z przyczyn niepełnosprawności u dzieci
● zapewnienie pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, obejmującej wsparcie
w zakresie rzeczowym, nansowym i psychologicznym
● tworzenie ośrodków wsparcia: środowiskowego domu samopomocy, dziennych
domów pobytu, mieszkań chronionych i treningowych ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych
intelektualnie, tworzenie klubów i centrów aktywności społecznej
● tworzenie i rozwijanie działalności grup samopomocowych oraz środowiskowego
systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
● promowanie postaw aktywnych wśród osób niepełnosprawnych
● podejmowanie działań zmierzających do rozwoju pracy socjalnej na rzecz integracji
osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym
● wprowadzenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej
● utworzenie całodobowej opieki dla osób niepełnosprawnych, niemogących
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu (dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie)
6. Rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez:
● udzielanie do nansowania do zakupu środków pomocniczych, przedmiotów
ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
● udzielanie do nansowania do likwidacji barier architektonicznych w miejscu
zamieszkania osoby niepełnosprawnej
● udzielanie do nansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych
● udzielanie do nansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
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7. Rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych polegającej
na objęciu osób niepełnosprawnych poradnictwem zawodowym poprzez
● udzielanie indywidualnych porad i informacji dotyczących wyboru lub zmiany zawodu,
rodzaju i formy zatrudnienia a także informacji o możliwościach otrzymania innej
pomocy
● dokonywanie oceny zdolności do pracy osoby niepełnosprawnej
● udzielanie zainteresowanym informacji zawodowej o zawodach, predyspozycjach
potrzebnych do wykonywania czynności na określonych stanowiskach pracy, prawach
i obowiązkach osób niepełnosprawnych
● prowadzenie zajęć z zakresu poradnictwa grupowego podejmujących tematykę
technik i metod poszukiwania zatrudnienia i psychoterapii
● organizowanie spotkań z młodzieżą ostatnich klas specjalnych zasadniczych szkół
zawodowych
● współudział w kwali kowaniu osób niepełnosprawnych na odpowiedni kierunek
szkolenia lub przekwali kowania zawodowego
● opracowywanie wspólnie z osobami niepełnosprawnymi indywidualnych planów
działania
● dostarczanie wiedzy o usługach socjalnych świadczonych przez placówki
samorządowe i organizacje społeczne a także o przywilejach i uprawnieniach
przysługujących na mocy uregulowań prawnych

8. Objęciu osób niepełnosprawnych indywidualnym wsparciem w poszukiwaniu
zatrudnienia – pośrednictwo pracy poprzez
● penetrację rynku pracy od strony podażowej z uwzględnieniem danych
funkcjonowania podmiotów gospodarczych, ich kondycji ekonomicznej i kierunków
rozwoju kadrowego
● cykliczne badanie rynku pracy na temat prognoz zatrudnieniowych
● kontakty z pracodawcami i prowadzenie różnych form współpracy
● pozyskiwanie maksymalnej liczby ofert pracy dla osób niepełnosprawnych
istniejących na lokalnym rynku pracy
● prowadzenie banku danych o podmiotach gospodarczych
● promocję zatrudnienia osób niepełnosprawnych
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9. Dostosowaniu kwali kacji zawodowych i doświadczenia zawodowego osób
niepełnosprawnych do potrzeb rynku pracy poprzez
● podejmowanie działań umożliwiających osobom niepełnosprawnym: zdobycie zawodu
zgodnego z aktualnymi możliwościami, zainteresowaniami, stanem zdrowia
i potrzebami lokalnego rynku pracy
● zmianę zawodu w przypadku, gdy wymagają tego ograniczenia niepełnosprawności
● zdobycie doświadczenia zawodowego w celu znalezienia zatrudnienia
● zdobycie kwali kacji pozwalających rozwinąć własną działalność
● zdobycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia
● kierowanie na szkolenia osób, którym ZUS przyznał rentę szkoleniową
● zwrot pracodawcom kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych
● wzrost mobilności zatrudnieniowej osób niepełnosprawnych
● stworzenie możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego przy wsparciu
trenera pracy lub poprzez zatrudnienie w zakładzie aktywności zawodowe

10. Promocji samozatrudnienia i udzielaniu wsparcia

nansowego na założenie

i kontynuowanie własnej działalności gospodarczej poprzez
● prowadzenie punktu przedsiębiorczości dla osób niepełnosprawnych w zakresie
udzielania informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej
● warsztaty i szkolenia dla zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej
● udzielanie środków nansowych na założenie własnej działalności gospodarczej
● do nansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego
zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej
● promowanie programów celowych PFRON przeznaczonych
dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
● promocja samozatrudnienia i nansowych form wsparcia

11. Promocji i tworzeniu zachęt dla pracodawców do zatrudniania osób
niepełnosprawnych poprzez:
Wsparcie

nansowe różnych form zatrudniania osób niepełnosprawnych ze środków

PFRON, takich jak:
● zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy pod potrzeby osób
niepełnosprawnych
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● zwrot kosztów adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej
wykonywanie pracy
● zwrot kosztów zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników
niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub
przystosowujących do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
● zwrot kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników pomagających pracownikowi
niepełnosprawnemu w pracy
● zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
● wsparcie nansowe różnych form zatrudniania osób niepełnosprawnych ze środków
Funduszu Pracy i PFRON w ramach instrumentów określonych w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
○ staże zatrudnieniowe
○ prace interwencyjne
○ refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
○ refundacja kosztów opieki nad dzieckiem
● realizacja projektów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych do 30 roku życia
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER
● realizacja projektów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych powyżej 30 roku
życia w - ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

12. Promocji i tworzeniu warunków do rozwoju chronionego rynku pracy poprzez
● wsparcie podmiotów tworzących Zakład Aktywności Zawodowej
● wsparcie podmiotów tworzących Zakład Pracy Chronionej.
Cele programu zostały częściowo zrealizowane.
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Program współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 202

Program współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020 został przyjęty uchwałą Nr XIV/180/2019 Rady
Miasta Skierniewice z dnia 28 listopada 2019 r
Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego
w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową
a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami służące do lepszego rozpoznawania
i zaspokajania potrzeb społecznych w sposób skuteczny i efektywny
Cele szczegółowe programu
1. Promowanie i budowa społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności
lokalnej oraz tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej
2. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje
3. Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb
społecznych
4. Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów
5. Coraz lepsze poznawanie i diagnozowanie środowisk organizacji działających na terenie
Miasta
6. Integracja podmiotów prowadzących działalność obejmującą swym zakresem sferę zadań
publicznych wymienionych w art. 4 ustawy
7. Otwarcie na innowacyjność oraz konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom
pozarządowym wystąpienie z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych, które
dotychczas nie są realizowane lub realizowane są w inny sposób
8. Umacnianie lokalnych działań oraz tworzenie warunków do tworzenia inicjatyw i struktur
funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych, zwłaszcza prowadzenie nowatorskich
i efektywnych działań na rzecz mieszkańców
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9. Tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych,
powstawania nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich
10. Zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Miasta przez włączenie do
ich realizacji organizacji pozarządowych i innych podmiotów
11. Wspieranie oraz powierzanie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zadań
publicznych
12. Zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych przy tworzeniu prawa
miejscowego oraz w procesy projektowania lokalnego rozwoju, podejmowania decyzji
i organizacji działań
13. Rozwój zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o nowe
obszary
14. Pobudzenie aktywności gospodarczej mieszkańców, kształtowanie postaw sprzyjających
przedsiębiorczości
15. Tworzenie systemowych rozwiązań – ważnych dla funkcjonowania Miasta i jego
mieszkańców
16. Podejmowanie przedsięwzięć skierowanych do seniorów i osób zamieszkałych
na terenie rewitalizacji
17. Promowanie aktywności społecznej oraz działalności organizacji pozarządowych
18. Propagowanie działań zmierzających do upowszechniania idei wolontariatu
19. Przeprowadzenie kampanii promującej skierniewickie organizacje pożytku publicznego,
zachęcającej mieszkańców Skierniewic do przekazywania na ich rzecz 1% podatku
20. Efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych
Cele programu zostały zrealizowane. Na 2020 rok w Mieście Skierniewice ogłoszono siedem
otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, na które wpłynęło 121 ofert
na realizację poszczególnych zadań publicznych. Z powodu braków formalnych odrzucono
2 oferty, a 12 ofert nie otrzymało do nansowania. W sumie zawarto 96 umów dotacyjnych
na realizację zadań publicznych (piętnaście

podmiotów zrezygnował z przyjęcia dotacji).

Na realizację zadań publicznych przeznaczono w sumie 3 019 020,00 złotych. Podmioty
realizujące zlecone zadania wykorzystały 2 638 764,59 złotych. Organizacje pozarządowe
skierowały swoją ofertę do kilkunastu tysięcy osób, adresatów zadań z różnych dziedzin oraz
obszarów działania stowarzyszeń, które aplikowały o środki pochodzące z budżetu Miasta,
bądź to w formie wsparcia realizacji zadań, lub w uzasadnionych przypadkach w formie
powierzenia zadania

.
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Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony O ar Przemocy
w Rodzinie Miasta Skierniewic

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony O ar Przemocy
w Rodzinie Miasta Skierniewice został przyjęty uchwałą Nr IX/46/11 z dnia 25 marca 2011 r.
Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, a zwłaszcza prawo do życia
i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej. Przy rozpoznaniu przemocy, rejestracji
przebiegu zdarzenia i

jego skutków oraz wszczęcia postępowania przygotowawczego

wobec sprawcy przemocy służy procedura „Niebieskiej Karty”. Głównym celem Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Przemocy w Rodzinie Miasta
Skierniewice jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień i przemocy
w rodzinie
Cel strategiczny - zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez
podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego
związanych z występowaniem przemocy, w tym:
● edukację dzieci i młodzieży w zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją
● prowadzenie zajęć wychowawczych oraz zajęć informacyjno-edukacyjnych
w placówkach oświatowo wychowawczych oraz w programach pracy środowiskowej
● wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego, sprzyjających zachowaniom
nieagresywnym, modelujących właściwe zachowanie lidera, opiekuna, wychowawcy
● opracowywanie

i

realizacja

innowacyjnych

programów

szkolnych

w zakresie

pro laktyki i prewencji przemocy realizowanych na terenie szkół
● promowanie mediacji rodzinnych jako formy rozwiązywania kon iktów
● wprowadzanie zajęć wychowawczych, dotyczących nieagresywnego rozwiązywania
kon iktów oraz porad prowadzonych w Samorządowych Punktach Konsultacyjnych
● objęcie rodzin dysfunkcyjnych opieką społeczną
Cel w trakcji realizacji
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Cel strategiczny: Promowanie nieagresywnych zachowań w mediach (prasa, telewizja,
radio, Internet
● współpraca z mediami
● kampanie informacyjne.
Cel w trakcji realizacji
Cel strategiczny: zatrzymanie sytuacji przemocy, zmniejszanie negatywnych
następstw dla o ar świadków występowania przemocy w rodzinie, w tym:
● udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą i pozostającym
w rodzinie, w dotychczasowym miejscu zamieszkania lub pobytu
● poradnictwo medyczne (zakłady opieki zdrowotnej), psychologiczne, pedagogiczne,
prawne, pomoc społeczna, funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego
do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, działalność
Ośrodka Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, działającego w ramach
Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Ametyst” w Skierniewicach,
rozpowszechnianie telefonu zaufania: Ogólnopolskie Pogotowie dla O ar Przemocy
„Niebieska linia” tel. 801 - 120 - 002
● promowanie i realizacja „Niebieskiej karty”, zakładanej przez Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie, Policję, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
lekarzy w zakładach opieki zdrowotnej
Cel w trakcie realizacji
Cel strategiczny: udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą
i zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania, pobytu lub
rodziny, w tym:
● udzielanie informacji dotyczącej bezpiecznego schronienia osobom dotkniętym
przemocą w ośrodkach interwencji kryzysowej, zlokalizowanych na terenie
województwa łódzkiego oraz w ośrodkach wsparcia
● przeprowadzanie rozmów pro laktycznych z osobami nadużywającymi alkohol
i stosującymi przemoc oraz doświadczającymi przemocy
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● przesyłanie wniosków do Sądu Rejonowego w Skierniewicach w celu podjęcia
leczenia odwykowego w związku z nadużywaniem alkoholu, zakłócaniem porządku
oraz demoralizacją nieletnich
● przesyłanie wniosków do Sądu Rejonowego w Skierniewicach o wgląd w sytuację
małoletnich
● opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych wśród mieszkańców
miasta Skierniewice o możliwych formach pomocy
Cel w trakcie realizacji

Cel strategiczny: wychodzenie z sytuacji przemocy, zapobieganie stosowaniu
przemocy w rodzinie, w tym:
● działania realizowane w ramach Programu Pro laktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Narkotykowych i Innych Uzależnień we współpracy z Urzędem Miasta
Skierniewice
● współpraca w zakresie kierowania osób doświadczających przemocy do ośrodków
wsparcia
● kierowanie sprawców przemocy do udziału w programach psychokorekcyjnych.
Cel w trakcie realizacji
Cel strategiczny: poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych
do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy
w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych
działań, w tym:
● oddziaływanie na osoby zajmujące się zawodowo lub społecznie, pośrednio
lub bezpośrednio, przemocą w rodzinie, w tym na organizacje pozarządowe
● poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, socjalne
● szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
● konferencje i kampanie społeczne.
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● oddziaływanie na społeczności lokalne w celu włączenia społeczności w system
monitorowania zjawisk związanych z występowaniem przemocy
● funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego do realizacji zadań związanych
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz grup roboczych
● przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w społecznościach szczególnie
zagrożonych przemocą
Cel w trakcie realizacji

Program Ochrony Środowiska Miasta Skierniewice na lata 2017 – 2020 z perspektywą
na lata 2021 – 202

Program został przyjęty Uchwałą Nr XLIV/151/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia
23 listopada 2017 r. Zawiera charakterystykę miasta wraz z opisem uwarunkowań zycznogeogra cznych oraz społeczno-gospodarczych oraz ocenę stanu środowiska na terenie
miasta z uwzględnieniem dziesięciu następujących obszarów przyszłej interwencji
● ochrona klimatu i jakości powietrza
● zagrożenia hałasem
● pola elektromagnetyczne
● gospodarowanie wodami
● gospodarka wodno-ściekowa
● zasoby geologiczne
● gleby
● gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
● zasoby przyrodnicze
● zagrożenia poważnymi awariami
Program przedstawia wpływ obecnego stanu środowiska na życie gospodarcze i społeczne
oraz na decyzje polityczne, a także prognozę stanu środowiska na lata obowiązywania
Programu Ochrony Środowiska. Dla każdego z powyższych obszarów interwencji
przeprowadzono analizę SWOT, na podstawie której określono najważniejsze problemy
miasta
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W Programie określono cele, kierunki interwencji i zadania wynikające ze zde niowanych
zagrożeń i problemów dla poszczególnych obszarów interwencji. Cele i kierunki interwencji
wyznaczono w oparciu o cele zawarte w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej,
kraju i województwa oraz planów i programów na szczeblu powiatowym i gminnym
Główne cele realizacji Programu to:
1. Poprawa jakości powietrza na terenie miasta, poprzez
● zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z indywidualnych systemów
grzewczych (zmniejszenie tzw. emisji niskiej)
● zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z emisji liniowej (komunikacyjnej)
● kontrole jakości powietrza na terenie miasta
● uwzględnienie gospodarki niskoemisyjnej w dokumentach strategicznych miasta
● zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w poprawie efektywności
energetycznej na terenie miasta
● budowa, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta
● poprawa infrastruktury drogowej w mieście
2. Poprawa środowiska akustycznego miasta, poprzez
● zmniejszenie emisji hałasu z ruchu drogowego
3. Utrzymanie poziomu promieniowania elektromagnetycznego poniżej poziomu
dopuszczalnego, poprzez
● kontrole obecnych źródeł promieniowanie elektromagnetycznego
● zapobieganie powstawania nowych źródeł promieniowania elektromagnetycznego
4. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych – dążenie do osiągnięcia dobrego
stanu wód oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej, poprzez
● ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych
● dalsze porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście
5. Prawidłowe użytkowanie powierzchni ziemi, poprzez
● utrzymanie dobrego stanu gleb
6. Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami, poprzez
● dalsze doskonalenie systemu gospodarki odpadami na terenie miasta
● kontynuowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta
7. Utrzymanie dobrego stanu zasobów przyrodniczych oraz poprawa bioróżnorodności
na terenie miasta, poprzez
● stały rozwój zieleni oraz obszarów cennych przyrodniczo na terenie miasta
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8. Zapobieganie powstawaniu poważnych awarii, poprzez
● przeciwdziałanie poważnym awariom
Powyższe cele Programu Ochrony Środowiska są w trakcie realizacji

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Skierniewice w 2020 rok

W ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi przyjętego uchwałą
nr XVIII/32/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 kwietnia 2020 r. zrealizowano
wszystkie zadania objęte ww. programem. Opieką na schronisku objęto średnio w skali roku
ok. 190 szt. psów oraz 20 szt. kotów pochodzących z terenu miasta Skierniewice. Na terenie
schroniska zrealizowano 33 zabiegi sterylizacji i 64 zabiegi kastracji oraz zaczipowano 149
szt. bezdomnych zwierząt. Udzielono wsparcia w codziennym bytowaniu 224 kotom wolno
żyjącym poprzez zakup karmy i rozprowadzenie jej przez 24 wolontariuszy opiekunów.
Spośród kotów wolno żyjących, 26 z nich poddano zabiegom sterylizacji, a 83 zabiegowi
kastracji
Ponadto w okresie całego roku wykonywane były działania interwencyjne w przypadku
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, w tym również dzikich
Podejmowane były również działania związane z uspokajaniem zwierząt wymagających
odłowienia poprzez podanie im środka nasennego z broni pneumatycznej
Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o. został dokapitalizowany kwotą 250 000 zł
z przeznaczeniem na modernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt
Łączny koszt realizacji Programu w 2020 r. wyniósł ok. 718,5 tys. zł

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Skierniewice na lata 2018-202
Głównym założeniem dokumentu jest zamierzone modelowanie indywidualnego, lokalnego
dziedzictwa kulturowego i eksponowanie jego zasobów, co przyczyni się do propagowania
dorobku kultury materialnej i niematerialnej, zacieśniania więzi lokalnych, podtrzymywania
obyczajów i podniesienia atrakcyjności Miasta Skierniewice. Program zakłada, że celem
nadrzędnym jest przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych, rewaloryzacyjnych,
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renowacyjnych i remontowych zabytkowych obszarów i obiektów. Program nawiązuje
do strategicznych dokumentów dotyczących dziedzictwa kulturowego
● Strategii Rozwoju Kraju 2020
● Narodowego Programu Rewitalizacji 2022
● Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami
● Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
● Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na Lata
2016-2019
● Programu Rozwoju Kultury w Województwie Łódzkim na Lata 2014-2020
● Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020
● Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na Lata 2007-2020
● Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice
● Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Skierniewice
● Planów zagospodarowania przestrzennego
● Programów Rewitalizacji Miasta Skierniewice na lata 2016-2022
Główne założenia Programu obejmują ochronę postindustrialnej przestrzeni związanej
z bogatą historią miasta oraz promocję zasobów i walorów dziedzictwa kulturowego Miasta
Skierniewice. Celem strategicznym dokumentu jest efektywne zarządzanie zasobami
dziedzictwa kulturowego Skierniewic, natomiast celem operacyjnym – wspieranie aktywności
lokalnej mającej na celu poszanowanie dziedzictwa kulturowego.
Do najważniejszych zadań służących realizacji powyższych celów należą
Zachowanie ciągłości dziedzictwa kulturowego poprzez
● rewitalizację historycznego centrum Miasta Skierniewice, rewitalizację obszarów
powojskowych
● rewitalizację terenów pokolejowych
● promocję zrewitalizowanych obszarów miasta, ożywianie zrewitalizowanych obszarów
miasta
● poprawę stanu i promocję obszarów i obiektów uznawanych za reprezentatywne,
poprawę stanu obiektów zamieszczonych w gminnej ewidencji zabytków,
rewaloryzację zabytkowych układów zieleni
● zapobieganie degradacji obiektów powojskowych i pokolejowych
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● stworzenie mechanizmu współpracy w zakresie zarządzania dziedzictwem
kulturowym
● wyeksponowanie obiektów rozwoju turystyki i oznakowanie zabytków
● kontynuację konkursu na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy
zabytkach, promocję zabytków miasta
Kreowanie poczucia tożsamości regionalnej poprzez:
● kształtowanie tożsamości miejsca
● promocję wielokulturowości, kontynuację organizacji Święta Kwiatów
● promocję imprez opartych na dziedzictwie kulturowym, kreowanie pamiątek
regionalnych
● edukację regionalną mieszkańców, promocję produktów regionalnych
Rozwój turystyki w oparciu o walory krajobrazowe i historię obszaru poprzez:
● ochronę obiektów kolejowych i wykorzystanie ich do celów turystycznych
● współpracę z organizacjami dającą szansę odnowy zabytków na szlakach
kulturowych

Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli na terenie Miasta Skierniewice w latach 2016-202

Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli na terenie miasta Skierniewice w latach 2016-2023 został
przyjęty Uchwałą nr XXIV/73/2016 Rady Miasta w Skierniewicach z dnia 21 kwietnia 2016 r
Zakłada poprawę stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz stworzenie systemu
monitorowania, planowania i koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku
publicznego.
Program realizowany jest poprzez wyznaczone cele
● przeciwdziałanie i skuteczne ściganie ciężkich i brutalnych przestępstw (rozboje,
pobicia, wymuszenia)
● zwalczanie przestępczości przeciwko mieniu (np. kradzieże: kieszonkowe, mienia,
samochodów, włamania, naruszenia praw autorskich itp.)

.
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● poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym
● zapobieganie patologiom społecznym, demoralizacji i przestępczości dzieci
i młodzieży
● właściwe przygotowanie powiatu do reagowania podczas wystąpienia klęsk
żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń
● zapewnienie przestrzegania norm prawnych w zakresie utrzymania ładu i porządku
w mieście
Program jest w trakcie realizacji

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Skierniewice
na lata 2019-202
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Skierniewice na lata
2019-2023 został przyjęty uchwałą nr IV/10/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia
24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Miasta Skierniewice na lata 2019-2023
W okresie 2020 dokonano szeregu prac remontowo-modernizacyjnych w budynkach
i lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta. Najistotniejsze z nich to
● Armii Krajowej 55 – remont dachu
● Domarasiewicza 2 – pokrycie dachu papą termozgrzewalną, obróbka kominów
na budynku wielorodzinnym; remont wiaty śmietnikowej
● Domarasiewicza 6 – malowanie klatek schodowych
● Jagiellońska 2 – prace malarskie elewacji budynku
● Jagiellońska 3 – uszczelnianie okien połaciowych
● Kaczorowskiego 2 – malowanie klatek schodowych
● Konopnickiej 7 – wymiana części instalacji kanalizacyjnej, wymiana i montaż stolarki
drzwiowej; modernizacja oświetlenia klatek schodowych
● Kubusia Puchatka 1 – montaż kamer i instalacji domofonowej
● Kpt. Hali 6 – montaż 4 sztuk drzwi metalowych
● Mszczonowska 2 – remont elewacji budynku; wymiana i montaż stolarki drzwiowej
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● Mszczonowska 3 – dostawa i montaż stolarki okiennej
● Mszczonowska 5 - dostawa i montaż stolarki okiennej; malowanie klatek schodowych,
montaż i wymiana stolarki drzwiowej
● Mszczonowska 21 – docieplenie ściany szczytowej budynku; modernizacja instalacji
gazowej, ocieplenie ściany szczytowej, malowanie klatek schodowych
● Mszczonowska 39 – remont balkonów I i II etap
● Mszczonowska 41 -

modernizacja instalacji gazowej, montaż wodomierzy, montaż

podzielników radiowych, przebudowa podestów wejściowych, modernizacja
oświetlenia klatek schodowych
● Olszewskiej 2a – utwardzenie terenu, montaż ogrodzenia i stojaków; wymian i montaż
podzielników radiowych, wymiana i montaż stolarki drzwiowej
● Rawska 4, 11 i 13 – remont elewacji
● Reymonta 22 – przygotowanie dokumentacji projektów balkonów dostawianych do
budynku; wykonanie ław fundamentowych pod montaż balkonów; montaż instalacji
domofonowej
● Reymonta 43 – montaż instalacji domofonowej, modernizacja oświetlenia klatek
schodowych
● Sienkiewicza 22a - dostawa i montaż stolarki okiennej
● Sobieskiego 5 – remont dachu
● Sobieskiego 13 - modernizacja oświetlenia klatek schodowych, wymiana i montaż
stolarki drzwiowej
● Sobieskiego 13a – malowanie klatek schodowych, wykonanie rozdzielni
z zabezpieczeniami, wymiana i montaż stolarki drzwiowej, modernizacja oświetlenia
klatek schodowych
● Sobieskiego 16a – malowanie elewacji budynku i piwnic w budynku; modernizacja
instalacji oświetleniowej
● Sobieskiego 16b – modernizacja klatek schodowych; montaż balustrady i pochwytu
na klatce schodowej; montaż i wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja instalacji
oświetleniowej
● Sobieskiego 16f – malowanie klatek schodowych
● Szkolna 3 – montaż wodomierzy
● Wańkowicza 4 - wymiana i montaż podzielników radiowych
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● Żwirki 3 – wymiana i montaż podzielników radiowych; naprawa uszkodzonych ścian
elewacji budynku; wymiana nawierzchni wokół budynku; malowanie klatek
schodowych; wymiana i montaż stolarki drzwiowej
● Żwirki 3a – wymiana nawierzchni wokół budynku; wymiana domofonów, malowanie
klatek schodowych
● Żwirki 3b - wymiana nawierzchni wokół budynku
● Żwirki 3c - wymiana nawierzchni wokół budynku; modernizacja instalacji gazowej
● Żwirki 6 – naprawa i malowanie elewacji budynku, wymiana włazów na dach; montaż
podzielników radiowych
Łącznie na ww. prace wydatkowano ponad 550 tys. zł
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FINANSE MIASTA SKIERNIEWIC
Polityka nansow

Polityka nansowa Miasta Skierniewice realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową
corocznie uchwalaną przez Radę Miasta, która określa źródła dochodów i kierunki
wydatkowania środków

nansowych. Realizacja zadań inwestycyjnych oparta jest

o przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w uchwale
budżetowej. Uchwałą Nr XV/195/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skierniewice na 2020 rok określono wysokość
dochodów w łącznej wysokości 319 197 040,02 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości
298 989 148,99 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 20 207 891,03 zł, a także
określono wysokość wydatków w łącznej wysokości 344 911 729,75 zł, w tym: wydatki
bieżące w wysokości 291 862 948,74 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości
53 048 781,01 zł. Planowana kwota de cytu określona została w wysokości
25 714 689,73 zł
Dochody miast
W wyniku realizacji budżetu miasta ostatecznie uzyskano dochody w wysokości
366 553 540,28 zł, co stanowi 99,86 % wykonania w stosunku do planowanych dochodów
na 31 grudnia 2020 roku. Natomiast wykonanie wydatków wyniosło 332 016 540,09 zł,
w tym: wydatki bieżące w wysokości 303 955 563,86 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości
28 060 976,23 zł. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2020 roku Miasto Skierniewice posiadało
nadwyżkę budżetową w wysokości 34 537 000,19 zł
Największy udział w uzyskanych dochodach stanowiły niżej wymienione dochody
● subwencje ogólne z budżetu państwa 83 355 882,00 zł
● wpływy z podatku dochodowego od osób zycznych i prawnych 67 484 122,43 zł
● wpływy z podatku od nieruchomości 28 052 450,18 zł
● wpływ środków na inwestycje na drogach publicznych na zadanie inwestycyjne:
„Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 1 w ciągu
ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach wraz z budową przyległego układu
drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 67,711
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linii kolejowej nr 1 w ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach, w ramach
projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami
– etap III” w wysokości 32 389 356,00 zł
● wpływy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 7 375 722,00 zł
● dochody miasta na jednego mieszkańca, przy założeniu liczby mieszkańców
w wysokości 46 421 osób, kształtują się na poziomie 7 896,29 zł
Wydatki miasta
Miasto Skierniewice dokonuje wydatków na realizację zadań zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym i powiatowym. Wydatki miasta na jednego mieszkańca kształtują
się na poziomie 7 152,29 zł
Zobowiązania nansowe
Na realizację zadań inwestycyjnych określonych w uchwale budżetowej Miasto Skierniewice
zaciąga zobowiązania. W 2020 roku uruchomiono kredyt w wysokości 15 400 000 zł. Łączna
kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 145 502 990,84 zł, co stanowi
43,23% wykonanych dochodów. Na kwotę zobowiązań składają się kredyty w wysokości
139 502 990,84 zł oraz emisja obligacji w wysokości 6 000 000,00 zł

Budżet obywatelsk
Mieszkańcy Skierniewic możliwość udziału w konsultacjach społecznych związanych
z realizacją budżetu obywatelskiego mają od 2015 roku. Wtedy to po raz pierwszy zostali
zaproszeni do składania wniosków. W 2020 roku skierowano do realizacji 12 projekty
o charakterze lokalnym i ogólnomiejskim, które zostały zgłoszone w ramach konsultacji
społecznych i wybrane podczas głosowania w 2019 roku
Wśród projektów zrealizowanych w 2020 roku, były
Lp Tytuł projektu
1
2

Wykonanie finansowe w zł

Bezpieczne Miasto – zakup sprzętu ratowniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skierniewicach
Skierniewiczanie czytają e-booki bez limitu

20 000,00
20 000,00
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3

4

5

6

Spełniamy marzenia maluchów – budowa placu zabaw
dla dzieci (Ośrodek „Grabskie Sioło”, Budy Grabskie)
Centrum Integracji Aktywnych Seniorów (Dom
Pomocy Społecznej, ul. Nowobielańska)
„American Dream” uczniów z Dziewiątki – remont i
modernizacja szkolnej szatni (rejon I, ul. Tetmajera)
Budowa nowego ogrodzenia terenu Zespołu Szkół nr 4
w Skierniewicach (rejon II, ul. Podkładowa)

5 535,00

81 899,30

99 997,28

93 000,00

Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr
7

7 oraz szkolnej przestrzeni placu zabaw i gier 89 998,81
plenerowych (rejon II, ul. M. Kolbe)

8
9

Nowoczesność u seniorów (rejon II, ul. Trakcyjna)

17 878,23

Siłownia plenerowa przy lesie – budowa siłowni
plenerowej przy ul. Nowobielańskiej (rejon II)

3 567,00

Aktywna i bezpieczna szkoła – rozwój infrastruktury
10

rowerowo-rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej 79 114,36
nr 5 w Skierniewicach (rejon III, ul. M. Konopnickiej)

11

Na 100. urodzinach u Jana Pawła II w Wadowicach
(rejon III, wycieczka dla uczniów SP nr 5)

3 958,00

Nie ma jak na dworze – ruch na świeżym powietrzu
12

dla dzieci przy Przedszkolu nr 8 Zielony Zakątek 91 871,46
(rejon III, ul. Rybickiego)

Natomiast w 2020 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego na realizację projektów
zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na 2021 rok przeznaczono
1 580 000 zł, z czego 632 000,00 zł na projekty ogólnomiejskie oraz 948 000,00 zł
na projekty lokalne z uwzględnieniem podziału na 4 rejony (po 237 000,00 zł na każdy
z rejonów). Powołany przez Prezydenta Miasta Skierniewice Zespół ds. Budżetu
Obywatelskiego zaopiniował pozytywnie i wskazał pod głosowanie 29 projektów zgłoszonych
przez mieszkańców Miasta Skierniewice, z czego 11 projektów zakwali kowano jako zadania

fi
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ogólnomiejskie, a 18 jako zadania lokalne. Głosowanie rozpoczęło się 26 października
o godz. 8.00 i zakończyło 30 października o godz. 16:00
W głosowaniu wzięło w sumie udział 3 134 mieszkańców, z czego 3 129 osób głosowało
przy pomocy platformy elektronicznej, a 5 osób oddało głosy w wersji papierowej.
Na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego oddano w sumie

8 492 głosy,

z czego 4 były nieważne. Ostatecznie ważnych głosów oddano 8 488
W wyniku głosowania do realizacji skierowano 12 projektów o charakterze lokalnym,
o łącznej wartości 1 112 700,00 zł i 11 projektów o charakterze ogólnomiejskim, o łącznej
wartości 457 500,00 zł.

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznyc
W 2020 r. Miasto Skierniewice aktywnie pozyskiwało środki

nansowe krajowe,

jak te pochodzące z Unii Europejskiej. Dzięki środkom zewnętrznym Miasto ma możliwość
realizacji większej liczby zadań będących odpowiedzią na różne potrzeby mieszkańców.
Realizowane projekty dotyczą wielu dziedzin życia i zapewniają kompleksowy
i wielopłaszczyznowy rozwój Miasta (turystyka, kultura, ochrona środowiska, infrastruktura,
szkolnictwo). Prezydent Miasta podpisał i zrealizował kilkanaście umów, które pozwoliły
na wsparcie lokalnego budżetu. Część zadań, na które pozyskano dotację, będzie
realizowana również w 2021 roku
W 2020 r. ze środków Unii Europejskiej otrzymano do nansowanie na następujące zadania
1. Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Skierniewice
Całkowita wartość projektu: 23 247,00 zł
Do nansowanie: 23 247,00 zł
2. Przebudowa /rozbudowa ulicy Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej
do al. Niepodległości wraz z budową parkingu w Skierniewicach
Całkowita wartość projektu: 7 797 796,47 zł
Kwota faktycznie wydatkowana na realizację zadania współ nansowanego ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych: 4 963 336,00 zł
Do nansowanie: 3 970 667,40 zł
Środki własne: 992 668,60 zł
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2021
Całkowita wartość projektu: 432 216,00 zł
Do nansowanie: 432 216,00 zł
4. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego
i łódzkiego
Całkowita wartość projektu: 148 320,00 zł
Do nansowanie: 148 320,00 zł
5. Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej/
Piłsudskiego w Skierniewicach wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za
likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 67,711 linii kolejowej
nr 1 w ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach, w ramach projektu pn.: ,,Poprawa
bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III”
Środki własne: 35 366 000,00 zł
Środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa: 32 389 356,00 zł
Inwestycja realizowana jest we współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe SA i jest częściowo
nansowana przez PLK ze środków pochodzących z funduszy UE
6. Termomodernizacja budynku przy ulicy ul. Kozietulskiego 3
Całkowita wartość projektu: 682 035,00 zł
Do nansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi: 255 443,00 zł, w tym
● pożyczka do kwoty: 76 633,00 zł
● dotacja do kwoty: 178 810,00 zł
Środki własne: 426 592,00 zł
7. Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 - Bezpieczniej na przejściu dla pieszych
w Skierniewicach”.
Całkowita wartość projektu: 129 081,24 zł
Do nansowanie: 100 000,00 zł

.
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3. Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Miasta Skierniewice na lata 2019–

Środki własne: 29 081,24 zł
8. Fundusz Przeciwdziałania Covid- 19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu
terytorialnego do końca 2020 roku
Przyznane środki: 7 375 722,00 zł
9. „Aktywna tablica” w szkołach
● Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa, ul. Henryka Sienkiewicza 10, 96-100
Skierniewice
● Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Piłsudskiego,
ul. Pomologiczna 6, 96-100 Skierniewice
● Technikum im. ppłk. pil. Romualda Sulińskiego w Zespole Szkół Nr 4 w
Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice
● Technikum im. Wiesławy Szymborskiej w zespole Szkół Nr 3 w Skierniewicach,
ul. Działkowa 10 , 96-100 Skierniewice
Kwota dotacji: 56 000,00 zł
Poniesione łączne wydatki pokrywane z dotacji: 51 744,30 zł
10. „Program wyrównywania różnic między regionami III”-,,Mikrobus 9-osobowy (8+1)
z miejscem przystosowanym do przewozu osób na wózku inwalidzkim
dla niepełnosprawnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. Nowobielańska 100
Całkowita wartość projektu: 131 000,00 zł
Środki własne: 52 403,00 zł
Do nansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
78 597,00 zł
11. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch +”
2020 (moduł 2)
● dla Filii Żłobka Miejskiego z Oddziałem Integracyjnym Iskierka, ul. Pomologiczna 6
w wysokości 76 140,00 zł
● dla Żłobka Miejskiego

z Oddziałem Integracyjnym Iskierka, ul. Rawska 58, w

wysokości 259 000,00 zł

.
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12. Program Operacyjny „Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020”, Oś I Powszechny dostęp
do szybkiego internetu
Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna szkoła”
Całkowita wartość projektu: 99 901,00 zł
Do nansowanie: 99 901,00 zł
13. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 r. Oś I Powszechny dostęp
do szybkiego Internetu
Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna szkoła+”
Całkowita wartość projektu: 126 827,76 zł
Do nansowanie: 115 000,00 zł

.
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Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Prezydent Miasta jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy
m.in. wykonywanie uchwał Rady Miasta. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy
samorządowej Prezydent Miasta przy pomocy Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych
realizował uchwały podjęte przez Radę Miasta w 2020 roku w sposób określony uchwałami.
W 2020 roku Rada Miasta Skierniewice obradowała na 12 sesjach i podjęła 121 uchwał.
Wśród podjętych przez Radę Miasta uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu budżetu
Miasta i jego zmian, gospodarowania mieniem komunalnym, planów zagospodarowania
przestrzennego, pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą i ochroną środowiska.
Podjęte przez Radę Miasta uchwały, Prezydent Miasta zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy
o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru,
jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Łódzki, a w zakresie spraw
nansowych - Regionalna Izba Obrachunkowa
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REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIAST

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK MIEJSKIC
Działalność Energetyki Cieplnej Sp. z o.o
W 2020 roku obsługą w zakresie potrzeb ogrzewania miasta zajmowała się spółka
Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Jej zadaniem jest produkcja, przesył i dystrybucja ciepła dla
mieszkańców miasta. Średnie zatrudnienie Spółki w 2020 roku wyniosło – 92,03 osób,
co stanowi średnie zatrudnienie 91,33 w etatach
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r. - 96 osób, w tym
● na stanowiskach robotniczych - 55 osób
● na stanowiskach nierobotniczych - 41 osób
W okresie roku sprawozdawczego przyjęto do pracy 12 osób

– w tym na stanowiska

nierobotnicze 4 osoby i 8 osób na stanowiska robotnicze. Rozwiązano umowę o pracę
z 6 pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach robotniczych, w tym z 5 pracownikami
umowa

była zawarta na czas nieokreślony, a z 1 pracownikiem umowa była zawarta

na czas określony
Podstawowym źródłem ciepła dla miasta Skierniewice jest Ciepłownia Miejska, w której
zainstalowane są 4 kotły o łącznej wydajności 99,1 MW. Drugie źródło to kotłownia gazowa
o mocy zainstalowanej 1,12 MW, pozostałe źródła to 4 kotłownie gazowe o łącznej mocy
zainstalowanej 1,2 MW. Z ciepłowni ciepło rozprowadzane jest do 406 węzłów cieplnych
za pomocą sieci ciepłowniczej o całkowitej długości ok. 48,62 km; w tym
● sieci wysokich parametrów - 44,12 km
● sieci niskich parametrów - 4,50 km
● pojemność zładu - 2814,76 m3
Struktura sprzedaży energii cieplnej w 2020 r węgiel (w GJ)
● do ogrzewania pomieszczeń - 201 516,38
● do podgrzania wody - 192 860,25
● razem z węgla - 394 376,63
● gazu - 11 704,6
Suma EC - 406 081,2
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Plan przychodów (wartościowy) ze sprzedaży ogółem w 2020 r. został wykonany w 98,97%.
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług ogółem za 2020 rok wynoszą 28 656 500 zł
i są o 9,65 % wyższe w stosunku do przychodów roku poprzedniego. Rachunek wyników
Spółki za 2020 rok wykazuje dodatni wynik brutto z całokształtu działalności w wysokości
127 956 zł
W roku 2020 wybudowano 602 mb. sieci i przyłączy cieplnych oraz wybudowano 9 nowych
węzłów cieplnych. Energetyka Cieplna Sp. z o.o. prowadzi działalność zgodnie z Koncesją
URE, z wydanym Pozwoleniem Zintegrowanym i zgodnie z wymaganiami środowiskowymi
Dane związane z oddziaływaniem na środowisko w roku 2020
Ilość opału zużyta w roku 2020 – 25 084,9
Średnie parametry miału węglowego wynosiły
● kaloryczność - 22 121 J/
● zawartość popiołu - 12,72
● zawartość siarki - 0,44%
● Ilość wyprodukowanej energii brutto - 435 170,32 G
● Zużycie energii elektrycznej DPC - 2 664 225 kW
● Zużycie energii elektrycznej WSC - 679 765 kW
● Zużycie energii elektrycznej w EC Skierniewice - 3 343 990kW
● Ilość zużytego gazu ziemnego - 370 148 m
● Ilość zużytej wody ze studni głębinowych - 10 643 m
● Ilość zużytej wody miejskiej - 4 883 m
Wielkość emisji
● Emisja CO2 w ramach handlu emisjami - 50 690
● Całkowita emisja CO2 - 51 430
● SO2 - 144 685 k
● NOx - 61 066k
● CO - 36 005 k
● Pył - 15 956 k
● Benzoapiren - 10,03 k
● Sadza - 638,16 k

.
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W celu poprawy jakości powietrza w mieście Skierniewice w roku 2020 kontynuowano
i zakończono budowę instalacji oczyszczania spalin: odazotowanie i odsiarczanie splin
w celu dostosowania źródła do wymagań BAT, które obowiązywać będą spółkę od stycznia
2023 r. Koszt inwestycji (środki własne + pożyczka z programu Ekumulator
z NFOŚiGW) wyniósł 29 mln zł
Energetyka Cieplna do uzyskania statusu systemu efektywnego energetycznie w celu
spełniania wymagań stawianych jej przez zmienione przepisy i rosnące ceny uprawnień
emisji CO2 realizuje kolejne zadania inwestycyjne. Wskazanym sposobem realizacji takiego
celu są między innymi budowa źródła kogeneracyjnego, czyli produkcji w skojarzeniu - ciepła
i energii elektrycznej oraz budowa źródła OZE
Inwestycja, budowy źródła kogeneracyjnego jest

nansowana z pozyskanych funduszy

na realizację w oparciu o umowę na do nansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 14 904 183,77zł. Całkowity koszt realizacji
projektu to 35 486 669,24zł. W miesiącu lipcu 2020 r. rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono
wykonawcę na „Rozbudowę EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok
kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych”. Zakończenie budowy planowane jest
wstyczniu 2022 r
Analizowane są następne inwestycje związane z uzyskaniem statusu systemu efektywnego
energetycznie tj. budowa źródła OZE, w oparciu o istniejący w Skierniewicach dublet
otworów geotermalnych czy budowa kotła biomasowego. Inwestycje są

w trakcie

opracowywania koncepcji i dokumentów niezbędnych do pozyskania środków zewnętrznych,
w formie dotacji, na realizację projektów
Planowane zamierzenia inwestycyjne mają na celu poprawę efektywności pracy ciepłowni,
dostosowanie do nowych wymagań w zakresie ochrony środowiska oraz zwiększenie
bezpieczeństwa energetycznego miasta Skierniewice a także uzyskanie statusu systemu
efektywnego energetycznie co pozwoli na pozyskiwanie dalszych środków krajowych i z UE
na dalszy rozwój EC Sp. z o.o. w Skierniewicach

Działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o
W 2020 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. administrował i zarządzał 115
budynkami o łącznej powierzchni 110 401,76 m², w których znajduje się 2 369 lokali
mieszkalnych oraz 140 lokali użytkowych, z czego 42 budynki to budynki wspólnot
mieszkaniowych, administrowanych przez Spółkę na podstawie umów zarządzania,
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zawartych pomiędzy Zarządami Wspólnot a Spółką (gdzie znajduje się 1 518 lokali
mieszkalnych), wśród których udziały posiada Miasto Skierniewice. Spółka użytkowała
również własne budynki i lokale (4 budynki i 64 lokale o łącznej powierzchni 2 560,42 m2)
ZGM Sp. z o.o. realizuje politykę Miasta w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych (w tym
najem socjalny, najem pomieszczeń tymczasowych) stanowiących zasób Miasta
Skierniewice oraz zasób własny. Wielkość tego zasobu to 1 266 szt. lokali plus lokale
mieszkalne stanowiące własność Spółki – 63 szt. Średnia liczba lokali niezasiedlonych
w okresie 12 miesięcy 2020 roku (stan na koniec grudnia 2020 roku) to 51 szt., co stanowiło
4,03% całego zasobu. Wobec powyższego realizacja działalności Spółki w zakresie
gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Skierniewice kształtowała się na poziomie
95,97%
Spółka administrowała 135 lokalami użytkowymi, które wynajmuje podmiotom zewnętrznym
na podstawie umów najmu lokali użytkowych. Średnia liczba pustostanów w lokalach
użytkowych za okres 12 miesięcy 2020 roku (stan na dzień 31 grudnia 2020 roku) wyniosła
17 szt., co stanowiło 12,59% wszystkich lokali użytkowych. Poziom wynajmu lokali
użytkowych wyniósł zatem 87,41%. Przyczyną powstania pustostanów było rozwiązanie
umów najmu przez najemców lokali, w związku z zakończeniem prowadzenia działalności
gospodarczej
Na 2020 rok w Spółce zaplanowano przychody ogółem w wysokości 10 110 450,00 zł,
a wykonano na kwotę 10 088 868,09 zł, co stanowi 99,79% z tego: przychody netto
ze sprzedaży - plan wynosił 9 013 100,00 zł – wykonanie 8 781 611,27 zł, co stanowi
97,43% oraz pozostałe przychody operacyjne i nansowe: plan wynosił 1 097 350,00 zł –
wykonanie 1 307 256,82 zł, co stanowi 119,13% wykonania planu
Koszty zaplanowane w wysokości 10 078 265,00 zł zostały wykonane w wysokości
9 954 093,35 zł, tj. w 98,77%. W 2020 roku Spółka wypracowała zysk netto (po potrąceniu
podatku dochodowego 34 343,00 zł) w kwocie 100 431,74 zł
W 2020 roku Spółka przeprowadziła szereg prac remontowo-modernizacyjnych na ogólną
kwotę 217 465,94 zł

.
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W 2020 roku Spółka oddała do zasiedlenia 40 lokali znajdujących się w zasobie gminy.
Na remont tych mieszkań przeznaczyła kwotę w wysokości 181 448,74 zł
W 2020 roku wykonanych zostało 11 wyroków eksmisyjnych z lokali gminnych
administrowanych przez ZGM Sp. z o. o w wyniku, których wyeksmitowano 29 osób
Na dzień 31 grudnia 2020 roku powyżej 3 000,00 zł zadłużone były 323 lokale, w których
wysokość zadłużenia (bez odsetek) wyniosła w sumie 5 426 643,16 zł.

Działalność Przedsiębiorstwa Usług Renowacyjno-Konserwatorskich i Pogrzebowych
„ARS” Sp. z o.o
Podstawowym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Usług RenowacyjnoKonserwatorskich i Pogrzebowych „ARS” sp. z o.o. w Skierniewicach, założonej 24 marca
1987 roku, jest administrowanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym w Skierniewicach
przy ul. Strobowskiej 19, powstałym w 1981 roku. Jest to realizacja zadania własnego gminy
wynikającego z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku
Cmentarz komunalny w Skierniewicach to wzorcowa nekropolia, lokalne centrum usług
pogrzebowych i godne miejsce spoczynku. Kompleks cmentarza komunalnego
w Skierniewicach obejmuje obszar ponad 8 ha powierzchni. Na terenie tym znajdują się
miejsca pochówku, kaplica cmentarna, dom pogrzebowy, prosektorium, biura administracji
cmentarza, parking i pawilony handlowe oferujące do sprzedaży znicze i kwiaty
Cmentarz komunalny w Skierniewicach dysponuje następującymi rodzajami miejsc
pochówku: groby ziemne 1- i 2-miejscowe, groby murowane na 1, 2, 3 i 4 trumny,
kolumbarium i groby urnowe murowane z nagrobkiem lub bez nagrobka. Na terenie
cmentarza komunalnego w Skierniewicach istnieje grób dla dzieci martwo urodzonych
i ossuarium na bezimienne szczątki. Na koniec roku 2020 na cmentarzu komunalnym
w Skierniewicach w ponad 5 380 grobach znajdowały się szczątki ponad 7 900 osób.
Drugim przedmiotem działalności Spółki „ARS” , zatrudniającej w roku 2020 czternaście
osób, jest kompleksowe świadczenie usług pogrzebowych. Spółka wykonuje je w każdym
rytuale religijnym oraz świeckim na wszystkich cmentarzach w kraju. Pomagamy również
w sprowadzaniu zwłok z zagranicy. Doświadczeni pracownicy pomagają w wyborze: miejsca
pochówku, miejsca liturgii żałobnej, wyboru trumny czy urny, dekoracji kwiatowej, ubioru
zmarłego, dodatkowej oprawy muzycznej, transportu uczestników pogrzebu oraz wyborze
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nagrobka. Usługi nasze mogą być rozliczane bezgotówkowo, jeżeli naszemu klientowi
przysługuje zasiłek z ZUS lub KRUS. Zasiłki te w imieniu klienta załatwiamy osobiście
Dodatkową działalnością Spółki

„ARS” jest handel nagrobkami i ich montaż.

Oferujemy

nagrobki gotowe lub na zamówienie, w konkretnym wzorze i z konkretnego materiału
proponowanego przez zamawiającego.

Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o
Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy
Pomologicznej 10 został utworzony 28 grudnia 2015 r. Celem OSiR jest rozwój poziomu
kultury

zycznej naszych mieszkańców i okolic. Spółka skupia się więc na działaniach

popularyzujących sport i rekreację, i dlatego stara się zapewnić odpowiednie zaplecze
materialno-techniczne. Podstawowym przedmiotem działalności jest działalność obiektów
sportowych, działalność związana ze sportem, rozrywkowa i rekreacyjna, działalność
służąca poprawie kondycji

zycznej, wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego

i sportowego, jak również działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
W roku 2020 OSiR Sp. z o. o. prowadził swoją działalność na obiektach dzierżawionych od
Miasta Skierniewice są to
● Hala Sportowa nr 1 ul. Pomologiczna 10 o powierzchni użytkowej 8632 m2 w tym
zaplecze socjalne, siłownia górna i dolna, sauna, zaś na zewnątrz hali: cztery ceglane
korty tenisowe wraz ze ścianą treningową i parkingiem z tłucznia
● Hala Sportowa nr 2 ul. Pomologiczna 8 o powierzchni użytkowej 3947 m2 podzielona
na 3 sektory z zapleczem socjalnym, salą konferencyjno-sportową
● Stadion ul. Pomologiczna 8 o powierzchni użytkowej 35168 m2, obejmujący: płytę
główną stadionu – boisko do piłki nożnej nawierzchnia trawiasta o wymiarze
67m x 101m wraz z trybunami oraz boisko boczne ze sztuczną nawierzchnią
o wymiarze 65m x 100m
● Hala Sportowa nr 3 ul. Tetmajera 7 o powierzchni użytkowej 2653 m2 wraz
z zapleczem socjalnym, siłownią, salą judo i sauną
● Stadion ul. Tetmajera 7 z nawierzchnią tartanową, z urządzeniami lekkoatletycznymi,
boiskiem do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej wraz z 3 kortami tenisowymi
z nawierzchnią sztuczną i boiskiem do gier małych z nawierzchnią sztuczną
● Boisko do gry w hokeja na trawie o powierzchni użytkowej 10414 m2, z możliwością
gry w piłkę nożną ul. Trakcyjna 1 (os. Rawka) o wymiarach 55,00 m x 91,40 m

.
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dla samochodów. Cały teren jest ogrodzony, oświetlony i posiada monitoring.
Nawierzchnia pokryta jest trawą syntetyczną
● Obiekty sportowe „ Moje Boisko – Orlik 2012”, Orlik nr 2 przy Szkole Podstawowej
nr 2 ul. 1 Maja 15, Orlik nr 4 przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Jasna 30, Orlik nr 5
przy ZSZ nr 3 ul. Działkowa 10, Orlik nr 6 przy ZSZ nr 4 ul. Podkładowa 2
Spółką zarządza kierownik jednostki w osobie Prezesa Zarządu. Organizacja biura spółki
opiera się na komórkach funkcjonujących jako działy oraz samodzielnych stanowiskach
pracy. Stan zatrudnienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. na koniec 2020 roku
wynosi 34 osób co daje 31,75 etatów. W OSiR zatrudnionych jest 6 osób
niepełnosprawnych. W strukturze zatrudnienia przeważają osoby w przedziale wiekowym
35-55 lat ze średnim wykształceniem, z czego kobiety stanowią 38%, natomiast mężczyźni
62%. Z uwagi na specy kę działalności istnieje także grupa osób zatrudnionych
na podstawie umowy zlecenia. Są to głównie instruktorzy sportu, którzy obsługują boiska
typu Orlik
W 2020 roku Spółka osiągnęła przychody w kwocie 1 130 190,35 zł, planowano
602 000,00 zł. Z czego sprzedaż usług roku 2020 to kwota 556 185,67 zł. Przychody
nansowe roku 2020 nie wystąpiły, natomiast pozostałe przychody operacyjne to kwota
574 004,68 zł, z czego kwota 564 546,77 zł stanowi pozyskaną pomoc publiczną
na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. Koszty ogółem w roku 2020 to
kwota 4 001 545,56 zł
OSiR jako Spółka posiadająca obiekty użyteczności publicznej ma za zadanie utrzymanie
hal w jak najlepszych warunkach. Stale więc przeprowadza kontrolę stanu technicznego
obiektów. Z tego względu zostały poczynione następujące remonty
● w Hali nr 1 wyremontowano siłownię górną, prace polegały na założeniu mozaiki na
ścianie, ułożeniu specjalistycznej gumowej podłogi i listew. Wymieniono oświetlenie
na górnym korytarzu na ledowe. Naprawiono dach, zlikwidowano dziury powodujące
przecieki. Zawieszono siatkę osłonową wzdłuż ogrodzenia kortów ceglanych.
Zamontowano drzwi oddzielające część sportową od części administracyjnej w celu
zwiększenia bezpieczeństwa podczas trwania pandemii Covid-19 i wyciszenia

.
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z zapleczem sanitarnym, salą konferencyjną. Obok kompleksu znajduje się parking

pomieszczeń biurowych. Obrandowano materiałem promocyjnym OSiR bandy
oddzielające powierzchnię hali od trybun
● w Hali nr 2 pomalowano pomieszczenia portierni, ciągi komunikacyjne górne i dolne
wraz z szatniami. Wymieniono oświetlenie na górnym korytarzu, w toaletach i portierni
na ledowe. Naprawiono dach, uszczelniono powierzchnie dookoła świetlików
i zlikwidowano dziury powodujące przecieki. Przeprowadzono generalne porządki
całej hali w raz z umyciem wszystkich ścian odpowiednim preparatem
antyseptycznym i przeciwbakteryjnym. Wymieniono ogrodzenie przy boisku głównym
na niższe mieszczące się dookoła trybuny. Wygospodarowano dodatkową część
treningową znajdującą się przy trybunach boiska głównego trawiastego.
Przygotowano konstrukcje linowe, wykorzystywane przy dekoracjach podczas imprez
sportowych. Zamontowano zamek z kodem w drzwiach wejściowych do portierni
w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników w związku z pandemią Covid-19
● w Hali nr 3 pomalowano ciągi komunikacyjne dolne, górne wraz z szatniami.
Zamontowano nową saunę wraz z wstawieniem pieca grzewczego nowej generacji.
Wymieniono oświetlenie w szatniach na ledowe. Przeprowadzono rewitalizację płyty
boiska trawiastego polegającą na wymianie podłoża oraz posianiu odpowiedniego
typu trawy. Zamontowano automatyczne nawodnienie na płycie boiska trawiastego.
Odświeżono infrastrukturę stadionu. Naprawiono oświetlenie bieżni i płyty głównej
boiska trawiastego
● na wszystkich Orlikach przeprowadzono naprawy ogrodzeń oraz piłko-chwytów,
wymieniono hydraulikę w sanitariatach, wymieniono tablice informacyjne,
przeprowadzono liczne naprawy sztucznej nawierzchni boisk do piłki nożnej i boisk
wielofunkcyjnych
OSiR w roku 2020 stawiał na rozwój już rozpowszechnionych pomiędzy naszymi
mieszkańcami dyscyplin sportowych. Zorganizowane imprezy znalazły swoich zwolenników
wśród amatorów, jak również zawodowych sportowców. Wyróżnić należy: Mecz Serc
podczas 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ferie zimowe dla dzieci,
Skierniewicka Liga Siatkówki, Skierniewicka Liga Piłki Nożnej Halowej, projekt prozdrowotny
dla dzieci pod hasłem: „Jabłcuś z OSiRem walczą z leniwym stylem”, turniej piłkarski Open
+18 w ramach urodzin Miasta Skierniewice, turniej mikstów siatkarskich przeprowadzony na
boisku plażowym, koszykarski challenge zorganizowany wraz z MKS Ósemka Skierniewice,
turniej tenisa ziemnego, amatorska orlikowa liga mistrzów, zumba na świeżym powietrzu,
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II Mistrzostwa w Badmintona, nocny przejazd rowerowy „Moje miasto nocą”, bieg uliczny
III edycja Dziesiątki im. Edmunda Jaworskiego na dystansie 10 km, X Mistrzostwa Polski
w trójboju siłowym klasycznym oraz XXIX Mistrzostwa Polski w wyciskaniu leżąc, nocny
przejazd na rolkach pod nazwą „Night skating Skierniewice”, kolejna edycja memoriału
siatkarskiego im. Wojciecha Skrzypińskiego, Bieg Zielonego Jabłuszka nad zalewem
na dystansie 5 km, Grand Prix Tenisa Stołowego, który odbył się w dwóch etapach. Nową
inicjatywą OSiR była akcja pod hasłem „Pora na świętego u Seniorów”. W okresie wybuchu
kolejnych fal pandemii Covid-19 wszelka działalność Spółki przeniosła się do internetu.
Zorganizowane zostały konkursy online pod hasłem „Zostań w domu” i „Poznaj historię
sportu”

Działalność Zakładu Utrzymania Miasta Sp. z o.o
W 2020 w ramach zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej Zakład Utrzymania Miasta
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadził następujące działalności: letnie
i zimowe utrzymanie ulic, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i placów, w tym
odśnieżanie i posypywanie, utrzymanie w przejezdności arterii komunikacyjnych w okresie
zimy, ręczne i 63 mechaniczne oczyszczanie miasta po zimie, mechaniczne zamiatanie ulic
w okresie wiosenno-letnio-jesiennym, opróżnianie ok. 500 sztuk koszy ulicznych.
Spółka zajmuje się także konserwacją, pielęgnacją i urządzaniem terenów zieleni, w czego
skład wchodzi ręczne i mechaniczne koszenie trawników, skwerów, parków, rowów
i poboczy, cięcia techniczne, pielęgnacyjne i formujące drzew, krzewów i żywopłotów.
Sadzenie drzew, krzewów, bylin i roślin jednorocznych, zakładanie rabat z krzewami,
klombów kwiatowych, obsadzanie mis i piramid kwiatowych. Zakładanie nowych
i rekultywacja starych trawników. Podlewanie, nawożenie, sprzątanie, czyli ogólnie pojęta
pielęgnacja terenów komunalnych. Zakład zajmuje się także pielęgnacją Miejsc Pamięci
Narodowej, utrzymaniem porządku i czystości przy mogiłach wojennych, cmentarzach
komunalnych oraz na grobach Zasłużonych i Honorowych Obywateli Miasta Skierniewice
Poza powyższymi działalnościami Spółka prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt,
w skład którego wchodzi sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu
Miasta Skierniewice oraz współpraca w tym zakresie z innymi samorządami. Dodatkowymi
zadaniami, którymi zajmuje się Zakład Utrzymania Miasta są np. utrzymanie w czystości
słupów ogłoszeniowych i umieszczanie na nich ogłoszeń i plakatów, administrowanie
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Targowiskiem Miejskim i pobieranie opłat handlowych od sprzedających na targowisku,
administrowanie Ośrodkiem „Grabskie Sioło” w Budach Grabskich, zarządzanie strzeżonym
parkingiem przy ul. Widok, utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji
miejskiej, administrowanie terenami placów zabaw oraz siłowniami plenerowymi, boiskami
do gry w piłkę nożną i koszykówkę oraz skate parkiem na osiedlu Zadębie. Spółka zajmuje
się także konserwacją oświetlenia ulicznego i parkowego
Z tytułu poszczególnych działalności spółka Zakład Utrzymania Miasta uzyskała wpływy
● Letnie utrzymanie ulic utrzymanie – 1 183 935,99 z
● Zimowe utrzymanie ulic utrzymanie – 267 618,50 z
● Utrzymanie zieleni miejskiej – 2 339 148,94 z
● Opróżnianie koszy ulicznych – 420 968,84 z
● Utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych – 186 829,28 z
● Parking „Widok” – 56 180,78 z
● Targowisko Miejskie – 357 868,69 z
● Schronisko dla bezdomnych zwierząt – 325 200,00 z
● Grabskie Sioło – 323368,65 z
● Oświetlenie uliczne – 258536,64 z
● Pozostałe przychody – 1 240 807,66 z
Wydatki przedstawiały się następująco
● Materiały i energia – 1 528 009,12 z
● Usługi obce – 999 931,01 z
● Podatki i opłaty – 277731,15 z
● Wynagrodzenia – 3 218 239,39 z
● Świadczenia na rzecz pracowników – 820 995,78 z
● Amortyzacja – 341 899,48 z
● Pozostałe koszty – 34 786,24 zł

Działalność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. w Skierniewicach prowadzi swoją
działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie miasta Skierniewice. Głównymi klientami Spółki są mieszkańcy
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Skierniewic, a także

rmy i instytucje, których siedziby znajdują się w granicach

administracyjnych miasta
Usługi wodociągowe Spółki realizowane są w oparciu o posiadaną infrastrukturę techniczną
w zakresie wydobycia, uzdatniania i dostarczania wody do odbiorcy. Infrastrukturę
tworzą: stacja uzdatniania wody o zdolności produkcyjnej SUW 14,4 tys. m3/dobę oraz
9 studni głębinowych pobierających wodę z trzech warstw wodonośnych.
W 2020 roku, w ramach realizowanego planu przywrócenia zdolności produkcyjnych ujęć,
Spółka ogłosiła postępowania na wyłonienie wykonawców 3 nowych studni głębinowych:
trzeciorzędowej zlokalizowanej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Waryńskiego
i dwóch czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie Parku Miejskiego. Budowa studni
trzeciorzędowej (E) o głębokości 125 m została zakończona, a studnia w dniu 21.12.2020
roku została włączona do systemu uzdatniania wody. Na eksploatację studni E Spółka
uzyskała pozwolenie wodnoprawne wydane przez PGW Wody Polskie
o nr WA.5.4210.294m.2020.AR, a jej zdolności wydobywcze zostały określone na 2 820 m3/
dobę. W budowanych studniach czwartorzędowych na terenie Parku Miejskiego zostały
wykonane otwory eksploatacyjne. Na rok 2021 przewidywane jest wykonanie obudów studni
wraz z podłączeniem do systemu uzdatniania wody
W roku 2020 nie wystąpiły okresy suszy hydrologicznej. Dzięki włączeniu do eksploatacji
studni Nr VI w 2019 r. nastąpił wzrost możliwości wydobywczych i nie odnotowano żadnych
problemów z ciągłością dostaw wody do odbiorców. Pomimo tego należy kontynuować
program odbudowy zdolności wydobywczych. Dotychczas eksploatowane studnie tracą
wydajność. Szczególnie mocno zjawisko to dotyka zlokalizowane w Parku Miejskim studnie
czwartorzędowe C1 i C3 oraz studnie dolnokredowe Nr I i Nr III
W 2020 r. do miejskiej sieci wodociągowej dostarczono 2 498,19 tys. m3. W porównaniu
do roku 2019 produkcja spadła o 0,3 %. Natomiast sprzedaż wody wyniosła 2 302,80 tys. m3
i była niższa o 0,7% od sprzedaży w roku poprzednim. Różnica między produkcją wody
uzdatnionej na SUW, a jej sprzedażą, wynika ze strat wody powstałych wskutek awarii
wodociągowych oraz zużycia wody w celach technologicznych na stacji uzdatniania wody,
oczyszczalni i sieci wodociągowej. Dodatkowo - w sytuacji rozliczania się z odbiorcami
w oparciu o wskazania kilku tysięcy urządzeń pomiarowych o różnych klasach dokładności występuje zjawisko sumowania się błędów pomiarowych, prowadzące do powstania
tzw. strat pozornych, fałszujących rzeczywiste rozbiory wody
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Rok 2020 był bardziej mokry niż 2019, co wpłynęło na zmniejszenie zużycia wody pitnej
w celu podlewania roślinności
Na koniec 2020 r. roku długość sieci wodociągowej wyniosła 167,80 km (w 2019 r. była to
długość 167,40 km). W ramach prac konserwacyjno-remontowych na sieci i przyłączach
wodociągowych służby Spółki usunęły 97 awarii; tj. o 14% więcej niż w roku 2019, w tym 33
awarie na sieci wodociągowej i 64 awarie przyłączy wodociągowych. Zwiększeniu uległa
liczba awarii zarówno na sieciach, jak i przyłączach wodociągowych. W 2020 r. nowe odcinki
rurociągu zostały wybudowane w ulicach: Św. Stanisława, Kwiatowej, Miłej, Przechodniej roboty wykonane siłami własnymi Spółki (w ramach inwestycji własnych). Łączna długość
wybudowanych sieci ok. 353 mb
Na zlecenia Inwestora zewnętrznego pracownicy Spółki zrealizowali również zadania
w zakresie
● przebudowy istniejących sieci i urządzeń wodociągowych w ulicy Rawskiej – wymiana
wszystkich węzłów sieciowych, hydrantowych oraz włączeniowych do budynków w ramach inwestycji UM związanej z przebudową ulicy Rawskiej
● przebudowy odcinka sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ul. Napoleońskiej
i Na Piaski, kolidującego z przebudową przedmiotowych ulic
W 2021 r. na trenie miasta Skierniewice zostało wykonanych 91 nowych przyłączy
wodociągowych, w tym 26 przyłączy zostało wybudowanych przez ZWiK „WOD-KAN”
sp. z o.o. Wszystkie włączenia nowo budowanych przyłączy do sieci wodociągowej
wykonywane były przez Spółkę. Ponadto wszystkie przyłącza podlegały odbiorowi
technicznemu przez pracowników ZWiK „WOD-KAN”
Spółka na bieżąco prowadzi prace konserwacyjno-remontowe sieci oraz przyłączy
wodociągowych. Dodatkowo remonty i modernizacje infrastruktury wodociągowej
i kanalizacyjnej wykonywane są w związku z modernizacją ulic oraz inwestycjami
prowadzonymi przez Urząd Miasta Skierniewice
Plany konserwacyjno-remontowe sieci wodociągowych na terenie miasta przewidziane
do wykonania w związku z inwestycjami UM związane będą w najbliższym roku z budową
wiaduktu w rejonie ul. Piłsudskiego (całkowita przebudowa infrastruktury wod-kan na odcinku
od ul. Nowomiejskiej do skrzyżowania ul. Piłsudskiego/Kozietulskiego)
Spółka świadczy usługę w zakresie zbiorowego odprowadzania. do komunalnej oczyszczalni
ścieków w Mokrej Prawej, ścieków bytowych, przemysłowych, jak i ścieków stanowiących

.
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mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi
lub roztopowymi
Ścieki z terenu miasta Skierniewice są przesyłane do oczyszczalni ścieków siecią kanalizacji
sanitarnej i ogólnospławnej wraz z przepompowniami
Na koniec 2020 r. długość sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie miasta
Skierniewice wyniosła 148,60 km. W porównaniu z 2019 r. długość sieci zwiększyła się
o 4,78 km. (stan na koniec 2019 r. - 143,8 km)
Z kolei łączna długość sieci deszczowej wynosiła 17,0 km., a eksploatowanych
przepompowni było 36.
Komunalna oczyszczalnia ścieków dla miasta Skierniewice jest oczyszczalnią mechanicznobiologiczną z podwyższonym usuwaniem biogenów oraz chemicznym strącaniem fosforu.
Przepustowość oczyszczalni wynosi 14 726 tys. m3/dobę w porze suchej i do 36 395 tys. m3/
dobę w okresach opadów atmosferycznych
W 2021 r. do oczyszczalni dopłynęło 3 831,9 tys. m3 ścieków ogólnospławnych, tj. o 6,9%
mniej niż w roku poprzednim, przy czym udokumentowany dopływ ścieków bytowych,
przemysłowych i dostarczonych nieczystości ciekłych wyniósł łącznie 2 272,6 tys. m3,
co stanowi spadek o 4,3 % w stosunku do 2019 r. Przyjmuje się, że pozostałą ilość ścieków
w mieszaninie ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków stanowiły wody opadowe,
roztopowe i in ltracyjne. Ich ilość, wynosząca 1 559,3 tys. m3, w porównaniu z poprzednim
rokiem, była niższa o 10,5%
Udział ilości wód opadowych, roztopowych i in ltracyjnych przyjętych przez oczyszczalnię
ścieków w strumieniu dopływu ścieków do oczyszczalni stanowił 40,7%
Do stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków przywieziono pojazdami asenizacyjnymi
91,1 tys. m3ścieków,

tj. o 8,2

% mniej niż w 2019 r., z czego 9,4 tys. m3 zostało

dostarczonych przez pojazdy Spółki, natomiast 81,7 tys. m3 przez dostawców zewnętrznych.
Spółka w 2020 r. dostarczyła do stacji zlewnej o 9,3 % ścieków więcej niż w 2019 r.,
natomiast dostawcy zewnętrzni o 9,8 % mniej
Usługi dowozu nieczystości płynnych stanowią niewielki segment działalności Spółki
i utrzymywane są ze względu na wymogi ochrony środowiska, gdyż miasto Skierniewice nie
jest w całości uzbrojone w kanalizację sanitarną.
W 2021 r. w ramach działalności konserwacyjno-remontowej, służby Spółki usunęły 10
awarii: 5 awarii na sieci kanalizacyjnej i 5 awarii na przyłączach kanalizacji sanitarnej
(podana liczba awarii dotyczy tylko i wyłącznie awarii kanalizacyjnych wymagających
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wykonania prac ziemnych – wykopów; wyjazdu samochodu specjalistycznego do
udrażniania kanalizacji nie są traktowane jako tego typu awarie)
Nowe odcinki rurociągów zostały wybudowane w ulicach: Granicznej, Rolnej/Wiejskiej,
Kopernika – roboty wykonane siłami własnymi Spółki (w ramach inwestycji własnych); łączna
długość wybudowanych sieci ok. 334 mb
Ponadto siłami własnymi wykonano remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej na
odcinku o długości 200 m wzdłuż siedziby Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Ulica posiadała
wyeksploatowaną, zniszczoną infrastrukturę podziemną, która była w stanie wymagającym
wykonania pilnego remontu. Wysłużone betonowe rury zostały wymienione na nowe rury
DN500 z tworzywa sztucznego. Odcinek kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej jest
głównym kolektorem odprowadzającym ścieki z osiedla Rawka. W związku z tym, inwestycja
ta przyczyni się do poprawienia jakości świadczonych usług
Na zlecenia Inwestora zewnętrznego pracownicy Spółki zrealizowali również zadania
w zakresie
● remontu kanałów tłocznych w Parku Miejskim (umowa z Urzędem Miasta- rurociągi
podwieszone do konstrukcji kładki pod rzeką)
● oraz przebudowy odcinka sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ul. Napoleońskiej/Na
Piaski kolidującego z przebudową przedmiotowych ulic
Na terenie miasta Skierniewice zostało wykonanych 137 nowych przyłączy kanalizacyjnych,
w tym 71 przyłączy zostało wybudowanych przez ZWiK „WOD-KAN”. Tak duża liczba
przyłączy kanalizacyjnych wykonanych przez Spółkę wynika z realizacji umowy z UM
na zaprojektowanie i wybudowanie 166 sztuk przyłączy kanalizacyjnych na obszarze miasta
Skierniewice. Wszystkie przyłącza podlegały odbiorowi technicznemu przez pracowników
Spółki
Spółka eksploatuje również część kanalizacji deszczowej na terenie miasta Skierniewice
z sześcioma wylotami do odbiorników. Wszystkie wyloty wyposażone są w urządzenia
podczyszczające. Na koniec 2020 r. długość sieci kanalizacji deszczowej wynosiła 17,40 km,
w 2019 r. było to 16,30 km. Wzrost długości sieci na poziomie 6,7 % wystąpił w związku
z zakończeniem budowy i oddaniem do użytkowania sieci kanalizacji deszczowej w ulicach
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Podmiejskiej, Przechodniej, Żwirowej o łącznej długości ~ 1 090 mb – budowa realizowana
w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice”
W roku 2020 ZWiK „WOD-KAN” wykonał w ramach robót zleconych remont kanalizacji
deszczowej w ul. Kilińskiego (realizacja umowy z UM). W ramach robót zleconych ZWiK
„WOD-KAN w 2020 roku realizował również zadania związane z bieżącą eksploatacją oraz
usuwaniem awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie całego miasta Skierniewice.
Główne zadania realizowane w ramach umowy to czyszczenie wpustów kanalizacji
deszczowej, usuwanie różnego rodzaju awarii oraz udrażnianie i płukanie sieci kanalizacji
deszczowej
Spółka dysponuje własnym laboratorium, które posiada wdrożony System Zarządzania
Jakością w zakresie: „Badania laboratoryjne

zykochemiczne ścieków, wody i osadów

ściekowych oraz badania mikrobiologiczne wody”. Certy kat o numerze 12 100 33 104 TSM
potwierdza spełnienie wymagań ISO 9001:2015 i obowiązuje do 21 listopada 2023 r
Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach laboratorium
zakładowe uzyskało zatwierdzenie posiadanego systemu jakości do prowadzenia badań
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2020 r., co pozwalało na wykonywanie badań
wody również dla podmiotów zewnętrznych
Zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Skierniewicach harmonogramem badań wody w 2020 r., dotyczącym miejsc poboru wody
oraz częstotliwości prowadzenia badań jakości wody, laboratorium zakładowe
przeprowadziło
● 169 analiz zyko-chemicznych
● 68 analiz mikrobiologicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z punktów
zgodności, wyznaczonych na sieci wodociągowej, wody surowej (wejście na SUW) i
wody pobranej z każdej studni.
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w placówkach oświatowych (żłobek, szkoły
podstawowe i średnie) w celu potwierdzenia przydatności wody do spożycia wykonano
● 22 analizy zyko-chemiczne
● 21 analiz mikrobiologicznych
Ponadto 103 analizy

zyko-chemiczne i 324 analizy mikrobiologiczne wody wykonano

na zlecenie klientów zewnętrznych i wewnętrznych

.
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Jednocześnie laboratorium zakładowe uczestniczyło w badaniach jakości wody z nowo
wybudowanej studni nr E na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Skierniewicach
(ul. Waryńskiego 22/24)
Woda dostarczana do miejskiej sieci wodociągowej spełnia wymagania określon
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Informacje o jakości wody są na bieżąco
uaktualniane i udostępniane na stronie internetowej Spółki, tj. www.bip.wodkanskierniewice.com.pl
Ponadto zgodnie z obowiązkami wynikającymi z: pozwolenia wodnoprawnego
z 31 października 2016 r., wydanego przez Marszałka Województwa Łódzkiego decyzją
znak: RŚVI.7322.1.77.2016.PŁ, pozwolenia wodnoprawnego z 18 listopada 2015 r.,
wydanego przez Prezydenta Miasta Skierniewice decyzją znak: GK.ROŚ.6341.11.2015.MR,
umów zawartych na odbiór i oczyszczenie nieczystości ciekłych oraz zgodnie z wymogami
określonymi w instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków wykonano
● 697 analiz ścieków
● 1 268 badań osadów ściekowych
Pomimo braku akredytacji na wykonywanie analiz ścieków laboratorium przyjęło
i zrealizowało 5 zleceń od klientów zewnętrznych. Klienci byli informowani, że uzyskane
przez laboratorium ZWiK wyniki nie mogą być wykorzystywane w obszarze prawnie
regulowanym, jedynie dla własnych potrzeb technologicznych
Komunalna oczyszczalnia ścieków dla Miasta Skierniewice w 2020 r. uzyskała pozytywne
wyniki redukcji zanieczyszczeń w oczyszczanych ściekach, osiągając znacznie niższe
wartości wskaźników zanieczyszczeń niż określone jako dopuszczalne w pozwoleniu
wodnoprawnym na odprowadzanie ścieków do rzeki Łupi-Skierniewki. Stopień redukcji
parametrów tlenowych, tj. BZT5 i ChZT – Cr oraz zawiesiny ogólnej, fosforu ogólnego i azotu
ogólnego w 2020 r. był wysoki i utrzymał się na podobnym poziomie, co w roku 2019
W węźle osadowym oczyszczalni ścieków w 2020 r. wytworzono 7 561,32 [Mg]
ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego. Osad po fermentacji metanowej został
w całości poddawany odwodnieniu na prasie ltracyjnej, następnie zhigienizowany popiołami
z węgla brunatnego z elektrowni w Bełchatowie i poddany stabilizacji biologicznej
na pryzmach. Całość ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego została
zagospodarowana, przy czym 1 495,80 [Mg] zostało odpłatnie przekazane
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rmie

zewnętrznej, natomiast pozostałe 6 065,52 [Mg]

zagospodarowano z wykorzystaniem

własnych zasobów ludzkich i sprzętowych, do nawożenia pól na terenie powiatu
skierniewickiego oraz powiatów ościennych
Ilość osadu zagospodarowanego we własnym zakresie wzrosła w stosunku do roku 2019
o ponad 2 199,02 [Mg] tj o ponad 43%. Planuje się, że całość osadu wytworzonego w 2021
r. zostanie zagospodarowana wyłącznie w oparciu o własne zasoby
W 2020 r. Spółka realizowała zadania w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w mieście Skierniewice - etap III” współ nansowanego przez Unię
Europejską

ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata

2014-2020 na podstawie umowy o do nansowanie podpisanej 6 kwietnia 2018 r. Kwota
do nansowania wynosi 24 236 536,54 zł, a całkowity koszt projektu - 46 509 797,76 zł
brutto. We wrześniu 2020 r. zakończono budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej
na os. Halinów w ulicach: Podmiejska, Przechodnia, Żwirowa. W grudniu zakończono
budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Na Piaski oraz Napoleońskiej.
Wybudowano także sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Halinów i ul. Bocznej. Trwa
budowa odejść bocznych do granic nieruchomości. Planowane zakończenie wszystkich
prac: marzec 2021 r
Od początku realizacji projektu do 31.12.2020 r. wykonano: 2,76 km sieci kanalizacji
sanitarnej, 2,19 km sieci kanalizacji deszczowej oraz 1,08 km sieci wodociągowej
Ponadto
● w lipcu 2020 r. podpisano umowę na realizację modernizacji oczyszczalni ścieków
etap IV
● opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy i ogłoszono przetarg
na zaprojektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Starbacicha
i Sybiraków oraz sieci wodociągowej w ul. Starbacicha w Skierniewicach
● opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy i ogłoszono przetarg
na zaprojektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków
w ulicy Działkowej w Skierniewicach
● opracowano dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociąg w ul. Miłej.
Spółka „siłami własnymi” wybudowała sieć wodociągową w ul. Miłej
W 2020 r. Spółka realizowała zadania w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki
wodno- ściekowej w mieście Skierniewice - etap II” współ nansowanego przez Unię
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Europejską

ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o do nansowanie podpisanej
10 marca 2017 r. Całkowity koszt projektu wynosi 169 309 797,13 zł brutto. Kwota
do nansowania to 88 161 371,59 zł. W lipcu 2017 r. zawarta została umowa z NFOŚiGW
o do nansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki inwestycyjnej na kwotę ponad
32 mln zł. Projekt jest realizowany na terenie aglomeracji Skierniewice. Od początku
realizacji projektu do 31.12.2020 r. wykonano: 10,61 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz
1,33 km sieci wodociągowej. Ponadto
● w marcu 2020 r. zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej oraz
Al. Niepodległości
● w kwietniu 2020 r. zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika
● w maju 2020 r. podpisano umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Trzcińskiej
● w czerwcu 2020 r. zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Nowobielańskiej
● w lipcu 2020 r. zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rekreacyjnej,
Kolejowej, Warszawskiej
● we wrześniu 2020 r. podpisano umowę na dostawę samochodu przeznaczonego do
eksploatacji przepompowni ścieków
● w październiku 2020 r. podpisano umowę na budowę inteligentnego systemu
zarządzania siecią wodociągową
● w grudniu 2020 r. podpisano umowę na realizację modernizacji Oczyszczalni Ścieków
etap III
● w grudniu 2020 r. ogłoszono przetarg na dokończenie modernizacji stacji
transformatorowej na terenie Oczyszczalni Ścieków
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z o.o. angażuje się w szeroki zakres usług
będących także spoza branży wod-kan. Spółka miała swój udział w jednym z etapów
budowy pomnika „Przed Bitwą Warszawską - Skierniewice 1920-2020", który znajduje się
na placu dworcowym w Skierniewicach. Spółka otrzymał zlecenie na wykonanie nawierzchni,
na której został posadowiony monument
Produkcja energii elektrycznej w 2020 r., z istniejącego kogeneratora, wyniosła 950 MWh,
co stanowi 39% zapotrzebowania na energię elektryczną dla oczyszczalni ścieków i 17% dla
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całego zakładu. Dąży się do zwiększenia niezależności energetycznej poprzez pozyskiwanie
nowych możliwości zmniejszenia kosztów zakupu energii elektrycznej
Decyzją nr WA.RET.070.1.351.3.2019 z dnia 10.01.2019 wydaną przez Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Warszawie, została zatwierdzona taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Skierniewice na okres 3 lat.
Taryfy zostały opublikowane na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie dn. 24.01.2019 r. i obowiązują od 01.02.2019 r. Taryfa gwarantuje Spółce przychody
na poziomie umożliwiającym pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Spółki, w grudniu 2020 roku uruchomiona
została usługa E-BOK- Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.
W 2020 roku ze względu na wystąpienie zachorowań na Covid-19 i zagrożenie epidemiczne
zawieszono do odwołania zajęcia z edukacji ekologicznej w laboratorium zakładowym oraz
na terenie Oczyszczalni Ścieków i SUW. W trosce o zdrowie pracowników i klientów Spółki
podjęto również szereg innych działań prewencyjnych
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z o.o., w ramach wsparcia walki
z pandemią koronawirusa, oferował usługę bezpłatnego ozonowania pojazdów miejskich
służb ratunkowych

Działalność Pływalni Miejskiej „Nawa” Sp. z o.o
Podstawowym zadaniem Spółki jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, osób niepełnosprawnych oraz
prowadzenie działalności usługowej w ramach posiadanej bazy. Spółka realizuje projekty,
które mają na celu zachęcenie do poznania, oprócz pływania, różnych dyscyplin sportowych,
propaguje zdrowy i aktywny styl życia, a także dba o podnoszenie aktywności

zycznej

mieszkańców Skierniewic i okolicy
Spółka organizuje zajęcia indywidualne oraz grupowe z nauki pływania dla dorosłych i dzieci
od 5. roku życia oraz zajęcia grupowe w wodzie tzw. aqua aerobik. Prowadzi również
w sezonie zimowym bezpłatne grupowe zajęcia nauki jazdy na łyżwach
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Spółka „Nawa” mieści się w Skierniewicach przy ulicy Bolesława Prusa 6A. Działalność
prowadzi od 1997 roku. Czynna jest codziennie w godzinach: 6.10-21.45. Posiada własną
obsługę administracyjną, księgową i merytoryczną
Prowadzi działalność na obiektach
a) Pływalnia miejska przy ul. Bolesława Prusa 6A, w skład której wchodzą
● mała i duża niecka basenowa (duża o wymiarach 25 m x 12,5 m, mała o wymiarach
12,5 m x 12,5 m)
● jacuzzi, zjeżdżalnia, widownia (trybuny), dwie siłownie, sauna parowa i sucha,
solarium oraz gabinet odnowy biologicznej
Ze względu na pandemię, Spółka działała w ograniczonym zakresie. Standardowe godziny
pracy oraz pełny wachlarz usług dostępny był w terminie od 1 stycznia do 12 marca.
W terminie od 12 marca do 5 czerwca pływalnia była nieczynna, a pracownicy (oprócz
prezesa, pracowników komórki księgowo-kadrowej i elektromonterów-konserwatorów)
przebywali

na przestoju. W tym czasie na terenie oraz wokół obiektu odbywały się prace

porządkowe i remontowe (m.in. czyszczenie i konserwacja niecek basenowych, regeneracja
sprzętu do uzdatniania wody, malowanie, fugowanie płytek na hali basenowej oraz
w pozostałych pomieszczeniach pływalni). Od 6 czerwca do 16 października wstęp
na pływalnię, w reżimie sanitarnym, mieli tylko klienci indywidualni oraz sekcje pływackie.
Zajęcia grupowe (tj. nauka pływania, lekcje wychowania zycznego szkół oraz aqua aerobik)
zostały zawieszone do 15 września
Od dnia 16 września zostały wznowione. Cały obiekt (hala basenowa, strefa siłowa oraz
wellness) czynny był wówczas: od 6 czerwca do 12 września od poniedziałku do piątku
w godzinach 14.00-21.45 oraz w soboty i niedziele od 10.00 do 18.00; od 12 września
do 16 października od poniedziałku do niedzieli w godzinach 6.10-21.45
W dniach 17 i 18 października pływalnia była nieczynna (decyzją Rządu RP w związku
z panującą epidemią), natomiast od 19 października do 28 grudnia pływalnia działała tylko
dla grup zorganizowanych, tj. grupowej nauki pływania, dla uczniów w ramach lekcji
wychowania

zycznego, aqua aerobiku oraz sekcji pływackich. Czynna była tylko hala

basenowa. Nieczynne pozostawały: siłownia, sauna, solarium oraz gabinet masażu.
Pływalnia była nieczynna dla klientów indywidualnych
Obiekt czynny był od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-21.45 oraz w soboty
od godziny 6.10 do 21.45. Od 25 października do końca tego roku pływalnia nieczynna była
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w każdą niedzielę. Od 28 grudnia do końca roku z obiektu mogli korzystać wyłącznie
członkowie Kadry Narodowej.
b) Zalew „Zadębie” przy ul. Konwaliowej: Zbiornik usytuowany jest na rzece Łupi.
W skład obiektu wchodzą
● czasza zbiornika wraz z urządzeniami zlokalizowanymi na obrzeżach zbiornika
● jaz piętrzący o świetle 10,0 m i wysokości piętrzenia 3,2 m zlokalizowany na rzece
Łupi w km 26+300
● upust denny z urządzeniami lewarowymi
Ze względu na usytuowanie oraz obecność kąpieliska z plażą strzeżoną, placów zabaw
dla dzieci, siłowni plenerowej, alei spacerowej, zbiornik Zadębie pełni głównie funkcję
rekreacyjną. Zbiornik dostosowany jest do ochrony przeciwpożarowej przyległych lasów.
W tym celu wykonano ujęcie wody wraz z drogą dojazdową. Ujęcie może również służyć
do wodowania sprzętu pływającego
Zalew Zadębie posiada jedno kąpielisko strzeżone z plażą piaszczystą przy ulicy
Konwaliowej. Od wielu lat kąpielisko obsługiwała rma zewnętrzna (WOPR). W roku 2020,
aby obniżyć koszty utrzymania oraz zapewnić wysokie standardy bezpieczeństwa osobom
korzystającym z usług, Spółka sama obsługiwała kąpielisko zatrudniając swoich ratowników
wodnych i wykorzystując własny sprzęt. Spółka zakupiła także nowy sprzęt na wyposażenie
powyższego kąpieliska
Wokół Zalewu znajduje się asfaltowa ścieżka pieszo-rowerowa o długości około 5 tys.
metrów wraz z oświetleniem, koszami, ławkami, itp. Cały obiekt jest monitorowany przez
kilkadziesiąt kamer. Wzdłuż traktu usytuowane są cztery place rekreacyjne z urządzeniami
do treningu i przestrzenią zabawy dla najmłodszych oraz dwa punkty widokowe
Na terenie Zalewu mieszczą się także
● Wake Park, czyli wyciąg do nart wodnych wraz z odpowiednim zapleczem socjalnym:
toalety, magazyn sprzętu sportowego, przebieralnia i pomieszczenie gastronomiczne
● Pumptrack, czyli tor do jazdy na rolkach, rowerach oraz deskorolkach
● kompleks boisk do siatkówki plażowej zlokalizowanych przy ul. Miodowej
● 3 zjeżdżalnie wodne: anaconda, kamikadze i rodzinna na plaży przy ul. Konwaliowej
● zaplecze sanitarne, tj. toaleta damska, męska, przebieralnie, prysznice oraz
pomieszczenie socjalne
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W czerwcu przy ul. Konwaliowej został oddany do użytkowania nowoczesny plac zabaw
dla dzieci, który otrzymał nazwę „Port Zadębie”
W okresie wakacyjnym, tj. przez cały lipiec i sierpień, po raz pierwszy w każdy wtorek
i czwartek, nad zalewem odbywały się spotkania animacyjne dla najmłodszych.
Był to autorski projekt Spółki o nazwie „Animacje NAWAkacje”
Ze względu na pandemię: od 1 kwietnia do 20 kwietnia obowiązywał zakaz wstępu na teren
Zalewu „Zadębie”. Dotyczyło to jego całej infrastruktury, wypożyczalnia sprzętu pływającego
czynna była od 27 czerwca do 1 września, kąpielisko strzeżone działało od 4 lipca
do 1 września, Wake Park czynny był od 5 czerwca do 28 września
c) Lodowisko sezonowe „Biały Orlik” przy ul. Szarych Szeregów, w skład którego wchodzi
● ta a lodowiska o wymiarach 40 m x 20 m
● pomieszczenie socjalne z wypożyczalnią łyżew
● dwa budynki szatniowe
● wiata
Od 2012 roku Spółka zajmuje się samodzielnie rozkładaniem lodowiska oraz
przygotowaniem i zamrażaniem ta i lodu. W grudniu 2016 roku Spółka wydzierżawiła rolbę
do pielęgnacji lodu. W sezonie 2020/2021 w związku z panującą pandemią lodowisko było
nieczynne
W 2020 roku z Pływalni Miejskiej „Nawa” skorzystało łącznie 53 052 klientów, w tym 12 009
dzieci uczestniczyło w zajęciach zorganizowanych, tj. nauce pływania dla dzieci ze szkół
w ramach lekcji wychowania zycznego, 15 909 osoby uczestniczyły w zajęciach grupowych,
a 25 134 to klienci indywidualni. W nauce jazdy na łyżwach w sezonie zimowym wzięło
udział około 120 uczestników
W 2020 roku na obiektach Spółki przeprowadzono następujące remonty oraz inwestycje
● serwis zjeżdżalni wodnej w hali basenowej
● dezynfekcja i czyszczenie niecek hali basenowej i systemu cyrkulacji
● zakup gryfów do sztang na siłownię
● zakup nowoczesnych, przenośnych kas skalnych
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● regeneracja sprzętu do uzdatniania wody
● malowanie pomieszczeń w budynku pływalni
● fugowanie płytek na hali basenowej oraz w innych pomieszczeniach pływalni
● zakup generatora ozonu do dezynfekcji sprzętu nad Zalewem „Zadębie” oraz na
pływalni
● w holu kasowym stanęły automaty samoobsługowe dla klientów, w których zakupić
można czepek kąpielowy, maski ochronne na twarz (w związku z epidemią SARS
CoV-2), pieluchy kąpielowe dla małych dzieci oraz drobne artykuły spożywcze, typu
napoje oraz słodycze
● konserwacja węzła cieplnego w budynku pływalni
● konserwacja windy w budynku pływalni
● wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i p.poż w budynku pływalni
● przegląd budowlany budynku pływalni
● przegląd i konserwacja agregatu na lodowisku
● przegląd systemu na parkingu przy budynku pływalni
● badanie zbiorników ciśnieniowych nad Zalewem „Zadębie”
● wyposażenie kąpieliska nad Zalewem „Zadębie” (nosze, apteczki, krótkofalówki,
aparat do podawania tlenu, itp.)
● przegląd i konserwacja kompleksu zjeżdżalni nad Zalewem „Zadębie”
● przegląd i konserwacja wyciągu do nart wodnych nad Zalewem „Zadębie”
● prace serwisowe i renowacyjne nad Zalewem „Zadębie”

W związku z panującą pandemią wirusa SARS-CoV-2 i nałożonymi przez Rząd RP
obostrzeniami sanitarnymi, w tym zakazie zgromadzeń, na obiektach Spółki przeprowadzono
tylko 33 imprezy oraz wydarzenia rekreacyjno-sportowe. W 13 imprezach byliśmy głównymi
organizatorami. Były to
● bezpłatna nauka jazdy na łyżwach
● bezpłatna feryjna nauka jazdy na łyżwach
● bezpłatna feryjna nauka pływania dla dzieci
● otwarte zawody hokejowe
● pokazowy mecz hokejowy
● otwarte Zimowe Mistrzostwa Skierniewic w Pływaniu
● Międzyszkolny Puchar Sprintu w Pływaniu z okazji urodzin Miasta Skierniewice
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● otwarcie sezonu na Wake Parku nad Zalewem Zadębie
● start sezonu w wypożyczalni sprzętu wodnego oraz zjeżdżalni nad Zalewem Zadębie
● start sezonu na kąpielisku strzeżonym nad Zalewem Zadębie
● animacje „NAWAkacje”
● 25 - lecie Pływalni „Nawa” – galeria internetowa
● podsumowanie I etapu nauki pływania 2020/2021 Szkółki PM NAWA
Pozostała liczba wydarzeń odbyła się na obiektach Spółki na zasadzie wynajmu
Liczba zajęć (liczba godzin), wydarzeń oraz imprez sportowych, rekreacyjno-sportowych
oraz kulturalnych zorganizowanych przez Pływalnię Miejską „Nawa” w 2020 roku
1. Pływalnia
● zawody i zajęcia sportowe (zawody - 3 + aqua aerobik i nauki pływania -715 h ) - 71
● imprezy rekreacyjno-sportowe ● imprezy rekreacyjne ● wydarzenia 2. Lodowisk
● zawody i zajęcia sportowe (zawody - 2 + nauka jazdy na łyżach - 57 h ) - 5
3. Zalew „Zadębie
● imprezy oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe - 1
● zawody wędkarskie - 1
Ze względu na panującą pandemię nie odbyły się agowe imprezy Spółki: Plażowy Piknik
ZALEWAYA oraz Biesiada Skierniewicka
4. Wydarzenia kulturaln
● Bal Noworoczny (11 stycznia 2020 r.). Uczestniczyło w nim blisko 500 gości
● 43 Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw - odbyło się w formule online
Dodatkowo Spółka wydzierżawia powierzchnie pod małą gastronomię nad zalewem
Zadębie, automaty z zabawkami dla dzieci i powierzchnie pod reklamy

Działalność Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o
W 2020 roku Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
realizowała w pełni misję przedsiębiorstwa, której głównym celem jest bieżące
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i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego. Spółka w sposób ciągły i na wysokim poziomie jakościowym świadczyła usługę
komunikacji miejskiej zgodnie z warunkami określonymi w Umowie Wykonawczej nr 1/DK/
2016 w zakresie lokalnego transportu zbiorowego z dnia 15 czerwca 2016 roku
Sieć transportu organizowanego przez Miasto Skierniewice obejmuje wyłącznie linie
autobusowe. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, całkowita długość 8 linii zwykłych
skierniewickiej komunikacji miejskiej wynosiła 105 km. Oprócz linii zwykłych występuje 1 linia
przyspieszona oraz 5 linii specjalnych i 1 linia „Z” wakacyjna
Transport publiczny w Skierniewicach oparty jest na sieci ulicznej miasta. W granicach
administracyjnych Skierniewic znajduje się 167 przystanków autobusowych, spośród których
64 wyposażone są w wiaty przystankowe. Tabor komunikacji miejskiej stanowi
28 autobusów, w tym 10 szt. o pojemności 100 osób, 6 szt. o pojemności 72 osoby, 4 szt.
o pojemności 97 osób, 2 szt. o pojemności 92 osoby, 1 szt. o pojemności 53 osoby, 1 szt.
o pojemności 54 osoby, 2 szt. o pojemności 25 osób, 2 szt. o pojemności 22 osoby
Tabor obsługujący komunikację miejską w Skierniewicach jest nowy. 35,71% (10 szt.)
autobusów to pojazdy wyprodukowane w 2018 roku, 7,14% (2 szt.) pojazdy wyprodukowane
w 2017 roku, 10,71% (3 szt.) autobusów wyprodukowano w 2011 roku a 25% (7 szt.)
autobusów to pojazdy wyprodukowane w 2006-2009 roku
Częstotliwość kursowania autobusów zależy od kategorii linii. Linie zwykłe w szczytach
kursują średnio co 40 min., a poza szczytem średnio co 75 min. W 2020 roku na trasach
obsługiwanych przez MZK obsłużono 464 380 pasażerów i przejechano 703 786 km
W 2020 roku obowiązywały następujące rodzaje biletów: jednorazowy w granicach
administracyjnych miasta oraz okresowy 30-dniowy, wśród tych biletów obowiązywały bilety
ulgowe, bilety Rodzinka PLUS, Skierniewicka Karta Seniora. Znaczący udział w przejazdach
komunikacją miejską stanowi grupa pasażerów która posiada uprawnienia do bezpłatnych
przejazdów. W strukturze pasażerów którzy wnoszą odpłatność za przejazd 32% stanowią
pasażerowie z taryfą normalną, 68% z taryfą ulgową. Przychody z biletów w stosunku
do roku poprzedniego zmniejszyły się o 42,85% przy niezmienionej od 2012 roku tary e
opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej
Ze względu na wprowadzone w marcu 2020 roku obostrzenia związane z stanem
epidemicznym Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. był zmuszony do wprowadzenia
ograniczeń przewozowych. Ograniczenia te polegały między innymi na zmniejszeniu liczby
przewożonych osób do 30% pojemności nominalnej taboru autobusowego oraz przez
2 miesiące (kwiecień, maj 2020) wprowadzono „sobotni” rozkład jazdy w dni powszednie, jak
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również wprowadzenie „wakacyjnego” rozkładu jazdy w marcu i czerwcu 2020, co przekłada
się na znaczne ograniczenie realizacji planowanych kilometrów o łącznie o 68 927 km mniej
Wdrożony w 2017 roku nowoczesny elektroniczny system sprzedaży biletów obejmował
w pierwszej kolejności pasażerów z biletami 30-dniowymi okresowymi. W 2018 roku
uruchomiono elektroniczną usługę do zakupu biletów jednorazowych. Przychody netto
z działalności operacyjnej w 2020 roku były niższe o 7,19% w stosunku do roku
poprzedniego (wpływ obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 na działalność spółki),
rekompensata (dopłata ) z budżetu Miasta zwiększyła się o 6,97%
W 2020 roku koszty ogółem w skali całej działalności zmniejszyły się o 25,25% w stosunku
do roku 2019. Analiza struktury kosztów komunikacji zbiorowej wskazuje, że największy
udział w kosztach działalności operacyjnej stanowiły koszty paliwa i olejów, ich udział
w strukturze kosztów rodzajowych ogółem stanowił 9,88%. Drugą z największych pozycji
stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które w stosunku do roku
ubiegłego zmniejszyły się o 4,93% i stanowiły 52,43 % udziału w strukturze wszystkich
kosztów rodzajowych. Kolejna pozycja w kosztach rodzajowych to amortyzacja, która
w strukturze kosztów rodzajowych stanowiła 22,81%
W 2020 roku wartość rozpoczętych w Spółce działań inwestycyjnych wyniosła 116 220,32 zł
z przeznaczeniem na budowę stacji tankowania gazu LPG zlokalizowanej przy ulicy Armii
Krajowej 4 w Skierniewicach
W zakresie rzeczowym usługa publiczna - komunikacja miejska dostosowana była
do potrzeb mieszkańców, uwzględniając cele optymalizacji układu komunikacyjnego,
poprzez m.in
● zachowanie na optymalnym poziomie układu komunikacyjnego na terenie Miasta
Skierniewice co do liczby linii komunikacyjnych, tras, częstotliwości kursowania
● utrzymanie w strukturze regularnych przewozów osób niepełnosprawnych
● zachowanie wysokiego standardu usług
● zachowanie wszystkich dni, w których komunikacja miejska była bezpłatna
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INFORMACJE INWESTYCYJNE
Pozwolenia na prace budowlan

1. Rozpatrzono 106 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i wydano 85 decyzji
pozytywnych
2. Rozpatrzono 22 wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego i wydano 21 decyzji pozytywnych
3. Rozpatrzono 416 wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i wydano 394
pozwoleń
4. Rozpatrzono 10 wniosków o wydanie pozwolenia na rozbiórkę i wydano 10 pozwoleń
5. Wydano 5 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
6. Przyjęto i rozpatrzono 247 zgłoszeń robót budowlanych
7. Wydano 41 zaświadczeń o samodzielności lokali
8. Wydano 437 wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
9. Zarejestrowano 489 dzienników budów

Inwestycje budowlane zrealizowane w 2020 rok
W ramach budżetu Miasta Skierniewice na rok 2020 zapisano 30 zadań, które zostały
przekazane do realizacji dla Wydziału Inwestycji Kubaturowych. Wśród tych zadań, 8 zadań
było realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Były to
1. Świetlica Twoim drugim domem – remont i adaptacja pomieszczeń TPD
Skierniewice dla potrzeb dzieci i młodzieży (ul. Rybickiego) – Budżet
Obywatelsk
Wydział Inwestycji Kubaturowych w 2020 r. na zadaniu wydatkował środki w wysokości
44 870,40 zł. Wydatek dotyczył zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla w/w
zadnia inwestycyjnego. W roku 2020 przeprowadzono dwie procedury przetargowe na wybór
Wykonawcy. Ostatecznie w drugim przetargu jako Wykonawcę wybrano

rmę POL-KAM

Kamil Baran ze Skierniewic. Zakres robót obejmował wykonanie, m.in.
● dokumentacji projektowej
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● jednej nowej kabiny wc, w tym wykonanie ścian działowych, nadproży, położenie
tynków wewnętrznych, licowania ścian płytkami na pełną wysokość, ułożenia
posadzek z terakoty, wykonanie wentylacji, montaż muszli klozetowej „kompakt”,
instalacji kanalizacyjnej, montaż umywalki, baterii, instalacji wodociągowej, wykonanie
instalacji elektrycznej – oświetlenie w kabinie wc, montaż podgrzewacza
przepływowego, montaż drzwi płytowych
● remontu i dostosowania istniejącej toalety dla potrzeb niepełnosprawnych poprzez
poszerzenie otworu drzwiowego, montaż nowych drzwi płytowych, rozebranie starej
posadzki i ułożenie nowej terakoty, rozebranie okładziny ściennej z płytek , położenie
nowych płytek na pełną wysokość, demontaż wc i rurociągu, umywalki, montaż muszli
klozetowej „kompakt”, montaż umywalki, baterii, uchwytu dla niepełnosprawnych,
podgrzewacza przepływowego
● gładzi gipsowych we wszystkich pomieszczenia objętych zamówieniem (wyrównanie
powierzchni)
● malowania ścian: w 3 salach, w których odbywają się zajęcia, łazienkach i
korytarzach
● renowację parkietu w 3 salach przez cyklinowanie i lakierowanie parkietu, wymiana
listew przypodłogowych
● wymianę parkietu na terakotę przez rozebranie starego parkietu i ułożenie terakoty
w korytarzach
● renowację posadzki oraz schodów z lastryka
● montażu poręczy przy schodach zewnętrznych i wewnętrznych
● oczyszczenia i pomalowania drzwi wewnętrznych oraz kraty wewnętrznej
Odbiór inwestycji nastąpił 30.06.2020 r
2. Budowa placu zabaw rozwoju motorycznego – Budżet Obywatelsk
W 2019 r. został wykonany projekt na realizację w/w zadania (projekt i nadzór: 7 257,00 zł),
następnie zostały ogłoszone trzy przetargi na realizację zadania. Trzeci przetarg
na realizację został rozstrzygnięty dn. 29 stycznia 2020 r. Wykonawcą zadania była rma
MJM-BUD Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki, która wykonała
zamówienie za kwotę 266 750,10 zł brutto. Zadanie obejmowało wykonanie robót
budowlanych oraz montażowych dla zamierzenia inwestycyjnego w postaci: montażu
urządzeń rekreacyjnych, wykonania nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, montażu
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nowych elementów małej architektury- ławek, koszy na śmieci, regulaminu, montażu
prefabrykowanej altany grillowej, budowy tarasu wypoczynkowego z deski kompozytowej,
montażu piłkochwytów. Odbiór inwestycji nastąpił 29.07.2020 r.
3. Renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy
ul. Nowobielańskiej 102 – Budżet Obywatelsk
W 2019 r. został wykonany projekt na realizację ww. zadania (projekt i nadzór:
153 750,00 zł). W dniu 24.01.2020 r. Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania
Inwestycji przekazało dokumentację techniczną na realizację tego zadania. Wydział
Inwestycji Kubaturowych przystąpił do wyłonienia wykonawcy inwestycji. W grudniu
ogłoszono drugi przetarg na wykonanie robót budowlanych. W dniu 21.12.2020 r. nastąpiło
otwarcie złożonych ofert. Realizacja jest planowana na 2021 r.
4. Siłownia plenerowa przy lesie – budowa siłowni plenerowej przy
ul. Nowobielańskiej/ Działkowej dz. nr 106 – Budżet Obywatelsk
W

roku 2020 wykonano dokumentację projektową dla zadania (projekt i nadzór:

3 690,00 zł), następnie Wydział Inwestycji Kubaturowych przystąpił do wyboru Wykonawcy
ww. inwestycji. W wyniku rozstrzygniętego przetargu w dniu 16.12.2020 r. została zawarta
umowa z

rmą Fit Park Sp. z o.o. - Sp. komandytowa z siedzibą w Toruniu. Zakres

zamówienia obejmuje: ustawienie i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w chodniku z kostki
brukowej wraz z uporządkowaniem i uprzątnięciem terenu, wykonanie chodników z kostki
brukowej w nawiązaniu to istniejącej infrastruktury miejskiej, ustawienie i montaż ławek
parkowych, kosza na śmieci, stojaków rowerowych oraz regulaminu, zagospodarowanie
zieleni – wykonanie nasadzeń z krzewów wpisujących się w otaczającą szatę roślinną.
Kwota zawartej umowy opiewa na 82.262,40 zł. Zakończenie inwestycji jest planowane było
30.04.2021 r
5. Modernizacja placu - Tajemniczy ogród, miejsce zabaw i edukacji – Budżet
Obywatelsk
W latach ubiegłych na zadaniu wydatkowano kwotę 22 386,00 zł. Był to wydatek Biura
Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji za opracowanie dokumentacji
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projektowej. W ramach umowy projektowej pozostaje do realizacji nadzór autorski w kwocie
2 952,00 zł. W wyniku postępowania przetargowego w dniu 05.10.2020 r. została zawarta
umowa na wykonanie robót budowlanych. Wykonawcą inwestycji jest Firma HandlowoUsługowa „RAF-DET” Rafał Kalinowski z siedzibą w Żychlinie. W ramach umowy wykonane
zostaną następujące elementy robót: rozbiórka istniejącego utwardzenia terenu i ogrodzenia,
budowa nowego wyjścia z budynku szkoły (w miejscu istniejącego okna) wraz ze schodami
terenowymi, wykonanie utwardzenia terenu oraz nawierzchni poliuretanowej, nasadzenia
roślinności ozdobnej, montaż elementów małej architektury, wykonanie nowego ogrodzenia
wraz z furtką wejściową – od strony zachodniej działki w miejscu istniejącego ogrodzenia
oraz budowę oświetlenia terenu zasilanego z budynku szkoły. Kwota zawartej umowy
opiewa na 341.079,00 zł. Zakończenie inwestycji jest planowane 31.05.2021 r
6. Spełniamy marzenia maluchów – budowa placu zabaw dla dzieci (Ośrodek
„Grabskie Sioło”, Budy Grabskie) – Budżet Obywatelsk
W roku 2020 na inwestycji wydatkowano środki w wysokości 5 535,00 zł. Był to wydatek
Biura Planowania Przestrzennego za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania,
której autorem jest

rma Lege Artis Łukasz Wyka z Lublina. Pozostaje płatność kwoty

123,00 zł za nadzór autorski, który będzie wydatkowany po zrealizowaniu inwestycji. W dniu
18.12.2020 r. ogłoszono przetarg na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania
inwestycyjnego. Otwarcie przetargu określono na dzień 12.01.2021 r. Realizacja jest
planowana na I połowę 2021 r
7. Altana w ogrodzie (ul. Batorego) – Budżet Obywatelsk
Okres realizacji zadania to lata 2020/2021, a szacunkowy koszt inwestycji to 100 000,00 zł
Na zadaniu w roku 2020 nie wydatkowano środków. Biuro Planowania Przestrzennego
i Planowania Inwestycji zawarło umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania.
Całość wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego opiewa na kwotę 5400 zł. Wykonawcą
dokumentacji projektowej jest rma Architekt Piotr Suskiewicz z Łodzi. Realizacja zadania
jest planowana w roku 2021.
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8. Ławeczki multimedialne z bajkami Ignacego Krasickiego oraz krótką historią
Miasta Skierniewice (teren parku miejskiego oraz Muzeum Historycznego
Skierniewice) – Budżet Obywatelsk
Zadanie realizowane w latach 2020-2021, a szacunkowy koszt inwestycji to 80 000,00 zł.
Na zadaniu w roku 2020 nie wydatkowano żadnych środków. Biuro Planowania
Przestrzennego i Planowania Inwestycji zawarło umowę na wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania. Całość wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego opiewa na kwotę
4200 zł. Wykonawcą jest

rma Architekt Piotr Suskiewicz z Łodzi. Termin wykonania

dokumentacji określono na dzień 15.01.2021 r. Realizacja zadania jest planowana w roku
2021
9. Termomodernizacja budynku przy ul. Kozietulskiego 3 w Skierniewicac
W 2020 r. został wykonany projekt na realizację w/w zadania (projekt i nadzór: 31 611,00 zł)
następnie zostały ogłoszone dwa przetargi na realizację zadania. W wyniku drugiego
przetargu wybrano wykonawcę, a w dniu 01.12.2020 r. została zawarta umowa
na wykonanie robót budowlanych dla ww. zadania inwestycyjnego. Wykonawcą jest rma
POL-KAM Kamil Baran ze Skierniewic. Wartość umowna robót budowlanych wynosi 682
035,00 zł. Zakres robót do wykonania obejmuje docieplenia, wymianę stolarki, remont
elewacji oraz wymianę instalacji c.o i c.w.u z wymianą kotła wraz z wewnętrzną instalacją
gazową oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne. Zakończenie
inwestycji nastąpi w roku 2021
10. Częściowy remont budynków przy ulicy: Rawskiej 4, 11, 13 oraz Rynek 15
w Skierniewicac
W maju 2020 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych. Do przetargu
przystąpił jeden wykonawca, z którym w dniu 10.06.2020 r. została zawarta umowa. Zakres
robót do wykonania obejmował wykonanie nowej elewacji z tynku mineralnego, malowanie
elewacji, wykonanie cokołów z tynku mozaikowego, montaż nowego orynnowania budynków
zlokalizowanych przy ul. Rawskiej 4, 11 i 13 w Skierniewicach. Wydział Inwestycji
Kubaturowych na zadaniu w 2020 r. wydatkował środki w wysokości 199 800,00 zł.
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Wykonawcą robót budowlanych była rma P.P.HiU WIKAM Sp. z o.o. ze Skierniewic. Odbiór
inwestycji nastąpił 30.06.2020 r

