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SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ  

Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM  

tj. 19.11.2018 r. - 17.12.2018 r. 
 

 W okresie sprawozdawczym zajmowałem się następującymi sprawami: 

1. Dnia 19 listopada 2018 r. wziąłem udział w I sesji Rady Miejskiej VIII kadencji. 

2. Dnia 21 listopada br. w biurze notarialnym podpisałem akt notarialny dotyczący 

sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na rzecz dotychczasowego użytkownika 

wieczystego. 

3. Dnia 27 listopada br. wziąłem udział w spotkaniu w Urzędzie Gminy w Starogardzie 

Gdańskim dotyczącym budowy pomnika osób pomordowanych w Lesie Szpęgawskim. 

4. Dnia 28 listopada br. wziąłem udział w koncercie patriotycznym jaki miał miejsce              

w Miejskim Ośrodku Kultury w Skórczu. 

5. Dnia 29 listopada br. wziąłem udział w Zarządzie Związku Gmin Wierzyca . 

6. Tego samego dnia wziąłem udział w odsłonięciu tablic uczestników kampanii 

wrześniowej oraz osób walczących na zachodzie podczas II wojny światowej, które 

odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu . 

7. Dnia 30 listopada br. wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej 

LOT Kociewie w Tczewie. 

8. Dnia 4 grudnia br. wziąłem udział w II sesji Rady Miejskiej VIII kadencji. 

9. Dnia 5 grudnia br. wziąłem udział w posiedzeniu komisji mieszkaniowej. 

10. Tego samego dnia wziąłem udział w spotkaniu z mieszkańcami dotyczącym zmiany 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ul. Hallera, 27 

Stycznia, Norwida i wschodnią granicą administracyjną miasta. 

11. Dnia 6 grudnia br. wziąłem udział w posiedzeniu zarządu Związku Gmin Wierzyca. 

12. Tego samego dnia wziąłem udział w spotkaniu mikołajkowym jakie miało miejsce         

w Zespole Szkół Publicznych w Skórcz. 

13. Dnia 10 grudnia br. na zaproszenie Biskupa Pelplińskiego wziąłem udział w 

corocznym spotkaniu samorządowców z okazji nadchodzących Świąt Bożego 

Narodzenia. 

14. Dnia 11 grudnia br. wziąłem udział w spotkaniu wigilijnym Starogardzkiego Klubu 

Biznesu w Starogardzie Gdańskim. 
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15. Tego samego dnia wziąłem udział w spotkaniu wigilijnym członków Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Skórczu. 

16. Dnia 12 grudnia br. wziąłem udział w rozprawie sądowej w Sądzie Okręgowym                   

w Gdańsku. 

17. Dnia 14 grudnia br. wraz z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Skórczu odwiedziliśmy jubilata pana Bronisława Janus, który obchodził swoje 90 

urodziny. Szanownemu Jubilatowi złożyliśmy serdeczne życzenia oraz wręczyliśmy 

kwiaty i drobny upominek. 

18. Dnia 17 grudnia br. podpisałem umowę na najem części pomieszczeń budynku 

przychodni w Skórczu w celu świadczenia usług medycznych. 

19. Tego samego dnia wziąłem udział w posiedzeniu wspólnym 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. 


