Szanowni Państwo,
po raz kolejny prezentujemy podsumowanie działań podejmowanych przez samorząd Miasta
Skierniewice w ciągu minionych dwunastu miesięcy. Informacje, które zawiera raport, składają się
kompleksowo na całościowy obraz kierunków rozwoju naszej wspólnoty. Wnioski, jakie płyną
z diagnozy różnorodnych aspektów życia społecznego, stanowią istotną podbudowę dla inicjatyw
realizowanych obecnie oraz planowanych do realizacji w przyszłości.
W minionym roku kontynuowaliśmy walkę z koronawirusem, która znacząco wpłynęła na
funkcjonowanie wielu obszarów naszego życia. Wyzwania, jakie wygenerowała pandemia, zmusiły
do zmiany podejścia, w tym stworzenia rozwiązań pozwalających na przeprowadzenie wielu
przedsięwzięć mimo wciąż obecnego ryzyka. Rzeczywistość zmieniła się nie do poznania, ale
poprzez konsekwentną realizację założonych planów staraliśmy się przywrócić normalność.
Najważniejszym filarem naszego miasta są mieszkańcy, którzy nie tylko wspierają pomocowe
akcje, ale także aktywnie je inicjują. Sprawdzoną praktyką stało się łączenie wydarzeń kulturalnych
z charytatywnymi celami. Podczas większości miejskich imprez można spotkać wolontariuszy,
którzy zbierają datki na ważny cel. Pomaganie stało się wyznacznikiem rozpoznawalności
Skierniewic jako miasta „zakochanego w pomaganiu”. Dzięki życzliwości i zaangażowaniu
mieszkańców o naszych wspólnych akcjach pomocowych stało się głośno w całej Polsce.
Dwa lata zmagań z pandemią pokazały, że nasze miasto dobrze poradziło sobie z pokonywaniem
trudności. Potwierdzenie znajdą Państwo w obecnym raporcie, którego lektura – mam nadzieję –
dostarczy wielu ciekawych spostrzeżeń oraz pozwoli z optymizmem spojrzeć na najbliższą
samorządową przyszłość. Zachęcam Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi
w kolejnych rozdziałach i zapraszam do wspólnej dyskusji nad kierunkami rozwoju naszej
wspólnoty.
Z wyrazami szacunku
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I. INFORMACJE OGÓLNE O MIEŚCIE
Położenie geograficzne i powiązania komunikacyjne
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 – parafii
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 19751999 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).
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 zelektryfikowane,
dwutorowe).
Najbliższe porty lotnicze znajdują się w:
 Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin),
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 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 firmy świadczące usługi w zakresie przewozu osób,
niezarejestrowane jako taksówki). Komunikacja zamiejska opiera się o usługi przewozowe kolejowe,
o których wspomniano wcześniej (Polskie Koleje Państwowe) oraz samochodowe – świadczą je:
Państwowa Komunikacja Samochodowa oraz przewoźnicy prywatni.

Skierniewice dzisiaj
Skierniewice to blisko 50-tysięczne miasto z ponad 560-letnią tradycją. Bogate zaplecze naukowobadawcze 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-naukowo-handlowym, która co
roku przyciąga około 250 tysięcy gości z kraju i z zagranicy.
Skierniewice cechuje dynamiczny, zrównoważony rozwój, oparty na dwóch filarach. 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 finansowych, które służą realizacji wielu ważnych inwestycji

Demografia i sprawy obywatelskie
Stan ludności na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił:
- ogółem mieszkańców – 45 837
- pobyt stały – 45 000
- pobyt czasowy –837
- mężczyzn – 21 252
- kobiet – 23 748
W 2021 r. przyjęto 3 229 wniosków o wydanie dowodu osobistego. Wydano 3 176 dowodów
osobistych. Przyjęto 475 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego. Udostępniono 81 podmiotom
publicznym dane z Rejestru Dowodów Osobistych. Przyjęto 1 035 zgłoszeń zameldowań na pobyt
stały, w tym migracji 340. Dokonano 774 zameldowań na pobyt czasowy. Wymeldowano 456 osoby.
Zarejestrowano 719 wniosków o nadanie numeru PESEL. Ponadto na podstawie danych z rejestru
mieszkańców wydano na wniosek 937 zaświadczeń. Udostępniono z rejestru mieszkańców dane 615
podmiotom publicznym i prywatnym, zaś z rejestru PESEL 410 podmiotom. W drodze decyzji
administracyjnej rozstrzygnięto 85 spraw. Od wydanych decyzji wpłynęły 2 odwołania, z czego
2 utrzymano w mocy.
Zameldowania ogółem – 1 809
Liczba osób zameldowanych z innej gminy – 340
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Liczba dzieci urodzonych i zameldowanych – 357
Liczba osób, które zmieniły miejsce zameldowania w obrębie miasta Skierniewice – 695
Liczba osób wymeldowanych – 456
Liczba osób zmarłych – 620
Stan ludności – porównanie lat 2017-2021
Rok
Ilość mieszkańców zameldowanych: Ilość urodzeń

Liczba zgonów

pobyt stały

pobyt czasowy

2017

46 637

896

485

458

2018

46 379

996

493

504

2019

46 007

1 245

449

481

2020

45 530

891

412

569

2021

45 000

837

357

620

Struktura ludności miasta Skierniewice
wg stanu na dzień 31.12.2021 roku
Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

604

595

1199

3

264

236

500

4-5

539

461

1 000

6

240

228

468

7

273

238

511

8-12

1 294

1 236

2 530

13-15

737

733

1 470

16-17

458

382

840

18

201

199

400

19-65

13 567

14 349

27 916

19-60

12 031

12 393

24 424

>60

5 293

7 830

13 123

>65

3 796

5 899

9 695

Dane z Urzędu Stanu Cywilnego
Na ogólną liczbę 728 sporządzonych aktów urodzenia składa się: 647 aktów urodzeń dla dzieci
urodzonych w Skierniewicach (314 dziewczynek i 333 chłopców).
Z ogólnej liczby dzieci urodzonych w Skierniewicach w chwili sporządzania aktu urodzenia 221
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dzieci zameldowano w Skierniewicach.
W 2021 roku 5 nieletnich matek urodziło dzieci w Skierniewicach (wszystkie w wieku 17 lat).
Najpopularniejsze imiona nadawane chłopcom w 2021 roku to: Jan, Stanisław, Aleksander, Nikodem.
Najpopularniejsze imiona nadawane dziewczynkom w 2021 roku to: Zuzanna, Maria, Alicja, Iga.
Wśród ogólnej liczby 275 małżeństw zawartych w 2021 roku były śluby zawarte w formie:
wyznaniowej (konkordatowe) – 118 i cywilnej-134.
W 2021 roku odnotowano w aktach małżeństw w tutejszym USC 130 wyroków o rozwodzie
i 4 wyroki o separacji. Najstarsze rozwiedzione małżeństwo zawarte było w 1976 roku, a najmłodsze
rozwiedzione małżeństwo zawarte zostało w 2019 roku.
Wśród ogólnej liczby aktów zgonów 838 sporządzonych w 2021 roku zarejestrowano: akty typowe:
828, w tym: 405 aktów zgonu kobiet i 423 aktów zgonu mężczyzn oraz akty nietypowe: 10 wpisów.
Tak dużej liczby aktów zgonu nie sporządzono w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego od 1946 roku,
czyli od czasu powołania Urzędu.
Wśród ogólnej liczby zarejestrowanych zgonów 385 osób było mieszkańcami Skierniewic.
W 2021 r. według wystawionych kart zgonów sporządzono 255 aktów zgonu osób, u których
zidentyfikowano wirusa COVID-19 (grudzień - 54, kwiecień - 52, listopad – 42). Dla porównania
w 2020 były to 92 akty zgonu.
Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonane przez USC w Skierniewicach:
243 czynności materialno-techniczne dot. unieważnień, sprostowań, ustaleń treści, odtworzeń
i uzupełnień aktów stanu cywilnego oraz 112 wpisy do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego
sporządzonych za granicą.
Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonane
przez USC w Skierniewicach
w formie decyzji administracyjnych: 41 decyzji o zmianie imienia i nazwiska oraz zezwoleń: 24
zezwoleń z art. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących skrócenia miesięcznego terminu
wyczekiwania na zawarcie małżeństwa a także zaświadczeń: 124 zaświadczeń stwierdzających brak
okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla osób zamierzających zawrzeć małżeństwo
wyznaniowe ze skutkami cywilnymi (tj. małżeństwo konkordatowe) tj. 4 zaświadczenia o zdolności
prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, 22 zaświadczenia o stanie cywilnym.
Inne czynności dokonane przez Urząd Stanu Cywilnego: wydano 8 307 odpisów skróconych,
zupełnych i wielojęzycznych aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu z aktów stanu cywilnego
(dokumenty te były wydawane interesantom przy sporządzaniu aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu
oraz do celów spadkowych, alimentacyjnych, emerytalno-rentowych, zasiłków rodzinnych poza
granicami kraju, otrzymania paszportu, zatrudnienia, opieki społecznej), sporządzono 4 217
przypisków pod aktami stanu cywilnego (dot. aktu urodzenia, zawarcia małżeństwa, rozwodu, zgonu
osoby, zgonu współmałżonka), dokonano 6 771 migracji aktów z ksiąg stanu cywilnego do centralnej
bazy usług stanu cywilnego, usunięto 933 niezgodności danych osobowych występujących
w ogólnopolskiej bazie PESEL, naniesiono ogółem 871 wzmianek dodatkowych we wszystkich
aktach stanu cywilnego, naniesiono 3 wzmianki o zmianie imienia lub nazwiska na podstawie decyzji
wydanej przez innego Kierownika USC.
W Urzędzie Stanu Cywilnego dla 52 par małżeńskich – mieszkańców miasta Skierniewice
zorganizowano uroczystość z okazji wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
W 2021 roku odbył się 1 jubileusz z okazji 104 rocznicy urodzin i 1 jubileusz z okazji 101 rocznicy
urodzin – obie jubilatki to kobiety.
Do chwili obecnej najstarszą mieszkanką Skierniewic była kobieta, która żyła 105 lat,
a najstarszy mieszkaniec Skierniewic żył 103 lata.
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II. FINANSE
Polityka finansowa
Polityka finansowa Miasta Skierniewice realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową corocznie
uchwalaną przez Radę Miasta, która określa źródła dochodów i kierunki wydatkowania środków
finansowych. Realizacja zadań inwestycyjnych oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione
w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w uchwale budżetowej. Uchwałą Nr XXVI/113/2020 Rady
Miasta Skierniewice z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skierniewice na
2021 rok określono wysokość dochodów w łącznej wysokości 321 696 720,70 zł, w tym: dochody
bieżące w wysokości 312 104 168,98 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 592 551,72 zł,
a także określono wysokość wydatków w łącznej wysokości 363 792 659,05 zł, w tym: wydatki
bieżące w wysokości 305 178 756,46 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 58 613 902,59 zł.
Planowana kwota deficytu określona została w wysokości 42 095 938,35zł.

Dochody miasta
W wyniku realizacji budżetu miasta ostatecznie uzyskano dochody w wysokości 360 703 798,77 zł, co
stanowi 102,9 % wykonania w stosunku do planowanych dochodów na 31 grudnia 2021 roku.
Natomiast wykonanie wydatków wyniosło 375 295 239,06 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości
316 960 376,75 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 58 334 862,31 zł. Ostatecznie na dzień 31
grudnia 2021 roku deficyt budżetu wyniósł 14 591 440,29 zł.
Największy udział w uzyskanych dochodach stanowiły niżej wymienione dochody:
1) subwencje ogólne z budżetu państwa 98 218 291,41 zł,
2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 96 424 227,30 zł,
3) wpływy z podatku od nieruchomości 31 095 151,54 zł.
Dochody miasta na jednego mieszkańca, przy założeniu liczby mieszkańców w wysokości 45 837
osób, kształtują się na poziomie 7 869,27 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 8 187,60
zł.

Zobowiązania finansowe
Na realizację zadań inwestycyjnych określonych w uchwale budżetowej miasto Skierniewice zaciąga
zobowiązania. W 2021 roku uruchomiono kredyt w wysokości 25 076 633,00 zł. Łączna kwota
zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 150 870 584,00 zł, co stanowi 41,83%
wykonanych dochodów. Na kwotę zobowiązań składają się kredyty w wysokości 147 793 951 zł oraz
emisja obligacji w wysokości 3 000 000,00 zł.
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Budżet obywatelski
Mieszkańcy Skierniewic możliwość udziału w konsultacjach społecznych związanych z realizacją
budżetu obywatelskiego mają od 2015 roku. W 2021 roku skierowano do realizacji 23 projekty
o charakterze lokalnym i ogólnomiejskim, które zostały zgłoszone w ramach konsultacji społecznych
i wybrane podczas głosowania w 2020 roku.
Wśród projektów zrealizowanych w 2021 roku, były:
- „Skierniewiczanie czytają ebooki bez limitu – kontynuacja” - 19 980,00 zł
- „Specjalistyczny gabinet rehabilitacji neuropediatrycznej i terapii multisensorycznej”- 19 993,66 zł
- „Bezpieczne Miasto – zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Skierniewicach” - 20 000,00 zł
- „Bezpieczny ratownik – Bezpieczny Skierniewiczanin” - 20 000,00 zł
- „Roczniki skierniewickie” - 20 000,00 zł
- „Pożegnaj pajączki” – 20 000,00 zł
- „Zdrowa skóra to piękna skóra” - 20 000,00 zł
- „Modernizacja i doposażenie Filii nr 1 i Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej” 97 060,00 zł
- „American Dream uczniów z Dziewiątki –remont i modernizacja szkolnej szatni” – 100 000,00 zł
- „Szkoła otwarta dla Mieszkańców Skierniewic”. Adaptacja pomieszczeń szatni na sale lekcyjne
w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach - 96 696,70 zł
- „Plac zabaw Przedszkola nr 5 w zieleni drzew: stymulujący, interaktywny, sensoryczny
i dydaktyczny” - 96 996,96 zł
- Plac zabaw „EDUŚ” - 99 000,00 zł
- „Renowacja nawierzchni wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Zespole Sportowych Szkół
Ogólnokształcących w Skierniewicach” - 84 476,40 zł
- „Robotyka dla przedszkola” - 19 392,95 zł
- „Parking/miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych” - 72.179,01 zł
Natomiast w 2021 roku na realizację projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta
Skierniewice na 2022 rok przeznaczono 1 665 000 zł, z czego 666 000 zł na projekty ogólnomiejskie
oraz 999 000 zł na projekty lokalne z uwzględnieniem podziału na 4 rejony (po 249 750 zł na każdy
z rejonów).
W wyniku głosowania do realizacji skierowano 16 projektów o charakterze lokalnym, o łącznej
wartości 1 389 990,00 zł zł i 9 projektów o charakterze ogólnomiejskim, o łącznej wartości
259 890,00 zł

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
W 2021 r. Miasto Skierniewice aktywnie pozyskiwało środki finansowe krajowe, jak i 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 i zapewniają kompleksowy oraz wielopłaszczyznowy (turystyka, kultura, ochrona
środowiska, infrastruktura, szkolnictwo) rozwój Miasta. Prezydent Miasta podpisał i zrealizował
kilkanaście umów, które pozwoliły na wsparcie budżetu miasta. Część zadań, na które pozyskano
dotację, będzie realizowana również w 2022 roku. Wpisują się one w wyzwania rozwojowe określone
w strategii miasta.
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Do najważniejszych zadań, na które pozyskano fundusze należą:
- wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021.
Całkowita wartość projektu 800 228,90 zł, dofinansowanie 410 857,75 zł;
- wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2021-2023.
Całkowita wartość projektu 412 600 zł, dofinansowanie 206 884 zł;
- 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 zł. Środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 32 389 356 zł.
Inwestycja realizowana jest we współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe SA i jest częściowo
finansowana przez PLK ze środków pochodzących z funduszy UE;
- termomodernizacja budynku przy ulicy ul. Kozietulskiego 3. Całkowita wartość projektu 682 035 zł.
Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Łodzi: 255 443 zł, w tym pożyczka do kwoty 76 633 zł, dotacja do kwoty 178 810 zł, środki własne
426 592 zł;
- resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch+” 2021. Dla
Filii Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi Iskierka, ul. Pomologiczna 6 w wysokości
45 120 zł, dla Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi Iskierka, ul. Rawska 58, w wysokości
153 600 zł;
- dworek Konstancji Gładkowskiej przy ulicy Floriana 4 (prace konserwatorskie i restauratorskie’’
w ramach programu ,,Ochrona zabytków 2021” Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu (według wniosku złożonego do Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu).
Całkowita wartość projektu 465 041,35 zł, dofinansowanie 139 276,16 zł;
- budowa nowego pełnowymiarowego boiska (968x105 m ) o nawierzchni z trawy sztucznej wraz
z zadaszeniem pneumatycznym w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa remont stadionu
miejskiego w Skierniewicach” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Całkowita wartość
zadania to 4 838 220 zł, wnioskowane środki 2 409 147 zł, środki własne 2 429 073 zł;
- renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102” – 100
000 zł z programu „Infrastruktura sportowa Plus”;
- przebudowa ulic na osiedlu Halinów w Skierniewicach ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg. Wniosek złożony został w lipcu 2020 r. Całkowita wartość zadania 3 819 635,17 zł,
dofinansowanie w kwocie 1 909 817,00 zł, z czego w w roku 2021 309 522,00 zł, a w roku 2022
1 600 295,00 zł.
W 2021 roku Miasto podpisało łącznie 22 umowy na przebudowę przejść dla pieszych, w tym 8 na
zadania gminne i 14 na zadania powiatowe. Zadania te uzyskały dofinansowanie ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych
w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Całkowita wartość projektu 1 311 559,02 zł,
dofinansowanie 821 254 zł.
Skutecznie też pozyskiwano fundusze na działania związane z edukacją.
- z Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 udało się po zyskać dotację
celową na ,,Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek
szkolnych i pedagogicznych”. Wsparcie finansowe w formie dotacji zostało udzielone w wysokości
57 000 zł dla: Przedszkoli nr 4 i 8, Szkół Podstawowych nr 1 i 4, technikum w ZS nr 4 i LO im. B.
Prusa;
- z programu „Aktywna Tablica” edycja 2021 pozyskano 153 800 zł na zakup pomocy dydaktycznych
dla LO w ZS nr 3, SP 1, 4, 9, SP w SOSW;
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- z programu ,, Posiłek w szkole i w domu” pozyskano 80 000 zł;
- z programu „Laboratoria Przyszłości” dla wszystkich szkół podstawowych w mieście na lata 2021
i 2022 pozyskano 1 212 400 zł.
W 2021 roku w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Senatorskiej 12 zaczął pracę punkt informacyjnokonsultacyjny programu „Czyste Powietrze”. Punkt ma w bezpośredni sposób ułatwić mieszkańcom
miasta aplikowanie o środki z tego programu. Dzięki dofinansowaniom skierniewiczanie mogą
pozyskać środki na wymianę starych pieców i ocieplenie domów. Łącznie w roku 2021 złożono 134
wnioski o dofinansowanie.
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III. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA
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 2021 roku w sposób określony uchwałami. W 2021 roku Rada Miasta Skierniewice obradowała na
12 sesjach i podjęła 155 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 finansowych - Regionalna
Izba Obrachunkowa.
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IV. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK MIEJSKICH
Działalność Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Podstawowym źródłem ciepła dla miasta Skierniewice jest Ciepłownia Miejska, w której
zainstalowane są 4 kotły: jeden WR-10 i trzy WR-25 o łącznej wydajności w paliwie 99,1 MW.
Z ciepłowni ciepło rozprowadzane jest do 426 węzłów cieplnych za pomocą sieci ciepłowniczej
o całkowitej długości ok. 48,78 km; w tym:
- sieci wysokich parametrów - 44,41 km,
- sieci niskich parametrów - 4,37 km,
- pojemność zładu- 815,31 m3
Struktura sprzedaży energii cieplnej w 2021 r. CM (w GJ):
- do ogrzewania pomieszczeń - 243 646,26
- do podgrzania wody - 208 844,16
Razem z węgla - 452 490,42
Drugim źródłem ciepła w Skierniewicach jest kotłownia gazowa - dla osiedla Rawka, w której
zainstalowane są 3 kotły typu HoVAL UltraGas 2: jeden kocioł o mocy 0,35 MW, dwa kotły o mocy
0,40 MW każdy - łącznie 1,15 MW.
Pozostałe źródła to 4 kotłownie gazowe o łącznej mocy zainstalowanej 1,2 MW.
Do ogrzewania pomieszczeń i podgrzania wody z kotłowni gazowych sprzedaż energii cieplnej
w 2021 r. wyniosła 13946,76 GJ.
Struktura sprzedaży energii cieplnej w 2021r w EC Skierniewice (w GJ)
- z węgla - 452 490,42
- z gazu – 13 946,76
Suma EC - 466 437,18
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług ogółem za 2021 rok wynoszą 39 352 488,27 zł i są o 26,1
% wyższe w stosunku do przychodów roku poprzedniego. Rachunek wyników Spółki za 2021 rok
wykazuje ujemny wynik brutto z całokształtu działalności w wysokości 5 820 853 zł (wobec zysku
127 956 zł w 2020 r.)
W roku 2021 wybudowano 302,8 m.b. sieci i przyłączy cieplnych oraz wybudowano 10 nowych
węzłów cieplnych. Energetyka Cieplna Sp. z o.o. prowadzi działalność zgodnie Koncesją na
wytwarzanie oraz przesył i dystrybucję wydaną przez URE, a także wydanym Pozwoleniem
Zintegrowanym i zgodnie z wymaganiami środowiskowymi.
Dane związane z oddziaływaniem na środowisko w roku 2021:
Ilość opału zużyta w roku 2021 – 27 715,02 t
Średnie parametry miału węglowego wynosiły:
kaloryczność – 22 339,5 J/g
zawartość popiołu 12,90% ,
zawartość siarki 0,50%.
Ilość wyprodukowanej energii brutto – 482 142 GJ
Zużycie energii elektrycznej DPC - 4 086 113 kWh
Zużycie energii elektrycznej WSC – 658 344 kWh
Zużycie energii elektrycznej w EC Skierniewice – 4 744 457kWh
Ilość zużytego gazu ziemnego – 415 796 m3
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Ilość zużytej wody ze studni głębinowych – 10 955m3
Ilość zużytej wody miejskiej – 9 441 m3
Wielkość emisji:
Emisja CO2 w ramach handlu emisjami – 55 159 t
Całkowita emisja CO2 – 56 047 t
SO2 – 92 365kg
NOx – 56 702kg
CO – 79 639 kg
Pył – 9 130 kg
Benzoapiren – 10,78 kg
Sadza – 715,37 kg
W celu poprawy jakości powietrza w mieście Skierniewice w roku 2021 zakończono i przyjęto de
eksploatacji instalację oczyszczania spalin: odazotowanie i odsiarczanie splin wybudowaną 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 do 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 finansowana z pozyskanych funduszy na realizację
w oparciu o umowę na dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości 14 904 183,77zł. Całkowity koszt realizacji projektu to 35 486 669,24 zł.
W 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 na kwiecień 2022 r.
Analizowane są kolejne inwestycje związane z transformacją źródeł energii oraz uzyskaniem statusu
systemu efektywnego energetycznie tj. budowa źródła OZE, w oparciu budowę kotła biomasowego
z odzyskiem energii ze spalin przy zastosowaniu pompy ciepła. Inwestycje są w trakcie
opracowywania koncepcji i dokumentacji niezbędnych do pozyskania środków zewnętrznych,
w formie dotacji, uzyskania pozwoleń na budowę oraz 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. Inwestycje powyższe mają za zadanie dostosowanie systemu ciepłowniczego
miasta Skierniewice do wymagań określanych w polityce krajowej oraz UE polityki energetycznej.

Działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
W 2021 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. administrował i zarządzał 116
budynkami o łącznej powierzchni 111 090,80 m², w których znajdowało się 2 384 lokali mieszkalnych
oraz 140 lokali użytkowych, z czego 43 budynki to budynki wspólnot mieszkaniowych,
administrowanych przez Spółkę na podstawie umów zarządzania, zawartych pomiędzy Zarządami
Wspólnot a Spółką (gdzie znajduje się 1 536 lokali mieszkalnych), wśród których udziały posiada
Miasto Skierniewice. Spółka użytkowała również własne budynki i lokale (4 budynki i 64 lokale
o łącznej powierzchni 2 560,45 m2).
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Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. realizuje politykę Miasta w zakresie wynajmu lokali
mieszkalnych (w tym najem socjalny, najem pomieszczeń tymczasowych) stanowiących zasób Gminy
Miasto Skierniewice oraz zasób własny. Wielkość tego zasobu ogółem to 1 386 lokali, w tym lokale
mieszkalne stanowiące własność Spółki – 63 szt. Średnia liczba lokali niezasiedlonych w okresie 12
miesięcy 2021 roku (stan na koniec grudnia 2021 roku) to 44 szt., co stanowiło 3,16 % całego zasobu.
Wobec powyższego realizacja działalności Spółki w zakresie gospodarowania zasobem
mieszkaniowym Miasta Skierniewice kształtowała się na poziomie 96,84 %.
Spółka administrowała 134 lokalami użytkowymi, które wynajmowała podmiotom zewnętrznym na
podstawie umów najmu lokali użytkowych. Średnia liczba pustostanów w lokalach użytkowych za
okres 12 miesięcy 2021 roku (stan na koniec grudnia 2021 roku) wyniosła 5 szt., co stanowiło 3,88%
wszystkich lokali użytkowych. Poziom wynajmu lokali użytkowych wyniósł zatem 96,12%.
Przyczyną powstania pustostanów było rozwiązanie umów najmu przez najemców lokali, w związku
z zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej.
Na 2021 rok w Spółce zaplanowano przychody ogółem w wysokości 10 530 100 zł, a wykonano na
kwotę 10 444 860,39 zł, co stanowi 99,19% z tego: przychody netto ze sprzedaży - plan wynosił
9 290 100 zł – wykonanie 9 185 149,40 zł, co stanowi 98,87% oraz pozostałe przychody operacyjne
i finansowe: plan wynosił 1 240 000 zł – wykonanie 1 259 710,99 zł, co stanowi 101,59% wykonania
planu.
Koszty zaplanowane na 2021 rok w wysokości 10 458 700 zł zostały wykonane w kwocie
10 714 052,52 zł, tj. w 102,44%. W 2021 roku Spółka poniosła stratę netto w wysokości 295 928,13
zł.
W 2021 roku Spółka pomimo trwającego stanu epidemii przeprowadziła szereg prac remontowo –
modernizacyjnych na ogólną kwotę 321 655,08 zł.
W 2021 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przygotował do zasiedlenia 51 lokali
znajdujących się w zasobie gminy. Na remont tych mieszkań Spółka przeznaczyła kwotę ponad 400
000 zł.
W 2021 roku zrealizowanych zostało 5 postępowań eksmisyjnych z lokali gminnych
administrowanych przez Spółkę, w wyniku których wyeksmitowano 7 osób.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku powyżej 3 000 zł zadłużonych było 310 lokali, w których wysokość
zadłużenia (bez odsetek) wyniosła w sumie 5 497 525,86 zł.

Działalność Przedsiębiorstwa Usług Renowacyjno-Konserwatorskich i Pogrzebowych „ARS”
Sp. z o.o.
Podstawowym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Usług Renowacyjno-Konserwatorskich
i Pogrzebowych „ARS” sp. z o.o. , 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.
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 zniczy i kwiatów.
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 2021
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na cmentarzu komunalnym w Skierniewicach w ponad 5500 grobach znajdowały się szczątki ponad
8300 osób.
Drugim przedmiotem działalności Spółki „ARS” jest kompleksowe świadczenie usług pogrzebowych.
Wykonujemy 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
i wyborze 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.
W 2021 roku Spółka osiągnęła przychody w kwocie 3 506 734,02 zł, z czego sprzedaż usług w roku
2021 to kwota 3 056 752,61 zł. Koszty ogółem w roku 2021 to kwota 3 345 392,87 zł.

Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Pomologicznej 10 w Skierniewicach został
utworzony 28 grudnia 2015 r. Celem OSiR jest rozwój poziomu kultury fizycznej naszych
mieszkańców i okolic. Spółka skupia się na działaniach popularyzujących sport i rekreację oraz stara
się zapewnić odpowiednie zaplecze materialno-techniczne. W roku 2021 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 8 632 m kw., 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 3 947 m kw., podzielona na
3 sektory z zapleczem socjalnym i salą konferencyjno-sportową;
- Stadion ul. Pomologiczna 8 o powierzchni użytkowej 35 168 m2, obejmujący: płytę główną stadionu
– boisko do piłki nożnej z nawierzchnią trawiastą 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 2 653 m kw. 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 10 414 m kw., z możliwością gry w piłkę
nożną przy ul. Trakcyjnej 1 (os. Rawka) o wymiarach 55,00 m x 91,40m z zapleczem sanitarnym, salą
konferencyjną. Obok kompleksu znajduje się parking 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.
W 2021 roku Spółka osiągnęła przychody w kwocie 1 133 913,61 zł, planowano 605 000 zł. Z czego
sprzedaż usług roku 2021 to kwota 602 381,30 zł. Przychody finansowe roku 2021 nie wystąpiły,
natomiast pozostałe przychody operacyjne to kwota 531 532,31 zł, z czego kwota 458 932,39 zł
stanowi pozyskaną pomoc publiczną na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
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rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19. Koszty
ogółem w roku 2021 to kwota 4 895 239,85 zł.
W 2021 roku wykonano wiele prac remontowych w budynkach obiektów sportowych. We wszystkich
halach przeprowadzono remonty pokoi socjalnych polegające na wymianie wyposażenia oraz mebli.
Przeprowadzono renowację kortów do tenisa ziemnego, wraz z nasadzeniem nowych krzewów. Na
płycie boiska głównego trawiastego naprawiono drenaż stadionu, zamontowano elektroniczną tablicę
wyników. Przeprowadzono szereg zabiegów pielęgnacyjnych takich jak: aeracja, wertykulacja,
piaskowanie, dosiew szczelinowy wgłębny trawy. W halach wymieniono kasetony sufitowe w holach
głównym i szatniach oraz przeprowadzono szereg bieżących napraw niezbędnych do prawidłowego
i bezpiecznego korzystania z zaplecza OSiR. Ośrodek Sportu i Rekreacji cały czas ulepsza Obiekty,
których jest gospodarzem, ponieważ służą one naszym mieszkańcom w doskonaleniu
i rozpowszechnianiu zamiłowania do sportu i kultury fizycznej.
OSiR w roku 2021 stawiał na rozwój już rozpowszechnionych pomiędzy naszymi mieszkańcami
dyscyplin sportowych. Zorganizowane imprezy znalazły swoich zwolenników wśród amatorów, jak
również zawodowych sportowców. Były to: konkurs rzutów karnych Gole Vip Ole podczas 29 Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Skierniewicka Liga Siatkówki, Skierniewicka Liga Piłk
i Nożnej Halowej, projekt prozdrowotny dla dzieci pod hasłem: „Jabłcuś z Osirem zarażają
pozytywnym stylem”, 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, mistrzostwa w badmintona, nocny przejazd
rowerowy „Moje miasto nocą”, bieg uliczny im. Edmunda Jaworskiego na dystansie 10 km, XI
Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym, przejazd rowerowy pod hasłem: „Rowerowa
stolica Polski”, Bieg Zielonego Jabłuszka na dystansie 5 km. Nową inicjatywą OSiR była akcja
weekendowych zmagań w ramach Rawka Cross Kije, czyli nordic walking dla amatorów i grup
zaawansowanych. W okresie wielkanocnym przeprowadzono „Wielkanocną Rowerową Grę Miejską –
poGOŃ za króliczkiem”, jak również terenową grę miejską pod nazwą „Złodziej Kwiatowego Pyłu”.
Rok 2021 postawił przed Spółką kolejne trudne zadanie polegające na stworzeniu w halach
sportowych powszechnych punktów szczepień. Akcja „Zaszczep się” trwała w okresie kwiecieńsierpień. Był to trudny rok pod wieloma względami, naszym celem jednak było przywrócenie chęci
i zapału do poprawienia aktywności fizycznej naszych mieszkańców.