11. Remont pomieszczeń: świetlicy i kuchni w Szkole Podstawowej nr
W latach ubiegłych został wykonany projekt na realizację w/w zadania (projekt i nadzór:
33 087,00 zł). W 2020 roku zostały ogłoszone dwa przetargi na realizację inwestycji,
ale żaden nie wyłonił wykonawcy. Wydział Inwestycji Kubaturowych nie wydatkował w 2020
roku na tym zadaniu środków
12. Oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Konopnickiej
w Skierniewicac
Wydział Inwestycji Kubaturowych w 2020 r. na zadaniu wydatkował środki w wysokości
71546,35 zł. Wydatek dotyczył zaprojektowania i wykonania robót budowlanych oraz
pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych. Wykonawcą
projektu oraz robót budowlanych była rma MR INSTAL Makowski sp.j. z Łodzi, inspektorem
nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych był Zakład Usług Elektrycznych Henryk
Szychowski. Zakres robót obejmował wykonanie linii kablowej nN 0,4kV – 270m, słupów
oświetleniowych 11m na betonowym fundamencie – 6kpl, opraw oświetleniowych LED –
21 szt. Odbiór inwestycji nastąpił 14.09.2020 r
13. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej nr
W poprzednich latach na inwestycji wydatkowano kwotę 79 950,00 zł na opracowanie
dokumentacji technicznej dla w/w zadnia. Wydział Inwestycji Kubaturowych nie wydatkował
w roku 2020 na tym zadaniu środków. Realizacja oszacowana jest na lata 2016-2022
z kontynuacją w latach 2021-2022. Wartość całkowita zadania szacowana jest
na 6 200 000,00 zł.
14. Wykonie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Miasta Skierniewice na lata
2019-202
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Wykonawcą inwestycji jest WOD-KAN Sp. z o.o. ze Skierniewic, z którą umowa zawarta
została 22.10.2019 r. Inwestycja realizowana w jest w formule „Zaprojektuj i wybuduj”,
a jej przedmiotem są kompleksowe prace projektowe i roboty budowlane związane
z wykonaniem podłączeń kanalizacyjnych z budynków mieszkalnych do miejskiego Systemu
Kanalizacji Ściekowej WOD-KAN. Wydział Inwestycji Kubaturowych w 2020 r. na zadaniu
wydatkował środki w wysokości 189 769,95 zł. Zakończenie inwestycji przewidziane jest
30.10.2021 r
15. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu
energii na terenie Skierniewi
Przedmiotem inwestycji było zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji Odnawialnych
Źródeł Energii - instalacji solarnych (117 szt.) oraz zaprojektowanie, dostawa i montaż
instalacji Odnawialnych Źródeł Energii - kotłów na pellet (5 szt.). Na zadaniu w roku 2020
wydatkowano środki w kwocie 1 628 734,77 zł. Wykonawcą była rma FlexiPower Group Sp.
Z o.o. Sp.K. z Kudrowic natomiast nadzór nad inwestycją sprawowany był przez

rmę

NEOEnergetyka Sp. z o.o. z Warszawy. Odbiór inwestycji zgodnie z umową nastąpi w 2021
roku
16. Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice II eta
W roku 2020 wydatkowano została opracowana dokumentacja techniczna dla w/w zadania
inwestycyjnego (projekt + nadzór autorski 24 000,00 zł), której autorem była rma Architekt
Piotr Suskiewicz z Łodzi
17. Pozostałe zadani
Na zadaniu w roku 2020 wydatkowano kwotę 24 125,38 zł. Wydział Planowania
Przestrzennego i Planowania Inwestycji wydatkował kwotę na opracowanie koncepcji
remontu i rozbudowy budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Skierniewicach
ul. H. Sienkiewicza 14 na rzecz architekta Piotra Suskiewicza z Łodzi (kwota 8 000,00 zł),
Pozostałą kwotę wydatkował Wydział Dróg i Komunikacji na: wykonanie projektu budowlanowykonawczego wymiany oświetlenia ulicznego przy ul. Okrzei, Św. Stanisława oraz
fragmentu ul. Batorego, którego wykonawcą była

rma WW Instal Energetyka Wacław
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Wojenka (15 000,00 zł). Wydział Dróg i Komunikacji wydatkował również kwotę 1 125,38 zł
na rzecz PGE Dystrybucja S.A. za wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby
oświetlenia ulicznego

18. Przebudowa budynku CKiS w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji
mieszkańców w kulturz
W roku 2020 na inwestycji wydatkowano środki

w wysokości 7 798 589,74 zł. Kwota

270,60 zł wydatkowana była przez Wydział Pozyskiwania Zewnętrznych Środków
Finansowych na zakup tablicy informacyjnej. Pozostała kwota tj. 7 798 319,14 zł to wydatek
Wydziału IK. W poprzednich latach na inwestycji wydatkowano kwotę 8 179,50 zł. Inwestycja
jest w trakcie realizacji przez konsorcjum

rm, lider konsorcjum TM-BUD Sp. z o.o.

ze Skierniewic oraz partner konsorcjum: Goleco Wiktor Gołota z Wołuczy. Kwota umów
z wykonawcą to: 12 546 615,00 zł. Nad inwestycją jest sprawowany nadzór inwestorski
przez rmę PHIN z Łodzi. Umowy z wykonawcą nadzoru inwestorskiego opiewają na kwotę:
138 420,00 zł. Dodatkowo zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających
na montażu zewnętrznego ekranu LED na kwotę 149 937,00 zł. Wykonawcą jest

rma

Flexivision sp. z o.o. z Wrocławia
Zadanie obejmuje
● nadbudowę części budynku w poziomie drugiego pietra (sala koncertowa)
● przebudowę stref wejściowych w części trzech wejść do budynku oraz części klatek
schodowych wewnątrz budynku w tym także wykonanie nowego zadaszenia nad tymi
wejściami, a także wymianę windy połączoną z remontem szybu windowego
zapewniając dostęp do wszystkich części budynku dla osób z dysfunkcjami ruchu,
słuchu, widzenia
● wykonanie windy zewnętrznej towarowo-osobowej
● remont /przebudowę części pomieszczeń piwnic w szczególności pomieszczeń
Piwnicy u Artystów wraz z osuszeniem pomieszczeń
● remont/przebudowa atrium budynku
● wykonanie zadaszenia nad sceną zewnętrzną
● wykonanie nowego pokrycia dachu nad istniejącą częścią budynku wraz
z odprowadzeniem wód deszczowych z dachu na zewnątrz budynku

fi

;


;


;


;


fi

;


;


.


e


.


:


;


fi

96

● wprowadzenie do budynku wentylacji nawiewno wywiewnej z rekuperacją oraz
klimatyzacją części pomieszczeń częściowym lub pełnym zasilaniem tych urządzeń
energią elektryczną pozyskiwaną zamontowanych w ramach inwestycji ogniw
fotowoltaicznych. Istniejące instalacje c.o. i c.t. wraz z nowo projektowanymi maja
stanowić całość techniczną
● remont/przebudowę części budynku CKiS obejmującej część zespołów sanitarnych,
stolarkę drzwiową w budynku, pomieszczenia posiadające instalację elektryczną
● wykonanie widowni w sali koncertowej
● remont/przebudowę pomieszczeń w tym stworzenia studia nagrań
● zakup i montaż wyposażenia
● dostawa i uruchomienie systemów nagłośnieniowych, oświetleniowych po ówczesnym
wykonaniu prac montażowo-budowlanych
● instalację i kon guracje systemu nagłośnieniowego
● dostawa i montaż urządzeń technologii scenicznej
● wykonanie elewacji na nowo wykonanej nadbudowie
● wykonania systemu monitoringu wizyjnego, systemu alarmowego oraz pomieszczenia
serwerów
19. Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacj
Na zadaniu wydatkowano w roku 2020 kwotę 7 011,00 zł i był to w całości wydatek Biura
Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji. Wydatki dotyczyły udziału w radach
technicznych i wykonane były na rzecz rm: ROOM PPBU Roman Wieszczek (2 706,00 zł)
oraz PROINSTAL Katarzyna Niesłańczyk (4 305,00 zł). W poprzednich latach na zadaniu
wydatkowano kwotę 152 991,05 zł. Były to w całości wydatki Biura Planowania
Przestrzennego i Planowania Inwestycji. Rozpoczęcie realizacji jest planowane w 2021 r
20. Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicac
Na zadaniu w 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 307 683,72 zł. Był to w całości
wydatek Biura Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji. Płatności dotyczyły
zapłaty: za wykonanie umowy na powtórzenie usług podobnych w ramach realizowanej
dokumentacji projektowej o wartości 105 804,60 zł, za wykonanie dokumentacji projektowej

.
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dla zadania w kwocie 184 500,00 zł oraz I raty za wykonanie umowy o przyłączenie do sieci
dystrybucji PSG sp. z o.o. w kwocie 17 379,12 zł

21. Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkow
Okres realizacji zadania to lata 2018/2021, a szacowany koszt inwestycji to 249 150,00 zł.
Na zadaniu w 2020 r. nie wydatkowano środków. W poprzednich latach Biuro Planowania
Przestrzennego i Planowania Inwestycji wydatkowało 7 690,00 zł za wykonanie projektu.
W roku 2020 Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji zawarło umowę
na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Całość wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego opiewa na kwotę 6150,00 zł. Wykonawcą jest rma Lege Artis Łukasz Wyka
z Lublina. Realizacja zadania jest planowana w roku 2021.
22. Budowa placu zabaw przy ul. Konwaliowe
W

roku 2020 wykonano dokumentację projektową dla zadania (projekt i nadzór:

5 890,00 zł). W oparciu o opracowaną dokumentację ogłoszono przetarg na realizację
zadania inwestycyjnego. W wyniku rozstrzygnięcia została zawarta umowa z rmą WERAN
Sp. z o.o. z Wrocławia. W ramach zadania wykonano plac zabaw przy ul. Konwaliowej wraz
z rozbudową linii oświetleniowej i monitoringu położony nad zbiornikiem wodnym „Zadębie” .
Budowa placu zabaw miała na celu stworzenie ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, plenerowej
strefy aktywności, skierowanej dla dzieci i młodzieży oraz stworzenie przestrzeni sprzyjającej
integracji społecznej. Na terenie inwestycji wykonano montaż urządzeń rekreacyjnych,
nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych, nawierzchnię bezpieczną poliuretanową,
zamontowano nowe elementy małej architektury- ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery,
regulamin, nasadzenia i trawniki oraz zamontowano oświetlenie i monitoring. Umowa
opiewała na kwotę 489 540,00 zł. Odbiór inwestycji nastąpił 24. 06.2020 r
23. Doposażenie placu zabaw przy ul. Kopernik
Wydział Inwestycji Kubaturowych na zadaniu w 2020 r. wydatkował środki w wysokości
57 687,00 zł. Wydatek dotyczył robót budowlanych wykonanych przez Zakład Utrzymania
Miasta Sp. z o.o. ze Skierniewic. Zadanie inwestycyjne obejmowało: demontaż istniejących

fi

.


fi

.


a


j


a


98

urządzeń zabawowych i urządzeń małej architektury, dostawę i montaż: zestawu
zabawowego ze zjeżdżalnią dla starszych dzieci - 1 szt, zjazdu linowego długości 18 mb,
karuzeli integracyjnej tarczowej - 2szt, linarium piramida - 1 szt. ławki parkowej - 2 szt, kosza
na śmieci - 2 szt, tablicy regulaminowej, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku.
Odbiór inwestycji odbył się w dniu 23.10.2020 r

24. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Szkole
Podstawowej Nr 2 przy ul. Kilińskiego w Skierniewicac
Zadanie inwestycyjne realizowane

w latach 2016-2022. W 2020 r. nie wydatkowano

na zadaniu żadnych środków. Wartość wydatków na zadaniu w poprzednich latach wyniosła
34 440,00 zł. Realizacja jest planowana w 2022 roku. Planowana wartość inwestycji
to 1 350 000,00 zł
25. Remont piwnic i szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 – budynek B przy
ul. Szarych Szeregó
Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020-2022. Na zadaniu nie wydatkowano
środków w 2020 r. Realizacja jest planowana na lata 2021/2022 zł. Wartość całkowita
zadania szacowana jest na 2 000 000,00 zł.
26. Budowa przedszkola/żłobka przy ul. Nowobielańskiej w Skierniewicach
Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2019-2024. Wartość całkowita zadania
szacowana jest na 19 600 000,00 zł. Na zadaniu nie wydatkowano środków w 2020 r.
W poprzednich latach Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji
wydatkowało środki w kwocie: 181 261,44 zł. Na wydatek składały się: wykonanie PFU przez
Piotra Wierzbickiego za kwotę 23 616,00 zł wykonanie projektu za kwotę 147 538,50 zł,
opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej w kwocie 6 106,94 zł oraz 4 000,00 zł
za wykonanie operatu wodnoprawnego. Realizacja jest planowana na 2022/2024 zł.
27. Modernizacja kuchni oraz przebudowa dwóch klatek schodowych
przy Przedszkolu nr
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Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2017-2021. W 2020 r. nie wydatkowano środków
na zadaniu. Wartość wydatków

na zadaniu w poprzednich latach wyniosła 41 426,40 zł,

natomiast całkowita wartość zadania jest szacowana na 1 100 000,00 zł. W grudniu
ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych dla w/w zadania inwestycyjnego.
W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, której kwota znacznie przewyższała budżet
Miasta przeznaczony na ten cel. W związku z powyższym postępowanie przetargowe
zostało unieważnione. Realizacja zadania planowana jest w 2021 r
28. Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice –
II eta
Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2018-2020 a szacowana wartość inwestycji
wynosi 400 000,00 zł. W roku

2020 wydatkowano środki w kwocie 23 500,00 zł.

Był to w całości wydatek Biura Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji. Środki
wydatkowano na projekt, którego autorem jest

rma Architekt Piotr Suskiewicz z Łodzi.

Pozostaje płatność kwoty 500,00 zł za nadzór autorski który będzie wydatkowany
po zrealizowaniu inwestycji.
29. Remont zabytkowego XVIII w. drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej
w Skierniewicach ul. Floriana
Zadanie realizowane w latach 2020-2021, a szacunkowy koszt inwestycji to 2 404 156,77 zł.
Na zadaniu w roku 2020 nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadania jest
planowana w roku 2021
30. Modernizacja zespołu budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława
Prusa w Skierniewicac
Okres realizacji zadania to lata 2020/2022. Całość inwestycji została oszacowana na kwotę
2 200 000,00 zł. Na zadaniu w roku 2020 nie wydatkowano środków. Biuro Planowania
Przestrzennego i Planowania Inwestycji zawarło umowę na wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania. Całość wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego opiewa na kwotę
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91 020,00 zł. Wykonawcą projektu jest Autorska Pracownia Architektury Piotr Jaszczak
z Łodzi. Realizacja zadania jest planowana w latach 2021/2022.
Prace projektow
W 2020 r. Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji realizowało
1. Zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej:
a) budowa chodnika od ul. Tetmajera do ul. Orkana w Skierniewicach
Zadanie polegało na pełnieniu nadzoru autorskiego w kwocie 492,00 zł brutto przez rmę
REM Projekt, Biuro Projektowe Marcin Łukasiewicz, ul. Jana Brzechwy 16, 96-100
Skierniewice
b) przebudowa/rozbudowa ul. Miedniewickiej
Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej w kwocie 134 193,00 zł brutto
oraz pełnieniu nadzoru autorskiego w kwocie 2 952,00 zł brutto przez Biuro Projektowe
Budownictwa „Projektuj i Buduj” Sp. z o. o. ul. Spalska 103/105 lok. 10, 97-200 Tomaszów
Mazowiecki
c) budowa odcinka drogi gminnej od ul. Domarasiewicza do m. Budy Grabskie
Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej w kwocie 13 530,00 zł brutto oraz
pełnieniu nadzoru autorskiego w kwocie 1 230,00 zł brutto przez Biuro Projektowe
Budownictwa „Projektuj i Buduj” Sp. z o. o., ul. Spalska 103/105 lok. 10, 97-200 Tomaszów
Mazowiecki
d) przebudowa ulicy Gwardzistów
Zadanie polegało na pełnieniu nadzoru autorskiego w kwocie 1 845 zł brutto przez rmę InTec Plan Marek Krawczyk, ul. Fabryczna 3, Sanniki
e) budowa miejsc postojowych/utwardzenie terenu przy ul. Pasażerskiej
w Skierniewicach
Zadanie polegało na pełnieniu nadzoru autorskiego w kwocie 1 230,00 zł brutto prze
Biuro Projektowe Budownictwa „Projektuj i Buduj” Sp. z o. o., ul. Spalska 103/105 lok. 10,
97-200 Tomaszów Mazowiecki
f) przebudowa ul. Starbacicha
Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej w kwocie 174 660,00 zł brutto
oraz pełnieniu nadzoru autorskiego w kwocie 9 840,00 zł brutto przez In-Tec Plan Marek
Krawczyk, ul. Fabryczna 3, Sanniki

oraz wykonanie przyłączenia oświetlenia ulicznego

w kwocie 174,41 zł brutto przez PGE
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g) budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 1 w ciągu
ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego (Budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu
ul. Piłsudskiego i Zwierzynieckiej)
Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej w kwocie 340 956,00 zł brutto
oraz I etap koncepcja w kwocie 221 646,00 zł brutto wykonała rma Znak Gdańsk Sp. z o.o.,
ul. Potęgowska 12/66, Gdańsk oraz wykonanie dokumentacji dot. likwidacji przejazdu
kolejowo drogowego kat. A. w kwocie 36 900,00 zł brutto oraz pełnienie nadzoru autorskiego
3 690,00 zł brutto przez

rmę Bukol Maria Zyśko, Piotr Szewczyk Spółka Jawna,

ul. Okopowa 5, Lublin
h) przebudowa/rozbudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniążka do ul. Trzcińskiej
Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej w kwocie 121 770,00 zł brutto
oraz pełnieniu nadzoru autorskiego w kwocie 8 610,00 zł brutto przez rmę In-Tec Plan
Marek Krawczyk, ul. Fabryczna 3, Sanniki
i) budowa chodnika w ul. M. Skłodowskiej-Curie odc. od ul. Jana Brzechwy
Zadanie polegało na pełnieniu nadzoru autorskiego w kwocie 615,00 zł przez rmę REM
Projekt, Biuro Projektowe Marcin Łukasiewicz, ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice
j) budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej
Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej w kwocie 61 500,00 zł oraz
pełnienie nadzoru autorskiego 615,00 zł i 8 610,00 zł za wykonanie projektu kanału
technologicznego przez rmę REM Projekt, Biuro Projektowe Marcin Łukasiewicz, ul. Jana
Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice
k) budowa drogi od ulicy Waryńskiego do ulicy Sierakowickiej
Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej w kwocie 81 180,00 zł brutto oraz
pełnieniu nadzoru autorskiego w kwocie 2 460,00 zł brutto, razem wartość zadania 83 640 zł
brutto. Wykonawca: In-Tec Plan Sp. z o. o. Janów 43D, 96-512 Młodzieszyn
l) budowa zatoki przy ul. Wyszyńskiego
Zadanie polegało na pełnieniu nadzoru autorskiego w kwocie 738,00 zł brutto przez rm
In-Tec Plan Sp. z o. o. Janów 43D, 96-512 Młodzieszyn
m) budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej
Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej w kwocie 58 000,00 zł brutto oraz
pełnieniu nadzoru autorskiego w kwocie 3 000,00 zł brutto przez Architekt Piotr Suskiewicz,
ul. Zapaśnicza 42, 94-122 Łódź
n) projekty i koncepcje - Zadanie polegało na przyłączeniu oświetlenia ulicznego przy
ul. Działkowej (PGE)
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o) rozbudowa/ budowa ulicy Czerwonej wraz ze zmianą kategorii drogi na powiatową
Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz pełnieniu nadzoru
autorskiego; procedura przetargowa rozpoczęta pod koniec grudnia 2020 r
2. W zakresie zadań inwestycyjnych kubaturowych
a) budowa przedszkola/żłobka przy ul. Nowobielańskiej
Zadanie polegało na wykonaniu przyłączenia do sieci dystrybucji (gaz) w kwocie 6 106,94 zł
brutto oraz wykonanie umowy na wykonanie operatu wodnoprawnego 4 000,00 zł brutto,
oraz wykonanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola/żłobka przy
ul. Nowobielańskiej na kwotę 158 534,70 zł brutto, z czego wykonano dokumentację
projektową w kwocie 147 538,50 zł brutto. Pozostaje pełnienie nadzoru autorskiego za kwotę
10 996,20 zł brutto przez rmę PIK s. c., ul. Szeroka 24, Żory
b) budowa placu zabaw przy ul. Konwaliowej
Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej w kwocie 5 590 zł oraz na
pełnieniu nadzoru autorskiego w kwocie 300,00 zł przez rmę OUTSIDE Studio Projektowe
Natalia Peja, ul. Irydiona 4/2, Lublin
c) termomodernizacja budynku przy ul. Kozietulskiego 3 w Skierniewicach.
Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej w kwocie 31 611,00 zł brutto oraz
pełnieniu nadzoru autorskiego w kwocie 1 230,00zł brutto przez rmę Inwest Projekt Poznań
sp. z o.o.
d) podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice II etap
Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy budynku
„ Rybaczówka” nad zbiornikiem zalew Zadębie przy ul. Gajowej w kwocie 24 000,00 zł brutto
z rmą Architekt Piotr Suskiewicz, ul. Zapaśnicza 42, 94-122 Łódź
e) Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji
Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej w kwocie 199 999,99 zł brutto
z BBC Best Building Consultants Sp. z o. o. Spółka komandytowa, ul. al. Jerozolimskie 155
U2, Warszawa (wykonana część pierwsza w kwocie 119 999,99 zł)
Wykonanie dokumentacji projektowej 648 977,552 zł brutto oraz pełnienie nadzoru
autorskiego 6 425,52 zł brutto przez rmę BBC Best Building Consultants Sp. z o. o. Spółka
komandytowa, ul. Al. Jerozolimskie 155 U2, Warszawa, oraz umowa dot. opracowania
dokumentacji projektowej w kwocie 9 999,99 przez rmę BBC Best Building Consultants
Sp. z o. o. Spółka komandytowa, ul. Al. Jerozolimskie 155 U2, Warszawa oraz udział
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w radach technicznych biegłych: w kwocie 4 305,00 zł Proinstal Katarzyna Niesłańczyk,
ul. Dworcowa 26/32, Łaziska Górne; w kwocie 0 zł R-Bud Rafał Rydzyński, ul. Obywatelska
46, Łódź;

w kwocie 2 706,00 zł Room PPBU Roman Wieszczek, ul. Tymienieckiego 19,

Łódź
f) budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa
Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej w kwocie 6 027,00 zł brutto oraz
pełnieniu nadzoru autorskiego w kwocie 123,00 zł brutto przez

rmę Lege Artis Łukasz

Wyka, Prawiedniki 51G, 20-515, Lublin
g) przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach
Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej: Modernizacja i remont stadionu
w kwocie 184 500,00 zł brutto oraz pełnienie nadzoru autorskiego 9 840,00 zł brutto,
całkowita wartość zadania 194 340 zł brutto przez rmę Vitaro Sp. z o. o. ul. Świętokrzyska
30/63, 00-116 Warszawa
Podpisana została też umowa na powtórzenie usług podobnych usług w ramach
realizowanej dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa/remont stadionu miejskiego
w Skierniewicach” wartość zadania wynosiła 10 5804,60 zł brutto Vitaro Sp. z o. o. ul.
Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa.
Umowa na przyłączenie do sieci dystrybucji PSG Sp. z o. o. na kwotę 34 758,23 zł, w tym
I rata 17 379,12 zł opłacona w 2020 r., II rata płatna będzie w 2023 r
h) remont zabytkowego dworku Konstancji Gładkowskiej
Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz pełnieniu nadzoru
autorskiego II etap 18 450,00 zł brutto –

rma PAM Pracownia Architektoniczna Paweł

Myśliwiec, ul. Lutomierska 127/121, Łódź
i) budowa placu zabaw rozwoju motorycznego
Zadanie polegało na pełnieniu nadzoru autorskiego w kwocie 738,00 zł przez rmę DWK
Projekt Wojciech Kulawik, Al.N.M.P 69, Częstochowa
j) renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy
ul. Nowobielańskiej 102
Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej w kwocie 14 760,00 zł brutto oraz
pełnieniu nadzoru autorskiego w kwocie 615,00 zł brutto przez

rmę Lege Artis Łukasz

Wyka, Prawiedniki 51G, 20-515 Lublin
k) siłownia plenerowa przy lesie - budowa siłowni plenerowej przy
ul. Nowobielańskiej/Działkowej dz. nr 106
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Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej w kwocie 3 567,00 zł brutto oraz
pełnieniu nadzoru autorskiego w kwocie 123,00 zł brutto przez

rmę Lege Artis Łukasz

Wyka, Prawiedniki 51G, 20-515 Lublin
l) spełniamy marzenia maluchów - budowa placu zabaw dla dzieci (ośrodek Grabskie
sioło, Budy Grabskie)
Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej w kwocie 5 535,00 zł brutto oraz
pełnieniu nadzoru autorskiego w kwocie 123,00 zł brutto przez

rmę Lege Artis Łukasz

Wyka, Prawiedniki 51G, 20-515 Lublin
m) altana w ogrodzie (ul. Batorego)
Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej w kwocie 5 200,00 zł brutto oraz
pełnieniu nadzoru autorskiego w kwocie 200,00 zł brutto Architekt Piotr Suskiewicz,
ul. Zapaśnicza 42, 94-122 Łódź
n) ławeczki multimedialne z bajkami Ignacego Krasickiego oraz krótką historią Miasta
Skierniewice
Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej w kwocie 4 000,00 zł brutto oraz
pełnieniu nadzoru autorskiego w kwocie 200,00 zł brutto przez Architekt Piotr Suskiewicz, ul.
Zapaśnicza 42, 94-122 Łódź
o) pozostałe zadania - zadanie polegało na opracowaniu koncepcji remontu
i rozbudowy budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Skierniewicach ul. H. Sienkiewicza
14 przez Architekt Piotr Suskiewicz, ul. Zapaśnicza 42, 94-122 Łódź,
p) modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach
Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej w kwocie 83 640,00 zł brutto oraz
pełnieniu nadzoru autorskiego w kwocie 7 380,00 zł brutto przez rmę Autorska Pracownia
Architektury Piotr Jaszczak, Byszewy 6 E, Łódź
r) parking/miejsca parkingowe dla os. niepełnosprawnych
Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz pełnieniu nadzoru
autorskiego. Rozpoczęta procedura przetargowa – koniec grudnia 2020 r.
s) remont budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM przy
ul. Nowobielańskiej
Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz pełnieniu nadzoru
autorskiego. Rozpoczęta procedura przetargowa – koniec grudnia 2020 r.
t) budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej na os. Północnym w Skierniewicach
Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz pełnieniu nadzoru
autorskiego. Rozpoczęta procedura przetargowa – koniec grudnia 2020 r
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Planowanie przestrzenn
W 2020 r. podjęto 8 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego
lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 35 hektara
Pokrycie planami nie uległo zmianie w 2020 r. i stanowi ok. 63 % powierzchni miasta,
ponieważ ww. uchwalenia planów dotyczyły obszarów, na których już obowiązywały plany
miejscowe
W 2020 r. wpłynęło 14 wniosków mieszkańców miasta o dokonanie zmiany w planie
miejscowym lub sporządzenie nowego planu, z czego 12 wniosków zostało rozpatrzonych
pozytywnie i zostały włączone w rozpoczętą procedurę, a dwa wnioski zostały rozpatrzone
negatywnie
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INFORMACJE O STANIE MIENI
Zadania wydziału Gospodarki Nieruchomościam

W 2020 roku Miasto Skierniewice posiadało w zasobie komunalnym grunty o powierzchni
7 421,7883 ha
W okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Miasto Skierniewice
1. Nabyło w drodze decyzji odszkodowawczych od osób zycznych
● grunty pod inwestycje drogowe przy ul. Kozietulskiego o łącznej powierzchni 0,4410
ha i wartości 1 511 049,02 zł
● grunty pod inwestycje drogowe przy ul. Strobowskiej, Rawskiej o łącznej powierzchni
0,1135 ha i wartości 327 908,00 zł
2. Nabyło w drodze porozumienia działki pod drogę przy ul. Wąskiej o łącznej powierzchni
0,0139 ha i wartości 16 323,00 zł
3. Nabyło w drodze rokowań działki pod drogę przy ul. Strobowskiej, Trzcińskiej,
Waryńskiego, Sobieskiego, Mazowieckiej i Piekarskiej o łącznej powierzchni 0,3833 ha
i wartości 221 197,00 zł
4. Nabyło w drodze umów notarialnych nieruchomości przy ul. Armii Krajowej, Chopina 1A,
św. Maksymiliana Kolbe i ul. Kątnej o łącznej powierzchni 0,9386 ha i wartości 370 430,54 zł
5. Nabyło na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, I Wydział Cywilny Sygn. Akt. IC
612/16 z dnia 18 lutego 2020 r. działkę przy ul. Trzcińskiej o powierzchni 0,3163 ha i wartości
księgowej 161 000,00 zł oraz na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Skierniewice
o ustaleniu wysokości odszkodowania za działkę przy ul. Zwierzynieckiej o powierzchni
0,0369 ha i wartości księgowej 287 767,00 zł
6. Sprzedało w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Wodnej,
Rybickiego, Długiej i al. prof. Pieniążka; w drodze przetargu ustnego ograniczonego
nieruchomość przy ul. Przemysłowej; na polepszenie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej przy ul. Królowej Bony, Placu

Dąbrowskiego i por. Gójskiego,

sprzedało w drodze rokowań nieruchomość przy ul. Czarnieckiego, łącznej o powierzchni
4,0583 ha i wartości księgowej 680 950,42 zł
7. Przekształciło z mocy prawa w wyniku wydanych zaświadczeń Prezydenta Miasta
Skierniewice o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo własności oraz w wyniku decyzji o przekształceniu prawa
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użytkowania wieczystego w prawo własności o powierzchni 14,1359 ha i wartości księgowej
8 753 907,51 zł
8. Przekształciło z mocy prawa w wyniku wydanych zaświadczeń Prezydenta Miasta
Skierniewice o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości tych gruntów (dotyczy gruntów
w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Skierniewice a będących we własności Skarbu
Państwa) o powierzchni 0,0319 ha i wartości księgowej 55 150,91 zł
9. Przyznało osobie zycznej w wyniku decyzji Prezydenta Miasta Skierniewice o ustaleniu
wysokości odszkodowania i przyznaniu w ramach tego odszkodowania nieruchomości jako
nieruchomość zamienną przy ul. Chopina 1A o powierzchni 0,0865 ha i wartości księgowej
107 273,40 zł
10. Przekazało na rzecz Województwa Łódzkiego protokołem zdawczo-odbiorczym,
nieruchomości przy ul. Kozietulskiego 20 o powierzchni 0,0332 ha i wartości 64 782,80 zł
W wyniku zawartych umów, dzierżawą objęte było ok. 54 ha gruntów miejskich, za kwotę
czynszu 364 722,41 zł

Zadania wydziału Geodezji, Kartogra i i Katastr

Wydział Geodezji, Kartogra i i Katastru Urzędu Miasta Skierniewice prowadzi powiatowy
zasób geodezyjny i kartogra czny (PZGiK). W skład tego zasobu wchodzą bazy danych
dotyczące ewidencji gruntów i budynków (EGiB), sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów
topogra cznych (BDOT500) i osnów geodezyjnych (BDSOG). Bazy są na bieżąco
aktualizowane. Do PZGiK przyjęto 1 305 operatów technicznych zawierających dane
do aktualizacji tych baz
Baza danych ewidencji gruntów i budynków oprócz danych dotyczących działek, budynków
i lokali zawiera również dane dotyczące właścicieli nieruchomości. W 2020 r. dokonano
łącznie 2 109 aktualizacji w/w danych na podstawie: aktów notarialnych, postanowień
sądowych, decyzji administracyjnych, odpisów z ksiąg wieczystych oraz opracowania
geodezyjnych przyjętych do PZGiK.W 2020 r. został uzupełniony rejestr cen nieruchomości
o kolejne 377 pozycji
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W 2020 r. uzgodniono na naradach koordynacyjnych, w których biorą udział przedstawiciele
wszystkich podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu miasta Skierniewice,
usytuowanie 333 projektów sieci uzbrojenia terenu o łącznej długości 43 512 mb. Najwięcej
uzgodnień dotyczyło usytuowania projektowanych przyłączy gazowych – 129 szt. Najwięcej
projektów sieci podlegających uzgodnieniu dotyczyło ulicy Napoleońskiej, Halinów, Żwirowej,
Na Piaski i Podmiejskiej, w których zaprojektowano sieć gazową, kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej oraz ulicy Bocznej i Przechodniej, w których zaprojektowano sieć
kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Kontakt mieszkańców, właścicieli nieruchomości, inwestorów, projektantów czy geodetów
z Wydziałem Geodezji, Kartogra i i Katastru wynika z ich aktualnych potrzeb, np. sprzedaż
nieruchomości, jej podział, zamiar inwestycji, uzyskanie informacji lub zaświadczeń, itp
Udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartogra cznego realizowane
jest w postaci: wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów, wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii
dokumentów, wydruków mapy zasadniczej, plików komputerowych sformatowanych zgodnie
z obowiązującym standardem wymiany danych. Wypisy z ewidencji gruntów i budynków oraz
kopie map (mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna) wydawane są natychmiast po złożeniu
wniosku i uiszczeniu naliczonej opłaty
W 2020 r. zrealizowano 3 554 zamówienia na udostępnienie danych z Powiatowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartogra cznego. Wykonano 430 uwierzytelnień dokumentów wykonanych
przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego
Wszyscy zainteresowani, mogą korzystać z zasobów mapy cyfrowej udostępnianej poprzez
http://skierniewice.geoportal2.pl i przez stronę internetową miasta Skierniewice w zakładce
GEOPORTAL. Geoportal to witryna internetowa zapewniająca dostęp do zasobów i usług
związanych z danymi przestrzennymi, zwłaszcza usługą przeglądania baz danych
aktualizowanych na bieżąco. Zawiera informacje dotyczące działek (określenie położenia,
numeru, geometrii, powierzchnię oraz klasy gruntów i użytków), budynków, planów
zagospodarowania przestrzennego oraz uzbrojenia terenu. Geoportal usprawnia także pracę
jednostkom wykonawstwa geodezyjnego poprzez internetową obsługę prac geodezyjnych.
Mieszkańcy mogą tu oglądać również zdjęcia lotnicze, które umożliwiają zobaczenie, jak
wygląda ich osiedle czy dom z lotu ptaka. Poza tym dzięki systemowi adresowemu mogą
sprawdzić, w którym miejscu przy danej ulicy znajduje się szukana przez nich nieruchomość
Usługa StreetView

rmy Google w Geoportalu podnosi walory funkcjonalne – można

zobaczyć teren z poziomu gruntu. Jest to bardzo dobre uzupełnienie ortofotomapy, dzięki
której mamy widok z góry
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W Geoportalu umieszczone są również Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, dzięki którym
można sprawdzić przeznaczenie nieruchomości, warunki zagospodarowania i zabudowy
terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, co ma istotne znaczenie
w poszukiwaniu terenów pod planowane inwestycje. Można również sprawdzić, czy
nieruchomość może być podzielona, jakie parametry muszą spełnić nowo powstałe działki,
by mogły być przeznaczone pod zabudowę
W 2020 r. w związku z rozwojem e-usług Miasto Skierniewce umożliwiło mieszkańcom
składanie przez Geoportal wniosków o udostępnienie danych z powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartogra cznego (PZGiK) w postaci map, wypisów i wyrysów z ewidencji
gruntów i budynków oraz innych danych, np. kopii materiałów archiwalnych czy danych
z rejestru cen nieruchomości, zgodnie z wnioskami P1 – P8 i EGIB, bez konieczności
przychodzenia do urzędu czy wysyłania wniosków pocztą. Wniosek składany jest on-line bez
potrzeby jego wydruku, wypełnienia i złożenia do urzędu czy skanowania i przesyłania przez
e-mail. (wnioski są również do pobrania w zakładce e-urząd strony Miasta Skierniewice
Kolejnym udogodnieniem wprowadzonym w 2020 r. jest moduł dotyczący płatności on-line.
To wygodna funkcja zarówno dla płacącego, jak i dla pracowników, ponieważ informacja
o dokonaniu płatności widoczna jest automatycznie przy zarejestrowanym wniosku
w programie obsługującym PZGiK. Usługa ta dostępna jest dla geodetów zgłaszających
prace geodezyjne, projektantów, rzeczoznawców, a także pozostałych interesantów, którzy
złożą wniosek przez Geoportal. Po odnotowaniu opłaty możliwe jest wydanie żądanych
dokumentów
Obecnie istnieje możliwość wydania dokumentów podpisanych elektronicznie
(kwali kowanym podpisem elektronicznym), co spowoduje, że wypis z ewidencji gruntów czy
mapa znajdzie się na komputerze wnioskodawcy w chwilę po dokonaniu opłaty
Eksport danych wektorowych to usługa skierowana głównie do geodetów. Jest
to uzupełnienie już istniejącej usługi, którą stanowi – przy użyciu Geoportalu - zgłaszanie
prac geodezyjnych i automatyczne generowanie dokumentu obliczenia opłaty za zgłoszenie.
Usługa ta umożliwia pobranie zaznaczonego fragmentu mapy samodzielnie przez geodetę
Udostępnienie w 2020 r. powyższych e-usług usprawni obsługę interesantów poprzez
znaczną automatyzację procesu opracowania wniosku. Kontakt z interesantem będzie
ograniczony, co w dobie stanu epidemii nie jest bez znaczenia, a korzyści z ich wdrożenia
leżą po obu stronach: interesant – urzędnik

.
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Zasób mieszkaniow

Mieszkaniowy zasób Miasta Skierniewice stanowią 1330 lokale komunalne znajdujące się
w 109 budynkach, którymi zarządza i administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka
z o.o. w Skierniewicach
Dane dotyczące zasobów mieszkaniowych w budynkach stanowiących własność lub
współwłasność gminy Miasta Skierniewice jak również w budynkach z nieuregulowanym
stanem prawnym (w zarządzie) wg stanu na dz. 31 grudnia 2020 r. przedstawiają poniższe
tabele
Wielkość zasobu mieszkaniowego Miasta Skierniewice wg stanu własności

Rodzaj własności budynków

Lp.
1.

Własność Miasta

2.

Nieuregulowany stan prawny
- w zarządzie

3.

Razem poz. 1-2

4.

Wspólnoty mieszkaniowe
- lokale gminy

5.

Razem poz. 3-4

Liczba

Liczba lokali

Powierzchnia lokali

budynków

mieszkalnych

mieszkalnych (m2)

40

512

19 183,56

5

29

942,85

45

541

20 126,41

64

789

33 302,81

109

1.330

53 429,22

Z mieszkaniowego zasobu Miasta Skierniewice wydzielone są następujące lokale socjalne
(lokale o obniżonym standardzie)
● Batorego 2
● Batorego 5
● Batorego 48
● Domarasiewicza 1
● Floriana 15a
● Gałeckiego 12 front
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● Gałeckiego 12 o cyna
● Jagiellońska 26
● Lelewela 9
● Lelewela 9a
● Lelewela 12
● Lelewela 12A
● Mickiewicza 9
● Mickiewicza 32
● Mszczonowska 16
● Ogrodowa 1
● Ogrodowa 3
● Ogrodowa 22
● Ogrodowa 24 front
● Ogrodowa 24 o cyna
● Ogrodowa 26
● Okrzei 12
● Piłsudskiego 16
● Rawska 4
● Rawska 11 front
● Rawska 11 o cyna
● Rawska 13 front
● Rawska 13 o cyna lewa
● Rawska 13 o cyna prawa
● Rawska 28
● Rawska 49
● Rynek 8
● Rynek 10/11
● Rynek 15
● Senatorska 2
● Senatorska 27
● Sienkiewicza 6 front
● Sienkiewicza 6 o cyna
● Sienkiewicza 18
● Sienkiewicza 20
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● Sobieskiego 9
● Sobieskiego 11
● Strykowska 1
● Św. Stanisława 8
● Waryńskiego 14b
● 1 Maja 9
Stan i wyposażenie techniczne lokali mieszkalnych Miasta Skierniewice w budynkach
wspólnot mieszkaniowych

Lp.

Rok bud.

Adres budynku

Liczba
lokali

Wod-

CO

CCW

Gaz

+

kan

1985

Armii Krajowej 55

6

313,56

+

+

+

2

1919/99

Batorego 37/39

29

1 236,80

+

+

+

3

1960

Domarasiewicza 1A

24

878,48

+

+

+

+

4

1972

Domarasiewicza 2

14

476,86

+

+

+

+

5

1972

Domarasiewicza 6

16

619,26

+

+

+

+

6

1925

Gałeckiego 12 front

7

243,76

+

7

1962

Jagiellońska 2

10

408,68

+

+

+

+

8

1955

Jagiellońska 3

25

1 159,73

+

+

+

+

9

1992

Jagiellońska 8/16

35

1 998,57

+

+

+

+

10

1972

Jaworskiego 8

2

74,70

+

+

+

+

11

1964

Kaczorowskiego 2

6

230,14

+

+

+

+

12

1964

Kaczorowskiego 4

11

467,50

+

+

+

+

13

1962

Konopnickiej 7

8

315,32

+

+

+

14

1989

Kpt. Hali 6

11

677,97

+

+

+

15

1978

Kubusia Puchatka 1

8

434,38

+

+

+

16

1910 /91

Lelewela 9

14

699,74

+

17

1930

Lelewela 12

13

399,62

+

+

+

+

18

1930

Lelewela 12A

5

160,77

+

19

1992

Mickiewicza 32

40

1 413,56

+

+

+

+

20

1960

Mireckiego 1

13

523,99

+

+

+

21

1961

Mszczonowska 2

16

716,26

+

+

+

+

22

1961

Mszczonowska 3

11

507,61

+

+

+

+

23

1961

Mszczonowska 5

10

428,40

+

+

+

+

24

1971

Mszczonowska 21

35

1 413,24

+

+

+

+

:


;


.


;


;
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Pow. [m2]

1
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Wyposażenie

+

25

1974

Mszczonowska 39

5

228,49

+

+

+

+

26

1974

Mszczonowska 41

28

1 298,72

+

+

+

+

27

1974

Mszczonowska 43

6

287,06

+

+

+

+

28

b.d.

Mszczonowska 47

1

37,12

+

+

+

+

29

1989

Norwida 3

4

229,00

+

+

+

+

30

1910

Okrzei 12

2

93,50

+

31

1968

Olszewskiej 2A

13

539,58

+

+

+

+

32

1968

Reymonta 22

16

630,00

+

+

+

+

33

1958

Reymonta 43

10

462,42

+

+

+

+

34

1958

Reymonta 43A

14

651,42

+

+

+

+

35

1910

Senatorska 27

10

513,03

+

36

1953

Sienkiewicza 22A

42

1 525,62

+

+

+

37

1958

Sienkiewicza 22C

9

413,55

+

+

+

38

1970

Sobieskiego 5

8

299,09

+

+

+

+

39

1966

Sobieskiego 7

19

596,48

+

+

+

+

40

1967

Sobieskiego 7A

23

757,40

+

+

+

+

41

1965

Sobieskiego 11A

18

526,52

+

+

+

+

42

1962

Sobieskiego 13

8

363,09

+

+

+

+

43

1963

Sobieskiego 13A

6

254,77

+

+

+

+

44

1978

Sobieskiego 16A

4

161,32

+

+

+

45

1978

Sobieskiego 16B

4

167,95

+

+

+

46

1978

Sobieskiego 16 C

7

304,64

+

+

+

47

1978

Sobieskiego 16D

4

161,89

+

+

+

48

1978

Sobieskiego 16 E

7

294,78

+

+

+

49

1978

Sobieskiego 16F

4

171,44

+

+

+

50

1978

Sobieskiego 16 G

7

294,78

+

+

+

51

1978

Sobieskiego 16 H

7

295,09

+

+

+

52

1968

Sobieskiego 16 I

2

142,10

+

+

+

53

1978

Sobieskiego 41/45

8

319,99

+

+

+

+

54

1978

Szkolna 3

25

1 161,85

+

+

+

+

55

1979

Wagnera 1

32

1 382,08

+

+

+

+

56

1979

Wańkowicza 4

15

662,42

+

+

+

+

57

b.d.

Waryńskiego 14B

13

393,91

+

58

1954

Żwirki 3

5

311,65

+

+

+

+

59

1955

Żwirki 3A

7

309,51

+

+

+

+

60

1954

Żwirki 3B

9

402,04

+

+

+

+

61

1953

Żwirki 3C

2

98,73

+

+

+

+

62

b.d.

Żwirki 5

1

39,50

+

+

+

114

63

1959

Żwirki 6

11

478,38

+

+

+

+

64

1994

19 Lutego 2,4,6

4

243,00

+

+

+

+

789

33 302,81

Razem

Stan i wyposażenie techniczne w budynkach stanowiących w całości własność Miasta
Skierniewice lub ZGM Sp. z o.o.
Wyposażenie
Lp.

Rok bud.

Adres budynku

Liczba lokali

Pow. [m2]

Wod-

CO

CCW

Gaz

kan
1

1909

Batorego 2

5

165,30

+

+

2

1920

Batorego 5

5

164,94

+

+

3

1975

Batorego 48

20

992,13

+

Batorego 64a

20

651,16

+

+
+

4

adaptacja
2006

5

1968

Domarasiewicza 1

38

1 151,76

+

6

b.d.

Floriana 15a

2

78,78

+

7

1925

Gałeckiego 12 of.

8

247,92

+

8

1900/84

Jagiellońska 24 fr.

12

576,30

+

9

1900

Jagiellońska 26

9

372,97

+

10

1910/93

Lelewela 9a

12

450,94

+

11

1923

Mszczonowska 16

12

596,48

+

12

1890

Ogrodowa 22

7

134,80

+

13

1910

Ogrodowa 24 fr.

6

116,02

+

14

1910

Ogrodowa 24 of.

6

100,08

+

15

1910

Ogrodowa 26

11

229,56

+

16

1905

Piłsudskiego 16

15

495,88

+

Pomologiczna 6

30

1 176,75

+

+

17

adaptacja
2006

18

1922

Rawska 4

4

148,80

+

+

19

1907

Rawska 11 fr.

5

130,69

+

+

20

1907

Rawska 11 of.

6

136,17

+

21

1903

Rawska 13 fr.

6

134,00

+

22

1905

Rawska 13 of. pr.

1

22,11

+

23

1905

Rawska 13 of. l.

2

71,54

+

24

1915

Rawska 28

11

244,79

+

25

1900

Rawska 49

6

169,08

+

:
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+

+
+

+

+

26

1920

Rynek 8

6

172,76

+

+

27

1913

Rynek 10/11

12

385,02

+

+

28

1914

Rynek 15

7

298,55

+

+

29

1920

Senatorska 2

5

179,14

+

+

30

1918

Sienkiewicza 6 fr.

5

201,90

+

31

1918

Sienkiewicza 6 of.

5

157,31

+

32

1920/75

Sienkiewicza 18

37

2 043,28

+

Sienkiewicza 22b

8

237,93

+

+

+

33

adaptacja
2010

34

1960

Sobieskiego 9

22

683,17

+

+

+

35

1960

Sobieskiego 11

21

649,75

+

+

+

36

1910/91

Strykowska 11

4

221,23

+

37

1978

Sobieskiego 16J

41

1 561,04

+

+

+

38

2010

Sobieskiego 16 K

68

3 295,20

+

+

+

39

1982

Św. Stanisława 8

8

166,21

+

40

1963

Zadębie 7/9

4

172,21

+

512

19 183,65

Razem

+

Lokale mieszkalne w dyspozycji Miasta Skierniewice z nieuregulowanym stanem prawnym

Lp.

Rok
bud.

