WYDANIE SPECJALNE
z okazji Jubileuszu 20-lecia Samorządu Gminy Skoki

Szanowni mieszkańcy gminy Skoki
Mija 20 lat od chwili kiedy w Polsce wprowadzono samorząd terytorialny. Od tego czasu o tym jak żyjemy
możemy decydować sami. To od nas teraz zależy w większym niż kiedykolwiek stopniu jak wygląda nasze
życie, jak wyglądają nasze gminne szkoły i przedszkola, jaką wodę pijemy, co dzieje się ze ściekami, które
w naszych domach produkujemy, po jakich drogach jeździmy, jaka jest kondycja naszej OSP, jak spędzamy
wolny czas a nawet jak się bawimy.
To, jak wykorzystujemy naszą samorządową szansę zależy głównie od nas samych, od wysiłku jaki
każdy z nas włoży w budowanie swego bytu. Jest jednak grupa ludzi, którzy w sposób szczególny przyczynili się do tego, jak dzisiaj żyjemy, jak wykorzystaliśmy to co dał nam samorząd - tymi ludźmi są:
radni wszystkich pięciu kadencji, sołtysi i burmistrzowie. To oni byli tymi, którzy nasze oczekiwania
(często marzenia) próbowali realizować, to oni pierwsi doświadczyli co to jest praca dla społeczeństwa i to oni pierwsi doświadczyli jak wspaniałym uczuciem jest móc robić to czego ludzie oczekują.
To wydanie „Wiadomości Skockich” i zaplanowane na 27 i 29 maja spotkania są próbą przeglądu tego,
co w ostatnich 20 latach osiągnęliśmy oraz pokazania i docenienia tych, którzy rozpoczynali budowanie samorządu w Gminie Skoki.
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłos

BURMISTRZOWIE MIASTA I GMINY SKOKI
W LATACH 1990-2010

Kłos Tadeusz
1990-1994
2002 - nadal

Mikołajczak Brunon
1994 - 2002



RADNI RADY MIASTA I GMINY SKOKI
I KADENCJA 1990-1994
Greser Czesław
Sepioł Ryszard
Kłos Tadeusz
Kubiatowicz Wojciech
Jarzembowski Mieczysław
Szymański Augustyn
Jeske Marek
Mazurek Andrzej
Pacholski Alojzy
Rosin Jerzy
Kupidura Kazimierz - brak zdjęcia
Lawrenz Zbigniew
Łagodziński Roman
Koperski Waldemar
Majchrzak Roman - brak zdjęcia
Dudek Waldemar
Janecko Stanisław
Prusakiewicz Władysław
Woldański Stanisław
Migasiewicz Krzysztof
=Orzeł Jerzy - brak zdjęcia

Jerzy Orzeł został wybrany w wyborach uzupełniających w dniu 5.04.1991r. w miejsce radnego
Czesława Gresera, który złożył rezygnację w dniu 21.11.1990r. z dalszego sprawowania mandatu
i pełnienia funkcji przewodniczącego Rady.
Funkcję Przewodniczącego Rady od 21.11.1990r. pełnił radny Ryszard Sepioł.
Funkcję Burmistrza Miasta i Gminy pełnił Tadeusz Kłos.
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RADNI RADY MIASTA I GMINY SKOKI
II KADENCJA 1994-1998
Biały Paweł
Kłos Tadeusz
Jarzembowski Paweł
Kubiatowicz Wojciech
Jarzembowski Mieczysław
Szymański Augustyn
Jeske Marek
Mazurek Andrzej
Pacholski Alojzy
Rosin Jerzy
Kowalewski Janusz
Lawrenz Zbigniew
Modlibowski Jarosław
=Modlibowski Włodzimierz - brak

Funkcję Przewodniczącego Rady pełnił radny Wojciech Kubiatowicz, a po złożonej
rezygnacji w dniu 16.05.1996r. funkcję przewodniczącego powierzono radnemu Pawłowi
Białemu.
Funkcję Burmistrza Miasta i Gminy do dnia 7.11.1994r. pełnił Tadeusz Kłos, a po
złożonej rezygnacji T. Kłosa od 14 listopada 1994r. Rada wybrała na Burmistrza Brunona
Mikołajczaka.

zdjęcia
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RADNI RADY MIASTA I GMINY SKOKI
III KADENCJA 1998-2002
Biały Paweł
Berendt Wiesław
Betka Dariusz
Czubaszek Leszek - brak zdjęcia
Deminiak Franciszek
Deminiak Marian
Gronowicz Leszek
Kaniewski Stanisław
Kopała Tadeusz
Kramer Alicja
Matuszak Grzegorz
Mazurek Andrzej
Nowak Wiesław
Przykucka Bożena
Samol Grzegorz
Sawińska Jolanta
Stajkowski Sylwester
Szumacher Jacek - brak zdjęcia
Szymański Augustyn
Witek Roman

Funkcję Przewodniczącego Rady pełnił Paweł Biały, a funkcję Burmistrza Miasta i Gminy
Brunon Mikołajczak.
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RADNI RADY MIASTA I GMINY SKOKI
IV KADENCJA 2002-2006
Biały Paweł
Bogunia Przemysław
Deminiak Franciszek
Gronowicz Leszek
Grzegorzewski Kazimierz
Jasiński Ryszard
=Kasprzyk Jacek
Konieczka Andrzej
Kopała Tadeusz
Kujawa Zbigniew
Matuszak Grzegorz
Modlibowski Jarosław
Owczarzak Grzegorz
Sawińska Jolanta
Szymkowiak Grażyna
Szymkowiak Jacek

Jacek Szymkowiak został wybrany w wyborach uzupełniających w miejsce radnego Tadeusza Kopały, który złożył rezygnację (2005r.) z dalszego sprawowania mandatu z uwagi na
art. 24d ustawy o samorządzie gminnym.
Funkcję Przewodniczącego Rady pełnił radny Kazimierz Grzegorzewski, a od 13.11.2003 r.
radna Grażyna Szymkowiak. Funkcję Burmistrza Miasta i Gminy pełnił Tadeusz Kłos.
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RADNI RADY MIASTA I GMINY SKOKI
V KADENCJA 2006-2010
Berendt Elżbieta
Deminiak Franciszek
Jasiński Ryszard
Garstka Jan
Kaniewski Stanisław
=Kasprzyk Jacek
Kozłowska Maria
Kujawa Zbigniew
Sawińska Jolanta
Stróżewska-Kaczmarek Anna
Surdyk-Fertsch Wiesława
Sommerfeld Arkadiusz
Tyl Leszek
Rosik Michał
Wiśniewski Antoni
Witek Roman

Funkcję przewodniczącego Rady pełni radny Zbigniew Kujawa.
Funkcję Burmistrza Miasta i Gminy pełni Tadeusz Kłos.

