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OR.0057.8.2019 

 

 
 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ  

Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM  

tj. 13.08.2019 r. - 07.10.2019 r. 

 
 

 W okresie sprawozdawczym zajmowałem się następującymi sprawami: 

1. Dnia 18 sierpnia br. wziąłem udział w pokazach motocrossowych zorganizowanych 

przez lokalne stowarzyszenie MX Skórcz w Pączewie.  

2. Dnia 19 sierpnia br. wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Wierzyca. 

3. Dnia 20 sierpnia br. wziąłem udział w szkoleniu zorganizowanym przez Związek Gmin 

Pomorskich w Kartuzach, dotyczącym gospodarki odpadami. 

4. Tego samego dnia, w Urzędzie Miejskim odbył się egzamin nauczycieli ubiegających 

się o awans zawodowy.  

5. Tego samego dnia wziąłem również udział w posiedzeniu komisji stałych Rady 

Miejskiej w Skórczu. 

6. Dnia 27 sierpnia br. wziąłem udział w X sesji Rady Miejskiej w Skórczu. 

7. Dnia 28 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Skórczu obyło się spotkanie  

z przedstawicielem Pomorskiej Strefy Ekonomicznej.  

8. Dnia 31 sierpnia br. wziąłem udział w Dożynkach Gminy Skórcz w Mirotkach. 

9. Dnia 1 września br., wraz z przedstawicielami samorządu Gminy Miejskiej Skórcz, 

wziąłem udział we mszy św. za Ojczyznę. Po mszy św., na cmentarzu wojennym, 

zostały zapalone znicze i złożone kwiaty. 

10. Dnia 2 września br. wziąłem udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego  

w Publicznej Szkole Podstawowej w Skórczu. 

11. Tego samego dnia, wraz kierownikiem MOPS Marzeną Ośko, odwiedziliśmy Jubilatkę 

Panią Stefanię Kozłowską, która obchodziła swoje 94. urodziny. Szanownej Jubilatce 

złożyłem serdeczne życzenia, a także wręczyłem upominek i kwiaty.  

12. Dnia 3 września br., wraz kierownikiem MOPS Marzeną Ośko, odwiedziliśmy Jubilatkę 

Panią Stefanię Ponczek, która obchodziła swoje 93. urodziny. Szanownej Jubilatce 

złożyłem serdeczne życzenia, a także wręczyłem upominek i kwiaty. 

13. Dnia 4 września br. wziąłem udział w Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin 

Wierzyca.  
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14. Dnia 5 września br. w kancelarii notarialnej w Starogardzie Gd., podpisałem akt 

sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Nowy Świat.  

15. Dnia 6 września br., w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarszewach 

podpisałem umowę z wicemarszałkiem województwa pomorskiego Ryszardem 

Świlskim na doposażenie skórzeckiej jednostki OSP.  

16. Dnia 12 września br. wziąłem udział w spotkaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej 

KOCIEWIE dotyczącym przebiegu i ewentualnej rozbudowy tras rowerowych.  

17. Tego samego dnia, złożyłem wniosek o pożyczkę na rozbudowę i modernizację 

oczyszczalni ścieków w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku. 

18. Dnia 13 września br. wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Wierzyca.  

19. Dnia 16 września br. odbył się wstępny odbiór PSZOK, który zlokalizowany jest na 

terenie Zakładu Gospodarki Miejskiej. 

20. Dnia 17 września br. w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie dla 

przedsiębiorców z terenu miasta i gminy Skórcz dotyczące możliwości skorzystania  

z ulg podatkowych w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ramach 

spotkania można było również zapoznać się z ofertą Banku Gospodarstwa Krajowego. 

21. Dnia 20 września br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu odbyło się 

uroczyste przekazanie czeku przez wicemarszałka woj. pomorskiego Ryszarda 

Świlskiego beneficjentom projektu „Instalacja ogniw fowoltaicznych oraz pomp ciepła 

w Skórczu, celem ograniczenia emisji CO2 oraz wzrostu produkcji energii z OZE – II 

element wyspy energetycznej”.  

22. Dnia 24 września br. wziąłem udział w Konwencie prezydenta, burmistrzów i wójtów 

powiatu starogardzkiego.  

23. Dnia 25 września br. w kancelarii notarialnej w Starogardzie Gd. podpisałem akt 

sprzedaży dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Skórczu przy ul. Zielonej. 

24. Tego samego dnia w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami 

przychodni stomatologicznej Stomadent oraz dyrekcji Zespołu Szkół Publicznych  

w sprawie opieki stomatologicznej w szkole. 

25. Również 25 września br. wziąłem udział w uroczystym otwarciu inwestycji drogowej 

w Smętowie Granicznym. 

26. Dnia 28 września br. wziąłem udział w premierze filmu „Zbrodnia Pomorska 

Szpęgawsk 1939”. 
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27. Dnia 30 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd. 

podpisałem umowy z Wojewodą Pomorskim Dariuszem Drelichem na dofinansowanie 

przebudowy i remontu dróg w mieście (ul. Główna, ul. Sobieskiego, ul. Kościelna, ul. 

Dworcowa i ul. Osiedlowa). 

28. Dnia 4 października br. wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin 

Wierzyca.  

29. Tego samego dnia, wziąłem udział w podsumowaniu Iglotex XII Bieg Czterech Jezior 

zorganizowanym przez Stowarzyszenie Aktywni Kociewiacy.  

30. Dnia 7 października br. Zarząd Powiatu Starogardzkiego uroczyście przekazał 

defibrylator AED, który został zamontowany na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 

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.  

 