Wyposażenie
Adres budynku

Liczba lokali

Pow. [m2]

Wodkan

1

1938

1 Maja 9

4

117,99

+

2

1963

Mickiewicza 9

4

215,22

+

3

1925

Ogrodowa 1

11

258,42

+

4

1925

Ogrodowa 3

6

181,39

+

5

1910

Sienkiewicza 20

4

169,83

+

29

942,85

Razem

CO

CC

Gaz

W

Prezydent Miasta Skierniewice przyjmuje wnioski o wynajem lokalu mieszkalnego lub lokalu
socjalnego lub lokalu zamiennego od osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu tych
lokali w trybie i na zasadach określonych w uchwale Rady Miasta Skierniewice w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, oraz
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realizuje te zadania w ten sposób, że po przekazaniu informacji przez wynajmującego
o wolnym lokalu do zasiedlenia kieruje osoby uprawnione do zawarcia umowy najmu lokalu
socjalnego lub mieszkalnego lub zamiennego z wynajmującym
W 2020 roku na terenie gminy Miasto Skierniewice wynajętych zostało z zasobu
mieszkaniowego miasta 50 zwolnionych lokali, z czego
● 21 lokali z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i niskiego dochodu
miesięcznego gospodarstwa domowego wnioskodawcy
● 14 lokali w wyniku zamiany zajmowanego w zasobie mieszkaniowym miasta lokalu
mieszkalnego
● 14 lokali socjalnych z tytułu orzeczonej w wyroku sądowym eksmisji z lokalu
z uprawnieniem pozwanych do otrzymania lokalu socjalnego
● 1 tymczasowe pomieszczenia z tytułu orzeczonej eksmisji bez przyznanego przez sąd
uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego
Zarządzeniem Nr 42.2020 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 26 lutego 2020 r.
zatwierdzona została roczna lista osób i rodzin uprawnionych do zawarcia w 2020 roku
umowy najmu lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego lub zamiany lokalu mieszkalnego
z mieszkaniowego zasobu Miasta Skierniewice. Na rocznej liście na 2020 rok
umieszczonych było łącznie 49 osób/rodzin. Z listy opracowanej na 2020 rok zrealizowanych
zostało na przestrzeni obowiązywania tej listy 26 spraw
W 2020 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 496 972,21 zł. Ponadto
w 2020 r. wypłacono osobom otrzymującym dodatek mieszkaniowy, dodatki energetyczne na
łączną kwotę 5 043,72 zł

.
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OCHRONA ŚRODOWISK
Informacje o stanie środowiska w mieści

„Program Ochrony Środowiska Miasta Skierniewice na lata 2017 – 2020 z perspektywą
na lata 2021 – 2024” przyjęty został Uchwałą Nr XLIV/151/2017 Rady Miasta Skierniewice
z dnia 23 listopada 2017 r. Dokonano w nim oceny stanu środowiska na terenie miasta
w określonych obszarach interwencyjnych takich jak: ochrona klimatu i jakości powietrza,
zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka
wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleba, gospodarka odpadami i zapobieganie
powstawaniu odpadów, zasoby przyrody

Ochrona powietrz

W zakresie oceny jakości powietrza miasto Skierniewice zostało zaklasy kowane do strefy
łódzkiej i zaliczone do klasy C dla stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz B(a)P
(klasy kacja stref w rocznej ocenie jakości powietrza na podstawie wartości poziomów
niektórych substancji w powietrzu: dopuszczalnego, docelowego i celu długoterminowego),
świadczącej o przekroczeniach w tych wskaźnikach wartości dopuszczalnych
W mieście Skierniewice (strefa łódzka) odnotowano niski poziom stężeń większości
monitorowanych zanieczyszczeń. W zakresie stężenia m.in. takich zanieczyszcze
jak: CO2, SO2, NO2, CO, benzenu, arsenu, niklu, kadmu oraz ołowiu miasto Skierniewice
zostało zaliczona do klasy A, czyli do terenów, na których nie zostały przekroczone wartośc
dopuszczalne
Na terenie miasta Skierniewice zlokalizowana jest jedna manualna stacja pomiarowa jakośc
powietrza w ramach monitoringu prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska (przy ul. M. Konopnickiej 5). Brak jest automatycznych stacji pomiarowych
Na terenie miasta Skierniewice stwierdzono przekroczenie poziomów dla pyłu PM10, PM2,5,
benzo(a)pirenu oraz dla ozonu w przypadku celu długoterminowego. Głównym źródłem
wysokich stężeń benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego PM2,5, PM10 jest proces spalania
paliw w celach grzewczych. Stężenia te w okresie zimowym są znacznie wyższe niż
w sezonie letnim. Natomiast do czynników powodujących powstawanie ozonu zalicza się
tlenki azotu oraz węglowodory. Ozon jest zanieczyszczeniem pochodzenia fotochemicznego,
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a jego stężenie zależy bezpośrednio od stopnia nasłonecznienia, wilgotności względnej,
temperatury oraz prędkości wiatru. Przyczyny przekroczeń poziomów celów
długoterminowych dla ozonu to: komunikacja, warunki pogodowe, naturalne źródła emisji
oraz napływ zanieczyszczeń prekursorów ozonu spoza granic województwa. Przekroczenia
jakości powietrza w mieście Skierniewice głównie spowodowane są przez źródła emisyjne
zlokalizowane w Skierniewicach, ale również przez źródła spoza miasta, z całej Strefy
Łódzkiej (emisja napływowa). Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza w mieście jest
tzw. emisja niska głównie z sektora budownictwa indywidualnego oraz komunalnego, emisja
komunikacyjna z dróg, a także w niewielkim stopniu emisja punktowa z zakładów
przemysłowych zlokalizowanych na terenie miasta
W 2020 roku w mieście Skierniewice, w ramach realizacji obowiązujących Programów
Ochrony Powietrza, zrealizowano wiele działań ograniczających wielkości emisji pyłu
zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)piranu. Do takich działań należy zaliczyć między
innymi
● budowę i modernizację sieci cieplnej z przyłączami – długości 519,60 m
● modernizacje sieci cieplnej – długości 819,93
● wyłączenie z eksploatacji sieci niskich parametrów oraz budowa sieci i przyłącz
● preizolowanych – długości 508,13 m
● budowa nowych węzłów cieplnych – 2 szt.
● podłączanie budynków do sieci cieplnej – 6 szt.
● włączenie do eksploatacji instalacji odsiarczania spalin
● rozpoczęto prace budowlane bloku kogeneracyjnego opartego na 4 silnikach
gazowych
● budowa ścieżek pieszo-rowerowych – dł. ok. 600 m
● remonty i przebudowa dróg (ul. Warszawska, Rawska)
● termomodernizacja 2 budynków ZGM
● budowa instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych
● budowa sieci gazowej o długości 2 803,55 m i wykonanie 202 szt. przyłączy
gazowych
Można przyjąć, że po 2020 r. jakość powietrza na terenie miasta nie uległa istotny
zmianom, jednak ze względu na wzrost liczby ludności korzystających z gazu jako nośnik
ciepła, z sieci ciepłowni miejskiej, podjętych działań termomodernizacyjnych oraz ciągłej
poprawy nawierzchni dróg, stan powietrza uległ poprawie. Nie znajduje to jednak
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odzwierciedlenia w klasy kacji stref. Jest to zjawisko typowe dla wszystkich obszarów
województwa łódzkiego i kraju

Hała
W mieście Skierniewice głównym źródłem hałasu jest komunikacja drogowa. Spowodowane
jest to dużym zagęszczeniem ruchu samochodowego i transportowego na obszarze miasta.
Hałas związany jest również z ruchem lokalnym w mieście Skierniewice i powiecie
skierniewickim, a dokładniej poprzez ruch samochodowo-transportowy pomiędzy
miejscowościami. Czynnikami wpływającymi na poziom hałasu komunikacyjnego
są natężenie i płynność ruchu, procentowy udział pojazdów ciężarowych w strumieniu
pojazdów, prędkość strumienia pojazdów, położenie drogi oraz rodzaj nawierzchni,
ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna, charakter obudowy trasy
i rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy. Hałas komunikacyjny ma dominujący wpływ
na klimat akustyczny. Przekroczenia poziomu hałasu głównie mają miejsce w rejonie
przebiegu dróg wojewódzkich i drogi krajowej, które przebiegają przez miasto Skierniewice
Wskazane powyżej działania w zakresie przebudowy i remontów dróg wpływają w sposób
istotny na ograniczanie emisji hałasu

Promieniowanie elektromagnetyczn

Na terenie Skierniewic do głównych źródeł mogących emitować promieniowanie
elektromagnetyczne należą stacje bazowe telefonii komórkowej. Całe miasto jest objęte
zasięgiem wszystkich działających na terenie kraju operatorów komórkowych
Na terenie miasta Skierniewice znajduje się 10 miejsc występowania stacji bazowych
telefonii komórkowych
Wyniki zmierzonych pól elektromagnetycznym na obszarze województwa (prowadzone
przez WIOŚ w Łodzi) nie wykazały przekroczenia dopuszczalnego poziomu. Badania
w całym województwie łódzkim wskazały, że w żadnym z punktów pomiarowych nie
stwierdzono przekroczeń poziomów promieniowania elektromagnetycznego. Mimo
postępującego wzrostu liczby źródeł pól elektromagnetycznych nie obserwuje się
znaczącego wzrostu natężenia poziomów pól w środowisku
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Na terenie miasta Skierniewice nie ma potrzeby prowadzenia działań wpływających
poprawę stanu środowiska w zakresie promieniowania elektromagnetycznego

Gospodarka wodno-ściekow

Obszar miasta Skierniewice należy do obszaru dorzecza Wisły regionu wodnego Środkowej
Wisły oraz zlewni rzeki Bzury. Główną oś hydrogra czną miasta tworzy rzeka ŁupiaSkierniewka, prawostronny dopływ rzeki Bzury
Przy wschodniej granicy miasta płynie rzeka Rawka, przy zachodniej zaś rzeka Zwierzyniec
(rzeka Pisia Zwierzyniec). Na terenie miasta Skierniewice wszystkie części wód
powierzchniowych rzecznych posiadają zły stan JCWP (Jednolite Części Wód
Powierzchniowych). Sześć JCWP jest zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych.
Główne rzeki to Łupia - Skierniewka, Rawka i Zwierzyniec (Pisia Zwierzyniec), jednak
na całym obszarze miasta spotyka się mniejsze cieki i rowy, w których okresowo występuje
woda
W obowiązującym Planie Gospodarowania Wodami określone zostały cele środowiskowe
dla poszczególnych JCWP rzecznych. W przypadku jednolitych części wód
powierzchniowych zlokalizowanych na terenie Skierniewic celem jest osiągnięcie co najmniej
dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wód.
Stwierdzono jednak, iż wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW (Jednolitych
Części Wód) generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów
środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu
poprawy stanu JCW
Według Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, jednym
z podstawowych czynników wpływających na jakość wód powierzchniowych,
są zanieczyszczenia zawarte w ściekach komunalnych i przemysłowych
Miasto Skierniewice według podziału na 172 jednolite części wód podziemnych położone jest
na obszarze jednej JCWPd (Jednolite Części Wód Podziemnych). Biorąc pod uwagę ten
podział, miasto Skierniewice zlokalizowane jest w zasięgu JCWPd nr 63 kod,
JCWPd: GW200063
Na całym obszarze JCWPd nr 63 określono stan ilościowy i chemiczny jako dobry. Ogólna
ocena stanu JCWPd również została określona jako dobra
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Zagrożenie powodziowe miasta Skierniewice nie jest wysokie. Na żadnej z rzek
znajdujących się na jego obszarze nie występują miejsca, gdzie mogą powstać zatory.
Jedynym zagrożeniem powodziowym jest możliwość wystąpienia lokalnych podtopień, które
spowodowane mogą być przez niedostatecznie dobry systemem odprowadzania wody
z terenu miasta na obszary odbierające wodę
Łączne zasoby eksploatacyjne wód podziemnych na terenie miasta wynoszą 1198 m3/h.
Wydobycie wody w 2020 roku wynosiło 2 575 842 m3 . W 2020 roku włączono
do eksploatacji studnię głębinową E czerpiącą wodę z utworów trzeciorzędowych
o wydajności 141 m 3 /h. Obecnie trwają prace nad odwiertem dwóch studni
czwartorzędowych w Parku Miejskim, które zostaną włączone do eksploatacji w 2021 roku
W wodach podziemnych występują jedynie typowe przekroczenia w zawartości żelaza
i manganu, więc woda przed podaniem do sieci wodociągowej poddawana jest uzdatnianiu
polegającym głównie na napowietrzaniu i ltrowaniu. Wszystkie parametry wody uzdatnionej
zgodne są z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Ścieki komunalne z miasta Skierniewice oczyszczane są w oczyszczalni ścieków
komunalnych zlokalizowanej w miejscowości Mokra Prawa. Oczyszczalnia obsługuje
mieszkańców i zakłady przemysłowe miasta Skierniewice oraz okoliczne gminy.
Oczyszczalnia posiada część mechaniczną (krata wstępna, kraty gęste schodkowe,
piaskowniki wirowe, osadniki wstępne), część biologicznego oczyszczania z usuwaniem
azotu i fosforu w dwóch równoległych ciągach (komory: predenitry kacji, defosfatacji,
denitry kacji i nitry kacji) oraz dwóch osadników wtórnych. Układ uzupełniony jest stopniem
chemicznego usuwania fosforu
Całkowita długość sieci kanalizacyjnej w Skierniewicach wynosiła w 2020 roku 123,50 km
W 2020 r. wybudowano 4,70 km sieci kanalizacyjnej. Sieć kanalizacyjna obsługuje 45 015
mieszkańców Skierniewic, co daje wskaźnik skanalizowania 97,38% (RLM - Równoważnej
Liczby Mieszkańców)
Aglomeracja Skierniewice (w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne) została ujęta
w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Aglomeracja
Skierniewice ustanowiona została uchwałą Rady Miasta Skierniewice nr XXII/70/2020 z dnia
17 września 2020 r. Zgodnie z danymi, jakie zostały zawarte w KPOŚK, na obszarze miasta
Skierniewice realizowane będą inwestycje związane z budową oraz modernizacją sieci
kanalizacyjnej. W ramach tych działań

uporządkowana zostanie gospodarka wodno -

ściekowa w mieście Skierniewice (etap II i etap III). Prace potrwają do 2027 roku. Program
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ten przewiduje również podjęcie inwestycji związanych z oczyszczalnią ścieków
komunalnych. Działania

nansowane będą ze środków własnych samorządu oraz

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gospodarka odpadam

Na terenie Miasta Skierniewice usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
świadczy EKO-REGION Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie ul. Bawełniana 18 Oddział
w Skierniewicach. Firma została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Miejsce
zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
Instalacja Komunalna zlokalizowana w Julkowie, gmina wiejska Skierniewice. Akcja
selektywnego odbioru odpadów komunalnych prowadzona jest na terenie miasta
Skierniewice już od wielu lat. Coraz więcej osób dostrzega w segregacji odpadów
oszczędności własnych pieniędzy płaconych za wywóz odpadów komunalnych.
W Skierniewicach segregacja prowadzona jest w dwóch systemach: systemie u „źródła”,
czyli pojemnikowym na terenie zabudowy jednorodzinnej oraz w systemie „w sąsiedztwie”,
czyli pojemniki ustawione na terenie zabudowy wielorodzinnej. System selektywnej zbiórki
obsługiwany jest przez EKO-REGION Sp. z o.o. w Bełchatowie. Odpady padłych zwierząt
przekazywane są uprawnionym odbiorcom odpadów na podstawie zawartych umów.
Mieszkańcy miasta Skierniewice mogą bezpłatnie przekazywać 14 rodzajów odpadów
komunalnych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
zlokalizowanego przy ulicy Czerwonej 7 w Skierniewicach. Punkt prowadzony jest przez
EKO-REGION Sp. z o.o. w Bełchatowie. Na terenie miasta prowadzona, jest
w wyznaczonych punktach, zbiórka baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz przeterminowanych leków, strzykawek i igieł
Celem nadrzędnym przepisów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami
i ich nowelizacji jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowisko
odpadów. W tym celu gminy zostały zobowiązane do osiągnięcia wysokich poziomów
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła
oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, jak również ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Gminom, które
nie wywiążą się z nałożonego obowiązku, będą naliczane kary pieniężne. Szeroko
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rozwinięta struktura gospodarowania odpadami zapewniła spełnienie wymagań w zakresie
recyklingu i odzysku odpadów, w tym
● osiągnięto poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło (wymagany
50,00% wagowo)
● osiągnięto poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami, innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych
(wymagany 70,00 % wagowo)
● osiągnięto poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania (wymagany 35 %)
W roku 2020 osiągnięty został poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w roku 1995, przy czym zgodnie z wymogami art. 3c ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku, gmina zobowiązana jest do ograniczenia w 2020 r. masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do nie więcej niż
35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Miasto
Skierniewice wywiązało się w 2020 r. z określonego przepisami poziomu recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła, poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych
Usuwanie wyrobów zawierających azbest (odpadów niebezpiecznych) z terenie miasta
prowadzone jest od 2012 r. Na terenie Miasta trwa realizacja „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest” (odpadów niebezpiecznych) z terenu miasta Skierniewice do 2032
roku. Miasto pozyskuje dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu. W 2020 roku przekazano
do unieszkodliwiania 58,755 Mg wyrobów zawierających azbest (odpadów niebezpiecznych),
usuniętych z 32 nieruchomości. Całkowity koszt usunięcia azbestu w 2020 roku wyniósł
21 591,74 zł. Na usunięcie azbestu w 2020 r. pozyskano dotacje z WFOŚiGW w Łodzi
w wysokości 19 432 zł.
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Zasoby przyrod
Na terenie miasta Skierniewice przeważają grunty leśne prywatne, które stanowią 76 ha.
Grunty leśne publiczne zajmują powierzchnię 31 ha. Na terenie miasta znajdują się
83 pomniki przyrody. Otulina Bolimowskiego Parku Krajobrazowego na terenie miasta
zajmuje powierzchnię 167,5 ha, w stre e przemysłowej (okolice ul. Fabrycznej). Pełni ona
funkcję izolacyjną i ochronną terenów Parku od terenów przemysłowych
Obszar Chronionego Krajobrazu Bolimowsko-Radziejowicki z doliną Środkowej Rawki
na terenie Skierniewic obejmuje tereny wschodniej części miasta (dzielnice Rawka, tereny
na wschód od ulic: Domarasiewicza, Kolberga i Berlinga)
Rezerwat „Rawka” - utworzony w 1983 roku obejmuje koryto rzeki Rawki od źródeł
po ujście do Bzury. Powierzchnia doliny rzeki wynosi 487 ha. Jest rzeką nizinną z licznymi
meandrami i starorzeczami, zadrzewionymi zboczami z nielicznymi okazami starych dębów.
W wodach rzeki Rawki żyje wiele gatunków ryb. Dolina rzeki stanowi korytarz ekologiczny
o randze krajowej w systemie ekologicznym Natura 2000. Występują tu liczne siedliska
fauny i ory
Użytek ekologiczny położony jest w Leśnictwie Zwierzyniec. Jego powierzchnia wynosi
1,39 ha
Obszar Natura 2000 „Dolina Rawki” PLH100015 (teren wschodni miasta) - obejmujący
dolinę Rawki ukształtowaną w okresie zlodowacenia środkowopolskiego posiadającą
naturalne, meandrujące koryta oraz liczne starorzecza. Brzegi rzeki porośnięte są
roślinnością łęgową i łąkową. Rzeka Rawka na odcinku 42 km przepływa przez środek
Puszczy Bolimowskiej, która wraz z otaczającymi ją ubogimi polami, rozsianymi starymi
puszczańskimi wioskami stanowi Bolimowski Park Krajobrazowy. Obszar Doliny Rawki
chroniony jest z uwagi na różnorodność siedlisk oraz powiązanych z nimi roślin i zwierząt.
Obszar starorzeczy związany jest z występowaniem roślinności: wodnej, bagiennej,
szuwarowej i zaroślowej. Gleby występujące to głównie gleby torfowe, murszowe, bagienne
i mułowo - bagienne. Na terenie ostoi występuje około 27 gatunków chronionych roślin
naczyniowych oraz kilkadziesiąt rzadkich w skali krajowej lub regionalnej. Obszar ten jest
również miejscem lęgowym wielu ptaków, np. muchołówki, jarząbka, zimorodka, bociana
białego oraz licznych płazów, m.in. kumaka nizinnego
Zieleń urządzona:
Na obszarze dzielnicy Rawka - w rejonie ulicy Bohaterów Westerplatte (w części
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wschodniej), znajduje się stanowisko archeologiczne związane z osadnictwem
wczesnośredniowiecznym
Park miejski - zajmuje powierzchnię 26,8 ha i podzielony jest na dwie części: wschodnią
z parkiem pałacowym oraz północną z ogrodem Wilii Aleksandria. Park został wpisany do
Rejestru Zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na drzewostan parku składają
się: lipa drobnolistna, grab pospolity, wiąz szypułkowy, klon pospolity, jesion wyniosły,
kasztanowiec biały, dąb szypułkowy oraz pojedyncze drzewa iglaste: modrzew, sosna
czarna
Skwery i zieleńce – na terenie całego miasta zajmują one powierzchnię 14,3 ha

Pielęgnacja terenów zielonyc

W 2020 roku na komunalnych terenach będących własnością gminy Miasto Skierniewice
posadzono 162 szt. drzew oraz 5 642 szt. krzewów. Na podstawie uzyskanych decyzji
usunięto z terenów komunalnych Miasta Skierniewice 122 drzewa oraz 20 szt. krzewów.
W ramach corocznej akcji pn. „Drzewko życia” zakupiono 450 szt. drzew za łączną kwotę
15 552 zł. Drzewka rozdano mieszkańcom miasta, których dzieci urodziły się w 2019 r.
Na terenach komunalnych zostały ustawione nowe elementy małej architektury w postaci
ławek i koszy na śmieci, za łączną kwotę 25.000 zł
Utrzymanie

zieleni w mieście obejmuje szeroki zakres działań. Głównym elementem

utrzymania estetyki na terenach zieleni jest koszenie trawników w ciągach ulicznych,
na placach, skwerach, pasach drogowych, poboczach. W 2020 roku na realizację tego
zadania wydatkowano ok. 578 tys. zł
Pielęgnacja zieleni polegająca na utrzymaniu zieleni wysokiej, tj. wykonywanie cięć
technicznych i pielęgnacyjnych drzew, ich wycinanie, frezowanie pni po dokonanej wycince,
usuwanie wiatrołomów itp. prace, pochłonęły w ub. roku kwotę ponad 531 tys. zł
Koszt utrzymanie terenu Parku Miejskiego w 2020 r. wyniósł ok. 467 tys. zł
Do podnoszenia atrakcyjności wizualnej terenu Miasta przyczynia się również zakładanie
i utrzymanie rabat kwiatowych, na co wydatkowano ok. 321 tys. zł. Na pozostałe prace,
w tym utrzymanie żywopłotów i krzewów, nawożenie oraz prace porządkowe związane
z utrzymaniem terenów zieleni wydatkowano ok. 635 tys. zł
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DROGI, KOMUNIKACJA, TRANSPOR
Drogi i komunikacj

Na dzień 31 grudnia 2020 r. długość dróg publicznych w gminie wynosiła 172,4 km. Drogi
asfaltowe stanowiły na początku 2020 r. 93,32 % wszystkich dróg publicznych, a na koniec
poprzedniego roku 93,72%
Drogi utwardzone stanowiły, w poprzednim roku, odpowiednio 96,45% na dzień 1 stycznia
2020 r. i 97,80 % na dzień 31 grudnia 2020 r
Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła 27,4 km, natomiast
na 31 grudnia 2020 r. 28,3 km
W 2020 r. zrealizowano rzeczowo następujące inwestycje z zakresu gospodarki drogowej
● przebudowa/rozbudowa ul. Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej
do al. Niepodległości wraz z budową parkingu
● remont /przebudowa ulicy Warszawskiej na odc. od ul. Domarasiewicza
do ul. Kolbego
● budowa chodnika od ul. Tetmajera do ul. Orkana
● budowa miejsc postojowych/utwardzenie terenu przy ul. Pasażerskiej
w Skierniewicach
● remont kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego
● dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Miłej
(ok. 220mb)
● dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego na fragmencie
ul. Skrzypka (ok. 180mb)
● budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy al. Rataja w Skierniewicach
w ramach projektu „Bezpieczniej na przejściu dla pieszych w Skierniewicach”
● dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Nowobielańskiej
przy boisku (ok.300mb)
● dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego w sięgaczu
ul. Waryńskiego (ok. 325mb)
● dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego w sięgaczu ul. Kolbe
(ok. 70mb)
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(koło USC) i ul. Łódzkiej (4 szt.)
Wiązały się one z poniesieniem kosztów w wysokości 9 399 854,83 zł, przy czym
nansowanie zewnętrzne wyniosło
● 3 970 667,40 zł - z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.
Przebudowa/rozbudowa ul. Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej
do al. Niepodległości wraz z budową parkingu
● 100 000,00 zł - pomoc

nansowa na realizację zadania pn. Budowa aktywnego

przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Al. Rataja w Skierniewicach, w ramach projektu
„Bezpieczniej na przejściu dla pieszych w Skierniewicach”
Zezwolenia i licencje na przewoz
W 2020 roku na terenie Miasta Skierniewice ważnych było
● 83 licencji na taksówkę
● 8 zezwoleń na przewóz osób
● 1 licencja na samochód osobowy
● 90 zezwoleń na przewóz rzeczy
● 60 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne przewóz rzeczy
● 7 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne przewóz osób
W 2020 roku wydano
● 1 licencję na taksówkę
● 0 zezwoleń na przewóz osób
● 6 zezwoleń na przewóz rzeczy
● 3 zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne przewóz rzeczy
● 1 zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne przewóz osób
W 2020 roku cofnięto
● 2 licencje na taksówkę
● 2 zezwolenia na przewóz rzeczy.
Nie

cofnięto

żadnego

zezwolenia

na

przewóz

osób

oraz

na przewozy drogowe na potrzeby własne na przewóz rzeczy czy osób
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● doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Mickiewicza, Szarych Szeregów, Kościuszki

zaświadczeń

Prawa jazdy i rejestracja pojazdó
W 2020 roku Wydział Dróg i Komunikacji Urzędu Miasta Skierniewice nadzorował pracę
6 stacji kontroli pojazdów i 10 ośrodków szkolenia kierowców znajdujących się na terenie
Miasta Skierniewice
W 2020 roku wydano 1 074 prawa jazdy (w tym 17 międzynarodowych) i zarejestrowano
ok. 4 200 pojazdów
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWI
Działalność Komendy Miejski Policji w Skierniewicac

W 2020 roku z KMP Skierniewice
● zwolniło się 6 policjantó
● przeniosło do innych jednostek 5 policjantó
● przyjęło do służby 12 policjantó
W 2020 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach wszczęto 1 614 postępowań
przygotowawczych, w których stwierdzono 1 489 czynów. Wykryto 998 czynów, przez
co uzyskano wykrywalność ogólną przestępstw na poziomie 66,89 %
W Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach w ciągu 2020 roku ogólna liczba czynów
karalnych popełnionych przez nieletnich wyczerpujących znamiona przestępstwa wyniosła
45. Wskaźnik dynamiki przestępczości nieletnich wyniósł 136,36%. W trakcie prowadzonych
postępowań w 2020 roku ujawniono 15 nieletnich sprawców czynów karalnych
Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach w 2020 roku przeprowadzili łącznie
16 025 interwencji, w tym 10 450 interwencji w miejscu publicznym, co daje, iż dziennie
średnio przeprowadzano 44 interwencje
Zaznaczyć należy, iż w omawianym okresie 3 742 interwencje związane były z panującym
w Polsce stanem epidemii i nałożonymi w związku z nim na Policję obowiązkiem kontroli
osób przebywających na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
W 2020 roku mieszkańcy powiatu skierniewickiego 5 056 razy prosili o interwencje policji,
z czego 2 533 razy była to interwencja w miejscu publicznym, natomiast 2 523 razy
interwencja domowa. Nadmienić należy, iż w przypadku 1 654 interwencji domowych były
to interwencje związane ściśle z kontrolą osób przebywających na kwarantannie lub
w izolacji domowej, a jedynie 869 dotyczyło nieporozumień rodzinnych

.
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W roku 2020 funkcjonariusze KMP w Skierniewicach podczas realizacji zadań w zakresie
bezpieczeństwa i porządku publicznego ujawnili 10 604 wykroczenia, z których 5 096
zakończyli mandatem karnym, a 3 604 pouczeniem
W 1 904 przypadkach funkcjonariusze sporządzili notatkę, na podstawie której
przeprowadzone zostało postępowanie wyjaśniające w sprawie o wykroczenie
W 2020 roku policjanci KMP w Skierniewicach wypełnili ogółem 198 formularzy Niebieska
Karta, w tym 155 formularzy wszczynających procedurę i 43 formularze dot. kolejnych
przypadków przemocy w rodzinie w trakcie trwającej procedury. O arami przemocy
w rodzinie były ogółem 222 osoby, w tym 164 kobiety, 42 mężczyzn oraz 16 małoletnich.
Sprawcami tej przemocy z reguły są mężczyźni i na 201 osób, wobec których istniało
podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie w 179 przypadkach byli to mężczyźni,
a w 22 kobiety
W okresie od 01.01.2020- 31.12.2020 w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (PDOZ)
umieszczono łącznie 835 osób, w tym 235 osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa,
149 osób zatrzymanych prewencyjnie, 332 osoby do wytrzeźwienia
W analizowanym okresie policjanci Wydziału Prewencji wykonali 662 służby z siłami
pozapolicyjnymi, w tym 128 ze Strażą Miejską, 11 ze Strażą Ochrony Kolei, podczas których
13 pociągów objęto ochroną, oraz wykonano 13 patroli rajdujących. Skontrolowano
10 „dzikich” przejść przez torowisko oraz 523 ze strażnikami Straży Leśnej, Rybackiej
i innymi (w dużej mierze były to służby z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej)
Wspólne patrole z SOK realizowane były w rejonie stacji PKP Skierniewice, jak również
wzdłuż szlaków kolejowych na terenie powiatu skierniewickiego
Podejmowane dotychczas działania w zakresie prewencji kryminalnej przez Komendę
Miejską Policji w Skierniewicach wykazały, że nie ma obszaru życia społecznego, które nie
zostałyby objęte w jakiś sposób działaniami prewencyjno-edukacyjnymi
Funkcjonariusze Wydziału Prewencji KMP Skierniewice w ciągu roku 2020 roku brali udział
w przedsięwzięciach pro laktycznych na rzecz społeczeństwa. Celem podjętych
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przedsięwzięć było budowanie pozytywnego wizerunku skierniewickiej policji oraz utrwalanie
zasad bezpieczeństwa ogólnego wśród najmłodszych. Działania polegały na przedstawieniu
pracy funkcjonariusza policji oraz organizowaniu licznych konkursów o tematyce
bezpieczeństwa podczas odbywających się imprez na terenie powiatu skierniewickiego
w tym
● spotkanie z Seniorami w Kurabce
● spotkania pro laktyczne różnej tematyce (bezpieczeństwo w ruchu drogowym
(80 spotkań), narkotyki, dopalacze

i inne środki odurzające (31 spotkań),

cyberzagrożenia (77 spotkań), bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu
zamieszkania (97 spotkań), bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – edukacja dla
bezpieczeństwa (90 spotkań), bezpieczeństwo seniorów (4 spotkania), handel ludźmi
(14 spotkań), terroryzm (8 spotkań), przestępstwa z nienawiści (11 spotkań)
Mieszkańcy powiatu skierniewickiego na interaktywnej Krajowej Mapie Bezpieczeństwa
wskazują miejsca, na które odpowiednie służby powinny zwrócić szczególną uwagę.
Zgłoszenie mogą dotyczyć rożnych kategorii np. akty wandalizmu (w ciągu 2020 roku
zgłoszeń takich było 194), przekraczania dozwolonej prędkości (w ciągu 2020 roku zgłoszeń
było 115) czy spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (w ciągu 2020 roku
zgłoszeń było 93). Każde otrzymane zgłoszenie o zagrożeniu jest rzetelnie zwery kowane
przez służby. W przypadku potwierdzonego zagrożenia (w kategoriach m. in. spożywanie
alkoholu, żebranie) są kierowane wnioski do Straży Miejskiej o objęcie szczególnym
nadzorem danego miejsca celem wyeliminowania zaistniałego zagrożenia
Ogółem w ciągu 2020 roku mieszkańcy powiatu skierniewickiego nanieśli na Mapę ogółem
679 zgłoszeń. Potwierdzonych zostało 398 z nich, z czego 327 wyeliminowano
W ciągu całego 2020 roku na terenie działania KMP w Skierniewicach 4 osoby poniosły
śmierć w wyniku 67 wypadkach drogowych, 86 osób zostało rannych. Odnotowano
800 kolizji drogowych
Główną przyczyną powstawania zdarzeń drogowych zaistniałych na terenie działania KMP
Skierniewice w ciągu 2020 roku, z winy kierującego, jest nieudzielenie pierwszeństwa
przejazdu i niedostosowanie prędkości do warunków drogowych. Następną jest
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nieprawidłowa zmiana pasa ruchu i niezachowanie bezpiecznej odległości między
pojazdami. Dokładne dane zawiera tabela zamieszczona poniżej
Analizując miejsce występowania zdarzeń drogowych na podległym terenie powiatu
skierniewickiego, największą liczbę wypadków odnotowano na terenie gminy Skierniewice
i gminy Bolimów. Wypadki z udziałem o ar śmiertelnych miały miejsce na terenie gminy
Bolimów i gminy Skierniewice
W omawianym okresie na terenie działania KMP w Skierniewicach odnotowano 44 zdarzenia
drogowe, w których sprawcą był nietrzeźwy uczestnik ruchu. Od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
zatrzymano 237 osób kierujących, które to osoby znajdowały się po użyciu alkoholu

Działalność Komendy Państwowej Straży Pożarne

W 2020 roku na terenie gminy Miasto Skierniewice funkcjonowała Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach, która mieści się przy Alei Macieja Rataja 4.
Obszar chroniony przez Komendę Miejską PSP w Skierniewicach obejmuje dwa powiaty:
grodzki (Miasto Skierniewice) i ziemski (Powiat Skierniewicki)
Działania Komendy Miejskiej PSP w Skierniewicach polegały na
1) rozpoznawaniu zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń
2) organizowaniu i prowadzeniu akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub
likwidacji miejscowych zagrożeń
3) wykonywaniu pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk
żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze
4) szkoleniu członków ochotniczych straży pożarnych
5) organizowaniu szkolenia i doskonalenia pożarniczego
6) nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych
Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:
● strażaków 67;
● pracowników korpusu służby cywilnej 1
● pracowników obsługi 1

.
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W 2020 roku na terenie działania KM PSP Skierniewice odnotowano 1 264 zdarzenia, w tym:
241 pożarów i 969 miejscowych zagrożeń. Jednostki straży pożarnej wzywane były również
do 54 alarmów fałszywych. W stosunku do roku 2019 nastąpił wzrost liczby interwencji
o 7,39 %. Na terenie Miasta Skierniewice miały miejsce: 97 pożarów, 435 miejscowych
zagrożeń, 31 alarmów fałszywych
Najczęstszymi przyczynami pożarów są nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się
ogniem otwartym oraz podpalenia. Szacowane straty pożarowe oraz wartość uratowanego
mienia w wyniku pożarów na terenie Miasta Skierniewice to: straty 741 800 zł w tym, budynki
434 000 zł, uratowane mienie 3 851 000 zł. Najczęstszą przyczyną powstawania
miejscowych zagrożeń na terenie chronionym przez KM PSP Skierniewice w 2020 roku były
nietypowe zachowanie się zwierząt i owadów stwarzających zagrożenie, huragany i silne
wiatry oraz niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu. Szacowane
straty oraz wartość uratowanego mienia w wyniku miejscowych zagrożeń na terenie Miasta
Skierniewice to: straty 948 000 zł, uratowane mienie 2 069 000 zł
KM PSP w Skierniewicach zanotowała w 2020 roku 54 alarmy fałszywe co stanowi 4,2%
wszystkich wyjazdów do zdarzeń. Dziewięć z tych alarmów to zgłoszenia złośliwe,
zanotowano też 19 alarmów wynikających z błędnie działających systemów sygnalizacji
pożarowej. Pozostałe fałszywe zgłoszenia wynikały z dobrych intencji zgłaszających.
W 2020 roku na terenie działania KM PSP w Skierniewicach podczas miejscowych zagrożeń
zanotowano 13 o ar śmiertelnych oraz 126 osób rannych. Podczas pożarów odnotowano
7 osób rannych
W ramach doskonalenia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2020 roku
prowadzono ćwiczenia doskonalące i rozpoznania operacyjne w 8 obiektach, w tym
w zakładach produkcyjnych, budynkach użyteczności publicznej, szkołach, budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych wysokich. Ponadto strażacy byli obecni w 31 obiektach
podczas praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji. Podczas tych zajęć
strażacy zapoznawali się z procesami technologicznymi, warunkami ewakuacji, instalacjami
znajdującymi się na terenie obiektów oraz ćwiczyli założenia najbardziej prawdopodobnych
zdarzeń mogących wystąpić na terenie tych instytucji

.
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W ramach nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego przeprowadzono 7 inspekcji gotowości operacyjnej w jednostkach Ochotniczych
Straży Pożarnych oraz 6 kontroli gotowości operacyjnej
W 2020 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Skierniewicach przeprowadzono 71 czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie
kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz oceny zgodności wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym pod względem ochrony przeciwpożarowej.
W czasie trwania czynności kontrolno-rozpoznawczych związanych z oceną przestrzegania
przepisów przeciwpożarowych ujawnionych zostało 186 nieprawidłowości w zabezpieczeniu
przeciwpożarowym. Wydano 34 decyzje administracyjne nakazujące usunięcie
stwierdzonych nieprawidłowości. Prowadzone były również czynności kontrolne
sprawdzające wykonanie nałożonych decyzji administracyjnych z poprzednich lat. W ramach
działań kontrolno-rozpoznawczych prowadzonych przez KM PSP w Skierniewicach,
dokonywano oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
pod względem ochrony przeciwpożarowej w 25 obiektach budowlanych: 13 obiektach
użyteczności publicznej, 11 obiektach produkcyjnych, 1 budynku mieszkalnym
wielorodzinnym
W 2020 roku podjęto następujące działania w zakresie edukacji społeczeństwa celem
podniesienia poziomu bezpieczeństwa: przeprowadzono akcję „Bezpieczne ferie i wakacje”,
w ramach których przeprowadzono kontrole w miejscu planowanych obozów harcerskich;
przeprowadzono 29 kontroli wraz z Policją, podczas trwania obozów harcerskich
O cer prasowy Komendy w lokalnych rozgłośniach radiowych udzielił 10 wywiadów na temat
bezpiecznych wakacji i ferii; przekazano informacje na temat

bezpieczeństwa w czasie

wypoczynku lokalnej prasie; zorganizowano akcję drzwi otwarte strażaków ratowników,
podczas których w czasie wizyt przedszkolaków i dzieci szkolnych w KM PSP
w Skierniewicach przekazywano informacje na temat bezpiecznego wypoczynku
Komendę miejską PSP w Skierniewicach odwiedziło łącznie 100 dzieci ze szkół
i przedszkoli; podjęto współpracę z lokalnymi mediami w celu nagłośnienia akcji „Czad
i ogień. Obudź czujność”
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Działalność Straży Miejskie

W 2020 roku na terenie Miasta Skierniewice Straż Miejska w Skierniewicach podjęła 7 646
interwencji związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie miasto. Czynów
zabronionych ujawniono 3 256, co stanowi 42,58% wszystkich podjętych interwencji.
Najczęściej ujawnianymi wykroczeniami były czyny zabronione stypizowane w aktach
prawnych zawartych w Kodeksie wykroczeń, których ujawniono razem 2 908, co stanowi
89,31% wszystkich ujawnionych czynów zabronionych. W wyniku ujawnienia tych wykroczeń
Straż Miejska nałożyła 372 mandaty karne na kwotę 39 850 zł, 82 razy skierowano sprawę
do sądu, 2 391 razy zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci
pouczenia, a w 63 przypadkach zastosowano inny sposób zakończenia czynności
np. poprzez przekazanie sprawy innym organom. Ogółem Straż Miejska nałożyła
440 mandatów karnych na kwotę 47 100 zł, w 2 660 przypadkach zastosowano pouczenia,
90 spraw skierowano do sądu, a w 66 przypadkach sprawy przekazano innym organom
Ponadto Straż Miejska 3 981 razy brała udział w zabezpieczeniu: miejsc zdarzeń, przejść dla
pieszych, budynków Urzędu Miasta Skierniewice. Strażnicy 156 razy konwojowali wartości
pieniężne, dokumenty oraz udzielili asysty pracownikom Urzędu Miasta. Ponad
60 strażników było zaangażowanych przy zabezpieczeniu 13 imprez plenerowych
organizowanych przez samorząd. Wspólnie z policją przeprowadzono 296 wspólnych patroli
w tym 234 patrole prewencyjne w związku z egzekwowaniem ograniczeń związanych
z walką z COVID-19. W związku z wystąpieniem zachorowań wśród pensjonariuszy Domu
Pomocy Społecznej na COVID-19, 32 strażników zostało oddelegowanych do
zabezpieczenie obiektu
Bardzo często Straż Miejska otrzymywała zgłoszenia od mieszkańców miasta, gdzie łącznie
takich zgłoszeń było 2 747, co stanowiło 35,93% wszystkich podejmowanych działań Straży
Miejskiej. Do najczęściej zgłaszanych problemów przez mieszkańców należą zagrożenia
w ruchu drogowym 739 zgłoszenia, co stanowi 26,90% wszystkich zgłoszeń.
Kolejnym problemem są zakłócenia porządku publicznego, których odnotowano
551 zgłoszeń, co stanowi 20,05% wszystkich zgłoszeń mieszkańców. Pozostałe zgłoszenia
mieszkańców dotyczyły: ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 364 zgłoszenia
(13,25%), zagrożenie życia i zdrowia 202 zgłoszenia (7,35%), bezpańskie i dzikie zwierzęta
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– 403 zgłoszenia (14,67%), awarie techniczne zaistniałe w infrastrukturze Miejskiej –
496 zgłoszeń (18,05%), zagrożenia pożarowe 40 zgłoszeń (1,46%)
Dla zapewnienia ładu i porządku na terenie Miasta Skierniewice, zarówno Straż Miejska
w Skierniewicach, jak również Policja, w 2020 r. posiadała do dyspozycji zmodernizowany
monitoring miejski składający się ze 119 kamer, które zamontowane zostały
w najważniejszych miejscach na terenie miasta. Dzięki pracy monitoringu miasta strażnicy
w 2020 roku podjęli o 743 interwencje więcej na terenie miasta Skierniewice, co stanowi
blisko 9,72% wszystkich interwencji Straży Miejskiej. Obok ujawniania czynów zabronionych
przez operatorów systemu monitoringu miasta, bardzo ważnym elementem wykorzystania
kamer jest możliwość pozyskania danych na potrzeby prowadzonych postępowań
wyjaśniających przez organy ścigania, co w znacznym stopniu ułatwia prowadzenie
postępowań przygotowawczych
W minionym roku Straż Miejska w Skierniewicach zabezpieczyła zapisy z monitoringu
na 97 wniosków, które wpłynęły z Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach
Dla zapewnienia ładu i porządku Straż Miejska w Skierniewicach współpracuje z Komendą
Miejską Policji w Skierniewicach. Współpraca ta polega na systematycznych spotkaniach
podczas, których dochodzi do wymiany informacji o zagrożeniach na terenie miasta,
prowadzenie wspólnych patroli mieszanych, których w 2020 r. odbyło się 296, prowadzenie
różnych akcji prewencyjnych, udzielania wzajemnego wsparcia, zabezpieczenie imprez
plenerowych, poszukiwanie osób zaginionych oraz wymiany doświadczeń, w których
uczestniczyło 180 strażników
Od 15 lipca 2019 roku, Straży Miejskiej powierzono administrowanie Strefą Płatnego
Parkowania. Do zakresu działań Strażników doszły nowe obowiązki związane z
● bieżącym prowadzeniem biura strefy płatnego parkowania
● kontrolą wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów w SPP
● nadzorowanie nad właściwą pracą parkometrów (mini serwis)
● opróżnianie parkometrów z pieniędzy i uzupełnianie papieru
● ustalanie poprzez CEPiK właścicieli pojazdów, za które nie wniesiono opłaty
● wydawaniem stałych upoważnień
● rozpatrywanie reklamacji, korespondencja ze sprawcami
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W 2020 roku w wyniku prowadzonych działań w zakresie kontroli wnoszenia opłat
za parkowanie w stre e, strażnicy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., strażnicy wystawili
730 wezwań do zapłaty dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł, za niewniesienie opłaty
parkingowej, na kwotę 36 500 zł
Priorytetami Straży Miejskiej w Skierniewicach na 2021 r. będzie prowadzenie działań
eliminujących przypadki zatruwania środowiska przez spalanie odpadów w przydomowych
piecach przy użyciu drona, poprawa porządku publicznego, a w szczególności reagowanie
na przypadki zakłócania spokoju publicznego, niszczenia mienia, nieobyczajne wybryki oraz
dalsza walka z zagrożeniami związanymi z COVID-19 i wsparcie mieszkańców
w codziennych problemach

Działalność Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysoweg

Priorytetem działania Referatu, który obsługuje MCZK (Miejskie Centrum Zarządzania
Kryzysowego) w Skierniewicach, Miejski /Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego,
Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (wspólną z powiatem
skierniewickim) w roku 2020 było zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się
pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. 13 lutego 2020 r. Wojewoda Łódzki zatwierdził
Wojewódzki Plan Działania na wypadek wystąpienia epidemii na terenie województwa
łódzkiego. Prezydent Miasta Skierniewice 6-krotnie zwoływał w KM Państwowej Straży
Pożarnej posiedzenia Powiatowego Zespołu Kryzysowego Miasta Skierniewice. Sztab
Kryzysowy zajmował się bieżącym monitorowaniem zagrożeń sytuacją pandemiczną
i przygotowań do przeciwdziałania pandemii na terenie miasta Skierniewice. Ponadto w tym
czasie pracownik referatu dostarczył do 25 zakładów pracy na terenie miasta
zatrudniających w sumie około 4 000 pracowników, materiały informacyjne w zakresie
zachowań pro laktycznych dot. zagrożenia zakażenia koronawirusem, przygotowane przez
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Skierniewicach i Głównego Inspektora
Sanitarnego
W dalszym ciągu w miarę potrzeb odbywały się posiedzenia Zespołu Kryzysowego, lecz
w związku z narastającą możliwością zakażenia, w sposób zdalny
W dniu 18 marca Wojewoda Łódzki wydał polecenie zapewnienia obiektów, które będą
pełnić rolę miejsc kwarantanny zbiorowej. Decyzją Prezydenta Miasta takim obiektem został
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Ośrodek „Grabskie Sioło” w Budach Grabskich. Za pobyt osób na kwarantannie w okresie
15.03-31.12 na podstawie umowy z Wojewodą Łódzkim, referat dokonał rozliczenia dotacji
celowej dla Miasta Skierniewice w wysokości 33 500 zł. Referat codziennie monitorował
potrzeby zaopatrzeniowe mieszkańców miasta skierowanych na kwarantannę
Na bieżąco, w miarę prognozowanych potrzeb, referat dokonywał zakupów sprzętu
i środków do przeciwdziałania pandemii SARS-CoV-2 w postaci: maseczek ochronnych
(różnych typów i rodzajów), okularów ochronnych, kombinezonów ochronnych, zestawów
do dekontaminacji wstępnej, przyłbic ochronnych, płynów do rąk i do powierzchni,
chusteczek odkażających, koncentratorów tlenu, pulsoksymetrów, termometrów
i ozonatorów powietrza w sumie za kwotę 984 043,57 zł. Powyższe materiały
rozdysponowano mieszkańcom miasta Skierniewice, placówkom pomocy społecznej, OSP
(Ochotniczej Straży Pożarnej), PSP (Państwowej Straży Pożarnej), KMP (Komendzie
Miejskiej Policji), Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Skierniewicach, placówkom
oświatowym, ochrony zdrowia i obsługi mieszkańców
Na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej z dotacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
Referat dokonał zakupu maseczek FFP-3 za kwotę 5 000 zł
Na podstawie porozumienia Prezydenta Miasta z Komendą Wojewódzką Policji zostały
zorganizowane służby ponadnormatywne policjantów za kwotę 108 345 zł
Na podstawie porozumienia Prezydenta Miasta z Komendą Wojewódzką Policji został
do nansowany zakup dwóch samochodów osobowych użytkowanych przez Komendę
Miejską Policji w Skierniewicach za kwotę 105 000 zł. oraz zakup samochodu
oznakowanego do przewozu psów służbowych Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach
za kwotę 40 000 zł
Zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, referat sporządził a następnie uzgodnił
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Miejski, Plan Ochrony Zabytków na wypadek
kon iktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Referat Zarządzania Kryzysowego w imieniu Prezydenta Miasta przygotował i uzyskał
stosowne uzgodnienia dla Planu Działania Miasta Skierniewice w zakresie Obrony Cywilnej,
Planu Szkolenia Obronnego Miasta Skierniewice, wykazu organów uprawnionych
do preferencyjnej obsługi, wykazu punktów kontaktowych HNS /Host Nation Suport wsparcie przez państwo – gospodarza, przeglądu i aktualizacji Powiatowych Planów
Ewakuacji Ludności i Mienia na wypadek masowego zagrożenia III stopnia. Na bieżąco
zajmowano się monitorowaniem Systemu Alarmowania Ludności oraz Systemu Łączności

.


.


.


.


.


.


fl

fi

139

Radiowej z WCZK (Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego), a także
utrzymywano całodobową łączność telefoniczną w postaci telefonu dyżurnego MCZK

Zdrowie skierniewicza
Podmioty lecznicz
Miasto Skierniewice nie jest organem prowadzącym ani założycielskim dla żadnego
podmiotu leczniczego
Na terenie gminy Miasto Skierniewice funkcjonują następujące podmioty lecznicze, które na
podstawie kontaktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i poza nim świadczą usługi
medyczne dla mieszkańców Skierniewic
● Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach ul. Rybickiego 1,
96-100 Skierniewice
● NZOZ Judyta Spółka z o.o., ul. Reymonta 16, 96-100 Skierniewice oraz ul. Orkana
6d/e/f, 96-100 Skierniewice – od 1 kwietnia 2020 r. guruje pod nazwą Neuca-Med
Sp. z o.o.
● NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej „WIDOK” Sp. J. Maciej Pigoń, Maria Stebel,
ul. Wańkowicza 7, 96-100 Skierniewice
● MEDYK Spółka z o.o. z siedziba w Skierniewicach, ul. Sienkiewicza 1, 96-100
Skierniewice
● Praktyka Lekarzy „ Kopernik” Spółka Jawna z siedziba w Skierniewicach, Jacek
Napiórkowski, ul. Kopernika 9a, 96-100 Skierniewice
● NZOZ Przychodnia Lekarsko-Rehabilitacyjna „KA-MED” s.c. Małgorzata Jastrzębska,
Mirosław Jastrzębski, Jolanta Śliwińska, Lidia Diks, Maria Klemba- Borek, ul.
Gójskiego 4, 96-100 Skierniewice z siedzibą : ul. Armii Krajowej 33, 96-100
Skierniewice
● Przychodnia Rawka s.c A. Kozłowska, P. Tokarzewski ul. Domarasiewicza 3/5, 96-100
Skierniewice
● PPHU „FAGMET” Franciszek Gaczkowski NZOZ Przychodnia Lekarska „ESCULAP”,
ul. Sobieskiego 29, 96-100 Skierniewice
● Centrum Medyczne Ogrodowa OMC Sp.z o.o. spółka komandytowa ul. Ogrodowa
21/23, 96-100 Skierniewice
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Świadczenia medyczne po godzinach pracy ww. podmiotów leczniczych w godzinach
nocnych (18.00 - 8.00) oraz w soboty, niedziele i święta zapewnia: Nocną i Świąteczną
Ambulatoryjną Opiekę Lekarską i Pielęgniarską Pomoc Lecznicza udzielane są przez:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 4 – wejście od al. Rataja

Programy polityki zdrowotne

Na terenie Miasta Skierniewice realizowane były następujące programy zdrowotne
1. Program "Wczesne wykrywanie oraz pro laktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci
zamieszkałych na terenie Miasta Skierniewice na lata 2018-2020:
Celem głównym programu jest zapobieganie i wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości wśród
dzieci klas I-III szkół podstawowych zamieszkałych w Mieście Skierniewice poprzez
regularne badania antropomeryczne, zmiana nawyków żywieniowych dzieci i rodziców oraz
poszerzanie wiedzy i świadomości zdrowotnej na temat zasad prawidłowego żywienia dzieci
Cele szczegółowe
● oszacowanie liczby dzieci z nadwagą i otyłością w Mieście Skierniewice
● zmniejszenie częstotliwości występowania nadwagi i otyłości poprzez zmianę
nawyków żywieniowych
● poszerzenie wiedzy i świadomości zdrowotnej w zakresie pro laktyki nadwagi i
otyłości dzieci w klasach I-III szkół podstawowych w Mieście Skierniewice
● poszerzenie wiedzy i świadomości zdrowotnej w zakresie pro laktyki nadwagi i
otyłości rodziców/opiekunów prawnych dzieci w klasach I-III szkół podstawowych w
Mieście Skierniewice
Planowany budżet: 7 400,00 zł, wydatkowano: 7 400,00 z
Liczba osób objętych programem: 2
2. Program pro laktyki próchnicy zębów dla młodzieży w wieku 17 i 18 lat w Mieście
Skierniewice na lata 2018-2020
Cel główny
Zmniejszenie częstości występowania próchnicy wśród młodzieży z populacji docelowej
poprzez zintegrowane działania edukacyjne i lecznicze

.


.


:


;


;


fi

fi

ł


.


fi

0


j


;


.