Działalność Zakładu Utrzymania Miasta Sp. z o.o.
W 2021 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 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
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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 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.
W 2021 roku Spółka osiągnęła przychody w kwocie 8 219 748,35 zł, z czego sprzedaż usług w roku
2021 to kwota 8 016 395,76 zł. Koszty ogółem w roku 2021 to kwota 8 457 150,56 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 działalność
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta
Skierniewice.
W 2021 roku Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie 29 777 097,95 zł, z czego sprzedaż usług
w roku 2021 to kwota 27 263 272,84 zł. Koszty ogółem w roku 2021 to kwota 29 815.750,40 zł.
W 2021 r. Stacja Uzdatniania Wody wyprodukowała łącznie 2 549 152 m 3 wody. W porównaniu do
roku 2020 zapotrzebowanie na wodę ze strony odbiorców wzrosło o 2 %. W ramach kontynuacji
realizacji planu przywrócenia zdolności produkcyjnych ujęć w 2021 r. wykonano roboty budowlane
dla zadania pn.: „Wykonanie obudowy wraz z niezbędną infrastrukturą dla studni głębinowych D1
i D2 na terenie Parku Miejskiego w Skierniewicach”. Trwają procedury administracyjne związane
z uzyskaniem niezbędnych decyzji, umożliwiających włączenie obu studni czwartorzędowych do
systemu uzdatniania wody.
Na koniec 2021 r. roku długość sieci wodociągowej wyniosła 168,70 km. W porównaniu z 2020 r.
długość sieci zwiększyła się o 0,9 km. W ramach inwestycji własnych (roboty wykonane siłami
własnymi Spółki), w 2021 r. zostały wybudowane nowe odcinki rurociągu w ulicach: Wiśniowej,
Łódzkiej i Jana Brzechwy. Łączna długość wybudowanych sieci to około 0,5 km.
Na koniec 2021 r. długość sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie miasta Skierniewice
wyniosła 151,5 km. W porównaniu z 2020 r. długość sieci zwiększyła się o 2,9 km. W 2021 r.
w ramach inwestycji własnych zostały wybudowane nowe odcinki rurociągów w ulicach: Miłej,
Wiśniowej, Jana Brzechwy i Łódzkiej. Łączna długość wybudowanych sieci około 0,54 km.
W 2021 r. do oczyszczalni ścieków dopłynęło 4 507 185 m 3 ścieków ogólnospławnych, tj. o 17,6 %
więcej niż w roku poprzednim.
W węźle osadowym oczyszczalni ścieków w 2021 r. wytworzono 5 589,600 [Mg] ustabilizowanego
komunalnego osadu ściekowego. Osad po fermentacji metanowej został w całości poddawany
odwodnieniu na prasie filtracyjnej, następnie zhigienizowany popiołami z węgla brunatnego
z elektrowni w Bełchatowie i poddany stabilizacji biologicznej na pryzmach. Całość ustabilizowanego
komunalnego osadu ściekowego została zagospodarowana, z wykorzystaniem własnych zasobów
ludzkich i sprzętowych, do nawożenia pól na terenie powiatu skierniewickiego oraz powiatów
ościennych.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. jest w trakcie wdrażania systemu
radiowego odczytu wodomierzy. Trwa wymiana wodomierzy, w których dobiega termin legalizacji.
W miejscach, gdzie nie ma jeszcze zdalnego odczytu, montowane są moduły-nakładki pozwalające na
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zdalny odczyt wodomierzy. W 2021 roku wymieniono 1300 szt. wodomierzy z nakładką radiową
i dodatkowo zamontowano około 450 nakładek.
W 2021 r. Spółka realizowała zadania w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w mieście Skierniewice - etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na podstawie umowy
o dofinansowanie podpisanej 6 kwietnia 2018 r. Kwota dofinansowania wynosi 24 236 536,54 zł,
a całkowity koszt projektu - 46 509 797,76 zł brutto.
Od początku realizacji Projektu do 31.12.2021 r. wykonano: 3,81 km sieci kanalizacji sanitarnej
(budowa i przebudowa), 2,79 km sieci kanalizacji deszczowej oraz 1,08 km sieci wodociągowej
(budowa i przebudowa).
W 2021 r w ramach projektu realizowano następujące zadania:
1. Zakończono ostatecznie budowę kanalizacji sanitarnej (o łącznej długości 3,29 km) i kanalizacji
deszczowej (o łącznej długości 2,79 km) na Osiedlu Halinów.
2. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej - etap IV”- trwa realizacja robót
budowlanych. Od dnia podpisania Umowy, tj. od 07.07.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. zostały
przekazane do użytkowania takie obiekty jak: nowy budynek biurowo-techniczny, garaż dla
samochodów oraz garaż na osprzęt, wiaty dla samochodów technicznych i sprzętu. Trwają prace
w budynku warsztatowym, budynku magazynowym, budynku administracyjno-technicznym oraz
w budynku pomp ciepła wraz z pompownią wody technologicznej. Do nowego budynku biurowotechnicznego zostało przeniesione zakładowe archiwum.
3. W marcu podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Działkowej w Skierniewicach”. Trwa
opracowywanie dokumentacji projektowej ww. zadania.
4. W kwietniu podpisano umowę z wykonawcą na realizacje inwestycji pn. „Zaprojektowanie
i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Starbacicha i Sybiraków oraz sieci wodociągowej
w ul. Starbacicha w Skierniewicach”. W ramach ww. zadania zakończono opracowanie dokumentacji
projektowej i uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starbacicha-sięgacz
oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sybiraków. Zakończono również opracowanie dokumentacji
na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków. Trwa oczekiwanie na decyzję pozwolenia na
budowę. W fazie projektowej pozostaje budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul.
Starbacicha.
5. W październiku ogłoszono postępowanie przetargowe na realizacje zadania „Zaprojektowanie
i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kolbego”.
W 2021 r.
Spółka podpisała umowę z NFOŚiGW o dofinansowanie przedsięwzięcia
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice - etap III” w formie pożyczki
inwestycyjnej na kwotę 11 mln zł.
W 2021 r. Spółka realizowała również zadania w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w mieście Skierniewice - etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017 r. Całkowity koszt projektu
wynosi 169 309 797,13 zł brutto, natomiast kwota dofinansowania to 88 161 371,59 zł.
Od początku realizacji Projektu do 31.12.2021 r. wykonano: 11,31 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz
1,33 km sieci wodociągowej.
W 2021 r w ramach projektu realizowano następujące zadania:
1. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wraz z częścią osadową w Mokrej Prawej - etap III” - trwa
realizacja robót budowlanych. Od dnia podpisania Umowy Wykonawca realizuje prace między innymi
19

na następujących obiektach: stacja dmuchaw, wydzielona komora fermentacji, budynek krat, reaktor
biologiczny, kanał ścieków oczyszczonych.
- „Modernizacja stacji transformatorowej na terenie Oczyszczalni Ścieków”- w 2021 roku zakończono
realizację wszystkich kluczowych zadań wchodzących w skład inwestycji.
- W marcu Spółka podpisała Umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn. „Zaprojektowanie oraz
modernizację stacji zagęszczania i odwadniania osadów wraz z wykonaniem instalacji do odwadniania
i przetwarzania osadów ściekowych powstających w miejskiej oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej
gm. Skierniewice na nawóz organiczno-mineralny lub środek poprawiający właściwości gleby do
celów rolniczych lub upraw leśnych wraz z obiektami infrastruktury”- trwają prace projektowe.
- W marcu 2021 r. zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trzcińskiej (o łącznej
długości 0,687 km).
- W lipcu 2021 r. dokonano odbioru dostawy samochodu specjalistycznego marki Iveco Daily. Pojazd
ten to mobilne pogotowie techniczne - warsztat, który pozwala pracownikom Spółki na sprawną
eksploatację przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Skierniewice. W skład
wyposażenia samochodu wchodzi m.in. agregat prądotwórczy, żuraw, zabudowa warsztatowa
z systemem półek, regałów, szuflad oraz wyposażenie dodatkowe w postaci narzędzi i elektronarzędzi.
2. We wrześniu Spółka podpisała umowę z wykonawcą na „Opracowanie Programu FunkcjonalnoUżytkowego (PFU) dla modernizacji/przebudowy 27 szt. przepompowni ścieków zlokalizowanych na
terenie miasta Skierniewice”.
3. W listopadzie Spółka podpisała umowę z wykonawcą robót na realizację zadania pn.:
„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Waryńskiego w Skierniewicach”, z terminem
realizacji 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Inwestycja przewiduje remont oraz przebudowę
budynków, obiektów i instalacji służących technologii uzdatniania oraz tłoczenia wody do miejskiej
sieci wodociągowej.
W 2021 r. trwały prace wdrożeniowe w ramach zadania „Budowa inteligentnego systemu zarządzania
siecią wodociągową w ZWIK WOD-KAN sp. z o. o. w Mokrej Prawej”, w ramach którego:
dostarczono serwer wraz z niezbędnym sprzętem do wdrożenia systemu, dostarczano antenę GPS
RTK z tabletem oraz 20 tabletów i uruchomiono aplikację mobilną, wykonano integrację systemu GIS
z systemem Unisoft, zrealizowano prace projektowe dla 27 punktów pomiarowych i dla 25 uzyskano
niezbędne zgody, wybudowano 25 na 27 punktów pomiarowych oraz uzupełniono podstawowe dane
na sieci wodociągowej.

Działalność Pływalni Miejskiej „Nawa” Sp. z o.o.
Spółka „Nawa” mieści się w Skierniewicach przy ulicy Bolesława Prusa 6A. Działalność prowadzi od
1997 roku.
Przychody Spółki w 2021 roku wyniosły 1 321 920,06 zł, z czego sprzedaż usług to kwota
1 012 868,53 zł. Koszty ogółem w 2021 roku to 6 274 038,37 zł (w tym zużycie materiałów,
eksploatacja obiektu, usługi obce, wynagrodzenia). Na wynik finansowy w bardzo dużej mierze
wpłynęła, istniejąca w Polsce i na świecie od roku 2020 , pandemia wirusa SARS Co-V-2.
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 fizycznej mieszkańców Skierniewic i okolicy. Spółka
organizuje
zajęcia indywidualne oraz grupowe z nauki pływania dla dorosłych i dzieci od 5 roku życia, a także
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zajęcia grupowe w wodzie Aqua Aerobik. Prowadzi również w sezonie zimowym bezpłatne grupowe
zajęcia nauki jazdy na łyżwach.
Spółka prowadzi działalność na obiektach:
1. Pływalnia 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.
2. 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 stężoną, 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 firma zewnętrzna (WOPR). W roku 2021, aby obniżyć koszty
utrzymania oraz zapewnić wysokie standardy bezpieczeństwa, 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. Konwaliowe,
- zaplecze sanitarne, tj. toaleta damska, męska, przebieralnie, prysznice oraz pomieszczenie socjalne.
W okresie wakacyjnym w każdy piątek, nad zalewem odbywały się nieodpłatne spotkania animacyjne
dla najmłodszych. Był to autorski projekt Spółki o nazwie „Animacje NAWAkacje”.
3. Lodowisko sezonowe „Biały Orlik” przy ul. Szarych Szeregów, w skład którego wchodzi:
- tafla 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 tafli lodu. W grudniu 2016 roku Spółka wydzierżawiła rolbę do pielęgnacji lodu.
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W roku 2021 ze względu na pandemię Spółka działała w ograniczonym zakresie.
W 2021 roku z Pływalni Miejskiej „Nawa” skorzystało łącznie 78 475 klientów, w tym 28 326 dzieci
uczestniczyło w zajęciach zorganizowanych, tj. nauce pływania dla dzieci ze szkół w ramach lekcji
wychowania fizycznego, 20 820 osoby uczestniczyły w zajęciach grupowych, a 29 329 to klienci
indywidualni.
W 2021 roku na obiektach Spółki przeprowadzono następujące remonty oraz inwestycje:
- wymiana folii basenowej małej niecki oraz jacuzzi
- remont poręczy przy małej niecce basenowej
- serwis zjeżdżalni wodnej w hali basenowej
- zakup gryfów, hantli, zacisków na siłownię
- zakup nowoczesnej kasy fiskalnej K110 online
- zakup niszczarki „Kobra” AF
- zakup serwera do obsługi internetowej sprzedaży miejsc handlowych na (SŚKOiW) Skierniewickie
Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw
- wdrożenie systemu on-line sprzedaży miejsc handlowych na SŚKOiW
- zakup nowego sprzętu do aqua aerobiku (pasy wypornościowe)
- konserwacja węzła cieplnego w budynku Pływalni – wymiana siłownika i zaworu
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i p.poż w budynku Pływalni
- przegląd budowlany budynku Pływalni
- serwis parkingu Pływalni
- przegląd i konserwacja agregatu na lodowisku
- zakup łyżew na lodowisko
- prace podwodne – kontrola stanu technicznego jazu piętrzącego, skarp, czaszy zbiornika wodnego
nad Zalewem „Zadębie”
- wyposażenie kąpieliska nad Zalewem „Zadębie” (uzupełnienie apteczki, krótkofalówki)
- przegląd i konserwacja kompleksu zjeżdżalni nad Zalewem „Zadębie”
- przegląd i konserwacja wyciągu do nart wodnych WAKE nad Zalewem „Zadębie”
- prace serwisowe i renowacyjne nad Zalewem „Zadębie”
- okresowy przegląd budowlany i sanitarny – Zalew „Zadębie”
- zakup rowerów wodnych nad Zalew „Zadębie”
- wymiana liny i koła przewojowego na wyciągu do nart wodnych WAKE nad Zalewem „Zadębie”
- cztery nowe altany rekreacyjne nad Zalewem „Zadębie”
- wiata z szatnią dla zawodników i uczestników sekcji Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego nad Zalewem „Zadębie”
- ławka solarna przy ul. Konwaliowej nad Zalewem „Zadębie”.
W obiektach Spółki przeprowadzono 47 imprez oraz wydarzeń rekreacyjno-sportowych.
Spółka od roku 2009 jest organizatorem handlu podczas Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców
i Warzyw.
W roku 2021 Spółka wprowadziła dla handlowców nowoczesny elektroniczny system sprzedaży
powierzchni pod stoiska handlowe, który dostępny jest pod adresem internetowym: nawaswietokwiatow.pl.
Dodatkowo Spółka wydzierżawia powierzchnie pod gastronomię nad zalewem Zadębie, automaty
z zabawkami dla dzieci i powierzchnie pod reklamy.
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Działalność Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.
W 2021 roku Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, realizowała
w pełni misje przedsiębiorstwa, której głównym celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie
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 Gminę Miasto Skierniewice
obejmuje wyłącznie linie autobusowe. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 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 wyposażonych jest w wiaty
przystankowe. Tabor komunikacji miejskiej stanowi 28 autobusów, w tym 10 szt. do przewozu 100
osób, 6 szt. do przewozu 72 osób, 4 szt. do przewozu 97 osób, 2 szt. do przewozu 92 osób, 1 szt. do
przewozu 53 osób, 1 szt. do przewozu 54 osób, 2 szt. do przewozu 25 osób, 2 szt. do przewozu 22
osób. 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.
Stan zatrudnienia w MZK na koniec 2021 roku wyniósł 73 osób, co daje 69,75 etatów. W MZK
zatrudnionych jest 5 osób z niepełnosprawnościami.
W 2021 roku na trasach obsługiwanych przez MZK obsłużono 521 295 pasażerów i przejechano 787
862 km. W 2021 roku obowiązywały następujące rodzaje biletów: jednorazowy w granicach
administracyjnych miasta oraz okresowy 30-dniowy, wśród tych biletów obowiązywały bilety
ulgowe, bilety Skierniewicka Rodzina 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, 35,57%
stanowią pasażerowie z taryfą normalną, 64,43% z taryfą ulgową. Przychody ze sprzedaży biletów
w stosunku do roku poprzedniego (2020) wzrosły o 7,73% przy niezmienionej od 2012 roku taryfie
opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej oraz wprowadzonych obowiązujących
obostrzeniach związanych ze stanem epidemicznym. Od 2017 roku wdrożony jest elektroniczny
system sprzedaży biletów okresowych - 30-dniowych. Od 2018 roku funkcjonuje elektroniczna usługa
do zakupu biletów jednorazowych.
W 2021 roku Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie 19 212 573,60 zł, z czego przychody
z działalności operacyjnej w roku 2021 to kwota 7 838 198,06 zł. Koszty ogółem w roku 2021 to
kwota 19 331 364,58 zł. Największe koszty stanowiły: koszty amortyzacji w kwocie 1 879 103,95 zł
oraz koszty paliwa i olejów w kwocie 1 089 777,30 zł.
W 2021 roku wartość działań inwestycyjnych wyniosła 23 279,68 zł, zakańczając inwestycję
rozpoczętą w ub. r. na łączną kwotę 139 500 zł z przeznaczeniem na budowę stacji tankowania gazu
LPG zlokalizowanej przy ulicy Armii Krajowej 4 w Skierniewicach. W II połowie 2021 roku spółka
zrealizowała montaż instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na budynku siedziby przy ul.
Czerwonej 7 w Skierniewicach. W zakresie rzeczowym usługa publiczna - komunikacja miejska
dostosowana była do potrzeb mieszkańców, uwzględniając cele optymalizacji układu
komunikacyjnego poprzez m. in.:
a) zachowanie na optymalnym poziomie układu komunikacyjnego na terenie Gminy Miasta
Skierniewice co do liczby linii komunikacyjnych, tras, częstotliwości kursowania,
b) utrzymanie w strukturze regularnych przewozów osób niepełnosprawnych,
23

c) zachowanie wysokiego standardu usług,
d) zachowanie wszystkich dni ,w których komunikacja miejska była bezpłatna.
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V. INFORMACJE INWESTYCYJNE
Pozwolenia na prace budowlane
Według danych Wydziału Architektury i Budownictwa za 2021 rok
1. Rozpatrzono 211 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i wydano 148 decyzji
pozytywnych.
2. Rozpatrzono 19 wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
i wydano 16 decyzji pozytywnych.
3. Rozpatrzono 429 wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i wydano 417 pozwoleń.
4. Rozpatrzono 24 wniosków o wydanie pozwolenia na rozbiórkę i wydano 24 pozwoleń.
5. Wydano 2 decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
6. Przyjęto i rozpatrzono 354 zgłoszeń robót budowlanych.
7. Wydano 47 zaświadczeń o samodzielności lokali.
8. Wydano 471 wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
9. Zarejestrowano 557 dzienników budów.

Inwestycje budowlane zrealizowane w 2021 roku
1. Termomodernizacja budynku przy ul. Kozietulskiego 3 w Skierniewicach
W roku 2021 kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w 2020 r. Wykonawcą inwestycji była
firma POL-KAM Kamil Baran ze Skierniewic, a wartość inwestycji wyniosła 723 844,31 zł. Zakres
robót obejmował: roboty rozbiórkowe, roboty murowe, renowację i wykucie kominów, renowację
posadzek wraz z niezbędnymi izolacjami poziomymi, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
wymianę pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich, docieplenie stropodachu, remont instalacji
wewnętrznych: wod-kan, c.o. i elektrycznej, roboty tynkarskie, malarskie i wykończeniowe wnętrz,
termomodernizację ścian zewnętrznych wraz z malowaniem elewacji. Odbiór inwestycji nastąpił
30.06.2021 r.
2. Remont elewacji wraz z remontami towarzyszącymi budynków zlokalizowanych przy ul. Batorego
2 i Rynek 15 w Skierniewicach
Wydział Inwestycji Kubaturowych na zadaniu w 2021 r. wydatkował środki w wysokości 251 000 zł.
Wydatek dotyczył robót budowlanych wykonanych przez firmę P.P.HiU WIKAM Sp. z o.o. ze
Skierniewic. Roboty budowlane polegały na: przygotowaniu terenu robót, szyciu murów w strefach
zarysowań, remoncie elewacji polegającym na: wymianie obróbek blacharsko-dekarskich, wykonaniu
tynków, malowaniu elewacji, renowacji stolarki okiennej i drzwiowej oraz renowacji balkonu. Odbiór
inwestycji nastąpił 10.12.2021 r.
3. Remont i adaptacja pomieszczeń dawnej kotłowni na świetlicę środowiskową na Osiedlu Widok
w Skierniewicach ul. Wańkowicza 5a
W dniu 07.12.2021 r została zawarta umowa z firmą GODBUD, Przemysław Godosz, Mysłaków, ul.
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Nowowiejska 37, 99-416 Nieborów, która wykona prace za kwotę 501 602,31 zł brutto. Remont
pomieszczeń polega na wyburzeniu istniejących ścian wewnętrznych i wymurowaniu nowych. Dzięki
nowemu układowi ścian wewnętrznych powstaną nowe pomieszczenia m.in. kuchnia, sanitariaty,
garderoba, sala główna. Pomieszczenia te zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt. Budynek będzie
wyposażony w instalację c.o. zasilanego z węzła cieplnego zlokalizowanego w drugiej części
budynku, kanalizację sanitarną, wodę ciepłą i zimną, wentylację mechaniczną i elektryczną. W ramach
zadania wykonane zostaną miejsca parkingowe, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Zakończenie prac nastąpi w roku 2022.
4. Parking/miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – Budżet Obywatelski
Na zadaniu wydatkowano środki w kwocie 72 179,01 zł. Wykonawcą inwestycji była firma: Zakład
Ogólnobudowlany „Marbudex” Marek Kierlańczyk ze Skierniewic. Zakres inwestycji obejmował
m.in.: wykonanie robót ziemnych - wykopów, nasypów oraz korytowania w niezbędnym zakresie,
ułożenie krawężników betonowych, oporników betonowych, konstrukcji oraz nawierzchni z kostki
betonowej, wykonanie trawników i nasadzeń. W wyniku wykonanych prac powstały 4 miejsca
parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami o wymiarach 3,6x5,0m, o nawierzchni z kostki
betonowej wraz z utwardzonym dojazdem. Odbiór inwestycji odbył się w dniu 20.08.2021 r.
5. Remont piwnic i szatni w Szkole Podstawowej nr 4 – budynek B przy ul. Szarych Szeregów
W dniu 22.06.2021 r. został ogłoszony przetarg na wybór autora dokumentacji projektowej dla ww.
zadania inwestycyjnego, a w dniu 12.07.2021 dokonano rozstrzygnięcia przetargu. Autorem
dokumentacji wyłonionym w trybie przetargu została firma: Biuro Projektów Organizacji
i Zaopatrzenia Inwestycji TECHPLAN Taracińska-Józefiak Danuta Żychlin ul. Wrzosowa 14, 62-571
Stare Miasto, która wykona dokumentację za kwotę 75 000 zł.
6. Modernizacja kuchni oraz przebudowa dwóch klatek schodowych w Przedszkolu nr 4
Wykonawcą inwestycji była firma DOM-LUX Usługi Remontowo-Budowlane Andrzej Łuczyński
z Koluszek. Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował przebudowę budynku
przedszkolnego, polegającą na modernizacji kuchni wraz z zapleczem oraz przebudową dwóch klatek
schodowych, wydzieleniem pokojów logopedy i intendentki.
W ramach inwestycji wykonano m.in.: demontaż i skucie: istniejących okładzin ściennych i tynków,
posadzek wraz z posadzką w piwnicy, drzwi, rozbiórkę ścian, demontaż istniejących instalacji
i wyposażenia, demontaż istniejących dwóch dźwigów towarowych, frezowanie ścian szybu
windowego, powiększenie istniejących otworów drzwiowych do obowiązujących wymogów oraz
wykonanie nowych otworów drzwiowych oraz przejść instalacyjnych, demontaż barier schodowych.
Zakres zamówienia obejmował także wykonanie: nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o.,
elektrycznej, wentylacyjnej i oddymiającej, uzupełnienia tynków, nowych ścian, dostawę i montaż
dźwigów towarowych wraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na eksploatację UDT, dostawę i montaż
nowej stolarki okiennej i drzwiowej, nowych okładzin ściennych i posadzkowych, montaż nowego
wyposażenia stałego np. grzejniki, wyposażenie kuchni, sanitariatów, pomieszczenia socjalnego,
rolety zabezpieczające aneksy, montaż barier na schodach, bariery ruchomej ograniczającej dostęp do
schodów piwnicy. Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 999 921,87 zł. Odbiór inwestycji odbył się
w dniu 28.09.2021 r.
7. Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021
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Wykonawcą inwestycji była firma Zakład Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN” Sp. z o.o. Mokra
Prawa 30, 96-100 Skierniewice. Inwestycja realizowana była w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”.
Przedmiotem zamówienia były kompleksowe prace projektowe i roboty budowlane – wykonanie
podłączeń kanalizacyjnych z budynków mieszkalnych do miejskiego Systemu Kanalizacji Ściekowej
WOD-KAN. W ramach zadania wykonano: 138 szt. przyłączy, a całkowita wartość inwestycji
wyniosła 729 072,36 zł. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu 29.10.2021.
8. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie
Skierniewic
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.). Wykonawcą była firma FlexiPower Group
Sp. Z o.o. Sp.K. z Kudrowic natomiast nadzór nad inwestycją sprawowany był przez firmę
NEOEnergetyka Sp. z o.o. z Warszawy. Odbiór inwestycji zgodnie z nastąpił w 20.01.2021 r.,
a całkowita wartość inwestycji wyniosła: 1 633 855,17 zł.
9. Pozostałe zadania
Na zadaniu w 2021 r. wydatkowano kwotę 32 307,01 zł. Biuro Planowania Przestrzennego
i Planowania Inwestycji wydatkowało tę kwotę na aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania
pn. Budowa infrastruktury technicznej wokół budynku Centrum Kultury i Sztuki(CKiS)
w Skierniewicach oraz na pokrycie kosztów względem PGE Dystrybucja S A. dotyczących opłat za
przyłączenie do sieci: świetlicy przy ul. Wańkowicza i ul. J. Brzechwy.
10. Sielska Stacja Rowerowa – Budżet Obywatelski
W 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 11 931,00 zł. Biuro Planowania Przestrzennego
i Planowania Inwestycji wydatkowało je na opracowanie dokumentacji projektowej, której autorem
jest firma: Lege Artis Łukasz Wyka z Lublina.
11. Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice
Na zadaniu w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 1 650 000,00 zł i był to w całości wydatek
Wydziału Inwestycji Kubaturowych związany z pokryciem kosztów ugody zawartej pomiędzy
Miastem, a Wykonawcą Inwestycji – firmą ECO-THERM Sp. z o.o.
12. Przebudowa budynku CKiS w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców
w kulturze
Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm, lider konsorcjum TM-BUD Sp. z o.o. ze Skierniewic
oraz partner konsorcjum: Goleco Wiktor Gołota z Wołuczy. W ramach zadania inwestycyjnego
wykonano:
- nadbudowę/rozbudowę części budynku w poziomie drugiego pietra, w wyniku której powstała sala
koncertowa z przeznaczeniem na 313 widzów z wydzielonym zapleczem technicznym. Sala została
wyposażona w nowoczesne systemy oświetlenia i mechaniki sceny, które w połączeniu z nowymi
elementami elektroakustycznymi i multimedialnymi tworzą wyjątkowy odbiór dla widza,
- remont atrium – wykonanie nowej posadzki kamiennej, nowego dachu szklanego, podwieszanej
rolety sterowanej elektrycznie. W celu zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnaściami
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została zamontowana platforma,
- przebudowę stref wejściowych w części trzech wejść do budynku oraz części klatek schodowych
wewnątrz budynku,
- wyremontowano istniejący szyb windowy wraz z dostarczeniem i zamontowaniem nowej windy
zapewniającej dostęp do wszystkich części budynku dla osób z dysfunkcjami ruchu, słuchu, widzenia,
- wykonano dwie windy zewnętrzne (jedna winda do pomieszczeń piwnic, a druga winda towarowoosobowa na potrzeby działalności głównego budynku),
- przebudowa/remont części pomieszczeń piwnic m.in. Piwnica u Artystów- osuszenie wszystkich
pomieszczeń, odtworzenie historycznych sklepień, wykonanie nowych sanitariatów szatni,
- zadaszenie sceny zewnętrznej w konstrukcji stalowej,
- w poziomie I piętra zespół garderób, każda wyposażona w pomieszczenie sanitarne,
- wentylację nawiewno-wywiewną z rekuperacją, klimatyzację części pomieszczeń, instalację
elektryczną i ogrzewanie nowych pomieszczeń, instalację p.poż.,
- instalację fotowoltaiczną,
- przebudowę/remont części zespołów sanitarnych, nowa stolarka drzwiowa,
- przebudowę pomieszczeń w celu stworzenia profesjonalnego studia nagrań z wszelkimi niezbędnymi
elementami wyposażenia,
- instalację monitoringu wizyjnego i alarmowego, pomieszczenie serwerów,
- dostarczono i zamontowano zewnętrzny ekran LED na elewacji budynku.
Wartość inwestycji wyniosła 13 004 315,70 zł. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu
27.09.2021 r.
13. Budowa infrastruktury technicznej wokół budynku Centrum Kultury i Sztuki (CKiS)
w Skierniewicach
Wykonawcą inwestycji jest firma JKM Mirex Sp. z o.o. z siedzibą 96-100 Skierniewice, ul. Czerwona
9. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej, w skład których
wchodzą: utwardzenie piesze, ścieżki pieszo rowerowe, drogi wewnętrzne i parkingi.
Została wykonana kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody deszczowe z wykonanych
nawierzchni. Część nawierzchni utwardzonych została wykonana w formie amfiteatru, który wymagał
stopniowania nawierzchni. Z racji różnicy poziomów powstały murki oporowe i schody terenowe, na
których zamontowano bariery ochronne. Oświetlenie terenu nastąpiło poprzez zamontowanie 18 szt.
słupów oświetleniowych z lampami LED, a teren wzbogacił się o nowe nasadzenia. Całkowita
wartość inwestycji wyniosła: 3 878 903,69 zł.
14. Remont zabytkowego XVIII w. drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach
ul. Floriana 4
W dniu 12.07.2021 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych dla ww. zadania.
Wykonawcą inwestycji jest firma Zakład Budowlano-Stolarsko-Remontowy Andrzej Babula
z siedzibą ul. Górna 27, 26-900 Kozienice. Wartość umowy opiewa na kwotę 2 444 809,50 zł,
a planowane zakończenie przewidziano umownie na 15 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zakres
zamówienia obejmuje generalny, wielobranżowy remont i przebudowę obiektu wraz z budową
zewnętrznej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu. W ramach robót budowlanych
nastąpi odbudowa południowego ganku – po obrysie istniejących fundamentów. Przy wejściach do
budynku od strony podwórza zostaną wybudowane pochylnie dla niepełnosprawnych. Projekt zakłada
wykonanie nowych utwardzeń wraz z murem oporowym. Ciąg pieszy należy wykonać z kostki
betonowej w kształcie trapezów, postarzanej. Pozostałe utwardzenie wykonane zostanie z płyt
betonowych, ażurowych. Istniejące, zniszczone ogrodzenie siatkowe zostanie zastąpione nowym.
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15. Ławeczki multimedialne z bajkami Ignacego Krasickiego oraz krótką historią Miasta Skierniewice
(teren parku miejskiego oraz Muzeum Historycznego Skierniewic) – Budżet Obywatelski
W 2021 r. na inwestycji wydatkowano środki w wysokości 4 000 zł i był to w całości wydatek Biura
Planowania Przestrzennego poniesiony na opracowanie dokumentacji projektowej, której autorem jest
firma Architekt Piotr Suskiewicz. W roku 2021 ogłoszono 2 przetargi na wybór wykonawcy robót
budowlanych, niestety żaden z nich nie wyłonił wykonawcy. Kolejny przetarg zaplanowano na rok
2022.
16. Przebudowa / remont stadionu miejskiego w Skierniewicach
Na zadaniu w 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 30 750 zł i był to w całości wydatek Biura
Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji na aktualizację dokumentacji projektowej dla
zadania.
17. Siłownia plenerowa przy lesie – budowa siłowni plenerowej przy ul. Nowobielańskiej/ Działkowej
dz. nr 106 – Budżet Obywatelski
Wykonawcą inwestycji była firma Fit Park Sp. z o.o. - Sp. komandytowa z siedzibą w Toruniu. Zakres
robót obejmował m.in.: ustawienie i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w projektowanym
chodniku z kostki brukowej wraz z uporządkowaniem i uprzątnięciem terenu, wykonanie chodników
z kostki brukowej w nawiązaniu do istniejącej infrastruktury miejskiej, ustawienie i montaż ławek
parkowych, koszy na śmieci, stojaków rowerowych oraz regulaminu, zagospodarowanie zieleni –
wykonanie nasadzeń z krzewów wpisujących się w otaczającą szatę roślinną. Odbiór inwestycji
nastąpił dnia 28.04.2021 r. Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 85 952,40 zł.
18. Budowa minitrybun oraz ławek dla zawodników rezerwowych na obiekcie sportowym przy ul.
Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach – Budżet Obywatelski
W roku 2021 opracowano dokumentację projektową dla zadania, której autorem jest firma DWK
projekt Wojciech Kulawik. Ogłoszono przetarg na realizację zadania inwestycyjnego, który nie
wyłonił wykonawcy robót. Ogłoszenie kolejnego przetargu zaplanowana na rok 2022.
19. Budowa nowego ogrodzenia obiektu i boisk na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102
– Budżet Obywatelski
W roku 2021 opracowano dokumentację projektową dla zadania, której autorem jest firma DWK
projekt Wojciech Kulawik. Ogłoszono przetarg na realizację zadania inwestycyjnego, który nie
wyłonił wykonawcy robót. Ogłoszenie kolejnego przetargu zaplanowana na rok 2022.
20. Renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102 –
Budżet Obywatelski
Wykonawcą inwestycji była firma Stadionbudowa sp. z o.o. z Wodzisławia Śląskiego, a całkowita
wartość inwestycji wyniosła 242 175,00 zł. Przedmiotem inwestycji było wykonanie instalacji
nawadniającej dla trzech boisk wraz z systemem podnoszenia ciśnienia, renowacja murawy boiska
głównego i placu treningowego oraz wykonanie nowej nawierzchni boiska treningowego. Odbiór
końcowy inwestycji odbył się w dniu 26.07.2021 r.
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21. Wykonanie oświetlenia boisk przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach
Inwestycja realizowana była w procedurze „Zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą projektu oraz robót
budowlanych była firma Instalatorstwo Elektryczne EL-ROM Roman Wach z siedzibą Słomków, ul.
Gościniec 30, 96-124 Maków. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 306 150,00 zł. W ramach
inwestycji wykonano: linię kablową nN wraz z niezbędnym osprzętem instalacyjnym - 700 m, słupy
oświetleniowe 12m na betonowym fundamencie - 10 szt., oprawy oświetleniowe LED 290W - 40 szt.
Odbiór inwestycji odbył się w dniu 17.12.2021 r.
22. Przebudowa szatni i zespołów sanitarnych w budynku hali sportowej nr 1 przy ul. Pomologicznej
10 w Skierniewicach
W październiku 2021 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie autora dokumentacji projektowej dla
zadania. Z uwagi na zaoferowane ceny nie przyniósł rozstrzygnięcia.
23. Modernizacja placu - Tajemniczy ogród, miejsce zabaw i edukacji – Budżet Obywatelski
Wykonawcą była Firma Handlowo-Usługowa „RAF-DET” Rafał Kalinowski z Żychlina.
Przedmiotem inwestycji była rozbiórka istniejącego utwardzenia terenu i ogrodzenia, budowa nowego
wyjścia z budynku szkoły (w miejscu istniejącego okna) wraz ze schodami terenowymi, deniwelacją
terenu wraz z budową pochylni terenowej, wykonanie utwardzenia terenu oraz nawierzchni
poliuretanowej, nasadzenia roślinności ozdobnej, montaż elementów małej architektury, wykonanie
nowego ogrodzenia wraz z furtką wejściową w miejscu istniejącego ogrodzenia oraz budowę
oświetlenia terenu zasilanego z budynku szkoły. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 366 417,00 zł.
Odbiór inwestycji odbył się w dniu 28.05.2021 r.
24. Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa w Skierniewicach
Na zadaniu w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 6 027,00 zł. Był to wydatek Biura
Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji na rzecz Lege Artis Łukasz Wyka za opracowanie
dokumentacji projektowej dla zadania. Celem wyboru wykonawcy robót budowlanych
przeprowadzono 2 procedury przetargowe. Oba przetargi zostały unieważnione z uwagi na
zaoferowane zbyt wysokie ceny.
25. Spełniamy marzenia maluchów – budowa placu zabaw dla dzieci (Ośrodek „Grabskie Sioło”,
Budy Grabskie) – Budżet Obywatelski
Celem wyboru wykonawcy robót budowlanych w roku 2021 przeprowadzono 2 procedury
przetargowe. Obie zostały unieważnione z uwagi na zaoferowane zbyt wysokie ceny.
26. Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej na Osiedlu Północnym w Skierniewicach
Wykonawcą inwestycji była firma Magic Garden Sp. z o.o z Pakości. Zakres inwestycji obejmował
wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw ze żwiru, wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej, ustawienie i montaż urządzeń zabawowych, ustawienie i montaż urządzeń do ćwiczeń,
montaż ogrodzenia, montaż dwóch lamp solarnych, ustawienie i montaż elementów małej
architektury: regulaminu placu zabaw, ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych oraz tablic
informacyjnych, zagospodarowanie zieleni: nasadzenia drzew i krzewów, obsianie terenu inwestycji
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trawą. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 127 009,72 zł. Odbiór inwestycji odbył się w dniu
04.10.2021 r.
27. Altana w ogrodzie – Budżet Obywatelski
Wykonawcą inwestycji była firma Strzecha Net sp. z o.o. z Janowca Wielkopolskiego. Roboty
budowlane polegały na budowie altany ogrodowej z grillem, wykonaniu utwardzenia ścieżek oraz
placu pod altanę. Altana składa się z części ogólnodostępnej oraz wydzielonego zaplecza
gospodarczego. W części ogólnodostępnej znajdują się stoły, ławy i krzesła, a także murowany grill.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 126 468,90 zł. Odbiór inwestycji odbył się w dniu 06.12.2021
r.
28. Budowa zielonej strefy relaksu na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102
w Skierniewicach – Budżet Obywatelski
Na zadaniu w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 3 567,00 zł i był to w całości wydatek BPP
poniesiony na opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę Lege Artis z Lublina.
29.
Modernizacja zespołu budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa
w Skierniewicach
W 2021 r. na zrealizowano dokumentację projektową, której autorem jest Autorska Pracownia
Architektury Piotr Jaszczak.
30. Remont budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „DOM” przy ul. Nowobielańskiej
w Skierniewicach
W 2021 r. na zrealizowano dokumentację projektową, której autorem jest PAM Pracownia
Architektoniczna Paweł Myśliwiec.