Radny Jan Garstka został wybrany w wyborach uzupełniających w miejsce radnego
Jacka Kasprzyka, którego mandat wygasł
wskutek śmierci (2008r.).
Radny Arkadiusz Sommerfeld został
wybrany w wyborach uzupełniających w
miejsce Elwiry Maćkowiak, która zrezygnowała z mandatu radnego w 2008r.
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SOŁTYSI GMINY SKOKI SOŁTYSI GMINY SKOKI
I KADENCJA 1991-1995
Nazwisko i imię

Sołectwo

II KADENCJA 1995-1999
Nazwisko i imię

Sołectwo

Bliżyce

Błażejewski Wacław

Bliżyce

Brzeźno

Wojtkowiak Hieronim

Brzeźno

Cholewicka Teresa

Budziszewice

Cholewicka Teresa

Budziszewice

Fusiński Piotr

Chociszewo

Fusiński Piotr

Chociszewo

Jurga Marek

Glinno

Jendraszak Ireneusz

Glinno

Mantaj Danuta

Grzybowo

Mantaj Danuta

Grzybowo

Matuszak Grzegorz

Jabłkowo

Matuszak Grzegorz

Jabłkowo

Seredyński Tadeusz

Kakulin

Seredyński Tadeusz

Kakulin

Koczorowski Hieronim

Kuszewo

Koczorowski Hieronim

Kuszewo

Szymański Bronisław

Lechlin

Szymański Bronisław

Lechlin

Berent Danuta

Łosiniec

Berent Danuta

Łosiniec

Stoiński Marian

Lechlinek

Stoiński Marian

Lechlinek

Grzechowiak Genowefa

Niedźwiedziny

Hytry Andrzej

Niedźwiedziny

Jagielski Stefan

Pawłowo Skockie, Stawiany

Jagielski Stefan

Pawłowo Skockie, Stawiany

Witek Roman

Pomarzanki

Witek Roman

Pomarzanki

Szymkowiak Grażyna

Potrzanowo

Janecko Stanisław

Potrzanowo

Przydrożny Adam

Raczkowo, Jagniewice

Nowak Lech

Raczkowo, Jagniewice

Lehman Edmund

Rakojady

Radzymiński Ryszard

Rakojady

Gronowicz Jan

Rejowiec

Gronowicz Jan

Rejowiec

Koteras Kajetan

Roszkowo

Mikołajczak Krystyna

Roszkowo

Modrak Kazimierz

Roszkówko

Modrak Halina

Roszkówko

Dereżyński Kazimierz

Rościnno

Dereżyński Kazimierz

Rościnno

Prusakiewicz Władysław

Sławica

Sikora Henryk

Sławica

Kafke Edward

Szczodrochowo, Sława Wlkp.

Kafke Edward

Szczodrochowo, Sława Wlkp.

Błażejewski Wacław
Wojtkowiak Hieronim

Zebranie sołtysów w dniu 28.04.2006r.



SOŁTYSI GMINY SKOKI
III KADENCJA 1999-2003
Nazwisko i imię

Sołectwo

Stoiński Marian

Lechlinek

Hytra Zofia

Niedźwiedziny

Szafran Krzysztof

Pawłowo Skockie

Witek Roman

Pomarzanki

Janecko Stanisław

Potrzanowo

Bachorska Elżbieta

Raczkowo

Radzymiński Ryszard

Rakojady

Kujawa Grzegorz

Rejowiec

Mikołajczak Krystyna

Roszkowo

Uciński Krzysztof

Roszkówko

Gebler Mariola

Rościnno

Sikora Henryk

Sławica

Bączkiewicz Andrzej

Sława Wlkp.

Jeżewski Tomasz

Stawiany

Kafke Edward

Szczodrochowo

Błażejewski Wacław

Bliżyce

Wojtkowiak Hieronim

Brzeźno

Cholewicka Teresa

Budziszewice

Fusiński Piotr

Chociszewo

Jendraszak Ireneusz

Glinno

Mantaj Danuta

Grzybowo

Matuszak Grzegorz

Jabłkowo

Nowak Lech

Jagniewice

Seredyński Tadeusz

Kakulin

Koczorowski Hieronim

Kuszewo

Szymański Bernard

Lechlin

Berent Danuta

Łosiniec

Stoiński Marian

Lechlinek

Hytry Andrzej

Niedźwiedziny

Jagielski Stefan

Pawłowo Skockie

Witek Roman

Pomarzanki

Błażejewski Wacław

Bliżyce

Janecko Stanisław

Potrzanowo

Rybicki Jan

Brzeźno

Bachorska Elżbieta

Raczkowo

Budziszewice

Radzymiński Ryszard

Rakojady

do 31.05.2008 Derpiński Stanisław
od 19.06.2008 Kluj Henryka

Gronowicz Jan

Rejowiec

Przybylska Halina

Chociszewo

Mikołajczak Krystyna

Roszkowo

do 14.05.2010 Gronowicz Beata
od 15.05.2010 Sucha Magdalena

Glinno

Modrak Halina

Roszkówko

Zaranek Andrzej

Grzybowo

Dereżyński Kazimierz

Rościnno

Napierała Małgorzata

Jabłkowo

Sikora Henryk

Sławica

Nowak Halina

Jagniewice

Bączkiewicz Andrzej

Sława Wlkp.

Seredyński Tadeusz

Kakulin

Zieliński Józef

Stawiany

Gruss Krystyna

Kuszewo

Kafke Edward

Szczodrochowo

Pędziński Stanisław

Lechlin

Berent Danuta

Łosiniec

Stoiński Marian

Lechlinek

Hytra Zofia

Niedźwiedziny

Walczak-Flegel Ludmiła

Pawłowo Skockie

Witek Roman

Pomarzanki

SOŁTYSI GMINY SKOKI
IV KADENCJA 2003-2007
Nazwisko i imię

Sołectwo

SOŁTYSI GMINY SKOKI
V KADENCJA 2007-2011
Nazwisko i imię

Sołectwo

Błażejewski Wacław

Bliżyce

Janecko Stanisław

Gruchała Wojciech

Brzeźno

Potrzanowo

Bachorska Elżbieta

Derpiński Stanisław

Budziszewice

Raczkowo

Radzymiński Ryszard

Przybylska Halina

Chociszewo

Rakojady

Zygmaniak Ewa

Kaczkowski Jan

Glinno

Rejowiec

Mikołajczak Krystyna

Mantaj Danuta

Grzybowo

Roszkowo

Uciński Krzysztof

Matuszak Grzegorz

Jabłkowo

Roszkówko

Gebler Mariola

Nowak Halina

Jagniewice

Rościnno

Sikora Henryk

Seredyński Tadeusz

Kakulin

Sławica

Bączkiewicz Maria

Koczorowski Hieronim

Kuszewo

Sława Wlkp.

