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OR.0057.3.2018 

 
 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ  

Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM  

tj. 21.02.2018 r. - 26.03.2018 r. 
 

 W okresie sprawozdawczym zajmowałem się następującymi sprawami: 

1. Dnia 21 lutego 2018 r. wziąłem udział w Zarządzie Powiatowym OSP w Klonówce. 

2. Tego samego dnia wziąłem udział w „Konwencie Starosty, Prezydenta, Burmistrzów             

i Wójtów Powiatu Starogardzkiego”. 

3.  Dnia 22 lutego br. wziąłem udział w posiedzeniu Kapituły ds. sportu, której zadaniem 

było dokonanie wyboru najlepszego sportowca, trenera i imprezy sportowej roku 2017. 

4. Dnia 24 lutego br. wziąłem udział w wernisażu „Kociewie moja miłość” autorstwa 

Marka Kłosa. 

5. Tego samego dnia wziąłem udział w zebraniu sprawozdawczym OSP w Skórczu. 

6. Dnia 27 lutego br. wziąłem udział w posiedzeniu Związku Gmin Wierzyca                          

w Starogardzie Gdańskim. 

7. Dnia 28 lutego br. odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż mieszkania przy              

ul. Ogrodowej 3, cena sprzedaży wyniosła 122.763 zł. 

8. Dnia 1 marca br. odbyło się spotkanie w sprawie realizacji projektu „Edukacyjne 

wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju”.  

9. Dnia 6 marca br. odbył się nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej. 

10. Dnia 7 marca br. wraz z delegacją i pracownikami UM wzięliśmy udział                             

w uroczystościach żałobnych byłej kierownik USC pani Danuty Skoniecznej, które 

odbyły się  w Starogardzie Gdańskim. 

11. Dnia 8 marca br. wziąłem udział w szkoleniu dotyczącym działania w ramach 

przedsięwzięcia 3.2.2. „Niekomercyjna infrastruktura kulturalna”, jakie miało                       

w siedzibie LGD „Chata Kociewia” w Nowej Wsi Rzecznej. 

12. Dnia 12 marca br. razem z Panią Skarbnik Barbra Krzyżanowską podpisaliśmy umowę 

na dofinansowanie zadania „Niekomercyjna infrastruktura w zakresie 

turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego” na kwotę 94.808 zł 

13. Tego samego dnia spotkałem się z Prezydium Rady Miejskiej w Skórczu. 

14. Dnia 14 marca br. w UM odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy IGLOTEX 

SA dotyczące współpracy w zakresie gospodarczym i społecznym. 
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15. Tego samego dnia Skórcz odwiedził Wicemarszałek Województwa Pomorskiego 

Wiesław Byczkowski. 

16. Również 14 marca br. wziąłem udział w uroczystej gali Starosty Starogardzkiego 

„Kociewski Gryf” za 2017 rok. 

17. Dnia 15 marca odbyło się spotkanie dot. organizacji XI Biegu Czterech Jezior. 

18. Dnia 16 marca br. wziąłem udział w posiedzeniu zarządu oraz zgromadzeniu Związku 

Gmin Wierzyca. 

19. Dnia 19 marca br. podpisałem umowę z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg SA              

na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych” -  ulic Długiej i Świerkowej. 

20. Dnia 20 marca br. złożyłem wniosek do LGD „Chata Kociewia” na zadanie związane    

z przedsięwzięciem 3.2.2. „Niekomercyjna infrastruktura kulturalna”. 

21. Dnia 21 marca br. nastąpiło przekazanie placu budowy firmie Przedsiębiorstwo 

Budowy Dróg SA. 

22. Dnia 26 marca br. 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. 