Prace projektowe i planowanie przestrzenne
W 2021r. Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji realizowało część zadań
inwestycyjnych polegających na opracowaniu dokumentacji projektowych oraz wszystkie zadania
obejmujące zakres planowania przestrzennego w mieście Skierniewice. Na prace projektowe
w zakresie infrastruktury drogowej oraz inwestycjach kubaturowych wydatkowano łącznie 1 607 508
zł.
I. W zakresie infrastruktury drogowej były to:
- rozbudowa/budowa ulicy Czerwonej wraz ze zmianą kategorii drogi na powiatową;
- budowa chodnika w ul. M. Skłodowskiej-Curie;
- budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej;
- modernizacja placu - Tajemniczy ogród, miejsce zabaw i edukacji.
II. W inwestycjach kubaturowych były to:
- budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa;
- przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach;
- budowa siłowni plenerowej przy ul. Nowobielańskiej/Działkowej;
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- altana w ogrodzie (ul. Batorego);
- Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji;
- ławeczki multimedialne z bajkami Ignacego Krasickiego oraz krótką historią miasta Skierniewice;
- modernizacja zespołu budynków Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach;
- miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;
- remont budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM przy ul. Nowobielańskiej;
- budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej na os. Północnym w Skierniewicach;
- budowa minitrybun dla zawodników rezerwowych na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej
102;
- budowa zielonej strefy relaksu na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102;
- modernizacja kuchni oraz przebudowa dwóch klatek schodowych w Przedszkolu Nr 4 ;
- sielska stacja rowerowa;
- remont i adaptacja pomieszczeń dawnej kotłowni na świetlicę środowiskową przy ul. Wańkowicza
5a;
- renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102;
- remont zabytkowego XVIII w. drewnianego Dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach;
- termomodernizacja budynku przy ul. Kozietulskiego 3 w Skierniewicach;
- aktualizacja dokumentacji przebudowy wokół budynku CKIS w Skierniewicach.
Z zakresu planowania przestrzennego w 2021 r. zostało podjętych:
- 15 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego lub zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego - obszar objęty opracowaniem to 336,93 ha,
- 8 uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obszar
objęty opracowaniem to 68,98 ha.
Pokrycie planami nie uległo zmianie w 2021 r. i stanowi ok. 64,4 % miasta, ponieważ ww. uchwalenia
planów dotyczyły obszarów, na których już obowiązywały plany miejscowe.
W 2021 r. wpłynęły 24 wnioski mieszkańców miasta o dokonanie zmiany w planie miejscowym lub
sporządzenie nowego planu, z czego 22 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, 10 zostało
włączonych w rozpoczętą procedurę, 1 został rozpatrzony negatywnie, 1 został wycofany.
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VI. INFORMACJE O STANIE MIENIA
Gospodarka nieruchomościami
W 2021 roku Miasto Skierniewice posiadało w zasobie komunalnym grunty o powierzchni 741,7883
ha.
W okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku Miasto Skierniewice:
- dokonało wypłaty odszkodowań w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego o ustaleniu odszkodowania
za przejęcie z mocy prawa na rzecz Wojewody Łódzkiego w związku z zezwoleniem na realizację
inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Kozietulskiego, na kwotę 270 661,48 zł,
- nabyło w drodze porozumienia grunty pod drogę przy ul. Młynarskiej, ul. Granicznej,
w miejscowości Ruda gm. Skierniewice, w związku z budową drogi gminnej od ul. Sierakowickiej do
ul. Waryńskiego o łącznej powierzchni 0,2114 ha i wartości 476 009,35 zł,
- przejęło w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 1310E dla zadania „Budowa wiaduktu nad
torami PKP w ciągu ulic Piłsudskiego i Zwierzynieckiej w Skierniewicach”grunty o powierzchni
0,8648 ha i wartości 1 600 229,30 zł,
- nabyło w drodze umów notarialnych – umów przekazania nieruchomości w trybie art. 902(1)KC pod
drogę przy ul. Feliksów o powierzchni 0,2320 ha i wartości 117 853 zł; pod drogę przy ul. Łowickiej
o powierzchni 0,4867 ha i wartości 238 709 zł; przy ul. Skłodowskiej-Brzechwy o łącznej
powierzchni 0,3277 ha i wartości 116 130 zł,
- nabyło w ramach spadku po zmarłym nieruchomość w Myśliborzu o powierzchni 0,1800 ha
i wartości 20 000 zł,
- sprzedało w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Poniatowskiego
6, Skłodowskiej-Curie 170, Sikorskiego, Mszczonowskiej 19 i Nowobielańskiej 118; w drodze
przetargu ograniczonego nieruchomości przy ul. Skrzypka, Rawskiej; w drodze bezprzetargowej na
polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Widok – łącznie
o powierzchni 1,9129 ha i wartości 2 090 633,80 zł,
- sprzedało na rzecz użytkownika wieczystego prawo użytkowania wieczystego nieruchomości na
własność, o powierzchni 0,0010 ha i wartości 968 zł,
- przekształciło z mocy prawa w wyniku wydanych zaświadczeń Prezydenta Miasta Skierniewice
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów o powierzchni 0,0507 ha i wartości 20 907 zł,
- wniosło wkład niepieniężny (aport) w postaci działki do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
Łódzkie Sp. z o.o. o powierzchni 1,5330 ha i wartości 2 440 248,38zł,
- dokonało nasadzeń w związku z budową placu zabaw, parkingów oraz siłowni plenerowych przy ul.
Działkowej, Wyspiańskiego, Szarych Szeregów i Batorego na kwotę 92 139,60 zł,
- w wyniku zawartych umów, dzierżawą, objęte było około 50 ha gruntów miejskich, za kwotę
czynszu 457 918 zł netto.

Geodezja, Kartografia i Kataster
Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne Prezydent Miasta na prawach powiatu wykonuje
zadania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej jako zadania z zakresu administracji
rządowej. Zadania te koncentrują się na tworzeniu i prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (PZGiK). W skład tego zasobu wchodzą bazy danych ewidencji gruntów
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i budynków (EGiB), rejestru cen nieruchomości (RCN), sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów
topograficznych (BDOT500) i osnów geodezyjnych (BDSOG).
Prowadzenie przedmiotowych zbiorów służy informatyzacji PZGiK oraz budowie Zintegrowanego
Systemu Informacji o Nieruchomościach, co jest jednym z celów świadczenia e-usług na rzecz
społeczeństwa informacyjnego.
Kontakt mieszkańców, właścicieli nieruchomości, inwestorów, projektantów, rzeczoznawców czy
geodetów z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru wynika z ich aktualnych potrzeb np. sprzedaż
nieruchomości, jej podział, zamiar inwestycyjny, uzyskanie informacji lub zaświadczeń, wykonanie
prac geodezyjnych, itp.
Zapewniono dostęp do zasobów i usług związanych z danymi przestrzennymi, poprzez portal
geodezyjny http://skierniewice.geoportal2.pl i przez stronę internetową miasta Skierniewice
w zakładce GEOPORTAL. W związku z rozwojem e-usług Miasto Skierniewce umożliwiło również
składanie przez GEOPORTAL wniosków o udostępnienie danych z PZGiK. Funkcjonalność portalu
w 2021 r. została rozszerzona o obsługę rzeczoznawców majątkowych oraz elektroniczną obsługę
narad koordynacyjnych. Ponadto GEOPORTAL zapewnia obsługę: prac geodezyjnych, komorników,
projektantów, zamówień na materiały zasobu, a także umożliwia dokonywanie płatności
elektronicznych. Ogółem w 2021 r. z użycia e-usług skorzystano 4 264 razy.
W 2021 r. wydano 4 963 wypisy z ewidencji gruntów i budynków, w tym 674 w postaci
elektronicznej. Liczba wniosków o udostępnienie innych materiałów zasobu wyniosła 996, w tym
złożonych elektronicznie - 194.
Obecnie istnieje możliwość wydania dokumentów podpisanych elektronicznie (kwalifikowanym
podpisem elektronicznym), co spowoduje, że wypis z ewidencji gruntów czy mapa znajdzie się na
komputerze wnioskodawcy w chwilę po dokonaniu opłaty.
W 2021 r. wdrożono przeprowadzanie narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu w całości w formie elektronicznej. W ten sposób dokonano 346 uzgodnień.
Wykonawcy prac geodezyjnych złożyli 1 676 zgłoszeń prac, a do PZGiK zostało przyjętych 1 606
operatów technicznych zawierających rezultaty ich prac, z czego 622 operaty miały już postać
elektroniczną.
Baza danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oprócz danych dotyczących działek, budynków
i lokali zawiera również dane dotyczące właścicieli nieruchomości. W 2021 r. dokonano łącznie 2 181
aktualizacji ww. danych na podstawie: aktów notarialnych, postanowień sądowych, decyzji
administracyjnych, odpisów z ksiąg wieczystych oraz opracowania geodezyjnych przyjętych do
PZGiK.
W 2021 r. został uzupełniony rejestr cen nieruchomości (RCN) o kolejne pozycje i na koniec roku
zawierał 5 775 cen transakcyjnych.
W 2021 r. dokonano przeglądu i aktualizacji poziomej osnowy geodezyjnej, dostosowując
prowadzoną bazę osnów (BDSOG) do wymogów obowiązującego prawa. Koszt tego zadania wyniósł
51 600 zł i był sfinansowany z wpływów za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
Aktualne dane dotyczące osnowy geodezyjnej zarówno wysokościowej jak i poziomej publikowane są
w GEOPORTALU. Na bieżąco publikowane są również dane baz EGiB i GESUT. W GEOPORTALU
można również sprawdzić aktualny adres nieruchomości. Dzięki udostępnionej przez Główny Urząd
Geodezji i Kartografii ortofotomapie można oglądać z góry sfotografowane nieruchomości. Usługa
Google Street View umożliwia natomiast przyjrzenie się nieruchomości z poziomu ulicy. Nowo
udostępniona nakładka NMT- cieniowanie przedstawia wysokościowy model ukształtowania ziemi. W
związku z tym na mapie publikowanej w GEOPOTRALU możliwy jest odczyt wysokości
wskazanego punktu. O potrzebie funkcjonowania serwisu GEPORTAL wraz z jego ciągłym rozwojem
o nowe usługi świadczy liczba korzystających z serwisu. W 2021 r. blisko 26 tys. osób przeglądało
udostępnioną mapę miasta Skierniewice.
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VII. OCHRONA ŚRODOWISKA
Informacje o stanie środowiska w mieście
„Program Ochrony Środowiska Miasta Skierniewice na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku”
przyjęty został Uchwałą Nr XXXVI/104/2021 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 października 2021
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 powietrza
W zakresie oceny jakości powietrza miasto Skierniewice zostało zaklasyfikowane do strefy łódzkiej
i zaliczone do klasy C dla stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz B(a)P (klasyfikacja 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 zanieczyszczeń jak: CO 2, SO2, NO2, CO, benzenu,
arsenu, niklu, kadmu oraz ołowiu miasto Skierniewice zostało zaliczona do klasy A czyli do terenów,
na których nie zostały przekroczone wartości dopuszczalne.
Na terenie miasta Skierniewice zlokalizowana jest jedna manualna stacja pomiarowa jakości
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, 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 2021 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 sieci cieplnej – długości 46,30 m,
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- modernizacje sieci cieplnej – długości 344,20 m,
- wyłączenie z eksploatacji sieci niskich parametrów – długości 161,0 m,
- budowa nowych węzłów cieplnych – 8 szt.,
- podłączanie budynków do sieci cieplnej – 6 szt.
- eksploatacji instalacji odsiarczania spalin,
- budowa bloku kogeneracyjnego opartego na 4 silnikach gazowych,
- remonty i przebudowa dróg i parkingów (ul. Armii Krajowej, Jagiellońska, Sucharskiego),
- budowa systemu tras rowerowych w ramach przebudowy ulic w osiedlu Halinów,
- termomodernizacja budynku przy ul. Kozietulskiego 3,
- budowa instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych (61 szt.),
- budowa sieci gazowej o długości 4430 m i wykonanie 280 szt. przyłączy gazowych,
Można przyjąć, że po 2021 r. jakość powietrza na terenie miasta nie uległa istotnym
zmianom, jednak ze względu na wzrost liczby ludności korzystających z gazu jako nośnika
ciepła, korzystających z sieci ciepłowni miejskiej, podjętych działań termomodernizacyjnych, ciągłej
poprawie nawierzchni dróg, a także wdrażaniu pozostałych działań, stan powietrza uległ poprawie.
Nie znajduje to jednak odzwierciedlenia w klasyfikacji stref. Jest to zjawisko typowe dla wszystkich
obszarów województwa łódzkiego i kraju.

Hałas
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 przebłagają przez miasto Skierniewice.
Wskazane powyżej działania w zakresie przebudowy i remontów dróg wpływają w sposób istotny na
ograniczanie emisji hałasu. W 2021 roku opracowane zostały „Strategiczne Mapy Hałasu dla dróg
miasta Skierniewice, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie”.

Promieniowanie elektromagnetyczne
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
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elektromagnetycznych nie obserwuje się znaczącego wzrostu natężenia poziomów pól w środowisku.
Na terenie miasta Skierniewice nie ma potrzeby prowadzenia działań wpływających na poprawę stanu
środowiska w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.

Gospodarka wodno-ściekowa
Obszar miasta Skierniewice należy do obszaru dorzecza Wisły regionu wodnego
Środkowej Wisły oraz zlewni rzeki Bzury. Główną oś hydrograficzną 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.
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 m 3/h. Wydobycie
wody w 2021 roku wynosiło 2 604 368 m3 . W 2021 roku wykonano dwie czwartorzędowe studnie
głębinowe D1 i D2 zlokalizowane w Parku Miejskim. Obecnie trwają prace związane z włączenie tych
studni do eksploatacji.
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 filtrowaniu. 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 Skierniewic oraz okoliczne gminy. Oczyszczalnia posiada część mechaniczną
(krata wstępna, kraty gęste schodkowe, piaskowniki wirowe, osadniki wstępne), część biologicznego
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oczyszczania z usuwaniem azotu i fosforu w dwóch równoległych ciągach (komory: predenitryfikacji,
defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji) oraz dwóch osadników wtórnych. Układ uzupełniony jest
stopniem chemicznego usuwania fosforu.
Całkowita długość sieci kanalizacyjnej w Skierniewicach wynosiła w 2021 roku 128,10 km.
W 2021 r. wybudowano 4,60 km sieci kanalizacyjnej. Sieć kanalizacyjna obsługuje 44 569
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 17.09.2020 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 ten przewiduje również podjęcie inwestycji związanych z oczyszczalnią ścieków
komunalnych. Działania finansowane będą ze środków własnych samorządu oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gospodarka odpadami
Na terenie Gminy Miejskiej 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. 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 17 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 przygotowania do ponownego użycia
i recyklingu odpadów komunalnych w 2021 r., jak również ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Gminom, które nie wywiążą się
z nałożonego obowiązku będą naliczane kary pieniężne. Szeroko rozwinięta struktura gospodarowania
odpadami zapewniła spełnienie wymagań w zakresie recyklingu i odzysku odpadów, w tym:
- osiągnięto poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych
(wymagany w 2021 r. – 20%),
- osiągnięto poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania (wymagany 35 %).
W roku 2021 osiągnięty został poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
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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 2021 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 2021 r. z określonego
przepisami poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.
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 na lata 2014 – 2032”. Miasto pozyskuje
dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na
realizację tego programu.
W 2021 roku przekazano do unieszkodliwiania 59,03 Mg wyrobów zawierających azbest (odpadów
niebezpiecznych), usuniętych z 33 nieruchomości. Całkowity koszt usunięcia azbestu w 2021 roku
wyniósł 18 296,92. Na usunięcie azbestu w 2021 r. pozyskano dotacje z WFOŚiGW w Łodzi
w wysokości 16 467 zł.

Zasoby przyrody
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 strefie 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 flory.
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 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
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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 zielonych
W 2021 roku na komunalnych terenach będących własnością gminy Miasto Skierniewice posadzono
126 drzew oraz 1 812 krzewów. Na podstawie uzyskanych decyzji usunięto z terenów komunalnych
Miasta Skierniewice 104 drzewa oraz 290 m2 krzewów. W ramach corocznej akcji pn. „Drzewko
życia” zakupiono 450 drzew za łączną kwotę 18 370 zł. Drzewka rozdano mieszkańcom miasta,
których dzieci urodziły się w 2020 r. Na terenach komunalnych zostały ustawione nowe elementy
małej architektury w postaci stojaków na rowery, betonowych donic oraz automatu do karmy dla
kaczek, za łączną kwotę 13 829,80 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 2021 roku na realizację tego
zadania wydatkowano ok. 702 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, pochłonęły w ub. roku kwotę ponad 304 tys. zł. Do
podnoszenia atrakcyjności wizualnej terenu Miasta przyczynia się również zakładanie i utrzymanie
rabat kwiatowych, na co wydatkowano ok. 288 tys. zł. Na pozostałe prace, w tym utrzymanie
żywopłotów i krzewów, nawożenie oraz prace porządkowe związane z utrzymaniem terenów zieleni
wydatkowano ok. 109 tys. zł.
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. Koszt utrzymania terenu Parku Miejskiego w 2021 r. wyniósł ok.
586 tys. zł.
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VIII. DROGI, KOMUNIKACJA, TRANSPORT
Drogi i komunikacja
Na dzień 31 grudnia 2021 r. długość dróg publicznych w gminie wynosiła 172,4 km. Drogi asfaltowe
stanowiły na początku 2021 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 2021 r.
i 97,80 % na dzień 31 grudnia 2021 r.
Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła 27,4 km, natomiast na 31 grudnia
2021 r. 28,3 km.
W 2021 r. zrealizowano rzeczowo następujące inwestycje z zakresu gospodarki drogowej:
- budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej,
- przebudowa miejsc postojowych oraz chodnika przy ulicy Sucharskiego przed Szkołą Podstawową
nr 9,
- budowa oświetlenia ulicznego: ul. Kolbego sięgacz (przy sklepie) ok. 300 m, ul. Skrzypka - ok. 140
m, ul. Bohaterów Westerplatte - ok. 110 m, sięgacz Trzcińskiej do ul. Cichej - ok. 340 m, ul. Trzcińska
do ul. Granicznej - ok. 210 m, ul. Poziomkowa - ok. 130 m,
- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Poniatowskiego.
Wiązały się one z poniesieniem kosztów w wysokości 971 902,81 zł.

Zezwolenia i licencje na przewozy
W 2021 roku na terenie Miasta Skierniewice ważnych było:
• 79 licencji na taksówkę,
• 9 zezwoleń na przewóz osób,
• 1 licencja na samochód osobowy,
• 96 zezwoleń na przewóz rzeczy,
• 68 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne przewóz rzeczy,
• 6 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne przewóz osób.
W 2021 roku wydano:
• 5 licencji na taksówkę,
• 1 zezwolenie na przewóz osób,
• 6 zezwoleń na przewóz rzeczy,
• 2 zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne przewóz rzeczy,
• 1 zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne przewóz osób.
W 2021 roku cofnięto:
• 5 licencji na taksówkę,
• 3 zezwolenia na przewóz rzeczy.
• 1 pośrednictwo na przewóz rzeczy
ie cofnięto żadnego zezwolenia na przewóz osób oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby
własne na przewóz rzeczy/osób.
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Prawa jazdy i rejestracja pojazdów
W 2021 roku Wydział Dróg i Komunikacji Urzędu Miasta Skierniewice nadzorował pracę 6 stacji
kontroli pojazdów i 11 ośrodków szkolenia kierowców znajdujących się na terenie Miasta
Skierniewice.
W 2021 roku wydano 1127 praw jazdy (w tym 8 międzynarodowych) i zarejestrowano ok. 5100
pojazdów.
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IX. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA
Działalność Komendy Miejski Policji w Skierniewicach
Komenda Miejska Policji w Skierniewicach jest jednostką organizacyjną stanowiącą aparat
pomocniczy Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach w realizacji zadań Policji, na obszarze
miasta Skierniewice oraz powiatu ziemskiego skierniewickiego, określonych w ustawach i innych
aktach normatywnych oraz decyzjach i wytycznych właściwych organów. Struktura organizacyjna
KMP w Skierniewicach składa się z kierownictwa, komórek organizacyjnych w służbie kryminalnej,
komórek organizacyjnych w służbie prewencyjnej i komórek organizacyjnych w służbie
wspomagającej.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zatrudnienia KMP Skierniewice przedstawiał się następująco:
- policjantów - 151
- pracowników korpusu służby cywilnej - 15
- pracowników Policji - 34
W 2021 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach wszczęto 1 538 postępowań
przygotowawczych, w których stwierdzono 1 148 czynów. Wykryto 766 czynów, przez co uzyskano
wykrywalność ogólną przestępstw na poziomie 66,32 %.
W Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach w ciągu 2021 roku ogólna liczba czynów karalnych
popełnionych przez nieletnich wyczerpujących znamiona przestępstwa wyniosła 33. Wskaźnik
dynamiki przestępczości nieletnich wyniósł 73,33%. W trakcie prowadzonych postępowań w 2021
roku ujawniono 24 nieletnich sprawców czynów karalnych.
Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach w 2021 roku przeprowadzili łącznie 13 891
interwencji, w tym 12 008 interwencji w miejscu publicznym, co daje, iż dziennie średnio
przeprowadzano 39 interwencji.
W 2021 roku mieszkańcy powiatu skierniewickiego 3 476 razy prosili o interwencje policji, z czego
2743 razy była to interwencja w miejscu publicznym, natomiast 733 razy interwencja domowa.
W roku 2021 funkcjonariusze KMP w Skierniewicach podczas realizacji zadań w zakresie
bezpieczeństwa i porządku publicznego ujawnili 13 297wykroczenia, z których 5 924 zakończyli
mandatem karnym, a 5 310 pouczeniem. W 2 063 przypadkach funkcjonariusze sporządzili notatkę, na
podstawie której przeprowadzone zostało postępowanie wyjaśniające w sprawie o wykroczenie.
W 2021 roku policjanci KMP w Skierniewicach wypełnili ogółem 152 formularze Niebieska Karta,
w tym 127 formularzy wszczynających procedurę i 25 formularzy dot. kolejnych przypadków
przemocy w rodzinie w trakcie trwającej procedury. Ofiarami przemocy w rodzinie były ogółem 163
osoby, w tym 131 kobiet, 23 mężczyzn oraz 9 małoletnich. Sprawcami tej przemocy z reguły są
mężczyźni i na 153 osoby, wobec których istniało podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie,
w 139 przypadkach byli to mężczyźni, a w 14 kobiety.
W okresie od 01.01.2021- 31.12.2021 w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (PDOZ)
umieszczono łącznie 697 osób, w tym 231 osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, 117 osób
zatrzymanych prewencyjnie, 226 osoby do wytrzeźwienia, a na polecenie sądu 123.
W analizowanym okresie policjanci Wydziału Prewencji wykonali 435 służb z siłami
pozapolicyjnymi, w tym 22 ze Strażą Miejską, 20 ze Strażą Ochrony Kolei, podczas których 27
pociągów objęto ochroną oraz wykonano 27 patroli rajdujących. 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
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zostałyby objęte w jakiś sposób działaniami prewencyjno-edukacyjnymi.
W marcu 2021 roku Komendant Miejski Policji w Skierniewicach mając w zakresie wzmocnienie
służby patrolowej podpisał porozumienie z Prezydentem Miasta Skierniewice, na mocy którego
uruchomiono na obszarze miasta tzw. Patrole ponadnormatywne. Urząd Miasta przekazał na ten cel
środki finansowe w wysokości 160 000 zł oraz 20 000zł na nagrody dla policjantów za osiągnięcia
w służbie patrolowej. Porozumienie miało na celu aktywne przeciwdziałanie przestępczości i czynom
chuligańskim, poprawę porządku publicznego na terenie miasta Skierniewice oraz zapewnienie
bezpieczeństwa jego mieszkańców i realizację programu „Bezpieczne Miasto”. W związku
z powyższym od 13 marca do 18 grudnia 2021 roku łącznie 717 razy policjanci KMP pełnili służbę
w ramach patroli ponadnormatywnych. Zaznaczyć należy, iż ilość służb ponadnormatywnych stanowi
ponad 5 % wszystkich służb zrealizowanych na terenie działania KMP w Skierniewicach w ciągu
2021 roku.
Funkcjonariusze Wydziału Prewencji KMP Skierniewice w ciągu roku 2021 roku inicjowali oraz brali
udział w szeregu przedsięwzięciach profilaktycznych na rzecz społeczeństwa. Głównymi obszarami
w zakresie podejmowanych działań z profilaktyki społecznej są: uzależnienia-narkotyki, nowe
narkotyki, alkohol, cyberzagrożenia, handel ludźmi, mowa nienawiści w tym hejt, bezpieczeństwo
seniorów oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Celem podejmowanych przedsięwzięć było
budowanie pozytywnego wizerunku skierniewickiej policji oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa
ogólnego.
Działania polegały min na spotkaniach profilaktycznych z uczniami placówek oświatowych
w ramach, których przybliżano zawód policjanta, a także omawiano zagrożenia i wskazywano zasady
bezpieczeństwa, a także organizowaniu stoisk profilaktycznych podczas odbywających się imprez
plenerowych na terenie działania KMP w Skierniewicach takich jak:
Plażowy Piknik Rodzinny „ZALEWAYA”
Piknik Rodzinny „Biesiada Skierniewicka”
Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Kowiesach
Piknik Rodzinny „Aktywujemy Bezpieczne Wakacje” w Bolimowie
Piknik Rodzinny z funduszami Europejskimi w Miedniewicach.
Ponadto w ramach przedsięwzięć profilaktycznych policjanci zainicjowali i realizowali akcje
profilaktyczno-edukacyjne „Nie ufaj obcym” oraz „Młodość bez uzależnień”. W ramach pierwszej
akcji, podczas spotkań w szkołach omawiali zagrożenia związane z kontaktem z osoba obcą,
natomiast zadaniem drugiego przedsięwzięcia było min. dotarcie z „ Listem” podpisanym przez
Prezydenta Miasta Skierniewice i Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach, do sprzedawców
i właścicieli placówek handlowych, aby przypomnieć o odpowiedzialności za sprzedaż napoi
alkoholowych osoba poniżej lat 18. W ramach tej akcji również został zorganizowany konkurs
plastyczny na plakat o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom do kalendarza na rok 2021. Przy
realizacji projektów profilaktycznych policjanci KMP w Skierniewicach współpracują z instytucjami
z terenu miasta Skierniewice. Są to min. Urząd Miasta , Starostwo Powiatowe, Sanepid, Poradnie
Psychologiczno-Pedagogiczne, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Policjanci włączyli się także w spotkanie organizowane przez Uniwersytet III Wieku. Podczas
spotkania z uczestnikami w kinie Polonez w Skierniewicach przypomnieli seniorom z jakimi
zagrożeniami mogą się spotkać w różnych sytuacjach życia codziennego. Wskazali jak unikać
zagrożeń.
Dodatkowo dzięki współpracy z Prezydentem Miasta Skierniewice, Starostą Skierniewickim oraz
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wójtom skierniewickich gmin funkcjonariuszki Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii
Wydziału Prewencji pozyskały środki na materiały profilaktyczno-promocyjne w wysokości 11 000zł,
które następnie są wykorzystywane podczas podejmowanych działań profilaktyczno-edukacyjnych.
Mieszkańcy powiatu skierniewickiego nadal chętnie korzystają z interaktywnej Krajowej Mapy
Bezpieczeństwa. Za jej pośrednictwem , anonimowo, wskazują miejsca, na które odpowiednie służby
powinny zwrócić szczególną uwagę. Zgłoszenia najczęściej dotyczą kategorii takich jak: akty
wandalizmu, przekraczania dozwolonej prędkości, czy spożywania alkoholu w miejscach
niedozwolonych Każde otrzymane zgłoszenie o zagrożeniu jest zweryfikowane 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 2021 roku mieszkańcy powiatu
skierniewickiego nanieśli na Mapę ogółem 610 zgłoszeń. Potwierdzonych zostało 297 z nich, z czego
244 wyeliminowano. W ramach obsługi potwierdzonych zgłoszeń nawiązują współprace z zarządcami
domów, terenów, dróg oraz innymi instytucjami mającymi wpływ na poprawę bezpieczeństwa
lokalnej społeczności.
W ciągu całego 2021 roku na terenie działania KMP w Skierniewicach 2 osoby poniosły śmierć
w wyniku 57 wypadkach drogowych, 68 osób zostało rannych. Odnotowano 927 kolizji drogowych.
Główną przyczyną powstawania zdarzeń drogowych zaistniałych na terenie działania KMP
Skierniewice w ciągu 2021 roku, z winy kierującego, jest nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu
i niedostosowanie prędkości do warunków drogowych. Następną jest nieprawidłowa zmiana pasa
ruchu i niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. W omawianym okresie na terenie
działania KMP w Skierniewicach odnotowano 35 zdarzeń drogowych, w których sprawcą był
nietrzeźwy uczestnik ruchu. Od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. zatrzymano 232 osoby kierujące, które
znajdowały się po użyciu alkoholu.

Działalność Komendy Państwowej Straży Pożarnej
W 2021 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 2021 roku stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:
- strażaków 67,
- pracowników korpusu służby cywilnej 1,
- pracowników obsługi 1.
W 2021 roku na terenie działania KM PSP Skierniewice odnotowano 1 450 zdarzeń, w tym: 219
pożarów i 1 155 miejscowych zagrożeń, jednostki straży pożarnej wzywane były również do 77
alarmów fałszywych. W stosunku do roku 2020 nastąpił wzrost liczby interwencji
o 14,7 %. Na terenie gminy Miasto Skierniewice miały miejsce: 94 pożary, 433 miejscowe zagrożenia,
39 alarmów fałszywych. Najczęstszymi przyczynami pożarów są nieostrożność osób dorosłych przy
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posługiwaniu się ogniem otwartym oraz podpalenia. Szacowane straty pożarowe oraz wartość
uratowanego mienia w wyniku pożarów na terenie gminy Miasto Skierniewice to: straty 549 400 zł
w tym, budynki 215 600 zł, uratowane mienie 8 208 000 zł. Najczęstszą przyczyną powstawania
miejscowych zagrożeń na terenie chronionym przez KM PSP Skierniewice w 2021 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 gminy Miasto Skierniewice to: straty
6 354 700 zł, uratowane mienie 1 076 800 zł.
KM PSP w Skierniewicach zanotowała w 2021 roku 77 alarmów fałszywych, co stanowi 5,1 %
wszystkich wyjazdów do zdarzeń. Sześć z tych alarmów to zgłoszenia złośliwe, zanotowano też 25
alarmów wynikających z błędnie działających systemów sygnalizacji pożarowej. Pozostałe fałszywe
zgłoszenia wynikały z dobrych intencji zgłaszających. W 2021 roku na terenie działania KM PSP
w Skierniewicach podczas miejscowych zagrożeń zanotowano 32 ofiary śmiertelne oraz 137 osób
rannych. Podczas pożarów odnotowano 2 osoby ranne i 2 ofiary śmiertelne.
W ramach doskonalenia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2021 roku prowadzono
ćwiczenia doskonalące i rozpoznania operacyjne w 20 obiektach, w tym w zakładach produkcyjnych,
budynkach użyteczności publicznej, szkołach, budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wysokich.
Ponadto strażacy byli obecni w 14 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.
W ramach nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego przeprowadzono 18 inspekcji gotowości operacyjnej w jednostkach Ochotniczych Straży
Pożarnych oraz 6 kontroli gotowości operacyjnej.
W 2021 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Skierniewicach przeprowadzono 77 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 95 nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym.
Wydano 24 decyzje administracyjne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
Prowadzone był również czynności kontrolne sprawdzające wykonanie nałożonych decyzji
administracyjnych z poprzednich lat. W ramach działań kontrolno-rozpoznawczych powadzonych
przez KM PSP w Skierniewicach, dokonywano oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym pod względem ochrony przeciwpożarowej w 35 obiektach budowlanych: 22
obiektach użyteczności publicznej, 11 obiektach produkcyjnych, 2 budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych.
W 2021 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 20 kontroli wraz z policją, podczas trwania obozów harcerskich. Oficer prasowy
Komendy w lokalnych rozgłośniach radiowych udzielił 22 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.
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Działalność Straży Miejskiej
Na terenie gminy Miasto Skierniewice w 2021 roku Straż Miejska w Skierniewicach podjęła 8 892
interwencje związane z zapewnieniem ładu i porządku na terenie gminy. Czynów zabronionych
ujawniono 3 713, co stanowi 41,76% wszystkich podjętych interwencji. Najczęściej ujawnianymi
wykroczeniami są czyny zabronione stypizowane w aktach prawnych zawartych w Kodeksie
wykroczeń, których ujawniono razem 3 706, co stanowi 82,84% wszystkich ujawnionych czynów
zabronionych. Ogółem Straż Miejska nałożyła 433 mandaty karne na kwotę 48 270 zł, 73 razy
skierowano sprawę do sądu, 3 113 razy zastosowano środek oddziaływania wychowawczego
w postaci pouczenia, a w 94 przypadkach zastosowano inny sposób zakończenia czynności, np.
poprzez przekazanie sprawy innym organom.
Ponadto Straż Miejska 4 332 raz brała udział w zabezpieczeniu miejsc zdarzeń, przejść dla pieszych,
budynków Urzędu Miasta Skierniewice. Strażnicy 182 razy konwojowali wartości pieniężne,
dokumenty oraz udzielili asysty pracownikom Urzędu Miasta. Ponad 82 strażników było
zaangażowanych przy zabezpieczeniu 17 imprez plenerowych organizowanych przez samorząd.
Wspólnie z Policją przeprowadzono 50 wspólnych patroli w tym 26 patrole prewencyjne w związku
z egzekwowaniem ograniczeń związanych z walką z COVID-19. Prowadzono akcje prewencyjne
w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie miasta, pod nazwą „Bezpieczne
ferie 2021”, gdzie 58 strażników kontrolowało teren oraz wspólnie z Wydziałem ds. Nieletnich KMP
w Skierniewicach przeprowadzono w minionym roku 3 razy działania pod nazwą „Akcja Nielat”.
Prowadzone były również czynności związane z realizacją „Mapy zagrożeń”, programu dla
mieszkańców prowadzonego przez Policję. Komenda Miejska Policji przekazywała Straży Miejskiej
informację o wpływających informacjach o miejscach, gdzie dochodzi do potencjalnych wykroczeń,
jednocześnie wskazywała na konieczność dyslokacji patroli SM w te rejony. Tego typu współpraca
z Policją pozwala na zwiększenie skuteczności oddziaływania prewencyjnego na terenie miasta.
Kolejnym przejawem współpracy z KMP były wspólne patrole na terenie miasta w związku
z egzekwowaniem stosowania się obywateli do obostrzeń związanych z panującą pandemią COVID19.
Bardzo często Straż Miejska otrzymywała zgłoszenia od mieszkańców miasta, gdzie łącznie takich
zgłoszeń było 2 721, co stanowiło 30,60% wszystkich podejmowanych działań Straży Miejskiej. Do
najczęściej zgłaszanych problemów przez mieszkańców należą zagrożenia w ruchu drogowym 766
zgłoszenia, co stanowi 28,15% wszystkich zgłoszeń mieszkańców. Kolejnym problemem są
zakłócenia porządku publicznego, których odnotowano 439 zgłoszeń, co stanowi 16,13% wszystkich
zgłoszeń mieszkańców. Pozostałe zgłoszenia mieszkańców dotyczyły: ochrony środowiska
i gospodarki odpadami – 309 zgłoszeń (11,35%), zagrożenie życia i zdrowia 234 zgłoszenia (8,60%),
bezpańskie i dzikie zwierzęta – 375 zgłoszeń (13,78%), awarie techniczne zaistniałe w infrastrukturze
miejskiej – 264 zgłoszenia (9,70%), zagrożenia pożarowe 26 zgłoszeń (0,95%) oraz inne – 308
zgłoszeń (11,32%)
Dla zapewnienia ładu i porządku na terenie gminy Miasto Skierniewice zarówno Straż Miejska
w Skierniewicach, jak również Policja w 2021 r. posiadała do dyspozycji zmodernizowany monitoring
miejski składający się ze 127 kamer, które zamontowane zostały w najważniejszych miejscach na
terenie miasta. W roku 2021 Miasto Skierniewice włączyło do systemu monitoringu miasta kolejne
8 punktów kamerowych, zmodernizowało system zamontowany w Parku Miejskim oraz w celu
zapewnienia nieprzerwanej pracy monitoringu miasta system został wyposażony w agregat
prądotwórczy.
Dzięki pracy monitoringu miasta strażnicy w 2021 roku podjęli 926 interwencji na terenie miasta
Skierniewice, co stanowi blisko 10,41% 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
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wyjaśniających przez organy ścigania, co w znacznym stopniu ułatwia prowadzenie postępowań
przygotowawczych.
W minionym roku Straż Miejska w Skierniewicach zabezpieczyła zapisy z monitoringu na 141
wniosków, które wpłynęły z Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach oraz innych podmiotów
między innymi organów skarbowych.
Priorytetami Straży Miejskiej w Skierniewicach na 2022 r. będzie prowadzenie działań eliminujących
przypadki zatruwania środowiska przez spalanie odpadów w przydomowych piecach, poprawa
porządku publicznego, a w szczególności reagowanie na przypadki zakłócania spokoju publicznego,
niszczenia mienia, nieobyczajne wybryki oraz wsparcie mieszkańców w codziennych problemach.

