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OR.0057.3.2016 
 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ  
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM, 

tj. 14.03.2016 r. - 20.04.2016 r. 
 

 W okresie sprawozdawczym zajmowałem się następującymi sprawami: 

1. Dnia 14 marca br., wraz z kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Przestrzennej i Inwestycji, p. Marcinem Hałasem, braliśmy udział w spotkaniu z 

zastępcą dyrektora Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Sportu i Turystyki, które 

odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.  

2. Dnia 17 marca br. wziąłem udział w obradach XIV sesji Rady Miejskiej w Skórczu. 

3. Dnia 21 marca br., na zaproszenie Związku Gmin Pomorskich, wziąłem udział w 

seminarium „Fundusze unijne 2014 – 2020 szansą na rozwój obszarów wiejskich. 

Doświadczenia i perspektywy”. 

4. Dnia 23 marca br. wziąłem udział w spotkaniu z przedstawicielami Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Departamentu 

Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego, firmy Iglotex S.A., Green 

Investment Sp. z o.o. oraz Powiatu Starogardzkiego w sprawie przedsięwzięcia 

„Redukcja niskiej emisji w Skórczu poprzez przebudowę istniejącej instalacji na 

wysokosprawną kogenerację, budowę sieci ciepłowniczej oraz zainstalowanie paneli 

fotowoltaicznych”. 

5. W dniach od 31 marca do 8 kwietnia br. przebywałem na urlopie wypoczynkowym. 

6. Dnia 11 kwietnia br. wziąłem udział w Zgromadzeniu Związku Gmin Wierzyca. 

Spotkanie to dotyczyło w szczególności zmian budżetu oraz wieloletniej prognozy 

finansowej Związku Gmin Wierzyca, a także podjęcia uchwał w sprawie wezwania do 

usunięcia naruszenia prawa. Ponadto, przedstawiciele gmin zostali poinformowani o 

podjęciu uchwał przez Radę Gminy Zblewo oraz Radę Gminy Liniewo w sprawie 

wystąpienia ze Związku Gmin Wierzyca.  

7. Tego samego dnia, upłynął termin składania ofert w konkursie ofert na realizację w 

2016 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Skórcz oraz w zakresie kultury, sztuki, 

edukacji, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego, a także 

promocji gminy.  

8. Dnia 12 kwietnia br. wspólnie z kierownikiem MOPS p. Marzeną Ośko odwiedziłem 

Jubilatkę p. Kazimierę Dmuchowską, która obchodziła 92. rocznicę urodzin. 

Szanownej Jubilatce złożyłem serdeczne życzenia oraz wręczyłem drobny upominek i 

kwiaty. 

9. Tego samego dnia, wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Miejskiej 

w Skórczu. 

10. Dnia 13 kwietnia br. wziąłem udział w IV Integracyjnym Przeglądzie Twórczości 

Scenicznej Osób Niepełnosprawnych pt. „Razem bez barier”, który odbył się w 

Miejskim Ośrodku Kultury w Skórczu.  

11. Tego samego dnia, w Urzędzie Miejskim w Skórczu, odbyło się spotkanie dotyczące 

koncepcji modernizacji i przebudowy oczyszczalni ścieków.  
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12. W godzinach popołudniowych, spotkałem się z dyrektorem Zespołu Szkół 

Publicznych w Skórczu, p. Andrzejem Bunikowskim. Dyrektor przedstawił obecną 
sytuację dotyczącą naboru do klas pierwszych jak i Miejskiego Przedszkola.  

13. W dniach od 14 do 19 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim miała miejsce kontrola 

Państwowej Inspekcji Pracy.  

14. Dnia 20 kwietnia br. wziąłem udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 

ZUOK Stary Las Sp. z o.o. Na spotkaniu została podjęta uchwała w sprawie 

wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Wspólników dla Zarządu Spółki na 

zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego kwotę 800 tys. zł. Po zakończeniu 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia, odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku 

Gmin Wierzyca, na którym członkowie Zgromadzenia zostali poinformowani co do 

działań podejmowanych przez poszczególne samorządy w kwestii pozostania, bądź 
opuszczenia Związku.  

15. Dnia 21 kwietnia br., na zaproszenie LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz, wziąłem 

udział w XXII Festiwalu Skoku Wzwyż.  
16. Tego samego dnia, wziąłem udział w zebraniu przedstawicieli Banku Spółdzielczego 

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. 


