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WSTĘP DO RAPORTU O STANIE GMINY ZA ROK 2021 

 

Szanowni Państwo,  

na podstawie art. 28 aa. ustawy o samorządzie gminnym po raz czwarty 

przekazuję Państwu raport o stanie Gminy Skoczów – obszerny dokument 

zawierający informacje na temat działalności władz samorządowych  

w roku 2021. Dokument ten ukazuje, jak w poszczególnych obszarach 

wdrażane są założenia polityk, programów i strategii oraz jakimi 

środkami samorząd realizuje nałożone na niego obowiązki. 

Przedstawione tu dane i analizy umożliwią uzyskanie obiektywnego, 

opartego na faktach obrazu, co pozwoli Państwu samodzielnie ocenić efekty uprzednio podjętych 

decyzji i działań, które rzutują dziś na życie mieszkańców.  

Raport obejmuje swymi ramami wszystkie dziedziny podlegające lokalnej polityce społeczno-

gospodarczej. W zakresie tym mieszczą się podstawowe aspekty, takie jak inwestycje publiczne, 

zadania w dziedzinie edukacji, ochrony zdrowia, polityki społecznej, ale także kwestie dotyczące 

zarządzania mieniem komunalnym, czy zadania w zakresie kultury i rozwoju mieszkańców.  

Przyjęty w Raporcie układ informacji pozwoli Państwu w pierwszej kolejności zapoznać się  

z najistotniejszymi danymi na temat gminy i jej finansów, a następnie pogłębić analizę  

w poszczególnych obszarach zadań własnych gminy. W Raporcie zestawiono też najważniejsze 

inwestycje i wydarzenia na terenie naszej gminy, omówiono uchwały podjęte przez Radę Gminy  

w 2021 roku.  

Zagrożenie koronawirusem miało nadal istotny wpływ na niemal wszystkie aspekty naszego 

życia, w tym także samorządowego. Ze względu na obostrzenia epidemiczne nadal zmuszeni byliśmy 

odwołać większość uroczystości i imprez masowych. Praca urzędu miejskiego i jednostek 

samorządowych nadal musiała być zreorganizowana. Nadal w sposób ograniczony działały szkoły 

i przedszkola. Z dużą ostrożnością planowaliśmy wydatki, ale równocześnie czyniliśmy starania  

o pozyskanie zewnętrznego dofinansowania. Mam nadzieję, że podjęte działania, które opisano  

w niniejszym Raporcie, przekonują o trwałych zmianach na lepsze, odczuwanych przez wszystkich 

członków naszej lokalnej społeczności.  

Opracowanie ułatwiło nam to, że większość informacji była na bieżąco prezentowana na 

posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miejskiej Skoczowa w trakcie całego roku 2021. Dlatego 

uważam, że swoją opinię o stanie gminy będą Państwo mogli kształtować na podstawie rzetelnej  

i bezstronnej prezentacji.  

Determinacją w działaniu, cierpliwie i konsekwentnie budujemy wizerunek gminy stabilnej  

i przewidywalnej. Być może mieszkając tu, obcując na co dzień z tym, co się wokół nas dzieje, wielu 

zachodzących zmian nie zauważamy lub nie doceniamy. Widzimy je dopiero z perspektywy lat. 

Dostrzegają je na pewno odwiedzający nas goście. W trakcie intensywnej pracy często nie da się 

uniknąć błędów. Mogą wynikać z pośpiechu, ludzkiego niedopatrzenia i bardzo często z czynników 

zewnętrznych, które coraz bardziej determinują funkcjonowanie jednostek samorządowych.  

W niniejszym dokumencie zostały wskazane także kwestie, które wymagają rozwiązania lub 
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podjęcia długoterminowych działań, co może stanowić wstęp do dyskusji o sposobach realizacji 

zadań gminnych w kolejnych latach.  

Przyjęty w Raporcie układ informacji pozwoli Państwu w pierwszej kolejności zapoznać się  

z najistotniejszymi danymi na temat gminy i jej finansów, a następnie pogłębić analizę  

w poszczególnych obszarach jej zadań własnych. W Raporcie zestawiono też najważniejsze 

inwestycje i wydarzenia na terenie naszej gminy, omówiono uchwały podjęte przez Radę Miejską 

Skoczowa w 2021 roku.  

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w codzienną pracę nad 

rozwojem naszej Małej Ojczyzny, w tym wielu aktywnym mieszkańcom, pracownikom urzędu 

miejskiego, Radnym Rady Miejskiej w Skoczowie, sołtysom i przewodniczącym rad osiedli, 

druhnom i druhom z OSP, a także wszystkim instytucjom i osobom spoza Gminy wykazującym tak 

dużo dobrej woli, aby nas wspierać.  

Życzę Państwu, aby niniejsze opracowanie było inspiracją do dalszych działań na rzecz 

pomyślnego rozwoju naszej skoczowskiej społeczności.  

 

    

   Burmistrz Skoczowa 

 

 

           Mirosław Sitko 
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1. Ogólna charakterystyka gminy Skoczów  

1.1 Położenie 

Gmina Skoczów położona jest w południowej części woj. śląskiego, na obszarze Powiatu 

Cieszyńskiego, wchodzącego w skład Beskidu Śląskiego. 

Istotnym elementem uwarunkowań zewnętrznych Gminy Skoczów stanowi układ dróg krajowych 

o charakterze międzynarodowym (Bielsko-Biała–Skoczów–Cieszyn oraz Czeski Cieszyn). Dogodne 

powiązania komunikacyjne zarówno ruchu kołowego jak i kolejowego, stwarzają możliwości powiązań 

regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Sieć komunikacyjna wiąże ten obszar z większymi 

miastami Polski i ośrodkami Europy. 

Położenie Skoczowa na styku obszarów zróżnicowanych funkcjonalnie – na północy obszar 

zwiększonej aktywności ekonomicznej (przemysłowa aglomeracja Śląska – Kraków), na południu 

obszar dużej aktywności turystyczno-wypoczynkowej oraz w zasięgu strefy przygranicznej stwarzają 

duże możliwości rozwojowe dla tego rejonu. 

 

Rys. 1: Gmina Skoczów na tle powiatu cieszyńskiego  
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1.2 Podział administracyjny 

W skład Gminy Skoczów wchodzi miasto Skoczów oraz dziesięć sołectw: Bładnice, Harbutowice, 

Kiczyce, Kowale, Międzyświeć, Ochaby, Pierściec, Pogórze, Wilamowice i Wiślica. 

 

Tabela 1: Powierzchnia terenu Gminy Skoczów w rozbiciu na miejscowości 

Miejscowości wchodzące  

w skład Gminy 

Powierzchnia terenu Gminy 

6355 ha 

% udział 

100 % 

Miasto Skoczów 985 ha 15,49 % 

Sołectwo Bładnice 291 ha 4,58 % 

Sołectwo Harbutowice 177 ha 2,78 % 

Sołectwo Kiczyce 730 ha 11,48 % 

Sołectwo Kowale 349 ha 5,50 % 

Sołectwo Międzyświeć 298 ha 4,69 % 

Sołectwo Ochaby 1318 ha 20,74 % 

Sołectwo Pierściec 709 ha 11,16 % 

Sołectwo Pogórze 863 ha 13,58 % 

Sołectwo Wilamowice 278 ha 4,38 % 

Sołectwo Wiślica 357 ha 5,62 % 

 

Gminę Skoczów zamieszkuje 25 242 mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 294 osoby/km2.  

 

Tabela 2: Liczba mieszkańców Gminy Skoczów w rozbiciu na zamieszkiwane miejscowości 

Miejscowości wchodzące  

w skład Gminy 
Liczba mieszkańców 

miasto Skoczów  12895 

sołectwo Bładnice  915 

sołectwa Harbutowice  880 

sołectwo Kiczyce  1125 

sołectwo Kowale  705 

sołectwo Międzyświeć  1143 

sołectwo Ochaby  2130 

sołectwo Pierściec  2019 

sołectwo Pogórze  2059 

sołectwo Wilamowice  574 

sołectwo Wiślica  797 
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1.3 Demografia 

 

Liczba oraz migracja wewnętrzna stałych mieszkańców Gminy Skoczów. 

Tabela 3: Liczba ludności w latach 2010-2021 

Rok Gmina Skoczów Miasto Skoczów Sołectwa 

2010 25858 14473 11382 

2011 25897 14396 11501 

2012 25916 14270 11646 

2013 25878 14092 11786 

2014 25822 13956 11866 

2015 25773 13822 11951 

2016 25730 13745 11985 

2017 25735 13667 12068 

2018 25641 13532 12109 

2019 25600 13368 12232 

2020 25415 13111 12304 

2021 25242 12895 12347 

 

Wykres 1: Liczba ludności w latach 2010-2021 
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Tabela 4: Liczba urodzeń, zgonów i przyrostu naturalnego w latach 2005-2021 

LATA URODZENIA ZGONY 
PRZYROST 

NATURALNY 

2005  252 236 16 

2006  245 224 21 

2007  295 245 50 

2008  301 255 46 

2009  307 254 53 

2010  330 249 81 

2011  309 253 56 

2012  289 254 35 

2013  263 253 10 

2014  238 235 3 

2015  265 249 16 

2016  259 246 13 

2017  287 302 -15 

2018  254 286 -32 

2019   269 300 -31 

2020  224  337 -113 

2021  201 376 -175 

 

Wykres 2: Liczba urodzeń, zgonów i przyrostu naturalnego w latach 2005-2021 
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2. Informacje finansowe 

W uchwale Nr XXII/246/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie 

budżetu Gminy Skoczów na 2021 rok ustalono: 

− dochody  137 043 115,38 

− wydatki  147 840 631,95 

− przychody   13 445 530,57 

− rozchody      2 648 014,00. 

 

Po dokonanych w ciągu roku zmianach planowany budżet według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku 

przedstawiał się następująco: 

− dochody  144 443 257,79 

− wydatki  150 663 566,02 

− przychody     8 762 322,23 

− rozchody      2 542 014,00. 

   

Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco: 

− dochody zostały zrealizowane w 100,91 % na kwotę 145 762 424,20 zł, 

− wydatki wykonano w 94,59 % w kwocie 142 516 133,27  zł. 

 

Budżet 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 3 246 290,93 zł, co oznacza większe wykonanie 

dochodów od wydatków ogółem. 

 

Tabela 5: Wykonanie dochodów i wydatków oraz zrealizowane nadwyżki 

  Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 

1 Dochody, w tym: 144 443 257,79 145 762 424,20 100,91 

2   dochody bieżące 141 634 198,79 141 008 350,65 99,56 

3   dochody majątkowe 2 809 059,00 4 754 073,55 169,24 

4 Wydatki, w tym: 150 663 566,02 142 516 133,27 94,59 

5   wydatki bieżące 136 337 788,16 129 276 334,76 94,82 

6   wydatki majątkowe 14 325 777,86 13 239 798,51 92,42 

7 Deficyt (1.4 - 4.4) -6 220 308,23 + 3 246 290,93 - 

8 Nadwyżka operacyjna (2.4 - 5.4) 5 296 410,63 11 732 015,89 221,51 

 

Tabela 6: Zadłużenie gminy w poszczególnych latach 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Zadłużenie 

gminy 

na koniec 

roku 

14 069 081 15 753 506 13 204 120 10 728 934 13 741 585 16 527 496 19 512 859 

 

 

W poprzednich latach ograniczano poziom zadłużenia, by przygotować się do okresu 

zwiększonych wydatków inwestycyjnych realizowanych przy dofinansowaniu środkami europejskimi. 
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Wykres 4: Struktura wydatków według najważniejszych tytułów 

 
 

 

Wykres 3: Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów 
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Tabela 7: Wykonanie budżetu Gminy w latach 2019-2021 

Wyszczególnienie 2021 2020 2019 

Wzrost               

2021/2020            

w % 

Wzrost              

2020/2019           

w % 

1 2 3 4 5 6 

Dochody własne bez 

udziałów w podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych i prawnych 

38 332 082 33 722 365 31 536 097 13,67 6,93 

Podatek od nieruchomości, 

w tym: 
24 802 079 19 998 721 19 328 417 24,02 0,30 

      od osób prawnych 15 647 739 14 436 065 13 935 584 8,39 3,59 

      od osób fizycznych 9 154 340 5 562 656 5 392 833 64,57 3,15 

Dochody ogółem 145 762 424 145 775 622 127 313 607 - 0,01 14,50 

Udział dochodów własnych 

w dochodach ogółem w % 
26,30 23,13 24,77 - - 

 

 

Tabela 8: Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych 

Wyszczególnienie 2021 2020 2019 

Wzrost               

2021/2020            

w % 

Wzrost              

2020/2019          

w % 

1 2 3 4 5 6 

Udział w podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych 

28 955 376 26 603 151 27 163 276  8,83 - 2,06 

Udział w podatku 

dochodowym od osób 

prawnych 

1 671 560 1 784 834 1 736 374  - 6,35 2,79 

 

W latach 2019 - 2021 gmina otrzymała następujące kwoty, jako dofinansowanie zadań z funduszy 

unijnych. 

 

Tabela 9: Dotacje unijne uzyskane przez Gminę Skoczów w latach 2019-2021 

Wyszczególnienie 2021 2020 2019 

1 2 3 4 

Dotacje unijne, w tym: 4 665 601,15 6 770 857,31 3 436 019,90 

na zadania bieżące 364 590,40 943 693,11 1 767 762,15 

na zadania inwestycyjne 4 301 010,75 5 827 164,20 1 668 257,75 

 

 

W ubiegłym roku zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 13 239 798,51 zł.  
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Tabela 10: Wydatki na inwestycje w latach 2019-2021 i udział wydatków inwestycyjnych 

Wyszczególnienie 2021 2020 2019 

Wzrost               

2021/2020           

w % 

Wzrost               

2020/2019            

w % 

1 2 3 4 5 6 

Wydatki majątkowe 13 239 798,51 26 332 500,09 9 429 265,03  - 49,72 279,26 

Wydatki 142 516 133,27 148 385 753,84 120 216 480,47 - 3,96 23,43 

Udział wydatków 

majątkowych w 

wydatkach ogółem w % 

9,29 17,74 7,84 - - 

 

 

W 2021 roku wydatki związane z systemem odbiorów odpadów komunalnych były wyższe od 

uzyskanych dochodów o 2 940 342,18 zł. 

 

 

Tabela 11: Dochody i wydatki związane z systemem odbioru odpadów komunalnych 

Wyszczególnienie 2021 

1 2 

Dochody 8 007 720,36 

Wydatki 10 948 062,54 

Różnica -2 940 342,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

- 13 - | S t r o n a  
Skoczów, Maj 2022 r. 
 

2.1 Inwestycje 

2.1.1 Inwestycje zakończone w 2021 roku  

1. Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34 

 

Inwestycja została rozpoczęta we wrześniu 2020 r. Zakres robót obejmował: wymianę stolarki okiennej 

i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu poddasza, wymianę instalacji 

wewnętrznych, malowanie sal i  korytarzy oraz dostosowanie budynku szkoły dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych poprzez montaż dźwigu oraz dostosowanie toalety na parterze. 

 

Zakończenie inwestycji nastąpiło w czerwcu 2021 r. 

Koszt inwestycji ogółem:  3 038 tys. zł. 

Koszty poniesione w 2021 r.:  2 350 tys. zł. 
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2. Kompleksowy remont i wyposażenie kamienicy przy Rynku 3 oraz utworzenie Centrum 

Edukacji Ekologicznej 

 

W 2021 r. zgodnie z harmonogramem zadania, kontynuowane były roboty budowlane związane  

z kompleksowym remontem kamienicy przy Rynku 3. Dokończona została ekspozycja multimedialna 

Centrum Edukacji Ekologicznej, wyposażenie sali sesyjnej oraz pomieszczeń Urzędu.  Inwestycja była 

realizowana w ramach zadania: „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych 

zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów.” 

W ramach projektu powstało 6,4 ha parku leśnego na Górnym Borze wraz z infrastrukturą edukacyjną. 

Zakończono już wszystkie etapy realizacji zadania. 

Koszt inwestycji ogółem:  12 500 tys. zł. 

Koszty poniesione w 2021 r.:  4 646 tys. zł. 
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3. Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka 

 

W 2021 r. kontynuowano kompleksową przebudowę ul. Żebroka polegającą na przebudowie  

i poszerzeniu jezdni, wykonaniu nowej podbudowy i nawierzchni, wymianie instalacji wodociągowej 

wraz z przyłączami oraz wykonaniu zatoki postojowej i mijanek. 

 

Zakończenie inwestycji nastąpiło w październiku 2021 r. 

Koszt inwestycji ogółem: 1 459 tys. zł. 

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 790 tys. zł. 

Koszt poniesiony w 2021 r.: 203 tys. zł. 
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4. Modernizacja ul. Stalmacha na odcinku od ul. Wiślickiej do ul. Objazdowej 

 

Realizacja inwestycji na ul. Stalmacha obejmowała odcinek o długości ok. 650 mb od ul. Wiślickiej do  

ul. Objazdowej. 

Projekt techniczny został opracowany przez gminę Skoczów w 2020 r. Zakres zadania obejmował 

kompleksowy remont ul. Stalmacha wraz z przebudową sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej 

oraz sieci kanalizacji deszczowej. W ramach prac przygotowawczych zawarto porozumienie  

z Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. oraz Miejską Spółką SKO-EKO Sp. z o.o. na  przebudowę 

urządzeń obcych tj. sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Koszt przebudowy tych sieci był 

finansowany przez właścicieli poszczególnych sieci.  

Powiat Cieszyński aplikował o sfinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych, ale 

wniosek nie zakwalifikował się do dofinansowania. Jednak w wyniku dodatkowego wniosku Burmistrza 

Skoczowa inwestycja uzyskała dotację w wysokości 1,5 mln. zł. 

 

Roboty budowlane rozpoczęto w lutym 2021 r., a zakończono w listopadzie 2021 r. 

Koszt inwestycji obejmujący wodociąg i kanalizację poniesiony przez WZC oraz SKO-EKO:  

3,5 mln. zł. 

Koszt branży drogowej:  3 mln. zł. 

Pomoc finansowa Gminy Skoczów dla Powiatu Cieszyńskiego:  711 tys. zł. 
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5. Modernizacja ul. Kowalskiej i  Sobeckiego w Pierśćcu 

 

Inwestycja prowadzona była przez PZDP w Cieszynie. Zadanie polegało na wykonaniu nakładki 

asfaltowej na odcinku ok 1 km oraz wykonaniu kanalizacji deszczowej. 

 

Termin zakończenia inwestycji: grudzień 2021 r. 

Pomoc finansowa Gminy Skoczów dla Powiatu Cieszyńskiego: 229 tys. zł. 
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6. Przebudowa ul. Góreckiej w Skoczowie – etap III 

 

Inwestycja prowadzona była przez PZDP w Cieszynie. Zadanie polegało na przebudowie ulicy 

Góreckiej na odcinku ok. 175 m pomiędzy torami kolejowymi. 

 

Termin zakończenia inwestycji: grudzień 2021 r. 

Pomoc finansowa Gminy Skoczów dla Powiatu Cieszyńskiego: 367 tys. zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia z dnia 29.10.2021 r. 
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7. Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów (Bładnice, Kowale, Pogórze) 

 

Kontynuacja zadania z 2020 r. polegającego na uzupełnieniu sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

do budynków w Bładnicach, Kowalach i Pogórzu. 

Część I: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Przelotowej w Bładnicach 

Górnych oraz w rejonie ulicy Agrestowej w Bładnicach Dolnych. 

Część II: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Prezydenckiej w Kowalach 

oraz w rejonie ulic Skarpa i Kępki w Pogórzu. 

 

Zakończenie inwestycji nastąpiło w czerwcu 2021 r. 

Koszt I części:  312 tys. zł. 

Koszt II części: 366 tys. zł. 

Koszt poniesiony w 2021 r.: 565 tys. zł. 

 

8. Wykonanie oświetlenia drogowego w Ochabach 

 

Inwestycja polegała na budowie oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej w Ochabach na podstawie 

projektu wykonanego w 2020 roku. Zakres inwestycji obejmował odcinek ulicy Głównej od ulicy 

Dębowieckiej do skrzyżowania z ulicą Ludwika Krzempka (dojście do Szkoły Podstawowej im. Karola 

Miarki w Ochabach Małych). Wybudowano  9  sztuk opraw oświetleniowych typu LED.  

 

Zakończenie inwestycji nastąpiło w listopadzie 2021 r. 

Koszt inwestycji ogółem: 74 tys. zł. 

 

9. Wykonanie oświetlenia LED w Pierśćcu 

 

Zadanie polegało na wykonaniu oświetlenia przy ul. Rolnej w Pierśćcu. Wybudowane zostały 3 lampy 

oświetleniowe w technologii LED. Inwestycja nie uzyskała dofinansowania z Inicjatyw Sołeckich, 

natomiast Pierściec przekazał kwotę 25 tyś. zł na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego.  

 

Zakończenie inwestycji nastąpiło w grudniu 2021 r. 

Koszt inwestycji ogółem: 21 tys. zł. 

 

10.  Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie 

 

Inwestycja rozpoczęła się w maju 2021 r. Zakres inwestycji obejmował rozbiórkę istniejącego budynku 

handlowego, ogrodzenia, poprzedniej nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy. Została wykonana nowa 

podbudowa pod nawierzchnię poliuretanową, odwodnienie liniowe boiska, bieżnia i skocznia do skoku 

w dal. Wykonano nowe piłkochwyty i ogrodzenie. Ponadto na boisku zostało zainstalowane oświetlenie 

w technologii LED oraz elementy małej architektury, takie jak: ławki, kosze na odpady i stojaki na 

rowery. Całość uzupełniają urządzenia sportowe pozwalające na grę w piłkę ręczną, koszykówkę  

i siatkówkę oraz trening mini piłki nożnej. 

 

Zakończenie inwestycji nastąpiło w listopadzie 2021 r. 

Koszt inwestycji: 613 tys. zł. 
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11.  Budowa placu rekreacyjnego w Harbutowicach 

 

W ramach zadania plac został wyposażony w urządzenia zabawowe: huśtawkę potrójną, urządzenie do 

wspinaczki, karuzelę, zestaw ze zjeżdżalniami i równoważnią oraz wolnostojącą zjeżdżalnię, a także 

lampę solarną LED. Ponadto, zgodnie z projektem architektonicznym wykonano zagospodarowanie 

terenu, wytyczono ścieżki oraz nasadzono rośliny. 

Zakończenie inwestycji nastąpiło w październiku 2021 r. 

Należy podkreślić, że do inwestycji dołożyły się lokalne społeczności w tym Koło Gospodyń Wiejskich 

w wysokości 27,1 tys. zł. 

Koszt inwestycji ogółem: 123 tys. zł. 

Dostawa urządzeń zabawowych: 51 tys. zł. 

Dofinansowanie z EFRROW: 32 tys. zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia wykonano w dniu 29.10.2021 r. Nawierzchnia z drobnych otoczaków została uzupełniona wiosną 2022r. 
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12. Budowa placu sportowo – rekreacyjnego w  Skoczowie przy ul. J.E. Mocko  

 

Zakres inwestycji obejmował roboty związane z przygotowaniem terenu, dostawę i montaż urządzeń 

do ćwiczeń typu streetworkout, wykonanie warstwy nawierzchni z piasku. Plac jest usytuowany obok 

istniejącego skate parku. Powierzchnia placu wynosi 140 m2. 

Zakończenie inwestycji nastąpiło w maju 2021 r. 

Koszt inwestycji ogółem: 33 tys. zł. 

Dofinansowanie: 30 tys. zł. 

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Mikroprojektów programu Interreg V-A Republika Czeska 

– Polska  w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych oraz Budżetu Państwa w wysokości 5% kosztów 

kwalifikowanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13. Wyposażenie budynku na stadionie miejskim w Skoczowie  

 

W ramach zadania zakupione zostało wyposażenie sali konferencyjnej, kawiarni oraz profesjonalne 

urządzenia do siłowni. 

Zakończenie inwestycji nastąpiło w maju 2021 r. 

Koszt mebli: 185 tys. zł. 

Koszt wyposażenia siłowni: 52 tys. zł. 
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14.  Przebudowa mostu – dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach 

 

Zadanie realizowane jest etapowo przez Gminę Chybie. 

Etap I – przygotowanie dokumentacji technicznej  

Etap II – realizacja robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji. 

W roku 2021 były realizowane prace projektowe i uzgodnienia branżowe. 

 

Pomoc finansowa Gminy Skoczów dla Gminy Chybie na opracowanie dokumentacji: 38 tys. zł. 
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2.1.2 Inwestycje wieloletnie rozpoczęte w 2021 roku 

1. Budowa przedszkola przy ul. Południowej w  Skoczowie 

  

Od maja 2021 roku trwa budowa zupełnie nowego obiektu przedszkolnego przeznaczonego na  

3 oddziały przedszkolne. Nowy budynek będzie posiadał kompletnie wyposażoną i przystosowaną do 

przygotowywania posiłków kuchnię, która także będzie służyła do obsługi już istniejącego budynku 

przedszkola przy ulicy Południowej. W przedszkolu tematem przewodnim aranżacji wnętrz będzie 

natura, sale dla dzieci będą tematyczne: ziemia, powietrze i woda. Przedszkole będzie ponadto 

dysponowało salą do terapii ruchowej, salą doświadczania świata oraz gabinetem terapeutyczno-

pielęgniarskim.  

Trwają także prace nad opracowaniem dokumentacji przetargowej na kompletne wyposażenie 

przedszkola. Planowane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

wyposażenie kuchni, wyposażenie meblowe sal edukacyjnych, sal do terapii, gabinetów, pokoju 

nauczycielskiego, pomieszczeń socjalnych. Ponadto planuje się wyposażyć nową placówkę w pomoce 

dydaktyczne, zabawki i sprzęt komputerowy wraz z multimediami. 

Nowy budynek przedszkola będzie dysponował nowoczesną kuchnią, która zapewni możliwość 

przygotowywania żywności także dla dzieci uczęszczających do starego budynku przedszkola.  

W związku z tym został wykonany projekt zmiany sposobu użytkowania kuchni w starym budynku 

przedszkola oraz opracowanie drogi dostarczania żywności pomiędzy budynkami. 

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: sierpień 2022 r.  

Wartość kosztorysowa zadania: 4,5 mln. zł. 

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 4 mln. zł. 

Wydatki poniesione w 2021 roku: 1,2 mln. zł. 
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2. Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 (ul. Katowicka) z drogą wojewódzką 

DW944 (ul. Bielsk) w Skoczowie  

 

Zadanie dotyczące realizacji przebudowy skrzyżowania drogi DK81 z ulicą Bielską w  Skoczowie jest 

efektem wielu pism, spotkań, uzgodnień. Przez ponad 6 lat starań o rozpoczęcie przedmiotowej 

inwestycji, wymieniono z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach oraz innymi 

instytucjami kilkanaście pism, odbyto kilka spotkań w terenie, co zaowocowało zabezpieczeniem  

w budżecie GDDKIA kwoty 117 mln. zł. celem realizacji inwestycji. Na mocy poczynionych 

uzgodnień doszło w 2021 roku do podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Skoczów a GDDKIA, 

którego efektem będzie opracowanie przez Gminę Skoczów dokumentacji technicznej przebudowy 

skrzyżowania.  

Harmonogram inwestycji: 

− zawarcie umowy z projektantem wyłonionym w postępowaniu przetargowym – 28.12.2021 r. 

− lipiec / sierpień 2022 r. – koncepcja programowa 

− marzec 2023 r. – opracowanie dokumentacji do wydania decyzji ZRID 

− czerwiec / lipiec 2023 r – uzyskanie decyzji ZRID, projekt wykonawczy oraz opracowanie 

dokumentacji do przetargu na roboty budowlane. 

Gmina Skoczów poniesie koszt opracowania dokumentacji technicznej, zgodnie z umową  

z projektantem, w wysokości 1 720 tys. zł. 

 

3. Budowa drogi gminnej od ul. Góreckiej w kierunku Pogórza przy torach kolejowych 

 

W sierpniu 2021 r.  została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej. 

Prace projektowe zakończone zostały w styczniu 2022 r. 

Pozwolenie na budowę uzyskano w kwietniu 2022 r. 

Całkowity koszt wykonania dokumentacji technicznej: 36 tys. zł. 

Po uzyskaniu kompletnej dokumentacji kolejnym korkiem będzie ubieganie się o dofinansowanie na 

realizację zadania na rok 2023. 

 

4. Przebudowa ul. Wiślańskiej w Skoczowie na odcinku od stacji Crab w kierunku Harbutowic 

 

W sierpniu 2021 r.  została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej. 

Planowo prace projektowe zostaną zakończone w czerwcu 2022 r. 

Całkowity koszt wykonania dokumentacji technicznej: 92 tys. zł. 

Po uzyskaniu kompletnej dokumentacji, Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie na realizację  

na rok 2023. 

 

5. Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w Skoczowie 

 

Trwa opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic w centrum Skoczowa.  

Ze względu na duży zakres zadania prace projektowe zostały podzielone na cztery etapy: 

Etap 1 – ul. Podkępie i cześć ul. Łęgowej – prace projektowe zakończono 31.05.2021 r. 

Etap 2 – ul. Powstańców Śląskich – prace projektowe zakończono i uzyskano ZRID w lutym 2022 r. 

Etap 3 – ul. Parkowa – przewidywany termin zakończenia prac projektowych – 30.11.2022 r. 

Etap 4 – ul. Harcerska i część ul. Łęgowej – przewidywany termin zakończenia prac projektowych - 

30.11.2022 r. 
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W związku z piętrzącymi się problemami na jakie napotkał projektant w trakcie prac nad etapem  

2, 3 i 4 związanymi z koniecznością ustalenia na nowo granic nieruchomości, wydzielenia działek pod 

pas drogowy, wystąpienia o ponowne uzgodnienia branżowe i warunki techniczne, ujawnienia 

niezewidencjonowanych kabli światłowodowych oraz konieczności zmiany zagospodarowania wód 

opadowych, a przede wszystkim konieczności uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 

(ZRID), zostały przedłużone terminy realizacji  prac projektowych dla tych etapów. 

Pomimo przedłużenia terminów nasze plany ubiegania się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg pozostają niezmienne tj. etap 2 na rok 2023 oraz pozostałe etapy w kolejnych latach.  

Projekt dla etapu 1 jest już gotowy oraz dysponujemy pozwoleniem na budowę. W sierpniu ubiegłego 

roku został złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy ulicy Podkępie i Łęgowej z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg. Udało się otrzymać dofinansowanie w kwocie 1,273 tys. zł, co stanowi 50% 

szacowanej wartości inwestycji. Po otrzymaniu umowy na dofinansowanie zostanie ogłoszony przetarg 

na realizację tej inwestycji. Przewidywany czas trwania przebudowy wyniesie ok 12 miesięcy. 

 

Koszt wykonania projektów: 120 tys. zł.  

Szacowany koszt realizacji etapu 1: 2,660 tys. zł. 

 

6. Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej przy ul. Ks. J. E. Mocko 

 

W ramach rozbudowy bazy sportowo-rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. Ks. J. E. Mocko  

w 2021 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu. 

Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu rodzinną strefą aktywności tj.: 

− ogrodzony plac zabaw dla małych dzieci z urządzeniami zabawowymi dostosowanymi dla 

najmłodszych i atrakcjami w postaci dużej (11x11m) piaskownicy z fabryką piasku i koparką, 

wysokiej latarni morskiej ze zjeżdżalnią, huśtawek, bujaczków oraz tablic aktywności 

sensorycznej i małej motoryki. W strefie znajdą się także ławki oraz specjalne miejsce  

z przewijakiem dla matek z niemowlętami, 

− strefa aktywności dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych zawierająca urządzenia 

sprawnościowe i zabawowe pozwalające na rozwój fizyczny. Zaprojektowano zjazd linowy, 

linarium, tor sprawnościowy, karuzelę typu sky surf, podniebną deskorolkę i inne atrakcje:  

− tor rowerowy pumptrack wykonany w technice nasypu ziemnego, 

− siłownia plenerowa zawierająca 12 różnych urządzeń sprawnościowych, 

− ścianka wspinaczkowa, 

− wiata z miejscem do siedzenia. 

Całość uzupełnią ławki i stojaki na rowery. 

Dodatkowo opracowano dokumentację techniczną budowy oświetlenia i monitoringu całej strefy. 

Wzdłuż istniejącego chodnika zostanie dobudowana ścieżka rowerowa. 

Prace projektowe zostały zakończone w listopadzie 2021 r. 

Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. 

 

Koszt wykonania dokumentacji: 25,8 tys. zł. 

Rozbudowę bazy sportowej i rekreacyjnej będzie można dzielić na poszczególne etapy w zależności od 

posiadanych w budżecie środków, ponadto istnieje możliwość częściowego sfinansowania w kwocie 

ok. 230.000 zł ze środków LGD Cieszyńska Kraina. 
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7. Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej w pobliżu byłego Gimnazjum Nr 2 w Skoczowie 

 

Na wniosek Komisji Rozwoju Infrastruktury Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego  

w 2021 r. opracowano dokumentację na wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w rejonie  

istniejącego boiska sportowego przy ul. Bielskiej. Po przedstawieniu przez projektanta na posiedzeniu 

Komisji dwóch koncepcji została wybrana koncepcja, która obejmuje remont istniejącego boiska 

sportowego i pozostawienie funkcji boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. ławki, stojaki na 

rowery i kosze na odpady. Konserwator zabytków nie wyraził zgody na zainstalowanie w parku  

P. Tendery proponowanych przez projektanta urządzeń zabawowych.  

Prace projektowe zostały zakończone. Dokumenty zostały złożone w Starostwie Powiatowym celem 

uzyskania pozwolenia na budowę. 

Prace projektowe zostały zakończone w listopadzie 2021 r. 

Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. 

Koszt wykonania dokumentacji: 20 tys. zł. 

Realizacja inwestycji jest uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych w ramach 

nowej perspektywy finansowej lub nowych programów na dofinansowanie tego typu inwestycji. 

 

8. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. G. Morcinka w Skoczowie 

 

W 2020 r. został opracowany projekt techniczny na budowę sali gimnastycznej, który przewiduje 

wykonanie sali sportowej o powierzchni sportowej 759,95 m2. W ramach powierzchni sportowej 

zaprojektowano boisko główne do koszykówki, 3 boiska treningowe do koszykówki, 3 boiska do 

siatkówki, boisko do piłki ręcznej. 

Budynek zawiera szatnie, sanitariaty, w tym dla niepełnosprawnych, pomieszczenie trenerów z łazienką 

oraz pomieszczenie techniczne z zapleczem gospodarczym i magazyn sprzętu sportowego. Przy 

wejściu głównym do obiektu zlokalizowano rampę dla osób niepełnosprawnych.  Pozwolenie na 

budowę wydano w marcu 2021 r. 

Koszt całkowity opracowania dokumentacji technicznej:  57 tys. zł. 

Koszty poniesione w 2021 r.: 35 tys. zł. 

Inwestycja została wybrana do dofinansowania w Programie Polski Ład.  

Wnioskowana kwota dofinansowania to 9 mln. zł, co stanowi 90% szacowanych kosztów. Rozpoczęcie 

rzeczowe inwestycji nastąpi od połowy 2022 roku i jest przewidziane na ok. 24 miesiące. 

 

9.  Budowa świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kiczycach 

 

Szkoła Podstawowa w Kiczycach jako jedyna nie posiada sali gimnastycznej, która mogłaby 

jednocześnie pełnić funkcję świetlicy i auli. Szkoła ta osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, rozwija się, 

ucząc coraz większą liczbę uczniów. Barierą w rozwoju jest jednak brak odpowiedniego zaplecza 

sportowego. 

W 2021 roku zakończono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy 

wielofunkcyjnej. Zaprojektowano budynek składający się z dwóch parterowych części.  

Niższa część, zlokalizowana zostanie bezpośrednio przy istniejącym budynku szkoły i będzie pełniła 

funkcję łącznika między istniejącym i nowobudowanym obiektem. Zlokalizowane tam zostaną 

wszystkie funkcje pomocnicze tj. szatnie, węzły sanitarne, kotłownia, pomieszczenie magazynowe  

i socjalne. Druga, wyższa część stanowić będzie miejsce usytuowania świetlicy wielofunkcyjnej. 

Projektowany budynek będzie spełniał wymogi dostępności dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Dodatkowo w łączniku znajdować się będzie pochylnia wraz z balustradami dla osób 
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niepełnosprawnych, umożliwiająca dostęp do części pomieszczeń parteru istniejącego budynku szkoły 

dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Ponadto, projekt przewiduje nowe zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły, w tym wykonanie 

nowego, asfaltowego dojazdu do budynku, miejsc postojowych dla samochodów osobowych 

bezpośrednio przy wjeździe, boiska zewnętrznego z bieżnią lekkoatletyczną, kołem do pchnięcia kulą 

oraz rozbiegiem do skoku w dal. W obrębie działki zaprojektowany został również utwardzony plac 

przed strefą wejściową ze stojakami na rowery, ławkami i stolikami zewnętrznymi oraz koszami na 

odpady. Pozwolenie na budowę uzyskano w lipcu 2021 r. 

Koszt całkowity opracowania dokumentacji technicznej:  56 tys. zł. 

Koszty poniesione w 2021 r.:  32 tys. zł. 

Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania w Programie Polski Ład. Wnioskowana kwota 

dofinansowania to 7 200 tys. zł, co stanowi 90% szacowanych kosztów. Dofinansowanie zostało 

przyznane w maju 2022 r. 

 

10.  Adaptacja budynku przy ul. Bielskiej 17 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

Inwestycja ma na celu adaptację budynku dawnego gimnazjum na potrzeby Ośrodka Pomocy 

Społecznej. W budynku planuje się zlokalizować Klub Seniora, Placówkę wsparcia dziennego oraz 

biura OPS. W budynku zostanie zainstalowana winda oraz zapewniona zostanie dostępność dla osób 

niepełnosprawnych. Z uwagi na obecny stan techniczny konieczna będzie wymiana stropów, całkowita 

wymiana wszystkich instalacji oraz modernizacja sanitariatów i pozostałych pomieszczeń. 

Obecnie inwestycja jest w fazie projektowania. 

Planowane zakończenie prac projektowych: lipiec 2022 r. 

Koszt całkowity opracowania dokumentacji technicznej:  65 tys. zł. 

Gmina Skoczów ubiega się o dofinansowanie inwestycji z Programu Polski Ład. 

 

11.  Konserwacja i restauracja zabytkowego krzyża przydrożnego przy ul. Objazdowej  

w Skoczowie 

 

Inwestycja polega na przeprowadzeniu konserwacji i restauracji krzyża przydrożnego znajdującego się 

przy ulicy Objazdowej w Skoczowie oraz opracowanie kompletnej dokumentacji konserwatorskiej. 

Obiekt pochodzi z początku XX w. i decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2015 r. został 

wpisany do rejestru zabytków. Obecnie obiekt jest w bardzo złym stanie, postępuje jego degradacja, co 

stanowi zagrożenie dla zabytkowej substancji. Prace zostaną przeprowadzone przez uprawnionego 

konserwatora zabytków. Zadanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-

2022. W związku z powyższym końcem 2021 roku przeprowadzono postępowanie na wyłonienie 

wykonawcy. Następnie został przygotowywany Program Prac Konserwatorskich.  

Wykonawca przystąpił do właściwych prac renowacyjnych w maju 2022 r.  

Planowana data zakończenia prac: listopad 2022 r. 

Koszt całkowity prac: 49 tys. zł. 

 

12.  Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skoczów 

 

W związku z wnioskami z zebrań z mieszkańcami oraz wnioskami do budżetu gminy z lat ubiegłych,  

a także po konsultacji z Miejskim Zarządem Dróg w Skoczowie rozpoczęto realizację projektu 

technicznego budowy oświetlenia w podziale na zadania: 
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1) Projekt techniczny budowy oświetlenia parkowego przy ciągu pieszym łączącym ulicę Krzywą 

z ulicą Ciężarową w Skoczowie, 

2) Projekt techniczny budowy oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Kolorowej w Skoczowie, 

3) Projekt techniczny budowy oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Kowali w Kowalach, 

4) Projekt techniczny budowy oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Zamek w Pogórzu. 

 

Planowany termin zakończenia prac projektowych to listopad 2022 r., więc propozycje realizacji 

budowy oświetlenia będzie można przedstawić do budżetu na 2023 rok. 

Koszt wykonania projektów: 42 tys. zł. 

 

13.  Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów 

W związku z uzyskanymi oszczędnościami  w finansowaniu zadania inwestycyjnego dotyczącego 

rozbudowy wodociągu w kwocie 200 tys. zł w 2021 r., przedłużono okres realizacji w/w zadania do 

2022 roku oraz uwzględniono w budżecie gminy na rok 2022 kwotę 200 tys. zł z przeznaczeniem na 

wykonanie kolejnych projektów rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy.  

Zadanie zostało podzielone na następujące części: 

1) Miedzyświeć ul. Rogowa – orientacyjna długość sieci do realizacji ok. 500 mb,  

2) Ochaby ul. Gołyska – 600 mb,  

3) Wilamowice ul. Spółdzielcza – 650 mb,  

4) Pogórze rejon ul. Zamek (posesja Zamek 63 i Spółdzielcza 32, 34) - 300 mb, ul. Sielska  

- 300 mb. 

Przewidywany termin zakończenia prac projektowych – listopad 2022 r. 

 

2.2 Wykaz projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 

 

Tabela 12: Zadania realizowane w Gminie Skoczów w 2021 roku z udziałem środków 

zewnętrznych 

INFRASTRUKTURA MIEJSKA 

1. Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych 

wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w Gminie Skoczów 

Zakres projektu obejmował: 

1. Zagospodarowanie terenu na obszarze „Górnego Boru” w Skoczowie, 

2. Przebudowę budynku przy ul. Rynek 3 na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej, 

3. Kampanię edukacyjną i informacyjno-promocyjną projektu. 

Wartość całkowita 

zadania 
Wartość pozyskanego dofinansowania  Nazwa Programu 

12 498 487,93 

3 708 181,19 RPO WSL na lata 2014-2020 

2 865 991,34 
Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych 

857 588,86 (pożyczka) 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach 
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2. Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie  

przy ul. Sportowej 6 – hala i pawilon sportowy 

Projekt obejmował rozbudowę i poprawę efektywności energetycznej budynków na Stadionie Miejskim  

w Skoczowie.  

Wartość całkowita 

zadania 
Wartość pozyskanego dofinansowania 

Nazwa Programu 

 

8 050 500,00 

1 445 407,92 RPO WSL na lata 2014-2020 

2 194 290,66 
Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych 

3. Remont drogi gminnej ul. Żebroka w Skoczowie 

Głównym założeniem remontu była poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz  

poprawa odprowadzania wód deszczowych z jezdni poprzez wykonanie: nowej konstrukcji oraz 

nawierzchni jezdni, poboczy z kruszywa po obu stronach jezdni, nowych krawężników drogowych 

wzdłuż całego odcinka drogi, remontu istniejącego kolektora kanalizacyjnego wraz z wymianą studni 

deszczowych oraz studni rewizyjnych, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych oraz 

utworzenie zatoki postojowej. 

Wartość całkowita 

zadania 
Wartość pozyskanego dofinansowania Nazwa Programu 

1 135 155,00 790 471,02 Fundusz Dróg Samorządowych 

4. Aktywne spędzanie wolnego czasu w Hrádku i Skoczowie 

W trakcie realizacji projektu w Skoczowie na działce obok skate parku powstał plac rekreacyjno-

sportowy do ćwiczeń w plenerze (typu street workout). W Hrádku zagospodarowany został teren obok 

Centrum Wolnego Czasu, gdzie zamontowano urządzenia do zabawy dla dzieci oraz elementy małej 

architektury. Zorganizowano imprezy dla mieszkańców. W Gminie Skoczów imprezę otwierającą plac 

rekreacyjno-sportowy z pokazem ćwiczeń typu street workout. Biblioteka w Skoczowie zorganizowała 

dla młodzieży szkolnej 2 prelekcje poświęcone bezpieczeństwu podczas uprawiania aktywności 

fizycznej  

(o bezpieczeństwie podczas wycieczek górskich oraz podczas uprawiania street workout). Ponadto 

Biblioteka zorganizowała wycieczkę rowerową, która zakończyła się spotkaniem pod wiatą  

w Wilamowicach. 

Wartość całkowita 

zadania 
Wartość pozyskanego dofinansowania Nazwa Programu 

102 212,69 81 417,24 Interreg V A Cz-Pl 2014-2020 

5. Skoczów-Hrádek. Promujemy się wspólnie 

Przeprowadzono remont części nawierzchni placu położonego obok kościoła pw. śś. Apostołów Piotra  

i Pawła w Skoczowie. Była to kontynuacja dwóch zrealizowanych już projektów, w ramach których 

wymieniono nawierzchnię czterech pierzei Rynku w Skoczowie. Tym razem rewitalizacja objęła część 

placu od strony ul. Kościelnej. Według badań archeologicznych jest to najstarsza część miasta. 

Działania projektu obejmowały również przeprowadzenie warsztatów, których zadaniem było 

stworzenie wspólnej oferty weekendowej Gmin Skoczów i Hrádek oraz przeprowadzenie kampanii 

promującej nowo powstałą ofertę. 

Wartość całkowita 

zadania 

Wartość pozyskanego 

dofinansowania 
Nazwa Programu 

296 657,00 136 588,25 Interreg V A Cz-Pl 2014-2020 
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6. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Harbutowice 

Zadanie zostało złożone do konkursu ogłoszonego przez LGD Cieszyńska Kraina. Przedmiotem 

projektu buła budowa wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego w sołectwie Harbutowice. W zakres prac 

wchodziła budowa elementów małej architektury. Zaplanowano zakup i montaż urządzeń zabawowych 

oraz lampy solarnej do oświetlenia placu zabaw.  Obiekt jest otwarty i ogólnodostępny zarówno dla 

mieszkańców Gminy i całego obszaru LSR, jak i dla odwiedzających region turystów. 

Wartość całkowita 

zadania 

Wartość pozyskanego 

dofinansowania 
Nazwa Programu 

69 571,95 44 268,00 
Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020 

OŚWIATA 

7. Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34 

Przedmiotem projektu były działania inwestycyjne z zakresu termomodernizacji w budynku 

użyteczności publicznej w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34, w której mieści się placówka edukacyjna 

(szkoła), mające na celu poprawę energetyczną tego obiektu oraz jakości powietrza w regionie. Zakres 

inwestycji obejmował: ocieplenie ścian w gruncie, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu 

pod dachem, ocieplenie stropodachu pełnego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę 

platformy pionowej dla niepełnosprawnych, budowę konstrukcji wsporczej pod centralę wentylacyjną, 

przebudowę kotłowni gazowej, budowę i przebudowę wewnętrznych instalacji. 

Wartość całkowita 

zadania 
Wartość pozyskanego dofinansowania Nazwa Programu 

2 851 426,82 1 549 468,12 RPO WSL na lata 2014-2020 

8. W przedszkolu odkrywam siebie i świat 

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez wprowadzenie 

dla 420 dzieci w wieku przedszkolnym dodatkowej oferty zajęć wyrównujących szanse edukacyjne  

w Przedszkolach Publicznych, oraz podniesienie kompetencji i umiejętności u 11 nauczycieli.  

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie oferty zajęć specjalistycznych i wspierających Gmina 

Skoczów podejmuje kroki w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju, zapobiegania dyskryminacji  

i upowszechniania edukacji przedszkolnej dla dzieci realizujących edukację w Przedszkolach 

Publicznych. W projekcie są prowadzone zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, 

rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym. W ramach 

projektu doposażono sale przedszkolne w meble, pomoce dydaktyczne oraz zabawki. W ramach 

wydatków inwestycyjnych za kwotę 20.706,00 zł doposażono place zabaw w przedszkolu w Pogórzu  

i Kowalach. 

Wartość całkowita 

zadania 
Wartość pozyskanego dofinansowania Nazwa Programu 

749 152,46 636 779,59 RPO WSL na lata 2014-2020 
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9. Otwarcie na zmiany 

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogórzu - 

Szkole  Podstawowej im. Jana Marka w Pogórzu oraz wzrost wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych 

(językowych, naukowo-technicznych, ICT, przedsiębiorczości i umiejętności pracy zespołowej) u 126 

uczniów. W ramach projektu doposażono pracownie przedmiotowe. 

Wartość całkowita zadania 
Wartość pozyskanego 

dofinansowania 
Nazwa Programu 

283 075,90 254 768,31 RPO WSL na lata 2014-2020 

10. Budowa budynku użyteczności publicznej – Przedszkola w Skoczowie  

przy ul. Południowej 

Projekt zakłada budowę przedszkola w płd.-zach. części kompleksu szkolno-przedszkolnego na 

terenach zielonych. Projektowana powierzchnia użytkowa budynku to 605,9m2, składają się  na nią 

zaplecze socjalno-gospodarcze, w pełni wyposażona kuchnia oraz sale dla dzieci wraz z niezbędnym 

zapleczem sanitarno-gospodarczym i szatnią. Obiekt przewidziano jako przedszkole z trzema 

oddziałami na łączną liczbę 75 dzieci. 

Wartość całkowita zadania 
Wartość pozyskanego 

dofinansowania 
Nazwa Programu 

4 500 000,00 4 000 000,00 
Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych 

11. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie  

wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem 

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz  

z zapleczem szatniowo-sanitarnym, łącznikiem, zagospodarowaniem terenu oraz przebudową budynku  

SP 8. Łącznik został zaprojektowany w bezpośrednim styku z budynkiem istniejącej szkoły. 

Projektowana hala będzie wykorzystywana do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

dodatkowych, turniejów. Posłuży również lokalnym klubom sportowym do prowadzenia zajęć. 

Wartość całkowita zadania 
Wartość pozyskanego 

dofinansowania 
Nazwa Programu 

10 000 000,00 9 000 000,00 

Rządowy Fundusz Polski Ład – 

Program Inwestycji 

Strategicznych 
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

12. Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego 

 obszaru Górny Bór 

W projekcie zrealizowano działania na rzecz społeczności lokalnej obszaru - Górny Bór ukierunkowane 

na zwiększenie zatrudnialności oraz podniesienie kompetencji społecznych działania dla 20 osób  

z obszaru 7 w postaci szkoleń społecznych i zawodowych, spotkań ze specjalistami - psycholog, prawnik 

prowadzonych w oparciu o kontrakt socjalny i indywidualną ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej 

stworzoną wraz z doradcą zawodowym. 

W ramach Programu Aktywności Lokalnej zrealizowano działania mające na celu integrację 

społeczności lokalnej: zatrudnienie animatora społecznego, zorganizowanie szkoły dla rodziców, 

przeprowadzenie treningu umiejętności społecznych, spotkania prozdrowotne, dla seniorów, rodzinne 

konkursy sportowe podczas zielonego pikniku, spotkania promujące idee wolontariatu i samopomocy. 

Wartość całkowita zadania 
Wartość pozyskanego 

dofinansowania 
Nazwa Programu 

311 422,50 295 851,37 RPO WSL na lata 2014-2020 

13. Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego  

obszaru Zawiśle i Bajerki 

Celem projektu było wzmocnienie potencjału społecznego i dla całej społeczności obszaru Zawiśle   

i Bajerki Dodatkowo zaplanowano zintensyfikowane działania dla 20 osób z obszaru 5 w postaci 

szkoleń społecznych i zawodowych, spotkań ze specjalistami - psycholog, prawnik prowadzonych  

w oparciu o kontrakt socjalny i indywidualną ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej stworzoną we 

współpracy z doradcą zawodowym. planowane są działania mające na celu integrację społeczności 

lokalnej - zatrudnienie animatora społecznego, zorganizowanie szkoły dla rodziców, przeprowadzenie 

treningu umiejętności społecznych, spotkania prozdrowotne, spotkania dla seniorów, rodzinne 

konkursy sportowe podczas zielonego pikniku, spotkania promujące idee wolontariatu i samopomocy. 

Wartość całkowita zadania 
Wartość pozyskanego 

dofinansowania 
Nazwa Programu 

311 422,50 295 851,37 RPO WSL na lata 2014-2020 
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3. Realizacja polityk, programów i strategii rozwoju Gminy  

Skoczów 

Tabela 13: Wykaz polityk, programów i strategii rozwoju Gminy Skoczów 

Lp. Opis strategii, programu, polityki Uchwała 

1. Strategia Rozwoju Gminy Skoczów 

Uchwała Rady Miejskiej Skoczowa  

nr XLI/528/2014 Rady Miejskiej 

Skoczowa z dnia 21 sierpnia 2014 r.  

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 

Gminy Skoczów na lata 2014-2020+ 

Ład przestrzenny  i nieruchomości 

2. 

Studium określa politykę przestrzenną gminy,  
w tym lokalne zasady zagospodarowania 

przestrzennego, art. 9 ustawy o planowaniu  

i zagospodaro-waniu przestrzennym. Ustala cele i 

kierunki polityki przestrzennej gminy, w tym 

lokalne zasady zagospodarowania. 

Uchwała Rady Miejskiej Skoczowa  

nr XX/ 224/2016 z dnia 21 czerwca 2016r.  

w sprawie uchwalenia Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Skoczów 

3. 

Opracowanie planu wynika z obowiązku 

ustawowego – art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Plan 

zawiera m.in.: zestawienie powierzchni 

nieruchomości zasobu, prognozę dotyczącą 

udostępnienia nieruchomości zasobu oraz 

nabywania nieruchomości do zasobu, poziomu 

wydatków związanych z udostępnieniem 

nieruchomości zasobu oraz nabywaniem 

nieruchomości do zasobu, wpływów osiąganych  

z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości oddanych w użytkowanie 

wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomości, prognozę dotyczącą aktualizacji 

opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości oraz opłat z tytułu trwałego 

zarządu. Plan zawiera także program 

zagospodarowania nieruchomości zasobu 

Plan wykorzystania gminnego zasobu 

nieruchomości Gminy Skoczów na lata  

2020 – 2022” 

 

 

Polityka społeczna 

4. 

Rewitalizacja to zintegrowany, skoordynowany 

proces przemian przestrzennych, społecznych  

i ekonomicznych na zdegradowanych terenach, 

który przyczynia się do poprawy jakości życia 

mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, 

odbudowy więzi społecznych i ożywienia 

gospodarczego. W Skoczowie program obejmuje 

rejony ulic; Dolny Bór, Zabawa, Zawiśle, Bajerki, 

Kaplicówkę, Górny Bór oraz Rynek i ścisłe 

centrum miasta. W programie wyznaczono 

podobszary rewitalizacji Zawiśle i Bajerki oraz 

Górny Bór i Morcinka. 

Uchwała nr XXXV/392/2017 Rady 

Miejskiej Skoczowa z dnia 21 listopada 

2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Skoczowa 

na lata 2016-2023 
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5. 

Program dotyczy wsparcia organizacji pożytku 

publicznego realizujących zadania publiczne. 

 

Uchwała nr XIX/219/2020  

Rady Miejskiej Skoczowa 

z dnia 23 września 2020 r. w sprawie 

Programu współpracy Gminy Skoczów  

z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2021 

6. 

Ocena zawiera dane dotyczące sfery pomocy 

społecznej w Gminie jak również informacje  

o wszystkich podejmowanych przez Ośrodek 

działaniach i udzielanych formach wsparcia. 

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 

rok 2020 dla gminy Skoczów została 

przyjęta na XXVI sesji Rady Miejskiej 

Skoczowa w dniu 26 maja 2021 roku.  

7. 

Program został przyjęty w związku  

z koniecznością zapewnienia kompleksowego 

wsparcia seniorom oraz usystematyzowania już 

udzielanej pomocy. 

Uchwała nr XXV/295/2021 Rady 

Miejskiej Skoczowa z dnia  

21 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia 

Programu Wsparcia Seniorów w  Gminie 

Skoczów na lata 2021-2027 

8. 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych zawiera dane dotyczące sytuacji 

społecznej, demograficznej, rynku pracy oraz 

problemy zdiagnozowane podczas 

przeprowadzonych badań jak również sfery 

działań podejmowanych we wskazanym 

czasookresie, które mają doprowadzić do 

poprawy zastanej sytuacji. 

Uchwała nr XXII/251/2020 Rady 

Miejskiej Skoczowa z dnia  

21 grudnia 2020 r. w sprawie Przyjęcia 

Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych dla Gminy 

Skoczów na lata 2021-2027 

9. 

Gminny program zawiera dane dotyczące 

skali problemów alkoholowych i narkomani 

na terenie Gminy jak również działań 

podejmowanych w celach profilaktycznych  

i terapeutycznych na terenie Gminy. 

Uchwała nr XXII/250/2020 Rady 

Miejskiej Skoczowa z dnia  

21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Skoczów na rok 

2021 

Środowisko 

10. 

Program ochrony środowiska dla Gminy Skoczów 

na lata 2019-2022  z perspektywą do roku 2026 

Program realizowany jest przez Wydział 

Gospodarki Komunalnej i Środowiska, Wydział 

Inwestycji i Rozwoju, Miejski Zarząd Dróg w 

Skoczowie, Skoczowskie Przedsiębiorstwo 

Komunalne sp. z o.o. , Miejską Spółkę SKO-EKO 

sp. z o.o. 

Uchwał nr XII/133/2019 z dnia  

20 listopada 2019 r. w sprawie  przyjęcia 

„Programu ochrony środowiska dla 

Gminy Skoczów na lata 2019-2022   

z perspektywą do roku 2026” 

11. 

„Program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest w Gminie Skoczów” 

Program określa zadania związane z usuwaniem 

azbestu znajdującego się jeszcze na terenie Gminy 

Skoczów. Realizacja przez Wydział Gospodarki 

Komunalnej i Środowiska 

Uchwała Nr XII/134/2019 z dnia  

20 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia 

„Program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest w Gminie Skoczów” 
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12. 

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Skoczów” Plan zawierający swym zakresem 

szereg działań w związku z ograniczeniem 

zużycia energii końcowej we wszystkich 

sektorach na terenie Gminy Skoczów, w tym 

redukcja emisji CO2. Realizowany jest przez 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, 

Wydział Inwestycji  

i Rozwoju, Skoczowskie Przedsiębiorstwo 

Komunalne sp. z o.o., Miejską Spółkę SKO-EKO 

sp. z o.o., jak również przedsiębiorstwa  

z sektora energetycznego  

i prywatnego z terenu Gminy Skoczów. 

Uchwała nr XVIII/197/2016 Rady 

Miejskiej Skoczowa z dnia 19.04.2016 r. 

w sprawie aktualizacji i przyjęcia do 

realizacji „Planu gospodarki nisko-

emisyjnej dla Gminy Skoczów” 

13. 

„Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy 

Skoczów” Program służący realizacji zadania 

zmierzającego do likwidacji starych, wysoko 

emisyjnych źródeł ciepła w mieszkalnictwie. 

Realizowany przez Wydział Gospodarki 

Komunalnej i Środowiska. 

Uchwała nr XXVII/335/2008 Rady 

Miejskiej Skoczowa z dnia 27.11.2008 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu 

ograniczenia niskiej emisji dla Gminy 

Skoczów” 

Oświata 

14. 
Program stypendialny dla uczniów zamieszkałych 

na terenie  Gminy Skoczów 

Uchwała nr XVII/185/2020  

Rady Miejskiej Skoczowa z dnia  

24 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu 

przyznawania stypendium Gminy 

Skoczów dla uzdolnionych uczniów 

uczęszczających do szkół podstawowych 

na terenie Gminy Skoczów  
 

3.1 Strategia Rozwoju Gminy Skoczów 

Dokument został opracowany na lata 2014-2020+, aby zapewnić zrównoważony rozwój gminy. 

Strategia składa się z trzech części: diagnostycznej (otoczenie społeczno-gospodarcze, potrzeby 

mieszkańców, potencjał gminy), koncepcyjnej (analiza SWOT, zdefiniowanie wizji, priorytetów, 

kierunków działań, wskazanie zadań realizacyjnych), wdrożeniowej (harmonogram wdrożenia Strategii, 

możliwości finansowania wdrożenia, zasady monitoringu i ewaluacji). 

 

Strategia wyznacza 3 obszary priorytetowe:  

Obszar priorytetowy 1: Rozwój społeczny, Cel strategiczny: Podnoszenie dostępności i jakości usług 

publicznych oraz zapewnienie dogodnych warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, 

Obszar priorytetowy 2: Rozwój gospodarczy, Cel strategiczny: Wzrost konkurencyjności lokalnej 

poprzez wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców oraz efektywne wykorzystanie 

potencjału inwestycyjnego i turystycznego, 

Obszar priorytetowy 3: Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej, Cel strategiczny: 

Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz poprawa stanu środowiska naturalnego. 