Działalność Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Referat Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta
Skierniewice w 2021 roku główną uwagę skupił na organizacji i obsługi miejsc kwarantanny i izolacji,
organizacji obsługi populacyjnych punktów szczepień oraz obsługi przewozu na szczepienia seniorów.
Ponadto realizował zadania wynikające z Planu Działania Obrony Cywilnej na 2021 rok oraz zadania
wynikające z Planu Szkolenia Obronnego 2021. Przygotował i opracował nowy Plan Ochrony
Zabytków Miasta Skierniewice na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
Referat Zarządzania Kryzysowego pełnił całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu
informacji. Współdziałał z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
dokumentował działania podejmowane przez centrum. Realizował również zadania stałego dyżuru na
potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz zadania z zakresu planowania cywilnego,
w tym aktualizowanie planu Zarządzania Kryzysowego miasta Skierniewice oraz planu Obrony
Cywilnej.
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X. ZDROWIE SKIERNIEWICZAN
Podmioty lecznicze
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 31, 96-100 Skierniewice oraz ul. Orkana 6d/e/f, 96-100
Skierniewice – od 1 kwietnia 2020 r. figuruje pod nazwą Neuca-Med Sp. z o.o.
- NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej „WIDOK” Sp. J.
Wańkowicza 7, 96-100 Skierniewice

Maciej Pigoń, Maria Stebel, ul.

-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 J. Michalski, P. Swarocki, P. Tokarzewski ul. Domarasiewicza 3/5, 96-100
Skierniewice
- PPHU „FAGMET” Franciszek Gaczkowski
Sobieskiego 29, 96-100 Skierniewice

NZOZ Przychodnia Lekarska „ESCULAP”, ul.

- Centrum Medyczne Ogrodowa OMC Sp.z o.o. spółka komandytowa ul. Ogrodowa 21/23, 96-100
Skierniewice
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 profilaktyczne
W Mieście Skierniewice w 2021 roku obowiązywały programy:
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Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. Program
został przyjęty uchwałą Nr XXVI/119/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 18 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2021 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”.

Akcje i działania prozdrowotne
Na terenie Miasta Skierniewice były realizowane działania prozdrowotne, tj.:
1. Organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla mieszkańców
Miasta Skierniewice (dowóz z miejsca zamieszkania do punktu szczepień oraz z punktu szczepień do
miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych oraz osób z trudnościami w poruszaniu się).
Cele działania:
- zmniejszenie zapadalności na wirusowi SARS-CoV-2 wśród mieszkańców Miasta Skierniewice;
- zmniejszenie liczby zgonów i hospitalizacji w wyniku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i jej
powikłań w populacji docelowej;
- zwiększenie wiedzy mieszkańców miasta na temat zagrożeń dla zdrowia związanych z wirusem
SARS-CoV-2 oraz możliwości zapobiegania tej jednostce chorobowej;
- wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców w zakresie potrzeby szczepień;
- zwiększenie liczby osób stosujących szczepienia.
Planowany budżet: 5780 zł, wydatkowano: 2520 zł, kwota 3260 zł została zrefundowana przez Łódzki
Urząd Wojewódzki.
Liczba osób objętych działaniem: 192 osoby,
2.Świadczenie obsługi konsultacyjnej oraz udzielanie porad psychologicznych lub terapeutycznych,
mobilnego stoiska profilaktycznego „Strefa Świadomych Emocji”.
Cel działania:
Akcja pilotażowa promowała zwiększenie świadomości emocjonalnej. Otwiera możliwość kontaktu
ze specjalistami - psychologami, terapeutami, pedagogami.
Planowany budżet: 6 336,00 zł, wydatkowano: 6 336,00 zł
Środki finansowe zostały zaplanowane na wynagrodzenie specjalistów świadczących konsultacje.
Liczba osób objętych działaniem: osoby uczestniczący w imprezach plenerowych/ działanie
niezmierzalne.
3. Świadczenie obsługi konsultacyjno – interwencyjnej w ramach wsparcia telefonicznego „Żółty
Telefon” działanie profilaktyczne pn: „Strefa Świadomych Emocji”
Planowany budżet: 2432,00 zł, wydatkowano: 2432,00 zł
Środki finansowe zostały zaplanowane na wynagrodzenie specjalistów świadczących konsultacje.
Liczba osób objętych działaniem: działanie niezmierzalne.
4. Akcja pilotażowa świadczenia obsługi konsultacyjnej i doradczej warsztatów pn. „Trening
Umiejętności Społecznych”
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Cele szczegółowe:
- warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży kształtujące rozwój emocjonalny i społeczny.
- warsztaty prowadzone są przez specjalistów: psychologa i pedagoga.
- Podczas zajęć dzieci/młodzież uczą się m.in. nad samopoznaniem i samoświadomością emocji
i uczuć, samokontrolą emocjonalną, uważnością, asertywnością i komunikacją, współpracą i empatią.
Planowany budżet: 10 520,00 zł, wydatkowano: 10 520 zł
Środki finansowe zostały zaplanowane na wynagrodzenie specjalistów świadczących konsultacje.
Liczba osób objętych działaniem: 24 osoby.
5. Świadczenie usług z zakresu badań ultrasonograficznych piersi (USG) dla mieszkanek Miasta
Skierniewice w wieku od 18 do 49 roku życia i powyżej 70 roku życia w ramach akcji „Jak dbam tak
mam” w 2021 roku.
Planowany budżet: 22 000 zł, wydatkowano: 13 640 zł
Środki finansowe zostały zaplanowane na badania USG.
Liczba osób objętych działaniem: 124 osoby.
6. Świadczenie usług z zakresu leczenia teleangiektazji dla mieszkanek Miasta Skierniewice.
Planowany budżet: 20 000 zł, wydatkowano: 20 000 zł
Środki finansowe zostały zaplanowane na konsultacje oraz zabiegi (każdej osobie zakwalifikowanej
przysługiwały trzy zabiegi).
Liczba osób objętych działaniem: 20 osób.
7. Świadczenie usług z zakresu leczenia trądziku różowatego terapią fotodynamiczną dla mieszkanek
Miasta Skierniewice.
Planowany budżet: 20 000 zł, wydatkowano: 20 000 zł
Środki finansowe zostały zaplanowane na konsultacje oraz zabiegi (każdej osobie zakwalifikowanej
przysługiwały trzy zabiegi).
Liczba osób objętych działaniem: 20 osób.
Również Miasto Skierniewice zaplanowało zakup zestawu endoskopowego do wykonywania
zabiegów diagnostyczno-leczniczych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach
w kwocie: 538 230 zł

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku wpłynęło 94
wniosków o przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu (23 na wniosek rodzin
os. nadużywających alkohol, 21 na wniosek Komendy Miejskiej Policji, 12 na wniosek Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, 10 na wniosek Zespołu Interdyscyplinarnego, 2 na wniosek Sądu
Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich/ kuratorzy sądowi, 22 na wniosek Prokuratury
Rejonowej oraz 4 wnioski dotyczyły pensjonariuszy z Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach).
Do Poradni odwykowej celem podjęcia leczenia odwykowego, MKRPA w ubiegłym roku
zmotywowała 32 osoby.
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Działania wspierające leczenie odwykowe w postaci uczestnictwa w formach pracy Rodzinnego
Klubu Abstynenta „Ametyst”, Stowarzyszenia Rozwoju Rodziny „Focus”, grupach AA, podjęło wyżej
wymienionych 32 osób, w tym 29 w Stowarzyszeniu „Ametyst”, 1 w Stowarzyszeniu „Focus” i 2
w grupach AA.
Do Sądu Rejonowego w Skierniewicach III Wydział Rodzinny i Nieletnich celem wydania
postanowienia o poddaniu się obowiązkowi leczenia odwykowego zostało skierowanych 20
wniosków. Odbyło się 12 posiedzeń sądu o przymusowe leczenie odwykowe z udziałem
przedstawiciela MKRPA.
Zostało przeprowadzonych 35 zaplanowanych kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
MKRPA zaopiniowała 28 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych w tym: gastronomia - 9, detalicznych - 19.

Sprzedaż alkoholu
Na dzień 1 stycznia 2021 roku na terenie Miasta Skierniewice funkcjonowało łącznie 140 punktów
sprzedaży alkoholu, w tym 104 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży (sklepy) i 36 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne).
Na dzień 31 grudnia 2021 na terenie Gminy Miasto Skierniewice funkcjonowało łącznie 138 punktów
sprzedaży napojów alkoholowych w tym, 101 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).
Podział zezwoleń na dzień 31 grudnia 2021, przedstawiał się następująco:
A – do 4,5 procent i piwo – 133, w tym 97 detal, 36 gastronomia;
B – od 4,5 do 18 procent z wyjątkiem piwa – 110, w tym 91 detal, 19 gastronomia;
C – powyżej 18 procent – 112, w tym 89 detal, 23 gastronomia.
Ogółem w 2021 roku wydano 63 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 46 dotyczyło
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 17 w miejscu
sprzedaży, na poszczególne alkohole:
- do 4,5% (oraz piwa) – 22 zezwolenia (16 dla sklepów, 6 dla lokali gastronomicznych);
- powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – 18 zezwoleń (14 dla sklepów, 4 dla lokali
gastronomicznych);
- powyżej 18% - 23 zezwolenia (16 dla sklepów, 7 dla lokali gastronomicznych).
W wyniku złożonych przez Przedsiębiorców oświadczeń ustalono, że wartość sprzedanego alkoholu
w 2021 r. na terenie Gminy Miasto Skierniewice wyniosła 61 290 465,11 zł i przedstawia się
następująco:
- do 4,5% (oraz piwo) – 22 396 199,38 zł
- od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – 7 671 171,75 zł
- powyżej 18% - 31 223 093,98 zł.
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Wydatkowanie środków z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu korzystania w 2021 roku z zezwoleń na sprzedaż
alkoholu (tzw. fundusz korkowy – 1 535 957 zł) zostały sfinansowane następujące wydatki:
wykorzystano kwotę 1 074 116,08 zł,
w tym:
- 516 400,00 zł na dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań w ramach realizacji
Miejskiego Programu profilaktyki 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;
- 60 712,50 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 XXVI/119/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku;
- 55 160 zł na wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi biorącymi udział
w feriach zimowych organizowanych w skierniewickich placówkach oświatowych, wynagrodzeń dla
specjalistów biorących udział w w projekcie „Strefa Świadomych Emocji” w tym Trening
Umiejętności Społecznych, obsługa Żółtego Telefonu;
- 9 799,34 zł na zakup materiałów na potrzeby wyposażenia stoiska profilaktycznego „Strefa
Świadomych Emocji” w ramach działań profilaktyki zdrowotnej w tym: alkoholowej, narkotykowej
i zdrowia psychicznego, zakup komputera na potrzeby MKRPA, zakup koszulek dla dzieci, młodzieży
i ich rodzin do działań profilaktycznych, zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego
„Wspólnie przeciwdziałamy uzależnieniom”, zakup komentarza do ustawy o wychowaniu
w trzeźwości;
- 5 900,00 zł na zakup usług medycznych podczas ferii zimowych organizowanych w skierniewickich
placówkach oświatowych oraz opiekę pielęgniarską podczas organizowania półkolonii letnich w SP
Nr 2;
- 417 110,49 zł pokryto koszty usługi na wyposażenie stoiska profilaktycznego „Strefa Świadomych
Emocji” w ramach działań profilaktyki zdrowotnej w tym: alkoholowej, narkotykowej i zdrowia
psychicznego (44 937,39 zł), pokryto koszty obsługi „żółtego telefonu” działającego w ramach strefy
świadomych emocji (1 024 zł), zlecono realizację filmu profilaktycznego z zakresu depresji,
alkoholizmu oraz uzależnień od ciemnej strony internetu dzieci i młodzieży w szkołach (3 690 zł),
zlecono Zakładowi Utrzymania Miasta przechowanie mienia polegające na m.in. dokonywaniu
bieżących napraw i konserwacji, ubezpieczenia OC, ewentualnego odnowienia certyfikatów oraz
utrzymania ładu i porządku na terenie placów zabaw oraz utrzymanie toalety na placu zabaw (120 000
zł), zlecono Zakładowi Utrzymania Miasta przechowanie mienia polegające na m.in. dokonywaniu
bieżących napraw i konserwacji, ubezpieczenia OC, ewentualnego odnowienia certyfikatów oraz
utrzymania ładu i porządku na terenie siłowni plenerowych (85 000 zł), zlecono przeprowadzenie
warsztatów z programowania Minecraft wraz z realizacją programu profilaktycznego z zakresu
problematyki uzależnień dla dzieci podczas ferii zimowych organizowanych przez Miasto
Skierniewice (6 500 zł), pokryto koszty szkolenia dla
członków MKRPA oraz zespołu
Interdyscyplinarnego (4 674,00 zł), pokryto koszty szkolenia dla członków MKRPA - aspekty prawne
(4 674,00 zł), pokryto koszt szkolenia zakresie zadań Komisji dla nowego członka MKRPA (500 zł),
dokonano opłaty za realizację imprez na boiskach Orlik (40 000 zł), zorganizowano dzieciom
i młodzieży ze Skierniewic czas wolny podczas przerwy wakacyjnej w formie seansów filmowych (25
998 zł), zlecono produkcję teatralnego spektaklu profilaktycznego pod tytułem „Mały Książę” dla
potrzeb działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (27 000 zł), zlecenie zorganizowania zajęć
teatralnych i wykonania witraży dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki alkoholowej,
narkotykowej i zdrowia psychicznego (6 000 zł), zabezpieczenie imprezy plenerowej (2 115,60),
pokryto koszty warsztatów profilaktycznych obejmujących problematykę readaptacji, reintegracji po
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okresie zdalnej nauki oraz trudnych emocji wywołanych pandemią COVID 19 dla dzieci i szkoleń dla
nauczycieli w szkołach w ramach projektu Strefa Świadomych Emocji” (36 500 zł), zlecono
opracowanie programów profilaktycznych (4 500 zł), zlecono wydruk 300 kalendarzy z prac
plastycznych dzieci biorących udział w konkursie „Wspólnie przeciwdziałamy uzależnieniom”
(3 997,50 zł);
- 7 423,74 zł na opłatę polisy ubezpieczeniowej dzieci uczestniczących w feriach zimowych
i półkoloniach letnich organizowanych w skierniewickich publicznych palcówkach oświatowych oraz
ubezpieczenie placów zabaw;
- 1 790,00 zł na opłaty sądowe za wnioski złożone przez Miejską Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Skierniewicach.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
Misją Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w celu
ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości
środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych,
sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności
zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych
warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.
Rejestr obiektów nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Skierniewicach (PPIS) zaktualizowany na dzień 31.12.2021 r. liczył 2456 pozycji.
W 2021 roku stałym nadzorem sanitarnym objęto 101 obiektów służby zdrowia, tj. Wojewódzki
Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach z 21 oddziałami klinicznymi (16
diagnostycznych i 5 pomocniczych) oraz 100 zakładów lecznictwa otwartego. Łącznie wykonano 136
kontroli: planowych - 110, dodatkowo 3 kontrole u przedsiębiorców (poza harmonogramem),
interwencyjnych - 7 oraz 16 kontroli z zakresu przestrzegania zasad przeciwepidemicznych w związku
z wystąpieniem stanu epidemii. Nie stosowano karania mandatowego.
W 2021r. zostały wydane trzy decyzje administracyjne dotyczące oddziałów Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach. Ponadto wydano 30 pouczeń.
Przeprowadzono 2 kontrole interwencyjne w związku z przerwaniem łańcucha chłodniczego
w placówkach POZ (Judyta Reymonta w Skierniewicach oraz „Medicus” Lipce Reymontowskie).
Choroby zakaźne (rzadkie), które wystąpiły w 2021 r. na terenie miasta Skierniewice:
- Salmonella pozajelitowa - 1 przypadek,
- HIV - 3 przypadki z czego jedna osoba hospitalizowana,
- Choroba Creutzfeldta-Jakoba – 1 przypadek, 1 hospitalizacja,
- WZW C - 1 przypadek , 1 hospitalizacja,
- WZW B - 1 przypadek, 0 hospitalizacji,
- Rzeżączka - 1 przypadek, 0 hospitalizacji
Wyszczepialność w zakresie szczepień obowiązkowych objętych Programem Szczepień Ochronnych
w zależności od rodzaju szczepionki, wahała się od 88% do niemal 100,0%.
Na koniec roku 2021 na terenie miasta Skierniewice oraz powiatu skierniewickiego jest 81 osób
uchylających się od szczepień PSO (z czego na 12 osób zostały nałożone grzywny, a 6 osób ma
odroczone szczepienia).
Ogólna liczba obiektów pod nadzorem Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska – 408. 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. Wykonano badania wszystkich wymaganych parametrów z częstotliwością określoną
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wcześniej w harmonogramie.
W 2021 r. w wodzie udostępnianej kąpiącym się na pływalni NAWA w Skierniewicach występowało
jedynie krótkotrwałe zanieczyszczenie wody pochodzącej z pryszniców, stwierdzono obecność
bakterii Legionella sp.. Szybko podjęto działania naprawcze. Zarządzający pływalnią przedstawił
pozytywne wyniki badań. Kąpielisko nad Zalewem Zadębie w byłym sezonie kąpieliskowym
funkcjonowało po uprzednim wdrożeniu procedur, mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania
się zakażeń SARS-CoV-2. Wykonano komplet badań w kontroli wewnętrznej. Nie stwierdzono
przekroczeń badanych parametrów wody zarówno w kontroli urzędowej, jak i wewnętrznej.
Przeprowadzona została również kontrola stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń zaplecza
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach (pralni, prosektorium, pomieszczenia do
przechowywania odpadów niebezpiecznych, pomieszczenia do mycia wózków przewożących odpady
medyczne) oraz otoczenia budynków. Wydano zalecenie dotyczące pomieszczeń pralni, które zostało
wykonane. W 2021 r. kontynuowano badania jakości wody ciepłej na oddziałach łóżkowych
w kierunku bakterii rodz. Legionella spp. wywołującej zakażenia o objawach zapalenia płuc. W 2021
r. w trzech z sześciu pobranych próbek stwierdzono przekroczenia (węzeł cieplny, oddział
wewnętrzny I i oddział wewnętrzny II). Szybko podjęte zostały działania naprawcze polegające na
dezynfekcji sieci, wykonano badania kontrolne, które potwierdziły, że zanieczyszczenie to zostało
wyeliminowane. W miesiącu grudniu 2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano do badania
kolejne próby wody ciepłej. Celem utrzymania dobrego stanu (ograniczania stopnia zasiedlania sieci
wody ciepłej przez bakterie rodzaju Legionella spp.) zalecono cyklicznie dokonywać przegrzewania
instalacji wodą o temp. powyżej 50°C. Wciąż nierozwiązanym problemem jest brak awaryjnego ujęcia
wody w szpitalu, gdzie nadal nie wykonane są obowiązki nałożone decyzją administracyjną PPIS
w Skierniewicach w stosunku do tego ujęcia.
W 2021 r. nie zanotowano uchybień w zakresie bezpieczeństwa korzystania z usług noclegowych.
Toalety publiczne, transport osobowy (stacje, dworce, autobusy), obiekty sportowe, obiekty kultury są
systematycznie kontrolowane. W stosunku do tej grupy obiektów wydano pojedyncze zalecenia.
Cyklicznie w ciągu roku wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach
sprawdzano bezpieczeństwo osób korzystających z miejskiego transportu publicznego.
Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej – warunki wykonywania tego rodzaju usług
w dobie pandemii zostały dostosowane do obowiązujących wytycznych Głównego Inspektoratu
Sanitarnego, celem zwiększenia
bezpieczeństwa pracowników i klientów. W zakładach
wykonujących zabiegi naruszające ciągłość tkanek wdrożone są procedury zabezpieczenia
przeciwepidemicznego. Wydawane zalecenia są na bieżąco realizowane. Świadczenie ww. usług
ocenia się pozytywnie.
Ogółem wpłynęło 48 interwencji. W toku prowadzonych postępowań wydano 5 decyzji
administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie stanu
higieniczno-sanitarnego.
Przeprowadzono 437 kontroli merytorycznych oraz 447 kontroli przestrzegania przepisów
p/epidemicznych.
Sekcja Nadzoru Higieny Pracy prowadzi nadzór bieżący nad 331 zakładami.
W 2021 r. przeprowadzono 172 kontrole merytoryczne i stwierdzono m.in.: w 12 zakładach
ponadnormatywny poziom hałasu, drgań miejscowych działających na ręce oraz zapylenia,
w 7 zakładach występowały czynniki rakotwórcze i mutagenne.
Ponadto zgodnie z zadaniami nałożonymi ustawą o PIS prowadzono kontrolę zakładów i firm
stosujących i wprowadzających do obrotu substancje i mieszaniny niebezpieczne.
Ogółem wydano 6 decyzji administracyjnych. W 2021 r. prowadzono 2 postępowania administracyjne
(w tym 9 dochodzeń) w sprawie chorób zawodowych oraz 5 dochodzeń na wniosek innych PSSE.
Wydano 1 decyzję negatywną (niedowład mięśni krtani i trwała dysfonia). Dwie są w trakcie
procedowania. Nie zgłoszono podejrzenia choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Cov-2 .
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W tym okresie na terenie podległym PSSE w Skierniewicach nie notowano przypadków
wprowadzania do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych. Nie
otrzymano zgłoszeń ani o podejrzeniu zatrucia „dopalaczami” ani o zgonach w wyniku
przedawkowania.
W HP rozpatrzono 10 spraw dotyczących łamania kwarantanny, nie zachowania odległości, nie
noszenia osłon ust i nosa, zgromadzenia powyżej 5 osób, otwartego lokalu. Wydano 7 decyzji.
Sytuacja w obszarze bezpieczeństwa produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności na
nadzorowanym przez PPIS w Skierniewicach terenie w bieżącym roku jest zadawalająca, co
stwierdzano podczas większości kontroli sanitarnych. Nadzorem objęto 1826 obiektów, w tym 1794
zakładów żywnościowo – żywieniowych. Wykonano 1397 kontroli, w tym 657 kontroli sanitarnych
dot. bezpieczeństwa żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz produktów
kosmetycznych (zaplanowano w harmonogramie kontroli na rok 2021r. - 372 kontrole), 449 kontroli
przeciwepidemicznych i 291 wizytacji w zakresie sprawdzenia przestrzegania obostrzeń, nakazów
i zakazów w związku z zagrożeniem zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Podjęto 50 spraw
interwencyjnych w ramach rozpatrywania interwencji konsumentów z czego 24 % było zasadnych.
Podczas przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości sanitarno-higieniczne, w wyniku
których nałożono 22 mandaty karne na łączną sumę 5000,00 zł. W roku bieżącym PPIS
w Skierniewicach wydał 192 decyzje administracyjne.
W trosce o zdrowie konsumenta zbadano laboratoryjnie i oceniono ogółem 338 próbek, w tym
żywności – 333 próbek, z czego zakwestionowano 4 próbki środków spożywczych.
W ramach kontroli granicznych oceniano importowane środki spożywcze pochodzące z krajów
trzecich. Wydano ogółem 20 świadectw dopuszczenia do obrotu produktów żywnościowych
pochodzących z krajów trzecich oraz 1 dokument CHEDD w ramach systemu TRACES dla nasion
sezamu i 4 świadectwa produktów mrożonych eksportowanych do Ukrainy.
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci i młodzieży w placówkach
systemu oświaty i wypoczynku nadzorowano w 129 obiektach stałych i 52 placówkach wypoczynku.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach wydał 298 pozytywnych opinii
dotyczących zawieszenia zająć stacjonarnych (w tym od września 2021 r.- 266).
Rozpatrzono 7 interwencji dotyczących nieprzestrzegania reżimu sanitarnego podczas epidemii.
W jednej placówce stwierdzono prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej podczas wprowadzonych
przez Ministra Edukacji i Nauki ograniczeń w tym zakresie.
W 2021 r. przeprowadzono 63 kontrole kompleksowe placówek oświatowych i opiekuńczowychowawczych, oraz 18 placówek sezonowych.
W 2021 r. w ramach działań programowych, pracownicy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
koordynowali 11 programów edukacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Działaniami objęto 3723
uczestników z 31 placówek oświatowych, mieszczących się na nadzorowanym terenie.
Ponadto do działań programowych sekcji OZiPZ należała również realizacja celów Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, skierowanego do ogółu społeczeństwa.
Działania nieprogramowe prowadzone były w zakresie profilaktyki: palenia tytoniu i e-papierosów,
używania narkotyków, w tym środków zastępczych, dopalaczy, zakażeń HIV i zachorowań na AIDS,
chorób nowotworowych, chorób zakaźnych, zatruć grzybami, bezpieczeństwa podczas ferii zimowych
i wakacji, zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, prawidłowego odżywiania.
W roku 2021 w ramach działania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego wydano 65 opinii
dotyczących: inwestycji należących do kategorii mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których sporządzenie raportu może być wymagane, potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko, w których odstąpiono od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na
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środowisko, konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w których uznano za
zasadne sporządzenie raportu, dotyczących projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
warunków bezpieczeństwa i higieny w placówkach oświatowych – szkołach przedszkolach, punktach
przedszkolnych, żłobkach.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach w 2021 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 25 opinii oraz 2 opinie dotyczące uzgodnienia stopnia szczegółowości
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla sporządzenia zmiany studium
zagospodarowania przestrzennego.
W 2021 r. w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego uzgodnionych zostało 17 dokumentacji
projektowych. Przeprowadzono 30 kontroli w związku z dopuszczeniem do użytkowania obiektów
budowlanych oraz uczestniczono w 25 kontrolach dopuszczających do użytkowania obiekty
budowlane, wynikających z art. 56 ustawy Prawo budowlane.
Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Skierniewicach, posiada
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji od 25 października 2004 roku - certyfikat Akredytacji
Laboratorium Badawczego Nr AB 540. Ostatni audyt PCA odbył się w dniach 19-20.10.2021 r.
i potwierdził kompetencje Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Skierniewicach do wykonywania badań
i pomiarów. Badania i pomiary w środowisku pracy, badania wody, wody do spożycia, żywności,
produktów kosmetycznych i epidemiologiczne są wykonywane na potrzeby inspekcji województwa
łódzkiego, w szczególności dla miasta Skierniewice i powiatu skierniewickiego oraz innych powiatów.
Ponadto w laboratorium wykonuje się badania i pomiary dla Klientów zewnętrznych.
Działalność laboratoryjna odbywa się w 4 pracowniach: Pracowni Badań Żywności i Produktów
Kosmetycznych, Pracowni Badań Środowiskowych i Środowiska Pracy, Pracowni Analiz
Instrumentalnych, Pracowni Badań Epidemiologicznych i Przygotowania Podłoży.
W 2021 r. działalność laboratoryjna przebiegała zgodnie z podpisanymi przez ŁPWIS
harmonogramami poboru próbek. Pracownicy laboratorium oprócz wykonywania badań/pomiarów, na
bieżąco przygotowywali podłoża do pobierania wymazów w kierunku obecności koronawirusa SARSCoV-2 na potrzeby Punktów Pobrań w woj. łódzkim. W okresie od 2 stycznia 2021 r. do 31 grudnia
2021 r. przekazano łącznie 9 500 sztuk jałowych wymazówek z wacikiem wiskozowym i 9 500 sztuk
probówek Falkon z 3 ml soli fizjologicznej (200 szt. dla PSSE w Łowiczu/Szpitala w Łowiczu, 9 300
szt. dla Szpitala w Łęczycy).
W połowie 2021 roku w Laboratorium PSSE w Skierniewicach wdrożono innowację - elektroniczny
system rejestracji próbek do badań epidemiologicznych oraz internetowy system prezentacji wyników
e-Laborat. Dzięki temu czas obsługi klienta uległ skróceniu, a wyniki można odbierać on-line. W 2021
roku w Oddziale Laboratoryjnym zbadano w sumie 10 595 próbek.

Działalność Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
Działania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach w roku sprawozdawczym 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, certyfikowania przesyłek wywozowych, dochodzeń epizootycznych
związanych z podejrzeniem, bądź wystąpieniem chorób zakaźnych czy kontrole związane
z bezpieczeństwem żywności mających wpływ na zdrowie publiczne.
W ramach monitoringu chorób zakaźnych prowadzone były badania zwierząt w kierunku białaczki
bydła ,gruźlicy bydła, brucelozy bydła, brucelozy kóz i owiec, gorączki Q u bydła, gorączki Q owiec
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i kóz, IBR- IPV bydła, BTV- choroby niebieskiego języka u bydła i owiec, wścieklizny, choroby
Aujeszky’ego świń, pryszczycy bydła i świń, choroby pęcherzykowej świń, pomoru świń u świń
i dzików, bąblowicy świń i włośnicy w badaniach poubojowych, salmonellozy w stadach drobiu oraz
Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików, choroby wyniszczającej jeleniowatych (CWD) . Według
danych otrzymanych z BP ARiMR wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021r. na terenie powiatu
skierniewickiego grodzkiego znajduje się następująca liczba stad utrzymujących zwierzęta
gospodarskie oznakowane: 12 stad bydła w których utrzymywane jest 71 sztuki zwierząt, 1 stado kóz
utrzymujące 6 sztuk zwierząt. Według danych przekazanych przez CBDK na terenie miasta
Skierniewice znajduje się 85 właścicieli koniowatych z łączną ilością 263 sztuk zwierząt z tego
gatunku. Ponadto pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach znajdują się
następujące podmioty prowadzące działalność nadzorowana zlokalizowaną w powiecie
skierniewickim grodzkim: 4 podmioty utrzymujące brojlery kurze, które w 2021r. wyprodukowały 32
stada drobiu na łączną liczbę 1 003 000 sztuk tych zwierząt. W ramach nadzoru przeprowadzono
kontrolę 3 podmiotów. 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 zarejestrowanych jest 6 podmiotów utrzymujących pszczoły
miodne, 2 podmioty sektora akwakultury, 1 podmiot usługi z wykorzystaniem materiału biologicznego
zwierząt oraz Schronisko dla bezdomnych zwierząt oraz 10 podmiotów organizujących pokazy lub
konkursy z udziałem zwierząt.
Badania kontrolne zwierząt pochodzących z gospodarstw zlokalizowanych na terenie powiatu
skierniewickiego grodzkiego:
- Enzootyczna białaczka bydła - zbadano ogółem: 6 stad bydła powyżej 2 lat. Próby pobrano od 34
sztuk zwierząt. W wyniku przeprowadzonych badań w 2021 roku nie stwierdzono przypadków
enzootycznej białaczki bydła;
- Gruźlica bydła - kontrolną tuberkulinizacji objęto 7 stad bydła w wieku powyżej 6 tygodnia życia.
Zbadano ogółem 51 szt. zwierząt .W wyniku przeprowadzonych badań na terenie Skierniewic nie
stwierdzono przypadków gruźlicy bydła;
- Bruceloza - powiat jest wolny od brucelozy bydła. Kontrolnym badaniem w kierunku tej choroby
zakaźnej objęto 6 stad w wieku powyżej 2 roku życia. Pobrano próby od 34 sztuk bydła. Nie
stwierdzono wyników dodatnich;
- Pryszczyca bydła - pobrano 10 próbek krwi z 6 stad. Nie stwierdzono wyników dodatnich. Gorączka
Q zbadano 13 szt. bydła w 4 stadach. Nie uzyskano wyników dodatnich;
- IBR/IPV – zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła / otręt bydła zbadano: 4 stada bydła pobrano 13
prób. Nie stwierdzono wyników dodatnich;
- Choroba niebieskiego języka - zbadano 26 sztuki bydła w 6 stadach, nie uzyskano wyników
dodatnich;
- W kierunku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików pobrano próby od dzika, który uległ wypadkowi
komunikacyjnemu. Otrzymano wyniki ujemne pobranych prób;
- Wścieklizna - w roku 2021 przeprowadzono na terenie powiatu skierniewickiego grodzkiego 22
obserwacje zwierząt w kierunku wścieklizny. Nie potwierdzono wystąpienia powyższej choroby
u obserwowanych zwierząt.
W roku 2021 Państwowa Inspekcja Weterynaryjna powiatu skierniewickiego grodzkiego nadzorowała
29 podmiotów 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,
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- 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 – 3 podmioty (w tym
1 podmiot z zawieszoną działalnością),
- Rolniczy handel detaliczny – 9 podmiotów,
- Podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią – 12 podmiotów.
W roku 2021 skontrolowano na terenie powiatu grodzkiego 15 podmiotów: Zakłady przetwórstwa
mleczarskiego – 5 kontroli w 1 podmiocie, Zakłady sektora działalności marginalnej, lokalnej,
ograniczonej w zakresie rozbioru i przetwórstwa mięsa – 7 kontroli w 2 podmiotach, Rolniczy handel
detaliczny – 11 kontroli w 7 podmiotach, Podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią – 3 kontrole
w 3 podmiotach. Pobrano 100 prób produktów mleczarskich do badań mikrobiologicznych. W trakcie
pełnionego nadzoru nie stwierdzono żadnych niezgodności.
W związku z powiadomieniem Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 21 listopada 2017 roku odnośnie
niebezpieczeństwa szerzenia ASF w wyniku prowadzenia przez obywateli państw trzecich, na terenie
których występuje ASF sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego zawierających mięso
wieprzowe lub dzikach na lokalnych targowiskach, została przeprowadzona wizytacja stoisk i sklepów
z mięsem celem kontroli skierniewickiego targowiska pod kątem możliwości wprowadzania do obrotu
mięsa i produktów z mięsa wieprzowego i dzików, które mogły być przedmiotem przemytu przez
granicę Polski z Ukrainy i Białorusi. Przeprowadzono 32 kontrole w tym zakresie wraz
z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach Wydział Prewencji wraz
z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Skierniewicach na targowisku miejskim w Skierniewicach.
Przeprowadzono łącznie 27 kontroli podmiotów i 32 kontrole targowiska miejskiego.
W nadzorowanych obiektach przeprowadzono kontrole weryfikujące spełnienie wymagań sanitarnoweterynaryjnych związanych z prowadzoną przez podmioty działalnością. Skontrolowano 135
środków transportu w obrocie międzynarodowym i wydano 135 świadectw dla wysyłek na kraje
trzecie.
W roku 2021 w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem pasz Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Skierniewicach sprawował nadzór nad podmiotami z sektora pasz zlokalizowanych na terenie
powiatu grodzkiego. W ramach sprawowanego nadzoru przeprowadzono 14 kontroli weterynaryjnych
w 12 podmiotach, weryfikujących spełnienie przez www podmioty warunków weterynaryjnych
w trakcie pozyskiwania, produkcji, obrotu i transportu materiałów paszowych i pasz. W ramach
Rocznego Planu Urzędowej Kontroli Pasz w 2021 roku pobrano razem 7 prób, to jest 7 prób pasz
i materiałów paszowych.
W roku 2021 w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem w sektorze utylizacyjnym Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Skierniewicach sprawował nadzór nad 6 podmiotami zlokalizowanymi na terenie
powiatu grodzkiego. W ramach sprawowanego nadzoru przeprowadzono 9 kontroli sanitarnoweterynaryjnych weryfikujących spełnienie przez w/w podmioty warunków weterynaryjnych
w trakcie pozyskiwania, produkcji, obrotu, transporcie, przetwarzania ubocznych produktów
pochodzenia zwierzęcego.
W roku 2021 w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem w sektorze rolniczego handlu detalicznego
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach sprawował nadzór nad 7 podmiotami
zlokalizowanymi na terenie powiatu grodzkiego. Przeprowadzono 11 kontroli. W roku 2021 na terenie
Miasta Skierniewice zostały spełnione
warunki sanitarno-weterynaryjne dające gwarancje
bezpieczeństwa zdrowia publicznego.
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XI. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I RYNEK PRACY
Działalność gospodarcza w liczbach
W 2021 roku pracownicy Urzędu Miasta w Skierniewicach dokonali 1 380 wpisów w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarskiej. Wpisy dotyczyły:
- założenia nowej działalności – 164
- zmian – 678
- wykreślenia - 169
- zmiana z zawieszeniem – 230
- zmiana ze wznowieniem – 122
- zmiana z zakończeniem - 17
Przedmiotem działalności nowych przedsiębiorców były najczęściej:
- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- transport drogowy towarów,
- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowisk,
- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
Przedmiotem działalności najczęściej wykreślanej były:
- działalność taksówek osobowych,
- sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach
i targowiskach,
- uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana),
- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.