Jeżewski Tomasz

Karczewska Beata

Lechlin

Stawiany

Berent Danuta

Łosiniec

do lutego 2010 r. Twardowska Maria
od 4.03.2010r. Czapla Zygmunt

Szczodrochowo



OSIĄGNIĘCIA SAMORZĄDU
w latach 1990-2010

Rok 1990

Dochody – 11.811.005.845 zł
Wydatki – 10.658.177.279 zł
Brzeźno – budowa wodociągu (850 m sieci, 1990-1991 r.);
Budziszewice – Potrzanowo – utwardzenie drogi tłuczniem;
Kakulin – budowa budynku OSP/świetlica;
Kakulin – Popowo – utwardzenie drogi tłuczniem;
Lechlin – kontynuacja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Lechlinie
(nowa część szkoły);
Pawłowo Skockie – rozpoczęto budowę budynku socjalnego ze sklepem (w czynie społecznym, zakup materiałów ze środków gminnych
1990-1993 r.).
Rejowiec – rozpoczęto budowę gminnego wysypiska śmieci,
Skoki – elektryfikacja osiedla Topolowa II (I etap), modernizacja
oświetlenia na ulicy Polnej (1990-1991 r.), budowa wodociągu na
osiedlu Topolowa II (797 m, 1990-1991 r.), wybudowano sieć wodociągową wzdłuż ulicy Akacjowej, kontynuowano rozbudowę budynku
Ośrodka Zdrowia, rozpoczęto budowę stacji telefonicznej, rozpoczęto
rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej, przeprowadzono remont
kapitalny bazy sportowej (w tym m.in.: budowa boiska do tenisa i piłki
siatkowej), zakończono budowę kąpieliska miejskiego nad jeziorem
Maciejak, przeprowadzono adaptację i wyposażenie pomieszczeń dla
Klubu Seniora (Pl. Powstańców Wlkp.);
Sfinansowano konserwację 96 km rowów i na 150 ha drenów.
Rada postanowiła wydawać czasopismo samorządowe „Wiadomości
Skockie”.

getyczne zdemontowane wcześniej w związku z budową kolektora
sanitarnego), remont oświetlenia ulicy Sienkiewicza i Słowackiego,
elektryfikacja osiedla Topolowa II (w tym budowa budynku stacji
transformatorowej na potrzeby budowy oczyszczalni ścieków, 19911993), wykup gruntów pod drogę – przedłużenie ulicy Polnej oraz na
poszerzenie ulicy Kościuszki, wykonanie projektu technicznego gazyfikacji Skoków, budowa oczyszczalni ścieków w tym budowa kolektora
zrzutowego, kanału awaryjnego, przepompowni, poletek osadowych
i in (1991-1995); powierzchniowe utrwalenie smołą i grysem ulicy
Rakojedzkiej (1,77 km), remont i wyposażenie sali i kuchni OSP.

Rok 1992

Dochody – 12.256.086.000 zł
Wydatki – 11.621.483.000 zł
Bliżyce – zakończono wodociągowanie wsi; wykonano przyłącze wodociągowe do Szkoły Podstawowej;
Wysoka – przełożono rurociąg i dokonano naprawy przepustów;
Potrzanowo – wykonano sieć wodociągową łączącą studnię głębinową
z punktem poboru wody (200 m);
Przejęto od Skarbu Państwa hydrofornie w Brzeźnie, Roszkowie i
Stawianach;
Jabłkowo - rozpoczęto budowę sieci wodociągowej;
Rościnno - rozpoczęto budowę wodociągu w Rościnnie;

Rok 1991

Dochody – 10.746.706.000 zł
Wydatki – 10.183.164.000 zł
Bliżyce – budowa wodociągu;
Brzeźno – budowa studni głębinowej z uzbrojeniem wraz z modernizacją stacji wodociągowej;
Kakulin – powierzchniowe utrwalenie smołą i grysem nawierzchni
tłuczniowej (0,730 km - odcinek drogi Kakulin – Popowo Kość. wzdłuż
zabudowań), wykończenie i wyposażenie budynku OSP/świetlicy;
Potrzanowo – budowa wodociągu, budowa studni głębinowej z uzbrojeniem (I etap), ułożenie nawierzchni asfaltowej (0,6 km - odcinek
Potrzanowo Szkoła – Potrzanowo Stare), ułożenie nawierzchni asfaltowej (1,1 km odcinek Potrzanowo-Budziszewko), prace murarskie,
dekarskie oraz odwodnienie pałacu w Potrzanowie;
Raczkowo-Jagniewice – ułożenie masy asfaltowej na istniejącej nawierzchni tłuczniowej ( 1,8 km, 1991-1992 r.);
Rejowiec – budowa wodociągu, budowa wysypiska śmieci (m.in. wylewisko na nieczystości płynne oraz portiernia);
Rościnno- Grzybowo – ułożenie nawierzchni asfaltowej na długości 2,4 km;
Sławica – budowa oświetlenia we wsi Sławica;
Stawiany-Wysoka-Bliżyce – budowa sieci wodociągowej, wraz z modernizacją stacji wodociągowej w PGR Stawiany (6.195 m) (do ukończenia
sieć na terenie wsi Wysoka);
Stawiany - Rejowiec – budowa sieci wodociągowej (4.942 m);
Skoki – budowa Szkoły Podstawowej, ukończenie budowy i wyposażenie budynku Biblioteki, ukończenie rozbudowy i wyposażenie budynku
Ośrodka Zdrowia, budowa budynku pocztowo-telekomunikacyjnego
(zadanie zlecone 1991-1993), ułożenie nawierzchni asfaltowej na ulicy
Rogozińskiej (0,9 km), budowa chodnika wzdłuż ulicy Antoniewskiej,
budowa oświetlenia na ulicy Akacjowej i Kasztanowej (linie ener-

1992 rok – Poświęcenie budynku Szkoły Podstawowej

Raczkowo – modernizacja drogi;
Skoki – wykonano oświetlenie ulicy Strumykowej, ułożono nawierzchnię bitumiczną na ulicy Topolowej (I etap), zakończono elektryfikację
osiedla Topolowa II, zakończono budowę Szkoły Podstawowej (19891992 r.), wybudowano sieć kanalizacyjną i deszczową wzdłuż ulicy
Kazimierza Wielkiego oraz kanalizację sanitarną i deszczową wzdłuż
ulic Ciastowicza i częściowo Wągrowieckiej;
Rejowiec – wykonano przyłącze wodociągowe do Szkoły Podstawowej.