W 2021 roku Gmina Skoczów realizowała następujące zadania: 
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Tabela 14: Zadania realizowane w 2021 roku przez  Gminę Skoczów 

Obszary 

priorytetowe 
Zadania realizacyjne Zrealizowane projekty 

P.1. Rozwój 

społeczny 

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych 

dzieci poprzez organizowanie i 

prowadzenie dodatkowych zajęć 

wspierających w placówkach 

wychowania przedszkolnego należących 

do gminy Skoczów 

„W przedszkolu odkrywam siebie  

i świat” 

 

Poprawa bezpieczeństwa poprzez 

poprawę stanu i parametrów 

technicznych dróg, zwiększenie liczby 

patroli i stworzenie efektywnego 

systemu monitoringu wizyjnego 

 „Remont drogi gminnej ul. Żebroka  

w Skoczowie” 

 

 

 

Rozbudowa infrastruktury sportowej, 

rekreacyjnej i turystycznej   

„Kompleksowa termomodernizacja 

budynków na Stadionie Miejskim  

w Skoczowie przy ul. Sportowej 6  - 

hala i pawilon sportowy ”, „Budowa 

ogólnodostępnej infrastruktury 

rekreacyjnej w sołectwie Harbutowice” 

 

Propagowanie aktywnego stylu życia 

(kampanie informacyjno-edukacyjne, 

rodzinne imprezy rekreacyjne 

Organizacja i wspieranie realizacji 

przedsięwzięć sportowych  

i rekreacyjnych 

Ze względu na pandemię w 2021 roku 

nie mogły się odbyć coroczne imprezy 

cykliczne organizowane w Gminie 

Skoczów (Gminna Spartakiada Sołectw, 

Dni Skoczowa, Ekumeniczne Dożynki 

Gminne), udało się jednak zorganizować 

na terenie gminy wydarzenia 

dofinansowane w ramach konkursu ofert 

w zakresie wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej 

 

Podejmowanie inicjatyw na rzecz osób 

w wieku 65+ w celu aktywizacji 

społecznej i poprawy jakości życia 

Kontynuacja funkcjonowania 

Ogólnopolskiej Karty Seniora, Infolinii 

Dla Seniora, Koperty Życia, wspieranie 

działalności Skoczowskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

konkursy ofert w zakresie wsparcia dla 

osób w wieku emerytalnym 

 

Inicjowanie i wspieranie działań 

mających na celu zachowanie 

dziedzictwa kulturowego, kultywowanie 

i promocja lokalnych tradycji 

Większość zaplanowanych działań nie 

mogła się odbyć ze względu na 

pandemię, udało się jednak 

zorganizować: obchody Narodowego 

Święta Niepodległości, obchody  

130. Urodzin Gustawa Morcinka, 

wystawa plenerowa „Śląsk – droga do 

Niepodległej. Wystawa historyczna 

Muzeum Powstań Śląskich  

w Świętochłowicach z okazji 100-lecia 

powstańczych wydarzeń na Śląsku” 
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Realizacja inicjatyw wspierających 

integrację lokalnej społeczności 

„Skoczów-Hrádek. Promujemy się 

wspólnie”, „Aktywne spędzanie 

wolnego czasu w Hradku i Skoczowie”, 

Kino Plenerowe na Górnym Borze, 

skate-parku, wzgórzu Kaplicówka oraz 

w sołectwie Pierściec, prelekcje 

krajoznawcze, wernisaże wystaw  

w Galerii ArtAdres 

 

Rozwój wysokiej jakości oferty 

kulturalnej, w tym oferty skierowanej 

dla najmłodszych (poranki, teatrzyki) 

Miejskie Centrum Kultury „Integrator” 

oferuje zajęcia dla dzieci od lat 3 m.in. 

plastyczne, ceramika, balet, rytmika  

i taniec, robotyka z lego, robótki ręczne, 

film animowany, szachy, niestety ze 

względu na pandemię organizacja zajęć 

była znacznie ograniczona 

 

Prowadzenie w placówkach 

oświatowych zajęć ukierunkowanych na 

rozwój kompetencji kluczowych dzieci  

i młodzieży  oraz doradztwa 

zawodowego 

 „Otwarcie na zmiany” 

 

Rozwój efektywnego systemu pomocy 

społecznej, współpraca z organizacjami 

pozarządowymi na rzecz grup 

marginalizowanych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

„Program na rzecz wzmacniania 

potencjału społecznego  

i zawodowego obszaru Zawiśle  

i Bajerki”  

„Program na rzecz wzmacniania 

potencjału społecznego  

i zawodowego obszaru Górny Bór”,  

Współpraca z takimi organizacjami jak: 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji 

„Bądźmy Razem”, Skoczowski 

Uniwersytet III wieku, Skoczowskie 

Stowarzyszenie Abstynentów Klub 

„Jonasz” w Skoczowie, Stowarzyszenie 

„Cztery Pory Życia”, Stowarzyszenie 

Pomocy Wzajemnej „Być Razem” 

P.2. Rozwój 

gospodarczy 

 

Podejmowanie działań na rzecz 

zwiększenia dostępności 

komunikacyjnej gminy Skoczów 

(transport kolejowy i autobusowy) 

Gmina wraz ze Stowarzyszeniem 

Aglomeracja Beskidzka złożyła wniosek 

do Programu Kolej + na zadanie 

polegające na rewitalizacji linii 

kolejowej nr 190. Opracowano wstępne 

studium planistyczno-prognostycznego. 

 

 

Rozwój skutecznego sytemu promocji 

walorów turystycznych i rekreacyjnych 

gminy 

Projekt „Skoczów-Hradek. Promujemy 

się wspólnie” w ramach którego 

powstała wspólna oferta weekendowa 

Skoczowa i Hrádka (trasa rowerowa 

rodzinna oraz MTB), promowanie 

Gminy na portalach społecznościowych 

(facebook) 
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P.3. 

Zwiększenie 

atrakcyjności 

przestrzeni 

publicznej 

 

Modernizacja i rozbudowa 

infrastruktury drogowej, w tym 

skrzyżowań, jezdni, chodników oraz 

budowa przeprawy mostowej na rzece 

Wiśle 

 „Remont drogi gminnej ul. Żebroka  

w Skoczowie”, „Modernizacja ul. 

Stalmacha na odcinku od  

ul. Wiślickiej do ul. Objazdowej” – 

pomoc finansowa dla Powiatu 

Cieszyńskiego, „Przebudowa ul. 

Góreckiej w Skoczowie – etap III” – 

pomoc finansowa dla Powiatu 

Cieszyńskiego. 

 

Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej i ochrona zasobów wodnych 

w szczególności poprzez rozbudowę 

sieci kanalizacyjnej na terenie sołectw 

 

„Rozbudowa systemu kanalizacji 

sanitarnej poza aglomeracją – Skoczów, 

Międzyświeć et. II, Ochaby”, 

„Rozbudowa i uszczelnienie sieci 

kanalizacji sanitarnej Aglomeracji 

Skoczów Gmina Skoczów”, 

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 

poza aglomeracją w sołectwach Ochaby  

i Pierściec zadanie K15” 

 

Modernizacja i rozwój infrastruktury 

oraz doposażenie placówek 

edukacyjnych 

 „W przedszkolu odkrywam siebie  

i świat”, ”Budowa budynku 

użyteczności publicznej – przedszkola  

w Skoczowie przy ul. Południowej” 

 
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do 

powietrza w szczególności niskiej emisji 

„Kompleksowa termomodernizacja 

budynków na Stadionie Miejskim  

w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 – 

hala i pawilon sportowy”, 

„Termomodernizacja budynku 

szkolnego w Skoczowie przy  

ul. Bielskiej 34” 

 

Prowadzenie działań na rzecz ochrony 

walorów przyrodniczych w tym 

realizacja programów ochrony 

środowiska i edukacja ekologiczna 

„Ochrona obszarów nadwodnych 

poprzez wykorzystanie lokalnych 

zasobów przyrodniczych wraz  

z kampanią informacyjno-edukacyjną  

w gminie Skoczów” 

 

Budowa hali widowiskowo-sportowej  

i lodowiska 

 

„Budowa hali sportowej przy Szkole 

Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz  

z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz 

łącznikiem” 

 
Budowa/przebudowa/dostosowanie 

budynku przeznaczonego do celów 

rekreacyjno-sportowych 

„Kompleksowa termomodernizacja 

budynków na Stadionie Miejskim  

w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 – 

hala i pawilon sportowy” 

„Budowa hali sportowej przy Szkole 

Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz  

z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz 

łącznikiem” 
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Termomodernizacja w budynkach 

użyteczności publicznej 

i wielorodzinnych budynkach 

mieszkalnych wraz z instalacją OZE 

oraz podłączanie budynków do 

sieciowych nośników ciepła 

Kompleksowa termomodernizacja 

budynków na Stadionie Miejskim  

w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 – 

hala i pawilon sportowy”, 

„Termomodernizacja budynku 

szkolnego w Skoczowie przy  

ul. Bielskiej 34” 

 

 

Ochrona obszarów nadwodnych poprzez 

wykorzystanie lokalnych zasobów 

przyrodniczych wraz z kampanią 

informacyjno-edukacyjną w gminie 

Skoczów 

„Ochrona obszarów nadwodnych 

poprzez wykorzystanie lokalnych 

zasobów przyrodniczych wraz  

z kampanią informacyjno-edukacyjną       

w gminie Skoczów” 

 

3.2 Polityka społeczna 

3.2.1 Lokalny Program Rewitalizacji 

Gmina Skoczów posiada Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Skoczowa na lata 2016 - 2023.  

Jest to dokument programowy, który w sposób kompleksowy prowadzić ma do rozwiązania problemów 

rewitalizowanego obszaru i wyprowadzenia go ze stanu kryzysowego.  

Rewitalizacja jest zintegrowanym, skoordynowanym procesem przemian przestrzennych, 

społecznych i ekonomicznych na zdegradowanych terenach, który przyczynia się do poprawy jakości 

życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, odbudowy więzi społecznych i ożywienia 

gospodarczego. Istotną cechą procesu rewitalizacji jest znaczący udział społeczności na każdym jego 

etapie. Prowadzenie rewitalizacji przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, wyrównując szanse 

społeczności z obszarów zdegradowanych – kryzysowych do jakości życia na równym poziomie  

z pozostałą częścią społeczności. 

Na potrzeby wyznaczenia obszarów zdegradowanych przeprowadzona została diagnoza dotycząca 

sfer: społecznej, gospodarczej, środowiskowej oraz przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Na jej 

podstawie oraz na podstawie przeprowadzonych ankiet wyznaczono obszar zdegradowany obejmujący: 

Dolny Bór, Zabawę, Zawiśle, Bajerki, Kaplicówkę, Górny Bór, Rynek i ścisłe centrum miasta. 

Uwzględniając skalę występowania zjawisk kryzysowych, wyznaczono podobszary rewitalizacji 

Zawiśle i Bajerki oraz Górny Bór i Morcinka. Zadecydowało o tym największe nagromadzenie zjawisk 

kryzysowych potwierdzone badaniem ankietowym, w efekcie którego można stwierdzić, że mieszkańcy 

oczekują, iż obszary te staną się przedmiotem interwencji.  

W Lokalnym Programie Rewitalizacji wyznaczono 3 cele strategiczne z następującymi kierunkami 

działań:  

− Cel strategiczny 1 - Rozwój infrastrukturalno-przestrzenny z zachowaniem dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego,  

− Cel strategiczny 2 - Wzrost poziomu zatrudnienia i aktywizacja gospodarcza obszarów 

rewitalizowanych, 

− Cel strategiczny 3 - Zapobieganie problemom i patologiom społecznym oraz kreowanie nowych 

aktywności na obszarach rewitalizowanych. 

 

Na dwóch podobszarach rewitalizacji w ramach LPR zaplanowano do realizacji wymienione poniżej 

przedsięwzięcia.  
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Podobszar rewitalizacji Zawiśle i Bajerki: 

Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle                 

 i Bajerki 

W ramach projektu realizowano działania na rzecz społeczności lokalnej obszaru Zawiśle  

i Bajerki zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Skoczowa na lata 2016-2023. Działania 

w formie Programu Aktywności Lokalnej skierowane zostały do wszystkich mieszkańców obszaru. Ich 

celem była integracja społeczności lokalnej – zatrudnienie animatora społecznego, zorganizowanie 

szkoły dla rodziców, przeprowadzenie treningu umiejętności społecznych, spotkania prozdrowotne, 

spotkania dla seniorów, rodzinne konkursy sportowe podczas zielonego pikniku, spotkania promujące 

idee wolontariatu i samopomocy. 

Dofinansowanie uzyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020. Realizacja projektu zakończyła się 30.11.2021 r. 

Całkowita wartość projektu: 311 422,50 zł.  

 

Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy  

ul. Sportowej 6 – hala i pawilon sportowy 

Projekt obejmował rozbudowę i poprawę efektywności energetycznej budynków na Stadionie Miejskim 

w Skoczowie. Projektowane zmiany miały na celu poprawę komfortu użytkowania obiektu, poprawę 

strony wizualnej budynku oraz zmniejszenie kosztów użytkowania. Dofinansowanie uzyskano  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Realizacja 

projektu zakończyła się 31.03.2021 r. Projekt znajduje się w okresie trwałości. 

Całkowita wartość projektu:  8 050 500,00 zł.  

 

Podobszar rewitalizacji osiedle Górny Bór i Morcinka:  

Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór               

W projekcie realizowano działania na rzecz społeczności lokalnej obszaru – Górny Bór zgodnie z LPR 

Miasta Skoczowa na lata 2016-2023. Działania w formie Programu Aktywności Lokalnej skierowane 

zostały do wszystkich mieszkańców obszaru. Prowadzone były szkolenia społeczne i zawodowe, 

organizowano spotkania ze specjalistami (psycholog, prawnik), które prowadzone były w oparciu  

o kontrakt socjalny i indywidualną ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej stworzoną we współpracy 

z doradcą zawodowym. W ramach PAL podejmowano działania mające na celu integrację społeczności 

lokalnej – zatrudnienie animatora społecznego. Zorganizowano szkołę dla rodziców, przeprowadzono 

trening umiejętności społecznych, spotkania prozdrowotne, spotkania dla seniorów, rodzinne konkursy 

sportowe, spotkania promujące idee wolontariatu i samopomocy. 

Dofinansowanie uzyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020. Realizacja projektu zakończyła się 31.12.2021 r. 

Całkowita wartość projektu: 311 422,50 zł.  

 

3.2.2 Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

Gmina Skoczów współpracowała oraz udzielała dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym 

podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2021 w oparciu o Uchwałę  

nr XIX/219/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 23 września 2020 r. w sprawie Programu Współpracy 

Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 
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W ramach realizowanego Programu: 

1) współdziałanie gminy odbywało się w charakterze współpracy pozafinansowej oraz finansowej, 

2) w ramach współpracy finansowej ogłoszono 10 konkursów ofert na realizację zadań  

w 13 zakresach merytorycznych: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; Turystyka i krajoznawstwo; 

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka; Ochrona i promocja zdrowia; Ratownictwa i ochrony ludności, Działalność na rzecz 

osób niepełnosprawnych; Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; Pomoc 

społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych 

rodzin i osób – wsparcie i pomoc osobom bezdomnym; Pomoc społeczna, w tym pomoc 

rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; Wsparcie 

dla osób w wieku emerytalnym; Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

Letni Wypoczynek dzieci i młodzieży, Zimowy Wypoczynek dzieci i młodzieży. 

3) złożono łącznie 48 ofert na realizację zadań publicznych, w tym 1 oferta złożona w trybie 

pozakonkursowym,  

4) 47 ofert spełniło wymagania formalne, w tym 1 oferta została złożona w trybie „małego granta”, 

5) 1 oferta nie spełniła wymagań formalnych – złożona została niezgodnie z ogłoszonym 

konkursem, 

6) 47 ofert uzyskało dofinansowanie, w tym 1 oferta w trybie tzw. „małego granta”, 

7) współpracy z gminą w zakresie realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej 

podjęły się 22 podmioty, 

8) organizacje z powodu wprowadzonych nakazów, zakazów i ograniczeń związanych  

z ogłoszonym stanem epidemii SARS-CoV-2 zrezygnowały z realizacji 6 zadań publicznych, 

w tym 2 przed podpisaniem umowy i 4 po podpisaniu umowy, 

9) 2 zadania uznano za dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem i nakazano ich zwrotu 

w całości (wraz z odsetkami), dokonano 4 częściowe zwroty dotacji, a 4 dotacje zwrócono  

w całości rezygnując z realizacji zadań, 

10) łącznie zrealizowanych zostało 39 zadań. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w 2021 roku wyniosła: 

539.700 zł. Przyznano dotacje na realizację zadań w łącznej wysokości: 430.807 zł. 

Łączna kwota rozliczonej dotacji to: 408.140,03 zł, co stanowi 94,74 % przyznanych dotacji. 

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 

1. Stowarzyszenia JST: 

Gmina Skoczów jest członkiem następujących stowarzyszeń: 

1) Śląski Związek Gmin i Powiatów 

2) Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej 

3) Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA” 

4) Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 

Aglomeracja Beskidzka. 

 

2. Inne formy współdziałania: 

1) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” 

Gmina Skoczów jest członkiem stowarzyszenia. W ramach współpracy organizowane są 

liczne szkolenia, konferencje, imprezy integracyjne. Dodatkowo na poziomie stowarzyszenia 

odbywa się współpraca w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich z Funduszu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
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2) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” 

Gmina współdziała ze stowarzyszeniem będąc jego członkiem, przyczyniając się do rozwoju 

rybactwa na terenach „Żabiego Kraju”. W ramach współpracy organizowane są szkolenia, 

konferencje, imprezy promocyjne. 

 

3. Współpraca międzynarodowa: 

Gmina Skoczów współpracuje z gminą Hrádek w Czechach oraz gminą Čierne na Słowacji. 

WSPÓŁPRACA Z GMINĄ HRÁDEK (REPUBLIKA CZESKA)  

Oficjalnie współpracę zapoczątkowały uchwały rad podjęte w 2012 roku. Rada Gminy Hrádek 

podjęła uchwałę 1 lutego 2012 roku. Rada Miejska Skoczowa nieco później, bo 19 kwietnia 2012 roku. 

W listopadzie 2018 r. podpisany został aneks do umowy o współpracy z zawartej w październiku 2013r. 

Gminy realizują wspólne projekty z Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A.  

W 2021 r. Gmina Skoczów wspólnie z Gminą Hrádek realizowała dwa projekty: Skoczów- Hrádek. 

Promujemy się wspólnie (realizacja zakończyła się 30 kwietnia 2021r.) oraz Aktywne spędzanie 

wolnego czasu w Hrádku i Skoczowie (realizacja zakończyła się 31 października 2021r.). 

 

POROZUMIENIE RIT  

Gmina Skoczów jest członkiem Porozumienia o współpracy w sprawie Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. Porozumienie zostało zawarte  

w 2015 r. W skład porozumienia wchodzi 41 samorządów z Subregionu Południowego Województwa 

Śląskiego. Porozumienie zostało podpisane w celu współpracy przy programowaniu, wdrażaniu, 

koordynacji, finansowaniu i monitorowaniu oraz rozliczaniu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 

Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Liderem porozumienia jest 

Miasto Bielsko-Biała.  

W ramach RIT SPD Gmina Skoczów w 2021 r. realizowała następujące projekty dofinansowane  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020: Kompleksowa 

termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 – hala  

i pawilon sportowy (rozliczony 9 czerwca 2021 r.), Termomodernizacja budynku szkolnego  

w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34 (rozliczony 31 lipca 2021r.), Program na rzecz wzmacniania 

potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór (realizacja zakończyła się 31 grudnia 2021r.), 

Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki 

(realizacja zakończyła się 30 listopada 2021 r.). 

STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA BESKIDZKA 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 

AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzesza jednostki samorządu 

terytorialnego z całego subregionu w celu wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w ramach 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027. Zgodnie ze statutem stowarzyszenie 

oprócz kontynuacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych z lat 2014-2020 reprezentuje interesy 

subregionu oraz poszczególnych gmin i powiatów – członków stowarzyszenia, w stosunku do organów 

administracji rządowej i samorządu województwa, a także innych podmiotów publicznych, 

gospodarczych i społecznych.  
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Wśród spraw istotnych dla subregionu południowego, które w imieniu samorządów w 2021 r. 

realizowała Aglomeracja Beskidzka należy wymienić prace nad przywróceniem ruchu kolejowego na 

linii nr 190  Bielsko-Biała-Cieszyn oraz modernizacji linii nr 139 na odcinku Czechowice-Dziedzice-

Żywiec-granica państwa. Ponadto trwają prace nad tworzeniem klastrów energii, których zadaniem 

będzie pozyskanie jak największej ilości środków europejskich na inwestycje z obszaru efektywności 

energetycznej i OZE. 

3.2.3 Pomoc Społeczna 

Działania w obszarze polityki społecznej w Gminie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Skoczowie. Główne założenia działań w sferze społecznej realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

Ponadto Ośrodek realizuje następujące zadania:  

1. Ustalanie, przyznawanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy  

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – tzw. „świadczenie 500+”, 

2. Ustalanie, przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy  

o świadczeniach rodzinnych, 

3. Ustalanie, przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy  

o dodatkach mieszkaniowych, 

4. Ustalanie, przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych na podstawie ustawy prawo 

energetyczne, 

5. Zadania w zakresie prowadzenia postępowań wobec zobowiązanych do świadczenia 

alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez 

komornika sądowego jest bezskuteczna, 

6. Zadania w zakresie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom 

uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności 

egzekucji oraz działania wobec dłużników alimentacyjnych, 

7. Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

8. Zadania gminy wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

9. Zadania gminy wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

10. Zadania gminy wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 

11. Zadania gminy wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, 

12. Zadania gminy wynikające z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,  

13. Zadania gminy wynikające z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

14. Zadania gminy wynikające z ustawy o systemie oświaty –w zakresie prowadzenia postępowań 

w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 

15. Koordynacja zadań wynikających z programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego, 

16. Promocja i organizacja wolontariatu, 

17. Ośrodek realizuje również projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii 

Europejskiej, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2021 roku Ośrodek 

realizował dwa projekty konkursowe –„Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego  

i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki” oraz „Program na rzecz wzmacniania potencjału 

społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór”. 

Powyższe zadania zostały szeroko opisane w ramach Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy 

Społecznej za rok 2021. 



  

- 47 - | S t r o n a  
Skoczów, Maj 2022 r. 
 

Zgodnie z art. 17. 1. ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym należy:  

− opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób  

i rodzin z grup szczególnego ryzyka;  

− sporządzanie, zgodnie z art.16a, ustawy o pomocy społecznej, oceny w zakresie pomocy 

społecznej. 

 

3.2.4 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Skoczów 

Strategia została opracowana na lata 2021-2027. Misja Strategii skupiona jest na wspieraniu 

rodziny, pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami, przemocą domową, 

ubóstwem czy bezrobociem. Istotna jest także pomoc osobom niepełnosprawnym. Strategia została 

opracowana na podstawie ankiet, danych Ośrodka Pomocy Społecznej jak również informacji 

pozyskanych z jednostek oświatowych, Policji, Straży Miejskiej, Urzędu Miasta. W Strategii założono 

do realizacji 4 cele strategiczne, w ramach których wyszczególniono cele szczegółowe oraz kierunki 

działania. Sprawozdanie z realizacji celów zostało przedstawione w wersji tabelarycznej. 

 

Tabela 15: Realizacja Gminnej Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych  w 2021 roku 

Lp. Cel szczegółowy Kierunki działania 
Sposób realizacji 

zadania 

Podmiot 

realizujący 

zadanie 

Termin 

realizacji 

1 2 3 4 5 6 

 

Cel strategiczny 1. Wsparcie rodziny 
 

1. 

 

 

1.1 Pomoc 

rodzinom 

niewydolnym 

wychowawczo oraz 

opieka nad 

dzieckiem 

Realizacja projektów 

obejmujących pomoc 

rodzinom mającym 

problemy w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. 

Zorganizowano 

„Szkołę dla rodziców”. 

 

 

 

 

Umowa  

z ZDZ 

Skoczów 

 

 

 

listopad-

grudzień 

2021 

 

 

 

Praca socjalna w rodzinach 

wychowujących dzieci. 

 

Praca socjalna 

wykonywana jest na 

bieżąco. 

 Pracownicy 

socjalni OPS 

 

styczeń- 

grudzień 

2021 

Działanie asystentów 

rodziny (podnoszenie 

kwalifikacji asystentów 

rodziny, by mogli 

skutecznie pomagać 

rodzinom, które potrzebują 

tego wsparcia). 

Praca wykonywana jest 

na bieżąco. 

 

 

 

 

 

Asystenci 

rodziny 

zatrudnieni 

w OPS 

 

 

 

styczeń- 

grudzień 

2021 
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Udzielanie wsparcia 

rodzinom będącym  

w ciężkiej sytuacji 

materialnej z sytemu 

pomocy społecznej oraz 

świadczeń rodzinnych  

i alimentacyjnych. 

Przyznawanie  

i wypłacanie świadczeń 

pieniężnych  

i rzeczowych. 

 

 Pracownicy 

OPS 

styczeń- 

grudzień 

2021 

2. 

 

 

Zapewnianie 

dzieciom oraz 

młodzieży 

właściwego dostępu 

do kształcenia  

i wszechstronnego 

rozwoju 

 

Zapewnienie pomocy 

specjalistycznej, wsparcia 

psychologicznego dla 

dzieci i młodzieży. 

Zorganizowano 

dodatkowe zajęcia dla 

dzieci i młodzieży  

w placówkach 

oświatowych w ramach 

środków z GPPiRPA. 

Psycholodzy 

szkolni 

wrzesień

-grudzień 

2021 

3. Zaspokajanie 

potrzeb 

mieszkańców  

w zakresie ochrony 

zdrowia oraz 

zdrowego stylu 

życia 

Promowanie zdrowia  

i prowadzenie profilaktyki 

zdrowotnej. 

Prowadzono promocję 

szczepień przeciw 

covid-19, telefon 

szczepienny. 

Pracownicy 

OPS 

luty-

paździer-

nik 2021 

 

Cel strategiczny 2. Przeciwdziałanie ubóstwu i bezrobociu 
 

1. Wsparcie dla osób  

i rodzin ubogich 

oraz zapewnienie 

im bezpieczeństwa 

socjalnego 

Udzielanie wsparcia 

osobom będącym  

w ciężkiej sytuacji 

materialnej poprzez 

udzielanie pomocy 

finansowej i rzeczowej 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

Przyznawanie  

i wypłacanie świadczeń 

pieniężnych  

i rzeczowych. 

 

 

 

 

Pracownicy 

OPS 

 

 

 

 

 

 

styczeń-

grudzień 

2021 

 

 

 

 

 

Zaspokajanie 

podstawowych potrzeb 

dzieci pochodzących  

z rodzin ubogich poprzez 

organizowanie dożywania 

w szkołach, wyposażenia 

ich w podręczniki, pomoce 

szkolne czy odzież. 

Ponadto, zapewnianie im 

dostępu do alternatywnych 

form spędzania czasu 

wolnego. 

Przyznawanie  

i wypłacanie świadczeń 

pieniężnych  

i rzeczowych, 

stypendiów i zasiłków 

szkolnych, 

organizowanie 

dożywiania  

w placówkach 

oświatowych. 

Pracownicy 

OPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

styczeń-

grudzień 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja zimowego 

i letniego wypoczynku. 

Osoby 

zatrudnione 

na umowy 

cywilno-

prawne 

przez OPS, 

NGOS 

styczeń, 

lipiec-

sierpień 

2021 
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2. Wsparcie dla osób 

bezrobotnych 

Realizowanie szkoleń oraz 

warsztatów 

aktywizujących dla osób 

bezrobotnych; 

Organizowanie kursów 

mających na celu 

zwiększenie kwalifikacji 

osób bezrobotnych/ 

nieaktywnych zawodowo. 

Organizacja szkoleń, 

spotkań z doradcą 

zawodowym w ramach 

projektów 

współfinansowanych  

z PO WER. 

Pracownicy 

OPS, osoby 

zatrudnione 

na umowy 

cywilno-

prawne, 

ZDZ 

Skoczów 

styczeń-

grudzień 

2021 

Cel strategiczny 3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie 

1. Wsparcie dla osób  

i rodzin  

z problemami 

uzależnień 

Zapewnienie dostępu do 

pomocy terapeutycznej, 

rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od 

alkoholu/narkotyków, 

zapewnienie wsparcia 

psychologicznego czy 

prawnego osobom 

uzależnionym od alkoholu/ 

narkotyków oraz osobom 

współuzależnionym. 

Realizacja dyżurów 

specjalistów w Punkcie 

przeciwdziałania 

przemocy, wsparcie 

organizacji 

pozarządowych 

wspierających osoby 

uzależnione. 

 

 

 

Pracownicy 

OPS, osoby 

zatrudnione 

na umowy 

cywilno-

prawne, 

NGOS 

 

 

 

 

Styczeń-

grudzień 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podejmowanie działań 

mających na celu 

tworzenie grup wsparcia 

dla osób dotkniętych 

problemami uzależnień 

oraz dla 

współuzależnionych; 

wsparcie działalności 

Skoczowskiego 

Stowarzyszenie 

Abstynentów – Klub 

Jonasz, grup AA oraz  

Al-Anon. 

Udzielanie dotacji dla 

organizacji 

pozarządowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń-

grudzień 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motywowanie osób 

uzależnionych do podjęcia 

leczenia (GKRPA). 

 

 

Prowadzenie spotkań  

z osobami zgłaszanymi 

do GKRPA, 

kierowanie spraw do 

Sądu Rodzinnego 

GKRPA 

 

 

 

 

Styczeń-

grudzień 

2021 

 

 

Współpraca  

z organizacjami 

pozarządowymi, które 

działają na rzecz osób 

dotkniętych problemem 

alkoholowym/narkomanii. 

Udzielanie dotacji dla 

NGOS. 

 

 

 

 

NGOS 

 

 

 

 

 

Styczeń-

grudzień 

2021 

 

 

 

Wsparcie działalności 

szkół, Policji, ośrodków 

zdrowia w profilaktyce 

uzależnień. 

 

Finansowanie działań 

profilaktycznych  

w placówkach 

oświatowych, 

udzielanie dotacji dla 

Policji. 

Placówki 

oświatowe, 

Policja 

 

 

 

Styczeń-

grudzień 

2021 
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Szkolenia dla 

pracowników socjalnych 

oraz członków GKRPA, 

realizujących zadania z 

zakresu przeciwdziałania 

problemom uzależnień. 

Zrealizowano szkolenia 

dla pracowników OPS 

będących członkami 

GKRPA i Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

 

Umowa  

z firma 

szkolącą 

 

Wrzesień 

2021 

 

 

 

 

Realizowanie okresowej 

diagnozy problemów 

społecznych mającej na 

celu monitorowanie skali 

problemu uzależnień. 

Diagnoza została 

przeprowadzona  

w 2020 r. 

  

2. Wsparcie dla 

rodzin, w których 

występuje problem 

przemocy w 

rodzinie  

Zagwarantowanie ochrony 

oraz udzielenia pomocy 

osobom, które 

doświadczają przemocy  

w rodzinie (m.in. pomoc 

materialna, prawna, 

zapewnienie mieszkania, 

opieka lekarska). 

 

Przyznawanie  

i wypłacanie świadczeń 

dla ofiar przemocy, 

kierowanie do 

Powiatowego ośrodka 

wsparcia 

 

 

 

Pracownicy 

OPS, dotacja 

dla Powiatu 

na 

utrzymanie 

POW 

 

 

 

Styczeń-

grudzień 

2021 

 

 

 

 

 

 

Promowanie 

profilaktycznej 

działalności 

(informacyjnej, 

edukacyjnej oraz 

szkoleniowej) obejmującej 

tematykę rozwiązywania 

problemów związanych  

z przemocą w rodzinie. 

 

Finansowanie działań 

profilaktycznych  

w placówkach 

oświatowych 

Placówki 

oświatowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń-

grudzień 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększanie kompetencji 

pracowników służb 

zajmujących się realizacją 

zadań na rzecz 

przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie (szkolenia 

pracowników socjalnych, 

ZI, GKRPA). 

 

Zrealizowano szkolenia 

dla pracowników OPS 

będących członkami 

GKRPA i Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

 

Umowa  

z firma 

szkolącą 

 

Wrzesień 

2021 

 

Cel strategiczny 4. Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych 

1. Likwidacja barier 

architektonicznych 

i społecznych 

Udzielanie wsparcia 

finansowego i rzeczowego 

osobom starszym  

i niepełnosprawnym przez 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 

Przyznawanie  

i wypłacanie świadczeń 

pieniężnych  

i rzeczowych 

Pracownicy 

OPS 

Styczeń-

grudzień 

2021 

Organizacja opieki 

wytchnieniowej dla 

opiekunów osób 

niepełnosprawnych; 

tworzenie placówek 

wsparcia dziennego. 

 

Zrealizowano program 

Asystent osobisty 

osoby 

niepełnosprawnej oraz 

opieka wytchnieniowa 

dla mieszkańców 

gminy. 

