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OR.0057.5.2015 
 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ  
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM, 

tj. 1.06.2015 r. - 27.08.2015 r. 
 

 W okresie sprawozdawczym zajmowałem się następującymi sprawami: 

 

1. Dnia 1 czerwca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami LZS oraz LLKS Ziemi 

Kociewskiej w sprawie organizacji II Igrzysk Wojewódzkich LZS w Skórczu. 

2. Dnia 2 czerwca br. wziąłem udział we wspólnych posiedzeniach komisji Rady Miejskiej 

w Skórczu. 

3. Dnia 8 czerwca br. wziąłem udział w obchodach Dnia Matki i Ojca zorganizowanych 

przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Miejskie w Skórczu. 

4. Dnia 9 czerwca br. wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

odwiedziłem p. Jana Reszka, który obchodził swoje 94. urodziny. Szanownemu 

Jubilatowi złożyłem życzenia długich lat życia w zdrowiu oraz wręczyłem drobny 

upominek i kwiaty. 

5. Dnia 10 czerwca br. wziąłem udział w posiedzeniu LOT Kociewie.  

6. Dnia 11 czerwca br. wziąłem udział w VIII sesji Rady Miejskiej w Skórczu. 

7. Dnia 12 czerwca br. dostarczyłem dokumentację do wniosku o płatność dot. Projektu na 

remont Miejskiej Sali Widowiskowej nad remizą OSP do Urzędu Marszałkowskiego w 

Gdańsku. Inwestycja ta została już rozliczona.  

8. Dnia 13 czerwca br. odbyły się na Stadionie Miejskim w Skórczu II Igrzyska 

Wojewódzkie LZS. 

9. Dnia 15 czerwca br. odbyło się Zgromadzenie Wspólników Spółki Gminy Miejskiej 

Skórcz TBS Sp. z o.o. W trakcie Zgromadzenia podjęto uchwały w sprawie: 

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za 

rok obrotowy 2014 oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki. Ponadto 

udzielono absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki oraz rozpatrzono i 

zatwierdzono sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki za rok 2014.  

10. Dnia 16 czerwca br. wziąłem udział w spotkaniu z przedstawicielami PKS w Starogardzie 

Gd. na temat transportu zbiorowego.  

11. Dnia 17 czerwca br. podpisałem umowę z firmą TuksDach Krzysztof  Urbański Dariusz 

Teodorczak  s.c. ze Starogardu Gdańskiego na wykonanie termomodernizacji budynku 

przychodni zdrowia w Skórczu za kwotę ponad 170 tys. zł.  

12. Dnia 19 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Skórczu miało miejsce spotkanie z 

przedstawicielami firmy doradczo – konsultingowej Concept ze Szczecina w sprawie 

pozyskania środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowy 

miejskiego przedszkola. 

13. Dnia 22 czerwca br. wziąłem udział w Walnym Zebraniu Członków LGD Chata 

Kociewia.  

14. Dnia 24 czerwca br. w Miejskim Ośrodku Kultury wziąłem udział w spotkaniu 

organizowanym przez WTZ Caritas „Otwarte Serca Roku 2015”.  
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15. Dnia 25 czerwca br. miała miejsce rozprawa przed Samorządowym Kolegium 

Odwoławczym w Gdańsku w sprawie odwołania firmy FAST od decyzji w sprawie 

naliczenia opłaty za użytkowanie wieczyste.  

16. Dnia 26 czerwca br. wziąłem udział w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół 

Publicznych w Skórczu.  

17. Dnia 29 czerwca br. wziąłem udział w spotkaniu członków LOT Kociewie.  

18. Dnia 3 lipca br. wziąłem udział w Zgromadzeniu Związku Gmin Wierzyca w Starogardzie 

Gd.  

19. Dnia 6 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Skórczu miało miejsce spotkanie przedstawicieli 

firmy Iglotex S.A., kierownika ZGM oraz p. Macieja Nowickiego w sprawie 

przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Pomorskiej. 

20. Dnia 9 lipca br. odbyłem spotkanie z biegłym rewidentem p. Januszem Katafiaszem i 

zleciłem wykonanie przeglądu sprawozdania finansowego TBS za 2014 r. i pierwsze 

półrocze 2015 roku.  

21. Dnia 11 lipca br. na terenach leśnych przy Stadionie Miejskim odbył się VIII Turystyczny 

Bieg Czterech Jezior.  

22. W dniach 13 – 28.07.2015 r. przebywałem na urlopie wypoczynkowym.  

23. Dnia 29 lipca br. wziąłem udział w spotkaniu konsultacyjnym członków Związku Gmin 

Wierzyca, które miało miejsce w Urzędzie Miejskim w Kościerzynie.  

24. Tego samego dnia, wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

odwiedziłem p. Martę Chojnacką, która obchodziła swoje 94. urodziny. Szanownej 

Jubilatce złożyłem życzenia długich lat życia w zdrowiu oraz wręczyłem drobny 

upominek i kwiaty. 

25. Dnia 30 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Skórczu spotkałem się z przedstawicielami 

firmy FAST, p. dyrektorem Tomaszem Orzechowskim oraz głównym księgowym p. 

Markiem Lewandowskim w kwestii ugody dotyczącej opłaty za użytkowanie wieczyste.  

