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OR.0057.2.2016 

 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ  

Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM, 

tj. 12.12.2015 r. - 11.03.2016 r. 

 

 W okresie sprawozdawczym zajmowałem się następującymi sprawami: 

 

1. Dnia 12 grudnia 2015 r. wziąłem udział w wernisażu grupy „Kreska” z okazji 5-lecia 

jej istnienia. 

2. Dnia 14 grudnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Skórczu odbyło się spotkanie  

z pełnomocnikiem firmy Ziemia Polska, dotyczące gospodarki osadem.  

3. Tego samego dnia, wziąłem udział w dorocznym opłatku samorządowym 

zorganizowanym przez biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasynę w Pelplinie. 

4. Dnia 16 grudnia 2015 r. uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym PZERiI Koło 

Miejskie w Skórczu, które odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury. 

5. Dnia 17 grudnia 2015 r. wziąłem udział w XII sesji Rady Miejskiej w Skórczu. 

6. Dnia 21 grudnia 2015 r., wraz z panią Skarbnik i kierownikiem MOPS, wziąłem 

udział w spotkaniu wigilijnym w Świetlicy Środowiskowej.  

7. Dnia 31 grudnia 2015 r. z Przewodniczącym Rady Miejskiej i mieszkańcami Skórcza, 

powitałem Nowy Rok na Rynku Maślanym. 

8. Dnia 7 stycznia br. brałem udział w spotkaniu członków Związku Gmin Wierzyca, 

które odbyło się w Urzędzie Gminy w Kościerzynie. 

9. Dnia 8 stycznia br. w Urzędzie Miejskim gościliśmy wiceprezesa Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, p. Macieja 

Kazienko. Spotkanie dotyczyło możliwości dofinansowania zamierzeń samorządu 

miejskiego oraz prywatnych przedsiębiorców w kwestii odnawialnych źródeł energii, 

termomodernizacji oraz modernizacji i remontu kotłowni, a także budowy ciepłowni.  

10. Dnia 11 stycznia br. uczestniczyłem w Zgromadzeniu Związku Gmin Wierzyca,  

na którym m.in. uchwalono budżet Związku na 2016 rok. 

11. Dnia 15 stycznia br. wziąłem udział w uroczystym przekazaniu do użytku 

rozbudowanej części SP ZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gd.  

12. Tego samego dnia, wziąłem udział w spotkaniu stowarzyszenia Aktywni Kociewiacy. 

13. Dnia 20 stycznia br. wziąłem udział w konwencie prezydenta, burmistrzów i wójtów  

z terenu powiatu starogardzkiego. Konwent dotyczył m.in.: informacji ws. targów 

pracy dla gimnazjalistów klas III, współpracy firmy Flex ze szkołami powiatowymi. 

Na spotkaniu poruszono również temat konsultacji i usprawniania (rehabilitacji) osób 

leżących mieszkających na terenie powiatu starogardzkiego, jak również realizacji 

programów profilaktycznych w 2015 roku.  

14. Dnia 22 stycznia br. odbyło się pierwsze spotkanie Sądu Konkursowego powołanego 

w celu wyboru koncepcji dotyczących realizacji budowy nowego przedszkola  

w Skórczu. 

15. Dnia 27 stycznia br., na zaproszenie Zarządu Koła Miejskiego PZERiI, 

uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym połączonym z obchodami Dnia Babci  

i Dziadka.  
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16. Dnia 28 stycznia br., wspólnie z kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Przestrzennej i Inwestycji, brałem udział w spotkaniu dotyczącym planów gospodarki 

niskoemisyjnej, które zorganizowane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  

17. Dnia 2 lutego br. wziąłem udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym 

członków stowarzyszenia LOT Kociewie, na którym dokonano podsumowania 

mijającej kadencji oraz wybrano nowe władze stowarzyszenia.  

18. Dnia 5 lutego br. wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Miejskiej  

w Skórczu. 

19. Dnia 8 lutego br. wziąłem udział w spotkaniu samorządowców powiatu 

starogardzkiego z wicemarszałkiem województwa pomorskiego Krzysztofem 

Trawickim.  

20. Dnia 11 lutego br. w Miejskim Ośrodku Kultury, spotkałem się z rodzicami dzieci  

z rocznika 2010 w sprawie naboru dzieci sześcioletnich do klas I. 