ROK 1993

Dochody – 17.707.779.000 zł
Wydatki – 16.824.499.000 zł
Rościnno – wybudowano wodociąg (5.634 m sieci);
Jabłkowo – wybudowano wodociąg (2.556 m sieci);
Lechlinek – wybudowano wodociąg (4.132 m sieci);
Lechlin-Grzybowice – ułożono nawierzchnię asfaltową drogi ( 2,25 km);
Potrzanowo – ułożono nawierzchnię asfaltową drogi (0,95 km) na
odcinku Potrzanowo-Budziszewice) oraz nawierzchnię asfaltową
drogi (0,9 km) na odcinku Potrzanowo Szkoła – Potrzanowo Stare,
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Jagniewice – budowa wodociągu;
Bliżyce – ułożono nawierzchnię bitumiczną drogi przez centrum wsi;
Kakulin – modernizacja drogi wraz z budową parkingu;
Pawłowo Skockie – ułożono nawierzchnię bitumiczną na drodze przebiegającej przez centrum wsi;
Łosiniec – ułożono nawierzchnię asfaltową drogi;

1993 rok – wizyta Tadeusza Mazowieckiego w Skokach

wybudowano wodociąg o długości 6.850 mb (1993-1994r.);
Jabłkowo – przeprowadzono remont drogi Jabłkowo-Pomarzany;
Skoki – odtworzono nawierzchnię ulic Ciastowicza i Kazimierza
Wielkiego, wybudowano parking przy Ośrodku Zdrowia, wymieniono
lampy oświetleniowe oraz zmodernizowano oświetlenie ulic Poznańskiej i Rościńskiej, wykonano elektryfikację ulicy Parkowej oraz remont
budynku socjalnego KS Wełna i płyty stadionu.

ROK 1994

Dochody – 27.812.167.000 zł
Wydatki – 26.713.361.000 zł
Wysoka – wybudowano 440 mb sieci wodociągowej;
Skoki – wybudowano rurociąg tłoczny (Skoki-Roszkówko 2.590 mb
sieci 1994-1995r.), wybudowano sieć wodociągową na odcinku od ulicy
Wągrowieckiej do stacji CPN, wykupiono grunt pod drogę dojazdową
do ulicy Rakojedzkiej, przedłużono asfalt na ulicy Topolowej (do
oczyszczalni ścieków), wykonano kanalizację deszczową i sanitarną
na ulicy Dworcowej i Rakojedzkiej (1994-1995 r), rozpoczęto budowę
budynku sprawozdawczego na stadionie (1994-1995r.),
Lechlin – ułożono nawierzchnię bitumiczną na drodze;
Budziszewice – przebudowano drogę;
Jabłkowo – wybudowano pomieszczenia socjalne Szkoły Podstawowej
(sanitariaty);

1995 rok – podpisanie umowy partnerskiej Skoki – Bardowick – Venhuizen

Rościnno – telefonizacja wsi;
Skoki – wodociągowanie ulicy Polnej, budowa kanalizacji oraz odtworzenie nawierzchni ulic Rakojedzkiej i Dworcowej, budowa chodnika
wzdłuż ulicy Ciastowicza, budowa chodnika wzdłuż ulicy Dworcowej,
rozpoczęto kanalizację osiedla Topolowa I i Topolowa II.
Rada Miejska Gminy Skoki wprowadziła do planu na 1995 rok inwestycję pn. Budowa Sali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej
w Skokach.

ROK 1996

Dochody – 6.679.672 zł
Wydatki – 7.163.728 zł
Grzybowo – ułożono nawierzchnię asfaltową drogi;
Grzybowice - modernizacja oświetlenia;
Łosiniec – rozpoczęto telefonizację wsi;
Lechlin – przeprowadzono remont generalny Szkoły Podstawowej,
łącznie z wymianą ogrzewania na olejowe;
Roszkówko – odwiert studni głębinowej;
Potrzanowo – ukończenie budowy sieci wodociągowej, zakończenie
telefonizacji wsi, budowa oświetlenia na odcinku od mostu do Szkoły
Podstawowej;
Pawłowo Skockie – budowa chodnika;
Skoki – budowa sieci wodociągowej na ulicach Leśnej i Parkowej
(łącznie 937 mb), kontynuowano budowę sieci kanalizacyjnej (Topolowa I, Topolowa II, ulica Rakojedzka), modernizacja oświetlenia na
ul. Dworcowej, ułożenie nawierzchni asfaltowej ulicy Rakojedzkiej,
modernizacja ulicy Krętej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz
piaskownika (1996-1997)

ROK 1997

Dochody – 8.174.712 zł
Wydatki – 8.364.910 zł

1994 rok – Skoki z lotu ptaka

Uchwalono miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Skoki.

ROK 1995

Dochody – 4.370.972 zł
Wydatki – 4.838.025 zł
Potrzanowo – budowa wodociągu (II etap – 1995-1996 r.);

Roszkówko - budowa stacji uzdatniania wody wraz z odwiertem studni
(1997-2000 r.);
Jabłkowo – Pomarzanki – budowa sieci wodociągowej, modernizacja
drogi gminnej i wojewódzkiej w Jabłkowie (1997-1998 r.);
Karolewo - Skoki – budowa wodociągu;
Łosiniec – Grzybowice, Kakulin – Kuszewo – Jabłkowo - budowa sieci
telefonicznej;
Skoki – modernizacja rynku tj. budowa chodników po stronie Sali
Ślubów (1997-1998 r.), budowa placu zabaw przy ulicy Polnej (19971998 r.), ułożenie nawierzchni asfaltowej ulic Okrężnej (1997-1998 r.)
i Zamkowej, budowa chodnika wzdłuż ulicy Rakojedzkiej, budowa
szaletu miejskiego, budowa sygnalizacji świetlnej, budowa sieci kanali-
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zacyjnej (ulice Osiedlowa, Graniczna), budowa parkingu i targowiska
przy ulicy Kościelnej, modernizacja Szkoły Podstawowej (sanitariaty,
kuchnia, prace dekarskie), opracowanie projektu hali widowiskowosportowej (1997-1998);
Bliżyce - przystosowanie świetlicy na salę gimnastyczną.

ROK 1998

Dochody – 8.778.610 zł
Wydatki – 9.622.538 zł
Sława-Karolewo – budowa wodociągu (3.151 m sieci);
Bliżyce – Glinno – budowa wodociągu (2 km sieci);
Pawłowo Skockie – budowa chodnika na odcinku od Szkoły Podstawowej do wsi;
Jabłkowo – budowa chodnika przy Szkole Podstawowej;
Łosiniec – budowa chodnika na odcinku od skrzyżowania do Szkoły
Podstawowej (1998-1999 r.);
Skoki – budowa kanalizacji podciśnieniowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków (zwiększenie przepustowości), budowa nawierzchni
bitumicznej ulic: Poprzeczna (1998-1999 r.), Rogozińska, Parkowa,
dobudowa pomieszczeń socjalnych przy stadionie.