:


fi

:


141

Cele szczegółowe
● ocena stanu zdrowotnego jamy ustnej młodzieży w wieku 17-18 lat zamieszkujących
miasto Skierniewice
● ocena intensywności oraz frekwencji występowania próchnicy w populacji docelowej
● zmniejszenie częstości występowania próchnicy poprzez zastosowanie
zachowawczego leczenia stomatologicznego u 17 i 18- latków w mieście
Skierniewice
● poszerzenie wiedzy i świadomości zdrowotnej w zakresie pro laktyki próchnicy zębów
wśród nastolatków z grupy docelowej
● wykształcanie sprzyjających zapobieganiu próchnicy prawidłowych nawyków
higienicznych i żywieniowych wśród młodzieży z grupy docelowej
Planowany budżet: 26 000,00 zł, wydatkowano: 0,00 z
Ogłoszono konkurs ofert na realizatora „Programu pro laktyki próchnicy zębów dla
młodzieży w wieku 17 i 18 lat w Mieście Skierniewice”. Nie wpłynęła żadna oferta. Konkurs
z uwagi na COVID – 19 został unieważniony
3. Program szczepień pro laktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta
Skierniewice w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2020.
Cel główny
Zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusami grypy wśród mieszkańców Miasta Skierniewice
w wieku 65 lat i więcej
Cele szczegółowe
● zmniejszenie zapadalności na grypę i infekcje grypopochodne wśród mieszkańców w
wieku powyżej 65 lat
● zmniejszenie liczby zgonów i hospitalizacji w wyniku grypy i jej powikłań w populacji
docelowej
● zwiększenie wiedzy mieszkańców miasta na temat zagrożeń dla zdrowia związanych
z grypą oraz możliwości zapobiegania tej jednostce chorobowej
● wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców w zakresie potrzeby szczepień przeciw
grypie
● zwiększenie liczby osób stosujących szczepienia przeciw grypie
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Planowany budżet: 26 600,00 zł, wydatkowano: 0,00 z
Szczepienia dla osób powyżej 75 roku życia były w pełni refundowane w ramach
bezpłatnych leków dla seniorów, a dla osób powyżej 65 roku życia były refundowane
w wysokości 50% z uwagi na powyższe konkurs nie został ogłoszony, aby zapobiec
podwójnemu nansowaniu
4. Świadczenie usług z zakresu

zjoterapii po urazach dla mieszkańców Miasta

Skierniewice
Cel główny
Akcja pilotażowa została opracowana w odpowiedzi na konieczność poprawy dostępu do
świadczeń zjoterapii po urazach, a tym samym zapewnienia możliwości jak najszybszego
powrotu do pełnej sprawności zycznej
Cele szczegółowe
● poprawa ograniczonych zakresów ruchomości w stawach lub tkankach
uszkodzonych
● zwiększenie osłabionej pourazowo lub w wyniku długotrwałego unieruchomienia siły
mięśniowej
● poprawa kondycji i funkcji uszkodzonych stawów
● zmniejszenie dolegliwości bólowych związanych z przebytym urazem
● zdobycie umiejętności domowych ćwiczeń terapeutycznych zaordynowanych
specy cznie do danego przypadku
Planowany budżet: 27 000,00 zł, wydatkowano: 0,00 z
Środki

nansowe zostały zaplanowane na zakup usług zdrowotnych w ramach akcji

bezpłatnej rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Skierniewice
W drodze konkursu wyłoniono 2 realizatorów zadania, Fundację „Troska” i Rehabilitację
Ortopedyczną - Rafał Augustyniak” i podpisano 2 umowy. Jednak z uwagi na COVID-19 nie
doszło do realizacji tych zadań i na mocy porozumień, umowy zostały rozwiązane
Cel został zrealizowany
Środki nansowe zaplanowane wykorzystano na dotacje celowe w ramach przeciwdziałania
narkomanii przeznaczone na

nansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom

prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacje otrzymały: Skierniewickie
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Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst” (6 000,00 zł) oraz Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział Powiatowy (4 000,00 zł) oraz na zakup biletów na program pro laktyczny
z cyklu „NIEĆPA 2020” dla dzieci z rodzi zagrożonych (4 239,77 zł)
5. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Skierniewice na lata
2019-2022+
Cel główny 1 - Promocja i pro laktyka zdrowia psychicznego.
Realizacja celu powinna iść w kierunku zapobiegania chorobom i zaburzeniom psychicznym,
przeciwdziałaniu stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi, jak
również w kierunku integracji społecznej z chorymi psychicznymi. Realizację tego celu
należy przyjąć jako zadanie długoterminowe, które polegać będzie przede wszystkim na
zwiększeniu liczby działań informacyjno-edukacyjnych przeciwdziałających stygmatyzacji
i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również podejmowanie działań
na rzecz promowania wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego, ze szczególnym
uwzględnieniem wiedzy o zaburzeniach afektywnych i samobójstwach, zapobieganiu
zachowaniom samobójczym oraz używaniu środków psychoaktywnych i „dopalaczy”. Cel
będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe
1. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
Podejmowane działania powinny sprzyjać nabywaniu umiejętności funkcjonowania
w społeczeństwie, poprawie odporności psychicznej oraz redukowaniu narażenia
na przemoc bądź inne zagrożenia dla prawidłowego rozwoju dziecka
2. Zdrowie psychiczne osób aktywnych zawodowo
Podejmowane działania powinny sprzyjać eliminacji czynników wywołujących zagrożenia
psychospołeczne. Czynniki najczęściej występują w miejscu pracy i należą do nich:
nadmierne obciążenie obowiązkami, niedostosowanie wymagań do możliwości
i predyspozycji pracownika, nadmierna rywalizacja wśród współpracowników, niesprzyjająca
efektywnej pracy atmosfera
3. Zdrowie psychiczne osób starszych
Proces starzenia związany jest z utratą równowagi wewnętrznej, pogorszeniem się ich stanu
zdrowia z powodu zwiększonego ryzyka występowania chorób przewlekłych, w tym schorzeń
psychicznych. W grupie chorób psychicznych dotykających osoby starsze znajduje się
depresja. Jest ona dość rozpowszechnioną w tym wieku chorobą. Jednak często nie da się
jej zdiagnozować z powodu innych zaburzeń występujących równolegle, związanych
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depresji u osób starszych często wpływają zmiany zachodzące w organizmie i stres
związany ze zmianą trybu życia. Na depresję bardziej narażeni są ludzie, którzy chorowali
na nią w przeszłości lub mieli przypadki depresji w rodzinie
4. Zdrowie psychiczne osób z grupy ryzyka
Założenia tego priorytetu będą realizowane poprzez przedsięwzięcia mające na celu
przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji osób, które znalazły się w kryzysie
psychicznym oraz cierpiących na zaburzenia psychiczne
Cel główny 2 - Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej
opieki adekwatnej do ich potrzeb
Ochronę zdrowia psychicznego powinny zapewniać organy administracji rządowej
i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. W działaniach z tego zakresu mogą
uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe,
kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy i ich rodzin, a także inne osoby
zyczne i prawne. Cel będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe
1. Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotne
Podejmowane działania powinny wspierać współpracę lokalnych podmiotów świadczących
oparcie społeczne, aktywizację zawodową i inne formy pomocy dla osób z zaburzeniami
zdrowia psychicznego
2. Poprawa dostępności do różnych form opieki psychiatryczne
W Mieście Skierniewice konieczne jest dostosowanie bazy lecznictwa dla osób
z zaburzeniami psychicznymi do potrzeb społecznych oraz stworzenie miejsc dziennych
i całodobowych, w których osoby z zaburzeniami będą mogły przebywać
3. Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznym
Podejmowane działania powinny być skierowane na podnoszenie kompetencji zawodowych
osób z zaburzeniami psychicznymi, integrację społeczną sprzyjającą aktywnemu
poszukiwaniu pracy oraz wspieraniu tworzenia miejsc pracy chronionej
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z zaburzeniami organicznymi wywołanymi starzeniem się organizmu. Na pojawienie się

Pro laktyka uzależnie
Programy pro laktyczne
W Mieście Skierniewice w 2020 roku obowiązywały programy
Miejski Program Pro laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
Program został przyjęty uchwałą Nr XV/199/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 19
grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Pro laktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”.
Cele szczegółowe Miejskiego Programu Pro laktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
● zwiększenie działań pro laktycznych w szkołach
● ograniczanie zjawiska picia alkoholu przez wszystkich mieszkańców
● wzmocnienie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia
● promowanie pozytywnych postaw społecznych ważnych dla pro laktyki uzależnień
i rozwiązywania problemów alkoholowych
● edukacja publiczna w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom, przemocy w rodzinie
oraz bezpieczeństwa publicznego
● zwiększanie dostępu do oferty pomocowej poprzez wspomaganie działalności
instytucji, organizacji pozarządowych i osób

zycznych służącej rozwiązywaniu

problemów alkoholowych, innych uzależnień oraz przemocy w rodzinie

Zaplanowane zadania i działania
1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych:
● wspieranie placówek leczenia uzależnień m.in. zakup materiałów edukacyjnych dla
pacjentów i terapeutów
● prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych dla osób z problemem
alkoholowym i ich rodzin
● wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich/grup wsparcia w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych
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psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
● prowadzenie działań polegających na dostarczaniu informacji o możliwych formach
poszukiwania pomocy oraz funkcjonujących w tym zakresie instytucji
● prowadzenie Ośrodków Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
● prowadzenie schronisk/hoteli dla o ar przemocy w rodzinie
● podejmowanie działań wspierających dzieci i młodzieży z rodzin z problemem
alkoholowym i przemocą domową
● wspieranie Programów oddziaływań adresowanych do osób stosujących przemoc
w rodzinie
● prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną,
prawną i materialną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą
zyczną i psychiczną
● podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie pro laktyki
i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, w tym w zakresie
przeciwdziałania przemocy domowej
3. Prowadzenie pro laktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych

zajęć

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:
● prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych,
dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów
i ich otoczenia
● prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających
z picia alkoholu przez dzieci i młodzież
● upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości
przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym
● podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie
skutecznych oddziaływań pro laktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom
z rodzin z problemem alkoholowym
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2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy

● wspieranie programów pro laktycznych rekomendowanych w ramach Systemu
Rekomendacji Programów Pro laktycznych

i Promocji Zdrowia Psychicznego we

wszystkich obszarach pro laktyki
● prowadzenie i upowszechnienie programów pro laktycznych w zakresie problemów
alkoholowych wśród osób dorosłych, w tym w szczególności w miejscu nauki lub
pracy
● organizacja pozalekcyjnych zajęć, w tym sportowych, jako elementu pro laktycznej
działalności informacyjno-edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży
● prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lub specjalistycznej
na terenie miasta Skierniewice
● organizacja wypoczynku w okresie wakacji i ferii zimowych z elementami pro laktyki
uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Skierniewice
● wsparcie różnych form zajęć sportowych jako forma zdrowego stylu życia
skierowanych do mieszkańców, a w szczególności do dzieci i młodzieży
● organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć kulturalnych,
rekreacyjnych i innych w ramach pro laktyki uzależnień
● realizacja projektów pro laktycznych dla młodzieży, w tym również wspieranie akcji
organizowanych przez młodzież skierowanych do grup rówieśniczych
● wsparcie szkolnych programów pro laktycznych adresowanych do uczniów
z możliwością zakupu niezbędnych materiałów, broszur i artykułów
● organizacja i nansowanie spektakli teatralnych i warsztatów z zakresu pro laktyki
uzależnień dla dzieci i młodzieży na terenie szkół i innych placówek
● upowszechnianie wiedzy na temat

szkód zdrowotnych i społecznych wynikających

z picia alkoholu
● upowszechnianie wiedzy na temat

szkód wynikających z picia alkoholu w ciąży,

zwłaszcza pod kątem wpływu alkoholu na rozwijający się płód
● działania na rzecz rozwoju wolontariatu jako jednej z form pro laktyki uzależnień
● przeprowadzenie edukacji i działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób

zycznych, służących

rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
● zabezpieczenie w programie środków

nansowych na działania w zakresie

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, prowadzenie grup wsparcia
dla osób uzależnionych i współuzależnionych i działania pro laktyczne
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● wspieranie działań i działalności stowarzyszeń, i instytucji zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie między innymi poprzez zabezpieczenie
w programie środków nansowych
● rozpowszechnianie broszur, czasopism specjalistycznych, branżowych i umożliwienie
korzystania z nich instytucjom i stowarzyszeniom współpracującym
● tworzenie warunków do pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Skierniewicach, Zespołu Interwencyjnego oraz zespołów
problemowych Komisji – wynagrodzenia dla członków MKRPA, obsługa
administracyjna i utrzymanie lokalu, dodatkowe szkolenia dla członków Komisji,
pokrywanie kosztów sądowych i wydawania opinii przez biegłych orzekających
w sprawie uzależnienia od alkoholu oraz innych niezbędnych kosztów wynikających
z działań Komisji
5. Podejmowanie działań zapobiegających naruszenia przepisów prawa w tym prawa
na rynku napojów alkoholowych:
● prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych skierowanych do sprzedawców
napojów alkoholowych
● kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych
● podejmowanie interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy
dotyczących zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonym
w ustawie osobom i w określonych sytuacjach
● podejmowanie działań na rzecz trzeźwości w miejscach publicznych
● podejmowanie działań na rzecz trzeźwości na drogach
Cele zostały zrealizowane.
Cele szczegółowe Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
● zwiększenie działań pro laktycznych w szkołach
● ograniczanie zjawiska używania narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych
przez mieszkańców
● wzmocnienie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia
● promowanie pozytywnych postaw społecznych ważnych dla pro laktyki uzależnień
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● edukacja publiczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy w rodzinie
oraz bezpieczeństwa publicznego
● zwiększanie dostępu do oferty pomocowej poprzez wspomaganie działalności
instytucji, organizacji pozarządowych i osób

zycznych służącej przeciwdziałaniu

narkomanii i innych uzależnień

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowyc
Do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku wpłynęło
96 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu (18 na
wniosek rodzin os. nadużywających alkohol, 9 na wniosek Komendy Miejskiej Policji,
11 na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 32 na wniosek Zespołu
Interdyscyplinarnego, 3 na wniosek Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich/
kuratorzy sądowi, 21 na wniosek Prokuratury Rejonowej oraz 2 wnioski dotyczyły
pensjonariuszy z Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach)
Do Poradni odwykowej celem podjęcia leczenia odwykowego, MKRPA w ubiegłym roku
zmotywowała 35 osób
Działania wspierające leczenie odwykowe w postaci uczestnictwa w formach pracy
Rodzinnego Klubu Abstynenta „Ametyst”, Stowarzyszenia Rozwoju Rodziny „Focus”,
grupach AA, podjęło wyżej wymienionych 35 osób, w tym 29 w Stowarzyszeniu „Ametyst”,
2 w Stowarzyszeniu „Focus” i 4 w grupach AA
Biegli Sądowi przeprowadzili badania i wystawili 11 opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu
Do Sądu Rejonowego w Skierniewicach III Wydział Rodzinny i Nieletnich celem wydania
postanowienia o poddaniu się obowiązkowi leczenia odwykowego zostało skierowanych
35 wnioski. Odbyły się 15 posiedzenia sądu o przymusowe leczenie odwykowe z udziałem
przedstawiciela MKRPA
Zostało przeprowadzonych 38 zaplanowanych kontroli punktów sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych
MKRPA zaopiniowała 33 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych w tym Gastronomia 8, Detalicznych 25
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Sprzedaż alkohol

Na dzień 1 stycznia 2020 roku

na terenie Miasta Skierniewice funkcjonowało łącznie

136 punktów sprzedaży alkoholu, w tym 99 punktów sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) i 37 punktów sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale
gastronomiczne)
Na dzień 31 grudnia 2020 na terenie Gminy Miasto Skierniewice funkcjonowało łącznie
140 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w tym, 104 punktów sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) i 36 punkty
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale
gastronomiczne)
Podział zezwoleń na dzień 31 grudnia 2020, przedstawiał się następująco
A - do 4,5 procent i piwo - 111, w tym 111 detal, 36 gastronomia
B - od 4,5 do 18 procent z wyjątkiem piwa - 104, w tym 93 detal, 18 gastronomia
C - powyżej 18 procent - 111, w tym 92 detal, 19 gastronomia
Ogółem w 2020 roku wydano 84 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
70 dotyczyło napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
14 w miejscu sprzedaży, na poszczególne alkohole
● do 4,5% (oraz piwa) – 34 zezwoleń (26 dla sklepów, 8 lokali gastronomicznych)
● powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) - 24 zezwolenia (22 dla sklepów, 2 lokali
gastronomicznych)
● powyżej 18% - 26 zezwolenia (22 dla sklepów, 4 dla lokali gastronomicznych)
W wyniku złożonych przez Przedsiębiorców oświadczeń ustalono, że wartość sprzedanego
alkoholu w 2020 r. na terenie Gminy Miasto Skierniewice wyniosła 62 311 032,47 zł.
i przedstawia się następująco
● do 4,5% (oraz piwo) – 23 978 238,46 z
● od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – 6 934 539,24 z
● powyżej 18% - 31 398 254,77 zł
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Wydatkowanie środków z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu
w 2020 roku (tzw. fundusz korkowy – 1 198 342,85 zł) wykorzystano kwotę 885 778,28 zł
w tym
● 423 181,25 zł na dotacje celowe przeznaczone na nansowanie zadań w ramach
realizacji Miejskiego Programu pro laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego i
Promocji i organizacja wolontariatu, realizowanych przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego
● 53 325,50 zł na wydatki związane z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wynagrodzenia za udział w posiedzeniach i pracach członków Komisji,
zgodnie z uchwałą Rady Miasta Skierniewice Nr XV/199/2019 z dnia 19 grudnia 2019
roku;
● 45 380 zł na wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi
biorącymi udział w feriach zimowych organizowanych w skierniewickich placówkach
oświatowych (41 200 zł) i na wypłatę wynagrodzenia dla biegłych sądowych
wydających opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (4 180 zł)
● 314,24 zł na opłaty składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osób
sprawujących opiekę nad dziećmi biorącymi udział w feriach zimowych
organizowanych w skierniewickich placówkach oświatowych
● 799,89 zł na zakup artykułów niezbędnych do realizacji ferii zimowych
organizowanych w skierniewickich publicznych placówkach oświatowych (699,94 zł),
oraz zakup środków czystości do przygotowania nowych pomieszczeń Miejskiej
Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych (99,95 zł)
● 9 999,90 zł na remont pomieszczeń nowej siedziby Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przy ulicy Kozietulskiego 3 w Skierniewicach
● 3 000,00 zł na zakup usług medycznych podczas ferii zimowych organizowanych
w skierniewickich placówkach oświatowych
● 341 489,76 zł na organizację wypoczynku dla dzieci biorących udział w feriach
organizowanych w skierniewickich placówkach oświatowych (42 231,10 zł), zlecenie
wykonania koszulek z nadrukiem i organizację imprezy wspierającej kobiety - Dzień
Kobiet (3 605,03 zł), dokonanie opłaty za realizację imprez na boiskach Orlik (37
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264,94 zł), zlecenie Zakładowi Utrzymania Miasta przechowanie mienia polegające na
m.in. dokonywaniu bieżących napraw i konserwacji, ubezpieczenia OC, ewentualnego
odnowienia certy katów oraz utrzymania ładu i porządku na terenie placów zabaw
(149 800 zł), zlecenie ZUM przechowanie mienia polegające na m.in. dokonywaniu
bieżących napraw i konserwacji, ubezpieczenia OC, ewentualnego odnowienia
certy katów oraz utrzymania ładu i porządku na terenie siłowni plenerowych (80 000
zł), pokrycie kosztów szkoleń dla członków MKRPA i osób wydających zezwolenia na
alkohol (4 478,00 zł), pokrycie kosztów przejazdu na wypoczynek zimowy w ramach
działań pro laktycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem (4 000,00 zł),
zlecenie wykonania materiałów promocyjnych z zakresu pro laktyki zdrowia
i uzależnień dla Policji (2 996,03 zł), zlecenie tablice i pieczątki dla Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skierniewicach (499,97 zł),
zorganizowanie dzieciom i młodzieży ze Skierniewic czas wolny podczas przerwy
wakacyjnej w formie seansów

lmowych (12 663 zł), pokrycie kosztów wydania

kalendarza jako podsumowanie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży na
plakat o tematyce „Świat bez alkoholu jest…” (2 000 zł), pokrycie kosztów wykonania
materiałów niezbędnych do organizacji działań pro laktycznych podejmowanych
przez zuchów i harcerzy (1 951,69 zł)
● 948,34 zł na opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe
w poprzedniej siedzibie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Skierniewicach
● 4 429,40 zł na opłatę polisy ubezpieczeniowej dzieci uczestniczących w feriach
zimowych organizowanych w skierniewickich publicznych palcówkach oświatowych
(429,40 zł) oraz ubezpieczenie placów zabaw (4 000 zł)
● 2 910,00 zł na opłaty sądowe za wnioski złożone przez Miejską Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skierniewicach

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne

Głównym celem działalności w minionym roku było promowanie zdrowego stylu życia,
nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody,
przeciwdziałanie zagrożeniom stwarzanym przez nowe narkotyki i prekursory narkotyków,
zapobieganie powstawaniu chorób, szczególnie chorób zakaźnych i zawodowych, poprzez
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sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie zdrowia
publicznego w oparciu o analizę ryzyka zagrożenia zdrowia i życia
Sytuacja epidemiologiczna na terenie miasta Skierniewice i powiatu skierniewickiego została
przeanalizowana w podziale na zachorowania wywołane przez wirusa SARS-CoV-2 oraz
zachorowania wywołane przez pozostałe czynniki chorobotwórcze podlegające
obowiązkowej rejestracji. W zakresie zakażeń SARS-CoVo-2 sytuacja oceniana była jako
dynamiczna, znaczący wzrost zachorowań odnotowano w III kwartale 2020 r. Należy również
zauważyć, że na terenie miasta Skierniewice i powiatu skierniewickiego odnotowano
kilkanaście ognisk wywołanych wirusem SARS-CoV-2. Ogniska, gdzie odnotowano najwięcej
osób zakażonych to: DPS przy ul. Nowobielańskiej w Skierniewicach oraz DPS
w Kochanowie (gmina Głuchów)
W 2020 r. nie zarejestrowano ani jednego zachorowania na WZW typu C oraz WZW typu B.
W następstwie wykonywanych badań kontrolnych wykryto dwóch nosicieli p/ciał anty-HCV.
Nie odnotowano także ani jednego zachorowania na WZW typu A. Liczba zatruć
pokarmowych w 2020 r. była nieznacznie wyższa niż w roku poprzednim - zatruciom uległo
40 osób, spośród których 25 wymagało krótkotrwałego leczenia szpitalnego
Przyczyną większości zachorowań były bakterie z rodzaju Salmonella spp.,
zaś pozostałych Escherichia coli oraz inne bakteryjne zakażenia jelitowe określone
i nieokreślone. W 2020 r. zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy wykazywały
tendencję spadkową (z 88 w 2019 r. do 27 przypadków w 2020 roku sprawozdawczym).
Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat na terenie powiatu skierniewickiego wystąpiło zatrucie
jadem kiełbasianym u mężczyzny (54 lata).

Problem stanowią nadal zachorowania na

boreliozę. W 2020 r. nastąpił znaczny spadek zachorowań na ospę wietrzną (z 298 do 228).
Nie notowano zachorowań na różyczkę, świnkę oraz odrę. W ubiegłym roku odnotowano
spadek liczby zachorowań na płonicę z 26 w 2019 r. do 12 w 2020 r. Zachorowania
na gruźlicę utrzymują się od kilku lat na stałym poziomie. W 2020 r. zarejestrowano łącznie
3 nowe wykryte zachorowania – u jednej kobiety i dwóch mężczyzn
W 2020 r. zarejestrowano 7 444 przypadków podejrzeń grypy i zachorowań
grypopodobnych. Zgłoszono 84 (47 w mieście i 37 w powiecie) przypadków pokąsań ludzi
przez zwierzęta „podejrzane o wściekliznę”. Sprawcami narażenia były: psy, koty, nietoperz
i wiewiórka

.
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Szczepienia ochronne w Polsce realizowane są w oparciu o obowiązujący Program
Szczepień Ochronnych. Podczas kontroli przeprowadzonych w punktach szczepień nie
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie transportu, przechowywania i przestrzegania
terminów ważności szczepionek. Prowadzony jest systematycznie monitoring temperatury
w lodówkach. Wyszczepialność w zakresie szczepień obowiązkowych objętych Programem
Szczepień Ochronnych w zależności od rodzaju szczepionki, wahała się od 95,3% do niemal
100,0%
Stan epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wymagał podjęcia działań kontrolnych
w zakresie przestrzegania określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z przeciwdziałaniem szerzenia się zakażeń. Łącznie wszyscy pracownicy Oddziału Nadzoru
Sanitarnego PSSE w/m przeprowadzili 4 297 kontroli
Priorytetem w pracy Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska było zapewnienie ciągłości dostaw
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi o odpowiedniej jakości. Było to tym bardziej
ważne, iż zwłaszcza w obecnej sytuacji epidemiologicznej, woda nie mogła stanowić
czynnika zagrożenia dla odbiorców. Największy wodociąg komunalny na nadzorowanym
terenie, z ujęciem i stacją uzdatniania w Skierniewicach, produkował przez cały rok wodę
dobrej jakości. Nie występowały ograniczenia w dostawie wody dla odbiorców. Nie zgłaszano
również interwencji ze strony odbiorców wody na niewłaściwą jej jakość. Na obszarach
wiejskich, poza fragmentem objętym siecią wodociągu skierniewickiego, funkcjonowało
29 mniejszych komunalnych wodociągów zaopatrzenia zbiorowego dostarczając wodę
odbiorcom domowym oraz 7 innych wodociągów zaopatrujących obiekty użyteczności
publicznej lub zakłady branży żywnościowej. W 2020 r. wodociągi nie były unieruchamiane.
Nie wydawano również decyzji warunkowej przydatności wody. Zanieczyszczenia
występowały sporadycznie w 16 wodociągach, przeważnie w pojedynczych próbkach
i w szybkim czasie uzyskiwano poprawę. Decyzji na stan sanitarno-techniczny urządzeń
wodociągowych nie wydawano. W stosunku do dwóch wodociągów wydano jedynie doraźne
zalecenia. W 2020 r. w wodzie udostępnianej kąpiącym się na pływalni NAWA
w Skierniewicach występowały okresowe przekroczenia dla następujących parametrów:
Pseudomonas aeruginosa, chloroform, chlor związany. Bakterie Legionella spp. były
czynnikiem, który w istotny sposób zwiększał ryzyko zakażenia użytkowników pływalni.
Z uwagi na wysokie wartości przekroczeń PPIS w Skierniewicach, wydał decyzję
zamykającą szatnie z natryskami. Po przeprowadzeniu natychmiastowych zabiegów
czyszczenia i dezynfekcji termicznej zanieczyszczenie zostało wyeliminowane
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Z uwagi na wprowadzony stan epidemii w roku bieżącym nie przeprowadzono typowych
kontroli stanu czystości i porządku na terenie gmin oraz miasta Skierniewice, wykonywanych
przy współudziale Straży Miejskiej. Kontrole na terenie wybranych gmin i miasta
wykonywano przy okazji dokonywania poboru prób wody. Kontrolami tymi objęto głównie
centra miejscowości, place zabaw, przystanki autobusowe. Ogólna ocena stanu sanitarnoporządkowego była dobra
W 2020 roku ogółem wpłynęło 27 interwencji w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub
telefonicznie, dot. nieprawidłowości związanych z zakresem działania Sekcji Nadzoru
Higieny Środowiska. Rozpatrywane sprawy dotyczyły: niewłaściwego stanu higienicznosanitarnego lokali mieszkalnych, posesji, nieprawidłowego postępowania ze ściekami
i gnojowicą, niewłaściwego postępowania z odpadami komunalnymi, uciążliwości hałasowej
czy uciążliwości powodowanej przez gryzonie, owady
Celem nadrzędnym higieny żywności i żywienia jest zapobieganie chorobom zakaźnym
i niezakaźnym, wynikającym ze spożywania żywności o nieodpowiedniej jakości. Główne
działania ukierunkowano na zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie produkowanej
żywności, żywienia, produktów kosmetycznych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych
do kontaktu z żywnością. Sytuacja w obszarze bezpieczeństwa produkowanej
i wprowadzanej do obrotu żywności na terenie miasta Skierniewice i powiatu
skierniewickiego jest zadawalająca. W minionym roku sprawozdawczym przeprowadzono
ogółem
● 448 kontroli sanitarnych w 312 zakładach sektora spożywczego i zakładach obrotu
kosmetykami
● 2 kontrole w zakładach nie objętych nadzorem PPIS w Skierniewicach
● 26 kontroli w ramach granicznej kontroli (22 – import, 4 – eksport)
W przypadku stwierdzenia zaniedbań sanitarno-higienicznych na właścicieli obiektów
nakładano mandaty karne. Ogółem nałożono 27 mandatów karnych na łączną sumę 5 800 zł
(w 2019 r. 29 mandatów na łączną sumę 7100 zł) Wniosków do WSSE w Łodzi o nałożenie
kary pieniężnej oraz do sądu nie kierowano. W zakładach o niewłaściwym stanie
technicznym wydano 30 decyzji administracyjnych nakazujących poprawę stanu sanitarnotechnicznego, w tym 1 decyzję w sklepie obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu
z żywnością (w 2019 r. wydano ogółem 28 decyzji)
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W 2020 r. w trosce o zdrowie konsumenta zbadano laboratoryjnie i oceniono ogółem
251 próbek żywności – żadnej z próbek nie zdyskwali kowano (w 2019 r. zbadano
349 próbek, z czego zdyskwali kowano 3 próbki). Na przestrzeni kilku lat próbki
żywnościowe są sporadycznie kwestionowane. Ponadto w ramach urzędowej kontroli
zbadano 3 próbki produktów kosmetycznych oraz 2 próbki materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Próbki pod względem przebadanych parametrów
były produktami o właściwej jakości zdrowotnej, a ich znakowanie oceniono jako prawidłowe
W 2020 roku w Sekcji Nadzoru Higieny Pracy zewidencjonowano ogółem 337 zakładów
pracy. W roku sprawozdawczym skontrolowano 144 zakłady, w których zatrudnionych było
ogółem 5 783 pracowników. Podobnie jak w latach ubiegłych najliczniejszą grupę stanowią
zakłady zatrudniające do 9 pracowników, a najmniejszą zatrudniających ponad
250 pracowników. Podczas prowadzonych kontroli w środowisku pracy, zwracano uwagę
na higieniczne warunki pracy oraz stopień narażenia pracowników na działanie
● czynników szkodliwych np. substancje i mieszaniny niebezpieczne, w tym
rakotwórcze oraz czynniki biologiczne, hałas, zapylenie, mikroklimat gorący i zimny
● uciążliwych np. oświetlenie, mikroklimat umiarkowany
● oraz nadzór nad pracami wykonywanymi przy rozbiórkach azbestu
Wydano 5 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych
19 nieprawidłowości
Główne tematy promocyjne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w obszarze
realizowanym w 2020 r. związane były z działaniami dotyczącymi propagowania właściwych
zachowań w dobie epidemii, w tym m.in.
● dbanie o właściwą higienę rąk
● zachowanie dystansu społecznego
● stosowanie środków do dezynfekcji
● stosowanie środków ochrony osobistej
● zasad postępowania podczas kwarantanny lub izolacji
W związku z uchyleniem art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
a tym samym zmianą właściwości rzeczowej, Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny w 2020 r. przekazał pod nadzór Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Skierniewicach 14 placówek oświatowo-wychowawczych, dla których
organem prowadzącym jest powiat. Objęto nadzorem bieżącym i zapobiegawczym
184 placówki, w tym 128 to placówki stałe, a 56 sezonowe

.


,


:


.


fi

.


.


,


:


,


fi

,


,


,


.


157

Z uwagi na ogłoszenie w 2020 r. stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
i wprowadzone ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty kontrole
kompleksowe wykonano w 20 placówkach stałych i 17 obiektach sezonowych.
Uczestniczono w 3 odbiorach sanitarno-technicznych wspólnie z Sekcją Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego. Karania mandatowego nie stosowano. W roku sprawozdawczym
wydano
● 7 decyzji merytorycznych (1 decyzję zarządzającą, 4 decyzje zmieniające termin, 1
decyzję wygaszającą i 1 odmawiającą przesunięcia terminu)
● 1 nansową
Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w strukturze Państwowej Inspekcji
Sanitarnej ma za zadanie prowadzić działania zmierzające do zapobiegania możliwości
powstawania zagrożeń bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowia ludzi na etapie sporządzania
dokumentacji nowych i modernizowanych obiektów, służących pracy i przebywaniu ludzi
oraz na etapie dopuszczania tych obiektów do użytkowania. Wydano 39 opinii
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w których odstąpiono
od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. W głównej mierze opinie
te dotyczyły inwestycji polegających na budowie i rozbudowie między innymi dróg gminnych,
rozbudowy obiektów przemysłowych, budowie farm fotowoltaicznych, budowie studni
głębinowych. W opiniach zwracano uwagę zwłaszcza na ochronę ludzi i miejsc
ich przebywania, ograniczenie uciążliwości hałasowej oraz emisji zanieczyszczeń pyłowych
i gazowych do powietrza. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach
w 2020 r. w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej
uzgodnienia stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na
środowisko, dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydał 16 opinii.
Zajął dwa stanowiska dotyczące odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko. W ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wydanych
zostało 11 opinii, dotyczących dokumentacji projektowych. Przeprowadzone zostały
33 kontrole w związku z dopuszczeniem do użytkowania obiektów budowlanych 12 z nich
wynikało z art. 56 ustawy prawo budowlane
W placówkach oświatowych: szkołach, przedszkolach, punktach przedszkolnych, żłobkach,
wydano 13 opinii dotyczących warunków bezpieczeństwa i higieny. W 2020 r.

;


.


.


:


fi

158

zapobiegawczy nadzór sanitarny wydał 1 opinię dotyczącą zrealizowanej inwestycji rolniczej
w gospodarstwie rolnym w miejscowości Słomków gm. Maków
Pracownicy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia koordynowali 8 programów
edukacyjnych realizowanych w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach
podstawowych, gimnazjach, szkołach

średnich). Programy dotyczyły pro laktyki palenia

tytoniu, zażywania narkotyków, dopalaczy, promocji prawidłowego odżywiania i zdrowego
stylu życia, zapobieganie HIV i AIDS, pro laktyka WZW i czerniaka. Programami objętych
zostało 3 455 uczestników w 26 placówkach oświatowych. W 2020 roku pracownicy Sekcji
Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz Epidemiologii opracowali nowy, lokalny program
edukacyjny pt. „Czyste ręce mamy i o zdrowie dbamy”, skierowany do dzieci 5-letnich
w placówkach przedszkolnych. Celem programu jest kształtowanie w dzieciach właściwych
postaw higienicznych poprzez uświadomienie, jakie znaczenie dla zdrowia ma higiena rąk.
Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli i był dobrze odbierany przez
dzieci. W związku z wystąpieniem epidemii wisusa SARS-CoV-2 i przejściem placówek
oświatowych w tryb pracy i nauki zdalnej, zmniejszyła się liczba odbiorców i programów
w porównaniu z wcześniejszymi latami, jak również realizacji programów nie zwery kowano
wizytacjami

Działalność Powiatowego Inspektoratu Weterynari

Przeprowadzanie kontroli urzędowych utrudniała dynamicznie rozwijająca się sytuacja
związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w populacji ludzkiej
Działania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach w roku sprawozdawczym
w mieście Skierniewice skupiły się na kontrolach w ramach zwalczania chorób zakaźnych,
realizacji monitoringów pasz, żywności, chorób zakaźnych zwierząt, kontrolach na wniosek
producentów rolnych, kontrolach interwencyjnych z zakresu dobrostanu zwierząt,
certy kowania przesyłek wywozowych, dochodzeń epizootycznych związanych
z podejrzeniem, bądź wystąpieniem chorób zakaźnych czy kontrolach związanych
z bezpieczeństwem żywności mających wpływ na zdrowie publiczne
W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Skierniewicach zatrudnionych jest 20 osób,
w tym 7 lekarzy weterynarii. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej, powiatowy lekarz weterynarii w momencie, gdy z przyczyn
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nansowych

lub organizacyjnych nie jest wstanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji, może wyznaczać
na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji
ustawowych zadań. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Skierniewicach wyznaczył do powyższych czynności 27 lekarzy weterynarii niebędących
pracownikami Inspekcji
Według danych otrzymanych z ARiMR wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie
powiatu skierniewickiego grodzkiego znajduje się następująca ilość stad utrzymujących
zwierzęta gospodarskie oznakowane: 13 stad bydła, w których utrzymywane są 83 sztuki
zwierząt, 1 stado kóz utrzymujące 6 sztuk zwierząt
Na terenie miasta Skierniewice znajduje się 85 właścicieli koniowatych z łączną ilością sztuk
zwierząt z tego gatunku. Ponadto pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Skierniewicach znajdują się następujące podmioty prowadzące działalność nadzorowaną
zlokalizowaną w powiecie skierniewickim grodzkim : 3 podmioty utrzymujące brojlery kurze,
które w 2020 r. wyprodukowały 26 stad drobiu na łączną ilość 577 800 sztuk tych zwierząt
(w ramach nadzoru przeprowadzono kontrolę 1 podmiotu), 6 podmiotów zajmujących się
obrotem zwierzętami, w tym dwa podmioty z zawieszoną działalnością oraz trzy sklepy
zoologiczne, 2 podmioty zajmujące się zarobkowym przewozem zwierząt, lub przewozem
zwierząt prowadzonym w ramach innej działalności. Ponadto na terenie miasta Skierniewice
zarejestrowane są 4 podmioty utrzymujących pszczoły miodne, 2 podmioty sektora
akwakultury, 1 podmiot usługi z wykorzystaniem materiału biologicznego zwierząt,
schronisko dla bezdomnych zwierząt oraz 9 podmiotów organizujących pokazy lub konkursy
z udziałem zwierząt
Przeprowadzono badania kontrolne zwierząt pochodzących z gospodarstw zlokalizowanych
na terenie powiatu skierniewickiego grodzkiego, pod kątem enzootycznej białaczki bydła
(badano 1 stado, nie stwierdzono choroby), gruźlicy bydła (1 stado, 34 sztuki,
nie stwierdzono choroby), bruceloza (1 stado, nie stwierdzono choroby), pryszczyca (10
próbek z 6 stad, nie stwierdzono choroby), gorączka Q (13 szt. bydła w 4 stadach, nie
uzyskano wyników dodatnich), IBR/IPV – Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła / otręt
bydła (4 stada bydła pobrano 13 prób, nie stwierdzono wyników dodatnich), choroba
niebieskiego języka (26 sztuk bydła w 4 stadach ,nie uzyskano wyników dodatnich).
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W kierunku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików pobrano próby od dzika, który uległ
wypadkowi komunikacyjnemu. Otrzymano wyniki ujemne pobranych prób
W roku 2020 przeprowadzono na terenie powiatu skierniewickiego grodzkiego 20 obserwacji
zwierząt w kierunku wścieklizny. Nie potwierdzono wystąpienia powyższej choroby
u obserwowanych zwierząt
W roku 2020 Państwowa Inspekcja Weterynaryjna powiatu skierniewickiego grodzkiego
nadzorowała 23 podmioty w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów
spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich
produkcji, umieszczaniu na rynku, handlem, wywozem oraz transportem. Nadzorem objęte
były następujące podmioty: Punkt Skupu Dziczyzny – 1 podmiot, zakłady przetwórstwa
mleczarskiego – 1 podmiot, zakłady sektora działalności marginalnej, lokalnej, ograniczonej
w zakresie rozbioru i przetwórstwa mięsa – 3 podmioty, podmioty zajmujące się obrotem lub
pośrednictwem w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem obrotu
prowadzonego w ramach produkcji – 1 podmiot, rolniczy handel detaliczny – 12 podmioty,
podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią – 5 podmiotów. W roku 2020 skontrolowano
na terenie powiatu grodzkiego 15 podmiotów. Przeprowadzono łącznie 15 kontroli.
W nadzorowanych obiektach przeprowadzono kontrole wery kujące spełnienie wymagań
sanitarno-weterynaryjnych związanych z prowadzoną przez podmioty działalnością
Skontrolowano 72 środki transportu w obrocie międzynarodowym i wydano 72 świadectwa
dla wysyłek na kraje trzecie. W celu podniesienia bezpieczeństwa pozyskiwanego na terenie
podległych rzeźni mięsa, pochodzącego od trzody chlewnej oraz pozyskanego mięsa
od zwierząt łownych (dzików), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach stworzył
3 laboratoria tzw. Terenowe pracownie wytrawiania, w których bada się ww. mięso
obecności włośni z zastosowaniem metody wytrawiania próby zbiorczej
W terenowych pracowniach wytrawiania w 2020 r. zbadano łącznie 1 360 prób od świń
i dzików na obecność włośni. W trakcie prowadzonych badań mięsa z dzików pozyskanych
przez myśliwych metodą wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem mieszadła
magnetycznego stwierdzono 2 przypadki włośnicy u dzików oraz 0 przypadków motyliczki
wątrobowej u odstrzelonych zwierząt. W tym przypadku tusze zostały skierowane w całości
do utylizacji
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W Laboratorium Oceny Mleka Surowego przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii
w Skierniewicach zbadano ogółem 2 próbki mleka surowego z nadzoru urzędowego
w kierunku liczba komórek
W roku 2020 w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem pasz Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Skierniewicach sprawował nadzór nad następującymi podmiotami z sektora pasz
zlokalizowanych na terenie powiatu grodzkiego: wytwórnie pasz – 1 zakłady; zarejestrowane
stacjonarne punkty obrotu pasz – 3 podmiotów; gabinety weterynaryjne (jako punkty, gdzie
mogą być sprzedawane pasze) – 1 podmiot; magazyn pasz - 1 podmiot; zarejestrowana
wytwórnia materiałów paszowych poch. roślinnego – 1 podmiot; zarejestrowana wytwórnia
materiałów paszowych poch. zwierzęcego – 1 podmiot; transport pasz – 5 podmiotów.
Produkcja pierwotna materiałów paszowych (tj. zarejestrowane gospodarstwa rolne,
w których nie ma hodowli zwierzęcej, a płody rolne roślinne zbywane są z przeznaczeniem
na paszę) – 12 podmiotów. Produkcja pasz na użytek własny (żywienie zwierząt
przeznaczonych do produkcji żywności) – 17 podmiotów. W ramach sprawowanego nadzoru
przeprowadzono 6 kontroli weterynaryjnych w 6 podmiotach, wery kujących spełnienie przez
w/w podmioty warunków weterynaryjnych w trakcie pozyskiwania, produkcji, obrotu
i transportu materiałów paszowych i pasz. Zalecenia wydawane w trakcie kontroli były
realizowane, co potwierdzały kontrole sprawdzające oraz informacje uzyskiwane
od nadzorowanych podmiotów
W roku 2020 w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem w sektorze utylizacyjnym Powiatowy
Lekarz Weterynarii sprawował nadzór nad następującymi podmiotami: transport ubocznych
produktów pochodzenia zwierzęcego 3 podmioty; podmiot; pośrednicy w handlu
nie posiadający magazynów 1 podmiot, uzyskiwanie jako ubocznego produktu pochodzenia
zwierzęcego w produkcji spożywczej mieszanek mięsno-warzywnych przeznaczonych
do skarmiania zwierząt w schronisku - 1 podmiot; stosowanie produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego w żywieniu zwierząt domowych - 1 podmiot. Przeprowadzono
10 kontroli sanitarno-weterynaryjnych wery kujących spełnienie warunków weterynaryjnych
w trakcie pozyskiwania, produkcji, obrotu, transporcie, przetwarzania ubocznych produktów
pochodzenia zwierzęcego. Zalecenia wydawane w trakcie kontroli były realizowane,
co potwierdzały kontrole sprawdzające oraz informacje uzyskiwane od nadzorowanych
podmiotów
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W roku 2020 w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem w sektorze rolniczego handlu
detalicznego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach sprawował nadzór nad
9 podmiotami zlokalizowanymi na terenie powiatu grodzkiego. Przeprowadzono 15 kontroli.
Zalecenia wydawane w trakcie kontroli były realizowane, co potwierdzały kontrole
sprawdzające oraz informacje uzyskiwane od nadzorowanych podmiotów
W roku 2020 r. 28 razy w czwartek i sobotę w związku z potencjalnym prowadzeniem przez
obywateli państw trzecich, na terenie których występuje ASF sprzedaży produktów
pochodzenia zwierzęcego zawierających mięso wieprzowe lub dzikach, oraz w związku
z wystąpieniem epizoocji Afrykańskiego Pomoru Świń w bezpośrednim sąsiedztwie Powiatu
Skierniewickiego, podjęto wraz z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji
w Skierniewicach wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Skierniewicach, na targowisku
miejskim działania kontrolne oraz informacyjne wśród handlujących mięsem oraz wędlinami
(Plac Dąbrowskiego oraz plac św. Floriana wraz z przyległościami). Przeprowadzono
kontrolę pod kątem wymagań weterynaryjnych określonych w rozporządzeniu 852/2004
i 853/2004 PE i Rady. Nie stwierdzono nielegalnego obrotu dziczyzną i wieprzowiną wśród
podmiotów. Zalecenia wydawane w trakcie kontroli były realizowane, co potwierdzały
kontrole sprawdzające oraz informacje uzyskiwane od nadzorowanych podmiotów
W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Skierniewicach przeprowadzane były również
kontrole przez instytucje zewnętrzne, w tym przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Łodzi (3 kontrole), Polskie Centrum Akredytacji (1 kontrola). Ocena otrzymanych wyników
kontroli wykonywanych z ramienia Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi była
pozytywna bądź pozytywna z uchybieniami. Audyt przeprowadzony przez PCA oceniający
wdrożenie zapisów nowej normy nie stwierdził żadnych niezgodności a Certy kat jakości
Laboratorium Badawczego Mleka został utrzymany. W laboratorium badania mleka
wykonano 128.607 badań mleka
W roku sprawozdawczym pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej uczestniczyli
w 16 szkoleniach i kursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne oraz inspekcję
weterynaryjną różnych szczebli. Sukcesem osiągniętym w roku 2020 jest niewątpliwie
wdrożenie oraz wprowadzenie do użytku w Laboratorium Badania Mleka nowej normy PNEN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz utrzymanie w dotychczasowym zakresie akredytacji Nr AB
407 z uwzględnieniem zmian dokumentów akredytacyjnych w związku ze zmianą wydania
normy akredytacyjnej dla Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach Laboratorium

.


fi

.


.


163

Weterynaryjne Pracownia Badania Mleka Surowego, ul. Miedniewicka 25, 96-100
Skierniewice

.
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Działalność gospodarcza w liczbac

W 2020 roku pracownicy Urzędu Miasta w Skierniewicach dokonali 1 594 wpisów
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Wpisy dotyczyły
● założenia nowej działalności – 19
● zmian – 92
● wykreślenia – 9
● zmian z zawieszeniem – 21
● zmian ze wznowieniem – 149
Przedmiotem działalności nowych przedsiębiorców były najczęściej
● fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
● sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
● działalność związana z oprogramowaniem
● transport drogowy towarów
● pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasy kowany
Przedmiotem działalności najczęściej wykreślanej były
● roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych
● transport drogowy towarów
● fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
● sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Rynek prac

W 2020 roku w mieście Skierniewice sektor

prywatny najliczniej reprezentowały osoby

zyczne, prowadzące działalność gospodarczą (3 582). Najwięcej podmiotów należało
Sekcji G: Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I RYNEK PRAC

motocykle (804); do

Sekcji

M - Działalność profesjonalna naukowa i techniczna (547);

do Sekcji F - Budownictwo ( 476); do Sekcji H - Transport i gospodarka magazynowa (307)
Bezroboci

W 2020 roku z terenu Miasta Skierniewice jako bezrobotne zarejestrowanych było
1 114 osób, z czego 651 stanowiły kobiety. Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych
w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyła się o 178 osób. Stopa bezrobocia w mieście
Skierniewice wynosiła 6,3 procent (w Polsce – 6,2 proc.)
Z osób bezrobotnych większą grupę stanowiły kobiety (651). Bez pracy częściej pozostają
osoby w wieku 25-34 lata (302) oraz 35-44 (309), jak również 45-54 (213 osób). Najtrudniej
pracę znaleźć osobom z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (265 osób bez pracy),
ale też z policealnym i średnim zawodowym (222)
Aż 291 bezrobotnych pozostaje bez pracy dłużej niż 24 miesiące. Są to głównie bezrobotni
korzystający z opieki społecznej, samotnie wychowujący dzieci
W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach dysponował 714 ofertami pracy,
najczęściej dla: sprzedawców, magazynierów, pracowników gospodarczych, pracowników
budowlanych, pracowników produkcyjnych
W 2020 roku PUP Skierniewice dysponował kwotą 6 335 222 zł na programy związane
z aktywizacją bezrobotnych. Z tych pieniędzy

nansowano prace interwencyjne, roboty

publiczne, szkolenia, staże, jednorazowe wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej,
refundację doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, bony zasiedleniowe, refundacja
opieki nad dzieckiem

Targowisk

W 2020 roku na terenie Miasta Skierniewice funkcjonowało jedno targowisko miejskie
zarządzane przez gminę. Opiekę nad targowiskiem sprawowała spółka miejska Zakład
Utrzymania Miasta w Skierniewicach. Targowisko zlokalizowane było na: placu
Dąbrowskiego, placu św. Floriana, placu przy ulicach Słonecznej, Strykowskiej i Wojska
Polskiego oraz w ulicach Floriana, Strykowskiej, Słonecznej, i Okrzei. Targowisko miejskie
czynne było codziennie w godzinach 6-16, a w okresie od 1 listopada do 31 grudnia

.
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i od 1 stycznia do 31 marca w godz. 6-15. Największą popularnością wśród kupców cieszyły
się czwartki i soboty, które w Skierniewicach uznane są zwyczajowo jako dni targowe
W 2020 roku z tytułu opłat targowych i rezerwacyjnych do budżetu miasta wpłynęło
780 113,00 zł

.
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EDUKACJA I WYCHOWANI

Opieka nad dzieckiem do lat

W 2020 roku na terenie Miasta Skierniewice funkcjonował Żłobek Miejski z Oddziałami
Integracyjnymi Iskierka, który mieści się przy ulicy Rawskiej 58 i prowadzi działalność
w dwóch liach - przy ulicy Pomologicznej 6 oraz przy ul. M. Wańkowicza 10. Żłobek był
dostępny dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta Skierniewice. Pierwszeństwo
w przyjęciu do żłobka miały dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności
Podstawowym celem żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia
20 tygodnia życia do 3 roku życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest
objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia. Do zadań żłobka należy
w szczególności pomoc w opiece nad dzieckiem, zaspokajanie jego podstawowych potrzeb
rozwojowych, współdziałanie z jego rodziną oraz prowadzenie zajęć opiekuńczowychowawczych i edukacyjnych
Żłobek i jego

lie prowadzą wspólną obsługę administracyjną, księgową i merytoryczną.

W 2020 roku dostępnych było 390 miejsc, w tym: w żłobku przy ulicy Rawskiej - 300 miejsc,
w

lii przy ulicy Pomologicznej - 47 miejsc, w

lii przy ulicy Wańkowicza - 43 miejsca.

Przeciętna liczba dzieci korzystająca w 2020 roku z oferty żłobka wynosiła 216, przy czym
należy pamiętać, że wytyczne GIS obowiązujące od 16 marca 2020 r. dotyczące
bezpieczeństwa epidemicznego wprowadziły ograniczenia w prowadzeniu działalności
żłobka, co przełożyło się na liczbę dzieci. W poszczególnych miesiącach roku liczba dzieci
zapisanych do placówek przedstawiała się następująco:
● styczeń 2020 – 351
● luty 2020 – 365
● marzec 2020 - 365 (od 16 marca na mocy decyzji władz państwowych żłobki zostały
zamknięte z powodu Covid- 19)
● kwiecień 2020 – 0
● maj 2020 - 40 (od 20 maja żłobek przy ul. Rawskiej 58 wznowił działalność
w ograniczonym zakresie)
● czerwiec 2020 – 60
● lipiec 2020 - 93 (Filia żłobka ul. Pomologiczna 6 wznowiła działalność)
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● sierpień 2020 - 30 (Żłobek przy ul. Rawskiej 58 miał przerwę spowodowaną pracami
remontowymi w ramach umów gwarancyjnych)
● wrzesień 2020 – 265
● październik 2020 – 273
● listopad 2020 – 268
● grudzień 2020 – 257
Na dzień 31.12.2020 r. w żłobku i jego

liach było zatrudnionych 91 osób,

w tym: 57 opiekunów, 2 pracowników medycznych, 23
kucharki, pomoce kuchenne) oraz 9 pracowników

pracowników obsługi (woźne,

administracji (dyrektor, zastępca,

księgowość, kadry, zaopatrzenie).W 2020 r. wydatki żłobka wyniosły 5 650 144,73 zł, przy
czym kwota 335 340,00 zł to dotacja z rządowego projektu Maluch 2020. Opłaty rodziców
2020 r. wynosiły: opłata za pobyt 260,00 zł miesięcznie (10% minimalnego wynagrodzenia
za rok 2020) - zgodnie z uchwałą RM Skierniewice, opłata za żywienie – 5,00 zł za każdy
dzień żywienia również zgodnie z uchwałą RM Skierniewice.
Na podstawie Uchwały NR XVIII/30/2020 RM Skierniewice z dnia 29 kwietnia 2020 r.
zwolniono rodziców z opłaty za pobyt w okresie zawieszenia funkcjonowania żłobka
spowodowanego Covid-19
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku wyniósł w 2020 r.
1 207,30 zł, jeżeli uwzględnimy udział dotacji Maluch, to koszt jednego miejsca wyniósł –
1 135,64 zł

Przedszkol
W 2020 r. na terenie Miasta Skierniewice funkcjonowało 9 przedszkoli, w tym 1 przedszkole
z oddziałami integracyjnymi i 1 przedszkole specjalne
Wykaz przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez
Miasto Skierniewice
● Przedszkole Nr 1, ul. Batorego 61/63, ul. Pomologiczna 6, 96-100 Skierniewice
● Przedszkole Nr 2, ul. Szarych Szeregów 6, 96-100 Skierniewice
● Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kopernika 15, 96-100 Skierniewice
● Przedszkole Nr 4, ul. Iwaszkiewicza 1, 96-100 Skierniewice
● Przedszkole Nr 5, ul. Czysta 38, ul. Domarasiewicza 2, 96-100 Skierniewice
● Przedszkole Nr 8 „Zielony Zakątek”, ul. Rybickiego 2, 96-100 Skierniewice
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● Przedszkole Nr 10, ul. Szkolna 1, 96-100 Skierniewice
● Przedszkole Nr 13, ul. Szarych Szeregów 6, 96-100 Skierniewice
● Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka, Oddziały
Przedszkola Specjalnego w Specjalnej Szkole Podstawowej, ul. Nowobielańska 100,
96-100 Skierniewice
Do przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Skierniewice uczęszczało 1.473 dzieci
● Przedszkole Nr 1 – 213 dzieci
● Przedszkole Nr 2 – 155 dzieci
● Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi – 252 dzieci
● Przedszkole Nr 4 – 145 dzieci
● Przedszkole Nr 5 – 176 dzieci
● Przedszkole Nr 8 „Zielony Zakątek” – 225 dzieci
● Przedszkole Nr 10 – 170 dzieci
● Przedszkole Nr 13 - 120
● Oddziały Przedszkola Specjalnego w Specjalnej Szkole Podstawowej – 17 dzieci
W 2020 roku na prowadzenie publicznych przedszkoli Miasto Skierniewice wydało
19 531 554,66 zł
Ponadto na terenie Miasta Skierniewice funkcjonowało 8 przedszkoli niepublicznych,
do których uczęszczało 644 dzieci oraz 16 dzieci uczęszczających do oddziału
przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej. W 2020 roku przekazano dotację
podmiotową z budżetu Miasta Skierniewice dla ww. niepublicznych jednostek systemu
oświaty w wysokości 6 867 002,62 zł

Szkoły i placówki oświatow

W 2020 roku na terenie Miasta Skierniewice funkcjonowało 7 szkół podstawowych, w tym
Szkoła Podstawowa Specjalna w Skierniewicach w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym im. Janusza Korczaka w Skierniewicach i Szkoła Podstawowa
nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach z oddziałami integracyjnymi, 11 szkół
ponadpodstawowych dla młodzieży, w tym 3 licea ogólnokształcące, 4 technika, 3 szkoły
branżowe I stopnia i szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, Samorządowa Szkoła
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Muzyczna II Stopnia (szkoła artystyczna), Bursa Koedukacyjna i Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna. W Mieście Skierniewice funkcjonowały również Szkoła Policealna, Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych i Centrum Kształcenia Zawodowego
Wykaz szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Skierniewice:
● Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Sienkiewicza 14,
96-100 Skierniewice
● Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, ul. 1 Maja 15 i ul. Kilińskiego 9,
96-100 Skierniewice
● Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Curie – Skłodowskiej, ul. Jasna 30 i ul. Szarych
Szeregów 6, 96100 Skierniewice
● Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, ul. M. Konopnickiej
5, 96-100 Skierniewice
● Szkoła Podstawowa Nr 7 im Kornela Makuszyńskiego, ul. Św. M. Kolbego 30, 96-100
Skierniewice
● Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Tetmajera 7,
96100 Skierniewice
● Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa, ul. Sienkiewicza 10, 96-100
Skierniewice
● Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Pomologiczna
6, 96-100 Skierniewice
● Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego, ul. Pomologiczna
15, 96-100 Skierniewice
● Zespół Szkół Nr 3, ul. Działkowa 10, 96-100 Skierniewice
● Zespół Szkół Nr 4, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice
● Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka, ul. Nowobielańska
100, 96-100 Skierniewice
● Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Rybickiego 6, 96-100 Skierniewice
● Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w Skierniewicach, ul. Prymasowska 6,
96-100 Skierniewice
● Bursa Koedukacyjna w Skierniewicach, ul. Nowobielańska 100, 96-100 Skierniewice
W roku szkolnym 2020/2021 w publicznych szkołach uczy się odpowiednio 3 991 uczniów
i uczennic w 173 oddziałach w szkołach podstawowych, 1 359 uczniów i uczennic

.
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w 47 oddziałach w liceach ogólnokształcących, 1 625 uczniów i uczennic w 69 oddziałach
w technikach, 287 uczniów i uczennic w 17 oddziałach w branżowych szkołach I stopnia oraz
7 słuchaczy w 1 oddziale w szkołach dla dorosłych
Na dzień 8 kwietnia 2021 r. w szkołach publicznych 8 uczniów i uczennic korzystało
z nauczania indywidualnego
Wydatki z budżetu Miasta Skierniewice w przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, kształtowały
się na poziomie 12 051,08 zł. Wydatki Miasta Skierniewice na oświatę wynosiły ogółem
124 620 159,10 zł, z czego 79 595 421,00 zł (63,87%) pokryte zostało z subwencji
oświatowej, przekazanej z budżetu państwa
W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, niemieckiego,
francuskiego i rosyjskiego
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczały w 2020 r. średnio 23 osoby. Najwięcej w Liceum
Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa – 29,59 uczniów i uczennic w klasie, najmniej
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – 20,48 uczniów
i uczennic w klasie i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka
– 3,82 uczniów i uczennic w klasie
W poszczególnych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zatrudniano
1 081 nauczycielek i nauczycieli, w tym 16 nauczycielek/nauczycieli stażystów,
153 nauczycielek/nauczycieli kontraktowych, 219 nauczycieli mianowanych,
657 nauczycielek/nauczycieli dyplomowanych oraz 36 nauczycielek/nauczycieli bez stopnia
awansu zawodowego. Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypada średnio
6,72 uczennic i uczniów
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Wyniki szkół prowadzonych przez Miasto Skierniewice z egzaminu po szkole podstawowej
w 2020 r
nazwa

przedmiot

W szkole

Gmin

Pow Woj

Kra

ie

iecie ewó

ju

dztw
ie
Liczba

Wyniki egzaminów w %

zdających

punktów

Język angielski

90

67

61

61

54

54

Język niemiecki

1

55

52

52

49

45

Matematyka

91

58

50

50

47

46

Język polski

91

59

57

57

58

59

Język angielski

75

54

61

61

54

54

Matematyka

75

55

50

50

47

46

Język polski

75

60

57

57

58

59

Język angielski

43

64

61

61

54

54

Język niemiecki

4

55

52

52

49

45

Matematyka

47

48

50

50

47

46

Język polski

47

60

57

57

58

59

97

50

61

61

54

54

województwo łódzkie
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana
Pawła II W Skierniewicach
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana
Pawła II W Skierniewicach
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana
Pawła II W Skierniewicach
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana
Pawła II W Skierniewicach
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Marii
Grzegorzewskiej w Skierniewicach
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Marii
Grzegorzewskiej w Skierniewicach
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Marii
Grzegorzewskiej w Skierniewicach
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kornela
Makuszyńskiego w Skierniewicach
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kornela
Makuszyńskiego w Skierniewicach
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kornela
Makuszyńskiego w Skierniewicach
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kornela
Makuszyńskiego w Skierniewicach
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Język angielski
Kościuszki w Skierniewicach

.
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Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Język niemiecki

1

40

52

52

49

45

1

20

34

34

45

48

101

40

50

50

47

46

103

51

57

57

58

59

Język angielski

21

45

61

61

54

54

Język rosyjski

7

36

34

34

45

48

Matematyka

27

34

50

50

47

46

Język polski

27

36

57

57

58

59

Język angielski

84

62

61

61

54

54

Matematyka

84

46

50

50

47

46

Język polski

84

59

57

57

58

59

Kościuszki w Skierniewicach
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Język rosyjski
Kościuszki w Skierniewicach
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Matematyka
Kościuszki w Skierniewicach
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Język polski
Kościuszki w Skierniewicach
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka
Sienkiewicza w Skierniewicach
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka
Sienkiewicza w Skierniewicach
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka
Sienkiewicza w Skierniewicach
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka
Sienkiewicza w Skierniewicach
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Skierniewicach
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Skierniewicach
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Skierniewicach

Zdawalność egzaminów maturalnych w 2020 r. wynosiła
Szkoła

Egzamin

W szkole

Powi

Woj Kraj

ecie

ewó

u

dzt
wie
Liczba

Zdawalność w %

zdających
Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy

Język angielski -

Szymborskiej w Zespole Szkół Nr 3 w

pisemny

122

99

93

72

92

124

96

93

90

92

Skierniewicach
Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy

Język polski - pisemny

Szymborskiej w Zespole Szkół Nr 3 w
Skierniewicach

:
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Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy

Język rosyjski - pisemny 2

100

100

85

84

Matematyka - pisemny

124

85

76

79

79

Zdawalność ogółem w:

124

82,3

72,9

72,5 74,0

Technikum im. Wisławy Szymborskiej w

Język angielski -

75

93

93

72

92

Zespole Szkół Nr 3 w Skierniewicach

pisemny

Technikum im. Wisławy Szymborskiej w

Język polski - pisemny

75

92

93

90

92

Matematyka - pisemny

75

88

76

79

79

Zdawalność ogółem w:

75

81,3

72,9

72,5 74,0

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Język angielski -

3

67

93

72

92

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w

pisemny
Język polski - pisemny

3

67

93

90

92

Matematyka - pisemny

3

0

76

79

79

Zdawalność ogółem w:

3

0,0

72,9

72,5 74,0

Technikum w Zespole Szkół

Język angielski -

57

89

93

72

92

Zawodowych Nr 2 im. chor. J.

pisemny
Język polski - pisemny

57

88

93

90

92

Matematyka - pisemny

57

53

76

79

79

Zdawalność ogółem w:

57

47,4

72,9

72,5 74,0

Szymborskiej w Zespole Szkół Nr 3 w
Skierniewicach
Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy
Szymborskiej w Zespole Szkół Nr 3 w
Skierniewicach
Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy
Szymborskiej w Zespole Szkół Nr 3 w
Skierniewicach

Zespole Szkół Nr 3 w Skierniewicach
Technikum im. Wisławy Szymborskiej w
Zespole Szkół Nr 3 w Skierniewicach
Technikum im. Wisławy Szymborskiej w
Zespole Szkół Nr 3 w Skierniewicach

Skierniewicach
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w
Skierniewicach
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w
Skierniewicach
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w
Skierniewicach

Paczkowskiego w Skierniewicach
Technikum w Zespole Szkół
Zawodowych Nr 2 im. chor. J.
Paczkowskiego w Skierniewicach
Technikum w Zespole Szkół
Zawodowych Nr 2 im. chor. J.
Paczkowskiego w Skierniewicach
Technikum w Zespole Szkół
Zawodowych Nr 2 im. chor. J.
Paczkowskiego w Skierniewicach
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Technikum w ZSZ Nr 1

Język angielski -

33

85

93

72

92

pisemny
Technikum w ZSZ Nr 1

Język polski - pisemny

33

97

93

90

92

Technikum w ZSZ Nr 1

Matematyka - pisemny

33

39

76

79

79

Technikum w ZSZ Nr 1

Zdawalność ogółem w:

33

39,4

72,9

72,5 74,0

Liceum Ogólnokształcące im. ppłk.