21. Dnia 12 lutego br. brałem udział w pracach Kapituły powołanej w celu wyboru 

najlepszego sportowca, trenera oraz imprezy powiatu starogardzkiego za 2015 rok.  

22. Dnia 15 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Skórczu miało miejsce spotkanie  

z koordynatorem doradców energetycznych WFOŚiGW w Gdańsku, Zdzisławem 

Czuchą.  

23. Dnia 17 lutego br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie dotyczące stanu 

bezpieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej Skórcz. W spotkaniu udział wzięli: 

kierownik posterunku policji w Skórczu wraz z dzielnicowym oraz członkowie 

prezydium Rady Miejskiej i przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej.  

24. Dnia 18 lutego br., na zaproszenie Związku Gmin Pomorskich, wziąłem udział  

w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym partycypacyjnego planowania strategicznego  

w samorządach.  

25. Dnia 20 lutego br., wraz z delegacją Rady Miejskiej oraz pracowników Urzędu 

Miejskiego, wziąłem udział w uroczystościach pogrzebowych długoletniego radnego, 

członka Zarządu, Burmistrza śp. Piotra Mikołajskiego. 

26. Dnia 23 lutego br. wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Starogardzie Gd. Na spotkaniu zostały 

przedstawione m.in.: analiza działań ratowniczych za rok 2015 wraz  

z przedstawieniem zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w powiecie w 2016 

roku oraz analiza stanu wyposażenia technicznego jednostek OSP na terenie powiatu  

i ustalenie planu polepszenia zdolności bojowej jednostek.  

27. Dnia 25 lutego br., na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd., 

wziąłem udział w spotkaniu z grupą producentów drobiu. Celem spotkania było 

zapoznanie się z możliwościami pozyskania terenów inwestycyjnych w gminach 

naszego powiatu, celem usytuowania inwestycji.  

28. Dnia 29 lutego br. spotkałem się z prezydium Rady Miejskiej oraz przewodniczącymi 

komisji stałych Rady Miejskiej w celu omówienia założeń do zmian w budżecie 

Gminy Miejskiej Skórcz n 2016 rok.  

29. Dnia 2 marca br. wziąłem udział w spotkaniu w Departamencie Rozwoju 

Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku dotyczącym koncepcji „wysp 

energetycznych” w kontekście możliwości skoordynowanego finansowania pakietów 
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projektów realizujących tę koncepcję w wybranych lokalizacjach w regionie.  

W spotkaniu tym uczestniczył wicestarosta starogardzki Kazimierz Chyła, Naczelnik 

Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich Rafał Kosecki oraz 

zainteresowani przedsiębiorcy.  

30. Dnia 4 marca br. wziąłem udział w spotkaniu konsultacyjnym Związku Gmin 

Wierzyca, na którym przekazano nam analizę stanu Związku Gmin Wierzyca wraz ze 

skróconą strategią rozwoju.  

31. Dnia 5 marca br., na zaproszenie Zarządu OSP w Skórczu, wziąłem udział w Walnym 

Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym OSP w Skórczu.  

32. Dnia 9 lutego br. rozpoczęła się w Urzędzie Miejskim w Skórczu kontrola Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Gdańsku.  

33. Tego samego dnia, na zaproszenie Starosty Starogardzkiego oraz Komendanta 

Powiatowego PSP w Starogardzie Gd., wziąłem udział w rocznej naradzie 

poświęconej zagadnieniom ochrony przeciwpożarowej powiatu starogardzkiego  

za 2015 rok.  

34. Dnia 10 marca br., wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej, wzięliśmy udział  

w uroczystości wręczenia nagrody Starosty Starogardzkiego „Kociewski Gryf” za rok 

2015. Jest mi niezmiernie miło poinformować, że główną nagrodę w kategorii 

„najlepsza impreza sportowa roku 2015” zdobył Klub Sportowy MX Skórcz  

za imprezę „Motocross – Pączewo 2015”.  

35. Dnia 11 marca br., wspólnie z kierownikiem MOPS p. Marzeną Ośko odwiedziłem 

Jubilatkę p. Janinę Kozłowską, która obchodziła 93. rocznicę urodzin. Szanownej 

Jubilatce złożyłem serdeczne życzenia oraz wręczyłem drobny upominek i kwiaty. 

 

 

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

nadzorowałem i koordynowałem zadania realizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego 

i kierowników jednostek organizacyjnych. 