Osoby 

zatrudnione 

na umowy 

cywilno-

prawne 

przez OPS 

 

Lipiec-

grudzień 

2021 
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Podejmowanie współpracy 

z organizacjami 

pozarządowymi, które 

działają na rzecz osób 

starszych  

i niepełnosprawnych. 

Udzielanie dotacji dla 

NGOS działających na 

rzecz seniorów. 

NGOS 

 

Styczeń-

grudzień 

2021 

 

 

3.2.5 Program Wsparcia Seniorów w Gminie Skoczów  

W ramach Programu w roku 2021 realizowano następujące działania: 

 

1. Propagowanie „Koperty życia” i poszerzanie grona jej posiadaczy. 

 

2. „Karta Seniora”  

„Karta Seniora” jest to system zniżek przewidziany dla najstarszych mieszkańców Gminy  

i wydawana jest po wypełnieniu formularza osobie, która ukończyła 60 rok życia. Od września 

2018 r. tj,. przystąpienia Gminy jako partnera do programu, mieszkańcy Gminy otrzymują karty 

z Herbem Skoczowa.  

 

3. Infolinia dla Seniora 

Infolinia dla seniora została uruchomiona w 2018 r. Telefon z numerem dedykowanym 

seniorom obsługuje pracownik socjalny zespołu ds. pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Skoczowie. Seniorzy oraz osoby niepełnosprawne mogą uzyskać informacje 

dotyczące pomocy udzielanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, pomocy socjalnej 

udzielanej przez OPS, wsparcia w formie usług opiekuńczych, możliwości skorzystania z porad 

psychologa bądź prawnika oraz innych informacji. Pracownik w razie potrzeb kontaktuje osobę 

starszą z pracownikiem socjalnym odpowiedniego zespołu, który poprzez kontakt osobisty 

może udzielić szerokiego, profesjonalnego wsparcia. 
 

4. Teleopieka 

Celem Teleopieki jest wspieranie osób starszych, schorowanych, mieszkających samotnie. 

Podstawą programu są specjalne urządzenia monitorujące - brasoletki przeznaczone do 

świadczenia kompleksowej usługi elektronicznego całodobowego monitoringu i przyzywania 

natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. 
 

5. Usługi opiekuńcze 

Usługi opiekuńcze są realizowane w Gminie zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej. 

Od kilku lat widać systematyczny wzrost ilości osób korzystających z tej formy pomocy. Usługi 

świadczą wykwalifikowane opiekunki środowiskowe, które są zatrudnione przez OPS. Ośrodek 

od kilku lat bierze udział w programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 

75+”. Program ma na celu umożliwienie zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych dla 

osób w wieku 75+. Dzięki pozyskanym środkom możliwe jest zatrudnienie większej liczby 

opiekunek.  
 

6. Wsparcie dla organizacji działających na rzecz seniorów 

W Gminie Skoczów działają organizacje pozarządowe wspierające osoby starsze. Korzystają 

one od wielu lat ze wsparcia finansowego w ramach Programu współpracy Gminy Skoczów  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  



  

- 52 - | S t r o n a  
Skoczów, Maj 2022 r. 
 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zadanie 10 wsparcie osób w wieku 

emerytalnym. W roku 2021 wsparcie otrzymały cztery organizacje: Stowarzyszenie Klub 

Nordic Walking „Włóczykije”, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Przyjaciół 

Pogórza oraz Stowarzyszenie „Nasz Pierściec”.  
 

7. Promowanie idei wolontariatu 

Lokalny Punkt Wolontariatu działa w Ośrodku Pomocy Społecznej. W roku 2021 umowy 

podpisało 18 wolontariuszy. Wolontariusze w czasie pandemii w sposób szczególny wspierali 

seniorów, nie tylko towarzysząc im w życiu codziennym ale stali się dla wielu z nich, którzy 

obawiali się zarażania wirusem, swoistym łącznikiem ze światem zewnętrznym. Wolontariusze 

dokonywali zakupów, załatwiali sprawy urzędowe, spędzali czas z seniorami a niejednokrotnie 

wyprowadzali pupili seniorów na spacer. 
 

8. Opłacanie części kosztów pobytu mieszkańców w DPS  

Ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS jest zadaniem ustawowym. Corocznie 

koszt realizacji zadania w związku ze zwiększającą się liczbą osób umieszczanych w DPS jest 

wyższy. Odpłatność ponoszona przez Gminę może być zmniejszona poprzez wpłaty członków 

rodzin pensjonariuszy Domu Pomocy. Alternatywą dla DPS jest rozszerzanie pomocy w formie 

usług opiekuńczych, jest to znacznie tańsza forma pomocy, która wymaga jednak dodatkowych 

nakładów. 

 

3.2.6 Działania na rzecz wsparcia rodziny 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawowe działania na rzecz wsparcia rodziny. Są to między 

innymi wypłacanie zasiłków, świadczeń rodzinnych, wychowawczych, przyznawanie pomocy na 

żywność czy posiłków w szkole. Prowadzona jest również szeroko rozumiana praca socjalna przez 

pracowników socjalnych jak również wsparcie asystentów rodziny. Gmina ponosi także koszty pobytu 

dzieci w pieczy zastępczej. Pracownicy OPS współpracują również z placówkami oświatowymi, 

kuratorami rodzinnymi, poradnią psychologiczno-pedagogiczną.  

Dodatkowo w ramach działań na rzecz rodziny Ośrodek prowadzi zajęcia opiekuńczo –

wychowawcze w pomieszczeniach Integratora. W zajęciach biorą udział dzieci i młodzież z terenu 

Gminy Skoczów. W ramach zajęć prowadzona jest socjoterapia, pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia 

ogólnorozwojowe. W 2021r. w ramach środków z tzw. „korkowego” zostały przeprowadzone zajęcia 

Szkoły dla rodziców. Uruchomiono również dodatkowe zajęcia psychologiczne w szkołach dla dzieci  

i młodzieży. Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób, które w związku z wprowadzeniem 

zdalnego nauczania w trakcie pandemii Covid miały problem z ponowną aklimatyzacją, powrotem do 

nauki stacjonarnej czy problemy z używkami.  

 

3.2.7 Profilaktyka przeciwalkoholowa i antynarkotykowa 

Działania profilaktyczne realizowane przez Gminę określa Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skoczów na rok 2021. Na 

realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku  

o przeciwdziałaniu narkomanii wykorzystywane są dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych.  
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Program zawiera diagnozę problemów społecznych związanych z używkami, która była 

wykonywana w 2020 r. Kolejna diagnoza zostanie przeprowadzana w roku 2024 i na jej podstawie będą 

opracowywane programy na kolejne cztery lata. Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Skoczowie na 2021 rok zawierał zadania,  

które były realizowane z uwzględnieniem aktualnych potrzeb lokalnych oraz wykorzystaniem 

istniejących zasobów służących rozwiązywaniu problemów uzależnień. Realizacja działań była również 

uzależniona od aktualnej sytuacji epidemicznej.  

 

Tabela 16: Działania profilaktyczne realizowane w szkołach w roku 2021 

Lp. Placówka Zajęcia profilaktyczne Realizator 
Liczba 

uczestników 

1. 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa  

im. Zofii Kossak w Pierśćcu  

ul. J. Tomanka 8 

Cztery warsztaty edukacyjne  

z zakresu profilaktyki narkomanii  

i dopalaczy 

 

Spektakl profilaktyczny „Burza 

mózgów” 

 

Jedno spotkanie edukacyjne  

z zakresu uzależnień i przemocy 

rówieśniczej 

 

„PRO-SENS” 

Ireneusz 

Brachaczek 

 

Teatr Bajaderka 

 

„PRO-SENS” 

Ireneusz 

Brachaczek 

 

224 

 

 

 

145 

 

 

60 

2. Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Pogórzu  

Szkoła Podstawowa  

im. Jana Marka ul. Zamek 8 

Trzy warsztaty edukacyjne  

z zakresu profilaktyki narkomanii  

i dopalaczy 

 

 

Dwa warsztaty edukacyjne  

z zakresu profilaktyki narkomanii 

 

 

Warsztaty profilaktyczne: „Nie 

zmarnuj swojego życia” 

 

Trzy warsztaty edukacyjne  

z zakresu profilaktyki uzależnień  

i przemocy rówieśniczej 

„PRO-SENS” 

Ireneusz 

Brachaczek 

 

 

„PRO-SENS” 

Ireneusz 

Brachaczek 

 

 RYMcerze 

 

 

„PRO-SENS” 

Ireneusz 

Brachaczek 

63 

 

 

 

 

37 

 

 

- 

 

 

60 

3. Zespół Szkół Przyrodniczo-

Technicznych  

w Międzyświeciu  

ul. Malinowa 10 

Cztery warsztaty edukacyjne  

z zakresu profilaktyki narkomanii  

i dopalaczy 

„PRO-SENS” 

Ireneusz 

Brachaczek 

 

118 

4. Szkoła Podstawowa nr 3  

im. Jana Pawła II  

w Skoczowie  

ul. Osiedlowa 1 

Warsztaty profilaktyczne: 

Uzależnienie od Internetu  

i Facebooka 

 

 

Trzy warsztaty edukacyjne  

z zakresu profilaktyki narkomanii 

Krakowskie 

Centrum 

Edukacji  

i Profilaktyki 

 

„PRO-SENS” 

Ireneusz 

Brachaczek 

44 

 

 

 

 

87 
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5. Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Kiczycach  

Szkoła Podstawowa  

im. Orła Białego ul. Długa 52 

Trzy warsztaty edukacyjne  

z zakresu profilaktyki uzależnień  

i przemocy rówieśniczej 

„PRO-SENS” 

Ireneusz 

Brachaczek 

 

80 

6. Szkoła Podstawowa 

im. Karola Miarki  

w Ochabach Małych  

ul. L. Krzempka 2 

Trzy warsztaty edukacyjne  

z zakresu profilaktyki uzależnień  

i przemocy rówieśniczej 

„PRO-SENS” 

Ireneusz 

Brachaczek 

 

118 

7. Szkoła Podstawowa nr 8  

im. Krystyny Bochenek  

w Skoczowie, 

ul. Morcinka 20 

Cztery warsztaty profilaktyczne: 

Zagrożenia związane  

z cyberprzestrzenią, hejt, 

odpowiedzialność prawna 

nieletnich 

 

Warsztaty profilaktyczne: 

Zagrożenia i ostrzeżenia płynące 

ze świata online 

„PRO-SENS” 

Ireneusz 

Brachaczek 

 

 

 

Centrum 

Profilaktyki 

Społecznej  

50 

 

 

 

 

 

- 

8. Zespół Szkół Specjalnych  

w Skoczowie,  

ul. Mickiewicza 12 

 

Jeden warsztat edukacyjny  

z zakresu profilaktyki uzależnień  

i przemocy rówieśniczej 

 

Jeden warsztat edukacyjny  

z zakresu profilaktyki uzależnień  

i przemocy rówieśniczej 

„PRO-SENS” 

Ireneusz 

Brachaczek 

 

„PRO-SENS” 

Ireneusz 

Brachaczek 

86 

 

 

 

32 

 

Tabela 17: Udział w programie profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” 

Lp. Placówka 
Liczba 

 uczniów 

Liczba 

nauczycieli 

Liczba 

rodziców 

1. 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka  

w Skoczowie ul. Mickiewicza 11 
118 - - 

2. 
Szkoła Podstawowa im. Zofii Kossak  

w Pierśćcu ul. J. Tomanka 8 
78 19 15 

3. 
Szkoła Podstawowa im. K. Miarki  

w Ochabach ul. L. Krzempka 2 
85 0 1 

4. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Pogórzu ul. Zamek 8 
57 15 0 

5.  
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II  

w Skoczowie ul. Osiedlowa 1 
52 40 3 

6. 
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krystyny Bochenek  

w Skoczowie ul. Morcinka 20 
90 0 10 

 

Z problemem uzależnień wiąże się zjawisko przemocy w rodzinie. Aktem prawnym nakładającym 

na gminy obowiązek realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest ustawa  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Do zadań tych należy: 

1) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
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3) opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.  

Pracownicy OPS w Skoczowie są członkami Zespołu Interdyscyplinarnego, prowadzą grupy 

robocze, podejmują działania na rzecz ofiar przemocy, kierują do Powiatowego Ośrodka Wsparcia. 

Praca ze sprawcami przemocy zgodnie z przepisami jest zadaniem własnym powiatu.  

 

3.2.8 Wdrażanie rozwiązań w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami Zarządzeniem Burmistrza Miasta Skoczowa Nr 0050.182.2020 powołany został 

Koordynator oraz Zespół ds. dostępności, którego zadaniem jest wdrażanie wymogów w/w ustaw.  

Na początku roku 2021 r. po remoncie generalnym, oddano do użytku budynek Rynek 3, w którym 

zapewniona została pełna dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych obsługiwanych 

przez Biuro Rady Miejskiej, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, Wydział Funduszy 

Europejskich, Biuro Zamówień Publicznych i Wydział Inwestycji i Rozwoju. Ponadto w budynku 

znajduje się sala sesyjna oraz Centrum Edukacji Ekologicznej. Przy drzwiach do poszczególnych biur 

oraz w windzie zostały zamontowane tabliczki z napisami brajlowskimi. 

W lutym 2021 r., w Ratuszu, w drzwiach od strony podwórza do których prowadzi podjazd dla 

wózków inwalidzkich, zamontowano zamek elektryczny wraz z domofonem, co pozwala osobom  

o szczególnych potrzebach na zadzwonienie do biura podawczego celem otwarcia drzwi oraz w razie 

potrzeby uzyskania niezbędnej pomocy od pracowników.  

W marcu zawarta została umowa na udział Gminy Skoczów w projekcie unijnym pt.: „Śląskie 

samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój na lata 2014-2020 – Priorytet II „efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki  

i edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach umowy gmina otrzymała w 2022 r. między innymi 

krzesła ewakuacyjne, tabliczki brajlowskie na drzwi, lupę elektroniczną oraz ramki do podpisu. 

Ważnym osiągnięciem w 2021 roku było dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3  

w Skoczowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż dźwigu oraz dostosowanie toalety 

na parterze w ramach inwestycji „Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy  

ul. Bielskiej 34”. 

 

3.2.9 Realizacja zadań w kontekście pandemii COVID-19 

W związku z obowiązującą od marca 2020 roku ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono ograniczenia dotyczące funkcjonowania urzędu, 

i obsługi interesantów.  

Zarządzeniem nr 0050.236.2020 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 2 grudnia 2020 r. wyłączono 

bezpośrednią obsługę interesantów. Ograniczenia nie dotyczyły spraw pilnych z zakresu stanu 

cywilnego w zakresie rejestracji urodzeń i zgonów, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz 

działalności gospodarczej. Obsługa bezpośrednia była realizowana wyłącznie po uprzednim 

telefonicznym ustaleniu terminu. Dopuszczono możliwość składania dokumentów poprzez środki 

komunikacji elektronicznej lub do wrzutni na korespondencję w tymczasowym punkcie podawczym. 

Zamknięto także kasę Urzędu. 
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Dnia 15 stycznia 2021 r. zarządzeniem nr 0050.9.2021 Burmistrza Miasta Skoczowa wprowadzono 

bezpośrednią obsługę interesantów, jednakże z ograniczeniami polegającymi na tym, że w danym biurze 

mógł znajdować się tylko jeden klient, a przed biurem maksymalnie dwie osoby przestrzegające 

obowiązujących obostrzeń i wymogów sanitarnych. Pierwszeństwo obsługi miały osoby, które umówiły 

się wcześniej telefonicznie na określoną godzinę, otwarto również kasę. Dopuszczono możliwość 

składania dokumentów poprzez środki komunikacji elektronicznej lub do wrzutni na korespondencję. 

Następnie zarządzeniem nr 0050.59.2021 z dnia 18 marca 2021 r. Burmistrza Miasta Skoczowa 

wyłączono bezpośrednią obsługę interesantów, ograniczenia nie dotyczyły spraw pilnych z zakresu 

rejestracji urodzeń, zgonów oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych, zamknięto również kasę. 

Dopuszczono możliwość składania dokumentów poprzez środki komunikacji elektronicznej lub do 

wrzutni na korespondencję. 

Kolejnym zarządzeniem Burmistrza Miasta Skoczowa nr 0050.78.2021 z dnia 12 kwietnia 2021r. 

otwarto kasę Urzędu. Natomiast 14 maja 2021 r. zarządzeniem Burmistrza Miasta Skoczowa  

nr 0050.96.2021 przywrócono bezpośrednią obsługę interesantów z ograniczeniami dotyczącymi liczby 

obsługiwanych osób. 

 Z uwagi na wzmożony wzrost zachorowań zarządzeniem nr 0050.235.2021 z dnia  

24 listopada 2021 r. wyłączono bezpośrednią obsługę interesantów, która  odbywała się za pomocą 

komunikacji elektronicznej lub telefonicznie. Ograniczenie to nie dotyczyło spraw pilnych Urzędu 

Stanu Cywilnego w zakresie rejestracji urodzeń i zgonów oraz ewidencji ludności i dowodów 

osobistych, gospodarki odpadami komunalnymi, spraw związanych z Programem „Czyste Powietrze”, 

rozliczeń dotyczących dofinansowania do wymiany źródeł ciepła oraz działalności Referatu Centrum 

Edukacji Ekologicznej. Obsługa bezpośrednia w zakresie wyżej wymienionych spraw realizowana była 

wyłącznie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W czasie obowiązywania ograniczeń 

dokumenty można było doręczać do urzędu za pośrednictwem operatora pocztowego, przez środki 

komunikacji elektronicznej lub do wrzutni na korespondencję, umieszczonej na drzwiach wejściowych 

do urzędu. Zamknięto również kasę Urzędu. 

Koszty związane z pandemią Covid-19 finansowane były z rezerwy kryzysowej na zarządzanie 

kryzysowe i wyniosły w skali roku ok 60 tys. zł. 

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego ze środków sfinansowano: 

− wykonanie zabezpieczeń z szyb w biurach Urzędu Miejskiego i jednostek podległych, 

− zakup dozowników do bezdotykowej dezynfekcji rąk, 

− zakup środków odkażających do rąk, 

− zakup maseczek medycznych, przyłbic, rękawic nitrylowych, 

− zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji powierzchni płaskich do Jednostek 

opiekuńczo-oświatowych. 

Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych koordynował zadania związane z działaniami 

podjętymi w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz odpowiedzialny był za 

zaopatrzenie w środki ochrony osobistej.  

W zadania związane z walką z COVID-19 aktywnie włączyły się wszystkie jednostki OSP Gminy 

Skoczów, rozwożąc żywność do nieruchomości objętych kwarantanną oraz wspierały działania OPS. 

 

Zadania zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w marcu 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej od tego 

czasu podejmował dodatkowe zadani na rzecz mieszkańców. W 2021 r. kontynuowano dyżury 

telefoniczne dla osób przebywających na kwarantannie, zakupywano i dostarczano żywność, potrzebne 

artykuły. W ramach akcji szczepień uruchomiono telefon, na którym seniorzy mogli zgłaszać 
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konieczność dowozu na szczepienia. Zorganizowano promocję szczepień – między innymi miejską grę 

terenową. Pracownicy w dalszym ciągu pomagali seniorom w ramach akcji „Wspieraj seniora”.  

Pomimo ograniczeń jak również absencji chorobowych została utrzymana ciągłość pracy Ośrodka 

oraz utrzymano możliwość osobistego załatwiania spraw w siedzibie OPS.  

 

3.3 Oświata 

Gmina Skoczów była w roku 2021 organem prowadzącym dla 16 placówek: 

7 szkół podstawowych oraz 9 przedszkoli. W tych liczbach mieszczą się także dwa zespoły szkolno-

przedszkolne. 

Na terenie gminy funkcjonują również 4 przedszkola niepubliczne. 

Poniższe zestawienie prezentuje placówki wraz z liczbą uczniów/wychowanków zgodnie ze stanem SIO 

na 30.09.2020 r. (zgodnie z tymi danymi naliczana była subwencja oświatowa na rok 2021). 

 

Tabela 18: Wykaz placówek oświatowych z podziałem na liczbę uczniów oraz oddziały 

 

3.3.1 Realizacja zadań oświatowych 

W jednostkach oświatowych Gminy Skoczów zatrudnionych było 538 osób (465,45 etatów 

przeliczeniowych), z czego w przedszkolach 179 osób (151,19 etatów) i w szkołach podstawowych  

359 osoby (314,26 etatów). 

 

Nazwa szkoły / placówki
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PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W SKOCZOWIE 116 4 1 0

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W SKOCZOWIE 97 4 0 0

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W SKOCZOWIE 125 5 0 0

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 W SKOCZOWIE Z ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI W MIEDZYŚWIECIU 181 8 0 0

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W HARBUTOWICACH 34 2 0 0

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KICZYCACH 40 2 0 0

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OCHABACH Z ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI W WIŚLICY 118 4 2 0

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W PIERŚĆCU Z ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI W KOWALACH 93 4 0 0

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POGÓRZU 64 3 0 0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W SKOCZOWIE 420 22 0 0

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W KICZYCACH 130 8 0 0

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZOFII KOSSAK W PIERŚĆCU 228 11 0 0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. KRYSTYNY BOCHENEK W SKOCZOWIE 575 22 7 2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. GUSTAWA MORCINKA W SKOCZOWIE 354 17 0 0

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA MARKA W POGÓRZU 157 8 0 0

SZKOŁA PODSTAWOWA IM KAROLA MIARKI W OCHABACH MAŁYCH 251 13 0 0

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE CHICHOPOTAM 44 2 0 0

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE U KAROLCI 123 7 0 0

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJLANDIA" O PROFILU MUZYCZNO-JĘZYKOWYM 46 2 0 0

TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY SŁONECZNA KRAINA 24 1 0 0
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Tabela 19: Liczba nauczycieli z podziałem na etaty 

nauczyciele przedszkola szkoły razem 

Liczba osób 94 268 362 

Liczba etatów 77,19 234,36 311,55 

 

Tabela 20: Stopień awansu zawodowego nauczycieli 

stopień awansu liczba etatów liczba nauczycieli 

stażysta 6,07 10 

kontraktowy 47,61 59 

mianowany 54,08 63 

dyplomowany 203,79 230 

razem 311,55 362 

 

Tabela 21: Liczba pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach 

oświatowych 

pracownicy przedszkola szkoły razem 

Liczba osób 85 91 176 

Liczba etatów 74 79,90 153,90 

 

Placówki oświatowe i opiekuńcze Gminy Skoczów w 2021 r. dysponowały budżetem w wysokości 

42.008.909,78 zł. Subwencja w roku 2021 wyniosła 25 199 758,87 zł.  

Wykonanie wydatków zamknęło się na poziomie 40.683.772,62 zł. 

 

Tabela 22: Wykonanie wydatków za 2021 rok 

Wykonanie wydatków za 2021 rok wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej 

rozdział 

80101 
Szkoły podstawowe 23 438 760,00  zł 

rozdział 

80104 
Przedszkola 9 372 552,96 zł 

rozdział 

80113 
Dowożenie uczniów do szkół 23 516,82 zł 

rozdział 

80146 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 51 503,10 zł 

rozdział 

80148 
Stołówki szkolne i przedszkolne 3 975 484,58 zł 

rozdział 

80149 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 

oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 

formach wychowania przedszkolnego. 

288 215,44 zł 

rozdział 

80150 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży  

w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształc., lic. profilowanych 

i szk. zawodowych oraz szk. artyst. 

1 332 272,14 zł 
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rozdział 

80153 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

292 087,60 zł 

rozdział 

85401 
Świetlice szkolne 724 003,51 zł 

rozdział 

85516 
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 144 474,47 zł 

rozdział 

92605 
Zadania w zakresie kultury fizycznej  40 902,00 zł 

RAZEM 40 683 772,62 zł 

 

DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom 

niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przejazdu do najbliższej szkoły 

podstawowej, przedszkola bądź ośrodka rewalidacyjno-edukacyjnego, a uczniom z niepełnosprawnością 

ruchową, upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym również do szkoły ponadpodstawowej.  

W przypadku, gdy dowóz zapewniają rodzice – dowóz następuje na podstawie zawartej z burmistrzem 

umowy. Ogółem w roku 2021 wydatkowano 221 674,52 zł na przewóz dzieci. Dowozem objętych 

zostało 56 uczniów. 
 

Tabela 23: Dowóz uczniów niepełnosprawnych 

Przewoźnik Liczba osób dowożonych Kwota 

Miejski Zarząd Oświaty 11 uczniów 30 332,19 zł 

IDATRANS 18 uczniów 149 521,03 zł 

Rodzice uczniów 27 uczniów 41 821,30 zł 

RAZEM 221 674,52 zł 

 

Uczniowie dowożeni byli do: 

− Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie, 

− Ośrodka Edukacyjno- Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ustroniu, 

− Terapeutycznego Punku Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Skoczowie, 

− Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci  Słabowidzących i Niewidomych w Dąbrowie 

Górniczej, 

− Zespółu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie, 

− Zespółu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cieszynie, 

− Zespółu Szkolno-Przedszkolnego w Kiczycach, 

− Szkoły Podstawowej nr 8 im. Krystyny Bochenek w Skoczowie, 

− Szkoły Podstawowej nr 39 dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją  

im. M. Góralówny  w Bielsku- Białej, 

− Niepublicznej Szkoły Podstawowej Da Vinci w Bielsku-Białej, 

− Niepublicznej Szkoły Podstawowej Jonatan w Bielsku-Białej, 

− Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Bielsku-Białej. 
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DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH 

PRACOWNIKÓW 
 

Zadaniem wynikającym z art. 122 ustawy Prawo oświatowe, realizowanym przez Miejski Zarząd 

Oświaty jest dofinansowanie pracodawcom  kosztów kształcenia młodocianych pracowników.  

W roku 2021 wypłacono dofinansowanie w kwocie 172 619,13 zł dla 19 pracodawców, którzy 

przygotowali do zawodu 22 młodocianych pracowników zamieszkałych w Gminie Skoczów. 

Wypłacona kwota pochodziła w całości z środków Funduszu Pracy, którego dysponentem jest Śląski 

Urząd Wojewódzki.  

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

Tabela 24: Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku 

 

 

 

Lp. 

 

NAZWA 

SZKOŁY 

LICZBA 

ZDAJĄCYCH 

219 

JĘZYK 

POLSKI 

JĘZYK 

ANGIELSKI 
MATEMATYKA ŚREDNIA 

1. 

Szkoła Podstawowa 

nr 1 im. G. 

Morcinka 

 w Skoczowie 

35 50 % 72 % 46 % 56 % 

2. 

Szkoła Podstawowa 

nr 3 im. Jana 

Pawła II 

w Skoczowie 

43 52 % 64 % 46 % 54 % 

3. 

Szkoła Podstawowa 

im. Orła Białego 

w Kiczycach 

15 63 % 74 % 49 % 62 % 

4. 

Szkoła Podstawowa 

im. Karola Miarki 

w Ochabach 

Małych 

32 60 % 67 % 55 % 61 % 

5. 

Szkoła Podstawowa 

im. Z. Kossak 

w Pierśćcu 

20 55 % 53 % 49 % 52 % 

6. 

Szkoła Podstawowa 

im. Jana Marka 

w Pogórzu 

14 69 % 77 % 58 % 68 % 

7. 

Szkoła Podstawowa 

nr 8 im. K. 

Bochenek 

w Skoczowie 

60 63 % 58 % 42 % 54 % 

Średnia w Gminie Skoczów 59% 66% 49% 58% 

Średnia w województwie śląskim 60% 66% 47% 57% 

Średnia w powiecie cieszyńskim 60 % 66 % 48% 58% 

Średnia w kraju 60% 66% 47% 58% 
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Ósmoklasiści z naszej gminy uzyskali w roku 2021 wyniki z egzaminu na tym samym poziomie, 

co ich rówieśnicy w kraju i powiecie, nieco lepsze niż uczniowie klas ósmych w województwie śląskim. 

Najtrudniejszym z egzaminów okazała się jak co roku matematyka. Ogólny wynik gminy 58% jest 

wyższy niż w latach poprzednich – w roku 2019 było to 57%, a w roku 2020 – 53%. Jeśli chodzi  

o szkoły w gminie, to zauważyć można dysproporcję wyników z poszczególnych przedmiotów, na którą 

wpłynęło wiele czynników i niewątpliwie oddziaływało również nauczanie zdalne w ostatnim roku. 

Najlepiej z egzaminacyjnym wyzwaniem poradzili sobie uczniowie Szkoły Podstawowej  

im. Jana Marka w Pogórzu – ich wyniki z wszystkich trzech przedmiotów przekraczają znacznie średnią 

krajową, powiatową i wojewódzką. Bardzo dobrze wypadły także: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego 

w Kiczycach oraz Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Ochabach Małych.   

STYPENDIA O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM 

Rada Miejska Skoczowa w 2018 roku uchwaliła Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 

i młodzieży. Corocznie jest on kontynuowany i realizowany. Jego istotnymi elementami jest Gala „Nasi 

Najlepsi” odbywająca się w czerwcu oraz stypendia przyznawane jesienią. Stypendium ma na celu 

motywowanie najzdolniejszych uczniów gminy Skoczów oraz dawanie zachęty innym uczniom do 

uzyskiwania coraz lepszych wyników w nauce i sukcesów w konkursach i olimpiadach. W roku 

szkolnym 2020/2021 przyznano 34 stypendia. 

Dodatkową specjalną nagrodą jest Skoczowski Prymus. Nagrodę w czerwcu 2021 r. otrzymało  

7 wybitnych uczniów z 7 szkół podstawowych w gminie. Ponadto 19 odebrało nagrody za wyniki  

w kategorii naukowej, 5 w kategorii artystycznej i 22 w sportowej. Wytypowani zostali przez 

Dyrektorów, nauczycieli i wychowawców szkół. Uczniowie ci wyróżniają się nie tylko wysoką średnią 

ocen, ale także bardzo angażują się w życie społeczne szkoły i odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach 

życia codziennego. 

TROSKA O ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY 

Uczniowie szkół podstawowych, którzy po bardzo długim okresie izolacji i zdalnej nauki w domu, 

wracali stopniowo w mury szkolne wymagali szczególnej troski, ich potrzeby stały się priorytetem  

w roku 2021. Istotne po pandemii były działania zmierzające w kierunku ponownej integracji dzieci, 

odbudowywania relacji i odpowiedniego rozpoznania sytuacji trudnych. Już w grudniu 2020 roku udało 

się przeprowadzić wśród ponad 1070 uczniów szkół podstawowych obszerną ankietę online dotyczącą 

ich pracy i samopoczucia w nauczaniu zdalnym, odbyło się Forum Uczniów, Wychowawców, a także 

Psychologów i Pedagogów Szkolnych. Dzielenie się wnioskami i spostrzeżeniami podczas tych spotkań 

zaowocowało wydaniem poradnika dla rodziców „Na zdalnym w Skoczowie”, a także przygotowaniem 

do spokojnego powrotu do systemu stacjonarnej nauki. Tuż przed powrotem codziennie rano w mediach 

społecznościowych publikowano przygotowane przez pedagogów wpisy – motywatory, złote myśli  

i porady dla rodziców. Przy współpracy z psychologami i pedagogami z gminnych szkół opracowano  

i wdrożono „POCOVID” - gminny program wspierania uczniów po pandemii, który funkcjonuje od 

września 2021 r. Program ukierunkowano na zapewnienie uczniom wymagającym szczególnej troski 

po okresie izolacji, specjalistycznych terapii i zajęć z psychologami. Zajęcia odbywały się we 

wszystkich szkołach. Jesienią 2021 r. było już 26 grup, a więc potrzeby dzieci w zakresie pomocy 

psychologa są ogromne.  

