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OR.0057.4.2019 

 

 
 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ  

Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM  

tj. 20.03.2019 r. - 16.04.2019 r. 

 
 

 W okresie sprawozdawczym zajmowałem się następującymi sprawami: 

1. Dnia 20 marca br. w Urzędzie Miejskim w Skórczu odbyło się spotkanie dotyczące 

organizacji uroczystości z okazji 80-lecia nadania praw miejskich miastu Skórcz. W 

spotkaniu wzięli udział kierownicy jednostek organizacyjnych. 

2. Dnia 26 marca br. wziąłem udział w V sesji Rady Miejskiej w Skórczu. 

3. Dnia 27 marca br. wziąłem udział w Przeglądzie Twórczości Scenicznej Osób 

Niepełnosprawnych zorganizowanym przez WTZ Caritas Skórcz, który miał miejsce  

w Miejskim Ośrodku Kultury w Skórczu. 

4. Dnia 28 marca br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z Prezesem 

Stowarzyszenia Aktywni Kociewiacy w związku z organizacją kolejnej edycji Biegu 

Czterech Jezior. 

5. Tego samego dnia wziąłem udział w Walnym Zebraniu sprawozdawczo- wyborczym 

Klubu MX Skórcz. 

6. Dnia 29 marca br. w Urzędzie Miejskim odbył się przetarg na przebudowę  

i modernizację oczyszczalni ścieków.  

7. Dnia 3 kwietnia br. wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Wierzyca  

w Starogardzie Gd.  

8. Dnia 4 kwietnia br. wziąłem udział w kolejnym spotkaniu z dyrektorami szkół 

działających na terenie miasta oraz prezesem Stowarzyszenia Aktywni Kociewiacy 

dotyczącym organizacji Biegu Czterech Jezior. 

9. Tego samego dnia wziąłem udział w naradzie konferencyjnej „Kociewie na dzień 

powszedni i od święta”, która miała miejsce w Pelplinie. 

10. Również 4 kwietnia br. wziąłem udział w Walnym Zebraniu przedstawicieli Banku 

Spółdzielczego w Skórczu. 

11. Dnia 5 kwietnia br. podpisałem akt notarialny dotyczący sprzedaży mieszkania na rzecz 

dotychczasowych najemców.  

12. Tego samego dnia wziąłem udział w uroczystościach pogrzebowych byłego radnego  

śp. Edmunda Brzezińskiego. 



 2 

13. Dnia 9 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gd. odbyło się spotkanie 

w sprawie uregulowania stanu prawnego działki po dawnej spółce mięsnej.  

14. W dniach 11-12 kwietnia br. wziąłem udział w zebraniu sprawozdawczo – wyborczym 

połączonym ze szkoleniem Związku Gmin Pomorskich.  

15. Dnia 16 kwietnia br. wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Wierzyca 

w Starogardzie Gd.  

 

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

i koordynowałem zadania realizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników 

jednostek organizacyjnych.  

 