ROK 1999

Dochody – 8.885.388 zł
Wydatki – 9.564.821 zł
Jagniewice-Roszkowo-Jabłkowo – budowa wodociągu (5.050 m sieci);
Sława - Szczodrochowo – budowa wodociągu (1.458 m sieci);
Rościnno-Grzybowo – budowa wodociągu (2.463 m sieci);
Potrzanowo-Brzeźno – budowa wodociągu (2.829 m sieci);
Skoki – kanalizacja miasta, remont budynku przy stadionie;

(ogrzewanie olejowe).
Rada podjęła decyzję o wymianie oświetlenia ulicznego na terenie
miasta i gminy na energooszczędne. (Finansowanie inwestycji zakończono w 2008 r.);

ROK 2001

Dochody – 11.313.835 zł
Wydatki – 11.270.985 zł
Zadłużenie na 31.12.2001 wynosiło 4.073.710 zł
(tj. 36% dochodów budżetu)
Jabłkowo – Raczkowo – Jagniewice – Glinno – modernizacja wodociągu (2001-2002 r.);
Sława-Sławica – budowa wodociągu (2001 r.);
Pawłowo Skockie – budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
rurociągów przesyłowych ścieków sanitarnych z przepompowni na
trasie Pawłowo Skockie-Stawiany-Rejowiec i Lechlin – Skoki (20012002r. ) 16.906 m sieci i 7 przepompowni);
Skoki – modernizacja rynku tj budowa chodników po stronie pompy,
malowanie budynku OSP, zakup samochodu dla OSP, budowa hali
widowiskowo-sportowej (2001-2002 r. ) wymiana oświetlenia ulicznego
(2001-2003 r.).

ROK 2002

Dochody – 13.845.399 zł
Wydatki – 14.649.714 zł
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2002 wynosiło 5.142.309 zł
(tj, 37,1% dochodów budżetu)
Pawłowo Skockie - przejęto od AWRSP budynek hydroforni wraz z
siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną i gruntem;
Stawiany – budowa kanalizacji sanitarnej 875 m sieci i 30 przykanalików;
Roszkowo – modernizacja drogi;

1999 rok – nadanie honorowego tytułu obywatela Miasta i Gminy Skoki
Księdzu Arcybiskupowi Marianowi Przykuckiemu

Przystąpiono do opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Skoki.

ROK 2000

Dochody – 9.210.995 zł
Wydatki – 11.619.569 zł
Zadłużenie na 31.12.2000 wynosiło 4.106.000 zł
(tj. 44,6% dochodów budżetu)
Lechlin Huby – Grzybowice – budowa wodociągu (8.097 m sieci);
Rakojady-Chociszewo – budowa wodociągu (5.695 m sieci -2000-2001
r.);
Rościnno – ułożenie asfaltu na drodze;
Jabłkowo Huby– ułożenie nawierzchni asfaltowej drogi;
Skoki – remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej drogi, budowa
kanalizacji, modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej i Gimnazjum

2002 rok – hala widowiskowo-sportowa w Skokach

Skoki – zakończenie budowy hali widowiskowo – sportowej (ostatnia
płatność w 2009 r.).

ROK 2003

Dochody – 14.739.013 zł
Wydatki – 14.309.586 zł
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2003 wynosiło 4.853.759 zł
(tj. 32,9% dochodów budżetu)
Sławica-Niedźwiedziny-Miączynek-Dzwonowo – budowa wodociągu
(17.866 m sieci i 71 przyłączy wodociągowych);
Potrzanowo-Budziszewice – budowa drogi (I etap);
Skoki – remont ul. Kościelnej i Jana Pawła II, termomodernizacja
kotłowni budynku OSP (przełom 2002/2003 r.), pokrycie ujemnego
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wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po zlikwidowanym
ZGKiM, budowa wodociągu Sienkiewicza-Mickiewicza (846 m sieci
i 48 przyłączy).
Rada podjęła uchwałę w sprawie likwidacji z dniem 30 kwietnia 2003
roku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skokach i
powołania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.

ROK 2004

Dochody – 14.987.157 zł
Wydatki – 13.978.227 zł
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2004 wynosiło 3.956.899 zł
(tj. 26,4% dochodów budżetu)
Budziszewice – budowa wodociągu wsi (I etap – 2.040 m sieci wraz z
przyłączami), budowa nawierzchni asfaltowej drogi (II etap);
Szczodrochowo – Sława – budowa nawierzchni asfaltowej drogi (1.394 mb);
Potrzanowo – budowa podbudowy drogi (w kierunku Pałacu – 1.263 mb);
Lechlin – budowa chodnika od Kościoła do wsi (235 mb);
Rejowiec – generalny remont Szkoły Podstawowej;

2004 rok – Gmina Skoki

Skoki – budowa nawierzchni ulic Sienkiewicza i Mickiewicza (300mb),
budowa chodnika na ul. Kościelnej (101 mb), budowa chodnika na
ul. Jana Pawła II (odcinek Pl. Powstańców Wlkp. do ul. Parkowej
– 135 mb), remont dachu na budynku OSP, przebudowa kanalizacji
deszczowej na ul. Łąkowej, zakup lamp ulicznych na ul. Jana Pawła
II, wykonanie koncepcji gazyfikacji.
W dniu 26 lutego 2004 r. Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia
zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2004 roku szkół podstawowych
prowadzonych na terenach wiejskich Gminy tj. Szkoły Podstawowej w
Rejowcu, w Pawłowie Skockim, w Jabłkowie, w Lechlinie i w Łosińcu.
Przyczyną podjęcia decyzji o likwidacji był niż demograficzny oraz
bardzo wysoki koszt utrzymania tych szkół.
Podjęcie uchwały poprzedzone było negocjacjami ze społecznością
szkolną, które trwały od 2003 roku i zaowocowały wypracowaniem
wspólnego stanowiska. Uczniowie wytypowanych do likwidacji szkół
mieli zapewnioną możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Skokach lub w Szkole Podstawowej w Jabłkowie, dla której
od 1 września 2004 roku organem prowadzącym miała zostać Fundacja
Pomoc Dzieciom Wiejskim w Bliżycach.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii rodziców uczniów uczęszczających do
objętych zamiarem likwidacji szkół a także stosownych postanowień
Kuratora Oświaty w Poznaniu, w dniu 28 kwietnia 2004 roku Rada
podjęła uchwałę w sprawie likwidacji szkół podstawowych na terenach
wiejskich Gminy. Z dniem 1 września 2004 roku prowadzenie szkół
wiejskich objęła Fundacja.

Grzybowo-Grzybowice - budowa nawierzchni asfaltowej drogi (1.937
mb);
Kakulin – montaż bramy garażowej (OSP);
Łosiniec – budowa podbudowy drogi (2.170 mb);
Potrzanowo – budowa drogi (1.262 mb);
Rejowiec- Ignacewo - budowa wodociągu (2.643 m sieci i 8 przyłączy);
Wysoka – budowa wodociągu (375 m sieci wraz z przyłączem);
Skoki – kontynuacja budowy chodnika na ul. Kościelnej (2005-2006) r.
wraz z budową muru oporowego, kontynuacja przebudowy chodnika i
ulicy Jana Pawła II (2005-2006 r), budowa nawierzchni asfaltowej ulicy
Osiedlowej (336 mb), współfinansowanie budowy chodnika na ulicy
Parkowej, komputeryzacja Urzędu (2005-2006 r.), adaptacja pomieszczeń pod Biblioteką na biura Ośrodka Pomocy Społecznej.