Jak co roku intensywnie działał Gminny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej, a w szkołach 

prowadzone były zajęcia korekcyjne „Na sportowo – gimnastyka korekcyjna dla uczniów szkół 

skoczowskich” dofinansowane z Ministerstwa Sportu. W 2021 r. profilaktykę stomatologiczną 
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rozpoczął Dentobus, który odwiedził wszystkie przedszkola i szkoły w gminie diagnozując dzieci, 

których rodzice wyrazili na to zgodę. 

Ponadto wychowankowie wszystkich 9 przedszkoli mieli możliwość rozwijać się i kształtować 

nowe umiejętności, a także wyrównywać szanse dzięki projektowi „W przedszkolu odkrywam siebie  

i świat” o wartości blisko 750 tysięcy złotych. Projekt pozwolił nie tylko na zakup licznych pomocy 

dydaktycznych do zajęć i terapii, ale przede wszystkim zapewnił dzieciom dodatkowe wsparcie: 

logopedów, dogoterapeutów, oligofrenopedagogów i innych specjalistów. Mimo, iż projekt 

zaplanowano dla 420 uczniów, skorzystało z niego aż 629 dzieci. 

 

PRACE REMONTOWO – MODERNIZACYJNE 

Czas spędzony przez uczniów na nauce zdalnej, a także okres wakacji w roku 2021 zostały 

optymalnie wykorzystane na przeprowadzenie remontów w placówkach oraz modernizowanie bazy. 

Udało się zakończyć kolejne etapy wymiany starego oświetlenia na energooszczędne w szkołach  

i przedszkolach, wymalowano korytarze i sale lekcyjne, w wielu zadbano o wymianę podłóg na 

wyciszające wykładziny, cyklinowanie parkietów, wymieniono meble, zadbano o estetykę wejść 

głównych do placówek, remonty schodów frontowych i sekretariatów. Miały miejsce znaczące dla 

oświaty inwestycje, jak modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1, termomodernizacja całego 

budynku SP3 przy ul. Bielskiej, rozpoczęto budowę nowego budynku przedszkola przy ul. Południowej, 

a także uzyskano zgodę i środki finansowe na budowę nowej sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej nr 8 na Górnym Borze.  

ROZWÓJ BAZY TELEINFORMATYCZNEJ 

Kluczowe znaczenie dla organizacji pracy miały zadania skierowane na poprawę bazy 

teleinformatycznej. Sprzęt zakupiony w roku 2020 na potrzeby usprawnienia nauczania zdalnego 

wymagał również działań w zakresie zwiększania przepustowości i szybkości internetu w placówkach 

tak, aby sieć OSE nie była jedyną, na której opiera się praca szkół. Ponadto zakończono pierwszy rok 

całkowitego wdrażania dzienników elektronicznych we wszystkich przedszkolach w gminie – od 

września 2021 r. zarówno szkoły, jak i przedszkola pracują na tych samych dziennikach 

elektronicznych, co jest znaczącym udogodnieniem zarówno dla dyrektorów i nauczycieli, jak  

i rodziców. Także w roku 2021 wdrożono system elektronicznej rekrutacji do szkół podstawowych  

w gminie – jesteśmy organem prowadzącym, który do żłobka, przedszkoli i szkół rekrutuje całkowicie 

w jednolitym trybie elektronicznym, co również optymalizuje i usprawnia ten proces. Ponadto wszystkie 

placówki poczyniły starania w kierunku uruchomienia kont ePuap, systemowo rozwiązano kwestie 

gróźb o podłożeniu bomby nękających placówki – jesteśmy jedną z pierwszych gmin, która ten 

uciążliwy dla dzieci i rodziców, a stresujący dla personelu i dyrektorów problem rozwiązała 

błyskawicznie i skutecznie. Uruchomiono na gminnej stronie internetowej bramkę – formularz do 

kontaktu z placówkami, poprawiono jakość stron internetowych szkół, a także opracowano nową stronę 

internetową portalu oświatowego gminy Skoczów: www.mzo.skoczow.pl. 

 

 

http://www.mzo.skoczow.pl/
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3.3.2 Projekty oświatowe dofinansowane ze środków UE oraz z innych źródeł 

zewnętrznych 

W minionym roku Gmina Skoczów rozpoczęła realizację projektu ze środków Unii Europejskiej – 

Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie działań oświatowych (dodatkowe zajęcia dla uczniów, 

doposażenie pracowni). Jest to projekt z obszaru wzmocnienia potencjału edukacyjnego w Szkole 

Podstawowej im. Jana Marka w Pogórzu pn. „Otwarcie na zmiany”. Projekt jest realizowany w ramach 

działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.  

Ponadto, Gmina Skoczów w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie oferty zajęć 

specjalistycznych i wspierających wśród grupy dzieci 3-6 lat, podjęła kroki w celu zapewnienia 

zrównoważonego rozwoju, zapobiegania dyskryminacji i upowszechnienia edukacji na etapie 

przedszkola. Do września 2021 r. realizowany był projekt pn. „W przedszkolu odkrywam siebie i świat”.  

Otwarcie na zmiany 

Termin realizacji: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.  

Wartość projektu: 283 075,90 zł 

Dofinansowanie: 254 768,31 zł 

Wkład własny: 28 307,59 zł  

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogórzu – 

Szkole Podstawowej im. Jana Marka w Pogórzu oraz wzrost wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych 

(językowych, matematycznych, naukowo-technicznych, ICT, przedsiębiorczości i umiejętności pracy 

zespołowej) poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających, warsztatów 

przedsiębiorczości. W projekcie bierze udział 126 dzieci. Wkład własny rozliczany jest w formie 

rzeczowej poprzez udostępnianie sal do realizacji zajęć dodatkowych.  

W przedszkolu odkrywam siebie i świat 

Termin realizacji: 01.07.2020 r. – 28.09.2021 r.  

Wartość projektu: 749 152,46 zł 

Dofinansowanie stanowi 636 779,59 zł 

Wkład własny: 112 372,87 zł  

Celem projektu był wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez wprowadzenie 

dodatkowej oferty zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w Przedszkolach Publicznych dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Skoczów oraz podniesienie kompetencji i umiejętności  

u 11 nauczycieli. W projekcie wzięło udział 629 dzieci. W ramach projektu doposażono sale 

przedszkolne w meble, pomoce dydaktyczne, wyposażenie i zabawki. Wkład własny rozliczany był  

w formie rzeczowej poprzez udostępnianie sal do realizacji zajęć. Projekt współfinansowany był ze 

środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 11.1.3. 

Wkład własny rozliczany był w formie rzeczowej poprzez udostępnianie sal do realizacji zajęć. 

Inne przedsięwzięcia, na które Gmina Skoczów pozyskała dofinansowanie, to: 

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej  

Termin realizacji: 01.02.2021r. – 08.12.2021r.  

Całkowity koszt projektu: 52 108,85 zł  

Dofinansowanie: 26 054,41zł  

Wkład własny: 26 054,44 zł  
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Głównym celem zadania „Na sportowo – gimnastyka korekcyjna dla uczniów szkół skoczowskich” była 

aktywizacja sportowa uczniów szkół podstawowych Gminy Skoczów, poprzez wprowadzenie 

systematycznych zajęć opartych na regularnej aktywności fizycznej uczniów, zawierającej elementy 

gimnastyki korekcyjnej adekwatnej do ich wieku i możliwości. W projekcie wzięło udział 318 dzieci. 

Projekt w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”; działanie „Upowszechnianie sportu dzieci  

i młodzieży” finansowany był ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów.  

Posiłek w szkole i w domu 

Termin realizacji: 02.06.2021 r. – 31.12.2021 r.  

Całkowity koszt projektu: 55 713,94 zł 

Dofinansowanie: 44 571,15 zł 

Wkład własny: 11 142,79 zł 

Celem Programu było wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie 

warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. Projekt był 

realizowany w Szkole Podstawowej nr 8 im. Krystyny Bochenek w Skoczowie. W ramach programu 

została kompleksowo wyposażona kuchnia w sprzęt taki jak piec konwekcyjno-parowy, szafę 

chłodniczą, stoły, regały, okapy, łapacze tłuszczu i wiele innych. 

Laboratoria Przyszłości 

Termin realizacji: 15.10.2021r. – 31.08.2022 r. 

Całkowity koszt projektu: 665 800,00 zł 

Dofinansowanie: 665 800,00 zł 

Wkład własny: 0 zł 

W ramach Programu szkoły otrzymały środki na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do 

rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Zakupów sprzętu w ramach projektu 

dokonano do wszystkich szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoczów. Szkoły 

zostaną wyposażone m.in. w drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty edukacyjne, kamery, mikroporty, 

aparaty, kamery i wiele innych.  

Zielona Pracownia 

Termin realizacji: 01.07.2021r. – 31.10.2021 r. 

Całkowity koszt projektu: 51 157,01 zł 

Dofinansowanie: 39 071,68 zł 

Wkład własny: 12 085,33 zł 

Celem konkursu było dofinansowanie w formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni na 

potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych 

czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich.  Z dofinansowania projektu 

„Zielona pracownia w SP w Pierśćcu – Eko-Region” utworzono  i wyposażono pracownię przyrodniczą 

w Szkole Podstawowej w Pierśćcu. W ramach projektu zakupiono przeszklone gabloty, monitor 

interaktywny z laptopem i drukarką, mikroskopy, globusy wiele zestawów do doświadczeń  

i eksperymentów oraz wiele innych. Uczniowie brali udział w zajęciach dotyczących ochrony powietrza, 

energii odnawialnej i osobliwości przyrodniczych naszego regionu oraz założyli mini hodowlę ziół  

i kwiatów. 
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Realizowane projekty miały bez wątpienia ogromny wpływ na wzbogacenie oferty edukacyjnej 

Gminy Skoczów, a także przyczyniły się do realizacji szeroko pojętego wsparcia dla dzieci i uczniów  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pozwoliły doposażyć placówki i zapewnić wsparcie 

szkoleniowe nauczycielom. 

3.3.3 Żłobek dzienny 

Gmina Skoczów prowadzi żłobek dzienny zlokalizowany w dwóch budynkach: 

1) Żłobek  

ul. Mickiewicza 22, 43-430 Skoczów 

Żłobek Dzienny w Skoczowie usytuowany jest w budynku w centrum miasta.  Placówka dysponuje 43 

miejscami dla dzieci od ukończenia 18 miesiąca życia do 3 lat.  

2) Filia Żłobka Dziennego w Międzyświeciu 

ul. Malinowa 2, 43-430 Skoczów 

Filia Żłobka Dziennego w Międzyświeciu usytuowana jest w budynku przedszkola  

w Międzyświeciu.  Placówka dysponuje 24 miejscami dla dzieci od ukończenia 18 miesiąca życia do  

3 lat. Każde dziecko ma zapewnioną stałą opiekę pielęgniarską oraz wykwalifikowaną, doświadczoną 

kadrę opiekuńczo-wychowawczą. 

Żłobek zapewnia wyżywienie dobrane do potrzeb wiekowych dzieci i zgodne z aktualnymi 

normami żywieniowymi. W Żłobku realizowany jest program opiekuńczo-wychowawczy mający na 

celu wszechstronny rozwój dziecka, zgodnie z jego potrzebami i oczekiwaniami rodziców. 

 

3.4 Ład przestrzenny 

W Gminie Skoczów obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, które zostało przyjęte uchwałą XX/224/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia  

21 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Skoczów. 

Cały obszar Gminy objęty jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Obowiązują 43 plany miejscowe, w tym 13 planów podstawowych, wykonanych według podziału 

administracyjnego na sołectwa i obręby miasta oraz 30 planów zmieniających plany podstawowe, 

wykonanych dla małych obszarów, głównie ze względu na inwestycje publiczne. 

W 2021 r. weszły w życie 3 plany miejscowe (przy ul. Zamek w Pogórzu i w Skoczowie przy  

ul. Góreckiej i Ustrońskiej). Rozpoczęły się prace nad opracowaniem nowego planu miejscowego dla 

sołectwa Bładnice. 

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy przyjęta została uchwałą  

nr XIII/137/2019 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie analizy zmian  

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Skoczów. Jest dokumentem określającym stan wyposażenia 

gminy w dokumenty związane z gospodarką przestrzenną, ocenia również ich aktualność. Zgodnie  

z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, analiza taka jest 

dokonywana co najmniej raz na kadencję rady.  
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Zabytki w Gminie Skoczów  

Gmina Skoczów posiada Gminną Ewidencję Zabytków, opracowaną w postaci kart z podstawowymi 

danymi, która obejmuje:  

− 40 obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków. Decyzją Śląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków z dnia 10.12.2021 r., na wniosek właściciela, wpisano do rejestru 

zabytków nieruchomych Kościół pw. Św. Mikołaja w Pierśćcu, 

− 325 obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, w tym 183 zlokalizowanych na terenie 

miasta i 142 na terenie sołectw. W 2021 r. z gminnej ewidencji zabytków został wykreślony 

1 obiekt (Bładnice Górne, ul. Rumiankowa 17),   

− 17 stanowisk archeologicznych. 

3.5 Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

Zgodnie z wymogiem ustawowym, Gmina Skoczów posiada plan wykorzystania zasobu 

nieruchomości na lata 2020 - 2022, przyjęty zarządzeniem nr 0050.106.2020 Burmistrza Miasta 

Skoczowa z dnia 1 czerwca 2020 r.  

Gmina Skoczów jest właścicielem 2313 działek (z uwzględnieniem udziału we współwłasności 

nieruchomości) o łącznej powierzchni niespełna 302 ha, z czego około 165 ha gruntów gminnych jest 

oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy, ponad 15 ha zostało oddane  

w użytkowanie (na rzecz Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Ochotniczych Straży 

Pożarnych, klubów sportowych). Do gminnego zasobu nieruchomości nie wchodzą nieruchomości 

oddane w użytkowanie wieczyste (o powierzchni około 43 ha). Część nieruchomości gminnych jest 

przedmiotem najmu lub dzierżawy.  

 

3.5.1 Sprzedaż nieruchomości gminnych  

Sprzedaż nieruchomości gminnych odbywała się w następujący sposób: 

1) sprzedaż działki na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej 

(bezprzetargowo, dotyczy działek, które nie mogą być samodzielnie zagospodarowane), 

2) sprzedaż działek w trybie przetargowym (w 2021 r. Gmina Skoczów sprzedała 

1 niewielką działkę o powierzchni 0,0166 ha oraz zbyła, w drodze zamiany 8 działek),  

3) sprzedaż lokali komunalnych na rzecz ich najemców, z bonifikatą. W 2021 r. Gmina Skoczów 

sprzedała 3 lokale. 

 

3.5.2 Nabywanie nieruchomości  

Nabywanie nieruchomości do zasobu w większości wiąże się z przejmowaniem gruntów zajętych 

pod drogi gminne. Gmina nabywa nieruchomości w drodze darowizny lub kupna, z mocy prawa 

(komunalizacja, nabycie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne - gminne na dzień 31.12.1998 r., 

nabywanie terenów przeznaczonych pod drogi publiczne w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego). W 2021 r. Gmina Skoczów nabyła 40 działek, z czego 6 w drodze darowizny,  

27 z mocy prawa (w tym 18 za odszkodowaniem), a 7 w drodze kupna. Łączna powierzchnia nabytych 

działek wyniosła 0,6734 ha. 
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3.6 Gospodarka mieszkaniowa 

Założenia gospodarki mieszkaniowej zawarte są w „Wieloletnim programie gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Skoczów na lata 2017 – 2021”. Został on przyjęty Uchwałą  

Nr XXX/335/2017 i obejmuje swoim zakresem między innymi ogół działań w zakresie utrzymania 

zasobu w stanie niepogorszonym, poprawę stanu technicznego oraz podwyższenie standardu lokali  

i budynków.  

W 2021 r. budynki i lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Skoczów zarządzane były przez 

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. Lokale z mieszkaniowego zasobu Gminy Skoczów 

zostały przekazane spółce w użytkowanie. W budynkach wspólnot mieszkaniowych lokale gminne 

zarządzane były przez Spółkę, natomiast części wspólne budynku przez zarządców wybranych przez 

właścicieli lokali.  

Sposób i zasady zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy w odniesieniu do roku poprzedniego 

nie uległ zmianom i nie przewiduje się zmian na 2022 r., zgodnie z uchwałą nr XXXI/359/2021 z dnia 

21.11.2021 obowiązującą na lata 2022-2026. 

3.6.1 Zasób mieszkaniowy gminy Skoczów 

Tabela 25: Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Skoczów 

 

Ogółem zasób mieszkaniowy Gminy Skoczów liczy 404 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 

15 893,83 m2. Stan techniczny nieruchomości zasobu nie uległ pogorszeniu, a przeprowadzone  

przeglądy okresowe wskazały jedynie potrzebę realizacji ujętych w planach i harmonogramach prac 

remontowych gminnego zasobu mieszkaniowego. W zasobie mieszkaniowym Gminy Skoczów 

znajdują się lokale o pełnym standardzie wyposażone we wszystkie instalacje zapewniające dostawę 

mediów oraz lokale o obniżonym standardzie.  

W 2021 r. sprzedane zostały 3 lokale na rzecz dotychczasowych najemców tych lokali. W celu 

poprawy wykorzystania zasobu, w tym dostosowania najmowanych lokali do oczekiwań i możliwości 

finansowych oraz potrzeb mieszkańców dokonywana jest zamiana lokali. W 2021 r. dokonano zamiany 

lokali przez 4 lokatorów. Na liście osób oczekujących na zamianę lokalu w 2021 r. znajdowało się  

49 rodzin. Zamiana lokali uwarunkowana jest dysponowaniem pulą wolnych lokali, które można 

przeznaczyć na zamianę. W przypadku poprawy sytuacji finansowej najemców lokali socjalnych 

następuje zmiana umowy najmu z umowy najmu lokalu socjalnego na umowę najmu lokalu 

mieszkalnego. W 2021 r. nastąpiła 1 tego typy zmiana umowy najmu.  

Przyjęta Uchwałą Nr XXVIII/337/2021 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, procedura rozpatrywania wniosków 

 o zakwalifikowanie na listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na lokal  

z mieszkaniowego zasobu gminy nie uległa zmianie. Wnioski złożone przez osoby zainteresowane 

lokalem gminnym  rozpatrywane są  średnio w okresie 4 miesięcy od daty złożenia wniosku. Na dzień 

31.12.2021 r. na liście oczekujących na lokal z mieszkaniowego zasobu Gminy Skoczów było  

Lp. Nazwa Ilość 
Powierzchnia użytkowa 

w m2 

1. Ilość budynków ze 100% własnością Gminy 42 10 425,64 

2. Ilość wspólnot mieszkaniowych z lokalami Gminy 23    5 468,19 

3. Ilość lokali mieszkalnych 208    8 334,11 

4. Ilość lokali socjalnych 70    2 091,53 

5. Ilość lokali we wspólnotach mieszkaniowych 126    5 468,19 
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34 rodziny, w tym na najem socjalny lokalu 20 rodzin. W odniesieniu do roku ubiegłego ilość rodzin 

oczekujących na najem lokalu gminnego zwiększyła się o 25%. 

3.6.2 Prace remontowe  

Prace remontowe przeprowadzane w budynkach zarządzanych prze SPK mają na celu przede 

wszystkim utrzymanie zasobu w stanie niepogorszonym. Ponadto ważnym celem jest dalsza poprawa 

stanu bezpieczeństwa użytkowania lokali, podniesienie standardu budynków i lokali oraz ochrona 

środowiska i poprawa estetyki otoczenia.  

Typowanie budynków do remontu prowadzone jest w oparciu o wnioski z dokonywanych 

przeglądów okresowych lub też wniosków lokatorów. Stanowi to podstawę do opracowywania planów 

remontowych. Część kwoty przeznaczona na fundusz remontowy zarezerwowana jest na 

przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych i naprawczych wynikających z konieczności 

usunięcia awarii. 

Prace remontowe ujęte są w wieloletnim programie na 2021 r. W przedstawionym poniżej wykazie 

ujęte zostały zadania, których wartość była równa lub przekroczyła 1 tys. zł. 

 

1. Zadania wynikające z wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

2017-2021 

1) Budynki według potrzeb wynikających z przeglądów: 

a) Zamkowa 2A- wymiana kotła gazowego w jednym z mieszkań - wartość robót 9,3 tys. zł, 

b) Rynek 15 – wykonanie instalacji ogrzewczej w dwóch mieszkaniach z paneli elektrycznych na 

podczerwień – wartość robót 9,4 tys. zł, 

c) Zawiśle 25 – wykonanie zasilania elektrycznego dla pieca akumulacyjnego wraz z montażem 

pieca zdemontowanego w innym lokalu – wartość robót 1,0 tys. zł, 

d) Ustrońska 3 - wymiana kotła gazowego w jednym z mieszkań -  wartość robót 5,0  tys. zł. 

2) Budynki wspólnot mieszkaniowych – remonty według podjętych uchwał wartość robót 134,2 tys. zł. 

3) Bielska 14 – odnowienie klatki schodowej – wartość robót 10,0 tys. zł. 

 

2. Zadania wynikające z potrzeb bieżących 

1) Stalmacha 2 – wymiana rurociągów instalacji c.o. oraz c.w., modernizacja instalacji w jednym  

z mieszkań – wartość robót 7,4  tys. zł. 

2) Rynek 15 – awaryjna naprawa gzymsu górnego – wartość robót 1,3 tys. zł. 

3) Bielska 41 – naprawa instalacji antenowej – wartość robót 1,3 tys. zł. 

4) Cieszyńska 9 – naprawa konstrukcji dachu oraz wymiana pokrycia dachu szopek lokatorskich – 

wartość robót 11,3 tys. zł. 

5) Zawiśle 25 – konserwacja czapek kominowych, poprawa mocowania rur dymowych, wyrównanie 

dojścia do budynku – wartość robót 1,7 tys. zł. 

6) Mały Rynek 1 – izolacja ściany zewnętrznej, uszczelnienie korytka odwadniającego, docieplenie 

balkonu od spodu – wartość robót 3,9 tys. zł. 

7) Ustrońska 7 – wymiana rynny dachowej na jednym z budynków magazynowych – wartość robót  

1,0 tys. zł. 

8) Kiczyce Gminna 5 – wymiana rynny na balkonie nad wejściem do budynku – wartość robót  

1,8 tys. zł. 

9) Krzywa 4 – wymiana pompy centralnego ogrzewania – wartość 3,9 tys. zł. 
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3. Roboty nie ujęte w planie wykonane z rezerwy 

1) Bielska 41 – uszczelnienie i naprawa pokrycia dachowego, wymiana śrub mocujących pokrycie – 

wartość robót 3,2 tys. zł. 

2) Ciężarowa 15 – wymiana grzejników w jednym z mieszkań – wartość robót 1,9 tys. zł. 

3) Zawiśle 25 – dostawa i montaż wykładzin podłogowych w jednym z mieszkań – wartość robót  

1,4 tys. zł. 

4) Cieszyńska 9 – docieplenie części elewacji tylnej – wartość robót 4,6 tys. zł. 

5) Bielska 7 - wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych – wartość robót 19,9 tys. zł. 

 

3.6.3 Sprzedaż lokali 

Lokale z mieszkaniowego zasobu Gminy Skoczów przeznaczone do sprzedaży znajdują się  

w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Gminne lokale przeznaczone do sprzedaży są  

w 23 wspólnotach. Sprzedaż lokali następuje na wniosek najemcy lokalu. Warunkiem dokonania 

sprzedaży lokalu jest najem lokalu na czas nieoznaczony przez okres minimum 5 lat oraz nie zaleganie 

przez lokatora z opłatami czynszowymi. Nabywcy lokali mogli ubiegać się o bonifikaty przy zakupie 

lokali. Wysokość udzielnych bonifikat wynosi 50% ceny lokalu. Warunki udzielania bonifikat reguluje 

Uchwała Nr XI/118/2019 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia 

warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako 

lokali mieszkalnych. 

W 2021 r. zostały sprzedane 3 lokale przy ulicy: Słonecznej 14, Osiedlowej 10, Łęgowej 11  

o łącznej powierzchni użytkowej 120,83 m2.  Zainteresowanie zakupem lokali przez lokatorów można 

ocenić jako umiarkowane. W odniesieniu do roku poprzedniego sprzedano o jeden lokal więcej. 

 

3.6.4 Zasady polityki czynszowej 

W 2021 r. stawki czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy nie uległy zmianie. Minimalna stawka 

w wynosiła 2,60 zł/m2 w lokalach  o niskim standardzie, a stawka maksymalna  wynosi 7,41 zł/m2  

w lokalach z pełnym wyposażeniem, o wysokim standardzie. Stawka czynsz najmu lokalu socjalnego 

wynosi 1,30 zł/m2. Ostatnia podwyżka czynszu nastąpiła w 2019 r. 

W stawkach czynszu nie są ujęte opłaty niezależne od właściciela (media – opłaty za wodę, 

odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie). Zapisy Wieloletniego programu dopuszczają 

możliwość przeprowadzenia remontu lub wprowadzenia ulepszeń przez lokatorów w wynajmowanych 

lokalach na ich koszt. Rodzaj i zakres planowanych prac wymaga uzyskania akceptacji przez 

wynajmującego. Z tytułu wykonania prac i po ich odbiorze przez  inspektora nadzoru, lokatorowi 

przysługuje prawo do obniżki czynszu. Wysokość obniżek czynszu zależy od zakresu i rodzaju 

wykonanych prac.  

W szczególnie trudnej sytuacji finansowej lokator może ubiegać się o obniżkę czynszu zgodnie  

z § 19 Uchwały Nr XIII/106/2015 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20.10.2015 r. w sprawie 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. 

W 2021 r. nie wpłynął żaden wniosek o obniżkę czynszu. 
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3.6.5 Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej 

Finansowanie kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy oparte jest na przychodach  

z czynszów za lokale mieszkalne (53,47%) i lokale użytkowe (46,53%). Pozostałe przychody  

(np. z odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu) nie stanowią znaczącej pozycji wpływów w odniesieniu 

do przychodów za czynsze. 

Wpływy za 2021 r. wyniosły: 1 838 tys. zł. 

 

Tabela 26: Wysokość wydatków w roku 2021 z podziałem rodzajów kosztów 

Koszty bieżącej 

eksploatacji 

w tys. zł 

Koszty remontów  

w tys. zł 

Koszty zarządu budynków 

wspólnot mieszkaniowych  

w tys. zł 

Wydatki inwestycyjne ze 

środków SPK 

w tys. zł 

484 295 102 30 

 

Razem koszty i wydatki wyniosły 911 tys. zł. 

 

3.7 Zaopatrzenie mieszkańców w ciepło  

Art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wymienia zadania własne gminy, w których znajduje 

się m. in. zaopatrzenie w energie cieplną.   

Zadanie w tym zakresie realizowane jest przez Spółkę Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne  

Sp. z o.o., której jedynym udziałowcem jest Gmina Skoczów. Podstawowym źródłem zaopatrzenia  

w ciepło jest kotłownia węglowa należąca do CNR Spółka z o. o. Skoczowska Energetyka Cieplna sp. 

k., a dodatkowym źródłem jest kotłownia gazowa należąca do SPK, w której wytwarzane jest rocznie  

max. 5 MW energii cieplnej.  

Łączna moc zamówiona w Spółce, na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 14,857 MW (zwiększyła 

się do roku poprzedniego o 0,013 MW). 

Energia cieplna wytworzona i zakupiona, przesyłana była własną siecią przesyłową o łącznej 

długości ok. 9,6 km łącznie z przyłączami do 1 węzła grupowego (Targowa) oraz 69 węzłów 

indywidualnych. 

Remonty  

W roku sprawozdawczym wykonano między innymi:  

1) remonty pomp po awarii, 

2) czyszczenie komór transformatorowych, 

3) przeglądy i regulacja palników, 

4) remont układu stabilizacji ciśnienia i przepływu sieci wysokoparametrowej. 

 

Inwestycje  

1) wymiana sieci kanałowej na preizolowaną ul. Targowa, 

2) likwidacja węzła grupowego, budowa nowych 14 węzłów. 

 

Łączna wartość poniesionych nakładów na remonty i inwestycje w roku sprawozdawczym wynosi 

1 091 795,88 zł. 
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3.8  Środowisko 

3.8.1 Program ochrony środowiska 

Rada Miejska Skoczowa uchwałą nr XII/133/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. przyjęła Program 

ochrony środowiska dla Gminy Skoczów na lata 2019-2022  z perspektywą do roku 2026, który określa 

priorytetowe kierunki działań w zakresie ochrony środowiska dla gminy Skoczów. Przedmiotowy 

dokument wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego ograniczenia degradacji 

środowiska, ochronę i rozwój jego walorów oraz racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska  

z uwzględnieniem konieczności jego ochrony.  

 

Zasadnicze cele Programu:  

− poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego,  

− ochrona przed hałasem, 

− prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej, 

− gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, 

− ochrona różnorodności biologicznej ora krajobrazowej. 

 

Program ochrony środowiska zakładał realizację takich zadań jak:  

− termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej – bieżąca realizacja 

zadania, 

− wymiana nośników ciepła – bieżąca realizacja zadania,  

− budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie całej Gminy Skoczów – bieżąca 

realizacja zadania - zadanie w trakcie realizacji,  

− budowa oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej – bieżąca realizacja zadania,  

− rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków - zrealizowane,  

− likwidacja dzikich wysypisk – bieżąca realizacja zadania,  

− utrzymanie zieleni miejskiej – bieżąca realizacja zadania, 

− usuwanie wyrobów azbestowych – bieżąca realizacja zadania. 

 

Zadania wskazane w Programie ochrony środowiska zostały ujęte również między innymi                       

w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej czy Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych, a więc ich realizacja została szczegółowo przedstawiona przy okazji 

omawiania tych dokumentów. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska obowiązkiem organu wykonawczego gminy jest sporządzenie raportu z realizacji Programu 

ochrony środowiska. W roku 2021 został opracowany Raport za lata 2019 – 2020 roku z realizacji 

Programu ochrony środowiska dla Gminy Skoczów na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026.  

Większość zadań realizowanych w ramach Programu ochrony środowiska na lata 2019-2022  

z perspektywą do roku 2026 jest długofalowa, to znaczy, że przedsięwzięcia są działaniami ciągłymi 

(wykonywanymi na bieżąco w ramach potrzeb i dostępnych środków finansowych) i cyklicznymi 

(corocznymi). 

Nakłady poniesione na realizację Programu Ochrony Środowiska w latach 2019-2020 wyniosły 

ponad 112 mln zł. Władze gminy oraz inne podmioty odpowiedzialne za realizację Programu największe 

nakłady finansowe, ponad 58 mln zł, przeznaczyły na działania inwestycyjne związane z ochroną 

klimatu i jakością powietrza związane z osiągnięciem i utrzymywaniem standardów jakości środowiska, 

wpływających na warunki zdrowotne. 
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Wykonano termomodernizację budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz budynku 

szkolnego, wymieniano oświetlenie na energooszczędne, likwidowano konwencjonalne źródła ciepła, 

przebudowano drogi wewnętrzne, gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe. 

