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OR.0057.8.2016 
 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ  
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM, 

tj. 23.11.2016 r. - 20.12.2016 r. 
 

 W okresie sprawozdawczym zajmowałem się następującymi sprawami: 

1. Dnia 23 listopada br. wziąłem udział w wernisażu Grupy Twórczej Kreska, który miał 

miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury w Skórczu. 

2. Dnia 24 listopada br. wziąłem udział w Zjeździe Powiatowym OSP w Osieku.  

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

4. Dnia 25 listopada br. wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady 

Miejskiej w Skórczu. 

5. Dnia 30 listopada br. uczestniczyłem w promocji książki Grzegorza Piotrowskiego „Pięć 
dróg. Krajobraz kulturowy Skórcza i okolic”. 

6. Dnia 1 grudnia br. wziąłem udział w Walnym zebraniu LOT Kociewie w Tczewie. 

7. Tego samego dnia, w Urzędzie Miejskim w Skórczu, odbyło się spotkanie z doradcą 
energetycznym WFOŚiGW w Gdańsku w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz 

planowanych inwestycji w odnawialne źródła energii.  

8. Również 1 grudnia br., wspólnie z kierownikiem MOPS p. Marzeną Ośko odwiedziłem 

Jubilatkę p. Barbarę Kłos, która obchodziła 93. rocznicę urodzin. Szanownej Jubilatce 

złożyłem serdeczne życzenia oraz wręczyłem drobny upominek i kwiaty. 

9. Dnia 5 grudnia br., w Urzędzie Miejskim w Skórczu, odbyło się spotkanie  

z przedstawicielem firmy FAST dotyczące utwardzenia pobocza i remontu drogi prowadzącej 

do tej firmy oraz NZOZ Puls.  

10. Dnia 6 grudnia br., z radnym Rady Miejskiej Adamem Gawrzyałem, kierownikiem MOK 

Iwoną Kleiną, przekazaliśmy słodkie upominki uczestnikom WTZ Caritas w Skórczu.  

11. Tego samego dnia, na sali sportowej ZSP odbyło się spotkanie z Mikołajem dla dzieci  

z terenu miasta.  

12. Dnia 7 grudnia br. wziąłem udział w spotkaniu Związku Gmin Wierzyca.  

13. Dnia 9 grudnia br. odbyło się przekazanie nowego samochodu dla posterunku policji  

w Skórczu. 

14. Tego samego dnia, wziąłem udział w XXII sesji Rady Miejskiej w Skórczu. 

15. Dnia 12 grudnia br. w siedzibie TBS Skórcz odbyło się spotkanie z zarządami wspólnot 

budynków przy ul. Ogrodowej i ul. Pomorskiej dotyczące składanego wniosku na budowę 
m.in. sieci ciepłowniczej.  

16. Dnia 13 grudnia br. wziąłem udział w warsztatach projektowania lokalnych systemów 

energetycznych zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku.  

17. Dnia 14 grudnia br., wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skórczu, wziąłem 

udział w spotkaniu opłatkowym PZERiI Koło Miejskie w Skórczu. 

18. Dnia 17 grudnia br. wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skórczu, wziąłem 

udział w wigilii zorganizowanej przez członków OSP w Skórczu. 
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19. Dnia 19 grudnia br., w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gd. podpisałem list 

intencyjny w sprawie gazociągu Starogard Gd. – Skórcz.  

20. Tego samego dnia, w godzinach wieczornych, wziąłem udział w Zgromadzeniu Związku 

Gmin Wierzyca.  

21. Dnia 20 grudnia br. wziąłem udział w posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej  

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. 


