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OR.0057.6.2015 
 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ  
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM, 

tj. 29.08.2015 r. - 11.11.2015 r. 
 

 W okresie sprawozdawczym zajmowałem się następującymi sprawami: 

 

1. Dnia 29 sierpnia br. wziąłem udział w Dożynkach organizowanych przez Gminę Skórcz, 

jakie miały miejsce w Czarnymlesie. 

2. Dnia 1 września br. brałem udział w uroczystym otwarciu roku szkolnego w Zespole 

Szkół Publicznych w Skórczu. 

3. Dnia 2 września br., wspólnie z kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Skórczu, odwiedziłem p. Stefanię Kozłowską, która obchodziła swoje 90. urodziny. 

Szanownej Jubilatce złożyłem życzenia długich lat życia w zdrowiu oraz wręczyłem 

drobny upominek i kwiaty. 

4. Dnia 3 września br. wziąłem udział w odbiorze przebudowy kanalizacji sanitarnej na 

targowisku miejskim. 

5. Dnia 4 września br. w Miejskiej Sali Widowiskowej przy ul. Hallera 16 miało miejsce 

szkolenie dotyczące pozyskiwania środków, zorganizowane przez LGD Chata Kociewia. 

6. Dnia 10 września br., wspólnie z kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Skórczu, odwiedziłem p. Halinę Pawłowską, która obchodziła swoje 90. urodziny. 

Szanownej Jubilatce złożyłem życzenia długich lat życia w zdrowiu oraz wręczyłem 

drobny upominek i kwiaty. 

7. Dnia 11 września br. dokonano odbioru docieplenia ścian przychodni zdrowia w Skórczu. 

8. Dnia 18 września br., wraz z kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Przestrzennej i Inwestycji, wziąłem udział w V Pomorskich Dniach Energii 

zorganizowanych  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku. Seminarium poświęcone było zagadnieniom zrównoważonej energii na 

szczeblu lokalnym, inwestycjom i innowacjom będącym źródłami oszczędności dla gmin.  

9. Dnia 19 września br. wziąłem udział w Jubileuszu 90-lecia Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Skórczu. 

10. Dnia 21 września br. spotkałem się z Prezydium Rady, gdzie przedstawiłem ostatnie, 

bieżące potrzeby i realizację poszczególnych inwestycji w mieście. 

11. Dnia 24 września br. odbył się przegląd IV i V etapu budowy kanalizacji sanitarnej w 

mieście Skórcz. W ramach gwarancji zostały wymienione pokrywy studni 

kanalizacyjnych na obszarze objętym inwestycją. 
12. Dnia 25 września br. wziąłem udział w Powiatowym Finale Konkursu Odkrywamy 

Talenty na Pomorzu, który odbył się w Starogardzkim Centrum Kultury.  

13. Tego samego dnia, wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skórczu, Krzysztofem 

Czapiewskim, wziąłem udział w spotkaniu z biskupem diecezjalnym Ryszardem Kasyną 
w kwestii dotyczącej organizacji Światowych Dni Młodzieży, które będą miały miejsce  

w Krakowie w 2016 roku.  

14. Dnia 28 września br. wziąłem udział w konsultacjach z przewoźnikami świadczącymi 

usługi wywozu nieczystości na terenie Związku Gmin Wierzyca, po których odbyło się  
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IX Zgromadzenie Związku. Na spotkaniu podjęto m.in. uchwałę w sprawie ustalenia 

wysokości rocznej składki członkowskiej na 2016 rok oraz zasad i terminów jej płatności. 

15. Dnia 29 września br. wraz ze Skarbnikiem Miasta Barbarą Krzyżanowską, ponownie 

spotkałem się z przedstawicielami firmy FAST, p. dyrektorem Tomaszem Orzechowskim 

oraz głównym księgowym p. Markiem Lewandowskim w kwestii ugody dotyczącej opłaty 

za użytkowanie wieczyste. W chwili obecnej, w związku z zawarciem ugody, 

przesłaliśmy niezbędne dokumenty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w Gdańsku. 

16. Dnia 6 października br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Skórczu miała miejsce 

uroczystość obchodów Jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego par zamieszkujących  

na terenie Skórcza. 

17. Dnia 7 października br. wziąłem udział w spotkaniu z okazji Dnia Seniora, 

zorganizowanym przez Zarząd Koła Miejskiego Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

18. Dnia 8 października br. wziąłem udział w Konwencie Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów 

z terenu powiatu starogardzkiego. Tematyka konwentu dotyczyła m.in. wykorzystania 

środowiska edukacyjnego na poziomie gmin i powiatu z użyciem technologii 

informacyjno – komunikacyjnych, rezerwatu biosfery Borów Tucholskich jako szansy na 

markę promocyjną dla obszaru Borów Tucholskich oraz projektów samorządu 

terytorialnego w ramach działania LEADER PROW na lata 2014 – 2020.  

19. Tego samego dnia, wziąłem udział w X Sesji Rady Miejskiej w Skórczu. 

20. Dnia 9 października br. podpisałem porozumienie z Zarządem Powiatu Starogardzkiego  

w sprawie zorganizowania na terenie Gminy Miejskiej Skórcz, punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej. 

21. Dnia 11 października br. wziąłem udział w Apelu Poległych, który miał miejsce w lesie 

Zajączek. 

22. Dnia 12 października br. odbyło się w Urzędzie Miejskim w Skórczu posiedzenie Komisji 

Mieszkaniowej. 

23. Dnia 13 października br. wziąłem udział w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej.  

24. Dnia 21 października br. podpisałem akty notarialne dot. sprzedaży dwóch mieszkań 
komunalnych. 

25. Tego samego dnia, wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz 

Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Skórczu dot. realizacji zadań inwestycyjnych  

w roku bieżącym. 

26. Dnia 27 października br. dokonano odbioru remontu ul. Norwida oraz remontu dojazdu do 

cmentarza (ul. Spokojna).  

27. Dnia 28 października br., na zaproszenie Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas w Skórczu, 

wziąłem udział w XIII Wojewódzkim Konkursie Sztuk Kulinarnych. 

28. Dnia 3 listopada br. wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Skórczu, wziąłem udział 

w posiedzeniu Rady LGD Chata Kociewia. 

29. Dnia 5 listopada br. miało miejsce uroczyste przekazanie samochodu marki Skoda Yeti 

posterunkowi policji w Skórczu. 

30. Dnia 6 listopada br. wziąłem udział w kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Skórczu. 
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31. Dnia 9 listopada br. w Miejskiej Sali Widowiskowej nad remizą OSP w Skórczu odbyło 

się szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.  

32. Dnia 11 listopada br. wziąłem udział w miejskich obchodach Narodowego Święta 

Odzyskania Niepodległości. 

 

Informuję, że w minionym okresie dokonano remontu mogił na cmentarzu wojennym.  

Ponadto, zakończono remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Skórczu.  

W chwili obecnej, na bazie koncepcji, przygotowujemy dokumentację do ogłoszenia 

przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Świerkowej i ul. Długiej.  

 

 

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

nadzorowałem i koordynowałem zadania realizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego 

i kierowników jednostek organizacyjnych. 