26. Dnia 31 lipca br. zakończyła się kontrola biegłego rewidenta w TBS Sp. z o.o.,  z której 

został sporządzony raport.  

27. Dnia 1 sierpnia br. w Parku Miejskim w Skórczu odbył się Festyn Ekologiczny 

zorganizowany przez ZUOK Stary Las.  

28. Tego samego dnia, również na terenie Parku Miejskiego odbyły się rozgrywki Siatkówki 

Plażowej zorganizowane przez LLKS Ziemi Kociewskiej. 

29. Dnia 5 sierpnia br. wziąłem udział w spotkaniu członków Zgromadzenia Związku Gmin 

Wierzyca.  

30. Dnia 7 sierpnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin 

Wierzyca w Starogardzie Gd. 

31. Dnia 10 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Skórczu miał miejsce awans zawodowy na 

stopień nauczyciela mianowanego p. Beaty Nadolnej.  

32. Dnia 11 sierpnia br. odbyło się ponowne Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca  

w Starogardzie Gd., na którym podjęto uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i 

ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. W przypadku gospodarstwa 

domowego jednoosobowego stawka wynosi 24 zł. W przypadku gospodarstwa domowego 

wieloosobowego 54 zł. Są to stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
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odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku, gdy odpady nie są 

zbierane w sposób selektywny, stawki te wynoszą odpowiednio 42 zł i 81 zł.  

33. Dnia 13 sierpnia br. miała miejsce kontrola pracowników Urzędu Marszałkowskiego w 

Gdańsku dotycząca projektu Rewitalizacja Ujęć Wody wraz z budową infrastruktury 

towarzyszącej. Kontrola zakończyła się pomyślnie, a projekt ten został ostatecznie 

rozliczony.  

34. Dnia 20 sierpnia br. wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

odwiedziłem p. Urszulę Dunajską, która obchodziła swoje 90. urodziny. Szanownej 

Jubilatce złożyłem życzenia długich lat życia w zdrowiu oraz wręczyłem drobny 

upominek i kwiaty. 

35. Dnia 24 sierpnia br., wspólnie z kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Przestrzennej i Inwestycji, dokonaliśmy wizji lokalnej budynków przy ul. Ogrodowej 2, 

Norwida oraz 27 Stycznia (MOK).  

36. Dnia 25 sierpnia br. na terenie oczyszczalni ścieków odbyło się spotkanie z 

przedstawicielami Gminy Wiejskiej Skórcz, kierownikiem ZGM oraz przedstawicielem 

firmy Saur Neptun Gdańsk S.A. w sprawie niezbędnej modernizacji obiektu.  

37. Tego samego dnia, wziąłem udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i 

Finansów oraz Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Skórczu. 

38. Dnia 26 sierpnia br. wziąłem udział w posiedzeniu VIII Zgromadzenia Związku Gmin 

Wierzyca. Na spotkaniu zostały podjęte m.in. uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprzeciwu 

Prezydenta Miasta Starogard Gdański oraz Burmistrza Skarszew, wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Głosami 16 „za”, 5 

„przeciw” Zgromadzenie odrzuciło sprzeciw ww. samorządów. Na tym samym 

Zgromadzeniu wybrano również nowego Przewodniczącego Zarządu Związku w osobie 

p. Krystiana Kamienia oraz członków Zarządu w osobach Burmistrza Kościerzyny p. 

Michała Majewskiego i Wójta Gminy Skórcz p. Sławomira Czechowskiego.  

39. Dnia 27 sierpnia br. odbyło się Zgromadzenie Wspólników TBS Sp. z o.o. w Skórczu, na 

którym nastąpiło powołanie członków nowej Rady Nadzorczej spółki w osobach: Janusza 

Katafiasza, Feliksa Witki i Anny Izgarszew.  

40. Tego samego dnia, wziąłem udział w kontroli Komisji Rewizyjnej oraz wspólnych 

posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej.  

 

Informuję, że do Urzędu Miejskiego w Skórczu wpłynęło pismo Wójta Gminy Osiek z 

prośbą o wyrażenie zgody na włączenie miejscowości Głuche i Karszanek położonych na 

terenie Gminy Osiek do miejskiej sieci wodociągowej w Skórczu.  

Ponadto, informuję, że rozwiązałem umowę z firmą Eko Tech z Gniewu na wykonanie 

przebudowy kanalizacji sanitarnej na Targowisku Miejskim w związku z brakiem podjęcia 

robót. Po ponownym przetargu, roboty wykonuje firma Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. 

Jan Miętki z Liniewa.  Wartość zadania to kwota 90 224,44 zł brutto.  

Trwają końcowe prace związane z termomodernizacją budynku przychodni zdrowia w 

Skórczu. Umowny termin zakończenia zadania wyznaczony został na 4 września br.  

W okresie sprawozdawczym wykonano także remont chodnika przy ul. Starogardzkiej w 

Skórczu. 
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Zakupiono również ławki oraz stojaki na rowery, które zamontowane zostały na tzw. 

„świńskim rynku” i w Parku Miejskim.  

Informuję również, że został zweryfikowany i rozliczony ostateczny wniosek o płatność 

dot. projektu „Szkoła daje szansę – programy rozwojowe dla Zespołu Szkół Publicznych w 

Skórczu”. 

 

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

nadzorowałem i koordynowałem zadania realizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego 

i kierowników jednostek organizacyjnych. 