Język angielski -

26

73

93

72

92

Romualda Sulińskiego w Zespole Szkół

pisemny
1

100

100

88

86

30

93

93

90

92

Język rosyjski - pisemny 3

100

100

85

84

Matematyka - pisemny

30

33

76

79

79

Zdawalność ogółem w:

30

30,0

72,9

72,5 74,0

Technikum im. ppłk. Romualda

Język angielski -

49

94

93

72

92

Sulińskiego w Zespole Szkół Nr 4 w

pisemny
Język polski - pisemny

49

82

93

90

92

Matematyka - pisemny

49

59

76

79

79

Zdawalność ogółem w:

49

51,0

72,9

72,5 74,0

Język angielski -

172

100

93

72

92

2

100

100

88

86

180

99

93

90

92

Nr 4 w Skierniewicach
Liceum Ogólnokształcące im. ppłk.

Język niemiecki -

Romualda Sulińskiego w Zespole Szkół

pisemny

Nr 4 w Skierniewicach
Liceum Ogólnokształcące im. ppłk.

Język polski - pisemny

Romualda Sulińskiego w Zespole Szkół
Nr 4 w Skierniewicach
Liceum Ogólnokształcące im. ppłk.
Romualda Sulińskiego w Zespole Szkół
Nr 4 w Skierniewicach
Liceum Ogólnokształcące im. ppłk.
Romualda Sulińskiego w Zespole Szkół
Nr 4 w Skierniewicach
Liceum Ogólnokształcące im. ppłk.
Romualda Sulińskiego w Zespole Szkół
Nr 4 w Skierniewicach

Skierniewicach
Technikum im. ppłk. Romualda
Sulińskiego w Zespole Szkół Nr 4 w
Skierniewicach
Technikum im. ppłk. Romualda
Sulińskiego w Zespole Szkół Nr 4 w
Skierniewicach
Technikum im. ppłk. Romualda
Sulińskiego w Zespole Szkół Nr 4 w
Skierniewicach
Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa

pisemny
Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa

Język niemiecki pisemny

Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa

Język polski - pisemny
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Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa

Język rosyjski - pisemny 6

100

100

85

84

Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa

Matematyka - pisemny

180

99

76

79

79

Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa

Zdawalność ogółem w:

180

98,3

72,9

72,5 74,0

Na terenie Miasta Skierniewice w 2020 r. funkcjonowały szkoły niepubliczne: 3 szkoły
podstawowe dla dzieci i młodzieży, 2 licea ogólnokształcące dla młodzieży, 2 licea
ogólnokształcące dla dorosłych i 6 szkół policealnych. Uczęszczało do nich odpowiednio:
419 uczniów i uczennic do klas I-VIII szkół podstawowych, 236 uczniów i uczennic do klas
licealnych w szkołach dla młodzieży, 220 uczniów i uczennic do klas licealnych w szkołach
dla dorosłych oraz 689 uczniów i uczennic do szkół policealnych. Ponadto, w Skierniewicach
funkcjonują dotowane z budżetu Miasta Skierniewice: niepubliczna poradnia psychologicznopedagogiczna oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy
W 2020 roku przekazano dotację podmiotową z budżetu Miasta Skierniewice
dla ww. niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 7 306 402,61 zł
W 2020 r. Prezydent Miasta Skierniewice przyznał uczennicom/uczniom świadczenia
pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku
szkolnego
Stypendium szkolne przyznawane jest uczennicom/uczniom na podstawie spełniania
kryterium niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz występowania trudnej sytuacji
rodzinnej, którą warunkują w szczególności następujące okoliczności: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także
gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe
Stypendium szkolne przyznawane jest w danym roku szkolnym i wypłacane w dwóch
transzach. W roku szkolnym 2020/2021 stypendium przyznano 141 uczennicom/uczniom.
W 2020 r. wypłacono drugą transzę świadczenia za rok szkolny 2019/2020 w wysokości
15 376,00 zł oraz pierwszą transzę świadczenia za rok szkolny 2020/2021 w wysokości
55 948,80 zł
Zasiłek szkolny przyznaje się uczennicom/uczniom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. W 2020 r. zasiłek szkolny, w formie

.
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świadczenia pieniężnego,

przyznano 9 uczennicom/uczniom. Łącznie na ten cel wydano

kwotę w wysokości 4 500,00 zł
Od 2009 roku Prezydent Miasta na podstawie Uchwały Nr LI/31/09 Rady Miasta
Skierniewice z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu
Wspierania Uzdolnionych Uczniów, przyznaje stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce lub
wybitne osiągnięcia artystyczne. Stypendium przyznawane jest za dany rok szkolny
uczniom/uczennicom uczęszczającym do klasy VI, VII lub VIII szkoły podstawowej, do szkoły
ponadpodstawowej oraz do szkoły artystycznej II stopnia, będącym mieszkańcami Miasta
Skierniewice
W 2020 roku Stypendia Prezydenta Miasta Skierniewice otrzymało 126 uczniów/ uczennic.
Wysokość przyznanego stypendium wynosiła od 600,00 zł do 1000,00 zł, w zależności
od etapu edukacyjnego. Na wypłatę tych stypendiów Miasto Skierniewice przeznaczyło
łącznie kwotę 111 200,00 zł
W 2020 roku Nagrodę Prezydenta Miasta Skierniewice z okazji Dnia Edukacji Narodowej
w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych
przez Miasto Skierniewice nagrody pieniężne otrzymało 49 nauczycieli/nauczycielek
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Skierniewice.
Nagroda dla dyrektora wynosiła 3000,00 zł, nagroda dla wyróżniających pracowników
pedagogicznych 2000,00 zł. Łączna kwota przyznanych nagród w roku 2020 wyniosła
102 000,00 zł
W 2020 r. Miasto Skierniewice zapewniało 49 uczniom i uczennicom niepełnosprawnym,
których kształcenie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe, zwrot
kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna lub bezpłatny transport i opiekę w czasie
przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom i uczennicom
z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym i znacznym, także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej. W 2020 roku
Miasto Skierniewice przeznaczyło na realizację ww. zadania 11 558,51 zł

.
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Placówki interwencyjn
W 2020 roku na terenie Miasta Skierniewice funkcjonowała Placówka OpiekuńczoWychowawcza DOM, która mieści się przy ul. Nowobielańskiej 100 w Skierniewicach.
Placówka, ze względu na specy kę działań i zakres sprawowanej opieki, jest placówką
socjalizacyjną, realizującą również zadania placówki interwencyjnej, zapewniającą opiekę
i wychowanie dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej,
dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej
W styczniu 2020 roku w placówce przebywało 29 dzieci, z kolei na koniec roku, tj. w grudniu
2 0 2 0 r o k u p r z e b y w a ł o 2 4 w y c h o w a n k ó w. Z a t r u d n i o n y c h b y ł o 1 8 o s ó b ,
w tym 13 merytorycznych, 2 pracowników administracji oraz 2 pracowników obsługi.
Miesięczny koszt utrzymania wychowanka w 2020 roku wyniósł 4 359,77 zł. Celem placówki
jest działanie na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenie go w
rodzinnej formie opieki, a także w miarę możliwości przygotowanie dziecka do
samodzielności
Do zadań placówki należy w szczególności
● zapewnienie dziecku pozbawionemu opieki rodziców ciągłej całodobowej opieki
i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb
● prowadzenie zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych,
logopedycznych, terapeutycznych, rekompensujących dzieciom brak wychowania
w środowisku rodzinnym i przygotowujących do życia społecznego
● realizacja przygotowanego przez wychowawcę planu pomocy dziecku
● podejmowanie wszelkich starań zmierzających do uregulowania sytuacji prawnej
wychowanka
● umożliwienie kontaktów dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, o ile sąd nie
postanowi inaczej
● podejmowanie starań w celu powrotu dziecka do rodziny
● zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku
i możliwości rozwojowych
● zapewnienie do korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych
● współpraca z instytucjami, które wspierają działania placówki, w szczególności
w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia
Wszystkie zadania są realizowane na bieżąco
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Placówki wsparcia dzienneg

Wykaz wszystkich placówek wsparcia dziennego działających na terenie gminy Miasto
Skierniewice na dzień 31.12.2020 r
Wszystkie wymienione poniżej placówki działają zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i wszystkie, współ nansowane były ze
środków budżetu Miasta Skierniewice

Nazwa placówki

Forma placówki

Organ, instytucja

(opiekuńcza /

prowadząca

specjalistyczna/

placówkę

Adres placówki

pracy
podwórkowej)
Świetlica

specjalistyczna

Polski Komitet

96-100 Skierniewice,

profilaktyczno

Pomocy Społecznej

Aleja Niepodległości

-środowiskowa

96-100 Skierniewice 4 nr 1/2
Aleja Niepodległości
4 nr 1/2
tel.46/8333827,
e-mail: pkps@op.pl

Środowiskowe

opiekuńcza

Towarzystwo

96-100 Skierniewice

Ognisko

Przyjaciół Dzieci

ul. Rybickiego 6

Wychowawcze

Oddział Powiatowy

Świetlica

96-100 Skierniewice 96-100 Skierniewice

opiekuńcza

Opiekuńczo –

ul. Rybickiego 6

Wychowawcza

46/833 35 74,

ul. Rybickiego 6

e-mail:
Świetlica

tpd.skierniewice@op 96-100 Skierniewice

opiekuńcza

.pl

Opiekuńczo –

ul. Sienkiewicza 14

Wychowawcza” przy
SP Nr 1

fi
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Świetlica

opiekuńcza

96-100 Skierniewice

Opiekuńczo –

ul. Jasna 30

Wychowawcza przy
SP Nr 4

Świetlica

opiekuńcza

96-100 Skierniewice

Opiekuńczo –

ul. Szarych

Wychowawcza przy

Szeregów 6

SP Nr 4
Świetlica

opiekuńcza

96-100 Skierniewice

Opiekuńczo –

ul. Św.

Wychowawcza przy

Maksymiliana Kolbe

SP Nr 7

30

Świetlica

opiekuńcza

96-100 Skierniewice,

Opiekuńczo –

ul. M. Konopnickiej

Wychowawcza przy

5

SP Nr 5
Świetlica

opiekuńcza

96-100 Skierniewice,

Opiekuńczo –

ul. Tetmajera 7

Wychowawcza przy
SP Nr 9
„Świetlica

opiekuńcza

96-100 Skierniewice

integracyjna dla

ul. Sienkiewicza 14

dzieci ” przy SP Nr 1

POMOC RODZINOM I MIESZKAŃCO
Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – dane ogóln

Organizatorem, koordynatorem i wykonawcą zadań z zakresu pomocy społecznej,
określonych przepisami prawa jako zadania własne gminy, zadania zlecone gminie, zadania
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powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Skierniewicach - jednostka organizacyjna Miasta Skierniewice
Główne formy działalności MOPR to:
1. Środowiskowa pomoc społeczn
2. Rehabilitacja osób niepełnosprawnyc
3. Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanie legitymacji
osób niepełnosprawnych oraz karty parkingowe
4. Pomoc skierowana do dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicó
5. Świadczenia rodzinne i dodatki dla opiekunó
6. Świadczenie – „Dobry start
7. Świadczenie "Za życiem
8. Fundusz alimentacyjn
W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Skierniewicach na dzień 31 grudnia 2020 roku
zatrudnionych było 79 pracowników, w tym: 1 dyrektor, 19 pracowników socjalnych,
19 opiekunek domowych, 3 pracowników PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych), 4 pracowników MZOON (Miejskiego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności), 10 pracowników świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
10 pracowników administracji, 3 psychologów, 1 pracownik gospodarczy (kierowca),
1 pracownik BHP, 3 pracowników w DDP „Niedziela”. W ciągu 2020 roku pomocą zostało
objętych 1 587 mieszkańców pochodzących z 836 rodzin. Dzisiejsza sytuacja na rynku
pracy, a także wciąż zmieniające się potrzeby społeczne oraz akty ustawodawcze, stawiają
pracowników pomocy społecznej przed koniecznością ciągłego dokształcania, doskonalenia
zawodowego, nabywania nowych kompetencji i umiejętności w pracy z klientem. Ważne jest,
by być „na czasie”, nie zostawać w tyle, a przede wszystkim, by umieć dostosować
oferowaną pomoc do aktualnych problemów bene cjentów
W 2020 roku z różnorodnych form dokształcania zawodowego skorzystało 14 pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach

Działalność na rzecz rodzi

Pomoc nansowa i materialna
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W 2020 r. zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Skierniewicach obejmował wsparciem osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji
życiowej i nie były w stanie przezwyciężyć występujących problemów bez wsparcia
zewnętrznego. Podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej występującym problemem,
z którym borykały się rodziny zamieszkujące w Skierniewicach, było ubóstwo i bezrobocie.
Bezrobocie stanowiło jedną z najczęstszych i istotnych dysfunkcji powodujących
konieczność objęcia rodzin pomocą
Osoby i rodziny, którym udzielono w ramach zadań własnych bez względu na rodzaj i formę
● liczba rodzin – 83
● liczba osób w rodzinach – 1 58
Pomoc udzielona w formie pracy socjalnej
● liczba rodzin – 82
● liczba osób w rodzinach – 1 57
Osoby i rodziny, którym przyznano świadczenie pieniężne
● liczba rodzin- 74
● liczba osób w rodzinach – 1 42
Osoby i rodziny, którym przyznano świadczenie niepieniężne
● liczba rodzin – 27
● liczba osób w rodzinach – 66
Osoby i rodziny, którym przyznano świadczenia w formie posiłku dla dzieci
● liczba rodzin – 9
● liczba dzieci, które korzystały z posiłku – 15

POWODY UDZIELANIA POMOCY I WSPARCIA

Liczba rodzin

Liczba osób
w tych rodzinach

Ubóstwo

341

620

Bezrobocie

491

1048

Niepełnosprawność

272

416

Długotrwała lub ciężka choroba

425

690
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Bezradność w sprawach

691

opiekuńczo-wychowawczych

268, w tym:

i prowadzenia gospodarstwa
domowego

277
rodziny niepełne 96
rodziny wielodzietne 13

77

Alkoholizm

58

89

Narkomania

9

11

Potrzeba ochrony macierzyństwa

77

335

W tym – wielodzietność

20

109

Bezdomność

33

34

Trudności w przystosowaniu do

36

50

Sieroctwo

3

6

Przemoc w rodzinie

82

210

Sytuacja kryzysowa

2

2

życia po opuszczeniu zakładu
karnego

Wsparciem dla rodzin funkcjonujących poprawnie, jak i mających trudności w pełnieniu
swych funkcji są też inne rodzaje świadczeń i pomocy, w tym udzielane w ramach ustawy
o świadczeniach rodzinnych, wprowadzonego w 2016 r. świadczenia wychowawczego –
Rodzina 500+, ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także świadczenia
rodzicielskiego. Świadczeniem wychowawczym w 2020 r. objęto 5 616 rodzin, w których było
8 956 dzieci. Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 102 047 na kwotę 51 133 262,23 zł

Liczba rodzin i osób, które skorzystały z innych świadczeń, liczba świadczeń oraz kwot
zrealizowanych świadczeń w 2020 r.
● z zasiłków rodzinnych skorzystało 1 591 osób, na kwotę 1 762 091,97 zł
● z dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego skorzystały 54 osoby, na kwotę 170 196,71 zł
● z dodatku z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 53 osoby, na kwotę 51 157,40 zł
● z dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka skorzystały 73 osoby, na kwotę
159 056,46 zł
● z dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego skorzystały
118 osób, na kwotę 131 831,51 zł
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● z dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego skorzystało 566 osób, na kwotę
88 385,66 zł
● z dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej skorzystało 222
osób, na kwotę 270 971,81zł
● z dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania skorzystało 18 osób, na kwotę 9 279,52 zł
● z zasiłku pielęgnacyjnego skorzystało 1 112 osób, na kwotę 2 624 688,88 zł
● ze świadczeń pielęgnacyjnych skorzystało 178 osób, na kwotę 3 622 194,40 zł
● ze specjalnego zasiłku opiekuńczego skorzystały 22 osoby, na kwotę 154 960,00 zł
● z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 198 osób, na kwotę
198 000,00 zł
● z zasiłku dla opiekuna skorzystało 6 osób, na kwotę 43 180,00 zł
● składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za
osoby (skorzystało 147 osób, na kwotę 718 096,37 zł)
○ pobierające świadczenia pielęgnacyjne
○ pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy
○ pobierające zasiłek dla opiekuna ze świadczeń rodzicielskich skorzystały 144
osoby, na kwotę 811 314,23 zł
● z jednorazowego świadczenia „Za życiem” skorzystały 3 osoby, na kwotę 12 000,00 z
● ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 393 osób, na kwotę
1 730 404,60 zł.

Asystent rodzin
Efektywną, dodatkową formą pomocy dla rodzin przeżywających trudności w opiekowaniu
się i wychowywaniu dzieci, udzielaną na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest objęcie rodzin pomocą asystenta
rodziny. W 2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Skierniewicach z rodzinami
mającymi szczególne trudności w wypełnianiu ról społecznych, prawidłowym funkcjonowaniu
i pokonywaniu trudności życiowych pracowało 4 asystentów rodziny. Koszty ich zatrudnienia
w 2020 r wyniosły 227 947,05 zł, w tym udział środków własnych gminy wyniósł
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222 847,05 zł oraz środki pochodzące z dotacji w ramach resortowego programu „Asystent
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2020 r.” wyniosły 5 100,00 zł
Rodziny, które wymagają wsparcia tą formą pomocy typowane są przez pracowników
socjalnych lub są zobowiązane do pracy z asystentem rodziny przez sąd
Swoimi usługami asystenci rodziny w 2020 r. obejmowali 56 rodzin, w tym 6 rodzin do pracy
z asystentem rodziny były zobowiązane przez sąd. 7 rodzin z pomocy asystenta rodziny
korzystało do 3 miesięcy, a do 12 miesięcy korzystało 12 rodzin. Przeciętny czas pracy
asystentów rodziny z rodziną wyniósł 30 miesięcy. W 2020 r. asystenci rodziny zakończyli
pracę z 9 rodzinami. W rodzinach, z którymi współpracowali asystenci rodziny znajdowały
się 137 dzieci

Piecza zastępcza i rodziny zastępcze
Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka
organizacyjna powiatu, wykonująca zadania systemu pieczy zastępczej – art. 2 ust. 3 i art.76
ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1111 z późn.zm). W oparciu o zapisy ww. ustawy oraz na podstawie
Zarządzenia Prezydenta Miasta Skierniewice na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
w Mieście Skierniewice został wyznaczony Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Skierniewicach. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej na bieżąco podejmuje działania
zmierzające do osiągnięcia wszystkich wymaganych standardów w obrębie systemu pieczy
zastępczej. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia
dziecku opieki i wychowania przez rodziców. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
funkcjonowały ogółem na terenie miasta Skierniewice 56 rodzin zastępczych ustanowionych
przez Sąd Rodzinny i Opiekuńczy, sprawujące opiekę nad 71 dziećmi. Wśród nich 37 rodzin
spokrewnionych z dzieckiem (dziadkowie bądź rodzeństwo dziecka), w których przebywało
49 dzieci, 19 rodziny niezawodowe w których przebywało 22 dzieci. Poza rodzinami
zastępczymi spokrewnionymi i niezawodowymi w mieście Skierniewice funkcjonowały także
dwie rodziny zastępcze zawodowo, w których przebywało 7 dzieci
Rodziny zastępcze – udzielona pomoc nansowa w 2020 r. z podziałem na środki gminy
i powiatu:
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LP

Forma pomocy

Liczba

Liczba Liczba

rodzin

dzieci

Kwota świadczeń

świad-czeń

1

Pomoc pieniężna na

Środki

Środki

Gminy

Powiatu

Łącznie

56

71

713

156 897,15

467 745,89

624643,04

8

8

90

6 456,60

12 533,40

18990,00

5

7

5

950,00

10 950,00

11900,00

1

4

4

7 289,03

12 895,61

20184,64

0

0

0

0,00

0,00

0,00

2

2

2

0,00

1 000,00

1000,00

15

15

116

0,00

60 184,58

60184,58

3

3

3

0,00

8 517,00

8517,00

bieżące utrzymanie
dziecka w rodzinie
zastępczej
2

Dodatek z tytułu
niepełnosprawności
dziecka

3

Pomoc pieniężna no
pokrycie wydatków w
związku z przyjęciem
dziecka

4

Świadczenie pieniężne na
utrzymanie lokalu
mieszkalnego

5

Świadczenie pieniężne na
pokrycie kosztów
związanych z remontem

6

Dofinansowanie do
wypoczynku dziecka

7

Pomoc dla osoby
usamodzielnionej na
kontynuowanie nauki

8

Pomoc dla osoby
usamodzielnionej na
usamodzielnianie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach jako organizator rodzinnej pieczy
zastępczej wypłaca świadczenie „Dobry Start” rodzinom zastępczym oraz Dyrektorowi
na rzecz wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom” w Skierniewicach.
Łącznie świadczenie takie wypłacono na rzecz 79 dzieci, na łączną kwotę 23 700,00 zł
Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Skierniewic umieszczonych w rodzinach
zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów na podstawie 32 porozumień

.
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zawartych z innymi powiatami Miasto Skierniewice wydatkowało w omawianym okresie
kwotę 346 378,25 zł ze środków powiatu i kwotę 140 693,69 zł ze środków gminy. Natomiast
na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Miasta Skierniewice umieszczonych
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu, na podstawie
9 porozumień zawartych z innymi powiatami, Miasto Skierniewice wydatkowało w 2020
kwotę 267 885,21 i kwotę 73 818,24 ze środków gminy. Nadzór nad funkcjonującymi
w Skierniewicach rodzinami zastępczymi sprawowany jest bezpośrednio przez pracowników
utworzonego w MOPR Zespołu do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Nadzór ten polega
przede wszystkim na wizytowaniu rodzin zastępczych i dokonywaniu okresowej oceny
sytuacji przebywających w nich dzieci, a także dokonywaniu oceny rodziny zastępczej.
Funkcjonujące na terenie Miasta Skierniewice rodziny zastępcze mogą na bieżąco korzystać
z konsultacji i poradnictwa specjalistycznego zatrudnionego w ośrodku psychologa
i prawnika
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach w 2020 roku realizował projekt
współ nansowany ze środków Unii Europejskiej „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój w latach 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych
świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo,
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych
świadczonych w interesie ogólnym
Celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia
COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu miała wzmocnić rodzin
zastępczych, rodzinne domy dziecka placówki opiekuńczo- wychowawczych, regionalne
placówki opiekuńczo- terapeutyczne, interwencyjne ośrodków predykcyjnych, w zakresie
bezpiecznej realizacji tych podmiotów w okresie epidemii COVID -19. W ramach pomocy
w organizacji zdalnego nauczania wsparcia otrzymały dzieci umieszczone w pieczy
zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu
audiowizualnego
Celem szczegółowym Projektu było zatem wsparcie dzieci, rodziców zastępczych
i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji
zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez
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● zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym
zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu
audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością)
● zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki
z epidemią (w tym zakupu środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek,
zakup środków dezynfekcyjnych)
● zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy
zastępczej
Projekt był

nansowany z Budżetu Państwa oraz Funduszu Europejskiego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020
W ramach projektu wsparciem zostało objętych 53 rodziny zastępcze. Do 19 rodzin tra ły
24 laptopy, 9 rodzin zastępczych otrzymało 9 urządzeń wielofunkcyjnych oraz 4 rodziny
otrzymały 4 sztuki słuchawek z mikrofonem. Sprzęt komputerowy uczestnicy projektu
otrzymywali według wcześniej zgłoszonych potrzeb. Ponad to wszystkie rodziny

otrzymały

środki ochrony indywidualnej tj. jednorazowe maseczki, jednorazowe rękawiczki oraz płyn
do dezynfekcji
Wsparciem została także objęta Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „DOM”
w Skierniewicach do której zostało przekazane według wcześniej zgłoszonego
zapotrzebowania 10 laptopów, 2 skanery, 30 sztuk słuchawek wraz z mikrofonem, projektor
z ekranem oraz 5 sztuk oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością. Ponad
to przekazano środki ochrony osobistej i środki ochrony indywidualnej
Miasto Skierniewice otrzymało

do nansowanie realizacji Projektu w wysokości

149 905,00 zł w tym ze środków europejskich w kwocie 126 339,93 zł, co stanowi 84,28%
oraz ze środków do nansowania w formie współpracy krajowej w kwocie 23 565,07 zł,
co stanowi 15,72% do nansowania. Projekt było

nansowany z Budżetu Państwa oraz

Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój lata
2014-2020. Liderem Projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Przeciwdziałanie przemocy w rodzini

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, a zwłaszcza prawo do życia
i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej. Przy rozpoznaniu przemocy, rejestracji
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przebiegu zdarzenia i jego skutków oraz wszczęcia postępowania przygotowawczego wobec
sprawcy przemocy służy procedura „Niebieskiej Karty”. Większość spraw z art. 207 kk
(znęcanie się nad rodziną) nie tra a do wymiaru Sądu lub jest umarzana z powodu braku
dowodów. Każde udokumentowane zdarzenie, nawet jeśli nie pociąga za sobą drastycznych
skutków, jest dowodem na ciągłość i powtarzalność przemocy i może zostać wykorzystane
jako dowód procesowy. Zarządzeniem Nr 61.2011 z dnia 13 czerwca 2011 r. Prezydenta
Miasta Skierniewice w związku z uchwałą Nr IX/45/11 Rady Miasta Skierniewice z dnia
25 marca 2011 r. zmienioną uchwałą Nr X/57/11 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 kwietnia
2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz ustawą
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2020 poz. 218)
w mieście Skierniewice powołany został Zespół Interdyscyplinarny do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Koordynowanie i monitorowanie prac Zespołu
zostało powierzone Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Skierniewicach. Zespół
składa się z 15 osób i są to przedstawiciele różnych instytucji z miasta Skierniewice
● Policji
● Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
● Sądu Rejonowego
● Wydziału Edukacji Urzędu Miasta
● Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
● Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
● Prokuratury Rejonowej
● Poradni Leczenia Uzależnień
Rodziny, w których funkcjonuje procedura „Niebieskiej Karty” (w 2020 r. założono
144 „Niebieskich Kart” w 106 rodzinach) są systematycznie monitorowanie przez
pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach
i dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach. Wizyty w tych środowiskach
mają na celu sprawdzanie bezpieczeństwa osób pokrzywdzonych oraz monitorowanie
ich potrzeb
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Ośrodek Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz z hostele
Ośrodek Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie czynny był w poniedziałki, środy, czwartki w
godzinach: 08.00-13.00 i 17.00-20.00; wtorki, piątki w godzinach: 08.00-16.00; od godziny
16.30 dyżury specjalistów
W strukturach ośrodka funkcjonuje jedyny na terenie Skierniewic i powiatu ziemskiego
całodobowy Hostel dla o ar przemocy wewnątrzrodzinnej. Oferta ośrodka skierowana jest
przede wszystkim do o ar przemocy, w tym osób współuzależnionych. Prowadzone
są również rozmowy wstępne ze sprawcami przemocy domowej
W ośrodku pracownik pierwszego kontaktu przyjmuje i prowadzi rozmowy wstępnodiagnozujące z klientami, monitoruje sprawy związane z faktem zgłoszenia przemocy,
udziela bieżącego wsparcia i pomocy. Osoby korzystające z oferty ośrodka kierowane
są w zależności od potrzeb na
● grupę wsparcia dla o ar przemocy domowej
● konsultacje prawne
● indywidualną pracę z psychologiem
● konsultacje z policjantem - resocjalizatorem
● mediacje rodzinne
● do Hostelu, który zapewnia schronienie w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia
W Hostelu jednorazowo może uzyskać schronienie do 16 osób (kobiet i kobiet z dziećmi)
Hostel wyposażony jest w kuchnię z pełnym zapleczem sprzętu AGD, łazienkę
z ubikacją, 3 sypialnie umeblowane dla potrzeb matek z dziećmi
Specjaliści ośrodka zapewniają długofalową i kompleksową pomoc w wychodzeniu
z przemocy i rozwiązywaniu problemów życiowych. Pilotują i monitorują sprawy klientów
znajdujących się pod opieką ośrodka
W 2020 r. z oferty ośrodka skorzystało
● prowadzenie rozmów wstępno-diagnozujących z o arami przemocy domowej oraz
wstępnych ze sprawcami przemocy - 63 kobiety
● prowadzenie przez pedagoga grupy wsparciowo-edukacyjnej dla o ar przemocy
domowej i współuzależnionych - 221 kobiet
● konsultacje prawne dla o ar przemocy domowej - 64 osoby
● indywidualna praca psychologiczna z o arami przemocy domowej - 196 osób
● w „Hostelu” przebywało 9 osób przez 148 osobo/doby
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Działalność na rzecz rodzin wielodzietnych – 500 +, SKR Plu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach w 2020 roku świadczeniem
wychowawczym wynikającym z realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy
państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+” objął: 5 616 rodzin, w których było:
8 956 dzieci. Liczba wypłaconych świadczeń wynosiła 102 047, na kwotę 51 133 262,23 zł

Ponadto w 2020 roku na terenie Miasta Skierniewice obowiązywało 3 126 kart Skierniewicka
Rodzina Plus wydanych w ramach programu wspierania rodzin wielodzietnych. Pomocą
w ramach programu objętych było 874 rodzin. Karta ta upoważnia do
● 50% zniżki na bilety do Kinoteatru „Polonez” i na spektakle teatralne dla
dzieci i młodzieży organizowane przez Centrum Kultury i Sztuki w budynku przy
ul. Reymonta 33
● 50% zniżki od opłat na wybrane zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowanych przez
Centrum Kultury i Sztuki
● 50% ulgi na bilety wstępu na basen funkcjonujący w ramach Pływalni Miejskiej Nawa
Sp. z o.o.
● 50% ulgi na bilety autobusowe MZK w Skierniewicach
Do uczestnictwa w Programie, zostali zaproszeni również skierniewiccy przedsiębiorcy.
Na koniec 2020 roku dwudziestu siedmiu z nich wsparło Program Skierniewicka Rodzina
PLUS i złożyło ofertę współpracy
W 2020 roku na utrzymanie programu z budżetu gminy przeznaczono 119 845,27 zł

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Do końca 2020 roku w Mieście Skierniewice 1 101 rodzin posiadało ogólnopolską Kartę
Dużej Rodziny
W 2020 r. zostało przyjętych
● 165 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny
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● 57 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy przez
rodzinę wielodzietną
● 6 wniosków o uzupełnienie rodziny
● 70 wniosków dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców
W 2020 wydano 420 Kart Dużej Rodziny w formie tradycyjnej. Wydano także 303 karty
w formie elektronicznej

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnyc
Działalność współ nansowana z PFRO

Środki

nansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

przypadające wg algorytmu dla Miasta Skierniewice na realizację zadań ustawowych
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.
z 2019 poz. 1172 z późn. zm.) wyniosły w 2020 roku 1 514 491,00 zł (środki w całości
przeznaczone na rehabilitację społeczną, w tym na
● turnusy rehabilitacyjne - w 2020 r. z do nansowania skorzystało 231 osób na łączną
kwotę 197 112,00 zł. Do nansowanie objęło 96 osób dorosłych i ich 30 opiekunów
oraz 18 dzieci i ich 18 opiekunów
● likwidację barier - w 2020 r. na likwidację barier wydatkowano łącznie 173 445,33 zł.
W ramach likwidacji barier architektonicznych z do nansowania skorzystało 5 osób na
kwotę 76 806,99,00 zł, na bariery w komunikowaniu 50 osób na kwotę 69 524,00 zł
oraz na bariery techniczne 13 osób na kwotę 27 114,34 zł
● do nansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt
rehabilitacyjny - w 2020 r. roku o do nansowanie ubiegało się 825 osób. Pozytywnie
rozpatrzono 776 wniosków. Z do nansowania zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze skorzystało 776 osób na kwotę 335 809,41 zł,
natomiast w ramach do nansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego zostało
zrealizowanych 6 umów na kwotę 8 761,00 zł
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Pilotażowy program „Aktywny Samorząd

W 2020 roku realizowane były następujące formy wsparcia
● pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
● pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
● pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
● do nansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania
● pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektrycznego
● pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
● pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie
jakości)
● pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku
lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w
ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania
przedszkolnego)
● pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez do nansowanie
kosztów edukacji
● pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
● pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
● pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub
oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
W 2020 r. w ramach programu udzielono wsparcia 48 osobom na łączną kwotę
262 461,50 zł. W Module I z do nansowania skorzystało 16 osób na kwotę 151 732,00 zł,
zaś w Module II 32 osoby na kwotę 110 729,50 zł
Ponadto w 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował Moduł III Programu „Pomoc
osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III w/w programu zostało złożonych
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117 wniosków z czego 102 osoby niepełnosprawne skorzystały z do nansowania na kwotę
133 500,00 zł

Warsztaty terapii zajęciowe

Na terenie miasta działa Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Osób
Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”. WTZ jest placówką pobytu dziennego, czynną od
poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Uczestnicy Warsztatu to osoby dorosłe
o ograniczonej sprawności intelektualnej, z zaburzeniami psychicznymi lub schorzeniami
neurologicznymi.

W placówce poza terapią zajęciową prowadzone są oddziaływania

psychologiczne, terapia logopedyczna oraz rehabilitacja ruchowa. Odbywają się także
zajęcia dziennikarskie. Z zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych w WTZ korzysta obecnie
40 uczestników
Terapia zajęciowa, odbywa się w grupach pięcioosobowych w 8 pracowniach
● komputerowej
● szkole życia z elementami plastyki
● rękodzielniczej
● technicznej
● gospodarstwa domowego
● plastycznej
● przygotowania zawodowego
● umiejętności społecznych
Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii, który jest tworzony
i wery kowany przez Radę Programową na podstawie zgromadzonej dokumentacji,
obserwacji działań i zachowań uczestników w Warsztacie oraz szczegółowej punktowej
oceny. Program jest realizowany w poszczególnych pracowniach z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb uczestników
Działalność placówki

jest

nansowana w 90% ze środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w 10% ze środków samorządu terytorialnego.
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Sprawni
Inaczej” funkcjonuje w budynku rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, przy ul. Nowobielańskiej 92B w Skierniewicach
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Z powodu pandemii COVID -19, w okresie od 12 marca do 29 maja 2020 r. oraz
od 29 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w związku z kolejnymi decyzjami
Wojewody Łódzkiego dot. zawieszenia działalności dziennych ośrodków wsparcia, w celu
zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa, pracowano zdalnie, głównie
z wykorzystaniem sprzętu komputerowego lub telefonu. Po rozpoczęciu pracy zdalnej,
ważne było nawiązanie kontaktu z uczestnikami, rodzicami lub opiekunami w celu ustalenia
formy, czasu i sposobu kontaktu. W pierwszym okresie izolacji, bardzo istotne było
zniwelowanie lęku uczestników oraz wspieranie rodziców w tej nowej i trudnej dla nas
wszystkich sytuacji. Pierwsze rozmowy dotyczyły zasad zachowania podczas epidemii,
motywowania do przestrzegania zasad higieny (prawidłowe mycie rąk, dezynfekcja,
noszenie maseczki), aktywności ruchowej oraz aktywnego spędzania czasu wolnego
Placówka od 1 czerwca 2020 r., rozpoczęła zajęcia z uwzględnieniem rotacyjności grup naprzemiennie po 4 pracownie w tygodniu. Na czas nieobecności grup uczestników w WTZ,
kontynuowano pracę w sposób niestandardowy, tj. poza siedzibą jednostki telefonicznie
bądź przez Internet. Nasze działania prowadzone były w oparciu o dokumentację
opracowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wytyczne Ministerstwa
Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Na ich podstawie zostały przygotowane
indywidualne procedury postępowania w warsztacie w zakresie organizacji pracy oraz zajęć
i zasad bezpiecznego postępowania w celu zapobiegania zakażeniom wirusem
SARS CoV-2. Po urlopie 8 sierpnia, powróciliśmy do pracy wszystkich pracowni stacjonarnie
Wynikająca z sytuacji epidemiologicznej konieczność pracy zdalnej dała nam możliwość
dalszego prowadzenia różnego rodzaju zajęć i form wsparcia z pominięciem kontaktu
osobistego, a wykorzystaniem kontaktu telefonicznego, kontaktów za pośrednictwem
mediów społecznościowych np. grupa dziennikarska komunikowała się ze sobą poprzez
komunikator Messenger i FB. Program pracy zakładał kontynuację programów rehabilitacji
z dostosowaniem ich do ograniczeń w związku z ogłoszoną pandemią. Pracowano
z uczestnikami w oparciu o pozytywne wzmocnienia, rozmawiano o sytuacji pandemii,
motywowano do przestrzegania zasad higieny, przekazywano informacje i zalecenia
odnośnie obostrzeń. Prowadzono rozmowy na temat samopoczucia i zdrowia. Zwracano
uwagę na działania związane z treningiem życia codziennego, wykorzystaniem czasu
wolnego do doskonalenia umiejętności praktycznych w zakresie gospodarstwa domowego
m.in.: sprzątania, prania, pomocy w kuchni, prac w ogrodzie, kształtowania zachowań
proekologicznych – segregacja śmieci. Przygotowywano i przekazywano uczestnikom
do domu karty pracy, które zawierały ćwiczenia stymulujące funkcje językowe i inne procesy
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poznawcze takie jak: pamięć, logiczne myślenie, analizowanie i wnioskowanie, koncentrację
uwagi, koordynację wzrokowo ruchową, a także materiały dostosowane do ich
indywidualnych predyspozycji i umiejętności m.in.: puzzle, gry planszowe, krzyżówki, atlasy
przyrodnicze, memory, ruchomy alfabet, materiały plastyczne, kredki, wzory, modelinę, farby
akrylowe, kanwy do wyszywania wraz z zestawem mulin, wełny czesankowe ze wzorem
do lcowania na sucho. Uczestnicy w domu kontynuowali wykonywanie prac plastycznych
do konkretnych tematów konkursowych. Jeden z naszych uczestników wykonał pracę
na konkurs plastyczny „Moja przygoda w muzeum” zorganizowany przez Muzeum
Historyczne Skierniewic i zdobył nagrodę Grand Prix. Skorzystaliśmy z możliwości udziału
w konkursie plastycznym zatytułowanym „Tajemnica mojej wyobraźni” Sztuka Osób
Niepełnosprawnych zorganizowanym przez PFRON. Prace zostały przygotowane pod
nadzorem instruktora pracowni plastycznej. W etapie wojewódzkim w/w konkursu nasi
uczestnicy zajęli II i III miejsce w kategorii Malarstwo i Witraż, III miejsce w kategorii Rysunek
i Gra ka. Ponadto w w/w kategorii przyznano naszemu uczestnikowi wyróżnienie
Ważnym elementem w pracy zdalnej było wsparcie psychologa wobec nie tylko uczestników,
ale również ich rodzin. Podejmowano działania z zakresu interwencji kryzysowej
(w przypadku pogorszenia się stanu psychicznego uczestników lub ich opiekunów; trudności
w radzeniu sobie z izolacją w czasie pandemii; lub postawy lękowej u opiekunów, którzy
zachorowali na COVID-19). Rozesłano i udzielono pomocy w wypełnianiu wniosków
o do nansowanie ze środków PFRON, w ramach programu „Pomoc osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi” - Moduł III oraz wniosku o zakup sprzętu komputerowego. Na bieżąco
współpracowano z instytucjami miejskimi, pomagano rodzinom uczestników w załatwianiu
bieżących spraw urzędowych
Prowadzone były zajęcia logopedyczne i kontynuowana działalność grupy dziennikarskiej
zmierzającą do wydrukowania kolejnych numerów kwartalnika „Nasz Warsztat”. Uczestnicy
wykonywali ćwiczenia zlecone przez instruktora gimnastyki leczniczej. Opracowane przez
instruktorów zajęcia domowe były pozytywnie odbierane przez uczestników. Przygotowanie
materiałów, kontakty telefoniczne, praca zdalna przez Internet, rozmowy i wsparcie
w sytuacjach kryzysowych pozwalały przejść przez trudny dla wszystkich okres. W pracy
zdalnej z uczestnikami dużą pomoc i wsparcie wykazali rodzice pomagający w wykonywaniu
zadań
Niestety, obostrzenia związane ze stanem epidemii wymusiły wprowadzenie ograniczeń
w funkcjonowaniu Warsztatu. Dotyczą one np. zawieszenia praktyk naszych uczestników
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u dotychczasowych pracodawców i działalności grupy teatralnej. Nie realizujemy zajęć
z zakresu rehabilitacji społecznej, tj. wyjazdów, wyjść do kina, muzeum, teatru, wyjazdów
integracyjnych, wycieczek. Zostały zawieszone zajęcia praktyczne w pracowni gospodarstwa
domowego oraz wyjazdy w ramach treningu ekonomicznego
Na działalność WTZ przekazano w 2020 r. kwotę 910 443,00 zł, w tym do nansowanie
ze środków PFRON 819 349,00 zł
Ponadto Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Skierniewicach
w roku 2020, powierzono grant w ramach realizowanego przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie projektu grantowego
„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” Działanie 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt
przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych
przez WTZ oraz pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami
z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19. Uzyskane w ramach grantu
środki zostały przeznaczone m.in. na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników
zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków
dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania. Kwota grantu powierzonego
przez PFRON Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Skierniewicach
to: 9 828,00 zł

Działalność Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawnośc

Zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dotyczące orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, realizowane są przez działający przy
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – Miejski Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skierniewicach od 2012 r.
swoim działaniem obejmuje Miasto Skierniewice i powiat skierniewicki
Są to zadania z zakresu administracji rządowej i obejmują wydawanie orzeczeń o
● niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia
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● stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia i ubiegają się
o orzeczenie dla celów poza rentowych, tj.
○ odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psycho zyczne możliwości
danej osoby
○ szkolenia, w tym specjalistycznego
○ zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej
○ uczestnictwa w terapii zajęciowej
○ konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze
oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie danej osoby
○ korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych,
terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy
społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki
○ konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
○ konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
○ spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust.1
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
○ uzyskania dodatkowej powierzchni mieszkaniowej
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skierniewicach w 2020 r. wydał
1 247 orzeczeń dla dorosłych i dzieci do 16 roku życia (1 100 dorosłych i 147 dzieci)
Liczba wydanych legitymacji w 2020 r.: 35
Liczba wydanych kart parkingowych 2020 r. : 394

Skierniewicka Karta Osoby Niepełnosprawne

W 2020 roku na terenie Miasta Skierniewice obowiązywały 1 253 karty wydane w związku
z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z Uchwałą nr XIV/177/2019
Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie podjęcia działań
wspierających integrację osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta
Skierniewice. Karta ta przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności
i upoważnia do
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● 50% ulgi od obowiązującej ceny biletu na ofertę

lmową kinoteatru „Polonez”

funkcjonującego w ramach Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach
● 50% ulgi do zajęć organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach
i odbywających się na terenie Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach
● 50% ulgi do zakupu biletu wstępu do hal sportowych należących do Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Skierniewicach
W 2020 roku na utrzymanie programu z budżetu gminy przeznaczono 29 094,50 zł

Działalność na rzecz seniorów, osób niesamodzielnych, samotnyc

Ważnym problemem jest kwestia opieki nad starszymi, schorowanymi osobami w rodzinie
Szczególnie dotyczy to osób, które mieszkają samotnie lub nie mają żadnej bliskiej rodziny,
a wymagają pomocy i opieki. W 2020 r. pomocą w formie usług opiekuńczych objęte były
92 rodziny, w których było 107 osób. Liczba tych rodzin nieznacznie wzrosła (w 2019 r. było
89 rodzin). W 2020 roku MOPR realizował również zadanie dotyczące prowadzenia ośrodka
wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowania do niego osób wymagających pomocy

Dom Pomocy Społeczne

Tempo życia, zachodzące przemiany w rodzinie, społeczeństwie, pogarszające się relacje
międzyludzkie, złe warunki mieszkaniowe, a przede wszystkim zdrowotne, brak bliskich osób
mogących się zaopiekować osobą chorą lub niemożność sprawowania takiej opieki – to tylko
niektóre z czynników, które zmuszają osoby bliskie do podjęcia

decyzji o umieszczeniu

osoby chorej w Domu Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta
Skierniewice na prawach powiatu, nie posiadającą osobowości prawnej. Dom jest jednostką
ponadlokalną, stałego pobytu, przeznaczoną dla 64 osób w podeszłym wieku oraz
przewlekle somatycznie chorych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku w DPS

znajdowało się

50 osób
Mieszkańcy domu stanowią bardzo zróżnicowaną grupę społeczną. Różnice wynikają z cech
społecznych, zdrowotnych, kulturowych i środowiskowych. W 2020 roku DPS zamieszkiwały
33 kobiety i 17 mężczyzn
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Mieszkańcy stawią zróżnicowaną grupę również pod względem struktury wiekowej. Spośród
50 osób najstarszy podopieczny ma 99 lat, natomiast najmłodszy mieszkaniec ma 28 lat.
W roku 2020 najmniej liczną grupę stanowili mieszkańcy w przedziale wiekowym 19-39 lat –
2 osoby. W przedziale 40-59 lat znalazła się 1 osoba, w grupie 60-64 lat – 7 osób, 65-74 14 osób, 75-79 lat - 6 osób. W skład najstarszej grupy wiekowej (80+) weszło 20 osób
Mieszkańcy pochodzą z niżej wymienionych powiatów i miast
● Miasto Skierniewice – 36 osób
● Łowicz, Bydgoszcz – po 3 osoby
● Katowice, Maków, Rybnik, pow. poznański – po 1 osobie
● pow. sosnowiecki , rawski – po 2 osoby
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
w Skierniewicach w 2020 roku wynosił: 4 766,35 zł. Osoba umieszczona w domu pomocy
społecznej ponosi odpłatność za pobyt w DPS w wysokości 70% dochodu, jednak nie więcej
niż średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej. W przypadku, kiedy
odpłatność mieszkańca nie pokrywa pełnego kosztu pobytu, do ponoszenia opłat za pobyt
w DPS członka rodziny zobowiązani są: małżonek oraz krewni w linii prostej tj. dzieci i wnuki
(zstępni) przed rodzicami i dziadkami (wstępnymi). Całość postępowania w sprawie
umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej osoby ubiegającej się o skierowanie do domu,
prowadzona jest przez właściwy, ze względu na zamieszkanie lub pobyt w dniu jej
kierowania, Ośrodek Pomocy Społecznej
Misją Domu Pomocy Społecznej jest zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom chorym
oraz starszym, którym nie można udzielić odpowiedniej pomocy w środowisku. Usługi
świadczone w sposób profesjonalny i serdeczny, nacechowane empatią i życzliwością mają
spowodować, że Dom Pomocy Społecznej stanie się dla jego mieszkańców prawdziwym
domem, w którym poczują się bezpiecznie
Ogromnym walorem Domu jest część wypoczynkowo-rekreacyjna, ogród z dwoma altanami.
Mała, kameralna altana jest dla mieszkańców miejscem wypoczynku, a także schronieniem
przed słońcem w ciepłe, letnie dni. Duża natomiast często wykorzystywana jest
do organizacji spotkań integracyjnych. Liczne ścieżki piesze, pozbawione barier
architektonicznych, zachęcają do częstych spacerów. Duża ilość zieleni sprawia,
że mieszkańcy mogą poczuć spokój i się zrelaksować. Na terenie wokół domu znajduje
się parking dla gości - 40 stanowisk