W zakresie ochrony przed hałasem budowano zabezpieczenia przeciwhałasowe wzdłuż drogi krajowej. 

Drugim obszarem interwencji była gospodarka wodno-ściekowa. Wybudowano kilka kilometrów 

sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonywano działania związane z utrzymaniem sieci deszczowej. 

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej wykonywały zadania polegające na rozbudowie sieci wodociągowej na 

rozwijających się terenach mieszkaniowych. 

W celu gospodarowania odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami 

regularnie usuwano wyroby zawierające azbest z terenu gminy, prowadzono selektywną zbiórkę 

odpadów komunalnych czy doskonalono system gospodarowania odpadami. 

W obszarach działania obejmujące pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami i zagrożenia 

poważnymi awariami prowadzono działania monitoringowe i kontrolne. Na bieżąco wykonywane są 

prace pielęgnacyjne i utrzymujące tereny zieleni oraz prowadzona jest edukacja ekologiczna dla 

wszystkich grup wiekowych z zakresu ochrony powietrza czy gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

3.8.2 Interwencje związane z zagrożeniami środowiskowymi 

Tabela 27: Interwencje związane ze zjawiskami środowiskowymi 

Rodzaj miejscowego zagrożenia  Ilość 

interwencji  

silne wiatry  51 

przybory wód  5 

opady śniegu  6 

opady deszczu  11 

chemiczne  8 

ekologiczne  1 

budowlane  2 

infrastruktury komunalnej   10 

w transporcie drogowym  64 

na obszarach wodnych  9 

medyczne  130 

RAZEM  297 

 

Tabela 28: Zestawienie zdarzeń w poszczególnych kategoriach 

Gmina 

SKOCZÓW 

Ogółem zdarzenia Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe 

488 41 412 35 
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Tabela 29: Zestawienie zdarzeń w poszczególnych kategoriach 

 

Gmina 

Skoczów 

osoby 

poszkodowane 

pożary miejscowe zagrożenia 

osoby 

poszkodowane 

w tym dzieci osoby 

poszkodowane 

w tym dzieci 

śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni 

12 29 2 0 0 0 10 29 0 3 

 

Tabela 30: Szacunkowe straty oraz uratowane mienie podczas zdarzeń z udziałem JOP 

 

Gmina 

Skoczów 

łączne 

straty 

uratowane 

mienie 

pożary miejscowe zagrożenia 

  straty w tym 

budynki 

mienie 

uratowane 

straty w tym 

budynki 

mienie 

uratowane 

2602,7 12982 1544,6 858 12330 1058,1 1,1 652 
Źródło danych – Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie  o stanie ochrony przeciwpożarowej 

powiatu cieszyńskiego za 2021 r.    

 

Największą wartość strat podczas zdarzeń z udziałem Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej 

odnotowano w obrębie miasta Wisła, Gminy Skoczów oraz Gminy Hażlach. Straty oszacowano na 

kwotę 20 204 700,00 zł   

W wyniku działań JOP uratowano mienie w Gminie Skoczów  na kwotę 12 982 tys. zł.  
  

3.8.3 Zagrożenia pożarowe  

W 2021 r. na terenie Gminy Skoczów zanotowano 41 pożarów.  

 

Tabela 31: Ilość pożarów z podziałem na miejsce występowania 

Ogółem  Obiekty 

użyteczności 

publicznej  

Obiekty 

mieszkalne  

Obiekty 

produkcyjne  

Środki 

transportu  

Lasy  

(państwowe 

i prywatne )  

Uprawy, 

rolnictwo  

Inne 

obiekty  

41  2  20 0  1  9  0  4  
 Źródło danych – Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie o stanie ochrony przeciwpożarowej powiatu 

cieszyńskiego za 2021 r.    

Najwięcej pożarów  wystąpiło w obiektach mieszkalnych i miało związek z brakiem świadomości 

ludzi w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa. Głównymi przyczynami powstawania pożarów 

były:  

− nieostrożność ludzi, nieprawidłowa eksploatacja instalacji lub urządzeń (brak świadomości 

zagrożeń związanych z posługiwaniem się ogniem oraz zachowaniem bezpieczeństwa),    

− wady urządzeń (związane z wadami lub wyeksploatowaniem urządzeń, instalacji, środków 

transportu itp.),  

− podpalenia (spowodowane umyślnym działaniem człowieka).  
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3.8.4 Zagrożenia powodziowe 

Ochrona przed powodzią   

Zgodnie z zapisami w ustawie o zarządzaniu kryzysowym Gmina Skoczów w roku 2021 

opracowała dokumenty planistyczne na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Gminy 

Skoczów. W planie Zarządzania Kryzysowego Gminy Skoczów zawarto wszystkie procedury 

postępowania na wypadek wystąpienia zagrożeń z uwagi na usytuowanie geograficzne gminy. 

Procedury postępowania podczas powodzi i suszy zawierają szczegółowy opis czynności oraz podział 

ról uczestników działań ratowniczych. Istotnym elementem działań jest terminowe raportowanie 

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o stratach w mieniu komunalnym co wiąże się  

w późniejszym terminie do wnioskowania o środki na odbudowę strat z budżetu państwa. Dodatkowym 

Załącznikiem funkcjonalnym do Planu Zarządzania Kryzysowego jest Plan Operacyjny Ochrony Przed 

Powodzią, który zawiera szczegółowy opis działań na wypadek powodzi wraz z określeniem podmiotów 

odpowiedzialnych za działania na poszczególnych ciekach wodnych na terenie Gminy Skoczów.   

Gmina Skoczów posiada dwa magazyny wyposażone w materiały i urządzenia wykorzystywane  

na wypadek wystąpienia zagrożenia, tj.:  

1) magazyn na bazie Miejskiego Zarządu Dróg przy ul Krzywej, gdzie znajdują się materiały do 

prowadzenia akcji przeciwpowodziowych tj. worki do pakowania piachu, urządzenie do pakowania tych 

worków, torby typu big bag, agregat prądotwórczy dużej mocy 45 kW, oraz znaki ostrzegawcze do 

wydzielenia terenów zagrożonych. Magazyn jest dostępny dla Zespołu Zarządzania Kryzysowego przez 

całą dobę.  

2) magazyn na bazie OSP w Skoczowie, gdzie jest  składowana odzież ochronna, materiały 

ostrzegawcze, termosy, nagrzewnice itp. oraz dwa namioty pneumatyczne które zapewniają pracę 

zespołu zarządzania kryzysowego podczas niesprzyjających zjawisk atmosferycznych.  

Na bazie OSP w Pierśćcu przygotowane zostały dwa pomieszczenia wyposażone w węzły 

sanitarne, które zostały całkowicie umeblowane, aby umożliwić umieszczenie tam osób 

poszkodowanych, które nie mogą powrócić do swoich domów w wyniku sytuacji kryzysowej.  

  

Naprawy awaryjne rowów i potoków  

W związku z wieloletnimi zaniedbaniami oraz często występującymi szkodami powodziowymi 

zachodzi potrzeba podejmowania działań awaryjnych: remontów, modernizacji. Priorytetem jest 

zabezpieczenie infrastruktury gminnej, w tym dróg przed zniszczeniem. Mieszkańcy Gminy, radni Rady 

Miejskiej oraz sołtysi sołectw Gminy zgłaszają potrzebę wykonania różnych prac w obrębie cieków 

wodnych, urządzeń wodnych. Realizacja wszystkich zgłoszeń jest niemożliwa, gdyż brak jest 

wystarczających środków finansowych na ten cel.  

  

W 2021 roku na zadania związane z gospodarką wodną wydano 309 365,67 zł. 
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Tabela 32: Zadania związane z gospodarką wodną w 2021 roku 

Lp. Nazwa zadania kwota 

1. Awaryjny remont cieku wodnego na odc. 290 m. przy ul. Alabastrowej  

w Harbutowicach. Zakres robót: ręczne wykoszenie porostów ze skarp 

i nasypów rowu, wykoszenie i wygrabienie chwastów i jednorocznych 

nasiewów, zebranie w stosy, przygotowanie terenu przy użyciu sprzętu 

mechanicznego i wykoszenie starej roślinności, odmulanie mechaniczne 

cieków, mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów, ręczne 

usuwanie namułu z cieków, ręczne rozplantowanie urobku po 

mechanicznym odmuleniu, wywiezienie nadmiaru namułu 

i zanieczyszczeń, samochodami i wozami konnymi. 

 

34.999,64 

2. Awaryjny remont cieku wodnego na odcinku 180 m w Pierśćcu przy  

ul. Jarzębinowej. Zakres robót: oczyszczanie rowu z namułu, plantowanie 

skarp, dna rowów i korony nasypów, wykonanie podbudowy z kruszyw – 

tłuczeń, wykonanie warstwy odsączającej w korycie i poszerzeniach, 

zagęszczanie ręczne, wykonanie podkładów betonowych, wykonanie 

ubezpieczenia płytami ażurowymi, oczyszczanie przepustów z namułu, 

oczyszczanie rowó3)w i przepustów z roślinności, namułu i śmieci wywóz 

zanieczyszczeń.    

 

69.962,40 

3. Awaryjne zabezpieczenie przyczółków mostu na Pogórzance w ciągu 

sięgacza ul. Dolny Bór w Skoczowie. Zakres robót: plantowanie skarpi 

dna, umocnienie czaszy i skarp nasypów włókniną syntetyczną, 

wykonanie palisady, oczyszczanie cieków z namułu, wykonanie 

podwodnego narzutu kamiennego, wykonanie materacy siatkowych, 

oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu, odpadów i wywóz 

samochodem.    

 

56.231,68 

4. Awaryjny remont cieku wodnego w rejonie ul. Podwale w Ochabach – 

odc. 180 metrów. Zakres robót: ręczne ścinanie i karczowanie krzaków 

i podszycia, wywożenie gałęzi, usuwanie namułu, plantowanie skarp i dna 

rowów, umacnianie czaszy i skarp włókniną, wykonanie opasek 

podwójnych z kiszek faszynowych, formowanie brakującej skarpy cieku, 

humusowanie i obsianie skarp.    

 

64.304,40 

6. Awaryjny remont cieku wodnego na odcinku 90 metrów przy  

ul. Zachodniej w Harbutowicach. Zakres robót: wykoszenie porostów 

ręczne ze skarp i nasypów, przygotowanie terenu, odmulenie, 

mechaniczne, rozplantowanie urobku z odmulanych cieków, ręczne 

usuwanie namułu z cieków, ręczne rozplantowanie urobku, oczyszczanie 

rowów i przepustów.  

 

24.881,67 

7. Awaryjny remont rurociągu odwadniającego rejon ul. Długiej i Centralnej 

w Kiczycach. Zakres robót: roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych, demontaż studni betonowych, roboty ziemne koparkami, 

demontaż istniejącego kanału z rur betonowych, wykonanie studni 

osadowych, montaż rurociągu, wykonanie obsypki piaskiem z dowozem, 

mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z odkładu, rozplantowanie ziemi 

z wykopu i inne prace porządkowe.   

58.985,88 

 Razem 309.365,67 
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3.8.5 Zagrożenie chemiczno-ekologiczne 

Na terenie gminy Skoczów główne zagrożenia chemiczno-ekologiczne związane są z zakładem 

stwarzającym zagrożenia poza swoimi terenem z uwagi na magazynowane i wykorzystywane   

w procesach technologicznych substancji chemicznych, tj. Zakłady Garbarskie SKOTAN 43-430 

Skoczów, ul. Fabryczna 10.   

Poza ww. obiektem zagrożenie stwarzają pojazdy przewożące substancje niebezpieczne, poruszające 

się w szczególności po DK 81 Katowice – Harbutowice; międzynarodowej drodze E 75 Tychy – 

Pszczyna – Bielsko – Biała – Cieszyn (na terenie powiatu cieszyńskiego droga ekspresowa S52);  

DW 941 Harbutowice – Istebna.   

 

3.8.6 Program usuwania azbestu 

W 2019 roku Rada Miejska Skoczowa podjęła uchwałę Nr XII/134/2019 z dnia 20 listopada 2019r. 

w sprawie przyjęcia „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w Gminie Skoczów”. 

W 2021 roku udzielono dofinansowania osobom fizycznym do realizacji przedsięwzięć 

ekologicznych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. W ramach zadania  

z dofinansowania skorzystało 3  beneficjentów, usuwając ze swoich posesji łącznie 1431 m2 wyrobów 

azbestowych. Suma dofinansowania z budżetu Gminy wyniosła 32 051,38 zł.  

  

3.8.7 Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Gmina Skoczów nieprzerwalnie od 2016 roku udziela wsparcia finansowego mieszkańcom  

w zakresie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe. Realizacja takiego zadania jest zgodna z Programem 

ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego, Programem ochrony powietrza i  z Programem 

ochrony środowiska dla Gminy Skoczów na lata 2019 – 2022 z perspektywą do 2026 - uchwała  

nr XII/133/2019 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 listopada 2019 r. 

  Wsparcie finansowe jest udzielane w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Skoczów na 

podstawie regulaminów udzielania dofinansowania przyjętych przez Radę Miejską Skoczowa.  

  W roku 2021 dofinansowanie było prowadzone w oparciu o „Regulamin udzielania dotacji celowej 

z budżetu Gminy Skoczów na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenie Gminy Skoczów”, stanowiący załącznik do uchwały  

nr XXIII/264/2021 z dnia 17 lutego 2021 roku Rady Miejskiej Skoczowa. Uchwała obowiązuje do dnia 

31 grudnia 2023 roku. 

Zgodnie z Regulaminem dofinansowanie udzielane jest do wymiany starych źródeł ciepła (starych 

kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła na paliwo stale np. piece 

kaflowe), na nowe źródła ciepła takie jak: 

1) kotły gazowe, 

2) kotły olejowe,  

3) ogrzewanie elektryczne, 

4) pompy ciepła, 

5) kotły na paliwo stałe, spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji 

(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla 

kotłów na paliwo stałe, co potwierdza się certyfikatem, zaświadczeniem lub sprawozdaniem  

z przeprowadzonych badan wydanym przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego 
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Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie będącej sygnatariuszem 

wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation 

for Accreditation). 

 

 Wielkość dofinansowania wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 

5000,00 zł. Kosztami kwalifikowanymi realizacji inwestycji są koszty demontażu starego źródła ciepła, 

zakupu oraz montażu nowego źródła ciepła, wraz z niezbędną armaturą konieczną do prawidłowego 

jego funkcjonowania. 

W roku 2021 złożonych zostało 245 wniosków, była to rekordowa ilość wniosków na przestrzeni 

ostatnich 6 lat. Spośród złożonych wniosków 181 dotyczyło wymiany na kotły gazowe,  

18 na pompy ciepła oraz 46 na kotły na paliwo stałe.  

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków podpisano 187 umów na dofinansowanie do wymiany źródeł 

ciepła, z czego 170 na kotły gazowe oraz 17 na pompy ciepła. Spośród 245 złożonych wniosków  

12 nie spełniało warunków regulaminu.   

W roku 2021 nie udzielono dofinansowania do wymiany starych źródeł ciepła na kotły na paliwo stałe, 

bowiem środki finansowe w budżecie Gminy Skoczów pozwoliły jedynie na zawarcie umów  

o dofinansowanie na kotły stanowiące grupę priorytetową, o której mowa  w § 8 ust. 5 Regulaminu 

udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Skoczów na dofinansowanie,  tj. do kotłów gazowych  

i pomp ciepła.  

Ostatecznie w roku 2021 z dofinansowania skorzystało 171 właścicieli nieruchomości, którym 

udzielono dofinansowania na łączną kwotę 843 957,65 zł. Dofinansowano wymianę 158 kotłów na kotły 

gazowe na kwotę 778 957,65 zł oraz wymianę 13 kotłów na pompy ciepła na kwotę 65 000,00 zł.  

Gmina Skoczów w latach 2016 – 2021 przeznaczyła na dofinansowanie do wymiany starych źródeł 

ciepła kwotę w wysokości 1 921 429,14 zł, co pozwoliło na wymianę 443 starych źródeł ciepła na 

paliwo stałe.  

 

Tabela 33: Ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych  

 

Rok Ilość 

wymienionych 

źródeł ciepła 

Ilość kotłów 

na paliwo 

stałe  

Ilość kotłów 

gazowych 

Ilość pomp 

ciepła 

Kwota 

udzielonych 

dotacji (zł) 

2016 19 10 9 0 75.765,00 

2017 40 12 28 0 154.471,30 

2018 60 15 45 0 238.135,38 

2019 55 5 50 0 219.467,66 

2020 98 19 79 0 389.632,15 

2021 171 0 158 13 843.957,65 

Razem 443 61 369 13 1.921.429,14 

 

Nadal na terenie Gminy funkcjonują dwa czujniki pomiarów jakości powietrza, jeden na budynku 

Ratusza, a drugi na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Bielskiej 34, na których na bieżąco 

wyświetlane są dane o jakości powietrza w Skoczowie. Urządzenia te dokonują pomiarów pyłów PM2,5 

i PM10, wilgotności oraz temperatury. Wyniki pomiarów są również dostępne na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Skoczowie. Pomiary dostępne są także przez aplikację mobilną pt. Monitoring 

Powietrza BI dostępnej bezpłatnie na telefony z systemami Android oraz iOS.  
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3.8.8 Gospodarka odpadami 

Na terenie Gminy Skoczów tak jak we wszystkich polskich gminach od dnia 1 lipca 2013 roku 

funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający z nowelizacji ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina Skoczów  podjęła również wszystkie wymagane 

przepisami prawa uchwały oraz przejęła wszystkie obowiązki z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

W 2021 r. w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odebrano i zebrano 

11.279,2858 Mg wszystkich odpadów komunalnych co stanowi wzrost o około  8 % w stosunku do 

ilości odebranych odpadów komunalnych w 2020 r. 10.602,6804 Mg. Wzrost masy odpadów został 

spowodowany obowiązkiem ważenia  odpadów komunalnych przez podmioty odbierające odpady 

komunalne oraz przez podmioty zbierające odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.  

Do pozytywnych efektów w gospodarce odpadami komunalnymi  zaliczyć należy: 

− osiągnięcie wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu  

odpadów komunalnych 35,31 % przy wymaganym nie mniejszym niż 20%,  

− osiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 100 %, przy wymaganym nie 

mniejszym niż  70%. 

Przeprowadzona analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Skoczów  

w 2021 r. pozwala na stwierdzenie, iż system funkcjonuje w sposób prawidłowy. Wykonawcy usług 

wywiązują się z warunków zawartych w umowach m.in. poprzez właściwy odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w wymagane pojemniki/worki.  

 

Niewątpliwy wpływ na to korzystne zjawisko miały trzy główne  czynniki: 

− świadomość mieszkańców, wyniesiona z dotychczasowej praktyki, o korzyściach wynikających 

z segregowania odpadów komunalnych u źródła, pogłębiona przez akcję informacyjną 

prowadzoną przez Urząd Miejski w Skoczowie (stanowi to główny czynnik przy osiągnięciu 

przez gminę poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia surowców wtórnych, 

uzyskanie przedstawionych wyników dotyczących osiągnięcia przez gminę ww. poziomów 

pozwoliło na uniknięcie kar nakładanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska na podstawie art. 9zb ustawy na gminy, które nie dopełnią tego obowiązku); 

− utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych (punkt PSZOK -  spełnia 

swoją rolę, ilość korzystających z niego osób, a także ilość oddawanych tam odpadów 

segregowanych rośnie, uruchomienie tego punktu daje szansę na zwiększenie świadomości 

ekologicznej mieszkańców, skuteczniejszą segregację odpadów w gminie, a także zmniejszenie 

ilości „dzikich wysypisk” na terenie gminy); 

− odbiór odpadów z nieruchomości gminnych i niezamieszkałych miał na celu zmniejszenie 

powstałych odpadów zmieszanych w stosunku do odpadów segregowanych poprzez 

prowadzenie kampanii informacyjnej oraz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie 

prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

 

Analiza finansowa wykazała, że wpływy uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w 2021 roku nie pokryły w pełni kosztów jego funkcjonowania. System został 

dofinansowany kwotą prawie 2,9 miliona złotych. W latach następnych należy zwrócić szczególną 

uwagę na deficyt  w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy zwrócić uwagę, że 

koszty ponoszone przez Gminę w związku ze świadczeniem usług w zakresie odbioru, transportu  
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i zagospodarowania odpadami komunalnymi z roku na rok wzrastają, natomiast liczba mieszkańców   

z roku na rok maleje.   

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Skoczowa w 2021 r. funkcjonował 

bez zakłóceń.  

 

Usuwanie tzw. dzikich wysypisk 

W związku z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach, gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych 

do ich składowania i magazynowania. 

W 2021 r. usunięto 460,00 Mg (ton) odpadów komunalnych. Odpady te pochodziły z miejsc 

nieprzeznaczonych do gromadzenia tych odpadów.  

Mieszkańcy, w tym sołtysi sołectw Gminy Skoczów oraz przedstawiciele różnych służb zgłosili 

miejsca, w których zalegały odpady komunalne. We wskazanych miejscach przeprowadzono oględziny, 

podczas których oszacowano masę podrzuconych odpadów. Następnie usunięto odpady z miejsc nie 

przeznaczonych do ich gromadzenia. Na zebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

przeznaczono 667.000,00 zł. 

3.8.9 Wodociągi i kanalizacja 

WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ Sp. z o.o. 

Tabela 34: Zadania w zakresie inwestycji wodociągowej zrealizowane w 2021 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKO-EKO Sp. z o.o. 

 Działania w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w gminie Skoczów 

realizowane są przez Miejską Spółkę SKO-EKO Sp. z o.o.  Uchwałą nr XXI/242/2020 z dnia  

25 listopada 2020 roku, Rada Miejska Skoczowa przyjęła  aktualizację Wieloletniego Planu Rozwoju  

i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2017-2027.  
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 W 2021 roku bezwykopowej modernizacji, z wykorzystaniem wykładziny z włókna szklanego 

nasączonej żywicą  utwardzaną promieniami UV, poddano ok. 3,38 km istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie miasta Skoczów. Zakres prac obejmował również renowację studni 

kanalizacyjnych (uszczelnienie ubytków i wyrównanie powierzchni z zastosowaniem chemii 

budowlanej, wymianę stopni włazowych, reprofilację lub wyprofilowanie kinet). Wartość wykonanych 

robót 1 497 849 zł, w tym pożyczka WFOŚiGW w Katowicach 933 479 zł. 

 Długość sieci kanalizacji sanitarnej w administracji Spółki wzrosła o 308,3 mb, poniesiony   

koszt 43 954  zł. 

 

3.8.10 Lasy komunalne Skoczowa 

Gmina Skoczów prowadzi gospodarkę leśną na terenie Skarbu Państwa w użytkowaniu na  

132,94 ha (obręb Dolny Bór – 82,82 ha, obręb Górny Bór – 50,12 ha).  Lasy objęte są Planem Urządzania 

Lasu na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027 r. oraz na terenie lasów będących własnością 

Gminy Skoczów – 4,33 ha objęte Inwentaryzacją Stanu Lasu na okres od 1 stycznia 2018 r. do  

31 grudnia 2027 r. 

Stan zdrowotny i sanitarny lasów miejskich jest dobry, gdyż jest zróżnicowany gatunkowo, wiekowo 

i dlatego wykazuje dużą odporność na szkodliwe działania czynników natury biotycznej  

i abiotycznej. Obserwuje się jednak stałą regresję świerka. Na jego hodowlę ujemnie wpływa 

zanieczyszczenie powietrza (II strefa uszkodzeń Przemysłowych) susze, silne wiatry, mrozy. Osłabione 

drzewa stają się podatne na choroby grzybowe (opieńka) a następnie szkodniki wtórne niszczące pnie 

(kornik) powodujące ostatecznie zamieranie drzew i drzewostanów.  

Las miejski w Skoczowie został zaliczony do lasów ochronnych z kategorią ochronności „lasy ochronne 

w miastach i wokół miast”.  

Najczęstszym gatunkiem występującym w lasach  miejskich jest sosna 41,5 %, dąb 19,6%, brzoza  

10,9 %, świerk 9,3% modrzew 3,6 %, dąb czerwony 2,5 %, jawor 0,6%. 

 

Na terenie lasu  miejskiego i szkółek leśnych w 2021 roku wykonano następujące prace: 

 

Hodowla lasu 

Gmina Skoczów prowadzi własną szkółkę leśną o powierzchni 0,32 ha, gdzie produkowane  

są sadzonki na cele zalesieniowe, do poprawek i uzupełnień w lesie miejskim oraz na potrzeby sołectw.  

W 2021 r. wyprodukowano 6.000 szt. sadzonek (sosna, świerk, buk, modrzew) dokonano: 

− zalesień na powierzchni 0,35 ha i 0,20 ha poprawek  

− pielęgnacji gleby na 7,00 ha, 

− czyszczeń wczesnych na 1,00 ha, 

− czyszczeń późnych na 1,00 ha, 

− melioracji krzewinkowych na 1,00 ha. 

Ochrona Lasu: 

− zwalczanie owadów na pułapkach klasycznych, zwalczanie owadów na pułapkach 

feromonowych, zwalczanie owadów drzewek trocinkowych, czyszczenie skrzynek lęgowych, 

wykładanie karmy dla ptaków (30 kg), zabezpieczenie drzewek przed zwierzyną, 

− grodzenie siatką leśną (05,00 ha), chemiczne zabezpieczenie drzewek przed zwierzyną 

środkiem Cervacol 3,00 ha). 

 Użytkowanie Lasu – pozyskanie drewna 

− cięcia przygodne, posusz czynny, opieńkowy, złomy, wywroty- 130 m3  

− cięcia rębne - 76 m3. 

Łączne dochody ze sprzedaży drewna – 52.859,13 zł. 
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Urządzanie lasu: 

− odnowienie rowów leśnych na długości 500 mb., 

− wykonanie 3 szt. nowych przepustów rurowych na drogach leśnych. 

 

Ochrona przeciwpożarowa: 

Lasy miejskie zostały zaliczone do III kategorii słabego zagrożenia przeciwpożarowego.  

Na zagrożenie pożarowe wpływają: 

− penetracja lasu przez okolicznych mieszkańców,  

− linie  kolejowe, 

− drogi publiczne przecinające oba kompleksy leśne.  

Wokół linii kolejowych na Dolnym Borze utrzymywane są pasy przeciwpożarowe, a w dni 

zagrożenia przeciwpożarowego są przeprowadzane częste patrole. W 2021 r. nie odnotowano zagrożeń 

pożarowych.  

Na chwilę obecną stan sanitarny lasu jest dobry, cięcia jakie są planowane co do pozyskania drewna 

wystarczają na utrzymanie lasu w dobrej kondycji,  a powierzchnie jakie się pojawiają  po wycince są 

na bieżąco zalesiane młodymi drzewkami z własnej szkółki.  

Poniesione koszy na utrzymanie lasu i szkółek leśnych w 2021 r.  to 54.960,00 zł. 
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4. Bezpieczeństwo 

4.1 Straż Miejska 

W roku 2021 zadania Straży Miejskiej w Skoczowie realizowało 10 funkcjonariuszy.  

Siedziba Straży Miejskiej mieści się w budynku przy ul. Mickiewicza 14.  

Funkcjonariusze realizowali działania na terenie Skoczowa i sołectw.  

 

Ewidencja wyników działań straży w 2021 r: 

W 2021 r. na terenie gminy Skoczów Straż Miejska wystawiła:  

− 623  patrole zmotoryzowane, 

−   96  patroli pieszych, 

−     8 patroli rowerowych. 

Patrole Straży Miejskiej podjęły w 2021 roku ogółem 2855  interwencji, w tym: 

− na terenie miasta Skoczów: 1856 interwencji, 

− na terenie wszystkich sołectw : 999 interwencji, 

− na wniosek mieszkańców: 951 interwencji. 

W ich efekcie skierowano 27 wniosków o ukaranie, oraz nałożono 199  mandatów karnych. 

 W 2021 r. wykonano 291 udokumentowanych kontroli z zakresu ochrony środowiska, w tym : 

− spalanie w kotłowniach: 176 kontroli, 

− sanitarno – porządkowe posesji: 115 kontroli. 

 

Tabela 35: Wyniki działań Straży Miejskiej 

 

Funkcjonowanie: 

Straż Miejska w Skoczowie funkcjonuje na zasadzie pracy dwuzmianowej w systemie: 

poniedziałek – piątek  

służba dyżurna  zm. I, godz. 6:30 – 14:30, zm. II, godz. 14:00 – 22:00  

służba patrolowa zm. I, godz. 7:00 – 15:00, zm. II , godz. 14:00 – 22:00  

sobota 

służba patrolowa zm. I godz. 7:00 – 15:00, zm. II, godz. 14:00-22:00 

niedziela  

służba patrolowa: godz. 10:00 – 18:00. 

 

Lp. Niektóre wyniki działania Liczba 

1. osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 22 

2. interwencje dotyczące zwierząt 380 

3. interwencje dotyczące ruchu drogowego 474 

4. interwencje dotyczące zakłócenia porządku publicznego i spokoju 145 

5. interwencje dotyczące  awarii technicznych 179 

6. Interwencje dotyczące spożywania alkoholu 60 

7. Interwencje związane z epidemią COVID-19 249 
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4.2 Ochotnicze Straże Pożarne  

Zadanie własne gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej określa art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym. Szczegółowe zasady i sposób wykonywania przez 

Gminę zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej unormowane są w ustawie z dnia  

24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Artykuł 32 ust. 2 ww. ustawy nakłada na gminę 

obowiązek ponoszenia kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości 

bojowej ochotniczej straży pożarnej.  

W roku 2021 z uwagi na pandemię COVID-19 Jednostki OSP brały czynny udział oraz pełniły 

przez cały rok dyżur przy punkcie szczepień masowych zlokalizowany przy Zespole Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie przy ul. Góreckiej. Druhowie zostali zabezpieczeni 

w odpowiednie środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji.  

Baza lokalowa OSP :  

Na terenie Gminy Skoczów funkcjonuje 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Stan prawny 

własności lokali zajmowanych przez OSP przedstawia się następująco:  

− OSP Bładnice - własność OSP  

− OSP Kiczyce - własność OSP  

− OSP Kowale - własność gminy, budynek oddany w użytkowanie  

− OSP Międzyświeć - lokal wydzierżawiony w Zespole Szkół Rolniczych w Międzyświeciu  

− OSP Pierściec - własność gminy, budynek oddany w użytkowanie  

− OSP Pogórze - własność gminy, budynek oddany w użytkowanie  

− OSP Ochaby - własność gminy, budynek oddany w użytkowanie  

− OSP Skoczów - własność OSP - część działki pod budynkiem strażnicy stanowi własność 

gminy, a część placu przed strażnicą - własność Skarbu Państwa  

− OSP Wiślica - własność gminy, w administracji SPK.  

W OSP Skoczów - 3 z 5 boksów garażowych oraz ponad 1/2 pozostałych pomieszczeń zajmuje 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP, która partycypuje w kosztach utrzymania obiektu w postaci 

pokrywania w połowie kosztów ogrzewania oraz w całości kosztów za energię elektryczną, wodę  

i ścieki. Ponadto w strażnicy siedzibę ma Zarząd Miejsko-Gminny Związku OSP RP, sale udostępniane 

są nieodpłatnie formacjom tanecznym oraz sztabowi WOŚP. Budynek stanowi jednocześnie bazę 

szkoleniową dla członków OSP gminy i powiatu.  

