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OR.0057.5.2017 
 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ  

Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM WRAZ Z INFORMACJĄ O 

REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 

tj. 28.06.2017 r. - 26.09.2017 r. 
 

 W okresie sprawozdawczym zajmowałem się następującymi sprawami: 

1. Dnia 28 czerwca 2017 r. wziąłem udział w Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego w Skórczu. 

2. Dnia 29 czerwca br. wziąłem udział w zgromadzeniu Związku Gmin Wierzyca                     

w Starogardzie Gdańskim. 

3. Tego samego dnia wziąłem udział w XXX sesji Rady Miejskiej w Skórczu. 

4. Dnia 30 czerwca br. wziąłem udział w pożegnaniu ze służbą Komendanta 

Powiatowego PSP w Starogardzie Gd. st. bryg. Zbigniewa Kamińskiego. 

5. Dnia 1 lipca br. wziąłem udział w Festynie „Zlot u Czapli”. 

6. Dnia 3 lipca br. wziąłem udział w spotkaniu dot. realizowanego projektu „Edukacyjne 

wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju”. 

7. Dnia 4 lipca br. wraz ze Skarbnik Miasta Panią Barbarą Krzyżanowską wziąłem udział 

w uroczystości jubileuszu 25-lecia Związku Gmin Pomorskich, które odbyło się                 

w Wejherowie. Podczas powyższej uroczystości Pani Barbara Krzyżanowska została 

odznaczona medalem złotym za długoletnią służbę. 

8. Dnia 5 lipca br. wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej. 

9. Dnia 6 lipca br. wziąłem udział w uroczystym apelu oraz ślubowaniu młodzieży 

biorącej udział w szkoleniu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu 

Starogardzkiego – Skrzynia 2017. 

10. Dnia 8 lipca br. wziąłem udział w XX Jubileuszowym Biegu Czterech Jezior. 

11. Dnia 14 lipca br. wziąłem udział w spotkaniu Związku Gmin Wierzyca w Starogardzie 

Gdańskim. 

12. Tego samego dnia wraz z Prezydium Rady Miejskiej wziąłem udział w spotkaniu                

z rodzicami dzieci z klas VI oraz nauczycielami i dyrekcją ZSP w kwestii dotyczącej 

ewentualnego połączenia klas, jak również dodatkowych zajęć z języka niemieckiego. 

13. W dniach od 17 do 28 lipca br. przebywałem na urlopie wypoczynkowym. 

14. Dnia 28 lipca br. wziąłem udział w uroczystym podpisaniu umowy na dofinansowanie 

inwestycji w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gd. 

15. Dnia 1 sierpnia br.  razem z kierownik MOPS Panią Marzeną Ośko odwiedziliśmy 

jubilatkę Panią Martę Chojnacką z okazji jej 96 urodzin. Solenizantce złożyliśmy 

życzenia oraz wręczyliśmy symboliczny upominek. 

16. Dnia 3 sierpnia br. wziąłem udział w spotkaniu dot. realizowanego projektu 

„Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju”. 

17. Dnia 7 sierpnia br. wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Wierzyca              

w Starogardzie Gdańskim. 

18. Dnia 9 sierpnia br. razem z kierownik MOPS Panią Marzeną Ośko odwiedziliśmy 

jubilatkę Panią Irenę Winogrodzką z okazji jej 90 urodzin. Solenizantce złożyliśmy 

życzenia oraz wręczyliśmy symboliczny upominek. 
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19. Dnia 18 sierpnia br. wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Wierzyca 

w Starogardzie Gdańskim. 

20. Dnia 20 sierpnia br. na zaproszenie Team MX Skórcz oraz Wójta Gminy Skórcz 

wziąłem udział w kolejnej edycji Motocross w Pączewie. 

21. Dnia 21 sierpnia br. został złożony do LGD „Chata Kociewia” wniosek                                

o dofinansowanie na budowę infrastruktury sportowo-turystycznej. 