Rynek pracy
W 2021 roku w mieście Skierniewice sektor prywatny najliczniej reprezentowały osoby fizyczne,
prowadzące działalność gospodarczą (3 870). Najwięcej podmiotów należało do Sekcji G: Handel
hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (785), do Sekcji
M: Działalność profesjonalna naukowa i techniczna (536), do Sekcji H: Transport i gospodarka
magazynowa (304), do Sekcji F: Obiekty budowlane i roboty budowlane (476); do Sekcji Q: Opieka
zdrowotna i pomoc społeczna (301), do Sekcji S: Pozostała indywidualna działalność usługowa (223).

Bezrobocie
W 2021 roku z terenu gminy Miasto Skierniewice jako bezrobotne zarejestrowanych było 899 osób,
z czego 543 stanowiły kobiety. Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do roku
ubiegłego zmniejszyła się o 215 osób. Stopa bezrobocia w mieście Skierniewice wynosiła 5,2 procent
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(w Polsce – 5,4 proc.).
Z osób bezrobotnych większą grupę stanowiły kobiety (542). Bez pracy częściej pozostają osoby
w wieku 25-34 lata (232) oraz 35-44 (247), jak również 45-54 (190 osób). Najtrudniej pracę znaleźć
osobom z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (209 osób bez pracy), ale też z policealnym
i średnim zawodowym (188) oraz z wykształceniem wyższym (209).
Aż 310 bezrobotnych pozostaje bez pracy dłużej niż 24 miesiące. Są to głównie bezrobotni
korzystający z opieki społecznej, samotnie wychowujący dzieci, w trudnej sytuacji zdrowotnej.
W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach dysponował 859 ofertami pracy, najczęściej
dla: sprzedawców, magazynierów, pracowników gospodarczych, pracowników budowlanych,
pracowników produkcyjnych.
Istotnym elementem w całym spektrum usług związanych z aktywizacją osób bezrobotnych jest
poradnictwo i doradztwo zawodowe. W 2021 roku z usług doradcy zawodowego skorzystało 257 osób
bezrobotnych.
W 2021 roku na realizację aktywnej polityki rynku pracy PUP Skierniewice dysponował kwotą 5 798
137,15 zł. Podstawowy limit środków z Funduszu Pracy wynosił 2 689 225,49 zł, a pozostałe środki
jakimi dysponował Urząd pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego – 3 108 922,66 zł.
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd realizował dwa projekty – jeden dla osób
młodych do 30 roku życia, a drugi dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: osoby
długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, z niskimi kwalifikacjami zawodowymi.
Ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego w 2021 roku Urząd
zaktywizował z terenu Miasta Skierniewice 311 osób bezrobotnych w ramach różnych form wsparcia:
prace interwencyjne - 50, roboty publiczne - 7, szkolenia - 23, staże - 139, dotacje na podjęcie
działalności gospodarczej - 34, refundację doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 33, bony
zasiedleniowe - 3, refundacja opieki nad dzieckiem - 9.
W ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego Urząd w 2021 roku wsparł 33 pracodawców
z terenu Miasta Skierniewice dofinansowując im różne formy kształcenia ustawicznego dla 170
pracowników na kwotę 287 221 zł.
W ramach działalności dotyczącej wspierania pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem
cudzoziemców Urząd w 2021 współpracował w tym zakresie z 76 podmiotami wydając zezwolenia
dla zatrudnienia 636 cudzoziemców.
W związku z zagrożeniem wywołanym COVID-19 została przyjęta ustawa o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która wprowadziła szereg form
pomocy, których celem było wsparcie polskich firm w ramach tzw. tarcz antykryzysowych. Kluczowe
rozwiązania tarczy antykryzysowej realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach na
rzecz przedsiębiorców z terenu Miasta Skierniewice w 2021 roku obejmowały:
- dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych
wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego
przedsiębiorcy (art. 15 zzb ustawy COVID-19) – wsparcie udzielono 35 pracodawcom w kwocie
1 427 331 zł,
- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego
osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15 zzc ustawy COVID-19) – wsparcie
otrzymało 77 podmiotom gospodarczym na kwotę 384 720 zł,
- pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy (art. 15 zzd ustawy COVID-19) – wsparcie otrzymało 17 firm na kwotę 78 952
zł,
- tzw. dotacje branżowe na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż (art.15zze4 ustawy COVID-19) wsparcie otrzymało 356 firm na kwotę 3 970 000 zł.
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Targowisko
W 2021 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 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.
Miasto Skierniewce w 2021 roku otrzymało rekompensatę za wpływy utracone z tytułu niepobierania
opłaty targowej w kwocie 665 844 zł.
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XII. EDUKACJA I WYCHOWANIE
Opieka nad dzieckiem do lat 3
W 2021 roku na terenie gminy Miasto Skierniewice funkcjonował Żłobek Miejski z Oddziałami
Integracyjnymi Iskierka, który mieści się przy ulicy Rawskiej 58 i prowadził działalność w dwóch
filiach - 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
opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. Żłobek i jego filie prowadzą wspólną obsługę
administracyjną, księgową i merytoryczną. W 2021 roku dostępnych było 390 miejsc. Żłobek ul.
Rawska 58 – 300 miejsc, Filia ul. Pomologiczna - 47 miejsc, Filia ul. M. Wańkowicza - 43 miejsca.
Przeciętna liczba dzieci korzystająca w 2021 roku z oferty żłobka wynosiła 291.
Na dzień 31.12.2021 r. w żłobku i jego filiach było zatrudnionych 91 osób w tym: 57 opiekunów,
2 pracowników medycznych, 23 pracowników obsługi (woźne, kucharki, pomoce kuchenne) oraz
9 pracowników administracji (dyrektor, zastępca, księgowość, kadry, zaopatrzenie). W 2021 r. wydatki
żłobka wyniosły 6 148 495 zł, przy czym kwota 422 280 zł, to dotacja z rządowego projektu Maluch
2021. Opłaty rodziców 2021r. wynosiły: opłata za pobyt 280,00 zł miesięcznie (10% minimalnego
wynagrodzenia za rok 2021) – zgodnie z uchwałą RM Skierniewice, opłata za żywienie – 5,00 zł za
każdy dzień żywienia również zgodnie z uchwałą RM Skierniewice. Przeciętny, miesięczny koszt
utrzymania jednego miejsca w żłobku wyniósł w 2021 r. – 1 313, 78, jeżeli uwzględnimy udział
dotacji Maluch koszt jednego miejsca, wyniósł – 1 223,55.

Przedszkola
W 2021 r. na terenie Miasta Skierniewice funkcjonowało 9 przedszkoli, w tym 1 przedszkole
z oddziałami integracyjnymi i 1 przedszkole specjalne.
Do przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Skierniewice uczęszczało 1 477 dzieci:
● Przedszkole Nr 1 – 204 dzieci;
● Przedszkole Nr 2 – 165 dzieci;
● Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi – 245 dzieci;
● Przedszkole Nr 4 – 145 dzieci;
● Przedszkole Nr 5 – 178 dzieci;
● Przedszkole Nr 8 „Zielony Zakątek” – 225 dzieci;
● Przedszkole Nr 10 – 173 dzieci;
● Przedszkole Nr 13 – 122;
● Oddziały Przedszkola Specjalnego w Specjalnej Szkole Podstawowej – 20 dzieci.
W 2021 roku na prowadzenie publicznych przedszkoli Miasto Skierniewice wydało 22 364 280,61 zł.
Ponadto na terenie Miasta Skierniewice funkcjonowało 8 przedszkoli niepublicznych i jeden punkt
przedszkolny, do których uczęszczało 643 dzieci oraz 11 dzieci uczęszczających do oddziału
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przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej. W 2021 roku przekazano dotację podmiotową
z budżetu Miasta Skierniewice dla ww. niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości
7 160 773,94 zł

Szkoły i placówki oświatowe
W 2021 roku na terenie Miasta Skierniewice funkcjonowało 7 szkół podstawowych, w tym Szkoła
Podstawowa Specjalna w Skierniewicach w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 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 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, 96-100 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 2021/2022 w publicznych szkołach uczy się odpowiednio 3 435 uczennic i uczniów
w 173 oddziałach w szkołach podstawowych, 1 394 uczennic i uczniów w 48 oddziałach w liceach
ogólnokształcących, 1 709 uczennic i uczniów w 71 oddziałach w technikach, 268 uczennic i uczniów
w 13 oddziałach w branżowych szkołach I stopnia, 40 uczennic i uczniów w 9 oddziałach w Szkole
Przysposabiającej do Pracy.
Na dzień 14 marca 2021 r. w szkołach publicznych 4 uczennic i uczniów korzystało z nauczania
indywidualnego.
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Wydatki z budżetu Miasta Skierniewice w przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, kształtowały się na
poziomie 13 026,92 zł. Wydatki Miasta Skierniewice na oświatę wynosiły ogółem 136 520 337,16 zł,
z czego 81 540 745,00 zł (59,73%) pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu
państwa.
W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego,
rosyjskiego i hiszpańskiego.
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2021 r. średnio 20 osób. Najwięcej w Liceum
Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa – 29,82 uczniów i uczennic w klasie, najmniej w Zespole
Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – 20,96 uczennic i uczniów w klasie
i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka – 3,79 uczennic i uczniów
w klasie.
W poszczególnych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zatrudniano 1 111
nauczycielek i nauczycieli, w tym 18 nauczycielek/nauczycieli stażystów, 150
nauczycielek/nauczycieli kontraktowych, 225 nauczycielek/nauczycieli mianowanych, 675
nauczycielek/nauczycieli dyplomowanych oraz 43 nauczycielek/nauczycieli bez stopnia awansu
zawodowego. Na jedną nauczycielkę/nauczyciela przypada średnio 4,42 uczennic i uczniów.
Na terenie Miasta Skierniewice w 2021 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: 404 uczniów i uczennic do klas I-VIII szkół
podstawowych, 222 uczniów i uczennic do klas licealnych w szkołach dla młodzieży, 217 uczniów
i uczennic do klas licealnych w szkołach dla dorosłych oraz 793 uczniów i uczennic do szkół
policealnych. Ponadto, w Skierniewicach funkcjonują dotowane z budżetu Miasta Skierniewice:
niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
W 2021 roku przekazano dotację podmiotową z budżetu Miasta Skierniewice dla ww. niepublicznych
jednostek
systemu
oświaty
w
wysokości
7 967 017,44
zł.
W roku szkolnym 2021/2022 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 na okres nie krótszy niż miesiąc i nie
dłuższy niż 10 miesięcy. W roku szkolnym 2020/2021 stypendium przyznano 141
uczennicom/uczniom, a w roku szkolnym 2021/2022 – 152 uczennicom/uczniom.
W 2021 r. wypłacono drugą transzę świadczenia za rok szkolny 2020/2021 w łącznej wysokości 166
000,00 zł oraz pierwszą transzę świadczenia za rok szkolny 2021/2022 w łącznej wysokości 60 115,20
zł.
Zasiłek szkolny przyznaje się uczennicom/uczniom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego. W 2021 r. zasiłek szkolny, w formie świadczenia
pieniężnego, przyznano 10 uczennicom/uczniom. Łącznie na ten cel wydano kwotę w wysokości
5 000,00 zł.
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Prezydent Miasta Skierniewice 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 2021 roku Stypendia Prezydenta Miasta Skierniewice otrzymało 148 uczennic/uczniów. 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 127 400,00 zł.
W 2021 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 52 nauczycielek/nauczycieli, w tym 4 dyrektorów
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 2021 roku wyniosła 108 000,00 zł.
W 2021 r. Miasto Skierniewice zapewniało 39 uczennicom i uczniom 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 uczennicom/uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej.
W 2021 roku Miasto Skierniewice przeznaczyło na realizację ww. zadania 20 120,41 zł.

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
W 2021 roku na terenie Miasta Skierniewice funkcjonowała, utworzona w 2005 roku, Państwowa
Uczelnia im. Stefana Batorego (PUSB), której siedziba mieści się przy ulicy Stefana Batorego 64C.
Zgodnie ze swoją misją, zawartą w Strategii Uczelni, PUSB ma służyć, we współpracy ze
środowiskiem lokalnym, rozwojowi Skierniewic i regionu poprzez oferowanie, skorelowanych
z potrzebami regionu, wysokiej jakości usług edukacyjnych, umożliwiających absolwentom podjęcie
pracy lub prowadzenie działalności na własny rachunek, a kadrze dydaktycznej: rozwój działalności
naukowo-badawczej.
Uczelnia kieruje swoją ofertę do osób zamieszkałych na ternie miasta Skierniewice oraz osób
z północo-wschodniej części województwa łódzkiego.
Łączna powierzchnia bazy dydaktycznej Uczelni w 2021 r. wynosiła ponad 9 600 m². W dyspozycji
Uczelni były 4 budynki. Kształcenie realizowane było w trzech z nich, natomiast w czwartym
znajduje się Dom Studenta z 76 miejscami w pokojach dwuosobowych. Wszystkie obiekty Uczelni są
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia: dydaktyczne, administracyjne
i pracowników dydaktycznych, posiadają dostęp do szerokopasmowego połączenia z Internetem,
zarówno przewodowego jak i z wykorzystaniem sieci bezprzewodowej. W roku 2021 następował
rozwój infrastruktury naukowo – dydaktycznej m in. poprzez doposażenie laboratoriów i pracowni na
łączną kwotę 1 475 579,31 zł. Księgozbiór biblioteki na koniec roku 2021 r. liczył 14 901 woluminów.
Wartość całego księgozbioru wynosiła ok. 625 tys. Ponadto w roku 2021 zakupiono dostępy do 116
publikacji elektronicznych na platformie Ibuk.pl o wartości ok. 10 700,00 zł.
Uczelnia w 2021 r. była w trakcie realizacji dwóch projektów unijnych: Projekt „Zintegrowany
Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach" współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz PROGRESSIO – projekt
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podniesienia jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni im. Stefana
Batorego poprzez utworzenie i uruchomienie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.
Według stanu na dzień 31.12.2021 r. w uczelni kształciło się 491 studentów studiów stacjonarnych
i 465 studentów studiów niestacjonarnych na 13 kierunkach studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych
magisterskich. Na wszystkich kierunkach studiów odbywała się nauka języka obcego (do wyboru:
języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego).
W 2021 roku kontynuowano działania na rzecz zwiększania zakresu umiędzynarodowienia
kształcenia, m.in. poprzez nawiązanie współpracy z kolejnymi uczelniami partnerskimi. Łącznie
podpisanych było 32 umowy o współpracę z Uczelniami zagranicznymi w ramach programu
Erasmus+ oraz 9 umów z krajami partnerskimi Programu Erasmus+.
W roku 2021 kształcenie na kierunku administracja zostało poddane zewnętrznej ewaluacji, którą
przeprowadził zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach cyklicznej oceny
programowej. Kierunek uzyskał pozytywną ocenę programową i akredytację PKA.
Uczelnia prowadziła samodzielnie obsługę administracyjną, księgową i merytoryczną.
Na dzień 31.12.2021 r. w Uczelni w ramach umowy o pracę zatrudnionych było 109 pracowników na
stanowiskach dydaktycznych, w tym 86 podstawowym miejscu pracy. Współpracę w ramach umów
cywilno-prawnych podjęło ok. 40 osób. Na stanowiskach administracyjnych zatrudnionych było 45
osób. W ramach doskonalenia zawodowego i rozwoju osobistego pracownicy dydaktyczni Uczelni
prowadzili działalność naukowo – badawczą związaną z realizacją procesu kształcenia. Uczelnia
wspierała rozwój pracowników poprzez dofinansowanie organizacji konferencji, pokrywanie kosztów
udziału pracowników w konferencjach organizowanych przez inne ośrodki i finansowanie lub
współfinansowanie publikacji. Ponadto pracownicy podnosili swoje kwalifikacje zawodowe biorąc
udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach, w tym m.in. w ramach programu MEiN pn.
„Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości”.
W życiu Uczelni aktywnie uczestniczyły organizacje studenckie, w tym Uczelniana Rada Samorządu
Studentów, 8 Kół Naukowych i Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego.
W 2021 r. łączne przychody Uczelni wyniosły 17 300 810,83 zł. Stypendium Rektora otrzymywało 90
studentów, natomiast z pomocy materialnej korzystało 97 osób. Nagrodę Rektora otrzymało 63
nauczycieli akademickich i 13 pracowników administracyjnych.

Placówki interwencyjne
W 2021 roku na terenie Miasta Skierniewice funkcjonowała Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
DOM, która mieściła się przy ul. Nowobielańskiej 100 w Skierniewicach. Placówka, ze względu na
specyfikę 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 2021 roku w placówce przebywało 24 dzieci, z kolei na koniec roku, tj. w
grudniu 2021 roku przebywało 22 wychowanków. Zatrudnionych było 18 pracowników, w tym 13
merytorycznych, 2 pracowników administracji oraz 2 pracowników obsługi. Miesięczny koszt
utrzymania wychowanka w 2021 roku wyniósł 4 066,14 zł. Celem placówki jest działanie na rzecz
powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenie go w rodzinnej formie opieki zastępczej,
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;
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- 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.

Placówki wsparcia dziennego
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie
gminy Miasto Skierniewice w 2021 roku, działało 11 placówek wsparcia dziennego w formie świetlic
profilaktyczno-środowiskowych, ognisk wychowawczych czy świetlic integracyjnych dla dziec,
prowadzonych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział
Powiatowy w ich miejskich siedzibach oraz w miejskich szkołach podstawowych (nr 1, 4, 5, 7, 9)
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XIII. POMOC RODZINOM I MIESZKAŃCOM
Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Organizatorem, koordynatorem i wykonawcą zadań z zakresu pomocy społecznej, określonych
przepisami prawa jako zadania własne gminy, zadania zlecone gminie, zadania 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 społeczna
2. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
3. Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanie legitymacji osób
niepełnosprawnych oraz karty parkingowej
4. Pomoc skierowana do dzieci pozbawionych właściwej opieki rodziców
5. Świadczenia rodzinne i dodatki dla opiekunów
6. Świadczenie – „Dobry start"
7. Świadczenie „Za życiem"
8. Fundusz alimentacyjny
W ciągu 2021 roku pomocą zostało objętych 1 572 mieszkańców pochodzących z 819 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. W 2021 roku z różnorodnych form dokształcania zawodowego skorzystało 20
pracowników.

Działalność na rzecz rodzin
W 2021 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 problemami, z którymi borykały się
rodziny zamieszkujące w Skierniewicach były: bezrobocie - 427 rodzin długotrwała lub ciężka
choroba – 403 rodziny , ubóstwo – 326 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego – 252 rodziny, niepełnosprawność – 249 rodzin. 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 – 819
- liczba osób w rodzinach – 1 572
Pomoc udzielona w formie pracy socjalnej
- liczba rodzin – 811
- liczba osób w rodzinach – 1 545
Osoby i rodziny, którym przyznano świadczenie pieniężne
69

- liczba rodzin- 712
- liczba osób w rodzinach – 1 227
Osoby i rodziny, którym przyznano świadczenie niepieniężne
- liczba rodzin – 437
- liczba osób w rodzinach – 864
Osoby i rodziny, którym przyznano świadczenia w formie posiłku dla dzieci
- liczba rodzin – 144
- liczba dzieci, które korzystały z posiłku – 104
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 2021 r. objęto 5 795 rodzin, w których było 9 016 dzieci. Liczba wypłaconych
świadczeń wyniosła 17 624 na kwotę 51 104 417,75zł.
Liczba rodzin i osób, które skorzystały z innych świadczeń, liczba świadczeń oraz kwoty
zrealizowanych świadczeń w 2020 r.:
a) z zasiłków rodzinnych skorzystało 590 rodzin, na kwotę 1 438 375,00 zł,
b) z dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
skorzystało 41 rodzin, na kwotę 123 168,00 zł,
c) z dodatku z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 45 rodzin, na kwotę 45 000,00 zł,
d) z dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka skorzystały 57 rodzin, na kwotę 126 502,00
zł,
e) z dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego skorzystały 110 rodzin, na
kwotę 139 249,00 zł,
f) z dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego skorzystało 451 rodzin, na kwotę 72 953,00 zł,
g) z dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej skorzystało 184 rodzin, na
kwotę 268 682,00 zł,
h) z dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania skorzystało
18 rodzin, na kwotę 8 270,00 zł,
i) z zasiłku pielęgnacyjnego skorzystało 1 154 osób, na kwotę 2 728 339,00 zł,
j) ze świadczeń pielęgnacyjnych skorzystało 205 osób, na kwotę 4 374 658,00 zł,
h) ze specjalnego zasiłku opiekuńczego skorzystało 23 osoby, na kwotę 125 580,00 zł,
l) z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 162 rodziny, na kwotę 163 000,00
zł,
ł) z zasiłku dla opiekuna skorzystało 6 osób, na kwotę 43 180,00 zł,
m) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby:
- pobierające świadczenia pielęgnacyjne;
- pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy;
- pobierające zasiłek dla opiekuna
Skorzystały 147 osoby, na kwotę 718 096,37 zł,
n) ze świadczeń rodzicielskich skorzystały 128 osoby, na kwotę 830 889,00 zł,
o) z jednorazowego świadczenia „Za życiem” skorzystało 5 rodzin, na kwotę 20 000,00 zł
p) ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 344 rodziny, na kwotę 1 728 077,00 zł
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Asystent rodziny
W 2021 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. 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 2021 r. obejmowali 63 rodziny, w tym 3 rodziny do pracy
z asystentem rodziny były zobowiązane przez sąd. 16 rodzin z pomocy asystenta rodziny korzystało
do 3 miesięcy, a do 12 miesięcy korzystało 16 rodzin, powyżej 1 roku 46 rodzin. Przeciętny czas pracy
asystentów rodziny z rodziną wyniósł 34 miesięcy. W 2021 r. asystenci rodziny zakończyli pracę z 14
rodzinami. W rodzinach, z którymi współpracowali asystenci rodziny znajdowały się 140 dzieci.

Piecza zastępcza i rodziny zastępcze
Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Mieście Skierniewice jest Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Skierniewicach. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. funkcjonowały ogółem na
terenie miasta Skierniewice 53 rodziny zastępcze ustanowione przez Sąd Rodzinny i Opiekuńczy,
sprawujące opiekę nad 69 dziećmi. Wśród nich 36 rodzin spokrewnionych z dzieckiem (dziadkowie
bądź rodzeństwo dziecka), w których przebywało 40 dzieci, 15 rodzin niezawodowych, w których
przebywało 17 dzieci. Poza rodzinami zastępczymi spokrewnionymi i niezawodowymi w mieście
Skierniewice funkcjonowały także dwie rodziny zastępcze zawodowo, w których przebywało 6 dzieci.
Rodziny zastępcze – udzielona pomoc finansowa w 2021 r. z podziałem na środki gminy i powiatu:
 Pomoc pieniężna na bieżące utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej – 659 547,69 zł
 Dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka -19 230 zł
 Pomoc pieniężna na pokrycie wydatków w związku z przyjęciem dziecka – 11 900 zł
 Świadczenie pieniężne na utrzymanie lokalu mieszkalnego – 14 213,27 zł
 Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów związanych z remontem – 3 000 zł
 Dofinansowanie do wypoczynku dziecka – 500 zł
 Pomoc dla osoby usamodzielnionej na kontynuowanie nauki – 44 245,04 zł
 Pomoc dla osoby usamodzielnionej na usamodzielnienie – 18 127 zł
Na podstawie art. 80 ust. 1a rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde
umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek wychowawczy
określony w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w wys. 500 zł miesięcznie.
W 2021r. wypłacano 609 dodatków 47 rodzinom zastępczym na łączną kwotę 301 671,49 zł.
Od lipca 2019 r. weszły w życie przepisy umożliwiające wypłatę takiego świadczenia na
wychowanków umieszczonych w POW „Dom” w Skierniewicach. W 2021r. pomoc taka została
przyznana na rzecz 26 wychowanków. Łącznie wypłacono 257 świadczeń na łączną kwotę 126
500,52 zł.
Dzieci pochodzące z terenu Miasta Skierniewice umieszczane są również w rodzinach zastępczych
funkcjonujących na terenie innych powiatów. W 2021r. na terenie innych powiatów przebywało 48
dzieci pochodzących ze Skierniewic, umieszczonych w 24 rodzinach zastępczych. W związku z ich
pobytem zostało zawartych 48 porozumień, na podstawie których Miasto Skierniewice zobowiązane
jest do ponoszenia kosztów utrzymania tych dzieci. Miasto Skierniewice wydatkowało w omawianym
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okresie kwotę 335 582,28 zł ze środków powiatu i kwotę 163 654,82 zł 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.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
W mieście Skierniewice funkcjonuje 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, w tym 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 2021 r. założono 136 „Niebieskich
Kart” w 104 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.

Działalność na rzecz rodzin wielodzietnych
Do końca 2021 roku w Mieście Skierniewice 1 288 rodzin posiadało ogólnopolską Kartę Dużej
Rodziny.
W 2021 roku zostało przyjętych:
- 187 wniosków o przyznanie Karty Dużej rodziny;
- 37 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy przez rodzinę
wielodzietną;
- 7 wniosków o uzupełnienie rodziny;
- 36 wniosków dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców.
W 2021 roku wydano 452 Kart Dużej Rodziny w formie tradycyjnej i elektronicznej.

Ponadto W 2021 roku na terenie Miasta Skierniewice obowiązywało 3 408 kart Skierniewicka
Rodzina Plus wydawanych w ramach programu wspierania rodzin wielodzietnych. Pomocą w ramach
programu objętych było 929 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 Miejskie Nawa Sp. z o. o.
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w Skierniewicach;
- 50% ulgi na bilety MZK w Skierniewicach.
Do uczestnictwa w Programie, zostali zaproszeni również skierniewiccy przedsiębiorcy. Na koniec
2021 roku trzydziestu pięciu z nich wsparło Program Skierniewicka Rodzina Plus i złożyło ofertę
współpracy.
W 2021 roku na utrzymanie programu z budżetu gminy przeznaczono 97 018,09 zł.
Natomiast świadczeniem wychowawczym wynikającym z realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016
roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Skierniewicach w 2021 roku objął: 5 795 rodzin, w których było: 9 016 dzieci. Liczba
wypłaconych świadczeń wynosiła 17 624, na kwotę 51 104 417,75 zł.

Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami
Działalność współfinansowana z PFRON
Środki finansowe 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 2021 poz. 573 z późn. zm.) wyniosły
w 2021 roku 1 770 398 zł, z czego 30 000 zł zostały przeznaczone na zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej. Pozostała kwota, tj. 1 740 398 zł przeznaczona została na rehabilitację społeczną, w tym
na:
- turnusy rehabilitacyjne - w 2021 r. z dofinansowania skorzystało 309 osób na łączną kwotę 299 308
zł. Dofinansowaniem zostały objęte 194 osoby dorosłe i ich 38 opiekunów oraz 15 dzieci i ich 15
opiekunów;
- likwidację barier - w 2021 r. na likwidację barier wydatkowano łącznie 130 865,90 zł. W ramach
likwidacji barier architektonicznych z dofinansowania skorzystało 6 osób na kwotę 33 868,07 zł, na
bariery w komunikowaniu 44 osoby na kwotę 71 431,83 zł oraz na bariery techniczne 12 osób na
kwotę 25 566 zł;
- dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny
- w 2021 r. roku o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
ubiegało się 723 osoby. Z dofinansowania skorzystało 673 osoby na kwotę 407 058,21 zł. W ramach
dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego zostało zrealizowanych 11 umów na kwotę 12
215 zł;
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki – w 2021 r. zrealizowano 1 umowę (umowa
obejmowała swoim wsparciem 27 osób niepełnosprawnych) na kwotę 21 826,59 zł.

Program „Aktywny Samorząd”
W 2021 roku w ramach programu udzielono wsparcia na łączną kwotę 188 196,59 zł.
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Skierniewicka Karta Osoby Niepełnosprawnej
W 2021 roku na terenie Miasta Skierniewice obowiązywało 1 301 kart wydanych w związku
z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z Uchwałą nr XIV/2019 rady Miasta
Skierniewice z dnia 28 listopada 2019 r. w spawie podjęcia działań wspierających integrację osób
niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Skierniewice. Karta ta przysługuje osobom
posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności i upoważnia do:
- 50% ulgi od obowiązującej ceny biletu na ofertę filmową 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 2021 roku na utrzymanie programu z budżetu gminy przeznaczono 18 772,50 zł.

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Na terenie miasta działa 1 warsztat terapii zajęciowej w budynku rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych, przy ul. Nowobielańskiej 92B w Skierniewicach.
Obejmuje on terapią 40 osób niepełnosprawnych. Na działalność WTZ przekazano w 2021 r. kwotę
964 267 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON 867 840 zł.
WTZ jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Uczestnicy WTZ to osoby o ograniczonej sprawności intelektualnej, osoby 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 i teatralne. 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 weryfikowany przez Radę Programową na podstawie zgromadzonej dokumentacji, wywiadu w domu
rodzinnym, obserwacji działań i zachowań w Warsztacie, szczegółowej punktowej oceny. Program jest
realizowany w poszczególnych pracowniach z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników.
Prowadzone są także wsparcie i terapia psychologiczna, terapia logopedyczna oraz rehabilitacja
lecznicza m.in. w zakresie kinezyterapii. Punktowa ocena postępów każdego uczestnika
przeprowadzana jest według systemu zaproponowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych w Warszawie.

Działalność warsztatu jest finansowana w 90% ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 10% to środki samorządu terytorialnego.
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Działalność Miejskiego Zespołu ds. 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:
I. niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
II. stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia i ubiegają się o orzeczenie dla
celów poza rentowych, tj:
- odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne 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 2021 r. wydał 1 269
orzeczeń, z czego 1 129 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, a 140 o niepełnosprawności. Status
osoby niepełnosprawnej uzyskało 1092 osób powyżej 16. roku życia.
Liczba wydanych legitymacji w 2021 r.: 317
Liczba wydanych kart parkingowych 2021 r. : 327

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
W Mieście Skierniewice obowiązuje Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2023. Celem Planu jest wskazanie kierunków
niezbędnych zmian i wdrażanie rozwiązań służących usprawnieniu funkcjonowania podmiotu
publicznego, uczynienia go bardziej dostępnym oraz przyjaznym osobom ze szczególnymi
potrzebami.

Działalność na rzecz seniorów, osób niesamodzielnych, samotnych
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 2021 r. pomocą w formie usług opiekuńczych objętych było 93
rodziny, w których było 104 osób.
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W 2021 roku MOPR realizował również zadanie dotyczące prowadzenia ośrodka wsparcia o zasięgu
gminnym oraz kierowania do niego osób wymagających pomocy.