.
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Do dyspozycji mieszkańców są pokoje mieszkalne, jedno-, dwu-, trzy- i cztero- osobowe,
przytulnie urządzone. Każdy pokój jest wyposażony w stosowne do stanu zdrowia
mieszkańców łóżka, szafki przyłóżkowe, stolik, krzesła, telewizor. Dla zwiększenia komfortu
każdy pokój mieszkalny posiada łazienkę i jest wyposażony w system przyzywowo-alarmowy
i system alarmowo-przeciwpożarowy. Wszystkie pokoje mieszkańców oraz inne
pomieszczenia służące mieszkańcom znajdują się na jednej kondygnacji i są dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych
Dom posiada nowocześnie wyposażoną kuchnię i przestronną stołówkę. Dzięki temu jest
w stanie zapewnić całodzienne wyżywienie z uwzględnieniem diet i dodatkowych posiłków.
Mieszkańcy otrzymują 5 posiłków dziennie i w ciągu całej doby mają do dyspozycji
podstawowe produkty spożywcze w kuchence podręcznej. Placówka dysponuje pokojem
gościnnym dla rodzin i odwiedzających. DPS zapewnia swoim pensjonariuszom
profesjonalną pomoc oraz opiekę doświadczonego personelu przez dwadzieścia cztery
godziny na dobę. Mieszkańcy mogą liczyć na pomoc w jedzeniu, kąpaniu, ubieraniu i innych
czynnościach, których nie są w stanie samodzielnie wykonać. Personel dokłada wszelkich
starań, by program zajęć dodatkowych był ciekawy, a czas w naszym domu upływał
przyjemnie i spokojnie. Opieka nad osobami starszymi wymaga ogromnego poświęcenia,
cierpliwości, zaangażowania, wyrozumiałości oraz indywidualnego podejścia. Dzięki
wykwali kowanej i zaangażowanej w swoją pracę kadrze nasi podopieczni mają to wszystko
na co dzień
DPS zapewnia mieszkańcom pełne bezpieczeństwo, komfort i wygodę. Nadrzędnym celem
placówki jest podmiotowe traktowanie każdego mieszkańca z uwzględnieniem jego potrzeb
i możliwości. Poprzez podmiotowe i zindywidualizowane traktowanie wszystkich
mieszkańców, dom stwarza możliwości pobytu w atmosferze ciepła, zrozumienia,
swobodnego wyrażania opinii i poglądów, realizacji swoich zainteresowań i hobby oraz
nawiązywana pozytywnych i budujących relacji ze współmieszkańcami, kadrą kierowniczą
i pracownikami Domu. Istotą działań personelu jest świadczenie mieszkańcom
wszechstronnej pomocy, aby każdy czuł się potrzebny. Najważniejsze dla każdego człowieka
jest poczucie bezpieczeństwa, miłości, przynależności, życzliwości i tolerancji - na takim
gruncie budujemy codzienne nasze życie. Jest to możliwe dzięki profesjonalnemu
personelowi
Według stanu na 31 grudnia 2020 roku w Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach
funkcjonowało 43,25 etatów, w tym:
● 6 etatów to pokojowe
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● 5,75 etatu - pielęgniarki;
● 1 etat - pracownicy socjalni;
● 2 etaty - zjoterapeuci
● 1 etat - zastępca kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego;
● 1 etat - instruktor
● 5 etatów - obsługa kuchni;
● 0,5 etatu - robotnik gospodarczy;
● 7 etatów - pracownicy administracyjni;
● 1 etat – kierowca/magazynier;
● 0,5 etatu - psycholog
● 0,5 etatu - kapelan;
● 0,25 etatu - informatyk
● 0,25 etatu - służby BHP
Efektywność pracy personelu Domu Pomocy Społecznej podlegała okresowej ocenie, która
obejmowała poziom wiedzy zawodowej, umiejętności wymagane na poszczególnych
stanowiskach, zachowanie w stosunku do mieszkańców i odwiedzających, dyspozycyjność
i zaangażowanie. Personel zatrudniony w Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach miał
zapewnione dogodne warunki pracy, pozwalające na właściwe wykonywanie zadań
związanych z funkcjonowaniem Domu, jak również odzież ochronną i roboczą zgodnie
z określonymi normami
Jednym z larów działalności opiekuńczej DPS jest rehabilitacja lecznicza, czyli stosowanie
szeregu zabiegów mających na celu przywrócenie, w możliwie jak największym stopniu,
utraconych funkcji zdrowotnych. W ramach rehabilitacji leczniczej oferowane
są mieszkańcom usługi w zakresie zjoterapii i terapii zajęciowej
Fizjoterapia w DPS o naszym pro lu ma na celu zapobiegać upośledzeniu wydolności
zycznej, oddziaływać pośrednio na stan psychiczny poprzez towarzyszące wysiłkowi
zycznemu ożywienie, poprawę nastroju i kontaktów międzyludzkich. Indywidualnie
dobierane ćwiczenia uwzględniają wiek, stan somatyczny, towarzyszące choroby, a także
uboczne działanie leków. Mieszkańcom zapewnia się również możliwość korzystania
z zabiegów

zjoterapeutycznych zleconych przez lekarza rehabilitacji w zakresie

kinezyterapii i

zykoterapii. Gabinet Fizykoterapii został wyposażony w najwyższej klasy

sprzęt z zakresu elektroterapii, magnetoterapii, laseroterapii, światłolecznictwa
i ultradźwięków.
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● 11,5 etatu - opiekunki;

m. in. UGUL-em (Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego), poręczami do nauki
chodu, drabinką szwedzką, rowerami stacjonarnymi, stolikiem do usprawniania funkcji ręki,
materacami gimnastycznymi z pełnym wyposażeniem, takim jak: gumy, taśmy, piłki, kliny
Osobom leżącym, nie mogącym czynnie uczestniczyć w terapii, zapewniamy również
rehabilitację przyłóżkową, dostosowaną indywidualnie do potrzeb i oczekiwań mieszkańca.
Mieszkańcy mają również możliwość korzystania z nowoczesnej wanny z hydromasażem
dostosowanej do osób niepełnosprawnych. Dzięki mobilnemu podnośnikowi, możliwy jest
transport pacjenta bezpośrednio z jego łóżka.
Codziennym elementem harmonogramu dnia jest poranna gimnastyka i zajęcia
zjoterapeutyczne. Wśród najczęściej wykonywanych zabiegów znajdują się następujące
ćwiczenia: samowspomaganie kończyn górnych (2 082 zabiegi) i samowspomaganie
kończyn dolnych (1 427 zabiegów) – skorzystało z nich 49 osób. Większość mieszkańców
korzysta ze spacerów rekreacyjnych, ćwiczeń indywidualnych czy terapii w sali
doświadczania świata. Prowadzone są także ćwiczenia przy odciążeniu kończyn górnych
i dolnych, ćwiczenia bierne, oporowe, równoważne i ćwiczenia na rowerze stacjonarnym.
W 2020 r. wykonano 478 zabiegów laserowych, 338 hydromasaże, 891 zabiegów przy
pomocy pola magnetycznego elektroterapii i ultradźwięków. Dziesięciu mieszkańców
korzysta z pionizacji i nauki chodu. Warto zaznaczyć, że 40 osób brało udział w codziennej
gimnastyce porannej. W ramach rehabilitacji grupowej proponujemy naszym podopiecznym
rekreację na świeżym powietrzu: gimnastykę poranną czy spacery z użyciem kijków
do nordic walking. Dzięki malowniczemu położeniu DPS nasi podopieczni mają możliwość
odbywania spacerów nie tylko po terenie Domu Pomocy Społecznej, lecz także po szlakach
znajdującego się niedaleko Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.
W 2020 roku mieszkańcy mieli zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarską w ramach
gabinetu pomocy doraźnej. Mieszkańcy z cukrzycą mają prowadzone regularne pro le
glikemiczne. Co miesiąc, w ramach pro laktyki, wszyscy mieszkańcy poddawani są kontroli
wagi, poziomu cukru we krwi oraz ciśnienia tętniczego krwi. W 2020 roku mieszkańcy Domu
Pomocy Społecznej w Skierniewicach byli objęci opieką lekarską 8 przychodni z terenu
miasta Skierniewice i korzystali z różnych form opieki medycznej
W omawianym okresie odbyło się 316 wizyt lekarskich (w tym 66 wizyt domowych
i 99 teleporad) oraz 49 hospitalizacji. Wykonano 147 badań laboratoryjnych oraz 33 badania
w ramach diagnostyki obrazowej
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Sala rehabilitacji ruchowej umożliwia terapię wszystkich schorzeń narządu ruchu. Dysponuje

Mieszkańcy DPS korzystają z opieki psychologicznej. Zbierano informacje o mieszkańcu
metodami wywiadu psychologicznego, a także obserwacji, analizy dokumentacji medycznej.
Dokonano również wstępnej oceny funkcjonowania mieszkańca – oceny stanu umysłowego,
motywacji do współpracy, możliwości mieszkańca. Łącznie przebadano 17 osób. Ważnym
elementem opieki psychologicznej są interwencje w sytuacjach problemowych (w 2020 roku
przeprowadzono ich 121) oraz udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego
mieszkańcom z wykorzystaniem elementów psychoterapii podtrzymującej. Przeprowadzono
także 329 rozmów psychologicznych. Podopieczni DPS wzięli udział w treningach funkcji
poznawczych w ramach terapii indywidualnej (44 osoby) oraz w fototerapii lampą
antydepresyjną (43 osoby)
W Domu znajduje się również sala doświadczania świata, która jest alternatywą dla
tradycyjnej terapii. Zasadniczym jej celem jest stymulacja większości zmysłów, tj.: wzroku,
słuchu, dotyku, węchu, czucia głębokiego na poziomie sensorycznym. Jednocześnie
przebywanie w tej sali zapewnia mieszkańcom relaks i odprężenie poprzez oderwanie się
od problemów dnia codziennego. W zależności od potrzeb, ta forma terapii pozwala
na wyciszenie i uspokojenie się lub motywuje do aktywności
Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej mogą brać udział w terapii zajęciowej, która jest
jedną z metod rehabilitacji leczniczej. Polega ona na aktywizacji chorych przez udział
we wspólnych, celowych działaniach, zwykle z pogranicza pracy użytkowej i twórczości
artystycznej. Zajęcia dobierane są tak, aby nie tylko pozytywnie wpływały na stan psychiczny
mieszkańców, ale były też pewną formą rozrywki i spędzania czasu wolnego. Stanowią one
także element usprawniania

zycznego i psychicznego. Instruktorzy kulturalno-oświatowi

w omawianym okresie prowadzili muzykoterapię, pedagogikę zabawy. Dużym
zainteresowaniem mieszkańców cieszyły się ćwiczenia umysłowe (rebusy, krzyżówki,
łamigłówki) oraz treningi pamięci – uczęszczało na nie 30 osób. Ważnymi elementami terapii
zajęciowej były codzienna rozmowa i spacery, to właśnie w tych aktywnościach brała udział
największa liczba naszych mieszkańców
Nasi podopieczni mogą korzystać także z bardzo dobrze wyposażonej biblioteki, w której
mają dostęp nie tylko do książek, ale także do codziennej prasy. Do ich dyspozycji pozostaje
także sala telewizyjna. W całym budynku rozciągnięto sieć wiMieszkańcy bardzo chętnie uczestniczyli również we wspólnym gotowaniu, pieczeniu,
przyrządzaniu posiłków. Przygotowano między innymi frytki, sałatkę jajeczną, jaja
faszerowane, tosty, ciasta. Podopieczni gotując, odprężają się, zmniejsza się napięcie,
obniża poziom stresu, stają się bardziej przyjaźni i chętniej otwierają się na innych. Wszyscy
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mieszkańcy byli częstowani pysznym ciastem, chlebem, pizzą, sałatką i innymi smakołykami
przygotowanymi w ramach terapii. Drugą bardzo lubianą formą spędzania czasu
prowadzoną w 2020 roku, była arteterapia polegająca na udziale w zajęciach malarskich,
wykonywaniu prac ręcznych, zajęciach muzycznych i innych, związanych ze sztuką.
Mieszkańcy z pomocą instruktora wykonywali obrazy, stroiki świąteczne i sezonowe,
dekoracje okolicznościowe, którymi obdarowywali zaprzyjaźnione z DPS instytucje
W 2020 roku, po raz kolejny, nasi mieszkańcy czynnie uczestniczyli w Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy, przekazując na licytację stworzone na zajęciach obrazy oraz ekobiżuterię. Kilka razy w tygodniu odbywały się zajęcia muzyczne połączone z nauką śpiewu
i przygotowaniem występów uświetniających wszystkie uroczystości. Inną formą terapii był
„Domowy salon piękności”, w którym podczas zajęć mieszkańcy mogli zadbać o swoją
skórę, włosy czy paznokcie. W trakcie zajęć prowadzone były także prelekcje związane
ze zdrowym stylem życia
Wydarzeniem otwierającym rok 2020 w Domu Pomocy Społecznej była kolęda
duszpasterska. Kapelan DPS – ks. Rafał Babicki odwiedził mieszkańców, błogosławiąc ich
oraz ich pokoje. Niedługo potem, gośćmi DPS był Klub Seniora „Rawka”, który wystawił
jasełka. Również na początku 2020 roku mieszkańcy wzięli udział w XXII Międzypowiatowym
Przeglądzie Szopek Bożonarodzeniowych w Dąbrowie. Szopka przygotowana przez
naszych podopiecznych otrzymała wyróżnienie. Innym ciekawym wydarzeniem była wizyta
młodzieży z Ochotniczego Hufca Pracy. W związku ze świętem zakochanych, uczestnicy
zaprzyjaźnionych Warsztatów Terapii Zajęciowej wystąpili z autorskim programem
artystycznym
Ważnym wydarzeniem, zarówno dla społeczności Domu, jak również dla skierniewickich
seniorów była Skierniewicka Rada Seniora, która odbyła się na terenie DPS. W trakcie
posiedzenia poruszane były najważniejsze problemy, mające bezpośredni wpływ na życie
seniorów w naszym mieście. Niestety, pandemia koronawirusa pokrzyżowała dalsze plany
związane z organizacją i uczestnictwem w imprezach okolicznościowych. Zarówno ruch
mieszkańców poza terenem placówki, jak również możliwości odwiedzin zostały znacząco
ograniczone. DPS, chcąc poprawić komfort życia w tym ciężkim czasie, zorganizował
mieszkańcom spotkania z rodzinami i znajomymi poprzez telekonferencje
Jesienią Dom Pomocy Społecznej wziął udział w zainaugurowanej przez parę prezydencką
akcji SadziMY 2020. Jej efektem było zasadzenie na terenie placówki sadzonek dębów
i sosen
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Pod koniec roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach, pod patronatem Prezydenta
Miasta Skierniewice zorganizował akcję „Zostań Świętym Mikołajem”. Celem akcji było
spełnienie marzeń mieszkańców, zapisanych w listach do Świętego Mikołaja
W kaplicy pod wezwaniem św. Jana Pawła II, znajdującej się w części terapeutycznej,
mieszkańcy mieli możliwość uczestniczenia w cotygodniowej liturgii oraz uroczystościach
religijnych. Kaplica jest udostępniona dla mieszkańców przez całą dobę, co pozwala
na codzienną modlitwę indywidualną. By umożliwić mieszkańcom udział w życiu religijnym,
zorganizowano także drogę krzyżową, święcenie pokarmów, Boże Ciało oraz Wigilię
Istotnym elementem walki z pandemią było należyte zabezpieczenie i ochrona personelu
oraz mieszkańców DPS. W tym celu wprowadzono zmiany w systemie pracy tak,
aby kontakt między pracownikami był jak najmniejszy. Czasowo wprowadzana była również
praca w formie zdalnej. Zakupiono sprzęt i wyposażenie mające służyć zwiększeniu
bezpieczeństwa, ochronie zdrowia i życia pracowników oraz mieszkańców na czas
pandemii. Dzięki środkom pozyskanym w ramach projektów „Łódzkie Pomaga” oraz
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi (…) na czas COVID-19”
współ nansowanych przez Unię Europejską

zakupiono m.in. koncentratory tlenu, ssaki

medyczne, inhalatory, pulsoksymetry, śluzę (kurtynę) dezynfekującą, zamgławiacz
do dezynfekcji pomieszczeń, maty dezynfekujące, pościel jednorazowego użytku, środki
ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. Ponadto wypłacono dodatki do wynagrodzeń
dla personelu pracującego bezpośrednio z mieszkańcami DPS. Wydatkowano ogółem
● w ramach projektu „Łódzkie Pomaga” kwotę 239 224,29 złotych
● w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi
(…) na czas COVID-19” kwotę 45 981,43 złote
Jednostka otrzymała również środki w formie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
w kwocie ogółem 86 114,00 złotych
Łączna kwota z środków nansowych z projektów i dotacji - 371 319,72 zł
Zgodnie z wytycznymi MRPiPS dotacje wydatkowano na przygotowanie i zabezpieczenie
DPS przed wzrostem zakażeń, przed rozprzestrzenianiem się wirusa oraz na zapewnienie
kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych przez jednostkę usług
W 2020 roku Dom Pomocy Społecznej pozyskał darowizny rzeczowe na łączną kwotę
38 705,25 złotych. W większości były to środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice,
fartuchy, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni), które okazały się szczególnie
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potrzebne w okresie pandemii. W ramach darowizn Dom Pomocy Społecznej pozyskał także
artykuły spożywcze, papiernicze, chemiczne i higieniczne

Dom Dziennego Pobytu Niedziela
Dom Dziennego Pobytu „Niedziela” z siedzibą w Skierniewicach ul. Lelewela 12 jest
komórką organizacyjną MOPR w Skierniewicach i działa jako ośrodek wsparcia dziennego.
Placówka ta zapewniała całodzienną opiekę i pomoc w usługach osobom starszym
(emerytom i rencistom), chorym, samotnym, nie radzącym sobie w codziennym życiu, ale nie
wymagającym świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Usługi świadczone
przez DDP „Niedziela” obejmowały zapewnienie trzech posiłków dziennie oraz zaspokajanie
potrzeb rekreacyjnokulturalnych oraz organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej.
Osoby uczęszczające do ośrodka wsparcia ponosiły wyłącznie odpłatność za posiłki według
zasad określonych Uchwałą Nr LII/170/06 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 stycznia
2006r
W 2020 r. z usług Domu Dziennego Pobytu „Niedziela” korzystały 34 osoby. Poza
zapewnieniem posiłków oraz zaspokajaniem potrzeb kulturalno-rekreacyjnych,
pensjonariusze Domu Dziennego Pobytu „Niedziela” korzystali z różnych form pomocy
w załatwianiu spraw związanych miedzy innymi z dokonywaniem zakupów odzieży, leków
i innych niezbędnych rzeczy, z wizytami u lekarza, czy też z załatwianiem spraw
mieszkaniowych

Centrum Usług Społecznych
Realizacja projektu „POMOC - Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” trwa od 2018
roku. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”
w partnerstwie z Miastem Skierniewice w osobie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Skierniewicach oraz Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”
w Skierniewicach w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na
rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1
Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego 2014 – 2020 na podstawie umowy nr RPLD
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09.02.01-10-C004/17-00 z dnia 18 czerwca 2018 zawartej pomiędzy Województwem
Łódzkim w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi a Stowarzyszeniem
Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. Łączna wartość projektu wynosi: 5 012 025,87 zł zł, łączna
kwota do nansowania: 4 510 562,77 zł, w tym kwota do nansowania ze środków UE:
4 260 223,69 zł
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Skierniewice 74 miejsc świadczenia
usług społecznych dla 160 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic oraz
92 mieszkańców Skierniewic - osób z otoczenia osób niesamodzielnych/opiekunów
faktycznych w formie
● Stworzenia indywidualnych ścieżek wsparcia (IŚW) i prowadzenia pracy socjalnej
● Prowadzenia Dziennego Domu Pomocy
● Prowadzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego
● Świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
● Świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
● Świadczenia poradnictwa specjalistycznego
● Dodatkowo w ramach projektu prowadzone są usługi specjalistyczne w postaci
dostarczania posiłków dla niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic korzystających
z usług opiekuńczych

Skierniewicka Karta Seniora
W 2020 roku na terenie Miasta Skierniewice mieszkało 12 917 osób powyżej 60. roku życia.
Spośród tych osób, 4 292 osoby przystąpiły do lokalnego programu wsparcia osób w wieku
senioralnym i uzyskały Skierniewicką Kartę Seniora, zgodnie z Uchwałą nr XIV/178/2019
Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały
w sprawie przyjęcia Programu „Skierniewicka Karta Seniora” na terenie Miasta Skierniewice
Karta ta upoważnia do
● 50% ulgi od obowiązującej ceny biletu na ofertę

lmową kinoteatru „Polonez”

funkcjonującego w ramach Centrum Kultury i Sztuki Skierniewicach
● 50% ulgi na zakup biletu wstępu na basen funkcjonujący w ramach Pływalni Miejskiej
Nawa Sp. z o.o. w Skierniewicach

.
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● 50% ulgi na zakupu biletu wstępu do hal sportowych należących do Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Skierniewicach
● 50% ulgi na zakup biletu autobusowego na kurs realizowany w ramach Miejskiego
Zakładu Komunikacji w Skierniewicach
W 2020 roku na utrzymanie programu z budżetu gminy przeznaczono 94 665,74 zł

Bank Żywności
Stowarzyszenie „Ametyst” zajmuje się dystrybucją żywności od września 2004 roku.
Działalność oparta na ścisłej współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi im. M. Edelmana
w ramach realizacji PO PŻ na lata 2014-2020. Jego założeniem jest zagospodarowanie
rezerw surowców interwencyjnych na cele pomocy społecznej i wsparcie żywnością osób
najbardziej potrzebujących. Stowarzyszenie co roku organizuje i koordynuje ogólnopolskimi
zbiórkami żywności na terenie Skierniewic. Artykuły spożywcze ze zbiórek tra ają
do lokalnych organizacji pozarządowych nieodpłatnie dożywiających dzieci. Dystrybucja
żywności odbywała się od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych. Żywność
była wydawana w siedzibie stowarzyszenia 2 razy w tygodniu, a w pozostałe dni
prowadzona wewnętrzna dokumentacja programu PO PŻ, przywóz i rozładunek żywności
z BŻ w Łodzi
Ilość przywiezionej i rozdysponowanej żywności – 119 305,64 kg o wartości 459 461,27 zł.
Liczba osób objętych pomocą – 2 200 osób

Noclegownia
Interwencyjne miejsce noclegowe dla osób bezdomnych usytuowane jest w siedzibie
Skierniewickiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Ametyst” w Skierniewicach,
ul. Kozietulskiego 3, czynne całorocznie od poniedziałku do niedzieli w godzinach
20.00-8.00. Osoba bezdomna może otrzymać pomoc w postaci
● noclegu
● kąpieli
● posiłku
● czystego ubrania
W sytuacjach uzasadnionych, w uzgodnieniu z ośrodkiem pomocy społecznej (ops) osoba
bezdomna może przebywać interwencyjnie w miejscu noclegowym w godzinach i dniach
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wolnych od pracy ośrodków pomocy społecznej tj. od poniedziałku do piątku w godzinach
16.00-20.00 oraz soboty, niedziele i święta w godzinach 8.00-20.00. Przyjmowanie w celu
noclegowania lub interwencyjnego pobytu osoby bezdomnej odbywa się wyłącznie poprzez
dowiezienie przez policję lub straż miejską, po uprzednim wydaniu stosownego
zaświadczenia o możliwości spędzenia nocy w interwencyjnym miejscu noclegowym przez
osobę bezdomną przez lekarza dyżurnego SOR. Przyjmowanie osób bezdomnych w celu
kąpieli odbywa się wyłącznie na zlecenie ops. W 2020 r. w interwencyjnym miejscu
noclegowym uzyskało pomoc 73 osoby bezdomne

Nieodpłatna pomoc prawn
W 2020 roku na terenie gminy Miasto Skierniewice funkcjonowały dwa punkty, udzielające
nieodpłatnej pomocy prawnej. Oba mieściły się w budynku Urzędu Miasta w Skierniewicach
przy ulicy Senatorskiej 12. Udzielanie porad prawnych w jednym z punktów powierzono,
wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert, Fundacji Celeste z Łodzi. W drugim punkcie,
na pomocy porozumienia z Okręgową Izbą Radców Prawnych oraz Okręgową Radą
Adwokacką, porad prawnych udzielali adwokaci i radcowie prawni wskazani przez ww.
instytucje. Porady prawne udzielane były nieodpłatnie w dni powszednie w godz. 8-16.
W 2020 roku z porad prawnych skorzystało 564 mieszkańców

Działalność Miejskiego Rzecznika Konsument
Podstawowym zadaniem rzecznika konsumentów jest udzielanie bezpłatnych porad
i informacji interesantom zgłaszającym się bezpośrednio do biura rzecznika, a także
telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Realizując ustawowe zadania,
Miejski Rzecznik Konsumentów przede wszystkim informuje konsumentów
o obowiązujących przepisach prawnych oraz o możliwości ich wykorzystania w konkretnej
sprawie. Często łączy się to z przygotowaniem dla konsumenta pisma, które ten składa
przedsiębiorcy
W 2020 roku z pomocy rzecznika skorzystało łącznie 730 mieszkańców Skierniewic. Jest
to mniejsza liczba osób korzystających z porad rzecznika niż w poprzednich latach:
1 093 osoby w 2017 roku, 852 osoby w roku 2018
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1. Charakterystyka problemów występujących w poszczególnych obszarach rynk
W roku ubiegłym największa liczba zgłoszeń konsumentów dotyczyła wadliwości
zakupionych towarów oraz nienależytego wykonywania umów przez przedsiębiorców - 462
spraw, z czego najwięcej dotyczyło wad odzież i obuwia (144), dużo zgłoszeń dotyczyło
urządzeń elektronicznych (141) oraz mebli i artykułów wyposażenia domu (46)
Najczęstsze pytania i zgłaszane problemy w tym zakresie dotyczyły
● rozpatrywania przez sprzedawców reklamacji (terminy, tryb)
● prawa do zwrotu sprzedawcy pełnowartościowego towaru
● możliwości odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na
odległość
● warunków gwarancji oraz terminów wykonywania napraw gwarancyjnych
Konsumenci zgłosili 115 spraw, które związane były z odstąpieniem od zawartej umowy
lub jej rozwiązaniem, przy czym 44 z nich dotyczyły umów zawartych poza lokalem,
a 45 spraw dotyczyło umów zawartych na odległość - były to transakcje zwierane
z wykorzystaniem internetu lub rozmów telefonicznych
W 2020 roku wpłynęło 50 spraw dotyczących warunków zawartych umów. Najczęściej były
to kwestie związane z usługami

nansowymi, ubezpieczeniowymi, telekomunikacyjnymi,

a także sprzedażą energii elektrycznej
Z zakresu usług konsumenci zgłosili 218 spraw. Najwięcej problemów w tym zakresie
sprawiły konsumentom usługi telekomunikacyjne - 81 spraw
Problemy konsumentów dotyczyły najczęściej
● nienależytego wykonania umów (niewykonywanie postanowień umownych)
● zawierania umów o świadczenie usług na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa
● utrudniania konsumentom realizowania prawa odstąpienia od umowy
● wprowadzania konsumentów w błąd przy zawieraniu umów (działania noszące
znamiona nieuczciwych praktyk rynkowych)
Przedmiotem skarg konsumentów były również umowy o dzieło. Zwykle dotyczyły jakości
usług remontowych, montażu/wykonania mebli, usług pralniczych
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Wpłynęło również 8 spraw związanych z wadami oświadczeń woli oraz noszącymi znamiona
nieuczciwych praktyk rynkowych, a także 37 spraw należących do kategorii „inne”
są to zgłoszenia, których nie udało się skategoryzować wg określonego wzoru
Rzecznik w 4 przypadkach udzielił konsumentom pomocy przy sformułowaniu skargi/
wniosku do innej, właściwej w sprawie instytucji, np. Rzecznik Finansowy, Urząd Komunikacji
Elektronicznej czy Urząd Regulacji Energetyki, a w pozostałych 6 udzielił pomocy
w przygotowaniu wniosków do sądów
2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego
w zakresie ochrony interesów konsumentów
W roku 2020 Miejski Rzecznik Konsumentów nie składał wniosków w sprawie stanowienia
i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, gdyż
żadna z zaistniałych sytuacji nie ujawniła potrzeby zmian w tym zakresie
3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów
W roku 2020 Miejski Rzecznik Konsumentów 94 razy występował do przedsiębiorców
w sprawach poszczególnych konsumentów
Interwencja rzecznika miała miejsce w przypadkach uchylania się przedsiębiorcy
od odpowiedzialności wynikającej z zawartej z konsumentem umowy sprzedaży lub
wykonania usługi. Rzecznik w pierwszej kolejności występował o udzielenie przez
przedsiębiorcę stosownych wyjaśnień i stanowiska w sprawie, co jest niezbędne, by uzyskać
całościowy obraz relacji pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Zdarza się często, iż stan
faktyczny inaczej przedstawia konsument, a inaczej przedsiębiorca. Rolą rzecznika jest
porozumienie między stronami i ugodowe zakończenie zaistniałego kon iktu
4. Współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz konsumentów w zakresie ich ochrony
Rzecznik w ramach realizacji tych zadań w bieżących sprawach współpracował
z podmiotami mającymi w swej działalności statutowej ochronę konsumentów, takimi jak
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK) oraz Państwowa Inspekcja
Handlowa
Współpraca z UOKiK sprowadza się głównie do wzajemnych kontaktów w trakcie spotkań
i szkoleń organizowanych przez UOKiK i inne organizacje konsumenckie, przekazywania
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tym organizacjom informacji dotyczących ochrony konsumentów oraz otrzymywanie od nich
informacji, decyzji, itp
Współpraca z Delegaturą Inspekcji Handlowej w Skierniewicach to wzajemne przekazywanie
informacji o niepożądanych zjawiskach zachodzących na rynku lokalnym zgłaszanych przez
konsumentów, wymagających niekiedy kontroli ze strony przedstawicieli Inspekcji
Handlowej
5. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących
się postępowań
W 2020 roku Miejski Rzecznik Konsumentów (MRK) nie wytaczał powództw na rzecz
konsumentów i nie wstępował do toczących się postępowań. Rzecznik w 5 przypadkach
pomagał konsumentom sformułować pozew cywilny lub sprzeciw od wyroku
Na podstawie art. 57 §

1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania

w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 729 z późn. zm.) MRK zwrócił
się do Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach z wnioskiem o wszczęcie postępowania
o wykroczenia poprzez złożenie wniosku o ukaranie, przeciwko osobie odpowiedzialnej
za udzielenia odpowiedzi na wystąpienie rzecznika. Do przedsiębiorcy rzecznik wystosował
korespondencję w sprawie skargi na niego złożonej przez konsumenta, zamieszkałego
w Skierniewicach w sprawie odmowy uznania reklamacji z tytułu rękojmi i przedsiębiorca
mimo monitów nie ustosunkował się do tego wystąpienia
6. Działalność o charakterze edukacyjno-informacyjny
Działania edukacyjne rzecznika prowadzone były poprzez
● udzielanie szczegółowych wyjaśnień i porad prawnych konsumentom zgłaszającym
się do biura rzecznika
● rozprowadzanie wśród konsumentów materiałów informacyjnych i publikacji dot.
ochrony konsumentów przygotowanych przez UOKiK i inne organizacje i
stowarzyszenia konsumenckie
● współpraca z lokalnymi mediami - prasą oraz lokalnymi stacjami radiowymi
● spotkania edukacyjne z młodzieżą szkolną
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SPORT, REKREACJA I TURYSTYK
Place zabaw i siłownie plenerow
W 2020 roku zlecono Zakładowi Utrzymania Miasta przechowanie mienia polegające
na m.in. dokonywaniu bieżących napraw i konserwacji, ubezpieczenia OC, ewentualnego
odnowienia certy katów oraz utrzymania ładu i porządku na terenie placów zabaw w sumie
24, na kwotę 149 800,00 zł, oraz przechowanie mienia polegające na m.in. dokonywaniu
bieżących napraw i konserwacji, ubezpieczenia OC, ewentualnego odnowienia certy katów
oraz utrzymania ładu i porządku na terenie siłowni plenerowych, których było 16, na łączną
sumę 80 000,00 zł

Dyscypliny sportowe w mieści
W 2020 roku w Mieście Skierniewice funkcjonowało 39 klubów i stowarzyszeń sportowych,
które oferowały mieszkańcom Skierniewic zajęcia w następujących dyscyplinach
sportowych
● piłka nożna mężczyz
● piłka nożna kobie
● piłka koszykow
● piłka siatkow
● sporty siłowe i sylwetkowe (kulturystyka, trójbój siłowy
● lekkoatletyka (biegi, półmaratony
● tenis stołow
● tenis ziemn
● jud
● karate kyokushin, kinkboxing, muay thai, jiu-jitsu,bok
● szachy, brydż, warcab
● hokej na trawi
● rugb
● radioorientacja, telegra
● krótkofalowc
● tanie
● ratownictwo wodn
● pływani
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● motocykl
● motoryzacj
● rajdy rowerowe, kolarstw
● turystyk
● triatlo
● wędkarstw
● sporty ekstremalne (rolkarze
● żużel, motocros
W otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu wpłynęło
w sumie 36 wniosków, z czego na zadanie: Upowszechnianie sportu wśród dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym (do 10 roku życia) z uwzględnieniem dzieci
z niepełnosprawnościami było 13 wniosków, a na zadanie: Upowszechnianie sportu wśród
młodzieży powyżej 10 roku życia, dorosłych, w tym seniorów i osób
z niepełnosprawnościami, były 23 wnioski, natomiast na zadania z Wspierania
i upowszechniania kultury

zycznej, wpłynęły 4 oferty, z czego 2 na powierzenie

i 2 na wsparcie

Nagrody i stypendia za wysokie osiągnięcia sportow
W 2020 roku Prezydent Miasta Skierniewice przyznał 24 nagrody i wyróżnienia za wysokie
wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
na łączną kwotę 31 300,00 zł. Nagrody za osiągnięcia sportowe są przyznawane na
podstawie uchwały NR LI/78/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 czerwca 2018 r. w
sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym, wnioski są składane w systemie kwartalnym.
Stypendia za osiągnięcia sportowe są przyznawane na podstawie uchwały NR XXIX/
141/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych, za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, wnioski
składane są raz w roku. W 2020 roku Prezydent przyznał 32 stypendia sportowe za wysokie
osiągnięcia sportowe na łączną kwotę 75 000,00 zł
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Ponadto w Skierniewicach odbyła się Gala Sportu, w czasie której przyznano nagrody
wkonkursach: Sportowiec Roku, Trener Roku, Niepełnosprawny Sportowiec Roku, Talent
Roku i Drużyna Roku
Sportowcem Roku 2019 została Alicja Ulicka z UKS Nawa Skierniewice. W dziesiątce
najlepszych sportowców znaleźli się także: Mateusz Bolimowski (MMKS Wojownik
Skierniewice), Jan Michalak (UKS Nawa Skierniewice), Konrad Kowalczyk (KS Unia
Skierniewice), Anna Wieczorek (Skierniewickie Stowarzyszenie Sportowe Wariacje), Łucja
Gędek (MKS Ósemka Skierniewice), Dominika Surlit (MKS Skier-Vis), Agata Kulicka
(Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej), Artur Kamiński (Klub Biegacza
tRUCHt Maraton Skierniewice), Paulina Biernat (Skierniewicki Klub Karate Kyokushinkai)
Trenerem Roku 2019 został Rafał Smalec z Klubu Sportowego Unia Skierniewice, a Drużyną
Roku 2019 - Klub Sportowy Unia Skierniewice, natomiast zawodnik z KS Unia Skierniewice
Kacper Karasek otrzymał tytuł Talent Roku 2019
Tytuł Niepełnosprawnego Sportowca Roku 2019 przyznano Dajanie Sandrze Jastrzębskiej
ze Związku Sportu Niepełnosprawnych START
Wręczono również nagrodę Działacza Sportowego. Otrzymali je Panowie Henryk Godos
(siatkówka) i Zbigniew Ciesielski (judo)

.
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KULTURA I PROMOCJ

Działania kulturalne i promocyjne w Mieście Skierniewice stanowią dwie przenikające
się przestrzenie samorządowej aktywności. Miasto wykreowało kilka unikalnych
przedsięwzięć, które poprzez swoje zróżnicowanie kompleksowo nawiązują zarówno do
kulturalnych, jak i promocyjnych wyzwań, stawianych przed prężnie działającym
samorządem. 2020 rok to próba zaadaptowania sprawdzonych form do nowej rzeczywistości
pandemicznej. Surowe obostrzenia, niemożność organizowania imprez masowych, wysokie
statystyki zakażeń koronawirusem – to wszystko odcisnęło swój ślad na inicjatywach
kulturalnych. Samorząd Miasta Skierniewice starał się mimo to wykorzystać w pełni
dostępne możliwości, tworząc dla mieszkańców odpowiednio przygotowaną ofertę imprez
i wydarzeń

Największe wydarzenia kulturalne w mieści
Urodziny Miast
W 2020 roku kontynuowana była formuła świętowania urodzin Skierniewic – zarówno
w formie wydarzenia plenerowego, jak również uroczystej gali, podczas której przyznano
tytuły Honorowego Ambasadora Miasta Skierniewice, Wokulskiego Roku oraz Perły
Skierniewic
14 lutego na mieszkańców czekały atrakcje w ramach miejskiej propozycji – Zakochaj
się w Skierniewicach. Dalszy ciąg obchodów skierniewiczanie odczuli w dniu 563. urodzin,
a więc 19 lutego, kiedy to mogli bezpłatnie skorzystać z przejazdów autobusami komunikacji
miejskiej, a także wejść bez dodatkowych kosztów na basen, siłownię czy do sauny.
Kulminacyjnym punktem była, jak co roku, uroczysta gala w Kinoteatrze Polonez, podczas
której podsumowano miniony rok oraz przyznano najważniejsze skierniewickie nagrody,
dla tych, którzy swoją pracą i codzienną działalnością wyróżniali się na tle społeczeństwa

Miasto Kobie
Miasto Skierniewice podjęło wyzwanie zbudowania nowej jakości obchodów Miejskiego Dnia
Kobiet. Inicjatywa połączyła mieszkanki Skierniewic – zarówno te pracujące w samorządzie
i miejskich jednostkach, jak i lokalnych rmach czy organizacjach pozarządowych. Dzięki
wspólnej idei i interdyscyplinarnym działaniom udało się wypracować koncepcję Miasta
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Kobiet. Zerwanie ze sztampowym podejściem do obchodów marcowego święta, pozwoliło
wykreować przestrzeń dialogu, wsparcia, pole do inspiracji i kreatywnego działania
Miasto Kobiet 2020 powstało w Hali nr 2 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach.
Oprócz targów usług i produktów, które są dedykowane kobietom, na miejscu nie zabrakło
prelekcji, ciekawych rozmów, chwil spędzonych przy słodkim poczęstunku czy muzycznego
akcentu. Artystyczną oprawę Miasta Kobiet zapewnił Krzysztof Kiljański
Drzewko Życia
Dzień Dziecka jest wyjątkową okazją do wręczenia nowo narodzonym skierniewiczanom
Drzewek Życia. W ten symboliczny sposób prezydent miasta chce uhonorować
najmłodszych obywateli Skierniewic. W 2020 roku formuła imprezy uległa istotnym zmianom.
Ze względu na sytuację epidemiczną nie odbył się tradycyjny piknik rodzinny. Władze miasta
nie zrezygnowały jednak z uhonorowania najmłodszych – upominki w postaci drzewka
magnolii z konewką do podlewania oraz listu gratulacyjnego były możliwe do odbioru
od 1 do 5 czerwca 2020 r. w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji nr 2 przy ulicy Pomologicznej

Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw
Pandemia koronawirusa sprawiła, że Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw w tradycyjnej
formule nie mogło się odbyć. Mimo trudności powstał jednak alternatywny plan, który
pozwolił w symboliczny sposób podkreślić ideę, że tradycja święta tak naprawdę jest
w mieszkańcach - twórcach, uczestnikach, odbiorcach tego wydarzenia. Mimo
pandemicznych ograniczeń weekend ob tował w następujące atrakcje:
● Festiwal Światła - to pierwsze tak duże wizualne wydarzenie w Skierniewicach. Park
miejski na trzy dni zamienił się w wyjątkową przestrzeń pełną iluminacji. Do dyspozycji
mieszkańców były barwne trasy poprowadzone parkowymi ścieżkami, ponad 100
indywidualnych punktów świetlnych, animacje, żywe rzeźby i autorskie słuchowisko
● II Fiesta Balonowa o Puchar Prezydenta Miasta Skierniewice - od 17 do 20 września
skierniewickie niebo wypełniło się feerią barw za sprawą wyjątkowych zawodów
powietrznych. Nad Skierniewicami pojawiły się nie tylko ogromne, widowiskowe
balony, ale także paralotnie i motolotnie
● #Świętojestwnas - Interaktywne Studio Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw
19 września powstało studio “SŚKOiW43”, w ramach którego odbyła się internetowa
transmisja: archiwalnych materiałów, debaty z ekspertami Instytutu Ogrodnictwa oraz
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rozmowy z ludźmi, którzy od lat tworzą Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców
i Warzyw

Placówki kulturalne w mieści
Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicac

W 2020 roku jedną z funkcjonujących instytucji kultury na terenie Miasta Skierniewice było
Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. To samorządowa instytucja upowszechniania
kultury utworzona na mocy uchwały nr XIV/123/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia
20 sierpnia 2015 r
W 2020 r. na mocy uchwały nr XVI/11/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 23 stycznia
2020 r. Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach zostało połączone z

Biurem Wystaw

Artystycznych w Skierniewicach, tworząc nową instytucję pod nazwą Centrum Kultury
i Sztuki w Skierniewicach
W skład struktury organizacyjnej Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach wchodzą
zewnętrzne jednostki organizacyjne: Kinoteatr „Polonez”, Radio RSC, Akademia Twórczości
oraz Klub Konstancja. W budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach od 2018 roku
funkcjonuje również Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej. Podstawowymi
płaszczyznami działania CKiS w Skierniewicach, oprócz edukacji artystycznej związanej ze
wszystkimi dziedzinami sztuki oraz upowszechnianiem kultury i wartości artystycznych, jest
również

prowadzenie działalności wychowawczej oraz upowszechnianie wartości

patriotycznych. W

2020 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach zatrudnionych

było łącznie 58 pracowników
Pandemia koronawirusa miała istotny wpływ na funkcjonowanie instytucji, której możliwości
działania były ściśle uzależnione od aktualnie obowiązujących obostrzeń i ograniczeń
Do czasu ogłoszenia lockdownu w marcu 2020 r. Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach
udało się zorganizować szereg przedsięwzięć, wśród których należy wymienić: koncert
noworoczny (partnerami przedsięwzięcia były: Państwowa Szkoła Muzyczna
I st. im. F. Chopina, Samorządowa Szkoła Muzyczna II st., Centrum Kultury i Sztuki
w Skierniewicach oraz Stowarzyszenie ARS IUVENTUTIS), koncert charytatywny „Taneczne
kolędowanie”, 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncert charytatywny dla
Małgorzaty Jacaszek-Piekarskiej, przedstawienie „SpotkajMY się w Skierniewicach”

.
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(we współpracy z Fundacją Teatr Realistyczny), koncert walentynkowy, koncerty w ramach
Klubu Jazzowego SWING: New Bone oraz Piotr Zubek & Bogdan Hołownia Quartet „Moja
Wycinanka” oraz impreza multidyscyplinarna „TARTtoo Day”. Przedsięwzięcia te zgromadziły
łącznie ponad 1 200-osobową publiczność
W rzeczonym okresie odbywały się również cykliczne spotkania w ramach takich cykli jak:
„Przyholuj we wtorek” oraz „Podróże bliższe i dalsze”, które zgromadziły łącznie ponad 300
uczestników
W lutym 2020 r. we współpracy z Urzędem Miasta Skierniewice, Centrum Kultury i Sztuki
w Skierniewicach zorganizowało okolicznościową imprezę plenerową „Zakochaj się
w Skierniewicach”, będącą połączeniem obchodów kolejnej rocznicy nadania praw miejskich
Skierniewicom oraz walentynek. Podczas imprezy, w której uczestniczyło ponad 600
mieszkańców miasta, zaprezentowały się zespół exMAANAM oraz Teatr Ognia NAM-TARA
Do ogłoszenia lockdownu w 2020 roku w
funkcjonowały następujące

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach

grupy artystyczne: Akademia Tańca 4-20 (245 uczestników),

Energiczne Akordy (60 uczestników), grupa wokalna Singers (28 uczestników), Grupa
Teatralna Complex (7 uczestników), Zespół Piosenki Dziecięcej Tęcza (15 uczestników),
Grupa Rytmika (10 uczestników), Studio Teatralne To Do Ustalenia (12 uczestników), Voice
Ekipa (6 uczestników), Skierniewicka Orkiestra Dęta (22 uczestników), Teatr Negatyw
(7 uczestników), Szum Butów Stróża (3 uczestników). Działało 7 pracowni artystycznych:
Studio wokalne dla dzieci (18 uczestników), Studio wokalne 16+ (16 uczestników),
Pracownia Plastyczna Plama (40 uczestników), Pracownia Plastyczna Plastuś
(65 uczestników), pracownia Ceramiki Sztukateria (24 uczestników), Modelarnia Lotnicza
(10 uczestników), organizowane były też następujące zajęcia edukacyjne: koło szachowe
„Skoczek”, nauka gry na pianinie, nauka gry na gitarze, warsztaty aktorskie, warsztaty
kulinarne
Po rozpoczęciu lockdownu ww. stałe formy w większości przeniosły swoją aktywność
do Internetu
W tym samym okresie prężnie działały istniejące przy Centrum Kultury i Sztuki kluby seniora:
Klub Seniora Ustronie (230 uczestników), Klub Seniora Zacisze (150 uczestników), Klub
Seniora Zgoda (22 uczestników), Klub Seniora Rawka (82 uczestników), Klub Seniora
Przyjaźń (56 uczestników)
Funkcjonował również Uniwersytet III

Wieku im. Janiny Twarowskiej (320 uczestników).

W ramach jego działalności odbyły się 23 wykłady, w tym 8 online. W ramach zajęć
fakultatywnych zorganizowane były: zajęcia artystyczne – 4 grupy, lektoraty językowe –
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do teatrów
Wraz z rozpoczęciem lockdownu Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach rozpoczęło
intensywną działalność on-line, głównie z wykorzystaniem mediów społecznościowych –
kanałów na Facebook, Instagram i YouTube
W ramach on-linowych projektów „Kultura w sieci na okrągło” i „Kultura w sieci na okrągło 2”,
Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach zaproponowało następujące przedsięwzięcia
promujące kulturę i sztukę: „Opowieści z Kapelusza”, „Warsztaty z plamą”, „Muzyczne
inspiracje”, „Kreatywny kufer”, „Nakręć się na taniec”, „Skierniewice na szlaku”, „sKOSZtuj
kultury”, „Taśmoteka”; cykle edukacyjne: „Nuty z sieci”, „Domowe lalkole”, „My
kolekcjonerzy”, „Kolęda, kolęda na dzwoneczkach granie”, „Czy wiecie Państwo, że…?”,
„Świąteczne kucharzenie” oraz „Polonez poleca”. W sieci zaproponowano również: zajęcia
malarstwa w plenerze „Sztuka balkonowa”; cykl „Przyholuj we wtorek on-line”, wykłady
Uniwersytetu III Wieku im. Janiny Twarowskiej, e-wernisaże („Powiew wiosny” malarstwo
Bożeny Ozgi-Morawskiej, „Skierniewiczanie nasi przodkowie 4”, „Między mną a horyzontem”
– malarstwo Marleny Mazurek, Marc Bodin- wielki przyjaciel Skierniewic”, „Pod skrzydłami
anioła” - kolekcja Agnieszki Chęcielewskiej) oraz szereg konkursów, tj.: konkurs poetycki,
konkurs „Utalentowani”, konkurs „Zaprojektuj Skierniewice w Minecraft”, konkurs wokalny
„Śpiewamy najpiękniejsze piosenki świąteczne”. Powstawały i opublikowane zostały również
lmy okolicznościowe „Zabawy podwórkowe”, „W fabryce św. Mikołaja” oraz „Kochajmy się
nie tylko od święta”. W sumie nagranych i wyemitowanych zostało w tym okresie blisko 400
lmów, które są dostępne na kanale Youtube
Najważniejszym wydarzeniem on-line, które zaproponowało i zrealizowało Centrum Kultury
i Sztuki w Skierniewicach, była XIX edycja Rock May Festival. Wydarzenie odbyło się dniach
30-31 maja 2020 r. Przedsięwzięcie było w czasie rzeczywistym streamowane do Internetu.
Skierniewicki festiwal i konkurs, które odbyły się w tej formule, okazały się przedsięwzięciami
pionierskimi w skali kraju. Laureatem konkursu został zespół Cannonball z Poznania,
nagrodę publiczności otrzymała zaś grupa Snowblind z Katowic. W streamingu uczestniczyło
14 707 użytkowników
W okresie wakacyjnym, wraz z czasowym poluzowaniem pandemicznych obostrzeń,
zgodnie jednak z obowiązującymi wymogami sanitarno-epidemicznymi, Centrum Kultury
i Sztuki w Skierniewicach zaproponowało szereg propozycji plenerowych, wśród których
należy wymienić cykle: „Muzyczne śniadanie na trawie” (projekt realizowany we współpracy
z Filharmonią Łódzką im. Artura Rubinsteina) – 4 koncerty zgromadziły ponad

.
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9 grup, zajęcia ruchowe – 12 grup, kurs komputerowy – 12 grup. Odbyły się cztery wyjazdy

VI Skierniewicki Plener Filmowy (2 projekcje, które zgromadziły ponad 300 widzów) oraz
spektakle teatralne dla dzieci w ramach akcji „Lato w mieście” (2 spektakle z przeszło 200osobową widownią)
Centrum Kultury i Sztuki w 2020 r. realizowało również edukacyjne działania w przestrzeni
miejskiej. Odbywały się „Spacery turystyczno-historyczne z Jabłcusiem” skierowane
do dzieci w wieku szkolnym oraz zaprezentowane zostały dwie wystawy plenerowe:
„La Defense” oraz „…będzie wielka albo nie będzie jej wcale”
Koszty bezpośrednie poniesione na organizację wydarzeń kulturalnych (koncertów, festiwali,
spotkań autorskich, konkursów, spektakli teatralnych, operetek, występów kabaretów,
wernisaży, wystaw, realizacji cyklu „Kultura w sieci…”, plenerowych imprez o charakterze
artystyczno-rozrywkowym) organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach
w 2020 roku wynoszą: 392 tys. zł
Działający przy Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach Kinoteatr Polonez był otwarty dla
widzów przez 224 dni. Od 21 maja rozpoczęto działalność on-line na platformie „Mojeekino”,
zrzeszającej ponad 40 kin studyjnych z całej Polski. Od tej pory kino funkcjonowało
hybrydowo
W 1 022 seansach w kinie stacjonarnym uczestniczyło 49 208 widzów. Repertuar kina
to głównie lmy premierowe z oferty dystrybutorów. Ponad 30 proc. repertuaru stanowiły
lmy polskie, ponad 20 proc. lmy europejskie. Pozostałe projekcje to w większości lmy
amerykańskie i koprodukcje. Natomiast on-line w dniach 21 maja-31 grudnia zakupiono
186 biletów
Dzięki Stowarzyszeniu Kin Studyjnych na platformie „Mojeekino” widzowie mogli korzystać
z bogatej oferty lmów artystycznych, licznych pokazów specjalnych, festiwali, przeglądów
W 2020 roku w ramach stałych form działalności Kinoteatru Polonez działały:
Kino Dla Kobiet „Scarlett”, Dyskusyjny Klub Filmowy „Eroica” (także dla seniorów),
Młodzieżowy Klub Filmowy „kinofeel”, Rodzinny Poranek w Kinie oraz edukacyjny program
lmowy dla szkół na wszystkich poziomach nauczania - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
Kino Dla Kobiet „Scarlett” to comiesięczne spotkania w każdy pierwszy poniedziałek
miesiąca. W 2020 roku odbyło się 8 projekcji. W sumie na te wydarzenia zakupiono 1370
biletów. Projekcjom towarzyszyły spotkania z twórcami, prelekcje, pokazy, quizy, konkursy
z nagrodami, promocyjne stoiska sponsorów
Dyskusyjny Klub Filmowy „Eroica” – łączna liczba wtorkowych seansów w 2020 roku
to 39 projekcji (włączając również projekcje dla seniorów). Łączna ilość widzów to 1835.
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1000 słuchaczy, „Koncerty pod Jabłonkami” (2 koncerty i blisko 100 słuchaczy),

