
 1 

OR.0057.1.2018 

 
 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ  

Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM  

tj. 13.12.2017 r. - 20.02.2018 r. 
 

 W okresie sprawozdawczym zajmowałem się następującymi sprawami: 

1. Dnia 13 grudnia 2017 r. wziąłem udział w promocji książki byłego mieszkańca 

Skórcza ks Rajmunda Ponczka „W klepsydrze pamięci”. 

2. Dnia 14 grudnia 2017 r. wziąłem udział w XXIV sesji Rady Miejskiej w Skórczu. 

3. Dnia 15 grudnia 2017 r. w biurze notarialnym podpisałem dokumenty regulujące prawa 

własnościowe stacji uzdatniania wody Skórcz – Ryzowie. 

4. Dnia 18 grudnia 2017 r. wziąłem udział w zgromadzeniu Związku Gmin Wierzyca. 

5. Dnia 20 grudnia 2017 r. wziąłem udział w corocznej wigilii obchodzonej przez 

uczestników świetlicy środowiskowej. 

6. Tego samego dnia wziąłem udział w promocji kalendarza na 2018 rok, w którym 

zamieszczono prace malarskie Grupy Twórczej Kreska. 

7. Dnia 27 grudnia 2017 r. wziąłem udział w uroczystościach żałobnych byłej kierownik 

miejskiej biblioteki pani Danuty Kleina. 

8. Dnia 29 grudnia 2017 r. razem z kierownikiem MOPS panią Marzeną Ośko 

odwiedziliśmy jubilatkę Panią Zofię Makowską, która obchodziła swoje 91 urodziny. 

Solenizantce złożyliśmy najserdeczniejsze życzenia i wręczyliśmy skromny upominek. 

9. Dnia 9 stycznia 2018 r. wziąłem udział w posiedzeniu Lokalnej Organizacji 

Turystycznej Kociewie, jakie miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Tczewie. 

10. Dnia 19 stycznia 2018 r. wziąłem udział w spotkaniu w urzędzie marszałkowskim 

dotyczącym Regionalnego Programu Operacyjnego. 

11. Tego samego dnia wziąłem udział w spotkaniu dot. stopnia realizacji projektu 

„Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju”. 

12. Dnia 22 stycznia 2018 r. wziąłem udział w spotkaniu w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dotyczącym możliwości 

pozyskania środków z powyższej instytucji. 

13. Dnia 24 stycznia 2018 r. wraz z Wicestarostą Kazimierzem Chyłą, Wójtem Gminy 

Smętowo Anitą Galant, Wójtem Gminy Skórcz Sławomirem Czechowskim 

spotkaliśmy się z Wicemarszałkiem Ryszardem Świlskim w kwestii dotyczącym 

modernizacji  i udowy dróg wojewódzkich na terenie południowych gmin powiatu 

starogardzkiego. 

14. Dnia 25 stycznia br. wziąłem udział w koncercie nowo utworzonego młodzieżowego 

zespołu „Remember” jaki miał  miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury. 

15. Dnia 29 stycznia br. dokonałem otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym                       

na przebudowę ulic Długiej i Świerkowej na Osiedlu Leśnym. Złożono tylko jedną 

ofertę na kwotę 2.637.691,57 zł. 

16. Dnia 6 lutego br. wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Wierzyca. 

17. Dnia 7 lutego br. wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Miejskiej. 
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18. Dnia 8 lutego br. w urzędzie miejskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy 

PBD ze Starogardu Gd., która realizować będzie przebudowę dróg na Osiedlu Leśnym. 

19. Dnia 13 lutego br. wziąłem udział w spotkaniu Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów z okazji dnia babci i dziadka. 

20. Dnia 14 lutego br. w biurze notarialnym dokonano zapisów w kwestii ustanowienia 

służebności przesyłu w sprawie przebiegu wodociągu przez działkę prywatną                           

w miejscowości Ryzowie. 

21. Dnia 16 lutego br. wziąłem udział w kolejnym spotkaniu dotyczącym rewitalizacji 

Skórcza. 

22. Dnia 20 lutego br. wziąłem udział w otwarciu nowej, przebudowanej części 

przedszkola w Smętowie Granicznym. 

23. Tego samego dnia wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 

 

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

nadzorowałem i koordynowałem zadania realizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego 

i kierowników jednostek organizacyjnych. 