Projekt „POMOC II - Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach”
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób starszych i niesamodzielnych realizowany jest Projekt
„POMOC II - Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” przez Fundację Pomocy Wykluczonym
„Płomyk” w Skierniewicach w partnerstwie z Miastem Skierniewice w osobie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”
w Skierniewicach oraz Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łodzi. 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.09.02.01-10-A012/19-00 z dnia 19 października 2020 zawartej pomiędzy Województwem
Łódzkim w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi a Fundacją Pomocy
Wykluczonym „Płomyk”. Łączna wartość projektu wynosi: 6 268 168,58 zł, łączna kwota
dofinansowania: 5 641 355,50 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków UE: 5 327 943,29 zł.
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez
utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Skierniewice w okresie od 01.02.21 r. do 31.01.2023 r. 71
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 Pobytu i jego filii; 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 prowadzony jest rozwój usług specjalistycznych
w postaci dostarczania posiłków dla niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic korzystających
z usług opiekuńczych.
W ramach projektu utworzono:
- 24 miejsca świadczenia usług społecznych dla 48 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic
w formie Dziennego Domu Pobytu i filii Dziennego Domu Pobytu;
- 20 miejsc świadczenia usług społecznych dla 80 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic
w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
- 20 miejsc świadczenia usług społecznych dla 32 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic
w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej;
- 6 miejsc świadczenia usług społecznych dla 100 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic oraz
92 osób z otoczenia osób niesamodzielnych/opiekunów faktycznych z terenu miasta Skierniewice
w formie poradnictwa specjalistycznego;
- 1 miejsce świadczenia usług społecznych dla 60 mieszkańców Skierniewic w formie wypożyczalni
sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego.
Dodatkowo w ramach projektu prowadzony jest rozwój usług specjalistycznych w postaci
dostarczania posiłków dla 60 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic korzystających z usług
opiekuńczych. Dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowana indywidualna ścieżka wsparcia,
zawierająca indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej osoby niesamodzielnej, potrzeby,
oczekiwania, proponowaną/ne formę/y wsparcia (rodzaj i zakres). Wszystkie formy wsparcia są
skoordynowane na poziomie Miasta - Powiatu Skierniewice, tak by zapewnić kompleksowe wsparcie
os. zależnym na poziomie lokalnej społeczności.
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Wspieraj Seniora
W 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej Program „Wspieraj Seniora” finansowany ze środków Funduszu
Przeciwdziałania Covid-19. W ramach Programu MOPR wspierał Seniorów, którzy ze względu na
wiek i stan zdrowia zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała
w szczególności na:
- zrobieniu i dostarczeniu zakupów, zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez Seniora, obejmujących
artykuły podstawowej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki),
- załatwieniu drobnych spraw urzędowych,
- wyprowadzeniu psa.
W ramach Programu w 2021 roku wydano z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 środki na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 32 425,72 zł.

Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach jest placówką oferującą całodobową opiekę 64 osobom
w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym. Na dzień 31 grudnia 2021 roku w DPS
znajdowało się 66 osób.
W 2021 roku z opieki w Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach skorzystały 84 osoby, w tym 46
osób somatycznie chorych, 38 osób w podeszłym wieku. Wśród mieszkańców były 53 kobiety
i 31 mężczyzn. Z terenu miasta Skierniewice przebywało w DPS 69 mieszkańców, a spoza naszego
miasta 15 osób.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach
w 2021 roku wynosił 5 187,22 zł. Osoba umieszczona w domu pomocy społecznej ponosi odpłatność
za pobyt w DPS w wysokości 70% dochodu, 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, która ubiega się
o skierowanie do domu, prowadzona jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania.
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 prawdziwym domem.
Dom posiada część mieszkalną, wypoczynkowo-rekreacyjną, ogród z altaną, ścieżkami spacerowymi.
Pozbawiony jest barier architektonicznych, częściowo przystosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Na terenie wokół domu znajduje się parking dla gości - 40 stanowisk.
Do dyspozycji mieszkańców są pokoje mieszkalne, jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowe, przytulnie
urządzone. Pokoje wyposażone są w dostosowane do stanu zdrowia mieszkańców łóżka oraz szafki
przyłóżkowe, stolik, krzesła, telewizor. Dla zwiększenia komfortu każdy pokój mieszkalny posiada
łazienkę. Ponadto jest wyposażony w system przyzywowo-alarmowy oraz system alarmowoprzeciwpożarowy. Wszystkie pokoje mieszkańców oraz pomieszczenia służące mieszkańcom
( stołówka, gabinet rehabilitacyjny, gabinet zabiegowy i inne ) znajdują się na jednej kondygnacji i są
dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Dom posiada nowocześnie wyposażoną kuchnię i przestronną stołówkę. Zapewnia całodzienne
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wyżywienie z uwzględnieniem diet i dodatkowych posiłków. Mieszkańcy otrzymują 4 posiłki dziennie
i całodobowo mają do dyspozycji podstawowe produkty spożywcze w kuchence podręcznej.
Placówka dysponuje pokojem gościnnym dla rodzin i odwiedzających. DPS zapewnia swoim
pensjonariuszom całodobową profesjonalną pomoc oraz opiekę doświadczonego personelu .
Zapewnia pomoc w podstawowych aktywnościach życia codziennego. 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, harmonii oraz indywidualnego podejścia. Nasi podopieczni mają to
wszystko na co dzień.
Jednym z filarów działalności opiekuńczej DPS jest rehabilitacja lecznicza, czyli stosowanie szeregu
zabiegów mających na celu przyczynić się do przywrócenia, w możliwie jak największym stopniu,
utraconych funkcji zdrowotnych. W ramach rehabilitacji leczniczej oferowane są mieszkańcom usługi
w zakresie fizjoterapii i terapii zajęciowej.
Wśród najczęściej wykonywanych zabiegów znajdują się ćwiczenia samowspomagane kończyn
górnych (1756 zabiegi) i samowspomagane kończyn dolnych (1220 zabiegów) – skorzystało z nich 51
osób. Większość mieszkańców korzysta ze spacerów rekreacyjnych oraz ćwiczeń indywidualnych.
Prowadzone są także ćwiczenia w odciążeniu kończyn górnych i dolnych, ćwiczenia bierne, oporowe,
równoważne i ćwiczenia na rowerze stacjonarnym. W 2021r. wykonano 295 zabiegów laserowych,
391 hydromasaży, 560 zabiegów przy pomocy pola magnetycznego elektroterapii i ultradźwięków.
Dziesięciu mieszkańców korzysta z pionizacji i nauki chodu. Warto zaznaczyć, że 18 osób brało udział
w codziennej gimnastyce porannej.
W 2021 roku mieszkańcy mieli zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarską w ramach gabinetu
pomocy doraźnej. Mieszkańcy z cukrzycą mają prowadzone regularne profile glikemiczne.
Co miesiąc, w ramach profilaktyki, wszyscy mieszkańcy poddawani są kontroli wagi, poziomu cukru
we krwi oraz ciśnienia tętniczego krwi. W 2021 roku mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej
w Skierniewicach są objęci opieką lekarską 8 przychodni z terenu miasta Skierniewice i korzystają
z różnych form opieki medycznej.
W omawianym okresie miały miejsce 692 wizyty lekarskie (w tym 292 wizyty u lekarzy POZ oraz
lekarzy specjalistów, 132 wizyty domowych i 268 teleporad) oraz 60 hospitalizacji. Wykonano 108
badań laboratoryjnych oraz 32 badania w ramach diagnostyki obrazowej. W ramach profilaktyki
umożliwiono chętnym mieszkańcom i pracownikom przyjęcie szczepień przeciwko wirusowi SARSCoV-2.
Mieszkańcy DPS korzystają z opieki psychologicznej. Informacje o mieszkańcu pozyskiwane są
metodami wywiadu psychologicznego, a także obserwacji, analizy dokumentacji medycznej oraz
z dokonania wstępnej oceny funkcjonowania mieszkańca – oceny stanu umysłowego, motywacji do
współpracy, możliwości mieszkańca. Łącznie dokonano tego u 31 osób. Ważnym elementem opieki
psychologicznej są interwencje w sytuacjach problemowych (w 2021 roku przeprowadzono ich 224)
oraz udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego mieszkańcom z wykorzystaniem elementów
psychoterapii podtrzymującej. Przeprowadzono także 283 rozmowy psychologiczne. Podopieczni
DPS-u wzięli udział w treningach funkcji poznawczych w ramach terapii indywidualnej oraz
w fototerapii lampą antydepresyjną. Przeprowadzono także szereg spotkań w ramach profilaktyki
i psychoedukacji na temat szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Wprowadzono zmiany
w systemie pracy, tak, aby kontakt między pracownikami był jak najmniejszy. Pozyskano środki
ochrony osobistej, jak również fundusze na ich zakup.
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.
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W 2021 roku po raz kolejny, nasi mieszkańcy czynnie uczestniczyli w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej
Pomocy, przekazując na licytację stworzone na zajęciach obrazy.
Na początku 2021 roku, szopka stworzona przez mieszkańców Domu, wystawiona została w XXIII
Międzypowiatowym Przeglądzie Szopek Bożonarodzeniowych w Dąbrowie, gdzie otrzymała
wyróżnienie. W ramach spotkań ze znanymi mieszkańcami Skierniewic, na zaproszenie Domu
Pomocy Społecznej w Skierniewicach odpowiedział Pan Maciej Wisławski, który spędził długie
godziny z mieszkańcami na rozmowach zarówno o rajdach samochodowych, jak również
o ogrodnictwie, co jest drugą pasją „Wiślaka”. W związku z szalejącą pandemią III Truskawkowe
Święto Seniora odbyło się wyjątkowo w formule on-line. Relacja ze Święta została wyemitowana
w Internecie, co w społeczności okolicznych Domów Pomocy Społecznej odbiło się szerokim echem.
Mieszkańcy korzystali z wycieczek do popularnych miejsc w Skierniewicach i okolicy, takich jak
zalew Zadębie, park miejski, park w Arkadii czy pałac w Nieborowie. Mieszkańcy mogli liczyć na
wsparcie lokalnych klubów seniora, m.in. klubu seniora Ustronie, który to przybył do DPS ze swoim
programem artystycznym „Dla każdego coś miłego”.
Grupa mieszkańców czynnie korzystających z dobrodziejstw technologii, jak również ci, którzy
chcieli rozpocząć swoją przygodę z komputerem mogli skorzystać ze szkolenia komputerowego
organizowanego przez Centrum Szkolenia PRO-EDU „ICT dla każdego”.
Jesienią Dom Pomocy Społecznej wziął udział w Skierniewickim Święcie Kwiatów, Owoców
i Warzyw. Mieszkańcy wzięli udział w paradzie otwierającej Święto, jak również mieli swoje stoisko,
na którym sprzedawali prace wykonane na terapii zajęciowej. Społeczność DPS z chęcią włącza się do
wszystkich akcji charytatywnych odbywających się na terenie Miasta Skierniewice, jak również akcji
ogólnopolskich, takich jak np. #challengeniebieskiemotyle2021.
W listopadzie delegacja mieszkańców DPS Skierniewice wzięła udział w Wojewódzkim Święcie
Seniora 2021 w Teatrze Wielkim w Łodzi.
Pod koniec roku Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach, pod patronatem Prezydenta Miasta
Skierniewice zorganizował akcję „Listy do Świętego Mikołaja”.
By umożliwić mieszkańcom udział w życiu religijnym, w kaplicy odbywały się cotygodniowe
nabożeństwa, zorganizowano także drogę krzyżową, święcenie pokarmów, Boże Ciało oraz Wigilię.
W 2021 roku Dom Pomocy Społecznej pozyskał darowizny na łączną kwotę 14 966,39zł.
W większości były to środki ochrony osobistej (maseczki, fartuchy, rękawiczki, płyny
do dezynfekcji rąk i powierzchni).
W ramach darowizn Dom Pomocy Społecznej pozyskał także artykuły papiernicze i spożywcze.
Dotacje i projekty
Dom Pomocy Społecznej dokłada wszelkich starań, aby aktywnie pozyskiwać środki finansowe
pochodzące ze źródeł zewnętrznych.
W roku 2021 pozyskano ogółem kwotę 255 686,44zł, w tym:
1. Darowizna z Fundacji ORLEN w wysokości 3 000 zł - wykorzystana za zakup zestawu
multimedialnego (projektor Optima wraz z ekranem).
2. Dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Pozyskane
środki w wysokości 42 000 zł.
3. Dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Pozyskane środki w wysokości
16 311,00zł wydatkowano na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 311,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00zł (zakupiono łóżka rehabilitacyjne wraz z materacami).
4. Projekt Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – finansowany ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozyskane środki w wysokości 83 064,00zł wydatkowano na:
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- zakup materiałów i wyposażenia – 83 064 zł (zakup maseczek chirurgicznych, rękawic nitryl,
ciśnieniomierza, termometrów, podkładów nieprzemakalnych, ochraniaczy na materace, prześcieradeł,
ręczników, pościeli, piżam i bielizny dla mieszkańców, myjek, środków chemicznych, higienicznych
i dezynfekcyjnych).
Zrealizowano ponadto projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej :
1. Projekt Łódzkie Pomaga II edycja - współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Pozyskane środki w wysokości 77 873,28zł wydatkowano na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 77 873,28 zł (rękawice nitryl, fartuchy ochronne, maseczki,
czepki z gumką, indywidualne zestawy ochrony biologicznej, ochraniacze na obuwie, płyny do
dezynfekcji, cewniki do podawania tlenu, ciśnieniomierz, nosze transportowe, kaczki i baseny
jednorazowe, krzesła, stoły, szafka, kieliszki do leków, osłony pleksi, dozowniki łokciowe).
2. Projekt Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi
zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjnoopiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - współfinansowany ze środków Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Pozyskane środki w wysokości 33 438,16zł
wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pielęgniarek zatrudnionych
w DPS.

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 rekreacyjno-kulturalnych 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 2021 r. z usług Domu Dziennego Pobytu „Niedziela” korzystały 35 osób. 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.

Skierniewicka Karta Seniora
W 2021 roku na terenie Miasta Skierniewice mieszkało 13 971 osób powyżej 60 roku życia. Spośród
tych osób, 4 542 osoby przystąpiły do lokalnego programu wsparcia osób w wieku senioralnym
i uzyskały Skierniewicką Kartę Seniora, zgodnie 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:
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- 50% ulgi od obowiązującej ceny biletu na ofertę filmową kinoteatru „Polonez” funkcjonującego
w ramach Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach;
- 50% ulgi na zakup biletu wstępu na basen funkcjonujący w ramach pływalni Miejskiej Nawa
Sp. z o. o. w Skierniewicach;
- 50% ulgi na zakup biletu wstępu do hal sportowych należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Skierniewicach;
- 50% uli na zakup biletu autobusowego na kurs realizowany w ramach Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Skierniewicach.
W 2021 roku na utrzymanie programu z budżetu gminy przeznaczono 90 178,01 zł.

Noclegownia dla ofiar przemocy i bezdomnych
W strukturach ośrodka Skierniewickiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Ametyst”
funkcjonuje jedyny na terenie Skierniewic i powiatu ziemskiego całodobowy Hostel dla ofiar
przemocy wewnątrzrodzinnej. Oferta ośrodka skierowana jest przede wszystkim do ofiar przemocy,
w tym osób współuzależnionych. Prowadzone są również rozmowy wstępne ze sprawcami przemocy
domowej.
W ośrodku pracownik pierwszego kontaktu przyjmuje i prowadzi rozmowy wstępno-diagnozujące
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 ofiar 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.
Osoby bezdomne były noclegowane wg. potrzeb przez cały rok w godz. 20.00 – 08.00. Dowożone do
stowarzyszenia przez straż miejską lub policję. W stowarzyszeniu otrzymują pomoc socjalną
w postaci noclegu, kąpieli, posiłku oraz czystej odzieży. Działania na rzecz osób bezdomnych
prowadzone są we ścisłej współpracy z ops. W 2021 r. stowarzyszenie otrzymało od Prezydenta
Miasta Skierniewice środki finansowe na realizację zadań publicznych w wysokości 179 000 zł. Ze
wsparcia stowarzyszenia w w/wym. formach działalności skorzystało około 2300 osób.

Bank żywności
Dystrybucją żywności zajmuje się od września 2004 roku Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin
Abstynenckich „Ametyst” . Działalność oparta na ścisłej współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi
im. M. Edelmana. Jego założeniem jest zagospodarowanie rezerw surowców interwencyjnych na cele
pomocy społecznej i wsparcie żywnością osób najbardziej potrzebujących. Dystrybucja żywności od
poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych. Żywność wydawana w siedzibie
stowarzyszenia 2 razy w tygodniu.
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Nieodpłatna pomoc prawna
W 2021 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 2021 roku z porad prawnych skorzystało 531 mieszkańców.

Działalność Miejskiego Rzecznika Konsumenta
Podstawowym zadaniem Miejskiego 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 2021 roku z pomocy rzecznika skorzystało łącznie 411 mieszkańców Skierniewic, przy czym 283
przypadki dotyczyły wadliwości zakupionych towarów oraz nienależytego wykonywania umów przez
przedsiębiorców, a zwłaszcza obuwia i odzieży (66), urządzeń elektronicznych (66) oraz mebli
i artykułów wyposażenia domu (29).
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 oraz
warunków gwarancji oraz terminów wykonywania napraw gwarancyjnych.
Konsumenci zgłosili 149 spraw związanych z odstąpieniem od zawartej umowy lub jej rozwiązaniem.
Z zakresu usług konsumenci zgłosili 88 spraw, a najwięcej problemów w tym zakresie sprawiły
konsumentom usługi telekomunikacyjne.
Problemy konsumentów dotyczyły najczęściej: nienależytego wykonania umów, zawierania umów
o świadczenie usług na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, utrudniania konsumentom
realizowania prawa odstąpienia od umowy czy wprowadzania konsumentów w błąd przy zawieraniu
umów (działania noszące znamiona nieuczciwych praktyk rynkowych).
Przedmiotem skarg konsumentów były również umowy o dzieło, które zwykle dotyczyły jakości usług
remontowych, montażu/wykonania mebli, usług pralniczych.

82

XIV. SPORT i REKREACJA
Place zabaw i siłownie plenerowe
W 2021 roku zlecono Zakładowi Utrzymania Miasta przechowanie mienia polegające na m.in.
dokonywaniu bieżących napraw i konserwacji, ewentualnego odnowienia certyfikatów oraz
utrzymania ładu i porządku na terenie placów zabaw w sumie 23, na kwotę 120 000 zł, oraz
przechowanie mienia polegające na m.in. dokonywaniu bieżących napraw i konserwacji,
ewentualnego odnowienia certyfikatów oraz utrzymania ładu i porządku na terenie siłowni
plenerowych, których było 17, na łączną sumę 85 000,00 zł. Zawarto polisę ubezpieczeniową za
mienie od wszelkich ryzyk (place zabaw i siłownie plenerowe) na kwotę 4 500,00zł.

Dyscypliny sportowe w mieście
W 2021 roku w Mieście Skierniewice funkcjonowało 41 klubów i stowarzyszeń sportowych, które
oferowały mieszkańcom Skierniewic zajęcia w następujących dyscyplinach sportowych:
- piłka nożna mężczyzn
- piłka nożna kobiet
- piłka koszykowa
- piłka siatkowa
- sporty siłowe i sylwetkowe (kulturystyka, trójbój siłowy)
- lekkoatletyka (biegi, półmaratony)
- tenis stołowy
- tenis ziemny
- judo
- karate kyokushin, kinkboxing, muay thai, jiu-jitsu,boks
- szachy, brydż, warcaby
- hokej na trawie
- rugby
- radioorientacja, telegrafia
- krótkofalowcy
- taniec
- ratownictwo wodne
- pływanie
- motocykle
- motoryzacja
- rajdy rowerowe, kolarstwo
- turystyka
- triatlon
- wędkarstwo
- sporty ekstremalne (rolkarze)
- żużel, motocross
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W ogłoszonym naborze wniosków o dotację celową z zakresu sportu na 2021 r. wpłynęło w sumie 39
wniosków, z czego na zadanie: Upowszechnianie sportu wśród dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym (do 10 roku życia) z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami wpłynęło
15 wniosków, a na zadanie: Upowszechnianie sportu wśród młodzieży powyżej 10 roku życia,
dorosłych, w tym seniorów i osób niepełnosprawnościami, 24 wnioski. Na zadania z Wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, wpłynęły 4 oferty, z czego 2 na powierzenie i 2 na wsparcie.

Nagrody i stypendia za wysokie osiągnięcia sportowe
W 2021 roku Prezydent Miasta Skierniewice przyznał 73 nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym na łączną kwotę
20 900,00 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 2021 roku Prezydent przyznał 23 stypendia sportowe
za wysokie osiągnięcia sportowe na łączną kwotę 55 800 zł.
Ponadto w Skierniewicach odbyła się Gala Sportu, w czasie której przyznano nagrody w konkursach:
Sportowiec Roku, Trener Roku, Niepełnosprawny Sportowiec Roku, Talent Roku i Drużyna Roku na
łączna kwotę 22 800 zł.
Sportowcem Roku 2020 został Mateusz Bolimowski z MMKS Wojownik Skierniewice. W dziesiątce
najlepszych sportowców znaleźli się także: Anna Kłosińska (UKS VIS Skierniewice), Anna Wieczorek
(Skierniewickie Stowarzyszenie Sportowe Wariacje), Alicja Ulicka (UKS Nawa Skierniewice), Kamil
Łojszczyk (KS Unia Skierniewice), Karolina Zaborska (MKS Ósemka Skierniewice), Nikolina
Koźbiał (MKS Skier-Vis), Piotr Kępczyński (WOPR Skierniewice),Joanna Świderska (UKS Nawa
Skierniewice), Anna Bibik (UKS VIS Skierniewice). Trenerem Roku 2020 została Jolanta Barska –
Uczniowski Klub Sportowy VIS Skierniewice, wyróżnienia w powyższe kategorii otrzymali Grzegorz
Hałatiuk ( trener MKS Skierni-VIS Skierniewice) oraz Anna Tarnowska (trener UKS VIS
Skierniewice). Drużyną Roku 2020 została Unia Skierniewice Non-Profit Sp. z.o.o. Tytuł Talent Roku
2020 otrzymał zawodnik z MKS Ósemka Skierniewice Dorian El-Ward.
Tytuł Niepełnosprawnego Sportowca Roku 2020 przyznano Michałowi Deigslerowi ze Związku
Sportu Niepełnosprawnych START. Nagrodę Działacza Sportowego wręczono Edycie Kowalskiej
(Ksz Piątka Skierniewice).

84

XV. KULTURA I PROMOCJA
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. 2021 rok to dalsze kroki w celu
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 mieście
Urodziny Miasta
W 2021 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 564. 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 Kobiet
Mimo pandemicznych obostrzeń ratusz podtrzymał tradycję wspólnego świętowania Dnia Kobiet
wraz z mieszkankami naszego miasta. Zamiast wydarzenia zorganizowanego w zamkniętej
przestrzeni, na ulice miasta wyjechał specjalny foodtruck. Auto pojawiło się m.in. na miejskich
osiedlach, rynku głównym i placu przy skierniewickim dworcu. Wyjątkowo ciekawym przystankiem
był parking przed Żłobkiem Iskierka, gdzie prezydent składał życzenia mamom odbierającym swoje
pociechy. Krótkie spotkania w plenerze owocowały także inspirującymi rozmowami.

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 2021 roku impreza powróciła do swojej pierwotnej, pełnej formy. W parku miejskim
odbył się wielki piknik rodzinny, wypełniony atrakcjami dla najmłodszych i nie tylko. W organizację
wydarzenia włączyły się, poza ratuszem, miejskie instytucje kultury, spółki i stowarzyszenia, prywatni
przedsiębiorcy, a także placówki oświatowe. Miejski Dzień Dziecka był także okazją do zainicjowania
Strefy Świadomych Emocji – unikalnego w skali kraju projektu mającego na celu wsparcie
specjalistyczne dla osób zmagających się z problemami. W ramach tego projektu wsparcia udzielali
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specjaliści – psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i fizjoterapeuci. Znakiem rozpoznawczym akcji stała
się żółta parasolka, którą mieszkańcy mieli okazję zobaczyć na licznych wydarzeniach
organizowanych w mieście.

Brzmienia Końca Lata
W ostatni weekend sierpnia nad zalew Zadębie powróciła inspirująca muzyka i smaczne jedzenie.
Muzycznie ostatni weekend wakacji oscylował wokół ambitnych polskich brzmień. Uczestnicy mieli
okazję posłuchać zarówno muzyki granej na żywo, jak i wyjątkowej selekcji tanecznych rytmów,
serwowanych przez DJ’ów i producentów. 28 sierpnia na scenie usytuowanej na plaży miejskiej
zagrały zespoły Miętha i Kroki, a swoje producenckie sety zaprezentował kolektyw Flirtini, Jazxing
oraz Karol Aleksander. Nie zabrakło także artystycznych inspiracji z naszego miasta. W ramach
brzmień końca lata można było posłuchać grupy Zathra. To pierwszy skierniewicki projekt
artystyczny, który zrzesza twórców szeroko rozumianej muzyki elektronicznej. Integralną częścią
przedsięwzięcia był także kolejny skierniewicki zlot food trucków. Na trawiastym placu przy ulicy
Konwaliowej pojawiło się kilkanaście wyjątkowych aut, których ekipy przygotowywały niebanalne
kulinarne propozycje. W 2021 roku było można podróżować po mapie smaków świata. Nie zabrakło
aromatycznej indyjskiej kuchni, oryginalnej kuchni tex-mex, włoskich klasyków w nowym wydaniu
czy najnowszych twistów z polską kuchnią w tle. Wszystkie propozycje łączy pasja do gotowania
i idea dobrego street foodowego karmienia.

Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw
W roku 2021 Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw powróciło do swojej pierwotnej
formuły. Trzeci weekend września obfitował w atrakcje, na które wszyscy uczestnicy wydarzenia
czekali od długiego czasu. Wydarzenie tradycyjnie rozpoczęła wielobarwna parada, która przeszła
ulicami miasta. Kilkadziesiąt stowarzyszeń, organizacji i placówek oświatowych włączyło się
w organizację widowiska, które stało się znakiem rozpoznawczym Święta Kwiatów. Na scenie
głównej Święta wystąpiła plejada największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Odbyło się aż 10
koncertów. W sobotę uczestnicy usłyszeli Witka Muzyka Ulicy, Baranovskiego, Poparzonych Kawą
Trzy, Małgorzatę Ostrowską oraz Darię Zawiałow. Niedziela rozpoczęła się występem Kabaretu
Moralnego Niepokoju, po którym główną sceną zawładnęli muzycy: Vito Bambino, Malik Montana,
Andrzej Piaseczny, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Zalewski. W 2021 roku oprócz
głównej festiwalowej sceny święta, zaplanowano drugą muzyczną przestrzeń, która zlokalizowana
była w parku. Oprócz tradycyjnego wyboru Kwiatu Skierniewic, na scenie pojawili się następujący
wykonawcy: Playboys, Łobuzy, Mario Bischin oraz grupa Top One. Skierniewickie Święto Kwiatów,
Owoców i Warzyw to także inicjatywy, które nierozerwalnie towarzyszą przedsięwzięciom
kulturalnym. W 2021 roku organizatorzy położyli wyjątkowy akcent na kolejnej odsłonie Festiwalu
Roślinożercy. Wydarzenie tradycyjne stawia na promocję kuchni opartej na warzywach, owocach
i jadalnych kwiatach. Pokazy i warsztaty dla uczestników święta zorganizowali znani kucharze: Pascal
Brodnicki, finaliści programu Masterchef: Mateusz Truszkiewicz oraz Jolanta Kleser, a całość
dwudniowego wydarzenia poprowadził Jakub Kuroń. Smaki Skierniewic pojawiły się także podczas
tradycyjnych degustacji, które zaplanowano na centralnym placu miasta. Święto Kwiatów, Owoców
i Warzyw to także okazja do realizowania przedsięwzięć branżowych. Nie zabrakło więc XXIII
Targów ogrodniczo-Rolnych, XIV Targów Zdrowej Żywności oraz aktywnego udziału
w przedsięwzięciach skierniewickiego Instytutu Ogrodnictwa. Ten m.in. zadbał o zjawiskową
wystawę na Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Pomologicznej.

86

Placówki kulturalne w mieście
Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach
W 2021 roku jedną z funkcjonujących instytucji kultury na terenie gminy Miasto Skierniewice było
Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. To samorządowa instytucja upowszechniania kultury
została utworzona na mocy uchwały nr XIV/123/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 20 sierpnia
2015 r.
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.
Pandemia związana z koronawirusem (COVID-19) miała istotny wpływ na funkcjonowanie instytucji,
której możliwości działania były uzależnione od aktualnie obowiązujących obostrzeń i ograniczeń.
W 2021 roku trwała również przebudowa i modernizacja budynku CKiS, realizowana w ramach
projektu „Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia
partycypacji mieszkańców w kulturze”, na realizację którego Miasto Skierniewice otrzymało środki
z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Ogólna wartość
projektu to 12 mln 567 tys. 604,20 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota 4 mln 648 tys.
439,06 zł. Inwestycja, zainicjowana 3 października 2019 roku, zakończyła się 27 wrześniu 2021 roku.
Ze względu na pandemię działania CKiS były prowadzone dwutorowo, online i w realu. Wraz
z rozpoczęciem lockdown’ów Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach rozpoczęło intensywną
działalność on-line, głównie z wykorzystaniem mediów społecznościowych – kanałów na Facebook,
Instagram i YouTube. Łącznie od początku pandemii, powstało ponad 600 filmów. Ze statystyk
mediów społecznościowych wynika, że zasięgi w roku 2021 zwiększyły się, w porównaniu z rokiem
2020, ponad dwukrotnie.
Najważniejszymi wydarzeniami on-line, które zaproponowało i zrealizowało Centrum Kultury
i Sztuki w Skierniewicach były: XXII Festiwal Teatrów Jednego Wiersza, e-wernisaże,
Międzynarodowy Dzień Teatru, realizacja 4-częściowego słuchowiska „Moralność pani Dulskiej”
w ramach Narodowego Dnia Czytania, Międzynarodowy Dzień Tańca, Rock May Festival, Dzień
Matki.
Zrealizowane były również następujące cykle online: „Kultura w sieci na okrągło 2”, „Nuty z sieci”,
wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku, „Historia jednego obrazu”, „Zimowy czas”, „Posłuchajki”,
„Taśmoteka”, „PrzyHOLuj we wtorek”, „Podróże bliższe i dalsze”, „Zielniki Ani”, "NIE lada sztuka",
„Plakat za opowieść”, „Kolorowe zabawy”, „Od Przedszkola do Idola”, „Szlakiem starych młynów”,
„sKOSZtuj kultury”, Akademia SkierConu w CKiS, koncerty grup wokalnych działających przy
CKiS.
Wśród wydarzeń zrealizowanych w formule tradycyjnej (z udziałem publiczności) należy wymienić:
koncerty (cykle: Klub Jazzowy SWING, „Koncert pod Jabłonkami”, „Muzyczne śniadanie na
trawie”), 66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, spektakle teatralne, Noc Świętojańską, Lato
w mieście, VII Skierniewicki Plener Filmowy, XVI Przegląd Kina Europejskiego OSTATNIE
GRANICE, Narodowe Czytanie „Moralność pani Dulskiej” realizowane wspólnie z Miejską
Biblioteką Publiczną, 9/10. mały Festiwal Filmów Polskich TOSIEK, I Ogólnopolskie Szaradziarskie
Mistrzostwa Skierniewic, Skierniewicka Replika 14. Festiwalu „Sputnik nad Polską”, Rodzinny
Poranek w Kinie, cykl warsztatowo-edukacyjny „Poczuj magię świat”. Odbyły się również
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wydarzenia w przestrzeni miejskiej: cykl plenerowych wystaw, cykl terenowych gier miejskich, cykl
„Spacer z Jabłcusiem” oraz comiesięczne targi kolekcjonerów. Zapoczątkowane zostały warsztaty
familijne „Rodzinna Manufaktura” skierowane dla dzieci wraz z opiekunami.
W 2021 roku CKiS w Skierniewicach realizowało również imprezy we współpracy z Urzędem Miasta
Skierniewice, instytucjami kultury i NGO’s: Przygodowy Dzień Dziecka, 44. Skierniewickie Święto
Kwiatów, Owoców i Warzyw wraz z wyborem Kwiatu Skierniewic, 19. Festiwal Muzyki
Romantycznej, II ES jazz Festival, cykl „Chill, Café & Jam", „Marsz Mikołajów ulicami
Skierniewic”, „Miasteczko Świętego Mikołaja”,
W 2021 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach funkcjonowały następujące grupy
artystyczne: Akademia Tańca 4-20 (200 uczestników), Energiczne Akordy (40 uczestników), grupa
wokalna Singers (22 uczestników), Zespół Piosenki Dziecięcej „Tęcza” (15 uczestników), Grupa
„Rytmika” (9 uczestników), Studio Teatralne „To Do Ustalenia” (6 uczestników), Voice Ekipa
(6 uczestników), Skierniewicka Orkiestra Dęta (19 uczestników), Teatr Negatyw (6 uczestników).
Działało 6 pracowni artystycznych: studio wokalne dla dzieci (18 uczestników), studio wokalne
16+ (16 uczestników), Pracownia Plastyczna „Plama” (40 uczestników), Pracownia Plastyczna
„Plastuś” (65 uczestników), pracownia papieru (12 uczestników), pracowania witrażu
(3 uczestników), pracownia plastyczna „Rysuj z kotem” (25 uczestników). Organizowane były też
następujące zajęcia edukacyjne: koło szachowe „Skoczek”, nauka gry na pianinie, warsztaty
aktorskie, nauka gry na instrumentach dętych. W trakcie lockdown’ów ww. stałe formy w części
przeniosły swoją aktywność do Internetu.
W tym samym okresie działały istniejące przy Centrum Kultury i Sztuki kluby seniora: Klub Seniora
Ustronie (230 uczestników), Klub Seniora Zacisze (150 uczestników), Klub Seniora Zgoda (15
uczestników), Klub Seniora Rawka (90 uczestników), Klub Seniora Przyjaźń (55 uczestników).
Funkcjonował również Uniwersytet III Wieku im. Janiny Twarowskiej (315 uczestników).
W ramach jego działalności odbyły się; 33 wykłady: w tym 19 online. W ramach zajęć
fakultatywnych zorganizowane były: zajęcia florystyczne – 1 grupa, lektoraty językowe – 5 grup,
zajęcia usprawniające – 9 grup, zajęcia z obsługi Internetu – 1 grupa. Odbyły się: 6 wyjazdów do
teatrów i wycieczek krajoznawczych oraz 4 projekcje filmowe.
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 2021 roku wyniosły: 528 700 zł.