Projekcjom towarzyszą prelekcje znawców kina i krytyków lmowych. Odbywają się także
spotkania z twórcami i dyskusje
W ramach DKF-u organizowany jest Przegląd Kina Europejskiego „Ostatnie Granice”.
W 2020 roku odbyła się 15. edycja tej imprezy. Łączna liczba widzów to 83. W ramach
przeglądu odbyły się 3 projekcje
Młodzieżowy Klub Filmowy „kinofeel” – spotkania odbywają się raz w miesiącu w czwartek
najczęściej w ostatni czwartek miesiąca. W 2020 roku udało się zorganizować jeden seans
z udziałem zaproszonego gościa - krytyczki lmowej. Liczba widzów: 86. Rodziny Poranek
w Kinie – projekcje odbywają się raz w miesiącu. W 2020 odbyły się 2 projekcje. Łączna
liczba widzów: 400
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej - w 2020 odbyły się łącznie 22 seanse stacjonarne.
Łączna liczba widzów: 2 346. Szkoły mogły także korzystać z seansów online, których
odbyło się 5, łącznie uczestników: 72. Projekcje w ramach NHEF są skierowane dla każdej
grupy wiekowej. Projekcjom każdorazowo towarzyszy prelekcja
W 2020 roku pokazano w kinoteatrze 6 biletowanych profesjonalnych spektakli teatralnych,
w których uczestniczyło 1 400 osób. Oprócz spektakli realizowanych samodzielnie przez
Kinoteatr Polonez wynajmowaliśmy sale kinowo – teatralne na przedstawienia
dla przedszkoli, szkół, bądź udostępnialiśmy nasz obiekt (często w roli współorganizatora)
teatrom amatorskim, i innym instytucjom do organizacji przedstawień, koncertów, jubileuszy,
akademii i in. imprez
Przed zamknięciem kin i instytucji kultury zdążyły się odbyć
● Wielki Bal Malucha – impreza karnawałowa dla najmłodszych mieszkańców miasta
(ok. 800 uczestników)
● Gala z okazji Urodzin Miasta, Gala Sportu
● dwa biletowane programy widowiskowe, w których uczestniczyło 587 osób
● jeden występ kabaretowy dla 356 widzów
● cztery koncerty charytatywne
● seminarium p.poż.
● trzy koncerty muzyczne
Radio RSC to lokalna rozgłośnia samorządowa, będąca częścią Centrum Kultury i Sztuki
w Skierniewicach. Radiostacja istnieje od 1997 roku, zgodnie z przyznaną koncesją dociera
do 212 tys. 400 osób. Głównym założeniem działalności Radia RSC w 2020 roku, tak jak
w latach ubiegłych, było zwiększenie liczby słuchaczy w miastach i miejscowościach
położonych w zasięgu nadawania rozgłośni
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Z powodu pandemii Radio RSC nie mogło zorganizować zaplanowanych akcji promocyjnych
z wyjściem „do słuchacza”, czy też kolejnej odsłony radiowego konkursu Wybory
skierniewickiej Senior Queen. Większy nacisk został położony na angażowanie słuchaczy
do brania udziału w konkursach i zabawach na antenie naszej stacji
W ramówce Radia RSC pojawiły się nowe nazwy pasm: („Dawaj wstawaj!" - pasmo poranne
w godz. 6 - 10; "DaSię Słuchać" - pasmo południowe w godz. 10 - 18; "Ani Mi Się Śni" pasmo wieczorne). Nową propozycja programową jest audycja „Prosto z półki”,
współorganizowana z wydawnictwem Insignis, której głównym celem jest promocja
czytelnictwa. „Do siedemnastej strony” - audycja książkowa, która powstaje przy współpracy
z Miejską Biblioteką Publiczną w Skierniewicach (współprowadząca Agnieszka
Kutermankiewicz). „Nasza Remiza” to audycja poświęcona jednostkom Ochotniczej Straży
Pożarnej w naszym regionie. „Kryptonim 88 i 6” - to audycja współtworzona z Komendą
Miejską Policji w Skierniewicach. Kolejną propozycją, która spotkała się z dużym
zainteresowaniem słuchaczy, jest audycja „Wkoło muzyka”. W 2020 roku na antenie
zagościli między innymi: Szymon Wydra, Maciej Balcar, Igor Herbut, Maria Tyszkiewicz,
Stanisława Celińska, Natalia Kukulska, Tomasz Karolak, Paweł Stasiak, Anna Jurksztowicz,
Julia Pietrucha czy Siostry Melosik. „Płytobranie” - od poniedziałku do piątku radio
przedstawia płytę tygodnia. Każdy z utworów zapowiadany jest przez samego wykonawcę.
W piątek, podczas

nału audycji, rozdajemy płytę, o której była mowa. W 2020 roku

do ramówki wprowadzona została „Wakacyjna lista przebojów”, nowością był program
„Wakacyjny kod pocztowy”. Zaproszeni goście, nawet z odległych miejscowości, opowiadali
na antenie o atrakcyjnych miejscach w ich regionie, zachęcając tym samym do odwiedzin
tych stron. Do jesiennej ramówki w 2020 roku została dodana „Lista Przebojów Wszech
Czasów”. Starannie dobierane utwory przez szefa muzycznego stacji, stworzyły paletę
muzycznych kolorów, tak chętnie odbieranych na falach eteru. Piątkowy wieczór na 88,6 FM
to „Klubowa lista Przebojów” i „Very Club Night” - audycje prowadzone przez Pawła
Roguskiego. W soboty zostały wprowadzone dwie nowe audycje: „Przebojowa Ćwiartka”,
czyli lista przebojów i „Muzyczne Party/Domówka z Radiem RSC”. W ramówce w 2020 roku
pozostały wcześniejsze audycje:

rozbudowany program sportowy: „Na sportowo” –

prowadzony przez Darka Machowskiego, od wtorku do piątku, tuż po godzinie
19 rozpoczynają się audycje autorskie: „Rock po rocku” – prowadzący Andrzej Bialik,
„Pociąg do jazzu" - prowadząca Joanna Morea, „RapStacja” – prowadzący Bartłomiej
Kopera, „Kropka PL” – prowadzący: Dawid Szymczak; Przemysław Rybicki
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Od listopada 2019 w Centrum Kultury i Sztuki jest realizowany projekt unijny
pn. „Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia
partycypacji mieszkańców w kulturze”. Remont trwał cały 2020 rok, jego zakończenie
planowane jest na koniec czerwca 2021 roku. Jednym z istotniejszych jest remont oraz
przebudowa piwnic centrum, a w szczególności pomieszczeń „Piwnicy u Artystów”. Działanie
to umożliwi korzystanie z pomieszczeń klubowych, które z uwagi na zalewanie wodą były
niedostępne. W planie jest także znacząca rozbudowa poziomu drugiego piętra budynku,
gdzie uda się zorganizować nową salę koncertową na 313 miejsc. Przebudowane zostaną
także strefy wejściowe, co wpłynie na polepszenie dostępności obiektu dla osób
z dysfunkcjami, a otoczenie CKiS będzie całkowicie przebudowane. Wartość projektu
to 12 mln złotych
Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach zamierza kontynuować działania, które od wielu
lat wpisują się w kalendarz imprez kulturalnych w Skierniewicach, tj. Rock May Festival,
Festiwal Filmów Polskich TOSIEK, konkurs HIP HOP Kings czy Przegląd Artystycznego
Ruchu Seniorów. CKiS zamierza rozwijać nowe przedsięwzięcia, jakimi są cykl plenerowych
koncertów muzyki klasycznej „Muzyczne śniadanie na trawie”, wakacyjny cykl koncernów
„Scena plenerowa CKiS”, koncerty w ramach Klubu Jazzowego i Skierniewicki Plener
Filmowy, jak również być otwarte na nowe, oddolne często propozycje – na co odpowiedzią
jest zainicjowany w 2016 r. i planowany w latach kolejnych konkurs „Małe Granty Kultury”.
Lockdown, który z niewielkimi przerwami trwał niemal cały 2020 rok, sprawił również, że
w przyszłości większość działań będzie prowadzonych w CKiS hybrydowo. Rok 2021
to praca nad strategią cyfrową, dzięki której – już po całkowitej modernizacji budynku oraz
otoczenia – CKiS stanie się nowoczesnym domem kultury na miarę XXI wieku
Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicac

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach jest
samorządową instytucją kultury zaspokajającą potrzeby kulturalne, edukacyjne
i informacyjne społeczeństwa. Gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne,
promuje czytelnictwo, upowszechnia wiedzę, kulturę, prowadzi działalność informacyjnobibliogra czną, organizuje imprezy kulturalne. Instytucja realizuje także zadania biblioteki
powiatowej
W 2020 r. sieć biblioteczną tworzyły
1. MBP (biblioteka główna; 677 m²) przy ul. Mszczonowskiej 43 a
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2. Oddział dla Dzieci (220 m²), ul. Szarych Szeregów 6
3. Filia nr 1 (dla dorosłych; 251 m²), ul. Szarych Szeregów 6
4. Filia nr 2 (ogólnodostępna, czytelnia muzyczna, wypożyczalnia książki mówionej; 166 m²),
ul. Jagiellońska 8/16 pawilon 8, otworzona w nowej lokalizacji 13 stycznia
5. Filia nr 4 (ogólnodostępna; 97 m²), ul. Bohaterów Westerplatte 60
Lokale, w których funkcjonują placówki biblioteczne są wynajmowane od: Skierniewickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, Miasta Skierniewice, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, osoby
prywatnej
Budżet Biblioteki wynosił 2 087 585 zł (dotacja Miasta Skierniewice - 1 810 000 zł, dotacja
Powiatu Skierniewickiego – 60 000 zł, dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego - 15 000 zł, zwrot ZUS - 55 662 zł, środki wypracowane - 146 923 zł)
MBP zatrudniała 26 osób (22 pracowników merytorycznych, 4 pracowników administracji
i obsługi)
Biblioteka jest skomputeryzowana i korzysta z programu bibliotecznego SOWA SQL
Standard, który umożliwia m. in.: zapisanie się do biblioteki, wyszukiwanie w bazie zbiorów,
zdalne składanie zamówień i zdalną rezerwację materiałów bibliotecznych, zdalne
przedłużanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych. Stan bazy komputerowej (katalog
książek, ubytków, zbiorów specjalnych, bibliogra i regionalnej, Bibliogra i Zachodniego
Mazowsza) to aż 495 980 rekordów. W 2020 r. przybyło 10 488 rekordów. Wszystkie zbiory
biblioteczne są dostępne w katalogu online. We wszystkich placówkach zbiory wypożycza
się przy użyciu elektronicznych kart czytelniczych. W każdej placówce dostępny jest
bezpłatny dostęp do internetu (12 stanowisk)
Do 31 grudnia 2020 r. Biblioteka zgromadziła 170 472 książki o wartości 2 137 151 zł oraz
6 232 jednostki zbiorów specjalnych ( lmy, zbiory muzyczne, audiobooki) o wartości
117 417 zł). W 2020 r. Biblioteka zakupiła 3 198 książek (o wartości 73 014 zł, w tym 15 000
zł pozyskane z MKiDN), otrzymała w darze 979 książek (12 501 zł), przyjęła w zamian „za
zagubione” 46 woluminów (1 059 zł), czyli wpłynęły ogólnie 4 223 książki (o wartości
86 574 zł). Zubytkowano 5 344 książki zaczytane, zniszczone
Zakupiono 70 jednostek zbiorów specjalnych (1 995 zł). Prenumerowano 27 tytułów
prasowych (13 372 zł)
Biblioteka zarejestrowała 7 337 czytelników (2019 r. - 8 452). Zasięg czytelniczy, czyli liczba
czytelników na 100 mieszkańców, wyniósł 15,8 %. W ciągu roku (235 dni roboczych)
odwiedzono nas 104 327 razy. Wypożyczono 167 031 książek, czasopism, zbiorów
specjalnych. 591 osób skorzystało z dostępu do bezpłatnego internetu (922 godzin).
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Biblioteka była dwukrotnie zamknięta z powodu epidemii koronawirusa: 12.03-03.05
i 07.11-29.11
20 114 osób skorzystało w 2020 r. z 203 form oferty kulturalnej i edukacyjnej (w formie
tradycyjnej i online), m.in.
● 6 spotkań autorskich z: Marcinem Sergiuszem Przybyłkiem, Markiem Veithem,
Zbigniewem Kołbą, Renatą Piątkowską, Malwiną Kożurno; Jakubem Żulczykiem,
Magdaleną Grzebałkowską (online), 1 spotkanie w ramach cyklu „Spotkaj się w
bibliotece” z Karoliną Maciejewską
● 35 wystaw, m.in. XXI Zimowy Salon Sprzedaży na bis (wystawa Biura Wystaw
Artystycznych), Galeria 105 z Pracowni w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym,
5 konkursów, m.in. 9. edycja konkursu literackiego „Papierówka”, „Jesień, jesień”,
„Książka szyta na miarę”
● 45 głośnych czytań,
26 warsztatów (plastyczne, literackie,

orystyczne), m.in. „Komiksowa przygoda”

z Szymonem Telukiem, „Zabawa z kodowaniem”
● 11 lekcji bibliotecznych (tematycznych i z przysposobienia bibliotecznego)
● wydarzenia: „A co jest poezja”- spotkanie z poezją i piosenką - Dorota Koman i Piotr
Stępnik, „Familijny wieczór pod chmurką” (we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki
oraz Lodovą Krainą)
● 27 przedstawień teatralnych, gier i zabaw np. „Palcem po mapie”, literacka gra
rodzinna
● 14 form w akcjach ogólnopolskich: Narodowe Czytanie- „Balladyna w Skierkach”,
literacka gra miejska, „Para buch! Książka w ruch!”(O życiu pszczół, Ptaki w mieście zajęcia we współpracy z Bolimowskim Parkiem Krajobrazowym, Laboratorium małego
chemika, Lecimy na księżyc, Młody architekt), „Mała książka - wielki człowiek”,
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
● 12 spotkań dwóch Dyskusyjnych Klubów Książki - dla dzieci i dorosłych
● wydanie książki „Podharcmistrz Tadeusz Szafrański (1922-2010)” w opracowaniu
Andrzeja Krysiaka
W 2020 r. Biblioteka realizowała projekt

nansowany z Budżetu Obywatelskiego 2020 -

„Skierniewiczanie czytają e-booki bez limitu” (wartość 20 000 zł). Z bezpłatnego dostępu do
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cyfrowej platformy książek Legimi skorzystało 1 527 czytelników wypożyczając
13 191 książek, choć ściągnęli na własne urządzenia blisko 20 000 książek

Muzeum Historyczne Skierniewi

W 2020 r. Muzeum Historyczne Skierniewic (w organizacji) przeszło w tryb Muzeum
Historycznego Skierniewic. Zmiana ta dokonała się w związku z otwarciem w 2019 r.
wystawy stałej oraz wejściem w życie uchwały nr XX/55/2020 Rady Miasta Skierniewice
z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r., poz. 4244) w sprawie zmiany
uchwały nr IV/11/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie
połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum Historycznego Skierniewic
(w organizacji) i Izby Historii Skierniewic w jedną instytucję pn. Muzeum Historyczne
Skierniewic (w organizacji)
Muzeum ma w swojej ofercie wystawy, ale też szerokie spektrum usług o charakterze
edukacyjnym, zwłaszcza służących wzmacnianiu poczucia tożsamości mieszkańców.
Muzeum gromadzi pamiątki, organizuje wystawy historyczne i wystawy sztuki, w tym
wystawy promujące lokalnych artystów. To również miejsce spotkań z twórcami kultury
i historykami, odbywają się tu wykłady, koncerty, lekcje muzealne, widowiska historyczne,
pikniki rodzinne, promocje wydawnictw historycznych, pokazy

lmów dokumentalnych,

warsztaty, spotkania organizacji pozarządowych oraz wiele innych
W ramach kalendarza wydarzeń 2020 r. Muzeum Historycznego Skierniewic zorganizowano
następujące wydarzenia
23 wystawy:
● W melodii jest siła zaklęta. Polscy twórcy estrady w XX-leciu międzywojennym
● Na nieludzkiej ziemi. Zdjęcia i dokumenty na temat wywózek i obozów pracy na
Syberii
● Skierniewice w obiektywie. Fotogra e Stanisława Ślubowskiego
● Żołnierze Wyklęci. Podziemie Niepodległościowe 1944-1963
● Kobiety w ramach
● Jedźmy do Ameryki! Wycinki z historii Polonii amerykańskiej
● Wystawa prac uczestników konkursu Moja Przygoda w Muzeum
● Rossa. Wileńska nekropolia
● Lotnicy ziemi skierniewickiej w II wojnie światowej

;


.


fi

.


;


;


;


;


;


fi

c


;


.


:


;


;


229

● Wystawa modeli redukcyjnych z konkursu Model na kwarantannie
● Tadeusz Sułkowski wielkim poetą był
● Otwarcie pracowni Irka Rolewskiego – kopia obrazu Bitwa pod Grunwaldem
● Metamorfozy Owidiusza – Mity greckie w rycinach
● Żołnierze garnizonu skierniewickiego 1919-1921
● Bitwa Warszawska. Stulecie Zwycięstwa
● To, co jest. Malarstwo Roberta Jankowskiego
● Bartnictwo w dawnej Polsce
● Dworce Świata
● 175 lat żelaznej drogi do Europy
● Narracje abstrakcyjne. Malarstwo Elżbiety Czerwińskiej
● Wystawa prac uczestników konkursu Historia Konstancji Gładkowskiej
● Jubileusz 300-lecia kościoła św. Stanisława w Skierniewicach
● Szopki krakowskie
11 WYKŁADÓW: Wykład Szopkarstwo krakowskie. Niematerialne dziedzictwo – Małgorzata
Niechaj (Muzeum Krakowa); Wykład Camino. Droga św. Jakuba – ks. Piotr Rudnicki i Maciej
Kozłowski; Wykład Mazowiecki tur. Przeszłość i przyszłość? – dr Anna Traut-Seliga; Wykład
Pradzieje Mazowsza – Łukasz Saptura; Wykład Konspiracyjne Wojsko Polskie – Paweł Wąs
(IPN Łódź); Wykład Jestem ważny. 8 sposobów, by dziecko czuło się ważne – Marek
Kozłowski; Wykład Rośliny apotropeiczne. Zapomniane strażniczki Słowian – dr Anna TrautSeliga; Wykład Rok 1926. Skierniewiczanie świętują urodziny USA – Łukasz Saptura;
Wykład Polska emigracja do USA w XIX i na początku XX wieku – Łukasz Saptura; Wykład
Echa słowiańszczyzny w cyfrowych czasach – dr Anna Traut-Seliga; Wykład Polacy w wojnie
secesyjnej – Łukasz Saptura
7 konkursów/akcji: Konkurs plastyczny Moja Przygoda w Muzeum – eliminacje
skierniewickie; Konkurs Model na kwarantannie – edycja I; Akcja Model z historią; Konkurs
plastyczny Historia Konstancji Gładkowskiej, Konkurs Model na kwarantannie – edycja II;
Konkurs- quiz o Ignacym Krasickim; Konkurs plastyczny Świąteczna bombka
bożonarodzeniowa.
13 uroczystości patriotycznych: Obchody rocznicy wybuchu powstania styczniowego;
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych; Dzień Kobiet; Obchody Dnia Flagi i Święta Trzeciego
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Maja; Dzień z lotnictwem w MHS; Obchody rocznicy wybuchu powstania warszawskiego;
Obchody Święta Wojska Polskiego – VII Skierniewickie Spotkania z Historią; Obchody
rocznicy wybuchu II wojny światowej; Uroczystość upamiętniająca pomordowanych więźniów
Pawiaka; Uczczenie rocznicy Rozstrzelania w Zwierzyńcu; Obchody Święta Niepodległości;
Obchody rocznicy wybuchu powstania listopadowego; Uczczenie rocznicy rozstrzelania
więźniów Pawiaka
9 koncertów: Koncert Wielkie gwiazdy XX-lecia międzywojennego: Ewa Makomaska
z zespołem; Koncert Księżyc i róże. Piosenki Anny German: Sylwia Strugińska-Wochowska
z zespołem; Recital fortepianowy: Maria Gabryś-Heyke; Koncert kameralny: Łukasz Długosz,
Agata Kielar-Długosz, Piotr Sałajczyk; Koncert uczniów Samorządowej Szkoły Muzycznej II
st. w Skierniewicach; Koncert pieśni: Urszula Kryger, Paweł Cłapiński; Koncert zespołu
Intermezzo Piccolo; Koncert: Karol Radziwonowicz oraz I Solisti di Varsavia; Koncert Barwy
romantyzmu.; Świąteczny koncert muzyki romantycznej: Elżbieta Budnik z zespołem
5 cykli warsztatów: Multisensoryczne warsztaty dla dzieci Muzeasy (cykl); Warsztaty
genealogiczne (cykl); Warsztaty kosmetyczne retro – Tworzenie kosmetyków według
receptur z XX-lecia międzywojennego; Warsztaty plastyczne – Podstawy rysunku
i malarstwa sztalugowego (cykl); Warsztaty plastyczne – Zajęcia malarstwa z elementami
arte terapii (cykl)
3 spotkania: Spotkanie z kustoszem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Małgorzata
Niechaj; Dyżurny Genealog (cykl); Spotkanie Klubu Literackiego SOPEL (cykl)
6 projekcji lmów w plenerze: Projekcje lmów w ramach cyklu Wakacyjne Piątki z Kinem
Francuskim – Kino plenerowe w MHS.
6 spektakli teatralnych: Spektakl Przemiany. Impresja – Teatr Stary w Skierniewicach;
Duodrama Satyry – Tamara Arciuch i Bartłomiej Kasprzykowski; Teatr lalek Lew i inne
zwierzęta - Teatr Po Schodkach z Ożarowa; Teatr cieni Nuda veritas – Teatr Po Schodkach
z Ożarowa; Teatr aktorów Przyjaciele? – Teatr Com.pl.ex ze Skierniewic; Widowisko
jasełkowe Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie – Teatr S/M
z Samorządowej Szkoły Muzycznej w Skierniewicach

.
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2 promocje publikacji/spotkania autorskie: Spotkanie autorskie wokół książki Brakująca
połowa dziejów – Anna Kowalczyk; Spotkanie autorskie wokół książki Osiem uderzeń
dzwonu Józefa – Jan Krzyżewski
2 festiwale: 18. Festiwal Muzyki Romantycznej w Skierniewicach ONLINE; Festiwal Bajek
Ignacego Krasickiego w Skierniewicach – Krasicki Baje Krasickiego Baje ONLINE
Inne formy: Ogólnopolskie zawody modeli lotniczych – II Memoriał im. ppor. pil. Mariana
Bełca. Walki powietrzne ESA o Puchar Polski.; Piknik grup historycznych
i rekonstrukcyjnych.; Pokaz strojów z lat 20stych, 30stych i 40stych; II Rajd Historyczny;
Ferie zimowe w MHS
W 2020 r. Muzeum Historyczne Skierniewic uruchomiło Archiwum Cyfrowe Skierniewic.
W ramach projektu rozpoczęto długofalowy proces digitalizacji, opracowania i udostępnienia
archiwaliów i zbiorów ikonogra cznych związanych ze Skierniewicami. Archiwum prowadzi
równolegle takie działania jak: wykonywanie kopii cyfrowych zasobów archiwum Muzeum
Historycznego Skierniewic, aktywne pozyskiwanie i digitalizacja dokumentów, zdjęć
i pamiątek ikonogra cznych, znajdujących się w zbiorach prywatnych, poszerzanie
dedykowanej bazy danych oraz strony internetowej umożliwiającej bieżące publikowanie
wytworzonych w ramach projektu zasobów. Dodatkową, oczekiwaną korzyścią wynikającą
z szerokiego dostępu do opublikowanych archiwaliów, jest pobudzenie mieszkańców oraz
osób związanych z miastem do dzielenia się swoją wiedzą oraz wspomnieniami. Działanie
to ma na celu dodanie do zasobów jak najszerszego kontekstu społecznego, by umożliwić
kolejnym pokoleniom jak najlepsze zrozumienie realiów minionych czasów. W 2020 r.
w Archiwum udostępniono 28 tys. pojedynczych skanów 5 tys. obiektów takich jak: zdjęcia,
albumy, kroniki, broszury i foldery, dokumenty źródłowe, gazety, czasopisma i artykuły
o Skierniewicach - wydawane lokalnie lub w Polsce, prace naukowe. Łącznie udostępniono
poprzez dedykowaną Archiwum stronę 40 GB danych, w czytelni w Muzeum dostępnych jest
500 GB danych. Projekt do nansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W kolejnych latach,
we współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami miasta, Muzeum ma zamiar
rozwijać projekt i zasoby Archiwum Cyfrowego Skierniewic

.


.


.


fi

fi

fi

.


232

Ponadto w 2020 r. Muzeum Historyczne Skierniewic wzbogaciło się o nowy fortepian do sali
koncertowej. Instrument został do nansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu „Infrastruktura kultury”
W 2020 r. w Muzeum Historycznym Skierniewic było zatrudnionych 12 osób
W 2020 r. Muzeum odwiedziło 5 590 osób, z czego zwiedzający indywidualni stanowili
2 77 osób, zwiedzający grupowo stanowili 640 osób, uczestnicy wydarzeń powyżej 100 os. 1 058 osób, tys., a uczestnicy wydarzeń poniżej 100 os. – 1 093 osób. Przez 4 miesiące
(marzec - kwiecień oraz listopad – grudzień) Muzeum było całkowicie zamknięte
dla zwiedzających z powodu epidemii. Od maja do listopada 2020 r. wszystkie wydarzenia
odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym, z dużymi ograniczeniami ilościowymi
W celu dostosowania się do zaistniałej sytuacji, muzeum przygotowało ofertę muzealną
online. Z oferty internetowej Muzeum skorzystało 108 152 osoby. Wejść na stronę Muzeum:
11 133; indywidualnych użytkowników 7 288 osoby; odbiorcy Youtube: 5 254; odbiorcy
Facebook: 91 765

Akcje charytatywne w mieści

Miasto nie tylko wspiera pomocowe akcje, ale także aktywnie je inicjuje. Sprzyja temu
lokalny samorząd oraz miejskie jednostki, które podejmują pomysły aktywnych
mieszkańców. Sprawdzoną praktyką stało się łączenie wydarzeń kulturalnych
z charytatywnymi celami. Podczas większości miejskich imprez można spotkać
wolontariuszy, którzy zbierają datki na ważny cel. W 2020 roku, mimo ograniczeń
związanych z pandemią, udało się zrealizować akcje adresowane do kilku potrzebujących
osób
Charytatywny Bal Noworoczny - czek o łącznej wartości 20 tys. zł w tym roku zasilił konta:
Stowarzyszenia Twoja Szansa Galeria 105, promującego sztukę osób niepełnosprawnych
oraz skierniewiczanki Małgorzaty Jacaszek-Piekarskiej - dziennikarki walczącej z chorobą
nowotworową.
Pomoc dla Małgorzaty Piekarskiej - Charytatywny Koncert Serc został w styczniu
zorganizowany dla dziennikarki Małgorzaty Jacaszek-Piekarskiej. Ambasadorami koncertu
wspieranego przez Miasto Skierniewice stali się m.in. Tamara Archiuch, Bartek
Kasprzykowski, Bartosz Opania i Adam Fidusiewicz
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Kolejne zbiórki i akcje organizowane były także dla najmłodszych potrzebujących. Wśród
nich były
● Ania Nowak, która cierpi na zespół Pfeiffera, rzadką chorobę o podłożu genetycznym
● Zuzia Biernat, dla której w styczniu odbył się koncert charytatywny „Taneczne
kolędowanie. Dziewczynka ma bardzo rzadką chorobę wrodzoną biegunkę sodową.
Jest to choroba spowodowana mutacją w genie
● Dominika i Zuzia Augustyniak - dziewczynki potrzebują codziennej rehabilitacji i zajęć,
które wspomagają ich rozwój. U obu dziewczynek zdiagnozowano mózgowe
porażenie dziecięce. Zuzia i Dominika były m.in. adresatkami charytatywnej odsłony
Mikołajek. Cegiełki były sprzedawane podczas spaceru z Mikołajem, który odbył
się nad zalewem Zadębie
● Wiktoria Caban, która potrzebuje stałej rehabilitacji. Systematycznie prowadzona była
promocja akcji pomocy dla Wiktorii Caban, prowadzona na platformie siepomaga.pl

Komunikacja z mediami i społeczeństwe

Miasto Skierniewice prowadzi systematyczną współpracę z lokalnymi i regionalnymi
mediami. Główny cel związany jest z przekazywaniem bieżących informacji, ważnych
z perspektywy funkcjonowania samorządu i mieszkańców oraz promocją Skierniewic.
Lokalna współpraca ma charakter ciągły i w przestrzeni działań komercyjnych, opiera się na
realizowaniu umów z przedstawicielami lokalnych i regionalnych mediów. W katalogu
mediów, z którymi współpracuje Miasto, znajdują się zarówno rozgłośnie radiowe (Radio
Rsc, Radio Victoria), lokalne tytuły prasowe (Głos Skierniewic i Okolicy, Dziennik Łódzki
ITS), jak i serwisy internetowe (infoskierniewice.pl, skierniewickie.pl). Współpraca
z przedstawicielami mediów dotyczy także systematycznej wymiany informacji,
udostępniania treści audio-wizualnych oraz organizowania konferencji prasowych. Biuro
Prasowe Urzędu Miasta Skierniewice we własnym zakresie produkuje oraz publikuje treści
na kilku kanałach w serwisach Facebook oraz Instagram. Najpopularniejszym z nich jest
„I love SKC”
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Współpraca z organizacjami pozarządowym
W Mieście Skierniewice w 2020 roku funkcjonowało około 100 organizacji pozarządowych.
Wydział spraw obywatelskich nadzoruje 56 stowarzyszeń rejestrowych oraz prowadzi
Ewidencję Stowarzyszeń Zwykłych, do której wpisało się 12 stowarzyszeń
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych prowadzi Ewidencję Klubów
Sportowych. W 2020 roku w ewidencji tej gurowały 22 takie podmioty, w tym:
● 4 uczniowskie kluby sportowe,
● 13 klubów sportowych,
● 5 stowarzyszeń sportowych.

Pod koniec 2019 i w 2020 roku Prezydent Miasta Skierniewice ogłosił 7 otwartych konkursów
ofert skierowanych do organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2020
roku. Miasto Skierniewice w 2020 roku zleciło do realizacji niżej wymienione zadania,
udzielając wsparcia

nansowego, którego wielkość przedstawiają poniższe tabele.

Ze względu na pandemię i wynikające z niej obostrzenia nie wszystkie dotowane organizacje
pozarządowe wykorzystały w pełni otrzymane dotacje, a niektóre rezygnowały
z ich przyjęcia

Wydział Kultury i Promocj

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
1. Wspieranie nowatorskich projektów artystycznych, twórczych i kulturotwórczych z zakresu
edukacji kulturalnej poprzez
a) organizowanie prelekcji, konkursów, przesłuchań, wystaw, pokazów, przeglądów
lmowych i teatralnych oraz koncertów i innych inicjatyw w szczególności poświęconych
tematyce sztuki, kultury, historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego Skierniewice
b) organizowanie warsztatów tematycznych i prowadzenie stałych form pracy w zakresie
plastyki, muzyki, teatru, tańca, fotogra ki itp.
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c) organizowanie festiwali sztuki, muzyki, piosenki, teatru wyróżniających się wysokimi
wartościami artystycznymi
d) wspieranie projektów kulturalnych animujących przestrzeń publiczną
e) wspieranie projektów i przedsięwzięć tworzących stałą ofertę kulturalną Skierniewic
f) organizowanie turniejów tańca
2. Adaptacja zabytkowych obiektów do celów muzealnych i realizacji projektów kulturalnych

Nazwa organizacji pozarządowej,
L.p. która przystąpiła do Otwartego

Wysokość przyznanej

Wykorzystanie

dotacji w 2020 r.

przyznanej

Konkursu Ofert na realizację

dotacji

zadania publicznego w 2020 roku i

w 2020 r.

otrzymała dotację
1.

Polskie Stowarzyszenie Miłośników

20 000,00 zł

Kolei

wsparcie

20 000,00 zł

Adaptacja zabytkowych obiektów do
celów muzealnych i realizacji
obiektów kulturalnych
2.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

7 000,00 zł

Etnoprzedszkolaki - na ludową nutę

wsparcie

3 500,00 zł

gwarno i wesoło
3.

4.

Stowarzyszenie Ars luventutis

8 500,00 zł

Pałacowe Spotkania z Muzyką

wsparcie

Stowarzyszenie Tradycji 26.

19 500,00 zł

Skierniewickiej Dywizji Piechoty

wsparcie

4 250,00 zł

19 500,00 zł

Inscenizacja historyczna pt.
„Działalność 5 kolumny na terenie
powiatu skierniewickiego”
5 000,00 zł

Poczytajki

wsparcie

Stowarzyszenie Ars luventutis

12 500,00 zł

XX Festiwal Muzyki Kameralnej i

wsparcie

0 zł

0 zł

Organowej

.
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6.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

;


5.

7.

Stowarzyszenie Ars luventutis

1 000,00 zł

0 zł

Festiwal Twórczości Dziecięcej „Mała wsparcie
Filharmonia”
8.

9.

Cech fantastyki „SkierCon”

18 000,00 zł

SkierCon 2020

wsparcie

Stowarzyszenie Skierniewicki Klub

5 00,00 zł

Francuski

wsparcie

0 zł

0 zł

„Chatelaillon-Plage-Skierniewice: 25
lat razem”
10.

Polski Komitet Pomocy Społecznej

3 500,00 zł

Zarząd Okręgowy

wsparcie

0 zł

Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
1. Organizowanie imprez turystyczno - krajoznawczych w tym: rajdów, spływów, biwaków,
itp.
2. Organizowanie innych imprez mających na celu propagowanie turystyki i krajoznawstwa

Nazwa organizacji pozarządowej,
L.p. która przystąpiła do Otwartego

Wysokość przyznanej

Wykorzystanie

dotacji w 2020 r.

przyznanej

Konkursu Ofert na realizację

dotacji

zadania publicznego w 2020 roku i

w 2020 r.

otrzymała dotację
1.

2.

Skierniewickie Stowarzyszenie

3 000,00 zł

Olimpijczyk

wsparcie

Koło Miejsko-Powiatowe Polskiego

3 250,00 zł

Stowarzyszenia Diabetyków

wsparcie

3 000,00 zł

3 250,00 zł

Skierniewice i okolice, pieszo,
rowerem, autokarem – cykl wycieczek
turystyczno-krajoznawczych

.
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3.

Stowarzyszenie Rodziców i

2 000,00 zł

2 000,00 zł

Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych wsparcie
„Sobótki”
„Szlakiem mchu i paproci”
4.

Stowarzyszenie Rodziców i

1 500,00 zł

1 500,00 zł

Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych wsparcie
„Sobótki”
„Kolorowe krajobrazy – natura i MY”
5.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-

3 000,00 zł

Krajoznawcze Oddział PTTK

wsparcie

0 zł

„Szaniec” „Babski spływ kajakowy”
6.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-

3 500,00 zł

Krajoznawcze Oddział PTTK

wsparcie

0 zł

„Szaniec” Eliminacje Powiatowe
XLVIII OMTTK

Zadania z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
1. Ochrona miejsc pamięci narodowej

Nazwa organizacji pozarządowej
L.p.

Wysokość przyznanej

Wykorzystanie

dotacji w 2020 r.

dotacji
w 2020 r.

1.

Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic 10 000,00 zł
Ochrona miejsc pamięci narodowej

10 000,00 zł

wsparcie

Wydział Rozwoju Gospodarczego Sportu i Spraw Społecznyc

Wspieranie i upowszechnianie kultury zycznej
1. Organizacja i udział dzieci oraz młodzieży szkolnej w rywalizacji sportowej szkół
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Nazwa organizacji pozarządowej,
L.p. która przystąpiła do Otwartego

Wysokość przyznanej

Wykorzystanie

dotacji w 2020 r.

przyznanej

Konkursu Ofert na realizację

dotacji

zadania publicznego w 2020 roku i

w 2020 r.

otrzymała dotację
1.

2.

Szkolny Związek Sportowy w

45 000,00 zł

Skierniewicach

powierzenie

20 031,70 zł

Uczniowski Klub Sportowy VIS

30 000,00 zł

9 528,81 zł

Skierniewice

powierzenie

- czwartki lekkoatletyczne
3.

4.

Uczniowski Klub Sportowy

2 500,00 zł

„NAWA SKIERNIEWICE”

wsparcie

Miejski Międzyszkolny Klub

2 500,00 zł

Sportowy Wojownik Skierniewice

wsparcie

rezygnacja

rezygnacja

Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności
1. Prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu
i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo
utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym
2. Wspieranie z zakresu ratownictwa wodnego i lądowego oraz organizowanie akcji
z zakresu propagowania bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi i na drogach, unikanie
zagrożeń i udzielania pierwszej pomocy

Nazwa organizacji pozarządowej,
L.p. która przystąpiła do Otwartego

Wysokość przyznanej

Wykorzystanie

dotacji w 2020 r.

przyznanej

Konkursu Ofert na realizację

dotacji

zadania publicznego w 2020 roku i

w 2020 r.

otrzymała dotację
Wodne Ochotnicze Pogotowie

20 000 zł

Ratunkowe

wsparcie

.
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1.

20 000 zł

2.

Wodne Ochotnicze Pogotowie

20 000 zł

Ratunkowe

wsparcie

10 000 zł

Zadania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu
Propagowanie idei wolontariatu w szkołach i mediach oraz organizowanie szkoleń dla
wolontariuszy

Nazwa organizacji pozarządowej,
L.p. która przystąpiła do Otwartego

Wysokość przyznanej

Wykorzystanie

dotacji w 2020 r.

przyznanej

Konkursu Ofert na realizację

dotacji

zadania publicznego w 2020 roku i

w 2020 r.

otrzymała dotację
1.

Stowarzyszenie Rodziców i

3 000 zł

Opiekunów Dzieci

wsparcie

3 000 zł

Niepełnosprawnych Wspólna Troska
2.

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny

2 000 zł

Olszewskiej

wsparcie

2 000 zł

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
1. Prowadzenie działalności terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dorosłych osób
niepełnosprawnych

Nazwa organizacji pozarządowej,
L.p. która przystąpiła do Otwartego

Wysokość przyznanej

Wykorzystanie

dotacji w 2020 r.

przyznanej

Konkursu Ofert na realizację

dotacji

zadania publicznego w 2020 roku i

w 2020 r.

otrzymała dotację
1.

Stowarzyszenie Osób

11 000 zł

Niepełnosprawnych „Sprawni

wsparcie

Inaczej”

.


.
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0 zł

2.

Koło Miejski – Powiatowe Polskiego

4 000 zł

Stowarzyszenia Diabetyków w

wsparcie

4 000 zł

Skierniewicach
3.

4.

Stowarzyszenie „Hospicjum” im.

5 000 zł

Anny Olszewskiej w Skierniewicach

wsparcie

Stowarzyszenie Rodziców i

33 000 zł

Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych

wsparcie

5 000 zł

27 307 zł

„SOBÓTKI”

2. Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
dzieci niepełnosprawnych

Nazwa organizacji pozarządowej,
L.p. która przystąpiła do Otwartego

Wysokość przyznanej

Wykorzystanie

dotacji w 2020 r.

przyznanej

Konkursu Ofert na realizację

dotacji

zadania publicznego w 2020 roku i

w 2020 r.

otrzymała dotację
Stowarzyszenie Rodziców i

60 000 zł

Opiekunów Dzieci

wsparcie

Niepełnosprawnych „Wspólna
Troska”
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1.

60 000 zł

Promocja i ochrona zdrowia
1. Edukacja zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych,
nowotworowych i kardiologicznych oraz promocja zdrowego i aktywnego

zycznie stylu

życia

Nazwa organizacji pozarządowej,
L.p. która przystąpiła do Otwartego
Konkursu Ofert na realizację

Wysokość

Wykorzystanie

przyznanej

przyznanej

dotacji w 2020 r.

dotacji

zadania publicznego w 2020 roku i

w 2020 r.

otrzymała dotację
1.

2.

3.

Skierniewickie Stowarzyszenie

15 000 zł

„AMAZONKA”

wsparcie

Stowarzyszenie „Hospicjum” im.

5 000 zł

Anny Olszewskiej w Skierniewicach

wsparcie

Polski Związek Emerytów,

5 000 zł

Rencistów i Inwalidów Zarząd

wsparcie

7 030 zł

5 000 zł

0 zł

Okręgowy
4.

Koło Miejski – Powiatowe Polskiego

5 000 zł

Stowarzyszenia Diabetyków w

wsparcie

1 957,46 zł

Skierniewicach
2. Realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta
Skierniewice na lata 2019-2022+

Nazwa organizacji pozarządowej,
L.p. która przystąpiła do Otwartego

Wysokość przyznanej Wykorzystanie
dotacji w 2020 r.

przyznanej

Konkursu Ofert na realizację

dotacji

zadania publicznego w 2020 roku i

w 2020 r.

otrzymała dotację
1.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

17 800 zł

Oddział Powiatowy

wsparcie

15 940 zł

fi
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2.

Stowarzyszenie Rodziców i

33 000 zł

Opiekunów Dzieci

wsparcie

33 000 zł

Niepełnosprawnych „Wspólna
Troska”
3.

Fundacja na Rzecz Wspierania

6 200 zł

6 200 zł

Rodziny „ŹRÓDŁA”

wsparcie

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Budowanie i rozwijanie form dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego niezwiązanego
z pokrewieństwem i rodziną, poprzez wspólne zainteresowania i pasje

Nazwa organizacji pozarządowej, która

Wysokość

L.p. przystąpiła do Otwartego Konkursu Ofert na przyznanej

przyznanej

realizację zadania publicznego w 2020 roku i

dotacji w 2020

dotacji

otrzymała dotację

r.

w 2020 r.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i

5 000 zł

0 zł

Inwalidów Zarząd Okręgowy
wsparcie
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1.

Wykorzystanie

Ochrona i promocja zdrowia
Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Pro laktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
1. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie
rodzinom w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym z uwzględnieniem potrzeb
osób zamieszkałych na terenie rewitalizacji

Nazwa organizacji pozarządowej, która

Wysokość

Wykorzystanie

L.p. przystąpiła do Otwartego Konkursu Ofert na

przyznanej

przyznanej

realizację zadania publicznego w 2020 roku i

dotacji w

dotacji

otrzymała dotację

2020 r.

w 2020 r.

Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin

97 000 zł

97 000 zł

Abstynenckich „Ametyst”

wsparcie

1.

„Wsparcie osób uzależnionych od alkoholu i
zagrożonych uzależnieniem w rozwiązywaniu
problemów osobistych, rodzinnych i
społecznych”
2.

Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin

68 000 zł

Abstynenckich „Ametyst”

powierzenie

68 000 zł

Punkt Wspierająco – Edukacyjny „Zrozumieć
dziecko”
3.

4.

5.

Stowarzyszenie Rozwoju Rodziny FOCUS

10 000 zł

„Życie Bez Alkoholu”

wsparcie

Stowarzyszenie Rozwoju Rodziny FOCUS

10 000 zł

„Bez przemocy w rodzinie”

wsparcie

Stowarzyszenie ” Dar Życia”

15 000 zł

7 776 zł

7 776 zł

15 000 zł

wsparcie
2. Prowadzenie pro laktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, dla dzieci
i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez:

fi
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a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnyc
Nazwa organizacji pozarządowej, która

Wysokość

Wykorzystanie

L.p. przystąpiła do Otwartego Konkursu Ofert na

przyznanej

przyznanej

realizację zadania publicznego w 2020 roku i

dotacji w

dotacji

otrzymała dotację

2020 r.

w 2020 r.

Miejski Klub Sportowy Ósemka Skierniewice

2 000 zł

2 000 zł

„Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych”

wsparcie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział

10 000 zł

Powiatowy

wsparcie

1.

2.

9 360 zł

„Jesteśmy wolni od narkotyków i dopalaczy”
3.

Klub Uczelniany Akademickiego Związku

4 000 zł

Sportowego PWSZ w Skierniewicach

wsparcie

4 000 zł

„Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych”
4.

Uczniowski Klub Sportowy

2 000 zł

„NAWA SKIERNIEWICE”

wsparcie

2 000 zł

„Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych”
5.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew

50 000 zł

Łódzka Hufiec ZHP Skierniewice

wsparcie

29 040 zł

„Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych”
6.

7.

8.

Klub Sportowy Polonia Skierniewice

5 000 zł

„Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych”

wsparcie

Szkolny Związek Sportowy w Skierniewicach

10 000 zł

„Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych”

powierzenie

Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy

5 000 zł

„Wojownik” Skierniewice

wsparcie

3 780 zł

3 400 zł

2 500 zł

„Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – judo”

10.

Skierniewickie Stowarzyszenie Olimpijczyk

10 000 zł

„Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych”

wsparcie

Polski Komitet Pomocy Społecznej

5 000 zł

Zarząd Okręgowy

wsparcie
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9.

3 856 zł

5 000 zł

b) prowadzenie placówek wsparcia dziennego wraz z podejmowaniem działań na rzecz
dożywiania dzieci w nich uczestniczącyc
Nazwa organizacji pozarządowej, która

Wysokość

Wykorzystanie

L.p. przystąpiła do Otwartego Konkursu Ofert na

przyznanej

przyznanej

realizację zadania publicznego w 2020 roku i

dotacji w

dotacji

otrzymała dotację

2020 r.

w 2020 r.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział

19 000 zł

9 798,25 zł

Powiatowy

wsparcie

1.

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze i
Środowiskowa Świetlica OpiekuńczoWychowawcza „W grupie raźniej”
2.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział

43 000 zł

Powiatowy

wsparcie

24 550 zł

„Szkoła aktywności i charakterów”
3.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd

50 000 zł

Okręgowy

wsparcie

37 820 zł

c) organizowanie półkolonii letnich w okresie wakacyjny
Nazwa organizacji pozarządowej, która

Wysokość

Wykorzystanie

L.p. przystąpiła do Otwartego Konkursu Ofert na

przyznanej

przyznanej

realizację zadania publicznego w 2020 roku i

dotacji w

dotacji

otrzymała dotację

2020 r.

w 2020 r.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd

5 000 zł

5 000 zł

Okręgowy

wsparcie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział

20 000 zł

Powiatowy

wsparcie

1.

2.

20 000 zł

„Na szlaku skierniewickich przygód”
Klub Sportowy Polonia

15 000 zł

„Organizowanie półkolonii letnich w okresie

wsparcie

wakacyjnym”

m
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3.

15 000 zł

d) organizowanie kolonii i obozów w okresie wakacyjny
L.p. Nazwa organizacji pozarządowej, która

1.

Wysokość

Wykorzystanie

przystąpiła do Otwartego Konkursu Ofert na

przyznanej

przyznanej

realizację zadania publicznego w 2020 roku i

dotacji w

dotacji

otrzymała dotację

2020 r.

w 2020 r.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział

15 000 zł

15 000 zł

Powiatowy

wsparcie

„Od morza do Tatr - wakacje z TPD”
2.

3.

4.

Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy

5 000 zł

„Wojownik”

wsparcie

Uczniowski Klub Sportowy

5 000 zł

„NAWA SKIERNIEWICE”

wsparcie

Stowarzyszenie Rugby Club Skierniewice

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

0 zł

wsparcie
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew

10 000 zł

Łódzka Hufiec ZHP Skierniewice

wsparcie
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5.

10 000 zł

Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
L.p. Nazwa organizacji pozarządowej, która

1.

2.

Wysokość

Wykorzystanie

przystąpiła do Otwartego Konkursu Ofert na

przyznanej

przyznanej

realizację zadania publicznego w 2020 roku i

dotacji w

dotacji

otrzymała dotację

2020 r.

w 2020 r.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział

4 000 zł

4 000 zł

Powiatowy

wsparcie

Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin

6 000 zł

Abstynenckich „Ametyst”

wsparcie

6 000 zł

Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
1. Prowadzenie świetlicy integracyjnej dla dziec

Nazwa organizacji pozarządowej, która

Wysokość

Wykorzystanie

L.p. przystąpiła do Otwartego Konkursu Ofert na

przyznanej

przyznanej

realizację zadania publicznego w 2020 roku i

dotacji w

dotacji

otrzymała dotację

2020 r.

w 2020 r.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział

20 000 zł

10 525 zł

Powiatowy

wsparcie

„Razem w działaniu”
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1.

Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób
1. Zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym

L.p.

1.

Nazwa organizacji pozarządowej, która

Wysokość

Wykorzystanie

przystąpiła do Otwartego Konkursu Ofert na

przyznanej

przyznanej

realizację zadania publicznego w 2020 roku i

dotacji w

dotacji

otrzymała dotację

2020 r.

w 2020 r.

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w

40 000 zł

40 000 zł

Skierniewicach

wsparcie

Poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna

1.

Wysokość

Wykorzystanie

przystąpiła do Otwartego Konkursu Ofert na

przyznanej

przyznanej

realizację zadania publicznego w 2020 roku i

dotacji w

dotacji

otrzymała dotację

2020 r.

w 2020 r.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział

5 000 zł

5 000 zł

Powiatowy

wsparcie

„Być w dobrej rodzinie”
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L.p.

Nazwa organizacji pozarządowej, która

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej
społeczeństwa
1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie Miasta
Skierniewice w 2020 rok
L.p.

Nazwa organizacji pozarządowej, która Wysokość
przystąpiła do Otwartego Konkursu Ofert otrzymanej i wykorzystanej
na realizację zadania publicznego w 2020 dotacji w roku 2020
roku i otrzymała dotację

1.

FUNDACJA CELESTE

64 020,00 zł
powierzenie

Do zadań publicznych, które mogą być zlecane organizacjom pozarządowym, należą
również zadania dotyczące udzielania do nansowania na rozwój sportu na podstawie
odrębnej uchwały Rady Miasta Skierniewice
Sport
a) upowszechnianie sportu wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
(do 10 roku życia) z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami
Nazwa organizacji pozarządowej,
L.p. która złożyła wniosek na realizację

1.

2.

3.

4.

Wykorzystanie

dotacji w 2020 r.

przyznanej

zadania publicznego w 2020 roku i

dotacji

otrzymała dotację

w 2020 r.

Miejski Klub Sportowy Ósemka

15 000,00 zł

Skierniewice

wsparcie

Skierniewicki Klub Karate

5 000,00 zł

KYOKUSHINKAI

wsparcie

Międzyszkolny Klub Sportowy

5 000,00 zł

SKIER-VIS

wsparcie

Miejski Ludowy Klub Sportowy

145 000,00 zł

WIDOK

wsparcie

fi

.


250
u


Wysokość przyznanej

14 200,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

145 000,00 zł

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Stowarzyszenie RUGBY CLUB

5 000,00 zł

Skierniewice

wsparcie

Skierniewickie Towarzystwo

5 000,00 zł

Tenisowe UZAR

wsparcie

Uczniowski Klub Sportowy VIS

5 000,00 zł

Skierniewice

wsparcie

Uczniowski Klub Sportowy

30 000,00 zł

„NAWA SKIERNIEWICE”

wsparcie

UNIA SKIERNIEWICE Non-Profit 95 000,00 zł
SPÓŁKA Z O. O.

wsparcie

Miejski Międzyszkolny Klub

70 000,00 zł

2 300,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

30 000,00 zł

95 000,00 zł

59 500,00 zł

Sportowy „Wojownik” Skierniewice wsparcie
11.

12.

Klub Sportowy Polonia

10 000,00 zł

Skierniewice

wsparcie

Klub Uczelniany Akademickiego

15 000,00 zł

Związku Sportowego PWSZ w

wsparcie

9 100,00 zł

15 000,00 zł

Skierniewicach
13.

Klub Sportowy Akademia Sztuk

15 000,00 zł

Walki TIGER

wsparcie

14 720,00 zł

b) upowszechnianie sportu wśród młodzieży powyżej 10 roku życia, dorosłych, w tym
seniorów i osób z niepełnosprawnościam
Nazwa organizacji pozarządowej,
L.p. która złożyła wniosek na realizację

2.

Wykorzystanie

dotacji w 2020 r.

przyznanej

zadania publicznego w 2020 roku i

dotacji

otrzymała dotację

w 2020 r.

Miejski Klub Sportowy Ósemka

100 000,00 zł

Skierniewice

wsparcie

Skierniewicki Klub Karate

80 000,00 zł

KYOKUSHINKAI

wsparcie
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1.

Wysokość przyznanej

93 061,62 zł

69 500,00 zł

3.

4.

5.

6.

Międzyszkolny Klub Sportowy

60 000,00 zł

SKIER-VIS

wsparcie

Miejski Ludowy Klub Sportowy

100 000,00 zł

WIDOK

wsparcie

Skierniewickie Towarzystwo

4 000,00 zł

Tenisowe UZAR

wsparcie

Klub Sportowy LEGION

30 000,00 zł

60 000,00 zł

100 000,00 zł

4 000,00 zł

27 000,00 zł

wsparcie
7.

8.

Wodne Ochotnicze Pogotowie

47 000,00 zł

Ratunkowe

wsparcie

Klub Sportowy LOGIN

8 000,00 zł

41 175,00 zł

4 114,97 zł

wsparcie
9.

10.

11.

12.

Skierniewickie Stowarzyszenie

7 000,00 zł

OLIMPIJCZYK

wsparcie

Uczniowski Klub Sportowy „VIS”

32 000,00 zł

Skierniewice

wsparcie

Uczniowski Klub Sportowy

110 000,00 zł

„NAWA SKIERNIEWICE”

wsparcie

Skierniewickie Stowarzyszenie

25 000,00 zł

RADIOORIENTACJI

wsparcie

7 000,00 zł

32 000,00 zł

101564,70 zł

24 000,00 zł

SPORTOWEJ
13.

Klub Uczelniany Akademickiego

0 zł

0 zł

Klub Uczelniany Akademickiego

40 000,00 zł

40 000,00 zł

Związku Sportowego PWSZ w

wsparcie

Związku Sportowego PWSZ w
Skierniewicach
14.

Skierniewicach
15.

16.

UNIA SKIERNIEWICE Non-Profit 510 000,00 zł
SPÓŁKA Z O. O.

wsparcie

Skierniewickie Stowarzyszenie

26 000,00 zł

SPORTOWE WARIACJE

wsparcie

252

510 000,00 zł

26 000,00 zł

17.

18.

19.

20.

Miejski Międzyszkolny Klub

130 000,00 zł

Sportowy „Wojownik”

wsparcie

Klub Sportowy Polonia

55 000,00 zł

Skierniewice

wsparcie

Klub Sportowy AKADEMIA

18 000,00 zł

SZTUK WALKI TIGER

wsparcie

Polskie Towarzystwo Turystyczno-

10 000,00 zł

Krajoznawcze ODDZIAŁ PTTK

wsparcie

118 000,00 zł

44 600,00 zł

17 840,00 zł

REZYGNACJA

SZANIEC
21.

Klub Szachowy PIĄTKA

90 000,00 zł

75 972,08 zł

wsparcie
22.

23.

Okręg Polskiego Związku

8 000,00 zł

7 000,00 zł

Wędkarskiego w Skierniewicach

wsparcie

Stowarzyszenie RUGBY CLUB

10 000,00 zł

7 920,00 zł

wsparcie

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowisk

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Przybliżanie problematyki ochrony środowiska poprzez organizowanie konkursów
ekologicznych (np. fotogra czny, plastyczny), organizowanie olimpiad przyrodniczoekologicznych (opisowe prace pisemne, wiedza-odpowiedź ustna, testy)

L.p. Nazwa organizacji pozarządowej, która

Wykorzystanie

przystąpiła do Otwartego Konkursu Ofert na

przyznanej

przyznanej

realizację zadania publicznego w 2020 roku i

dotacji w

dotacji

otrzymała dotację

2020 r.

w 2020 r.

Liga Ochrony Przyrody

6 000 zł

6 000 zł

Zarząd Okręgu w Skierniewicach

wsparcie

.
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1.

Wysokość

Poznawanie rezerwatów, parków krajobrazowych i pomników przyrody zlokalizowanych
w Skierniewicach i okolicy, np. wycieczki i warsztaty przyrodniczo – krajoznawcze
(arboretum, alpinarium przyrodniczo – leśne, ogrody botaniczne)

L.p. Nazwa organizacji pozarządowej, która

1.

Wysokość

Wykorzystanie

przystąpiła do Otwartego Konkursu Ofert na

przyznanej

przyznanej

realizację zadania publicznego w 2020 roku i

dotacji w

dotacji

otrzymała dotację

2020 r.

w 2020 r.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział

6 000 zł

0 zł

Powiatowy

wsparcie

Propagowanie tematyki ekologicznej oraz rozwój świadomości ekologicznej wśród dzieci
i młodzieży poprzez m.in.. materiały dydaktyczno – informacyjne z tego zakresu np: plakaty,
kalendarze, książki, broszury, płyty multimedialne oraz akcje sadzenia drzew i krzewów,
„Sprzątanie Świata”, „Dni Ziemi”

L.p. Nazwa organizacji pozarządowej, która

1.

Wysokość

Wykorzystanie

przystąpiła do Otwartego Konkursu Ofert na

przyznanej

przyznanej

realizację zadania publicznego w 2020 roku i

dotacji w

dotacji

otrzymała dotację

2020 r.

w 2020 r.

Liga Ochrony Przyrody

13 000 zł

13 000 zł

Zarząd Okręgu w Skierniewicach

wsparcie

Wsparcie nansowe dla innych jednostek samorządowyc
W ramach współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego Miasto Skierniewice uchwałą
Nr XXIV/89/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 października 2020 roku udzieliło
pomocy nansowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach
Na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych II i Geriatrii zakupiono
instalację gazów medycznych
aparat RTG jezdny z ramieniem C

Środki przekazano z budżetu miasta w wysokości 385 000,00 zł.
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