ROK 2006

Dochody – 19.901.931 zł
Wydatki – 19.190.916 zł
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2006 wynosiło 2.931.162 zł
(tj. 14,7 % dochodów budżetu)
Lechlinek – wykonanie nawierzchni z kruszywa (1.730 mb);
Łosiniec – wykonanie podbudowy drogi (1.930 mb);
Potrzanowo – ułożenie nawierzchni asfaltowej drogi, ul. Skocka (1.550
mb);
Rejowiec – dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-jezdnej wzdłuż drogi
wojewódzkiej do Rejowca;
Rościnno – budowa drogi;
Wysoka – budowa sieci wodociągowej (670 m sieci i 2 przyłącza),
budowa oświetlenia (9 lamp);
Skoki – budowa nawierzchni asfaltowych ulic Graniczna i część Okrężnej i Podgórnej, modernizacja budynku po Zakładzie Gospodarki
Komunalnej na mieszkania, dofinansowanie zakupu samochodu dla
Policji, modernizacja sal w Przedszkolu Samorządowym, budowa kanalizacji sanitarnej ulic Głowackiego i Kościuszki (1.447 m sieci), budowa
oświetlenia na ulicy Wągrowieckiej 99 słupów), wymiana starterów i
zaworów opróżniających ze sterownikami (kanalizacja podciśnieniowa
w Skokach), budowa placu zabaw przy ulicy Krętej;

ROK 2007

Dochody – 22.643.377 zł
Wydatki – 21.792.073 zł
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2007 wynosiło 2.962.380 zł
(tj. 13,09 % dochodów budżetu)
Jabłkowo – dofinansowanie budowy chodnika;
Kakulin – modernizacja ogrzewania świetlicy;
Łosiniec – budowa nawierzchni asfaltowej drogi(2.170 mb)
Potrzanowo – budowa podbudowy ul. Włókna (1.799 mb), budowa
podbudowy ul. Smolarki (1.750 mb)

ROK 2005

Dochody – 17.580.418 zł
Wydatki – 16.437.361 zł
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2005 wynosiło 3.128.241 zł
(tj. 17,9 % dochodów budżetu)
Budziszewice – budowa wodociągu (II etap -5.158 m sieci i 41 przyłączy);

2007 rok – plac zabaw w Skokach
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Sławica – dofinansowanie budowy chodnika
Skoki – odtworzenie nawierzchni części Placu Powstańców Wlkp.
(po stronie Sali Ślubów), dofinansowanie budowy chodników przy
ulicy Kazimierza Wielkiego, budowa nawierzchni asfaltowej ulic
Słowackiego i Mickiewicza (łącznie 282,5 mb), budowa nawierzchni
asfaltowej ulicy Polnej (674mb), modernizacja placu na parking
przy Urzędzie (I etap), dofinansowanie zakupu samochodu dla
Komendy powiatowej Policji w Wągrowcu, wykonanie nadbudowy
budynku Szkoły Podstawowej (I etap), wykonanie placu zabaw
przy Przedszkolu Samorządowym, budowa wodociągu do działek
budowlanych w ciągu ul. Poprzecznej (185 m sieci), budowa odcinka
kanału sanitarnego w ul. Wągrowieckiej (94,5 m), wymiana lamp na
ul. Wągrowieckiej (6 szt), oświetlenie placu zabaw przy ul. Polnej,
wybudowano plac zabaw przy ul. Poprzecznej i Podgórnej
Opracowano ewidencję dróg gminnych, przystąpiono do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy;

ROK 2008

Dochody – 25.892.525 zł
Wydatki – 26.075.191 zł
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2008 wynosiło 3.420.589 zł
(tj. 13,2 % dochodów budżetu)
Skoki – Antoniewo Górne – Bliżyce – budowa wodociągu (3.869 m
sieci, 15 przyłączy wodociągowych);
Budziszewice – rozbudowa świetlicy;
Jabłkowo-Nowiny – współfinansowanie przebudowy drogi (2008-2009);
Kakulin – remont drogi;
Lechlinek – budowa nawierzchni asfaltowej drogi (1.430 mb);
Łosiniec – budowa nawierzchni asfaltowej drogi w południowej części
wsi (1.930 mb);
Roszkowo – budowa chodnika (I etap – 347 mb);
Rościnno – budowa wodociągu na terenach budowlanych (445 m
sieci);
Sława Wlkp. – budowa wodociągu (914 m sieci);
Sławica – oświetlenie drogi gminnej;
Skoki – budowa nawierzchni asfaltowej ulicy Akacjowej (451 mb),
odtworzenie nawierzchni Placu Powstańców Wlkp. (po stronie
pompy), dobudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej (II
etap), przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Skokach, remont chodnika na ulicy Kościelnej (w tym
ułożenie chodnika z ulicy Kościelnej na targowisko), ocieplenie dachu
budynku Urzędu, montaż anten Wi-Fi, kontynuacja budowy parkingu
wewnętrznego przy Urzędzie, modernizacja budynku OSP (remont sali
głównej), zakup i montaż monitoringu wizyjnego w szkołach gminnych,
modernizacja kotłowni w budynku byłego Ośrodka Zdrowia, budowa
wodociągu na terenach budowlanych ul. Okrężna, Falista, Górna i

(214 m) ulic Topolowa-Sosnowa, zakup agregatów prądotwórczych,
rekultywacja murawy boiska sportowego (I etap- instalacja systemu
nawadniania), remont dużej sali Biblioteki Publicznej w Skokach.

ROK 2009

Dochody – 24.579.864 zł
Wydatki – 26.295.056 zł
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2009 wynosiło 3.653.962 zł
(tj. 14,86 % dochodów budżetu)
Brzeźno – budowa nawierzchni bitumicznej drogi ( 2.280 mb);
Chociszewo – wykonanie podbudowy drogi gminnej (330 mb);
Lechlin – budowa wodociągu (3.726 m sieci);
Potrzanowo – budowa nawierzchni bitumicznej drogi (ul. Włókna
– 1.800 mb);
Rejowiec – współfinansowanie przebudowy chodnika w Rejowcu,
wykonanie nowej płyty przed świetlicą w Rejowcu;
Roszkowo – budowa chodnika (II etap – 450 mb);
Roszkówko – wykonano podbudowę drogi gminnej (I etap – 1.543 mb);
Sława Wlkp. – wykonano podbudowę drogi do nowego osiedla (307 mb);
Skoki – budowa gazociągu średniego ciśnienia (I etap), budowa dwóch
budynków komunalnych z 8 lokalami socjalnymi (I etap), modernizacja
oczyszczalni ścieków (w tym wymiana pompy, instalacji napowietrzającej, mieszadeł i in.), modernizacja budynku OSP (II etap – remont
generalny kuchni), dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Skoki, wymiana instalacji odgromowej

2009 rok – budowa gazociągu w Skokach

oraz kanalizacji przy budynku Przedszkola Samorządowego, zakup i
montaż napędów elektrycznych do trybun w hali widowiskowo-sportowej, budowa wodociągu na ul Rakojedzkiej (nowe działki budowlane
– 581 m sieci), rekultywacja płyty stadionu – II etap);
Wybudowano stalowy zbiornik retencyjny wody – 200 m3 wraz z przepompownią o wydajności 38m3 (w tym rurociągi technologiczne – 241
m i rurociąg spustowy wody- 157 m.
Wykonano projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwo gazowe.
Wykonano dokumentację projektową rozbudowy budynku Gimnazjum.