22. Dnia 24 sierpnia br. na zaproszenie BS Skórcz wziąłem udział w spotkaniu                            

z przedstawicielami First Data Polska S.A. dotyczącym oferty udostępnienia terminali 

płatniczych dla jednostek samorządów terytorialnych w ramach programu 

upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. 

23. Dnia 25 sierpnia br. wziąłem udział w spotkaniu z przedstawicielami TBS oraz 

wykonawcy dotyczącym prowadzonego remontu budynku przy ul. Starogardzkiej 1. 

24. Dnia 28 sierpnia br. wziąłem udział w posiedzeniu Związku Gmin Pomorskich                      

w Gdańsku, gdzie podjęto decyzję o pomocy finansowej dla gmin poszkodowanych              

w czasie nawałnicy. 

25. Dnia 29 sierpnia br. wziąłem udział w Zarządzie Związku Gmin Wierzyca                              

w Starogardzie Gd.. 

26. Dnia 31 sierpnia br. wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej. 

27. Dnia 1 września br. wziąłem udział dot. realizowanego projektu „Edukacyjne wsparcie 

uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju”. 

28. Tego samego dnia razem z kierownik MOPS Panią Marzeną Ośko odwiedziliśmy 

jubilatki Panią Stefanię Ponczek oraz Panią Stefanię Kozłowską z okazji ich 91 i 92 

urodzin. Solenizantkom złożyliśmy życzenia oraz wręczyliśmy symboliczne upominki. 

29. Dnia 4 września br. wziąłem udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 

2017/2018. 

30. Tego samego dnia na zaproszenie Wójta Gminy Bobowo wziąłem udział w inauguracji 

roku szkolnego w Gminie Bobowo połączonej z oddaniem do użytku 

zmodernizowanego budynku szkoły podstawowej. 

31. Dnia 5 września br. wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady 

Miejskiej w Skórczu. 

32. Dnia 7 września br. razem z kierownik MOPS Panią Marzeną Ośko odwiedziliśmy 

jubilata Pana Bronisława Pączka z okazji jego 90 urodzin. Solenizantowi złożyliśmy 

życzenia oraz wręczyliśmy symboliczny upominek. 

33. Dnia 8 września br. wspólnie z Gminą Skórcz oraz Stowarzyszeniem „Aktywni 

Kociewiacy” i MX Skórcz zorganizowaliśmy spotkanie, na którym uroczyście 

podziękowaliśmy wolontariuszom oraz przedstawicielom OSP za pomoc podczas 

realizacji letnich imprez sportowo – rekreacyjnych. 

34. Dnia 12 września br. wspólnie z Zarządem wziąłem udział w spotkaniu                                 

z przedstawicielami Firmy SUEZ jakie miało miejsce w Kościerzynie. 

35. Dnia 13 września br. wraz z Radną Rady Miejskiej Panią Ewą Lipińską oraz Panią 

Barbarą Wiśniewską Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wziąłem udział w podsumowaniu konkursu plastycznego dot. FAS. 
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36. Dnia 18 września br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami instytucji przyległych 

do ulicy Dworcowej dotyczące jej ewentualnego remontu. 

37. Tego samego dnia wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej. 

38. Dnia 19 września br. wziąłem udział w Konwencie Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów 

z terenu Powiatu Starogardzkiego. Tematyka konwentu dotyczyła między innymi 

prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych, funkcjonowania służby 

zdrowia od 1 października 2017 r. oraz budowy hospicjum w Starogardzie Gdańskim. 

39.  Dnia 25 września br. wziąłem udział w posiedzeniu zarządu Związku Gmin Wierzyca. 

40. Dnia 26 września br. wziąłem udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady 

Miejskiej. 

 

 

Informuję także, że w okresie sprawozdawczym, jak zwykle, na bieżąco 

nadzorowałem i koordynowałem zadania realizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego 

i kierowników jednostek organizacyjnych. 