 

Tabela 36: Ilość wyjazdów jednostek OSP 

Ilość wyjazdów jednostek 

OSP Gmina Skoczów 
P MZ AF RAZEM 

OSP SKOCZÓW  18 41 5 64 

OSP OCHABY  10 36 0 46 

OSP BŁADNICE  0 9 0 9 

OSP KICZYCE  3 15 1 19 

OSP KOWALE  2 7 0 9 

OSP MIĘDZYŚWIEĆ  2 16 1 19 

OSP PIERŚCIEC  5 29 0 34 

OSP POGÓRZE  7 18 2 27 

OSP WIŚLICA  0 12 0 12 

P – pożar, MZ – miejscowe zagrożenie, AF – alarm fałszywy 

Ze środków przeznaczonych na ochronę przeciwpożarową w kwocie ok 400 000 zł zakupiono 

nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy, umundurowanie oraz ubranie specjalne z dofinansowaniem ze 

środków MSWiA oraz środków z WFOŚiGW. Dokonywano bieżących napraw sprzętu ratowniczego  

w tym masek tlenowych, butli tlenowych, radiostacji nasobnych i sprzętu ratownictwa hydraulicznego. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 i ust. 3 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej 

sfinansowano również ubezpieczenie członków podziału bojowego. Dodatkowo wszyscy członkowie 

podziału bojowego ukończyli certyfikowany kurs pierwszej pomocy, który należy recertyfikować  

co 3 lata, a koszt to około 40 000 zł. 
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5. Drogi  

W Skoczowie krzyżują się dwa drogowe ciągi komunikacyjne: granica państwa- Cieszyn-Bielsko 

Biała (S52) oraz Katowice – Wisła (DK 81 i DW 941). Droga Katowice – Wisła ma istotne znaczenie 

jako element składowy sieci drogowo-ulicznej gminy i miasta. Jest to także główne połączenie dla ruchu 

turystycznego z Górnego Śląska do miejscowości wypoczynkowych w Beskidach. Ważną rolę 

komunikacyjną stanowią drogi wojewódzkie i powiatowe umożliwiając komunikację pomiędzy 

dzielnicami miasta, sołectwami i okolicznymi gminami.  

Tabela 37: Długość sieci drogowej w Gminie Skoczów 

Drogi krajowe 18,197 km 

Drogi wojewódzkie 9,107 km 

Drogi powiatowe 35,796 km 

Drogi zarządzane przez MZD 193,300 km 

Łączna długość dróg publicznych 

 i wewnętrznych Gminy Skoczów 

256,400 km 

 

Tabela 38: Długość dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg 

 drogi publiczne drogi 

wewnętrzne 

suma 

Miasto Skoczów 42,294 6,753 49,047 

Bładnice 8,395 1,792 10,187 

Harbutowice 5,059 3,091 8,150 

Kiczyce 9,374 5,972 15,346 

Kowale 6,101 2,683 8,784 

Międzyświeć 4,085 4,975 9,060 

Ochaby 21,541 13,879 35,420 

Pierściec 13,104 4,800 17,904 

Pogórze 19,352 5,738 25,090 

Wilamowice 5,734 0,236 5,970 

Wiślica 5,088 3,254 8,342 

 140,127 53,173 193,300 

 

Długość utrzymywanej sieci drogowej względem roku 2020 wzrosła o ponad 2 km i jest wynikiem 

przejęć oraz wykupów  nieruchomości drogowych. W ramach sieci drogowej w administracji MZD  

o 2 obiekty względem roku ubiegłego wzrosła też liczba obiektów mostowych, na które obecnie  składa 

się 12 kładek, 22 mosty i 2 wiadukty. 

Na terenie Gminy Skoczów większość zarządzanych dróg posiada nawierzchnię bitumiczną, 

natomiast w centrum miasta, które objęte jest ochroną konserwatorską nawierzchnie ulic wykonane są 

z kostki kamiennej lub betonowej. Drogi o nawierzchni nieulepszonej stanowią 12% sieci drogowej. 
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Wykres 5: Zestawienie rodzaju nawierzchni 

 

 

Rok 2021 był kolejnym, już trzecim rokiem zwiększenia o 1 mln zł nakładów na remonty 

nawierzchni na drogach, dzięki czemu zrealizowany został kompleksowy remont nawierzchni na 

następujących drogach: 

 

BŁADNICE: 

− remont nawierzchni poprzez wykonanie nakładki asfaltobetonowej na odcinku 449 mb ulicy 

Gazdowskiej, 

HARBUTOWICE: 

− remont korpusu drogi i zatoki do zawracania, wraz z wykonaniem nowej nawierzchni 

asfaltobetonowej na odcinku 102 mb, 

KICZYCE: 

− remont nawierzchni poprzez wykonanie nakładki asfaltobetonowej na odcinku 903 mb ulicy 

Kormoranów, 

KOWALE: 

− remont drogi poprzez usunięcie zdegradowanej nawierzchni, stabilizację podbudowy cementem 

oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej na odcinku 420 mb ulicy Piaskowej,  

MIĘDZYŚWIEĆ: 

− nowa nawierzchnia asfaltobetonowa na ulicy Rozdroże oraz Górskiej   

o łącznej długości 380 mb, 

OCHABY: 

− remonty nawierzchni w technologii masy asfaltobetonowej na części ulicy Zawodzie, Podbór 

oraz na ulicy Buczyna. Łączny długość nowych nawierzchni  to  1,03 km, 

PIERŚCIEC: 

− nowa nawierzchnia asfaltobetonowa na odcinku 535mb ulicy Brzimowej, 

 

bitumiczna

84%

betonowa (płyty)

>1%kostka

4%

tłuczniowa

1%

utwardzona 

żwirem/żużlem itp..

8%

gruntowa 

nieutwardzona

3%
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POGÓRZE: 

− remont poprzez usunięcie zdegradowanej nawierzchni , stabilizację podbudowy oraz wykonanie 

nowej nawierzchni asfaltobetonowej na ulicy Dzielowy o długości  288mb oraz „nakładka” 

asfaltobetonowa na odcinku 713 mb ulicy Zamek, 

WIŚLICA: 

− wykonano remont nawierzchni  w technologii masy asfaltobetonowej kolejnym odcinku ulicy 

Wolności o długości  260 mb, 

WILAMOWICE: 

− remont nawierzchni poprzez wykonanie nowych warstw bitumicznych na końcowym odcinku 

ulicy Spółdzielczej o długości 471mb, 

SKOCZÓW:  

− remont nawierzchni poprzez wykonanie nakładki asfaltobetonowej na ulicy Budowlanych oraz 

ulicy Rzecznej o łącznej długości 756 mb. 

 

Sumarycznie w roku 2021 wyremontowanych zostało 6,307 km zarządzanej sieci drogowej. 

Łącznie od czasu wprowadzenie tzw. „funduszu nakładkowego” nową nawierzchnię zyskało 

20,380 km dróg. 

 

Niezależnie od tzw. funduszu nakładkowego, w 2021 roku w ramach środków  przeznaczonych  na  

drogi  realizowane były prace z zakresu bieżącego utrzymania i konserwacji  obejmujące przede 

wszystkim:  remonty cząstkowe wszystkich dróg w mieście i sołectwach, remonty pokryw i wpustów 

kanalizacji w pasach drogowych,  wycinkę drzew oraz przycinanie gałęzi w pasach drogowych, naprawę 

i uzupełnianie oznakowania drogowego, remonty nawierzchni tłuczniowych, naprawy lub wymianę 

drogowych barier energochłonnych, remonty przepustów i odwodnienia dróg, czyszczenie rowów 

przydrożnych, roboty naprawcze na  kładkach dla pieszych, koszenie poboczy dróg kosiarką bijakową 

oraz ręcznie kosą spalinową, utwardzanie poboczy, usuwanie odpadów. 

Szczegółowa informacja na temat utrzymania dróg w gminie w 2021 r. i związanych z tym 

wydatków była przedstawiona przez Miejski Zarząd Dróg na XXXV sesji Rady Miejskiej w dniu  

27 kwietnia i jest dostępna w bip na stronie https://skoczow.esesja.pl/zalaczniki/177785/druk-nr-

809_1713270.pdf  

 

  

https://skoczow.esesja.pl/zalaczniki/177785/druk-nr-809_1713270.pdf
https://skoczow.esesja.pl/zalaczniki/177785/druk-nr-809_1713270.pdf
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6. Transport zbiorowy 

6.1 Transport autobusowy 

Centralne położenie Gminy Skoczów w Powiecie Cieszyńskim pozwala na praktycznie pełne 

zaspokojenie potrzeb przewozowych przez linie powiatowe, wojewódzkie i międzywojewódzkie 

przebiegające przez Skoczów. Gmina Skoczów położona jest na szlaku tranzytowym wiodącym   

z północy na południe oraz w Skoczowie krzyżują się dwa ważne drogowe ciągi komunikacyjne: 

Katowice – Wisła (DK 81 i DW 941) i Bielsko-Biała – Cieszyn (S 52). Jest to także główne połączenie 

dla ruchu turystycznego z Górnego Śląska do miejscowości wypoczynkowych w Beskidach.   

Dworzec autobusowy zlokalizowany u zbiegu ul. Katowickiej i Bielskiej umożliwia połączenia 

autobusowe z większością sołectw i osiedli gminy oraz na głównych kierunkach z Cieszynem, 

Bielskiem-Białą, Katowicami, Krakowem, Zakopanem, a w okresie letnim nawet bezpośrednio   

z Kołobrzegiem oraz Ustką.   

Tabela 39: Kierunki odjazdów z dworca autobusowego w Skoczowie 

Kierunek   
Ilość odjazdów 

dziennie  

w tym kursy   

w dni nauki 

szkolnej  

w tym kursy od 

pon. - pt.  

Kursy w soboty  

i niedziele  

Bielsko Biała   51 36 36 20 

Brenna   19 18 18 5 

Cieszyn   83 67 67 20 

Katowice   8 0 1 7 

Kowale   7 4 7 0 

Kraków   3 3 3 3 

Strumień   4 4 4 0 

Ustroń   32 32 32 14 

Wisła   21 21 21 14 

 

Wyjątek stanowi linia komunikacyjna Skoczów – Kiczyce - Pierściec – Kowale – Skoczów, 

ponieważ przez te sołectwa gminy nie przebiegają żadne linie powiatowe ani wojewódzkie. Organizacja 

publicznego transportu zbiorowego jest zadaniem własnym gminy.   

W związku z ogłoszeniem upadłości w 2018 r. Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego TRANSKOM, 

który realizował m.in. regularną linię komunikacyjną Skoczów – Pierściec – Kowale – Skoczów z uwagi 

na potrzebę zabezpieczenia potrzeb transportowych mieszkańców, którzy nie są objęci powiatowymi   

i wojewódzkimi liniami komunikacyjnymi wybrano przewoźnika na w/w linię komunikacyjną 

zawierając umowę z firmą DAS. Gmina Skoczów rekompensowała przewoźnikowi koszty ponieważ 

linia była nierentowna. Koszt organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii Skoczów – 

Pierściec – Kowale – Skoczów wyniósł w roku 2021 ponad 83 tys. zł, natomiast dopłata z Funduszu 

Powoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wyniosła ponad 32 tys. zł. 

Realny koszt utrzymania linii  przez Gminę Skoczów w roku 2020 to ponad 50 tys. zł.   

W związku z obostrzeniami sanitarnymi, kilkakrotnie podczas roku Starosta Cieszyński zawieszał 

kursy szkolne z uwagi na zawieszanie nauczania stacjonarnego w szkołach średnich. Kilkakrotnie 

również linia gminna była zawieszana w czasie pandemii.   
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6.2 Transport kolejowy 

Przez teren gminy Skoczów przebiega linia kolejowa Katowice – Wisła Głębce. Na tej trasie 

znajdują się 3 przystanki: Pierściec, Skoczów, Skoczów Bładnice. W 2010 r. zawieszona została linia 

kolejowa nr 190 Bielsko-Cieszyn przez Skoczów.  

W ramach podpisanej umowy na Wykonanie rewitalizacji linii kolejowych nr 694/157/190/191  

Bronów - Bieniowiec - Skoczów - Goleszów - Cieszyn/Wisła Głębce, na terenie gminy wymieniono  

w całości torowisko wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym. Wykonano nowe perony  

w Pierśćcu, Skoczowie a także wykonano nowy przystanek kolejowy na Bajerkach. Zmodernizowano 

także wszystkie przejazdy kolejowe oraz wiadukty.    

Zostało wybudowane w Skoczowie Lokalne Centrum Sterowania Ruchem z możliwością 

miejscowego sterowania ruchem, od stacji Pierściec aż do Wisły Głębce.  

Po wykonaniu robót w ramach w/w zadania inwestycyjnego będzie istniała możliwość zwiększenia 

ilości pociągów na odcinku do Wisły Głębce. Wszystko to powinno wpłynąć na zwiększenie ilości 

jeżdżących pociągów i docelowo zmniejszenie ruchu samochodowego na rzecz przejazdów kolejami.   
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7. Kultura i promocja 

 

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY „INTEGRATOR” 

Działania Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w 2021 r. zostały znacznie ograniczone 

poprzez nałożenie obostrzeń wynikających ze stanu epidemicznego. Zgodnie ze wskazaniami 

ukazującymi się kolejno aktach prawnych, w/w działalność była nieustannie modyfikowana, 

dostosowywana do aktualnych wymogów, jak również wzbogacana propozycjami w wersji on-line. Nie 

zrealizowano wszystkich planowanych imprez, warsztatów twórczych i zajęć pozostałych, regularne 

seanse kinowe aktywowano od września ze względów głównie ekonomicznych (okrojona procentowo 

ilość dostępnych miejsc na widowni, zmniejszona dotacja dla instytucji kultury). Nie odbyły się dwa 

największe doroczne wydarzenia plenerowe: Dni Skoczowa i Ekumeniczne Dożynki Gminne. Decyzję 

o odwołaniu powyższych zdarzeń podjęto w oparciu o następujące zapisy zawarte w odpowiednim 

rozporządzeniu RM, mówiące o obowiązkach organizatora danego przedsięwzięcia:    

1. udostępnieni on widzom lub słuchaczom nie więcej niż 75% liczby miejsc, a w przypadku braku 

wyznaczonych miejsc na widowni (dot. np. Dni Skoczowa, Ekumenicznych Dożynek 

Gminnych) – możliwa jest ich realizacja przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami 

lub słuchaczami oraz udział w wydarzeniu nie więcej niż 250 os., 

2. zapewni on, iż widzowie lub słuchacze będą realizowali nakaz zakrywania ust i nosa. 

Z w/w powodów imprezy plenerowe gromadzące najliczniejszą publiczność w Skoczowie nie zostały 

zrealizowane. Znacznie łatwiej byłoby zorganizować tego typu wydarzenia plenerowe w takiej 

lokalizacji, jak amfiteatr, gdzie poszczególne miejsca siedzące można byłoby wykluczyć.   

Podobnie, jak rok wcześniej odgórnie preferowano realizacje działań o charakterze nagrań 

fonograficznych i audiowizualnych oraz wydarzeń transmitowanych za pomocą środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Dopuszczono organizację kin plenerowych, dzięki 

czemu wszystkie zaplanowane cztery edycje (w tym jedną organizowaną na terenie sołectwa – Pierśćca)  

zrealizowano po wprowadzeniu odpowiednich modyfikacji związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa.  

Pomimo trudnych warunków, nałożonych obostrzeń i wcielonego rygoru sanitarnego w 2021 r. 

udało się MCK „Integrator” zrealizować łącznie 559 działań (organizacja i współorganizacja w stopniu 

znacznym: 93 przedsięwzięcia kulturalne - w tym działania on-line; emisja w kinie – Teatrze 

Elektrycznym 241 seansów filmowych; pomoc sprzętowa, obsługowa itp. w 225 wydarzeniach). 

Zaangażowanie MCK „Integrator” tradycyjnie było widoczne podczas skoczowskich przedsięwzięć 

plenerowych – takich, jak: Kino Plenerowe (4 edycje), Pchle Targi (5 edycji), uroczyste obchody 

Narodowego Święta Niepodległości. Udało się zorganizować także m.in.: Dzień Dziecka  

w maskotkowej ciuchci, obchody 130. Urodzin Gustawa Morcinka, Mikołaja na skoczowskim rynku, 

dwie wystawy plenerowe: „Od początku do końca Skoczowianki” – wystawa plenerowa zwieńczająca 

Artystyczny projekt fotograficzny z okazji Dnia Kobiet oraz „Śląsk – droga do Niepodległej. Wystawa 

historyczna Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach z okazji 100-lecia powstańczych wydarzeń 

na Śląsku”. Pozostałe wystawy organizowane w galerii ARTadres inaugurował wirtualny wernisaż. 

Zbyt mała powierzchnia galerii nie pozwalała na zapraszanie z tej okazji gości, jednak każdą z ośmiu 

ekspozycji można było stacjonarnie oglądać przez min. miesiąc. W formule transmisji on-line 

zrealizowano koncert świąteczny i walentynkowy, natomiast z udziałem publiczności zorganizowano 

Wiedeński Koncert Jubileuszowy z okazji 25-lecia istnienia MCK „Integrator” oraz koncert „Orkiestry 

na dużym rowerze” – jako atrakcji wpisanej w 14. Festiwal Filmów Przewrotnych. Zaproszono różne 

grupy wiekowe do udziału w siedmiu konkursach (plastycznych, literackim, multimedialnym, 

fotograficznych, a także o charakterze gry miejskiej), zaprezentowano cztery spektakle, odbyło się 
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jedenaście prelekcji tematycznych, wsparto organizację konferencji poświęconej Gustawowi 

Morcinkowi, VII Festiwalu Fotografii Analogowej SKOFOT, z myślą o placówkach oświatowych 

gminy Skoczów zorganizowano Świąteczny Przegląd Wokalny „Rozśpiewane Boże Narodzenie”.  

W skoczowskim kinie zrealizowano finał Konkursu Fotograficznego „Ziemia Cieszyńska w oczach 

uczniów”, połączony z przyznaniem nagród laureatom. Pod tym samym adresem miał też miejsce XI. 

Skaldowski Maraton Muzyczno – Filmowy. Spotkanie miłośników zespołu „Skaldowie” – projekt MCK 

„Integrator” i ogólnopolskiego fanklubu zespołu „Skaldowie”. Warto też wspomnieć wydarzenie 

organizowane w sali widowiskowej „Pod Pegazem” z myślą o wszystkich osobach związanych  

w sposób szczególny ze skoczowską instytucją kultury przez minione lata, czyli  jubileuszowy wieczór 

wspomnień pn. „25 twarzy MCK” - ćwierć wieku istnienia skoczowskiej instytucji kultury  

w archiwalnych zdjęciach, filmach oraz bezpośrednich relacjach, z udziałem Krzysztofa Respondka. 

Towarzyszyło mu rozdanie okazjonalnej broszury opisującej historię niegdysiejszego MDK i obecnego 

MCK (uprzednio zebraną i spisaną przez pracowników MCK) oraz zestawu reprodukcji obrazów 

powstałych podczas dwóch edycji Otwartego Pleneru Artystycznego „Skoczów jak malowany”  

(w 2017 r. i 2019 r.). W 2021 r. wydano także kalendarz ścienny na 2022 rok – „Skoczowianki”, który 

zwieńczał artystyczny projekt fotograficzny „Od początku do końca Skoczowianki”. 

Skupiając się na działalności Teatru Elektrycznego, a zwłaszcza pokazach filmowych należy 

odnotować, iż: łącznie ilość widzów uczestniczących w projekcjach filmowych wyniosła 5 859 os.  

(84 seansów repertuarowych dla dzieci: 1865 widzów, 76 seansów repertuarowych dla dorosłych:  

1711 widzów, 29 seansów szkolnych „na życzenie": 1181 widzów, 17 seansów DKF „Piekiełko":  

355 widzów, 14 pokazów bezpłatnych: 547 widzów, 3 pokazy z audiodeskrypcją: 154 widzów,  

2 retransmisje: 46 widzów). W tym miejscu warto podkreślić, iż MCK „Integrator” pozyskało środki 

zewnętrzne z PISF na realizację spotkań DKF „Piekiełko”, dzięki któremu seanse w ramach klubowych 

(jednocześnie otwartych dla wszystkich chętnych) spotkań wzbogacone były o merytoryczną dyskusję 

prowadzoną przez filmoznawców. Projekt pn. „Filmowe korespondencje nowoczesności z klasyką  

w kinematografii polskiej i światowej" zrealizowano w kwocie 9 620,00 zł.  

Pozostała działalność MCK „Integrator” to organizacja warsztatów twórczych i zajęć pozostałych, 

realizowana w gł. siedzibie i w sali widowiskowej „Pod Pegazem” od poniedziałku do piątku  

w częstotliwości podyktowanej obostrzeniami covidowymi oraz dodatkowo pomniejszonej ze względu 

na niedyspozycje instruktorów. W warsztatach twórczych i zajęciach pozostałych wzięło udział łącznie 

443 uczestników. Odnotowano znacznie więcej zgłoszeń, jednak realia stanu epidemicznego 

uniemożliwiły realizację wszystkich zaplanowanych warsztatów i zajęć. 

Wśród innych zadań, nie wpisujących się w wyżej opisane realizacje, należy wymienić wsparcie 

projektu skoczowskiej grupy teatralnej, działającej przy Parafii Rzymskokatolickiej śś. Ap. Piotra  

i Pawła w Skoczowie pn.: „Światłe oczy serca... – Jana Sarkandra droga do świętości”, polegające na 

technicznej obsłudze (nagłośnienie, oświetlenie) oraz udostępnieniu sali kinowej. To duże 

przedsięwzięcie angażujące ok. 50-ciu skoczowian trwało przez cały maj i zostało zwieńczone 

nagraniem spektaklu wyemitowanego w Teatrze Elektrycznym w październiku. 

Scena kina posłużyła także jako miejsce prób i rejestracji innego przedsięwzięcia teatralnego, lecz 

realizowanego także przez skoczowian. Mowa tu o chłopcach z niepełnosprawnością intelektualną - 

mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Przygotowywali oni  

po raz kolejny pod okiem s. Honoraty Klonowskiej pantomimę. Została ona również zarejestrowana  

i w późniejszym czasie rozpowszechniana jako cegiełka, dzięki której gromadzono środki na rozbudowę 

wspomnianego domu niezwykłych aktorów. 

Do wspomnianych realizacji on-line, których powyżej jeszcze nie przywołano, zalicza się 

publikacja serii postów ukazujących się niemalże przez cały rok, a dotyczących historii MCK – 

„Wehikuł kulturalny” (podobne treści odnotowywane na bazie wyciągów z dawnych kronik i innych 
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archiwaliów zamieszczano także co miesiąc w „Wieściach Skoczowskich”). Prezentowano również 

m.in. prace plastyczne zgłoszone na konkurs związany z Gustawem Morcinkiem, słuchowiska 

opracowane na bazie prac literackich autorstwa laureatów konkursu „Łysek z pokładu Idy w mojej 

wyobraźni”. Przygotowano także wakacyjny cykl: „Słuchaj uchem – cykl z Gołuchem”, promujący 

twórczość poetycką skoczowskiego autora wierszy dla dzieci – Pawła Gołucha. Powstała też seria  

o dużych walorach edukacyjnych, zawierająca wiele cytatów ze świata sztuki (malarstwo, architektura, 

rzeźba, liternictwo itd.) w powiązaniu z dziełami filmowymi – „Filmowy flirt ze sztuką”. 

 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

 Podobnie jak w roku 2020, trwająca pandemia koronawirusa oraz związane z nią obostrzenia 

wprowadzane kolejnymi rozporządzeniami Rady Ministrów, w tym dotyczące limitów osób mogących 

przebywać w tym samym czasie w danym pomieszczeniu, wymusiły ponowną reorganizację planów  

i założeń, tymczasową zmianę systemu pracy biblioteki, a także przeznaczenie części środków 

finansowych na zakup środków ochronnych (w tym m.in. maseczek, środków dezynfekcyjnych itd.). 

Biorąc pod uwagę specyfikę pomieszczeń, w których mieści się biblioteka oraz wspomniane wyżej 

limity osób, zdecydowano o przeniesieniu większości planowanych wydarzeń na rok kolejny, zaś część 

z tych, które się odbyły, wymagała na przykład odpłatnego najmu innych, większych pomieszczeń,  

co z kolei stanowiło dodatkowe obciążenie dla budżetu. Jednocześnie wprowadzono zapowiadaną 

wcześniej możliwość wypożyczania książek za pomocą kodów QR oraz uruchomiono niedostępne  

do tej pory wypożyczanie e-booków – co było możliwe dzięki współpracy Biblioteki Publicznej  

w Skoczowie z Biblioteką Śląską w Katowicach oraz zadaniu „Książki online dla każdego” 

finansowanemu w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa 

Śląskiego na rok 2021.  

 Wśród działań, które udało się zrealizować, były wydarzenia związane z projektem „Aktywne 

spędzanie czasu w Hrádku i Skoczowie“ współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu 

Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa (wycieczka 

rowerowa po sołectwach gminy Skoczów oraz dwie prelekcje związane z bezpieczeństwem podczas 

uprawiania aktywności fizycznej), a także z realizowanym w Filii nr 1 projektem „Spotkania 

#wbibliotece” dofinansowanym ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Tradycyjnie, jak co roku, biblioteka wzięła też udział  

w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” (wydarzenie zostało zorganizowane stacjonarnie  

w siedzibie biblioteki) oraz kontynuowała akcję „Mała książka – wielki człowiek” dla trzylatków  

i dzieci w wieku przedszkolnym. Działanie to zachęciło rodziców do odwiedzania biblioteki, 

wypożyczania książek i codziennego czytania z dziećmi. Dodatkowo, w ramach Roku Gustawa 

Morcinka w Skoczowie, zorganizowano zajęcia dla dzieci „Malowane spotkanie z postaciami 

Morcinkowych opowieści” oraz konkurs plastyczny „Morcinek w… komiksie”, którego celem było 

stworzenie komiksu na podstawie baśni i legend spisanych przez Morcinka. Biblioteka wzięła również 

udział w akcji „Kinder Mleczna Kanapka – przerwa na wspólne czytanie”. Tradycyjnie, w miarę 

możliwości oraz ograniczeń pandemicznych, w bibliotece odbywały się też lekcje biblioteczne. 

Niestety, część wydarzeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży szkolnej zostało odwołanych  

ze względu na kwarantannę klas zaproszonych na poszczególne wydarzenia. 

 W 2021 roku w bibliotece oraz filiach zarejestrowano 2578 czytelników, którzy wypożyczyli 

45609 woluminów. Czytelnicy wypożyczyli także 427 audiobooków. Zarówno liczba odwiedzin, jak  

i wypożyczeń, zwiększyły się w stosunku do roku 2020 odpowiednio o 16,66% i 10,20%, co oznacza, 

że sytuacja związana z pandemią powoli się uspokaja, a biblioteka zaczyna odrabiać straty  

w statystykach spowodowane pandemią w roku 2020. Jednocześnie należy nadmienić, że statystyki te 
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byłyby wyższe, gdyby nie konieczność zamknięcia Filii nr 1 na 8,5 miesiąca, co spowodowane było 

remontem budynku szkoły przy ul. Bielskiej 34 w Skoczowie, w którym mieści się filia (prace 

remontowe trwały od listopada 2020 r. do połowy lipca 2021 r.). Jednocześnie biblioteka zanotowała 

spadek liczby czytelników o 9,77%. Zgodnie z posiadaną wiedzą, głównym powodem takiego stanu 

rzeczy również jest pandemia koronawirusa (w 2021 r. wielu stałych czytelników przebywało na 

kwarantannie, a część niestety zmarła). Z rozmów z czytelnikami wynika też, że nie bez znaczenia była 

obawa czytelników o zdrowie swoje i bliskich, skutkująca znacznie zmniejszoną częstotliwością 

odwiedzania placówek kulturalnych – w tym także biblioteki. 

 W 2021 roku w bibliotece oraz filiach zarejestrowano 2578 czytelników, którzy wypożyczyli 

45609 woluminów. Jednocześnie ogólna liczba odwiedzin wyniosła 35373 osób. Księgozbiór biblioteki 

z końcem roku 2021 liczył łącznie 57833 pozycje. Ogólnie w 2021 r. księgozbiór zwiększył się o 2863 

woluminy i 120 audiobooków o wartości łącznej 68696,18 zł. Zakupiono 2523 książki na kwotę 

60615,27 zł oraz 100 audiobooków na kwotę  2051,02 zł. Pozyskano także 312 darów książkowych na 

kwotę 5429,39 zł oraz 20 darów audiobooków na kwotę 170 zł. Z księgozbioru wycofano i wykreślono 

z ksiąg inwentarzowych 1604 książki. 

WYDZIAŁ PROMOCJI 

Działalność Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Skoczowie w 2021 roku można podzielić na 

sześć działów:  

− organizację/współorganizację lub promocję wydarzeń gminnych o charakterze promocyjnym, 

kulturalnym i patriotycznym, 

− prowadzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, 

− prowadzenie punktu informacji turystycznej,  

− prowadzenie biura prasowego,  

− pozostałe działania promocyjne, 

− prowadzenie postępowań związanych z zamówieniami, przygotowywanie i zawieranie umów 

oraz rozliczanie faktur i rachunków związanych z promocją gminy, 

W 2021 roku WP brał udział w 70 wydarzeniach stale współpracując ze szkołami z terenu gminy 

Skoczów, organizacjami pozarządowymi i miejscowymi przedsiębiorstwami w zakresie promocji 

gminy, wydarzeń gminnych i innych (m.in. Śląski Oddział Okręgowy PCK, OSP gminy Skoczów, 

parafie, muzea, KP Beskid, KKS Wisła, OJ „Hubertus”, Stadnina w Ochabach, klub motorowy 

„Jarząbek”, SUTW, Musica Sacra, koła wędkarskie, koła łowieckie).  

Podczas wydarzeń wykonywane były fotoreportaże, wideoreportaże, relacje na żywo oraz 

przygotowywany był materiał prasowy, który zamieszczony był w mediach gminnych (strona 

www.skoczow.pl; Facebook, Wieści Skoczowskie, YouTube) oraz wysłany drogą mailową do 

lokalnych i regionalnych mediów. Również zapewniano wsparcie organizacyjne (np. zaprojektowanie  

i wydruk plakatów, projekt, druk i kolportaż zaproszeń, prowadzenie wydarzeń, zakup pucharów, 

medali oraz nagród rzeczowych). 

Wydział przygotował łącznie 1838 informacji prasowych. Powstało 169 fotoreportaży oraz 40 

filmów (w tym: 12 wideoreportaży, 15 transmisji na żywo, 2 wypowiedzi/życzeń Burmistrza Miasta 

Skoczowa). 

Rok 2021 ogłoszony był jako rok Gustawa Morcinka. Wydany został kalendarz poświęcony życiu  

i twórczości pisarza z okazji przypadającej 130. rocznicy urodzin, który wzbogacony został materiałami 

archiwalnymi, okładkami książek oraz cytatami z twórczości. Kalendarz powstał przy współpracy  

z dyrektor Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie, panią Rozalią Wawronowicz.  

W ramach obchodów zorganizowane zostały urodziny pisarza. Złożono kwiaty pod pomnikiem, 
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orkiestra górnicza KWK Jas-Mos maszerowała po mieście grając utwory barbórkowe, a Wydział 

Promocji wraz z Miejskim Centrum Kultury „Integrator” rozdał okolicznościowe kawałki tortów.  

