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OR.0057.6.2017 
 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ  

Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM  

tj. 27.09.2017 r. - 13.11.2017 r. 
 

 W okresie sprawozdawczym zajmowałem się następującymi sprawami: 

1. Dnia 27 września 2017 r. wziąłem udział w Zarządzie Powiatowym Ochotniczych 

Straży Pożarnych w Zblewie. 

2. Dnia 28 września br. wziąłem udział w spotkaniu zorganizowanym przez ZUOK Stary 

Las dotyczącym stopnia odzysku odpadów. 

3. Tego samego dnia wziąłem udział w sesji Rady Miejskiej w Skórczu. 

4. Dnia 29 września br. wziąłem udział w zgromadzeniu Związku Gmin Wierzyca. 

5. Dnia 4 października  br. wziąłem udział posiedzeniu Zarządu Związku Gmin 

Wierzyca. 

6. Dnia 5 października br. w kancelarii notarialnej w Starogardzie Gdańskim podpisałem 

akt notarialny dot. sprzedaży nieruchomości leżącej przy ul. Złotej. 

7. Tego samego dnia wziąłem udział w uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia 

małżeńskiego czterech par (będących mieszkańcami naszego miasta). 

8. Również tego dnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami Energa – Oświetlenie . 

9. Dnia 9 października br. wziąłem udział w spotkanie Zarządu Związku Gmin Wierzyca 

z Prezesem Firmy „Starkom”. 

10. Dnia 10 października br. wziąłem udział w Konferencji Dobra Energia, jak również 

spotkałem się z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w sprawie dot. 

przejścia dla pieszych przy ul. Pomorskiej oraz ruchu ciężkich pojazdów na ul. 3-go 

maja. Ponadto złożyłem pismo w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

dotyczące konkursu „Czyste powietrze” – edycji 2018. 

11. Dnia 12 października br. wziąłem udział w spotkaniu dot. realizowanego projektu 

„Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju”. 

12. Dnia 15 października br. razem  z przewodniczącym rady miejskiej wzięliśmy udział   

w III Apelu Pamięci w 78 rocznicę mordów na mieszkańcach Ziemi Kociewskiej przez 

hitlerowskiego okupanta . 

13. Dnia 18 października br. wziąłem udział w uroczystościach pogrzebowych byłego 

burmistrza miasta Skórcza Pana Alojzego Koseckiego. 

14. Dnia 19 października br. wziąłem udział w posiedzeniu wspólnym Komisji Budżetu               

i Finansów oraz Komisji Gospodarczej. 

15. Dnia 20 października br.  wziąłem udziałem w posiedzeniu Komisji Społecznej Rady 

Miejskiej. 

16. Dnia 25 października br. wziąłem udział w uroczystym podpisaniu umowy na dostawę 

gazu skroplonego pomiędzy PGNiG, a Spółką GI City Term jakie miało miejsce                  

w siedzibie firmy IGLOTEX SA w Skórczu. 

17. Dnia 26 października br. wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej. 
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18. Tego samego dnia wziąłem udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowo 

opracowywanego projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Skórcz.  

19. Dnia 27 października br. wziąłem udział w organizowanej na terenie ZSP Skórcz 

próbnej ewakuacji szkoły. 

20. Dnia 31 października br. odbyło się kolejne spotkanie z firmą Energa dotyczące m.in. 

oświetlenia ulicznego na terenie miasta. 

21. Dnia 3 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Skórczu odbyło się spotkanie 

podsumowujące ćwiczenia na obiekcie Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu. 

22. Tego samego dnia odbyło się kolejne spotkanie dot. realizowanego projektu 

„Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju”.  

23. Dnia 7 listopada br. w kancelarii notarialnej w Starogardzie Gdańskim podpisałem akty 

notarialne dot. sprzedaży nieruchomości leżących przy ul. Zielonej. 

24. Dnia 9 listopada br. wziąłem udział w kolejnym spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym 

nowo opracowywanego projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Skórcz.  

25. Dnia 10 listopada br. wziąłem udział w uroczystym ślubowaniu klas pierwszych                    

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu. 

26. Dnia 11 listopada br. wziąłem udział w uroczystej mszy świętej w intencji ojczyzny 

połączonej z obchodami 99 rocznicy odzyskania niepodległości. 

27. Dnia 12 listopada br. na zaproszenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 

wziąłem udział w „Zaduszkach Strażackich” w Suminie. 

28. Dnia 13 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Skórczu odbyło się badanie fokusowe 

dot. opracowywanego projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Skórcz.  

29. Tego samego dnia wziąłem udział w posiedzeniu wspólnych komisji 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. 