Kinoteatr Polonez
W roku 2021, działający w ramach Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach Kinoteatr Polonez, był
otwarty dla widzów przez 261 dni. Przez kilkanaście tygodni kino było zamknięte z powodu
lockdownu. Odbyło się 1.468 seansów filmowych dla 69.782 widzów.
Repertuar kina to głównie filmy premierowe z oferty dystrybutorów. Ponad 30 proc. repertuaru
stanowiły filmy polskie, ponad 15 proc. filmy europejskie. Pozostałe projekcje to w większości filmy
amerykańskie i koprodukcje.
Działalność online na platformie „Mojeekino”, zrzeszającej ponad 40 kin studyjnych z całej Polski
(w tym kino Polonez w Skierniewicach), to 205 sprzedanych biletów.
W 2021 roku w ramach stałych form działalności Kinoteatru Polonez działały: Kino Dla Kobiet
„Scarlett”, Dyskusyjny Klub Filmowy „Eroica” (także dla seniorów), Rodzinny Poranek w Kinie oraz
edukacyjny program filmowy dla szkół na wszystkich poziomach nauczania - Nowe Horyzonty
Edukacji Filmowej.
Kino Dla Kobiet „Scarlett” to comiesięczne spotkania w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.
Z uwagi na lockdown, w 2021 roku odbyło się 8 projekcji. W sumie na te wydarzenia zakupiono 983
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bilety. Projekcjom towarzyszyły spotkania z twórcami (m.in.: pisarką Magdaleną Knedler, reżyserką
Katarzyną Klimkiewicz), prelekcje, pokazy, quizy, konkursy z nagrodami, promocyjne stoiska
sponsorów.
Dyskusyjny Klub Filmowy „Eroica” – łączna ilość wtorkowych seansów w 2021 roku to 38 projekcji
(włączając również projekcje dla seniorów). Łączna liczba widzów to 1.045. Projekcjom towarzyszyły
prelekcje znawców kina i krytyków filmowych. Odbywają się także spotkania z twórcami i dyskusje.
W ramach DKF-u organizowany jest Przegląd Kina Europejskiego „Ostatnie Granice”. W 2021 roku
odbyła się 16. edycja tej imprezy pod hasłem „Oblicza miasta”. Łączna ilość widzów to 75. Pod
szyldem DKF-u organizowany jest również mały Festiwal Filmów Polskich TOSIEK. W 2021 roku
odbyła się edycja z numerem 9/10. Numeracja nawiązuje do 9. edycji Festiwalu, która z racji
pandemii została odwołana. W ramach Festiwalu odbyło się 5 seansów, w tym na finał jeden seans
filmu niemego z muzyką na żywo, spotkania z twórcami, warsztaty krytyki filmowej, konkurs filmów
krótkometrażowych. Łączna ilość widzów to 178.
Rodziny Poranek w Kinie – projekcje odbywają się raz w miesiącu. W 2021 odbyły się 3 projekcje.
Łączna ilość widzów: 228 .
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej - w 2021 odbyło się łącznie 41 seansów stacjonarnych. Łączna
ilość widzów: 1.960. Szkoły mogły także korzystać z seansów online, których odbyło się 11, łącznie
uczestników: 132. Projekcje w ramach NHEF są skierowane dla każdej grupy wiekowej. Projekcjom
każdorazowo towarzyszy prelekcja.
W 2021 roku pokazano w kinoteatrze 4 biletowane profesjonalne spektakle teatralne, w których
uczestniczyło 1.200 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. W 2021
gościliśmy Kabaret Skeczów Męczących z nowym programem. Odbyły się koncerty: 10 Tenorów,
Michał Borowski Quartet "Dzień Kobiet w rytmach Bossa Novy i nie tylko", Bolewski & Tubis
„Obywatel Jazz”, w ramach XIX Festiwalu Muzyki Romantycznej – koncert Polish Cello Quartet
i Orkiestra Sinfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza.

Akademia Tańca 4-20
Akademia Tańca 4-20, działająca przy Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, zorganizowała 29
kwietnia obchody Międzynarodowego Dnia Tańca pod patronatem Instytutu Muzyki i Tańca, tym
samym wzięła udział w ogólnopolskiej akcji TańczMY. Zrealizowane zostały projekty filmowotaneczne, powstały etiudy w formie clipu w wykonaniu tancerzy AT 4-20 „ Between us” , „ Tell
me…” Zorganizowany był wernisaż wystawy fotografii tanecznej „ Adrianna Patłaszyńska - W punkt”
oraz rozmowa autorska z tancerką, choreografką, artystką. Zorganizowany był również ogólnopolski
konkurs taneczny solistów w formie online „ Nakręć się na Taniec „ ( kwiecień- maj). W czerwcu
swoją premierę miał spektakl taneczny „ Wołanie usłysz me…” w reżyserii i choreografii Moniki
Kotowskiej, czyli opowieść o Nocy Świętojańskiej pełnej magii i tańca. W lipcu i sierpniu
organizowaliśmy stacjonarne obozy Summer Dance Camp, w trakcie których prowadzone były
warsztaty taneczne z różnych technik przez wybitnych choreografów z Polski. We wrześniu Akademia
Tańca wzięła udział w organizacji 44. edycji Święta Kwiatów Owoców i Warzyw. Październik to
organizacja naborów do nowych grup tanecznych Akademii, oraz współorganizacja i udział
w Skierniewice Dance Festival. W listopadzie AT 4-20 wzięła udział w międzynarodowym turnieju
V4 Dance Cup na Słowacji. W grudniu miała miejsce premiera przedstawienia świątecznego
w wykonaniu wszystkich grup tanecznych AT 4-20.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach
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 informacyjno-bibliograficzną, organizuje
imprezy kulturalne. Instytucja realizuje także zadania biblioteki powiatowej.
W 2021 r. sieć biblioteczną tworzyły:
1. MBP (biblioteka główna; 677 m²) przy ul. Mszczonowskiej 43a,
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 (Uchwała nr XXXVIII/143/2021 Rady Miasta Skierniewice z 22.12.2021
r. w sprawie zmiany lokalizacji Filii nr 2 MBP i zmiany statutu MBP w Skierniewicach),
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 2 298 741 zł (dotacja podmiotowa Miasta Skierniewice- 1 907 000 zł,
dotacja Powiatu Skierniewickiego – 63 000 zł, dotacje celowe Miasta Skierniewice – 131 540 zł,
dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego- 42 340 zł, środki wypracowane- 154 861
zł).
Biblioteka realizowała 2 projekty z Budżetu Obywatelskiego 2021:
1. „Skierniewiczanie czytają ebooki bez limitu- kontynuacja” o wartości 19 980 zł. Z oferty
skorzystało 1 692 czytelników, którzy wypożyczyli 22 820 ebooki i audiobooki,
2. „Modernizacja i doposażenie Oddziału dla Dzieci i Filii nr 1” o wartości 97 060 zł. Odnowiono
pomieszczenia biblioteki. Zakupiono: 6 zestawów komputerowych, projektor i ekran ścienny,
urządzenie wielofunkcyjne, 2 urządzenia sieciowe (tzw. punktów dostępu), urządzenie do tworzenia
kopii zapasowych, 2 twarde dyski, 5 foteli obrotowych i sofę.
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,
bibliografii regionalnej, Bibliografii Zachodniego Mazowsza) to aż 510 566 rekordów. W 2021 r.
przybyło 14 596 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 (10 stanowisk).
Do 31 grudnia 2021 r. Biblioteka zgromadziła 164 592 książki o wartość 2 137 216 zł oraz
5 824 jednostek zbiorów specjalnych (filmy, zbiory muzyczne, audiobooki) o wartości 111 688 zł).
W 2021 r. Biblioteka zakupiła 3 082 książki (o wartości 73 807 zł, w tym 20 000 zł pozyskane
z MKiDN), otrzymała w darze 385 książek (4 923 zł), przyjęła w zamian „za zagubione” 19
woluminów (359 zł), czyli wpłynęło ogólnie 3 486 książek (o wartości 79 089 zł). Zubytkowano 9 366
książek zaczytanych, zniszczonych.
Zakupiono 75 jednostek zbiorów specjalnych (1 995 zł). Prenumerowano 26 tytułów prasowych (10
615 zł).
Biblioteka zarejestrowała 7 337 czytelników (2020 r. - 7 706). Zasięg czytelniczy, czyli liczba
czytelników na 100 mieszkańców, wyniósł 15,4 %. W ciągu roku (296 dni roboczych) odwiedzono
nas 125 529 razy. Wypożyczono 186 929 książek, czasopism, zbiorów specjalnych. 198 osób
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skorzystało z dostępu do bezpłatnego Internetu (170 godzin).
29 462 osoby skorzystały w 2021 r. z 314 form oferty kulturalnej i edukacyjnej (w formie tradycyjnej
i online), m.in.:
- 9 spotkań autorskich z: Michałem Rusinkiem (online), Joanną Bator (online), Tomaszem
Samojlikiem (online), Wojciechem Orlińskim, Agnieszką Frączek, Rafałem Witkiem, Karoliną
Wójciak, Anną Czerwińską-Rydel,
- 49 wystaw, m.in. „Trzy dni w puszczy”, „Planeta Lem”- Galeria 105 z Pracowni w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Wiosna w obiektywie Beaty Sikorskiej, Wierszykarnia,
- 17 konkursów, m.in. 10. edycja konkursu literackiego „Papierówka”, Piosenki z duszą”- konkurs
muzyczny poświęcony Jackowi Cyganowi, 8. konkurs matematyczny „Prus i matematyka”, konkurs
ekologiczny „Na ratunek Ziemi”, Wierszoklepka,
- 36 głośnych czytań,
- 38 imprez plenerowych poza biblioteką m.in. Przygodowy Dzień Dziecka zorganizowany w Parku
Miejskim przez Miasto Skierniewice, Narodowe Czytanie w Tajemniczym Ogrodzie, gra miejska
GoLEM XXI,
- 54 warsztaty (plastyczne, literackie, florystyczne), m.in. „Bezpieczne zachowania w sieci”
organizowane wspólnie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach programu „Sieć
na kulturę”, Wierszolaki,
- 29 lekcji bibliotecznych (tematycznych i z przysposobienia bibliotecznego),
- 16 spotkań dwóch Dyskusyjnych Klubów Książki - dla dzieci i dorosłych,
- wydanie książki „Jerzy Lechowski „Gucio” (1929-2021)” w opracowaniu Andrzeja Krysiaka.
Działania projektowe:
- „Ludzkie/nieludzkie. Świat według Lema”, projekt o wartości 18 500 zł dofinansowany ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (13 700 zł). 940 uczestników skorzystało z 24 form
pracy: wykład (online), 9 spotkań/warsztatów, konkurs matematyczny, 4 pokoje zagadek fizycznomatematycznych, spotkanie autorskie, kiermasz książek, projekcja filmowa „Łowcy androidów”,
prelekcja, gra miejska, 3 konkursy internetowe, wystawa z finisażem. Projekt był realizowany
w bibliotece, szkołach, kinie, na terenie miasta Skierniewice (gra miejska). Biblioteka przybliżyła
nowe dziedziny wiedzy, takie jak m.in. transhumanizm, sztuczna inteligencja, antropologia
technologii. Nasi goście wskazali na praktyczne aspekty rozumienia badań naukowych. Poprzez nasze
działania młodzież miała okazję zwrócić uwagę na przenikanie się literatury i nauk ścisłych.
- Para –buch! Książka w ruch!, finansowany ze środków Deutsche Telekom Stiftung, Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- Akcja Żonkil, organizatorem 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim było POLIN
Muzeum Żydów Polskich,
- „Bądź genialny - czytaj wiersze!”, projekt o wartości 11 960 zł dofinansowany ze środków MKiDN
(8 640 zł). Z 68 form pracy skorzystało 5 322 uczestników. Potrzebę wspólnego spędzania czasu
zaspokoiliśmy organizując Rodzinną grę miejską, w której rodzinne drużyny, po zapoznaniu
w każdym punkcie z wybranym wierszem z plebiscytu, wspólnie wykonywały zadania plastyczne,
zręcznościowe, logiczne. Edukacyjne, społeczne i emocjonalne potrzeby dzieci zaspokoiliśmy
organizując w przedszkolach warsztaty czytania wrażeniowego, biblioterapii i kreatywne – teatralnoliterackie (38 zajęć). Kompetencje edukacyjne dzieci wzmocniliśmy dzięki zajęciom czytania
wrażeniowego, których jednym z elementów była nauka przez zabawę zasad ładnego czytania na głos
i recytacji. Warsztaty biblioterapii przybliżyły dzieciom rodzaje emocji, sposoby ich okazywania
i radzenia sobie z nimi.
Dziecięcą wyobraźnię pobudziliśmy dzięki czytanym codziennie utworom współczesnych polskich
poetów
w
plebiscycie
na
najpiękniejszy
wiersz
(798
przedszkolaków).
Dzięki projektowi zwiększyła się wśród dorosłych: rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci w wieku
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3-6 lat świadomość wpływu czytania poezji na wszechstronny rozwój dzieci. Dorośli zapoznali się
z informacjami o wartościowej literaturze dla dzieci: blogi, vlogi oraz nagrody literackie. Bezpośredni
udział w proponowanych formach projektu wzięło 115 dorosłych. Znacznie wzrosła w szerokim
gronie odbiorców świadomość istnienia ciekawych współczesnych autorów poezji dla dzieci dzięki
finałowym utworom plebiscytu prezentowanym na 4 najpopularniejszych placach zabaw. Jako
biblioteka odnotowaliśmy zwiększone zainteresowanie czytelników nową poezją dla dzieci zarówno
w rozmowach z bibliotekarzami jak i w wypożyczeniach,
- Biblioteka kontynuowała projekt „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób
niewidomych i słabowidzących”, realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „LARIX” im. Henryka Ruszczyca z siedzibą w Warszawie a dofinansowany przez
MKiDN. W ramach projektu Biblioteka otrzymała 2 urządzenia służące do odtwarzania cyfrowych
książek mówionych – Czytak. Wraz ze specjalnym sprzętem odtwarzającym Biblioteka otrzymała
dostęp do ok. 2 000 tytułów cyfrowych książek. W 2021 r. czytelnicy wypożyczyli 285 tytułów,
- Mała książka – wielki człowiek, kampania społeczna realizowana i finansowana przez Instytut
Książki w Krakowie (w 2021 r. Biblioteka przekazała 52 wyprawki najmłodszym czytelnikom
w wieku 3 -6 lat),
- 4. runda Programu Rozwoju Bibliotek, projekt realizowany i finansowany przez Fundację Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego (wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej publicznych bibliotekrozwój instytucjonalny, jak i opracowanie nowej oferty usług odpowiadających na aktualne potrzeby
mieszkańców). Biblioteka pozyskała w ramach projektu: laptop, tablet i kamerę internetową,
- Sieć na kulturę w podregionie skierniewickim, projekt dofinansowany przez Fundację Wspierania
Zrównoważonego Rozwoju (podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych bibliotekarzy,
rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18). Biblioteka pozyskała w ramach
projektu 6 laptopów,
- 22.12.2021 r. Biblioteka podpisała umowę z Biblioteką Narodową o przyłączenie do zintegrowanego
systemu zarządzania zasobami bibliotek w ramach programu wieloletniego „Narodowy program
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Muzeum Historyczne Skierniewic
Muzeum Historyczne Skierniewic ma w swojej ofercie zarówno 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 filmów dokumentalnych, warsztaty, spotkania
organizacji pozarządowych oraz wiele innych.
W ramach kalendarza wydarzeń 2021 r. Muzeum Historycznego Skierniewic zorganizowano
następujące wydarzenia:
33 wydarzenia wokół wystaw: „Żołnierze Garnizonu Skierniewickiego 1919-1921”; Wystawa
o Kościele św. Stanisława w Skierniewicach; 200. rocznica śmierci Jana Hipolita Kozietulskiego –
wystawa plenerowa w Parku Miejskim; Galeria 1 Szt. – Jerzy Tadeusz Połeć; Galeria 1 Szt. – Felicjan
Szczęsny Kowarski; Galeria 1 Szt. – Estera Karp; Galeria 1 Szt. – Adam Petryna; Galeria 1 Szt. –
Józef Wasiołek; Wystawa pokonkursowa modeli redukcyjnych II (z konkursu "Model na kwarantannie
II"); Wystawa „MiniTextileArt / MHS”, Wystawa plenerowa pt. „Rota Feliksa Nowowiejskiego”;
Wystawa pokonkursowa „Moja Przygoda w Muzeum”; Finisaż wystawy „MiniTextileArt / MHS”;
„300 lat Kościoła Św. Stanisława”; „Skierniewice u progu XX wieku”; Wystawa artystów sztuk
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plastycznych pt. „W podróży za kolorem”; „Katedra ormiańska we Lwowie”; Pokaz kopii obrazu
„Bitwa pod Grunwaldem” – Ireneusz Rolewski; „100-lecie garnizonu Wojska Polskiego
w Skierniewicach: 1921-2021” (ogród Muzeum); „Prymas Wyszyński wśród skierniewiczan. 1957”;
„Pamiątki sławy i chwały oręża polskiego w zbiorach Muzeum Katyńskiego”; „Zaczarowany świat
roślin. Malarstwo historyczne Barbary Schoberberger”; „Łączy nas Kazimierz Górski”; Wystawa
obrazów Marleny Mazurek; Planeta LEM - wystawa prac artystów z Pracowni Galeria 105 –
SkierCon; Wystawa kosmicznych konstrukcji LEGO – SkierCon; „Dzieje cmentarzy I wojny
światowej w powiecie skierniewickim od momentu powstania po dziś”; Wystawa pokonkursowa –
„W jakim świecie żyjemy?”; Wystawa pokonkursowa – projektu „Portret i styl”; Wystawa prac
fotograficznych pt. „Kreacje” – Anna Maria Zagórska; "Błogosławiony Prymas Polski Kardynał
Stefan Wyszyński" – Łódzki Dom Kultury; Wystawa przy okazji Konferencji Naukowej
Skierniewickiego Klubu Genealogów
19 uroczystości patriotycznych i innych świąt: Obchody rocznicy wybuchu powstania
styczniowego; Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych; Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni
Katyńskiej; Obchody Dnia Flagi i Święta Trzeciego Maja; Obchody rocznicy wybuchu powstania
warszawskiego; Uroczystość z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Tradycji 26. Skierniewickiej Dywizji
Piechoty; Obchody Święta Wojska Polskiego – VIII Skierniewickie Spotkania z Historią; Uczczenie
rocznicy wybuchu II wojny światowej; Uczczenie rocznicy Rozstrzelania w Zwierzyńcu; Uroczystość
poświęcenia i wręczenia repliki sztandaru 18. Pułku Piechoty Stowarzyszeniu Tradycji 26.
Skierniewickiej Dywizji Piechoty; Obchody Święta Niepodległości; Uczczenie rocznicy wybuchu
powstania listopadowego; Uczczenie rocznicy rozstrzelania więźniów Pawiaka; 21. Kwesta
Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków; 8. Diecezjalny
Dnia Kobiet; Noc Muzeów 2021; Przygodowy Dzień Dziecka; Spotkanie artystyczne "Skierniewice
w podróży za kolorem" – Na Styku Sztuk; LEMoniada – skierniewicki kongres futurologiczny.
13 wykładów: Wykład online pt. „Wieczny krąg życia – dr Anna Traut-Seliga”; Wykład online pt.
„Skierniewice stają się miastem” – Łukasz Saptura; Wykład online pt. „Dzieje płk. Kozietulskiego
u boku Napoleona” – dr Zbigniew Dunin-Wilczyński; Wykład online pt. „Gen. August Emil Fieldorf
Nil” – prof. Wiesław Wysocki; Wykład online pt. „Słowiańscy bogowie i ich przygody” – dr Anna
Traut-Seliga; Wykład online pt. „Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej” – pracownicy Muzeum
Katyńskiego; Wykład Łukasza Saptury – „Rok 1359: Skierniewice po raz pierwszy na kartach
historii”; Wykład Łukasza Saptury i Katarzyny Klimek pt. „Historia jednego obrazu. Surrealizm.
Salvador Dali”; Wykład pt. „Historia i życie codzienne Słowian we wczesnym średniowieczu” – dr
Anna Traut-Seliga; Prezentacja genealogiczna pt. „Powrót do korzeni. Saga Rodu Grzejszczaków” –
Andrzej Chęcielewski; Wykład pt. „Mazowsze w kronikach Galla Anonima i Wincentego Kadłubka” –
Łukasz Saptura; Wykład pt. „Powstanie listopadowe i epidemia” – Łukasz Saptura; Wykład pt. „Magia
i praca w życiu Słowian we wczesnym średniowieczu” – dr Anna Traut-Seliga.
7 konkursów: Konkurs Model na kwarantannie – edycja II; Konkurs plastyczny Moja Przygoda
w Muzeum – eliminacje skierniewickie; Quiz z okazji 220. rocznicy śmierci Ignacego Krasickiego;
Konkurs fotograficzny „Zrób zdjęcie z Biało-Czerwoną!”; Konkurs fotograficzny „W jakim świecie
żyjemy?” – Na Styku Sztuk; Zawody modeli lotniczych „III Memoriał im. ppor. pil. Mariana Bełca.
Walki powietrzne ESA o Puchar Polski”; Konkurs pt. "Futurologia W Popkulturze" – SkierCon.
23 Koncerty: Koncert noworoczny online pt. „Dawnych marzeń czar” – Karolina Podwysocka, Filip
Reczulski, Elżbieta Budnik; Koncert online z okazji Dnia Kobiet – Grupa 6+1; Koncert poezji
śpiewanej – Dominika Lange, Artur Dyśko; Recital fortepianowy Krzysztofa Książka; „ZATHRA
Live Session”; „ZATHRA Audio Instalacja” ; Recital fortepianowy – Artur Dyśko, Maciej Czapnik;
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Recital altówkowy – Ewa Kozioł; Koncert solistek Szkoły Muzycznej Mono Art.; Koncert muzyki
alternatywnej – Lastin Line / Mateusz Wysota; Koncert muzyki klasycznej pt. „Z Buenos Aires do
Wiednia i Paryża”; Recital klarnetowy – Dominik Domińczak, Radosław Stefański; Koncert muzyki
klasycznej pt. „Historia tanga” – Jadwiga Teresa Stępień, Hubert Gruchała, Maria Szymańska,
Mariusz Rutkowski; Koncert zespołu Szum Butów Stróża; Występ Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego Wojska Polskiego; Skierniewiczanie śpiewają z Harcerzami patriotyczne piosenki
/Muzeum Historyczne Skierniewic; Krzysztof Herdzin – „Impressions on Paderewski”; Dominika
Przech, Adam Goździewski – Koncert kameralny; Uczniowie szkół muzycznych – „Młodzi
romantyczni”; Polish Cello Quartet – Koncert kameralny; Orkiestra Sinfonia Viva, Paulina Tuzińska,
Rafał Bartmiński – „Wieczór w Wiedniu”; Recital fortepianowy – Piotr Alexewicz; Koncert jazzowy
pt. „Od Warsa do Elli. Podróż przez dekady i kontynenty” – Dominika Muzykant, Mikołaj Gruszecki,
Michał Borowski.
4 festiwale: 20. Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej w Skierniewicach (współorganizacja); 28.
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Odnalezionej (współorganizacja); 13. Tydzień Kultury
Chrześcijańskiej w Skierniewicach (współorganizacja); 19. Festiwal Muzyki Romantycznej
w Skierniewicach (organizacja)
11 cykli warsztatów: Warsztaty tkaniny artystycznej pt. „Mini tkactwo”; Warsztaty z projektu
„Portret i styl” (cykl, 3 części); Warsztaty plastyczne dla dzieci pt. „Czy czarny to kolor?” – Katarzyna
Klimek; Warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci – Studio Animacji Stopklatka (Adam
Michałowski) Wakacyjne plenery artystyczne (cykl) – Anna Lewandowska; Podstawy rysunku
i malarstwa. Zajęcia plastyczne (cykl) – Anna Lewandowska; Sztuka jako terapia. Zajęcia plastyczne
(cykl) – Anna Lewandowska; Warsztaty ilustracji botanicznej – Barbara Schoberberger; Warsztaty
tkaniny artystycznej pt. „Polskie tkaniny zabytkowe, a współczesna interpretacja”; Warsztaty
genealogiczne (cykl) – Skierniewicki Klub Genealogów; Warsztaty teatralne – Renata Libera;
Warsztaty fotograficzne dla zwycięzców Konkursu „W jakim świecie żyjemy?” – Michał Gałęzowski.
10 spotkań (cykli spotkań): Spotkanie Klubu Literackiego SOPEL (cykl); Spotkanie
Skierniewickiego Klubu Genealogów (cykl); Spotkanie pt. „Rozmowy Michała Gałęzowskiego
o sztuce fotografii”; Spotkanie z Heleną Majkowską, Luizą Latkowsk, Anną Czubatką – powstanie
warszawskie; Wizyta Ministra Kultury, prof. Piotra Glińskiego; Spotkanie autorskie wokół książki
"Mały Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi" – Błażejem Torańskim; Spotkanie pt. "Przez krzyż do
nieba. O bł. Róży Czackiej” – siostra Radosławą Podgórską; Promocja antologii pt. "Nic nie jest na
zawsze" – Klub Literacki SOPEL; Spotkanie pt. "Lem dla początkujących i średnio zaawansowanych"
- dr hab. Mirosław Gołuński, dr Marta Kładź-Kocot, Anna Lewicka, dr Anna Traut-Seliga – SkierCon;
Spotkanie pt. "Futurologia W Kontekście Środowiskowym" - dr Piotr Firek, Marcin Przybyłek, dr
Anna Traut-Seliga – SkierCon.
projekcje filmów: Pokaz 3 filmów z serii „Pamiętnik” – Grupa Filmowa „Z przypadku”.
6 spektakli teatralnych: Spektakl "Bruno Sznajder" Sławomira Mrożka – Teatr Com.pl.ex --- (cykl
przedstawień); Spektakl „Świeczka Zgasła” Aleksandra Fredry – TEATR STARY IM.
A. SIKORSKIEGO (cykl przedstawień); Spektakl w wykonaniu Skierniewickiego Teatru Tańca pt.
"W podróży za kolorem"; Spektakl dla dzieci w wykonaniu grupy Energiczne Akordy (Zuzanna
Elsayed-Ambroziak) pt. "Kolorowe przygody Koziołka Matołka"; Malarski performance (Kamil
Jakuza Jaczyński, Luiza Poreda, Mariusz Syta) pt. "Kolory miasta"; Spektakl pt. "Zaręczyny" (cykl
przedstawień).
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2 promocje publikacji/spotkania autorskie „Przewodnik po Cmentarzu i Kościele pw. św.
Stanisława BM w Skierniewicach” (wydane w 2020 r. – promocja w 2021 r.); „Rocznik Skierniewicki.
Studia z dziejów miasta i regionu” (wydane w 2021 r. – promocja w 2022 r.).
2 konferencje naukowe: Konferencja naukowa dotycząca wybuchu II wojny światowej pt. „Wrzesień
wciąż żywy i nierozliczony”; Konferencja naukowa pt. "Z jednego rodu" – Skierniewicki Klubu
Genealogów.
Inne formy: Akcja Model z historią; Gra miejska „Bohaterowie Skierniewic” – ZHP Skierniewice;
SPACER Z HISTORIĄ – „TAJEMNICE PARKU”; Fotokram – Fotograficzny Kram Z Historią;
Diorama Wojskowa – Pokaz sprzętu historycznego i pojazdów historycznych z okresu II wojny
światowej. Spotkanie z przedstawicielami grup rekonstrukcyjnych i muzeów; Uroczysty przemarsz
kolumny wojskowej spod Kościoła na teren Muzeum Historycznego Skierniewic – „Defilada”; Piknik
historyczny (ogród Muzeum); Gra terenowa – "Spacer z historią" – ZHP Skierniewice.
W 2021 r. Muzeum Historyczne Skierniewic realizowało 10 projektów dofinansowanych przez środki
zewnętrze. Ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowano następujące
projekty: Archiwum Cyfrowe Skierniewic; Wykonanie ewidencji cmentarzy wojennych i mogił
z okresu I wojny światowej w powiecie skierniewickim; Zakup wyposażenia do pracowni
konserwatorskiej w Muzeum Historycznym Skierniewic; Zakup systemów wystawienniczych
(wewnętrznego i zewnętrznego) do Muzeum Historycznego Skierniewic; Portret i styl; 19. Festiwal
Muzyki Romantycznej. Ze środków Fundacji Spółek Skarbu Państwa: Dokończenie kopii obrazu
„Bitwa pod Grunwaldem" Ireneusza Rolewskiego. Ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta
Skierniewice: Rocznik skierniewicki; Szlak historyczny śladem 6 DP; Odrestaurowanie Schronu
polowego.
Jednym z najważniejszych projektów zrealizowanych przez Muzeum Historyczne Skierniewic w 2021
r. było wydanie pierwszej popularno-naukowej publikacji. „Rocznik skierniewicki. Studia
z dziejów miasta i regionu. Tom I” pod red. dr hab. Sławomira Górzyńskiego. Publikacja zawiera
artykuły historyczne, biografie ważnych i historycznych postaci związanych ze Skierniewicami
i regionem, szczegółowe opracowania historycznych materiałów źródłowych, wspomnienia
mieszkańców oraz kalendarium wydarzeń historycznych i bieżących z życia miasta, regionu
i Muzeum. Publikacja jest dostępna w formie e-booka na stronie Muzeum Oraz archiwum Cyfrowego
Skierniewic.
W 2021 r. Muzeum Historyczne Skierniewic kontynuowało projekt Archiwum Cyfrowego
Skierniewic. W ramach projektu rozpoczęto długofalowy proces digitalizacji, opracowania
i udostępnienia archiwaliów i zbiorów ikonograficznych 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
ikonograficznych, znajdujących się w zbiorach prywatnych, poszerzanie dedykowanej bazy danych
oraz strony internetowej umożliwiającej bieżące publikowanie wytworzonych w ramach projektu
zasobów. W 2021 r. w Archiwum udostępniono 22.268 pojedynczych skanów 1.796 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 25 GB danych, w czytelni w Muzeum dostępnych jest 1,7 TB danych.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.
W ramach projektu ewidencji cmentarzy z okresu I wojny światowej doliczono się łącznie 39
cmentarzy i miejsc pocmentarnych w powiecie skierniewickim. Przedmiotowy projekt był pierwszym,
który objął badaniem pole bitwy frontu wschodniego nad rzeką Rawką od Bolimowa do Rawy
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Mazowieckiej. W trakcie prac i weryfikacji pozyskanych dokumentów obliczono, iż na terenie
skierniewickiego powiatu spoczywa ok 10 tys. poległych żołnierzy obu stron konfliktu. Analiza
dokumentacji wykonana w trakcie pracy wskazała, iż wiele cmentarzy mogło nie być przeniesionych
lub ich komasacja przebiegła niedokładnie. W trakcie realizacji projektu wykonano wystawę oraz
wydano do niej katalog podsumowujący wykonane prace.
Ponadto w 2021 r. Muzeum Historyczne Skierniewic wzbogaciło się o dwa systemy wystawiennicze:
wewnętrzny (ściany muzealne do podziału przestrzeni wystawienniczej i prezentacji obiektów) oraz
plenerowy (przenośne tablice wystawowe). Zakup został dofinansowany ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura kultury”. Dodatkowo w ramach
środków z programu „Wspieranie działań muzealnych” uruchomiono pracownię konserwatorską do
prowadzenia prac z zakresu podstawowej konserwacji obiektów muzealnych. Ułatwia to obecnie
wykonywanie czynności konserwatorskich, w tym dokonywanie czynności renowacyjnoimpregnacyjnych.
W 2021 r. Muzeum odwiedziło 21 775 osób , z czego zwiedzający indywidualni stanowili 5 tys.023
osób, uczestnicy wydarzeń powyżej 100 os. 10tys. 881 osób, a uczestnicy wydarzeń poniżej 100 os.
5 tys. 871 osób.
Przez 3 miesiące (1 stycznia - 2 lutego oraz 20 marca - 4 maja) Muzeum było całkowicie zamknięte
dla zwiedzających z powodu epidemii. W pozostałej części roku wszystkie wydarzenia odbywały się
w ścisłym reżimie sanitarnym, z dużymi ograniczeniami ilościowymi.
Działania Muzeum w sieci śledziło łącznie 59 tys. 529 osób. Wejść na stronę Muzeum: 13 tys. 792;
indywidualnych użytkowników 9 tys. 506 osoby; odbiorcy Youtube: 12 tys. 029; odbiorcy Facebook:
24 tys. 202 osób.

Komunikacja z mediami i społeczeństwem
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”.

Radio RSC
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
212.400 osób. W 2021 roku odbiorcami stacji byli głównie słuchacze aktywni zawodowo,
w przedziale wiekowym 26 - 55 lat. Największą słuchalność radio osiągnęło w okresie od czerwca do
listopada, plasując się na drugim miejscu w dawnym województwie skierniewickim (badanie: Radio
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Track Kantar Millward Brown). Średni czas słuchania - 235,63 min., zasięg dzienny: 4,67 proc.;
audytorium średniego kwadransa - 1.44 proc..
Radio RSC współtworzy życie społeczne Skierniewic i regionu. Rozgłośnia promuje wydarzenia
z różnych dziedzin życia, które są organizowane na terenie byłego województwa skierniewickiego.
Inicjuje również własne działania. Przykładem są wybory "Skierniewickiej Senior Queen", po raz
pierwszy zorganizowane w 2018 roku, dzięki którym udało się zaktywizować środowisko senioralne.
Niestety, z powodu pandemii wydarzenie w 2021 roku nie odbyło się.
W programie Radia RSC główny nacisk kładzie się na relacjonowanie wydarzeń lokalnych, również
sportowych (8 serwisów lokalnych dziennie - emitowanych od poniedziałku do piątku, rozmowa
z gościem dnia, „Audycja samorządowa", „Rentgen", „Mam pytanie do...", magazyn sportowy: „Na
sportowo"). Tematyka lokalna i kulturalna poruszana jest w audycjach autorskich („Popołudniówka
Radia RSC", „Prosto z półki" - audycja współtworzona z wydawnictwem „Insignis").
Stałym punktem ramówki Radia RSC jest „Płytobranie". Od poniedziałku do piątku przedstawiana
jest płyta tygodnia, którą prezentujemy w trzech odsłonach dziennie. Każdy z utworów zapowiadany
jest przez samego wykonawcę. W piątek, podczas finału audycji, rozdawana jest płyta, o której była
mowa w trakcie całego tygodnia. Zwieńczeniem tygodniowego "przesłuchiwania" albumu jest
rozmowa z danym artystą, w audycji „Wkoło muzyka". W 2021 roku przeprowadziliśmy około 36
rozmów ze znanymi osobowościami polskiej sceny muzycznej. Warto wymienić kilka nazwisk:
Andrzej Rybiński, Józefina Lubieniecka, Kasia Popowska, Andrzej Krzywy, Sonia Bohosiewicz,
Janusz Panasewicz, Sylwia Grzeszczak, Piotr Cugowski, Urszula, Filip Lato, Zofia Nowakowska.
W 2021 roku emitowane były również muzyczne audycje autorskie („Kropka PL", „Rock po rocku",
„Pociąg do jazzu", „Rap Stacja", „De Ża Wi" - czyli satyryczne podsumowanie minionego tygodnia).
W ramówce znalazły się też audycje przeznaczone dla najmłodszych słuchaczy. Nie zabrakło audycji
dla fanów motoryzacji ( „Auto magazyn"). W 2021 roku emitowana była audycja "88 i 6 Waszych
hitów", podczas której słuchacze zamawiają ulubione piosenki, tym samym tworząc swoją playlistę.
Program połączony jest z interakcją ze słuchaczami na profilu FB radia. Do ramówki w 2021 roku
została dodana „Lista Przebojów Wszech Czasów". Piątkowy wieczór na 88,6 FM to "Klubowa lista
Przebojów" i "Very Club Night". Często w piątkowe wieczory radio gości DJ-ów znanych w całej
Polsce, którzy „miksują" muzykę „na żywo".
W soboty zostały wprowadzone dwie nowe audycje: „Przebojowa Ćwiartka", czyli lista przebojów
i „Muzyczne Party/Domówka z Radiem RSC". Radio RSC aktywnie uczestniczy przy organizacji
różnorodnych przeglądów artystycznych i konkursów piękności („Tęczowe piosenki Jana Wojdaka",
„Festiwal Wygraj Sukces", konkurs „Kwiat Skierniewic 2021"). Radio RSC corocznie włącza się
w organizację Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw - największego wydarzenia
plenerowego w regionie. Podczas imprez plenerowych, uruchamiane zostaje studio terenowe, dzięki
czemu jest możliwość bezpośredniego kontaktu ze słuchaczami i promocji rozgłośni na zewnątrz.
Przeprowadzane są także konkursy na scenie. Na antenie radia RSC w 2021 roku zorganizowano
około 36 konkursów dla słuchaczy oraz dwa plebiscyty.