ROK 2010

2008 rok – Przedszkole Samorządowe w Skokach

Dojazd (1.146 m sieci), budowa kanalizacji sanitarnej (419 m) i wodociągu (242 m), na terenach budowlanych pomiędzy ul. Zamkową
i Wągrowiecką, budowa kanalizacji sanitarnej (281 m) i wodociągu

W 2010 roku zaplanowano m.in. realizację niżej wymienionych inwestycji:
- Budowa 2 budynków komunalnych z lokalami socjalnymi (II etap);
- Budowa nawierzchni drogi w Roszkówku (II etap);
- Budowa oświetlenia ulic: Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego i
Zamkowej w Skokach;
- Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Skokach (II etap);
- Wodociągowanie gospodarstw wsi Bliżyce i Wysoka oraz Kuszewo;
- Wodociągowanie terenów budowlanych w Sławie Wlkp.;
- Budowa nawierzchni drogi w Potrzanowie (ul. Smolarki);
- Budowa nawierzchni ulic Głowackiego i cz. Kościuszki;
- Budowa ulic Kasztanowej i Lipowej w Skokach;
- Budowa ulicy Targowej w Skokach;
- Remont stacji wodociągowej w Roszkówku;
- Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach.
Część inwestycji jest już zakończona bądź w końcowej fazie realizacji.
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POZYSKANE FUNDUSZE UNIJNE
i nie tylko...
„Budowa wodociągu we wsi Sławica”
Wartość inwestycji:
241.317 zł
Dofinansowanie:
68.510 zł
(z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich)
„Budowa drogi gminnej w Roszkowie”
Wartość inwestycji:
216.293 zł
Dofinansowanie:
99.495 zł
(z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich)

„Dziennikarz na „5”.
Wsparcie inicjatyw edukacyjnych dzieci i młodzieży
z kółka dziennikarskiego, działającego na terenie gminy Skoki”
Wysokość dotacji:
49.995,00 zł
(100 % dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

„Budowa wodociągu we wsi
Sławica – Niedźwiedziny – Dzwonowo – Miączynek”
Wartość inwestycji:
561.450 zł
Dofinansowanie:
279.993 zł
(z programu SAPARD)
„Budowa drogi gminnej Potrzanowo – Budziszewice”
Wartość inwestycji:
91.762 zł
Dofinansowanie:
39.330 zł
(z programu SAPARD)
„Likwidacja barier transportowych
– zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”
Wartość zadania:
96.990 zł
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON:
70.290 zł
„Lepsze jutro”
– zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych
Wartość zadania:
36.262,00 zł
Wysokość dofinansowania:
32.454,00 zł
(z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)
„Wioska internetowa – kształcenie na odległość
na terenach wiejskich” – utworzenie kawiarenki internetowej

Gmina otrzymała sprzęt i wyposażenie do Centrum Kształcenia o wartości
ok. 80.000 zł (z Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich)
„Lepsze jutro” – II edycja
– zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych
Wartość zadania:
62.831 zł
Wysokość dofinansowania:
56.236 zł
(z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rościnnie w gminie Skoki”
Wysokość dofinansowania: 75% wartości netto inwestycji, tj. 319.229
zł (z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)
Ogólna wartość zadania:
520.000 zł
Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
„Wodociągowanie gospodarstw wsi Wysoka i Bliżyce, gm. Skoki
– II etap”
Wysokość dofinansowania: 50% wartości netto inwestycji, tj. 138.469
zł (z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)
Ogólna wartość zadania:
340.000 zł
„Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego
na obszarze Województwa Wielkopolskiego
poprzez zakup samochodów dla OSP
w ramach KSRG – etap I”
Wartość projektu:
4.000.000 zł
Wysokość dofinansowania:
2.390.451 zł
(z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego)
Wkład Gminy:
320.000 zł
W ramach projektu zakupiono 5 samochodów strażackich, w tym jeden
dla OSP w Skokach.
„Akademia aktywnych seniorów w Skokach”
– zajęcia edukacyjne dla 150 seniorów
Wartość projektu:
50.000 zł
Wartość dofinansowania:
50.000 zł
(z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)
„System Zarządzania Jakością gwarancją poprawy funkcjonowania
jednostek samorządu terytorialnego”
– wdrożenie SZJ ISO 9001:2008 w Urzędzie
Wartość projektu:
67.634 zł
Wysokość dofinansowania:
65.943 zł
(z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
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Kanalizacja terenu Parku Krajobrazowego
„Puszcza Zielonka” i okolic
15.10.2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie realizacji w/w
zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pomiędzy Związkiem
Międzygminnym „Puszcza Zielonka”, którego członkiem jest m.in.
Gmina Skoki, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli odprowadzić ścieki z terenu
gminy Skoki do nowoczesnej oczyszczalni w Szlachęcinie, dzięki czemu
zlikwidowana zostanie stara oczyszczalnia zlokalizowana na terenie
miasta Skoki, a tym samym odcięty zostanie dopływ oczyszczanych
przez nią ścieków do rzeki Mała Wełna, która zasila okoliczne jeziora.
Objęcie kolejnych miejscowości gminy Skoki siecią kanalizacyjną
spowoduje, że ich mieszkańcy podłączą się do niej, co pozwoli na wyeliminowanie wielu, często nieszczelnych zbiorników bezodpływowych
i infiltracji zanieczyszczeń do gleby.
Inwestycja na terenie Gminy Skoki obejmuje budowę 39.217 mb kanalizacji
i 19 przepompowni.
Wartość inwestycji: ok. 220 mln zł
Koszt budowy kanalizacji na terenie Gminy Skoki: ok. 33 mln zł
Dofinansowanie: ok. 68% wartości inwestycji
„Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych
z 8 lokalami socjalnymi
przy ul. Sosnowej i Topolowej w Skokach”
Wartość inwestycji:
992.465 zł
Wartość dofinansowania:
198.493 zł
(z Banku Gospodarstwa Krajowego).
Inwestycja jest w trakcie realizacji.

„Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach
z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne”
23.11.2009r. Gmina Skoki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „DOLiNA WEŁNY” złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji w/w zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013, Oś 4 LEADER, Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju.
Wartość inwestycji:
451.358 zł
Wartość ewentualnego dofinansowania:
157.938 zł
„Lepsze jutro” – III edycja
– zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych
Wartość zadania:
120.794 zł
Wysokość dofinansowania:
108.111 zł
(z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)
Projekt w trakcie realizacji.
„Inwestuj w siebie – aktywna integracja w gminie Skoki”
- zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych
Wartość projektu:
43.905 zł
Wartość dofinansowania:
43.905 zł
(100% z Europejskiego Funduszu Społecznego)
Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
„Rodzina bez przemocy w Gminie Skoki”
Projekt dofinansowany w ramach rządowego programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ”.
Wartość projektu:
50.792,50 zł
Wartość dotacji:
34.900 zł

INFRASTRUKTURA, MAJĄTEK
Drogi gminne:
Gmina Skoki jest właścicielem 158 km dróg, z tego:
na terenie miasta 11 km dróg utwardzonych oraz 7 km dróg nieutwardzonych, na terenie gminy 46 km dróg utwardzonych oraz 94 km dróg
nieutwardzonych.
Przez teren gminy przebiegają również trasy 21 km dróg wojewódzkich
i 89 km dróg powiatowych.
Drogi wojewódzkie w mieście: ul. Poznańska, ul. Rościńska.
Drogi powiatowe w mieście: ul. Rogozińska, ul. Parkowa, ul. Zamkowa, ul. Ciastowicza, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Dworcowa, ul.
Rakojedzka, ul. Antoniewska, ul. Topolowa.
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna:
Sieć wodociągowa obejmuje całą powierzchnię Gminy. Posiadamy
łącznie 181 km sieci wodociągowej, w tym 24 km w mieście i 157 km
na terenach wiejskich. Wartość szacunkowa sieci wodociągowej wynosi
prawie 5,4 mln zł.
Gminna sieć kanalizacyjna to: 15,6 km sieci sanitarnej grawitacyjnej,
15,1 km sieci sanitarnej ciśnieniowej, 5,2 sieci sanitarnej podciśnieniowej, 2,5 km przykanalików sanitarnych, 4,8 km kanalizacji deszczowej,
oczyszczalnia oraz 9 przepompowni ścieków. Szacunkowa wartość
gminnej sieci kanalizacyjnej wynosi ok. 3,3 mln. zł.
Budynki i grunty:
Gmina jest właścicielem przeszło 80 budynków i obiektów (w tym
mieszkalnych, użyteczności publicznej, gospodarczych, stacji wodociągowych i in.) o szacunkowej wartości przekraczającej 28 mln zł.
Gminne grunty komunalne obejmują powierzchnię 680 ha, a ich
wartość szacuje się na ok. 18,5 mln zł.
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TURYSTYKA W GMINIE

Ze względu na uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe oraz położenie Gminy Skoki, turystyka stanowi ważny element rozwoju
Gminy. Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, liczne jeziora, ponadprzeciętne zalesienie, to walory doceniane przez odwiedzających
Gminę turystów.
W 2000 roku Rada Miejska Gminy Skoki postanowiła o utworzeniu
wraz z gminami (Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska i Swarzędz), Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.
Związek utworzono w celu m.in. ochrony walorów krajobrazowych,
przyrodniczych i turystycznych gmin członkowskich.
Kierunki działań w zakresie rozwoju turystyki określa Strategia
rozwoju turystyki Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

Główne produkty turystyczne Gminy:

Szlaki rowerowe umożliwiają turystom atrakcyjną, przysparzającą sił
fizycznych i psychicznych wędrówkę
„na dwóch kołach”. Niezmiernie ważnym walorem tras rowerowych jest
prowadzenie ich bardzo malowniczymi
drogami, głównie gruntowymi.
W większości trasy rowerowe prowadzone są drogami nieprzewidzianymi
dla ruchu samochodowego lub o małym
natężeniu tego ruchu, a więc bezpiecznymi dla rowerzystów.
Łącznie na terenie gmin należących
do Związku wytyczono ponad 500 km
ścieżek rowerowych, których oznakowanie i infrastruktura stale są odnawiane. Na terenie Gminy Skoki oznakowano ponad 50 km tras, głownie w ramach tzw. Dużego Pierścienia
Rowerowego. Wzdłuż szlaku wybudowano infrastrukturę turystyczną
m.in. miejsce przystankowe w Budziszewicach.

Wraz z Powiatem Wągrowieckim opracowany został
i zrealizowany „Cysterski Szlak Rowerowy w Północnej
Wielkopolsce” sięgający od Poznania do Wągrowca. W
ramach przedsięwzięcia oznakowano szlaki, wybudowano
infrastrukturę turystyczną, m.in. miejsca przystankowe,
tablice i mapy wielkoformatowe.
Do ważnych inwestycji w infrastrukturę turystyczną zalicza się budowę kładki pieszo-rowerowej nad zabagnionym odcinkiem szlaku
turystycznego przebiegającego obok jez. Karolewskiego, stanowiącego
główny łącznik mieszkańców Gminy Skoki z „Puszczą Zielonka”.

Na terenie Gminy zlokalizowano także turystyczne znaki drogowe,
które wskazując drogę turystom, reklamują najważniejsze walory turystyczne Gminy. Gmina dysponuje również licznymi przewodnikami
i mapami.

Rowerowo-samochodowy „Szlak Kościołów Drewnianych
wokół Puszczy Zielonka”
„Szlak kościołów drewnianych wokół
Puszczy Zielonka” stwarza warunki do
dobrego zapoznania się z dziedzictwem
drewnianej architektury sakralnej na
terenie gmin Związku.
Programem zostały objęte kościoły
drewniane znajdujące się w następujących miejscowościach:

• Kicin w gminie Czerwonak,
• Wierzenica i Uzarzewo (kościół szachulcowy) w gminie Swarzędz,
• Długa Goślina w gminie Murowana Goślina,
• Węglewo w gminie Pobiedziska,
• Kiszkowo, Łagiewniki i Sławno w gminie Kiszkowo,
• Skoki (kościół szachulcowy), Jabłkowo, Raczkowo i Rejowiec
(dawny zbór).

Szlak został przygotowany pod kątem
turystyki samochodowej – korzysta z
istniejącej sieci dróg. Duża pętla szlaku, przebiegająca wokół puszczy, liczy
ok. 90 km.
Z główną pętlą szlaku łączą się drogi
dojazdowe doprowadzające do trzech
pozostałych kościołów tak, że wszystkie
drewniane świątynie na terenie gmin
Związku objęte są programem.

Dostrzegając potrzebę promowania wypracowanych
produktów turystycznych , w 2006 roku Rada Miejska
Gminy Skoki podjęła uchwałę o przystąpieniu Gminy
Skoki do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
(PLOT) skupiającej podpoznańskie gminy wraz z miastem Poznań w celu rozwoju atrakcji turystycznych oraz
ich promocji. Przynależność Gminy Skoki do PLOT daje możliwość
promocji naszego obszaru i jego atrakcji na krajowych i międzynarodowych targach i imprezach turystycznych.
Wśród mieszkańców promujemy od wielu lat aktywną turystykę
rowerową, organizując corocznie cykl rajdów rowerowych po najciekawszych zakątkach naszej Gminy.