Zaplanowanych wydarzeń było znaczeni więcej, lecz z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny, 

wydarzenia nie odbywały się albo miały charakter symboliczny.  
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8. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 

1. Funkcjonowanie obiektów zarządzanych przez Skoczowski Ośrodka Sportu i Rekreacji 

W 2021 roku ze względu na wprowadzone nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii COVID-19, obiekty zarządzane przez SOSiR funkcjonowały w ograniczonym zakresie. 

Wprowadzone obostrzenia sanitarne miały przede wszystkim wpływ na spadek frekwencji klientów 

korzystających z usług Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz na ilość organizowanych 

wydarzeń i imprez sportowych. 

Kryta Pływalnia „Delfin” – obiekt wykorzystywany jest głównie do uprawiania dyscyplin w zakresie 

pływania, gry w kręgle, gry w tenisa ziemnego. W obiekcie można skorzystać również z sauny, siłowni, 

aerobiku oraz z masażu.  

Podstawowe informacje: 

1) frekwencja na basenie - ponad 126 000 wejść, w tym: 

− 110 000 wejść klientów indywidualnych, 

− 9 000 wejść dzieci i młodzieży ze szkół gminy Skoczów, 

− 7 000 wejść dzieci i młodzieży ze szkół innych gmin. 

2) z sauny skorzystało ponad 13500 osób, 

3) z kortów tenisowych skorzystało ponad 800 klientów, 

4) na kręgielni rozegrano ponad 600 rozgrywek. 

 

Stadion Miejski w Skoczowie – obiekt wykorzystywany jest do prowadzenia treningów i meczy 

piłkarskich oraz do prowadzenia treningów i zawodów lekkoatletycznych. 

Podstawowe informacje: 

1) na stadionie rozegrano 83 mecze ligowe, 

2) na  stadionie i w hali sportowej przeprowadzono ponad 239 treningów piłkarskich, 

3) z obiektu korzystały gminne szkoły do prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego (od 

poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00). 

 

Boisko w Wiślicy – obiekt wykorzystywany jest do prowadzenia treningów oraz do przeprowadzania 

meczy piłkarskich grup młodzieżowych. 

Podstawowe informacje - na boisku przeprowadzono 149 treningów oraz rozegrano 23 mecze. 

 

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie: - obiekt jest przeznaczony do prowadzenia zajęć 

szkolnych, treningów i meczy. 

Podstawowe informacje: 

1) boisko jest odebrane do rozgrywek ligowych grup młodzieżowych, 

2) w soboty i niedziele rozegrano 33 mecze i przeprowadzono 23 treningi, 

3) w ramach prowadzonych przez skoczowskie kluby piłkarskie treningów i meczy z boiska 

skorzystało ponad 14 000 osób, nie licząc liczby dzieci obecnych na zajęciach szkolnych.  

Skatepark - obiekt ogólnodostępny, znajdujący się przy ulicy Ks.Ew.J.Mocko w Skoczowie.  

W 2021 r. skatepark został rozbudowany o parkour. 
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Wyciąg narciarski „Pod Dębem” - wyciąg znajduje się na stokach Górki Wilamowickiej 

(Kaplicówka) przy ulicy Gajowej w Skoczowie. Działalność obiektu jest mocno uzależniona od 

warunków pogodowych. W 2021r. obiekt był czynny przez 7 dni.  

2. Popularyzacja dyscyplin sportowych 

W celu popularyzacji różnych dyscyplin sportowych, a także aby wprowadzić kształtowanie 

rywalizacji i zasad fair-play, Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2021r. zorganizował lub 

współorganizował 24 imprezy sportowo-rekreacyjne. W imprezach wzięło udział ok. 1,5 tys. osób.  

Imprezy odbywały się w Krytej Pływalni „Delfin” (zawody na basenie lub w kręgielni) oraz na 

Stadionie Miejskim. Wykorzystywano również tereny wokół stadionu (wały rzeki Wisły). Imprezy 

międzyszkolne odbywały się na terenie sal gimnastycznych w gminnych szkołach. 

3. Remonty 

W obiektach zarządzanych przez Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykonano prace 

modernizacyjne i remontowe. 

1) Na hali basenowej w Krytej Pływalni „Delfin” wykonano nowe uszczelnienie części szczelin 

dylatacyjnych oraz częściowo pomalowano belki drewniane (prace wykonano we własnym 

zakresie). 

2) W budynku Krytej Pływalni „Delfin”, w pomieszczeniach ogólnodostępnych wymieniono 30 par 

drzwi (prace wykonano we własnym zakresie). 

3) W strefie saun zamontowano nowy prysznic (deszczownicę). 

4) Na hali basenowej wymieniono uszkodzone szyby w oknach. 

5) Na Stadionie Miejskim zakupiono i zamontowano stanowisko komentatora. 

6) Na Stadionie Miejskim przy boisku wymieniono betonowe krawężniki na bezpieczne krawężniki 

z tworzywa sztucznego. 

7) Na Stadionie Miejskim na odcinku 100 m zmodernizowano bieżnię. 

8) W hali sportowej na Stadionie Miejskim namalowano linie do gry w badmintona. 

9) Na wyciągu narciarskim „Pod Dębem” wymieniono liny odciągowe. 
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9. Realizacja uchwał Rady Miejskiej 

W 2021 roku Rada Miejska Skoczowa podjęła 122 uchwały, oznaczone numerami od  

XXIII/257/2021 do XXXII/378/2021. 

 

Spośród 122 uchwał przekazanych do realizacji komórkom organizacyjnym Gminy Skoczów, według 

stanu na dzień 31 grudnia 2021r.: 

− zrealizowano 88 uchwał, 

− w trakcie realizacji znajduje się 31 uchwał, 

− nierealizowane zostały 3 uchwały. 

 

Tabela 40: Wykaz uchwał Rady Miejskiej Skoczowa za 2021 rok 

Lp. 

 

Numer i tytuł uchwały Wykonanie 

1. Uchwała nr XXIII/257/2021 z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie 

skargi złożonej przez dwóch mieszkańców Gminy Skoczów 

zrealizowana 

2. Uchwała nr XXIII/258/2021 z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie 

uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 

zrealizowana 

3. Uchwała nr XXIII/259/2021 z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie 

uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 

zrealizowana 

4. Uchwała nr XXIII/260/2021 z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie 

pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 

zrealizowana 

5. Uchwała nr XXIII/261/2021 z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie 

wystąpienia z apelem dotyczącym ochrony hodowli owiec 

zrealizowana 

6. Uchwała nr XXIII/262/2021 z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie 

wystąpienia z apelem dotyczącym konieczności nowelizacji ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

zrealizowana 

7. Uchwała nr XXIII/263/2021 z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoczów 

zrealizowana 

8. Uchwała nr XXIII/264/2021 z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie 

regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Skoczów,  

na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenie Gminy Skoczów 

w trakcie realizacji 

9. Uchwała nr XXIII/265/2021 z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skoczów 

w trakcie realizacji 

10. Uchwała nr XXIII/266/2021 z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego, trybu 

zawarcia umowy użytkowania z uprzednim użytkownikiem na czas 

nieoznaczony 

zrealizowana 

11. Uchwała nr XXIII/267/2021 z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego, trybu 

zawarcia umowy użytkowania na czas nieoznaczony 

zrealizowana 

12. Uchwała nr XXIII/268/2021 z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego, trybu 

zawarcia umowy użytkowania z uprzednim użytkownikiem na czas 

nieokreślony 

zrealizowana 
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13. Uchwała nr XXIII/269/2021 z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego, trybu 

zawarcia umowy dzierżawy z uprzednim dzierżawcą na okres 5 lat 

zrealizowana 

14. Uchwała nr XXIII/270/2021 z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego, trybu 

zawarcia umowy użytkowania na czas nieoznaczony 

zrealizowana 

15. Uchwała nr XXIII/271/2021 z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2021 rok 

zrealizowana 

16. Uchwała nr XXIII/272/2021 z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXII/247/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 

21 grudnia 2020 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Skoczów na lata 2021-2032 

zrealizowana 

17. Uchwała nr XXIII/273/2021 z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie 

zmiany uchwały nr X/105/2019 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia  

18 września 2019 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach 

zrealizowana 

18. Uchwała nr XXIII/274/2021 z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie 

ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

w tej strefie, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych 

opłat 

w trakcie realizacji 

19. Uchwała nr XXIII/275/2021 z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie zasad 

i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy 

Skoczów oraz określenia sposobu konsultowania z radami 

działalności pożytku publicznego oraz organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

w trakcie realizacji 

20. Uchwała nr XXIII/276/2021 z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie  

określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem do szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Skoczów oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

w trakcie realizacji 

21. Uchwała nr XXIII/277/2021 z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie 

ogłoszenia teksty jednolitego uchwały Rady Miejskiej Skoczowa,  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy 

Skoczów na prowadzenie niepublicznych przedszkoli  

i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego,  

a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania  

zrealizowana 

22. Uchwała nr XXIII/278/2021 z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej Skoczowa,  

w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów  

i urządzeń użyteczności publicznej, będących w trwałym zarządzie 

Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

zrealizowana 

23. Uchwała nr XXIII/279/2021 z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej Skoczowa,  

w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Dziennego w Skoczowie 

zrealizowana 

24. Uchwała nr XXIII/280/2021 z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały, w sprawie nadania Statutu 

Miejskiemu Centrum Kultury "Integrator" w Skoczowie 

zrealizowana 
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25. Uchwała nr XXIII/281/2021 z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej Skoczowa,  

w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej w Skoczowie 

zrealizowana 

26. Uchwała nr XXIII/282/2021 z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały, w sprawie zaliczenia dróg na 

terenie Gminy Skoczów do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich 

przebiegu 

zrealizowana 

27. Uchwała nr XXIII/283/2021 z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały, w sprawie wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego 

zrealizowana 

28. Uchwała nr XXIII/284/2021 z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały, w sprawie nadania Statutu 

Miejskiemu Zarządowi Dróg 

zrealizowana 

29. Uchwała nr XXIV/285/2021 z dnia 24 marca 2021r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2021 rok 

zrealizowana 

30. Uchwała nr XXIV/286/2021 z dnia 24 marca 2021r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2021 rok 

zrealizowana 

31. Uchwała nr XXIV/287/2021 z dnia 24 marca 2021r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego 

zrealizowana 

32. Uchwała nr XXIV/288/2021 z dnia 24 marca 2021r. w sprawie 

przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Katowicach 

zrealizowana 

33. Uchwała nr XXIV/289/2021 z dnia 24 marca 2021r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu 

Cieszyńskiego, na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi 

powiatowej ul. Stalmacha w Skoczowie - pomoc dla Powiatu 

Cieszyńskiego" 

zrealizowana 

34. Uchwała nr XXIV290/2021 z dnia 24 marca 2021r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu 

Cieszyńskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi 

powiatowej w Gminie Skoczów - pomoc finansowa dla Powiatu 

Cieszyńskiego" - droga powiatowa nr 2640S - ul. Kowalska  

i ul. Sobeckiego w Pierśćcu na odcinku ok. 1 km 

zrealizowana 

35. Uchwała nr XXIV/291/2021 z dnia 24 marca 2021r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego, trybu 

zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 

zrealizowana 

36. Uchwała nr XXIV/292/2021 z dnia 24 marca 2021r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Skoczów 

 

niezrealizowana – 

Rozstrzygnięcie 

nadzorcze nr 

NPII.4131.1.422.2021  

z dnia 29.04.2021r. 

stwierdzające 

nieważność uchwały 

37. Uchwała nr XXIV/293/2021 z dnia 24 marca 2021r. w sprawie 

ustalenia zasad i trybu korzystania z płatnych parkingów 

stanowiących własność Gminy Skoczów, zlokalizowanych poza 

pasem dróg publicznych 

w trakcie realizacji 

38. Uchwała nr XXIV/294/2021 z dnia 24 marca 2021r. w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały, w sprawie określenia 

wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania  

i poboru 

zrealizowana 

 

39. Uchwała nr XXV/295/2021 z dnia 21 kwietnia 2021r. w sprawie 

Programu Wspierania Seniorów w Gminie Skoczów na lata  

2021-2027 

w trakcie realizacji 
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40. Uchwała nr XXV/296/2021 z dnia 21 kwietnia 2021r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  

2021-2027 

w trakcie realizacji 

41. Uchwała nr XXV/297/2021 z dnia 21 kwietnia 2021r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa - 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości pod grogi 

gminne 

w trakcie realizacji 

42. Uchwała nr XXV/298/2021 z dnia 21 kwietnia 2021r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego, trybu 

zawarcia umowy dzierżawy z uprzednim dzierżawcą na okres 10 lat 

zrealizowana 

43. Uchwała nr XXV/299/2021 z dnia 21 kwietnia 2021r. w sprawie 

zmiany uchwały nr III/20/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku Rady 

Miejskiej Skoczowa, w sprawie określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania 

odpadów komunalnych stałych, opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

zrealizowana 

44. Uchwała nr XXV/300/2021 z dnia 21 kwietnia 2021r. w sprawie 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoczów w 2021 roku 

zrealizowana 

45. Uchwała nr XXV/301/2021 z dnia 21 kwietnia 2021r. w sprawie 

skargi złożonej przez Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji 

zrealizowana 

46. Uchwała nr XXVI/302/2021 z dnia 26 maja 2021r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej, celem dofinansowania transportu 

zbiorowego 

zrealizowana 

47. Uchwała nr XXVI/303/2021 z dnia 26 maja 2021r. w sprawie 

wystąpienia z apelem dotyczącym zwiększenia liczby kursów 

pasażerskich w ciągu linii kolejowych nr 649, 157, 190 i 191 

przebiegających przez Skoczów 

zrealizowana 

48. Uchwała nr XXVI/304/2021 z dnia 26 maja 2021r. w sprawie 

nadania nazwy wewnętrznej drodze gminnej 

zrealizowana 

49. Uchwała nr XXVI/305/2021 z dnia 26 maja 2021r. w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej Skoczowa,  

w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy 

Skoczów składników mienia gminnego do korzystania 

zrealizowana 

50. Uchwała nr XXVI/306/2021 z dnia 26 maja 2021r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXII/250/2020 Rady Miejskiej Skoczowa  

z dnia 21 grudnia 2020 roku, w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skoczów na rok 2020 

zrealizowana 

51. Uchwała nr XXVI/307/2021 z dnia 26 maja 2021r. w sprawie 

przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 

w trakcie realizacji 

52. Uchwała nr XXVI/308/2021 z dnia 26 maja 2021r. w sprawie zmian 

w statucie Miejskiego Centrum Kultury 

zrealizowana 

53. Uchwała nr XXVI/309/2021 z dnia 26 maja 2021r. w sprawie 

nadania honorowych tytułów: „Zasłużony/a dla Bładnic, 

„Zasłużony/a dla Harbutowic”, „Zasłużony/a dla Kiczyc”, 

„Zasłużony/a dla Międzyświecia”, „Zasłużony/a dla Ochab”, 

„Zasłużony/a dla Pierśćca”, „Zasłużony/a dla Pogórza”, 

„Zasłużony/a dla Wilamowic”, „Zasłużony/a dla Skoczowa” 

zrealizowana 

54. Uchwała nr XXVI/310/2021 z dnia 26 maja 2021r. w sprawie 

przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

zrealizowana 
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spożycia w miejscu sprzedaży w 2021 roku, przez przedsiębiorców 

prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Skoczów 

55. Uchwała nr XXVI/311/2021 z dnia 26 maja 2021r. w sprawie 

przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  

na terenie Gminy Skoczów 

zrealizowana 

56. Uchwała nr XXVI/312/2021 z dnia 26 maja 2021r. w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Skoczów na 2021 rok 

zrealizowana 

57. Uchwała nr XXVI/313/2021 z dnia 26 maja 2021r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXII/247/2020 Rady Miejskiej Skoczowa  

z dnia 21 grudnia 2020 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2021-2032 

zrealizowana 

58. Uchwała nr XXVII/314/2021 z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie 

wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Skoczowa za 2020 rok 

zrealizowana 

59. Uchwała nr XXVII/315/2021 z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu za 2020 rok 

zrealizowana 

60. Uchwała nr XXVII/316/2021 z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Skoczowa za 2020 rok 

zrealizowana 

61. Uchwała nr XXVII/317/2021 z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu 

Cieszyńskiego, na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi 

powiatowej 2602S ul. Górecka w Skoczowie na odcinku  

ok. 175 m - pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego" 

zrealizowana 

62. Uchwała nr XXVII/318/2021 z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie 

średniej ceny paliwa w Gminie Skoczów na rok szkolny 2021/2022 

w trakcie realizacji 

63. Uchwała nr XXVII/319/2021 z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz 

maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Dziennym  

w Skoczowie 

w trakcie realizacji 

64. Uchwała nr XXVII/320/2021 z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług  

w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie 

Gminy Skoczów 

zrealizowana 

65. Uchwała nr XXVII/321/2021 z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego, trybu 

zawarcia umowy dzierżawy z uprzednim dzierżawcą na okres 5 lat 

zrealizowana 

66. Uchwała nr XXVII/322/2021 z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego, trybu 

zawarcia umowy dzierżawy z uprzednim dzierżawca na okres 5 lat 

zrealizowana 

67. Uchwała nr XXVII/323/2021 z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego, trybu 

zawarcia umowy dzierżawy z uprzednim dzierżawcą na okres 10 lat 

zrealizowana 

68. Uchwała nr XXVII/324/2021 z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie 

określenia terminu wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa 

Bładnice 

zrealizowana 

69. Uchwała nr XXVII/325/2021 z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2021 rok 

zrealizowana 

70. Uchwała nr XXVIII/326/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

sołectwa Pogórze przy ul. Zamek 

zrealizowana 

71. Uchwała nr XXVIII/327/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

miasta Skoczowa obręb 1 przy ul. Ustrońskiej, obejmującego działki 

nr 219/2 i 219/4 

zrealizowana 
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72. Uchwała nr XXVIII/328/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego, trybu 

zawarcia umowy dzierżawy z uprzednim dzierżawcą na okres 5 lat 

zrealizowana 

73. Uchwała nr XXVIII/329/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego, trybu 

zawarcia umowy dzierżawy z uprzednim dzierżawcą na okres 5 lat 

zrealizowana 

74. Uchwała nr XXVIII/330/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XVIII/211/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku 

Rady Miejskiej Skoczowa, w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów 

niezrealizowana – 

Rozstrzygnięcie 

nadzorcze nr 

NPII.4131.1.894.2021  

z dnia 01.10.2021 

stwierdzające 

nieważność uchwały 

75. Uchwała nr XXVIII/331/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XVIII/212/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku,  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian  

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w trakcie realizacji 

76. Uchwała nr XXVIII/332/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie 

przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  

na terenie Gminy Skoczów 

 

niezrealizowana – 

Rozstrzygnięcie 

nadzorcze nr 

PII.4131.921.2021  

z dnia 01.10.2021 r. 

stwierdzające 

nieważność uchwały 

77. Uchwała nr XXVIII/333/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2021 rok 

zrealizowana 

78. Uchwała nr XXVIII/334/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2021 rok 

zrealizowana 

79. Uchwała nr XXVIII/335/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXII/247/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 

21 grudnia 2020 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Skoczów na lata 2021-2032 

zrealizowana 

80. Uchwała nr XXVIII/336/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie 

zmiany statutu Osiedla "Za Wisłą" 

zrealizowana 

81. Uchwała nr XXVIII/337/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie 

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Skoczów 

w trakcie realizacji 

82. Uchwała nr XXIX/338/2021 z dnia 22 września 2021r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2021 rok 

zrealizowana 

83. Uchwała nr XXIX/339/2021 z dnia 22 września 2021r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXII/247/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 

21 grudnia 2020 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Skoczów na lata 2021-2032 

zrealizowana 

84. Uchwała nr XXIX/340/2021 z dnia 22 września 2021r. w sprawie 

wyłonienia osoby wyróżnionej Laurem Srebrnej Cieszynianki  

2021 roku 

zrealizowana 

85. Uchwała nr XXIX/341/2021 z dnia 22 września 2021r. w sprawie 

Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

w trakcie realizacji 

86. Uchwała nr XXX/342/2021 z dnia 20 października 2021r.  

w sprawie zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2021 rok 

zrealizowana 
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87. Uchwała nr XXX/343/2021 z dnia 20 października 2021r.  

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/247/2020 Rady Miejskiej 

Skoczowa z dnia 21 grudnia 2020 roku, w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata  

2021-2032 

zrealizowana 

88. Uchwała nr XXX/344/2021 z dnia 20 października 2021r.  

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/211/2020 z dnia 26 sierpnia 

2020 roku Rady Miejskiej Skoczowa, w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów 

zrealizowana 

89. Uchwała nr XXX/345/2021 z dnia 20 października 2021r.  

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego, trybu zawarcia umowy dzierżawy z uprzednim 

dzierżawcą na okres 10 lat 

zrealizowana 

90. Uchwała nr XXXI/346/2021 z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2021 rok 

zrealizowana 

91. Uchwała nr XXXI/347/2021 z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXII/247/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 

21 grudnia 2020 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Skoczów na lata 2021-2032 

zrealizowana 

92. Uchwała nr XXXI/348/2021 z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

miasta Skoczowa obręb 1 przy ul. Górny Bór i Mickiewicza, 

obejmującego działki nr 842, 841/7 i 847/2 

zrealizowana 

93. Uchwała nr XXXI/349/2021 z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie  

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kowalach 

zrealizowana 

94. Uchwała nr XXXI/350/2021 z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie 

uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 

zrealizowana 

95. Uchwała nr XXXI/351/2021 z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie 

przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Skoczów 

zrealizowana 

96. Uchwała nr XXXI/352/2021 z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie 

podatku od nieruchomości 

w trakcie realizacji 

97. Uchwała nr XXXI/353/2021 z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie 

wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków 

transportowych 

w trakcie realizacji 

98. Uchwała nr XXXI/354/2021 z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXXIII/371/2017 Rady Miejskiej Skoczowa  

z dnia 19 września 2017 roku, w sprawie określenia wysokości 

dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru 

w trakcie realizacji 

99. Uchwała nr XXXI/355/2021 z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Skoczów, oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych 

zrealizowana 

100. Uchwała nr XXXI/356/2021 z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy 

Skoczów na prowadzenie niepublicznych szkół i przedszkoli, trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej 

dotacji 

w trakcie realizacji 

101. Uchwała nr XXXI/357/2021 z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

w trakcie realizacji 

102. Uchwała nr XXXI/358/2021 z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XVIII/212/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku,  

w trakcie realizacji 
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w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian  

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

103. Uchwała nr XXXI/359/2021 z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Skoczów na lata 2022-2026 

w trakcie realizacji 

104. Uchwała nr XXXII/360/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2021 rok 

zrealizowana 

105. Uchwała nr XXXII/361/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXII/247/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 

21 grudnia 2020 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Skoczów na lata 2021-2032 

zrealizowana 

106. Uchwała nr XXXII/362/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Skoczów na 2022 rok 

w trakcie realizacji 

107. Uchwała nr XXXII/363/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów  

na lata 2022-2031 

w trakcie realizacji 

108. Uchwała nr XXXII/364/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

zmiany uchwały nr II/4/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia  

28 listopada 2018 roku, w sprawie powołania stałych Komisji Rady 

Miejskiej Skoczowa i ustalenia ich składów osobowych 

zrealizowana 

109. Uchwała nr XXXII/365/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

zmiany uchwały nr II/3/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia  

28 listopada 2018 roku, w sprawie powołania Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej Skoczowa 

zrealizowana 

110. Uchwała nr XXXII/366/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Skoczowa 

w trakcie realizacji 

111. Uchwała nr XXXII/367/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 

zrealizowana 

112. Uchwała nr XXXII/368/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

uchwalenia programu osłonowego pn. ”System teleopieki dla 

mieszkańców Gminy Skoczów na lata 2022-2027” 

w trakcie realizacji 

113. Uchwała nr XXXII/369/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Skoczów na 2022 rok 

w trakcie realizacji 

114. Uchwała nr XXXII/370/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego 

w trakcie realizacji 

115. Uchwała nr XXXII/371/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXIV/289/2021, w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi 

powiatowej ul. Stalmacha w Skoczowie - pomoc finansowa dla 

Powiatu Cieszyńskiego 

zrealizowana 

116. Uchwała nr XXXII/372/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy 

Chybie, na realizację zadania pn. "Przebudowa mostu - dojazd  

do ul. Iglastej w Kiczycach" 

w trakcie realizacji 

117. Uchwała nr XXXII/373/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

przekazania środków finansowych poprzez Wojewódzki Fundusz 

Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie na rok 2022 

zrealizowana 
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118. Uchwała nr XXXII/374/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 w postaci dotacji 

celowej dla miasta Bielska-Białej, na dofinansowanie działalności 

Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym  

w Bielsku-Białej 

zrealizowana 

119. Uchwała nr XXXII/375/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu, celem 

dofinansowania transportu zbiorowego 

zrealizowana 

120. Uchwała nr XXXII/376/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXXI/357/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku 

Rady Miejskiej Skoczowa, w sprawie wyboru metody ustalenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki takie opłaty 

w trakcie realizacji 

121. Uchwała nr XXXII/377/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XVIII/211/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku 

Rady Miejskiej Skoczowa, w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów 

w trakcie realizacji 

122. Uchwała nr XXXII/378/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

wynagrodzenia Burmistrza Miasta Skoczowa 

zrealizowana 
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Załącznik do Raportu 

Wykaz Sprawozdań i informacji z działalności służb gminy i jednostek organizacyjnych 

w poszczególnych obszarach, przyjętych przez Radę Miejską Skoczowa za 2021 rok 
 

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Skoczowa za okres 

01.01.2020rr do 31.12.2020r. – druk nr 506. 

https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxiii-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-17-

lutego-2021-roku-o-godz-15-00 

2. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie naliczeń jednorazowych opłat z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. – druk nr 510 – reguluje 

ustawa. 

https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxiii-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-17-

lutego-2021-roku-o-godz-15-00 

3. Analiza dochodów Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2020rok – druk  nr 556. 

https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxiv-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-24-

marca-2021-roku-o-godz-15-00 

4. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Skoczowie za 2020 rok – druk nr 540.  

https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxiv-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-24-

marca-2021-roku-o-godz-15-00 

5. Sprawozdanie z wykonania Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Skoczów za 2020 rok – druk nr 554. 

https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxiv-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-24-

marca-2021-roku-o-godz-15-00 

6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2020 rok 

– druk nr 541 – reguluje ustawa. 

https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxiv-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-24-

marca-2021-roku-o-godz-15-00 

7. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – druk nr 553 – 

reguluje ustawa. 

https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxiv-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-24-

marca-2021-roku-o-godz-15-00 

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2020 rok – druk nr 566 - reguluje 

ustawa. 

https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxv-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-21-

kwietnia-2021-roku-o-godz-15-00 

9. Informacja o stanie mienia Gminy Skoczów – druk nr 567 - reguluje ustawa. 

https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxv-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-21-

kwietnia-2021-roku-o-godz-15-00 

10. Sprawozdanie Miejskiego Zarządu Dróg z wykonania budżetu dla dochodów i wydatków za 

2020 rok – druk nr 574. 

https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxv-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-21-

kwietnia-2021-roku-o-godz-15-00 

11. Informacja o planowanych na rok 2021 robotach remontowych na drogach zarządzanych 

przez Miejski Zarząd Dróg – druk nr 575. 

https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxv-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-21-

kwietnia-2021-roku-o-godz-15-00 

12. Analiza i ocena całokształtu funkcjonowania Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w 2020 roku – druk nr 576. 

https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxv-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-21-

kwietnia-2021-roku-o-godz-15-00 

13. Sprawozdanie z Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie za 2020 rok – druk  

nr 577. 

https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxv-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-21-kwietnia-2021-roku-o-godz-15-00
https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxv-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-21-kwietnia-2021-roku-o-godz-15-00
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https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxv-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-21-

kwietnia-2021-roku-o-godz-15-00 

14. Informacja z realizacji akcji „Zima 2021” – druk nr 568. 

https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxv-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-21-

kwietnia-2021-roku-o-godz-15-00 

15. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok – druk nr 569 - reguluje 

ustawa. 

https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxv-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-21-

kwietnia-2021-roku-o-godz-15-00 

16. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok – druk nr 593 - reguluje ustawa. 

https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxvi-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-26-

maja-2021-roku-o-godz-15-00 

17. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 – druk nr 592 - reguluje ustawa. 

https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxvi-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-26-

maja-2021-roku-o-godz-15-00 

18. Informacja z działalności Biura Promocji, Informacji i Turystyki za 2020 rok – druk nr 615. 

https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxvii-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-23-

czerwca-2021-roku-o-godz-15-00 

19. Informacja na temat zadań inwestycyjnych wykonanych w 2020 roku oraz zaplanowanych na 

2021 rok – druk nr 633. 

https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxvii-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-23-

czerwca-2021-roku-o-godz-15-00 

20. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Skoczów w 2020 roku, na podstawie 

danych Straży Miejskiej oraz Policji – druk nr 638. 

https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxviii-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-25-

sierpnia-2021-roku-o-godz-15-00 

21. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Spółki SKO-EKO sp. z o.o. w Skoczowie za 2020 rok 

– druk nr 661. 

https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxix-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-22-

wrzesnia-2021-roku-o-godz-15-00 

22. Sprawozdanie z działalności Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. za rok 

2020 – druk nr 660. 

https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxix-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-22-

wrzesnia-2021-roku-o-godz-15-00 

23. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skoczów za I półrocze 2021 roku – druk nr 655 - 

reguluje ustawa. 

https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxix-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-22-

wrzesnia-2021-roku-o-godz-15-00 

24. Sport i kultura fizyczna w Gminie Skoczów, w tym w szkołach i przedszkolach oraz 

działalność klubów sportowych w 2021 roku – druk nr 670. 

https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxx-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-20-

pazdziernika-2021-roku-o-godz-15-00 

25. Informacja na temat pozyskiwania środków z Unii europejskiej przez Gminę Skoczów – druk 

nr 671. 

https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxx-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-20-

pazdziernika-2021-roku-o-godz-15-00 

26. Informacja z realizacji akcji „Lato 2021” – druk nr 672. 

https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxx-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-20-

pazdziernika-2021-roku-o-godz-15-00 

27. Informacja z realizacji pomocy socjalnej dla uczniów Gminy Skoczów 2020/2021 – druk  

nr 673. 
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https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxx-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-20-

pazdziernika-2021-roku-o-godz-15-00 

28. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 – druk nr 674 - 

reguluje ustawa. 

https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxx-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-20-

pazdziernika-2021-roku-o-godz-15-00 

29. Informacja na temat stopnia realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do wykonania  

w 2021 roku – druk nr 705. 

https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxxi-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-24-

listopada-2021-roku-o-godz-15-00 

 

https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxx-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-20-pazdziernika-2021-roku-o-godz-15-00
https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxx-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-20-pazdziernika-2021-roku-o-godz-15-00
https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxxi-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-24-listopada-2021-roku-o-godz-15-00
https://bip.skoczow.pl/porzadek-obrad-xxxi-sesji-rady-miejskiej-skoczowa-zwolanej-na-24-listopada-2021-roku-o-godz-15-00