Udostępnianie informacji publicznej
W 2021 roku do Urzędu Miasta Skierniewice wpłynęło 129 wniosków o udostępnienie informacji
publicznej. Dotyczyły one m.in. spraw społecznych, gospodarki komunalnej, gospodarki
nieruchomościami, planowania przestrzennego i inwestycji. Wskazane we wnioskach informacje
zostały udostępnione wnioskodawcom, w jednym przypadku wniosek o udzielenie informacji
publicznej przetworzonej został pozostawiony bez rozpatrzenia (wnioskodawca nie wykazał, iż
uzyskanie informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego).
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W roku sprawozdawczym wpłynęły trzy skargi w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego. Przedmiotem skarg były działania Prezydenta Miasta Skierniewice, dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1. Wszystkie skargi - po
rozpatrzeniu przez Radę Miasta Skierniewice, zostały uznane za bezzasadne.
W 2021 roku do Urzędu Miasta Skierniewice wpłynęły 4 petycje. Przedmiotem petycji były sprawy
dotyczące przeprowadzenia referendum ludowego (1 petycja) oraz przyznania ulg na przejazdy
komunikacją miejską dla osób o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności (3 petycje).
Treść wszystkich petycji oraz udzielonych odpowiedzi została opublikowana w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Skierniewice.
W poprzednim roku gmina była stroną 9 cywilnych postępowań sądowych. Zapadły 2 wyroki
zasądzające od gminy na rzecz powodów odszkodowanie wraz z odsetkami. W związku z wydanymi
w 2021r. wyrokami (o sygnaturze: I C 1504/17 i X GC 482/19 gmina zobowiązana była do zapłaty
264 305,81 zł, w tym 27 202,52 zł w związku z zasądzonym zwrotem kosztów postępowania. Sprawy
te dotyczyły rozliczenia robót budowlanych.
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XVI. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Pod koniec 2020 i w 2021 roku Prezydent Miasta Skierniewice ogłosił 5 otwartych konkursów ofert
skierowanych do organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Miasto
Skierniewice w 2021 roku zleciło do realizacji niżej wymienione zadania, udzielając wsparcia
finansowego, 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.
Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w 2021
roku.

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
1) Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei (Adaptacja zabytkowych obiektów do celów
muzealnych i realizacji obiektów kulturalnych) - 20 000,00 zł wsparcie;
2) Cech Fantastyki „SkierCon” (SkierCon2021) - 14 800,00 zł (rezygnacja);
3) Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy (Z kulturą za pan brat) - 3 500,00 zł;
4) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Powiatowy (Ekoprzedszkolaki – na ludową nutę gwarno
i wesoło) - 7 000,00 zł;
5) Stowarzyszenie Tradycji 26.Skierniewickiej Dywizji Piechoty (100 rocznica Garnizonu Wojska
Polskiego w Skierniewicach) - 17 000,00 zł;
6) Stowarzyszenie Jazzowe Swing (Smooth Jazz Night) - 11 400,00 zł;
7) Stowarzyszenie Ars Iuventutis (XX Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej) - 12 500,00 zł;
8) Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „DZIEWIĄTKA” (Wspieranie rozwoju grupy teatralnej
przy Szkole Podstawowej nr 9 w Skierniewicach) - 3 900,00 zł;
9) Stowarzyszenie Na Rzecz Wychowanków i Absolwentów Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Skierniewicach TWOJA SZANSA (Muzyczne Cztery Pory Roku w SOSW) 3 900,00 zł;
10) Stowarzyszenie Ars Iuventutis (Pałacowe Spotkanie z Muzyką) - 6 000,00 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.
1) Skierniewickie Stowarzyszenie Olimpijczyk (Olimpijski Spływ Kajakowy) - 3 000,00 zł;
2) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ”Sobótki” (Szlakiem Orlich
Gniazd) - 6 480,00 zł;
3) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział PTTK ”Szaniec” (Rajd Rowerowy) - 20
000,00 zł;
4) Koło Miejsko-Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków (Skierniewice i okolice, pieszo,
rowerem, autokarem – cykl wycieczek turystyczno-krajoznawczych) - 3 520,00 zł;
5) Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „DZIEWIĄTKA” (Aktywna Dziewiątka) - 2 000,00 zł;
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6) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział PTTK ”Szaniec” (Spacery krajoznawcze
„Znam Skierniewice i okolice”) - 3 000,00 zł.

Zadania z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
1. Ochrona miejsc pamięci narodowej.
1) Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic (Ochrona miejsc pamięci narodowej – Renowacja nagrobków
na zabytkowym św. Stanisława) - 10 000,00 zł wsparcie.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
1. Organizacja i udział dzieci oraz młodzieży szkolnej w rywalizacji sportowej szkół:
1) Szkolny Związek Sportowy w Skierniewicach - 45 000,00 zł powierzenie;
2) Uczniowski Klub Sportowy VIS Skierniewice (czwartki lekkoatletyczne) - 30 000,00 zł
powierzenie;
3) Uczniowski Klub Sportowy „NAWA SKIERNIEWICE” - 2 500,00 zł wsparcie;
4) Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Wojownik Skierniewice - 2 500,00 zł wsparcie.

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.
1) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 20 000 zł wsparcie;
2) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 20 000 zł wsparcie.

Zadania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu
Propagowanie idei wolontariatu w szkołach i mediach oraz organizowanie szkoleń dla wolontariuszy.
1) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Wspólna Troska - 2 500 zł
wsparcie;
2) Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej - 2 500 zł wsparcie.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
1. Prowadzenie działalności terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dorosłych osób niepełnosprawnych.
1) Koło Miejski – Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Skierniewicach - 11 360 zł
wsparcie;
2) Stowarzyszenie „Hospicjum” im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach - 5 000 zł wsparcie;
3) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „SOBÓTKI” - 36 640 zł wsparcie.
2. Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla dzieci
niepełnosprawnych.
1) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” - 60 000 zł
wsparcie.
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Promocja i ochrona zdrowia
1. Edukacja zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych, nowotworowych
i kardiologicznych oraz promocja zdrowego i aktywnego fizycznie stylu życia.
1) Skierniewickie Stowarzyszenie „AMAZONKA” (Jak dbam tak mam”) - 20 256 zł wsparcie;
2) Skierniewickie Stowarzyszenie „AMAZONKA” - 20 000 zł powierzenie (rezygnacja);
3) Stowarzyszenie „Hospicjum” im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach - 5 000 zł wsparcie;
4) Koło Miejski – Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Skierniewicach - 4 744 zł
wsparcie.
2. Realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta
Skierniewice na lata 2019-2022+
1) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy - 10 000 zł wsparcie;
2) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” - 33 000 zł
wsparcie;
3) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Sobótki” - 14 000 zł 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.
1) Koło Miejski – Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Skierniewicach - 5 000 zł
wsparcie.

Ochrona i promocja zdrowia
Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki 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:
1) Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst”(„Wsparcie osób uzależnionych
od alkoholu i zagrożonych uzależnieniem w rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych
i społecznych”) – 102 000 zł;
2) Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst” (Punkt Wspierająco –
Edukacyjny „Zrozumieć dziecko”) – 68 000 zł;
3) Stowarzyszenie Rozwoju Rodziny FOCUS („Życie Bez Alkoholu”) – 15 000 zł;
4) Stowarzyszenie Rozwoju Rodziny FOCUS(„Bez przemocy w rodzinie”) - 15 000 zł;
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, dla dzieci i młodzieży, ze
szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez:
a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
1) Miejski Klub Sportowy Ósemka Skierniewice („Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych”) - 2 000 zł;
2) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy („Nie tędy droga” ) - 10 000 zł;
3) Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Skierniewicach („Prowadzenie
zajęć pozalekcyjnych”) - 4 000 zł;
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4) Uczniowski Klub Sportowy „NAWA SKIERNIEWICE” („Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych”) 2 000 zł;
5) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec ZHP Skierniewice („Prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych”) - 50 000 zł;
6) Klub Sportowy Polonia Skierniewice („Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych”) - 5 000 zł;
7) Szkolny Związek Sportowy w Skierniewicach („Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych”) - 10 000 zł;
8) Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „Wojownik” Skierniewice („Prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych – judo”) - 5 000 zł;
9) Skierniewickie Stowarzyszenie Olimpijczyk („Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych”) - 10 000 zł;
10) Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy - 5 000 zł.
b) prowadzenie placówek wsparcia dziennego wraz z podejmowaniem działań na rzecz dożywiania
dzieci w nich uczestniczących:
1) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
i Środowiskowa Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza („Uczymy się i bawimy w naszej grupie”) - 29
600 zł;
2) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy („Na ścieżce rozwoju do sukcesu”) - 22 400 zł;
3) Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy - 60 000 zł;
c) organizowanie półkolonii letnich w okresie wakacyjnym:
1) Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy - 5 000 zł;
2) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy („Poszukiwacze wakacyjnych przygód”) 20 000 zł;
3) Klub Sportowy Polonia („Organizowanie półkolonii letnich w okresie wakacyjnym”) - 15 000 zł;
d) organizowanie kolonii i obozów w okresie wakacyjnym
1) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy („Wakacyjne podróże z TPD”) - 10 000 zł
2) Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „Wojownik” - 5 000 zł;
3) Uczniowski Klub Sportowy „NAWA SKIERNIEWICE” - 5 000 zł;
4) Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Skierniewicach - 5 000 zł;
5) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec ZHP Skierniewice - 15 000 zł.

Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
1. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem
od narkotyków, udzielanie rodzinom, w których występuje problem narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej, w tym z uwzględnieniem potrzeb osób zamieszkałych na terenie
rewitalizacji:
1) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy - 3 000 zł;
2) Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst” - 6 000 zł;
3) Fundacja „TROSKA” - 1 000 zł.
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
1. Prowadzenie świetlicy integracyjnej dla dzieci:
1) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy „Razem w pracy i zabawie” - 20 000 zł.
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 – na ogłoszony konkurs ofert nie wpłynęła żadna
oferta.
Środki zostały przekazane do MOPR, który podpisał z podmiotem prywatnym umowę na dostarczanie
żywności dla najbardziej potrzebujących.
Poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna - konkurs nie był ogłoszony
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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 2021 roku:
1) FUNDACJA CELESTE - 64 020,00 zł.
Do zadań publicznych, które mogą być zlecane organizacjom pozarządowym, należą również zadania
dotyczące udzielania dofinansowania 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:
1) UNIA SKIERNIEWICE Non-Profit Spółka z o. o. - 80 000,00 zł wsparcie;
2) Miejski Ludowy Klub Sportowy WIDOK w Skierniewicach - 110 000,00 zł wsparcie;
3) Miejski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Skierniewice - 5 000,00 zł wsparcie;
4) Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Skierniewicach - 20 000,00 zł
wsparcie;
5) Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „WOJOWNIK” Skierniewice - 70 000,00 zł wsparcie;
6) Skierniewicki Klub Karate KYOKUSHINKAI - 10 000,00 zł wsparcie;
7) Uczniowski Klub Sportowy „NAWA” Skierniewice - 45 000,00 zł wsparcie;
8) Skierniewickie Towarzystwo Tenisowe „UZAR” - 5 000,00 zł wsparcie;
9) Międzyszkolny Klub Sportowy SKIER-VIS - 5 000,00 zł wsparcie;
10) Klub Sportowy POLONIA Skierniewice - 20 000,00 zł wsparcie;
11) Stowarzyszenie RUGBY CLUB - 4 000,00 zł wsparcie;
12) Uczniowski Klub Sportowy „VIS” w Skierniewicach - 10 000,00 zł wsparcie;
13) Klub Sportowy Akademia Sztuk Walki TIGER - 22 000,00 zł wsparcie;
14) Stowarzyszenie Sportowe „EMKA SKIERNIEWICE” - 4 000,00 zł wsparcie;
15) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach - 10 000,00 zł wsparcie;
b) upowszechnianie sportu wśród młodzieży powyżej 10 roku życia, dorosłych, w tym seniorów
i osób z niepełnosprawnościami:
1) UNIA SKIERNIEWICE Non-Profit Spółka z o. o. - 500 000,00 zł wsparcie;
2) Miejski Ludowy Klub Sportowy WIDOK w Skierniewicach - 105 000,00 zł wsparcie;
3) Miejski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Skierniewice - 115 000,00 zł wsparcie;
4) Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Skierniewicach - 30 000,00 zł
wsparcie;
5) Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „WOJOWNIK” Skierniewice - 135 000,00 zł wsparcie;
6) Skierniewicki Klub Karate KYOKUSHINKAI - 80 000,00 zł wsparcie;
7) Uczniowski Klub Sportowy „NAWA” Skierniewice - 100 000,00 zł wsparcie;
8) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach - 37 000,00 zł wsparcie;
9) Skierniewickie Towarzystwo Tenisowe „UZAR” - 4 000,00 zł wsparcie;
10) Międzyszkolny Klub Sportowy SKIER-VIS - 55 000,00 zł wsparcie;
11) Klub Sportowy POLONIA Skierniewice - 50 000,00 zł wsparcie;
12) Klub Sportowy LogIN Skierniewice - 8 000,00 zł wsparcie;
13) Stowarzyszenie RUGBY CLUB - 11 000,00 zł wsparcie;
14) Skierniewickie Stowarzyszenie RADIOORIENTACJI SPORTOWEJ - 25 000,00 zł wsparcie;
15) Klub Sportowy LEGION - 30 000,00 zł wsparcie;
16) Skierniewickie Stowarzyszenie OLIMPIJCZYK - 7 000,00 zł wsparcie;
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17) Uczniowski Klub Sportowy „VIS” w Skierniewicach - 37 000,00 zł wsparcie;
18) Skierniewickie Stowarzyszenie „SPORTOWE WARIACJE” - 26 000,00 zł
wsparcie;
19) Klub Sportowy Akademia Sztuk Walki TIGER - 18 000,00 zł wsparcie;
20) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ODDZIAŁ PTTK SZANIEC - 10 000,00 zł
wsparcie;
21) Klub Szachowy „PIĄTKA” - 85 000,00 zł wsparcie;
22) Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego W Skierniewicach - 8 000,00 zł wsparcie;
23) Klub Sportowy „INVERNO” - 20 000,00 zł wsparcie;
24) Stowarzyszenie Sportowe „EMKA SKIERNIEWICE” - 4 000 ,00 zł wsparcie.

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
1. Przybliżanie problematyki ochrony środowiska poprzez organizowanie konkursów ekologicznych
(np. fotograficzny, plastyczny), organizowanie olimpiad przyrodniczo ekologicznych (opisowe prace
pisemne, wiedza-odpowiedź ustna, testy):
1) Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Skierniewicach - 6 000,00 zł;
2. 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”:
1) Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Skierniewicach - 13 000,00 zł.
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XVII. STRATEGIE, POLITYKI I PROGRAMY MIEJSKIE
W gminie Miasto Skierniewice w 2021 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
I. Strategia Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2021-2030.
Strategia Rozwoju Miasta Skierniewice opracowana do roku 2030, przyjęta uchwałą Nr
XXXVIII/153/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. jest w ogólnym zarysie kontynuacją wcześniejszej,
obowiązującej do 2020 roku strategii rozwoju.
W najnowszej strategii przyjęto wizję Skierniewic jako miasta gwarantującego zrównoważony rozwój
przy zachowaniu wysokiej jakości życia mieszkańców i dostępności nowoczesnych usług
publicznych, przy znacznym zahamowaniu niekorzystnych zjawisk demograficznych, osiągniętych
dzięki zwiększającej się atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej. Skierniewice w 2030 roku mają
być ważnym ośrodkiem gospodarczym o zdywersyfikowanej strukturze gospodarki z rozwijającymi
się inteligentnymi specjalizacjami.
Powyższa wizja stanowi punkt wyjścia do formułowania założeń strategicznych i operacyjnych,
a w konsekwencji wyselekcjonowanie dziewięciu kierunków działań i zakresu przedsięwzięć do
realizacji.
Wyodrębniono cele strategiczne rozwoju w trzech wymiarach, tj. w sferze gospodarczej, społecznej
i przestrzenno-inwestycyjnej.
Realizacja celów strategicznych w powyższych trzech wymiarach opiera się na dziewięciu kierunkach
działań:
1. Wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw
2. Zrównoważony rozwój
3. Promocja innowacji
4. Zintegrowana polityka społeczna
5. Podniesienie jakości i konkurencyjności kapitału ludzkiego
6. Zintegrowana polityka przestrzenna
7. Wyższa jakość życia mieszkańców
8. Zielony wzrost
Cel strategiczny I - sfera gospodarcza
1. Wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw
Wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), promocja innowacji oraz
zrównoważony rozwój, to trzy kierunki działania składające się na obszar dotyczący sfery
gospodarczej, ich wspólnym mianownikiem jest poprawienie atrakcyjności inwestycyjnej Skierniewic
oraz sytuacji na rynku pracy. Warunkiem do rozwoju MŚP jest odpowiednie kształtowanie polityki
makroekonomicznej, która stwarza warunki do trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarki.
Ważne jest tworzenie korzystnych lokalnych warunków do rozwijania sektora
2. Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój gospodarki jest zbudowany na zasadach innowacyjności, inwestycjach przy
wykorzystaniu dostępnych zasobów w sposób zapewniający maksymalną korzyść. Przedsięwzięcia
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zaplanowane w ramach tego kierunku w dużej mierze, koncentrują się na stymulowaniu
przedsiębiorczości i aktywizowaniu całej społeczności lokalnej. Sfera gospodarcza jest o tyle istotna,
że w przeprowadzonym badaniu ankietowym, zrealizowanym na potrzeby opracowania strategii, jako
dwa główne mankamenty miasta mieszkańcy wprost wskazywali kwestie gospodarcze i rynek pracy
(6,4%) oraz ożywienie rynku (6,5%). Z punktu widzenia rozwoju miasta istotne jest zapewnienie
odpowiednich warunków na rynku pracy i dostosowanie do indywidualnych potrzeb mieszkańców.
Wśród działań wskazuje się również na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
w tym szczególnie osób starszych oraz wykorzystanie ich potencjału. W dużej mierze stymulowanie
przedsiębiorczości w Skierniewicach powinno opierać się i koncentrować się na działaniach miękkich,
które wzmacniają potencjał gospodarczy.
3. Promocja innowacji
Podejmowanie działań z zakresu promocji wpłynie na umocnienie marki inwestycyjnej Skierniewic,
tworzenie jego wizerunku jako miasta atrakcyjnego pod względem pracy, jak również miejsca
zamieszkania i edukacji. Dzięki temu, Skierniewice mogą stać się ważnym ośrodkiem gospodarczym
o zdywersyfikowanej strukturze gospodarki z rozwijającymi się inteligentnymi specjalizacjami.
Cel strategiczny II - sfera społeczna
1. Zintegrowana polityka społeczna
Zintegrowana polityka społeczna dotyczy istotnych dla organizacji życia publicznego kwestii
społecznych, mających wpływ na komfort życia społecznego i odczuwaną jakość życia mieszkańców.
Podejmowane działania mają na celu zaspokojenie potrzeb i dostosowanie oferty do poszczególnych
grup, jednocześnie mając na uwadze rozwiązywanie problemów społecznych i poprawę sytuacji osób
zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją. Polityka społeczna opiera się również na promocji
i rozwijaniu miasta w zakresie gospodarki, jak również oferty rozrywkowej, kulturalnej i sportoworekreacyjnej. Wskazany kierunek działania, skupia się przede wszystkim na elementach wpływających
na jakość życia w Skierniewicach. Wśród takich czynników istotne znaczenie mają działania
kulturotwórcze. Profesjonalizm, doinwestowanie i nowoczesność szeroko rozumianego sektora
kultury, pozwoli również na kreowanie wizerunku miasta i przyciągnie nowych mieszkańców. Należy
podkreślić, że zapewnienie wysokiego standardu działań i świadczonych usług i prowadzenie
zintegrowanej polityki społecznej, pozwoli na systematyczne poprawianie odczuwanej jakości życia
w mieście oraz dalsze zwiększanie atrakcyjności Skierniewic.
2. Podniesienie jakości i konkurencyjności kapitału ludzkiego
Kapitał ludzki uważany jest za czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, stanowi istotny potencjał
mający wpływ na gospodarkę w przyszłości. Zaplanowane działania przewidują aktywizowanie
lokalnej społeczności, wzmacnianie kompetencji i rozwój umiejętności osób młodych, które
w przyszłości będą stanowić o potencjale gminy. Obserwowane zjawisko drenażu mózgów i odpływ
młodych mieszkańców w kierunku dużych ośrodków może zostać zminimalizowany poprzez
umacnianie poczucia tożsamości lokalnej. Edukacja to jedno z ważniejszych i najbardziej
kosztochłonnych zadań realizowanych przez samorząd gminy. Z punktu widzenia mieszkańców jest
ono bardzo ważne, jako kluczowa usługa dostarczana głównie dzieciom i młodzieży. Wyzwaniem
w obrębie tego kierunku działań jest wdrażanie nowych technologii, rozwój infrastruktury edukacyjnej
i dostosowanie do nowych potrzeb edukacyjnych i wychowawczych. W tym kontekście należy
również wspomnieć o edukacji zdrowotnej i prowadzeniu działań mających promować zdrowy tryb
życia i mobilizować mieszkańców do podejmowania aktywności fizycznej i rozwoju. Baza sportowa
oraz rekreacyjna to także element poszerzający ofertę spędzania czasu wolnego dedykowaną
skierniewiczanom.
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3. Integracja i rewitalizacja społeczna
Zaproponowany zakres przedsięwzięć skupiony jest na interwencji społecznej, podejmowanej przez
publiczne i prywatne instytucje pomocy społecznej, szkolnictwa, edukacji, kultury i sportu, mającej na
celu rozwiązywanie problemów społecznych. Spójne i zintegrowane działania, pozwolą na
zatrzymanie negatywnych tendencji społecznych, przeciwdziałanie patologiom oraz obecnemu
zjawisku wykluczenia społecznego. Proponowane działania mają na celu również wyrównanie
dysproporcji w jakości życia, podnoszenie poziomu wykształcenia oraz rozwój kompetencji
(szczególnie wśród młodych mieszkańców miasta) i zdolności adaptacyjnych, poprzez sprawnie
funkcjonujący system opiekuńczy i edukacyjny.
Cel strategiczny III - sfera przestrzenno-inwestycyjna
1. Zintegrowana polityka przestrzenna
Obszar przestrzenno-inwestycyjny odnosi się głównie do zagadnień z zakresu planowania
przestrzennego, które prowadzone w sposób zrównoważony i z poszanowaniem wartości środowiska
będzie sprzyjał podniesieniu jakości życia mieszkańców. W kontekście Skierniewic działania
w zakresie polityki przestrzennej odnoszą się w szczególności do dostępności komunikacyjnej
i systemu transportowego. O ile miasto, w ujęciu dostępności komunikacyjnej zewnętrznej ma istotne
atuty, o tyle działania ukierunkowane na poprawę sytuacji w obrębie centrum i dzielnic stanowią
obiektywne wyzwanie stojące przed miastem. Ze względu na dużą gęstość zaludnienia, zwartość
zabudowy oraz korzystne ukształtowanie terenu, istotnym odciążeniem dla ruchu kołowego byłby
zintegrowany system ścieżek rowerowych. Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę potencjał
intermodalny związany z funkcjonowaniem dworca kolejowego w Skierniewicach. Co warte
podkreślenia, nastawienie na transport niskoemisyjny, to element wprost oddziałujący (korzystnie) na
stan i jakość środowiska naturalnego. Warto podkreślić, że dla blisko 10% respondentów,
mieszkańców Skierniewic, kwestie szeroko rozumianej komunikacji stanowią najważniejszy problem
(zaraz po rynku pracy).
2. Wyższa jakość życia mieszkańców
Przestrzeń silnie wpływa na jakość życia mieszkańców. Jej estetyka, funkcjonalność, różnorodność,
dostępność i sposób zagospodarowania odgrywa istotną rolę w procesie kształtowania atrakcyjności
Skierniewic. Zaspokojenie rozpoznanych potrzeb mieszkańców i realizacja przyjętych wizji często
wiąże się z odpowiednim kształtowaniem struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru. Konieczne
jest zapewnienie dostępności terenów pod rozwój różnych funkcji. Działania ukierunkowane na
tworzenie przestrzeni zielonych oraz poprawianie stanu istniejących terenów zielonych, czy też
korzystanie z rozwiązań w ramach polityki dostępności, są bezpośrednio powiązane z interwencją
infrastrukturalną oraz przebudową kluczowych przestrzeni miejskich. Kierunek działania wyższa
jakość życia mieszkańców kładzie nacisk również na estetyzację przestrzeni publicznych
w odniesieniu do całego miasta.
3. Zielony wzrost
Zaproponowany zakres interwencji obejmuje m.in. poprawę efektywności energetycznej budynków,
zwiększenie stopnia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych czy poprawę czystości powietrza.
Ponadto z uwagi na problem niedoboru wody na terenie miasta w strategii wprost zdefiniowano szereg
projektów mających w przyszłości ograniczyć tego typu problemy m.in. ochrona zasobów wód oraz
poprawa ich jakości, przeciwdziałanie skutkom suszy i zmniejszanie niedoborów wody, poprzez
retencję wód. 40% respondentów (mieszkańców Skierniewic) wskazuje na poprawiający się stan
instalacji wodno-ściekowych, jednak potrzeby w tym zakresie są w dalszym ciągu bardzo istotne
i konieczna jest rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji, a także wdrażanie inteligentnego
systemu zarządzania tą siecią.
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II. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Skierniewice na lata 20212030
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Skierniewice na lata 2021-2030 została
przyjęta uchwałą Nr XXXIV/77/2021 Rady Miasta Skierniewice z dnia 12 sierpnia 2021r.
Strategia 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.
Cele strategiczne:
1. Integracja społeczna - przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego (bezrobocie, ubóstwo,
bezdomność).
2. Wspieranie rodzin i dzieci w mieście Skierniewice.
3. Redukowanie problemu uzależnień w mieście Skierniewice.
4. Wspieranie i aktywizacja osób niepełnosprawnych i starszych w mieście Skierniewice.

III. Strategia Rozwoju Sportu dla Miasta Skierniewice na lata 2018-2023
Strategia Rozwoju Sportu dla Miasta Skierniewice na lata 2018-2023 została przyjęta uchwałą
Uchwała Nr XLIX/51/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. i powstała z myślą strategicznego spojrzenia na
rozwój sportu w mieście.
Strategia zakłada realizację poniższych celów:
1. Rozwinięta infrastruktura oraz oferta sportu i rekreacji w Skierniewicach
2. Efektywne zarządzanie i organizacja sportu w Skierniewicach
3. Sport w Skierniewicach marką miasta
Cele są realizowane na bieżąco.

IV. Program Rewitalizacji Miasta Skierniewice na lata 2016-2022
Program Rewitalizacji Miasta Skierniewice na lata 2016-2022 uchwała 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.
W roku 2021 została przeprowadzona ocena aktualności i stopnia realizacji Programu Rewitalizacji
Miasta Skierniewice na lata 2016-2022.
Celami programu są:
Sfera społeczna
1. Zwiększenie dostępności infrastruktury kultury, sportu i rekreacji dla mieszkańców obszaru
rewitalizacji.
2. Wzmacnianie kapitału społecznego.
3. Poprawa warunków życia wszystkich mieszkańców Miasta Skierniewice z priorytetowym
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uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizowanego.
Sfera środowiskowa, funkcjonalno-przestrzenna i techniczna
1. Poprawa warunków mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji w Mieście Skierniewice.
2. Poprawa jakości środowiska naturalnego.
3. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych.
4. Zachowanie ładu przestrzennego i estetyki Miasta, wzmacnianie istniejących i wspieranie
nowych funkcji miasta.
Sfera gospodarcza
1. Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego a obszarze rewitalizowanym Miasta
Skierniewice.
2. Aktywizacja mieszkańców.
Cel został zrealizowany, poprzez: budowę zatok parkingowych, chodników, ciągu pieszo-jezdnego,
kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej na
wyznaczonym obszarze rewitalizacji w Mieście Skierniewice- ul. Rawska, Remont i adaptacja
budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach, Rewitalizacja budynku Towarzystwa
Przyjaciół Skierniewice wraz z otoczeniem, spotkania integracyjne dla osób starszych, organizacja
zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu ze wsparciem psychologicznym- dotacje
Program Rewitalizacji zawiera również przedsięwzięcia uzupełniające: Rewitalizacja i adaptacja
zabytkowej Parowozowni Skierniewice do celów muzealnych i realizacji projektów kulturalnych zadanie realizowane poprzez dotacje.

V. 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 2021.
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.

VI. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie Miasta Skierniewice
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 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
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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 strategiczne:
- zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz
ograniczanie zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem przemocy
- zatrzymanie sytuacji przemocy, zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar świadków
występowania przemocy w rodzinie
- udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą i zmuszonym do opuszczenia
dotychczasowego miejsca zamieszkania, pobytu lub rodziny
- wychodzenie z sytuacji przemocy, zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie
- 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.

VII. Gminny Program Wspierania Rodziny w Mieście Skierniewice na lata 2020-2022
Gminny Program Wspierania Rodziny w Mieście Skierniewice na lata 2020- 2022 został przyjęty
uchwałą Nr XXII/76/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 17 września 2020 roku.
Podstawowym założeniem „Gminnego programu wspierania rodziny w Mieście Skierniewice na lata
2020 – 2022” jest utworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Ma on na celu przywrócenie im zdolności do
wypełniania tych funkcji poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu
dzieci. Realizowane zadania koncentrować się powinny nie tylko na dziecku, ale i na całej rodzinie,
również w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostanie poza rodzina biologiczną, w celu
umożliwienia mu powrotu do tej rodziny.
Cele szczegółowe:
1.Wspieranie rodziny w wychowywaniu dziecka oraz w pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczej.
2. Praca z rodziną w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i rodzinie.

VIII. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021- 2023
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021- 2023 został przyjęty uchwałą Nr
XXXV/98/2021 z dnia 30 września 2021r. Program został przygotowany w oparciu o diagnozę
sytuacji rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie Miasta Skierniewice
oraz o aktualne potrzeby wynikające z konieczności umieszczania dzieci poza rodzinami
biologicznymi.
Celem programu jest rozwój nowych i wsparcie istniejących form pieczy zastępczej w Mieście
Skierniewice.
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Cele szczegółowe
1. Tworzenie warunków do powstania nowych rodzinnych form pieczy zastępczej ( Rodziny zastępcze
niezawodowe, zawodowe, rodzinne domy dziecka) dających szansę na harmonijny rozwój i przyszłą
samodzielność życiową wychowanków:
2.Wspieranie istniejącego systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym
opiekunów zastępczych
3. Osiągnięcie obowiązujących standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz
zwiększenie liczby miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej:
4. Zwiększenie szans na powrót dzieci do środowiska rodzinnego:
5. Wsparcie usamodzielnianych wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej –
poprawa ich sytuacji życiowej i funkcjonowania w życiu społecznym rodzinnych domów dziecka.
IX. Program Ochrony Środowiska Miasta Skierniewice na lata 2021 – 2024

z perspektywą do 2028 roku
„Program Ochrony Środowiska Miasta Skierniewice na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku”
przyjęty został Uchwałą Nr XXXVI/104/2021 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 października 2021
r. Zawiera charakterystykę miasta wraz z opisem uwarunkowań fizyczno-geograficznych 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.
Główne cele realizacji Programu to:
1. Poprawa jakości powietrza na terenie miasta.
2. Poprawa środowiska akustycznego miasta.
3. Utrzymanie poziomu promieniowania elektromagnetycznego poniżej poziomu dopuszczalnego.
4. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych – dążenie do osiągnięcia dobrego stanu
wód oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej.
5. Prawidłowe użytkowanie powierzchni ziemi.
6. Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami.
7. Utrzymanie dobrego stanu zasobów przyrodniczych oraz poprawa bioróżnorodności na terenie
miasta.
8. Zapobieganie powstawaniu poważnych awarii.
Powyższe cele Programu Ochrony Środowiska są w trakcie realizacji.
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X. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Miasta Skierniewice w 2021 roku
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi przyjęty uchwałą nr XXVIII/12/2021 Rady Miasta
Skierniewice z dnia 26 lutego 2021 r. Cele programu zostały zrealizowane.

XI. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Skierniewice na lata 2018-2022
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Miasta Skierniewice na lata 2018-2022 został przyjęty
Uchwałą NR XLVI/10/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 18.01.2018 r. Program ten obowiązuje
do końca roku 2022.
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,
renowacyjnych i remontowych zabytkowych obszarów i obiektów. 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 aktywnościlokalnej mającej na celu poszanowanie dziedzictwa kulturowego.
Do najważniejszych zadań służących realizacji powyższych celów należą:
1. Zachowanie ciągłości dziedzictwa kulturowego.
2. Kreowanie poczucia tożsamości regionalnej.
3. Rozwój turystyki w oparciu o walory krajobrazowe i historię obszaru.
Cele są realizowane na bieżąco.

XII. Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli na terenie miasta Skierniewice w latach 2016-2023
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. 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:
1. Przeciwdziałanie i skuteczne ściganie ciężkich i brutalnych przestępstw (rozboje, pobicia,
wymuszenia).
2. Zwalczanie przestępczości przeciwko mieniu (np. kradzieże: kieszonkowe, mienia, samochodów,
włamania, naruszenia praw autorskich itp.).
3. Poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
4. Zapobieganie patologiom społecznym, demoralizacji i przestępczości dzieci i młodzieży.
5. Właściwe przygotowanie powiatu do reagowania podczas wystąpienia klęsk żywiołowych i innych
nadzwyczajnych zagrożeń.
6. Zapewnienie przestrzegania norm prawnych w zakresie utrzymania ładu i porządku w mieście.
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Program jest w trakcie realizacji.

XIII. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Skierniewice
na lata 2019-2023
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.
Program jest w trakcie realizacji.

XIV. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Skierniewice na lata 2019-2022+
Celami są:
Cel główny 1. Promocja i profilaktyka 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 z zaburzeniami organicznymi wywołanymi
starzeniem się organizmu. Na pojawienie się 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:
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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 fizyczne i prawne. Cel będzie realizowany
poprzez następujące cele szczegółowe:
1. Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej
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 psychiatrycznej
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 psychicznymi
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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