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OR.0057.11.2018 

 
 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ  

Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM  

tj. 29.06.2018 r. - 11.09.2018 r. 
 

 W okresie sprawozdawczym zajmowałem się następującymi sprawami: 

1. Dnia 3 lipca 2018 r. wziąłem udział w posiedzeniu Związku Gmin Wierzyca. 

2. Dnia 4 lipca br. w Urzędzie Miejskim Skórcz odbyło się spotkanie z przedstawicielami 

GI CITY TERM.  

3. Dnia 5 lipca br. brałem udział w uroczystym apelu Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych w Skrzyni. 

4. Dnia 6 lipca br. brałem udział w spotkaniu przedstawicieli LGD „Chata Kociewia” dot. 

konsultacji społecznych LSR. 

5. Dnia 7 lipca br. na terenie stadionu miejskiego odbył się XI Bieg Czterech Jezior. 

6. Dnia 9 lipca br. wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Wierzyca. 

7. Dnia 11 lipca br. odbyło się spotkanie dot. realizacji projektu „Edukacyjne wsparcie 

uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju”. 

8. Dnia 13 lipca br. wziąłem udział w pożegnaniu odchodzącego na emeryturę 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubichowo wraz z odsłonięciem pamiątkowej tablicy                

i uczczeniem 100-lecia niepodległości. 

9. Dnia 17 lipca br. odbyło się spotkanie robocze w sprawie inwestycji dot. przebudowy 

dróg gminnych ul. Długiej i Świerkowej. 

10. Dnia 19 lipca br. wziąłem udział w uroczystych obchodach święta policji w KPP             

w Starogardzie Gdańskim. 

11. Od dnia 23 lipca br. do dnia 3 sierpnia br. przebywałem na urlopie wypoczynkowym. 

12. Dnia 2 sierpnia br. wraz z reprezentantami m. in. organizacji pozarządowych brałem 

udział w Święcie Kociewia jakie miało miejsce na Długim Targu w Gdańsku. 

13. Dnia 8 sierpnia br. gościliśmy zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Starogardzie Gd.. Spotkanie dotyczyło realizacji zakupu samochodu przez 

OSP Skórcz. 

14. Dnia 9 sierpnia br. wraz z kierownik MOPS Panią Marzeną Ośko odwiedziliśmy 

jubilatkę panią Irenę Winogrodzką , która obchodziła swoje 91 urodziny. Szanownej 

Jubilatce złożyliśmy serdeczne życzenia oraz wręczyliśmy kwiaty  i drobny upominek 
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15. Dnia 11 sierpnia br. wziąłem udział w Zlocie Motocyklowym „U Czapli” w Smętowie 

Granicznym. 

16. Dnia 17 sierpnia br. odbyło się kolejne spotkanie robocze dot. realizacji inwestycji na 

Osiedlu Leśnym. 

17. Dnia 19 sierpnia br. wziąłem udział w kolejnej edycji Motocross Pączewo. 

18. Dnia 20 sierpnia br. w kancelarii notarialnej w Gdańsku podpisałem akt dot. zakupu 

nieruchomości gruntowej zlokalizowanej między ul. Osiecką a ul. Nowy Świat. 

19. Dnia 22 sierpnia br. nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu w postaci agregatu 

hydraulicznego naszej jednostce OSP zakupionego ze środków Funduszu 

Sprawiedliwości. 

20. Dnia 23 sierpnia br. wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Wierzyca. 

21. Tego samego dnia wziąłem udział w rozprawie dot. eksmisji z mieszkania socjalnego. 

22. Dnia 24 sierpnia br. na rynku maślanym odbyła się prezentacja założeń nowego 

systemu segregacji śmieci. 

23. Dnia 28 sierpnia br. odbyło się uroczyste powierzenie obowiązków nowemu 

dyrektorowi ZSP w Skórczu Pani Annie Bielińskiej. 

24. Tego samego dnia odbyło się okazanie granic i protokolarne przekazanie 

nieruchomości zakupionej od Poczty Polskiej. 

25. Dnia 30 sierpnia br. wraz z Panią skarbnik w obecności Prezesa OSP podpisaliśmy 

umowę z Urzędem Marszałkowskim na zakup pilarki. 

26. Tego samego dnia wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz sesji Rady 

Miejskiej. 

27. Dnia 31 sierpnia br. wraz z sekretarzem miasta wzięliśmy udział w przekazaniu szkoły 

nowemu dyrektorowi. 

28. Dnia 1 września br. wraz z radnymi i przedstawicielami jednostek organizacyjnych 

wziąłem udział w uroczystej mszy za ojczyznę po której złożyliśmy kwiaty i 

zapaliliśmy znicze na cmentarzu wojennym. 

29. Dnia 3 września wziąłem udział w rozpoczęciu nowego roku szkolnego. 

30. Tego samego dnia wraz z kierownik MOPS Panią Marzeną Ośko odwiedziliśmy 

jubilatkę panią Stefanię Kozłowską , która obchodziła swoje 93 urodziny. Szanownej 

Jubilatce złożyliśmy serdeczne życzenia oraz wręczyliśmy kwiaty  i drobny upominek. 

31. Dnia 5 września br. na zaproszenie ks. proboszcza wraz z dyrektorem Zespołu Szkół 

Publicznych i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wzięliśmy udział w spotkaniu dot. 

obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. 
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32. Dnia 6 września br. wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Wierzyca. 

33. Dnia 7 września br. na terenie parku miejskiego odbył się festyn połączony z 

obchodami Światowego dnia FAS. 

34. Dnia 10 września br. wraz z kierownik MOPS Panią Marzeną Ośko odwiedziliśmy 

jubilatkę panią Stefania Ponczek , która obchodziła swoje 92 urodziny. Szanownej 

Jubilatce złożyliśmy serdeczne życzenia oraz wręczyliśmy kwiaty  i drobny upominek. 

35. Dnia 11 września br. odbyło się kolejne spotkanie w sprawie wspólnych obchodów 

dnia niepodległości. 

36. Tego samego dnia wziąłem udział w posiedzenie Komisji Społecznej 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. 


